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  :همراه با ذكر مراحل كلي ين و تشريح پروژهتبي
سيستم هاي سرمايشي در مراكز داده، در كنار سرورهاي اين مراكز، باالترين مصرف انرژي را در بين تجهيزات انرژي بر به خود 

  اختصاص مي دهند. 

 
  سهم تجهيزات مختلف انرژي بر، در برق مصرفي مراكز داده 1شكل 

درصد از كل انرژي مصرفي مراكز داده است. به همين جهت، سيستم هاي سرمايشي  60تا  40به گونه اي كه اين ميزان، در حدود 
رژي در تجهيزات سرمايشي اين مراكز در درمراكز داده، همواره مورد توجه بوده و راهكارهاي مختلفي جهت بهينه سازي مصرف ان

جهان ارائه شده است. در اين ميان شايد اين مهم در ايران كمتر مورد توجه بوده است. نيم نگاهي به پژوهش هاي انجام شده و 
رمايشي محصوالت نوين ارائه شده در اين حوزه حاكي از آن است كه با بكارگيري اين تجهيزات، مي توان مصرف انرژي تاسيسات س

مراكز داده را به طور قابل مالحظه اي كاهش داد. تجهيزاتي كه عالوه بر كمك به كاهش مصرف انرژي،به كاهش هزينه هاي 
  نگهداري و نيز افزايش امنيت شبكه در سرور ها كمك شاياني مي نمايد.  

ز داده، در مقياس خرد و كالن، فقدان يك با وجود اهميت به سزاي به كارگيري اين تجهيزات در كاهش مصرف انرژي برق در مرام
پژوهش و بررسي جامع در حوزه تجهيزات مختلف (اعم از رايج و نوين) در مراكز داده احساس مي شود. در واقع، ضروريست تا با 

حصوالت بررسي جامع انواع سيستم هاي سرمايشي موجود در جهان در زمينه خنك كاري مراكز داده، بر اساس نمونه هاي موجود، م
انواع سيستم هاي سرمايشي رايج معرفي و بررسي شده و در گام بعد بر اساس موجود در ايران و جهان و بر اساس پژوهش هاي قبلي، 

اقليم شناسي و به كمك استاندارد بين المللي موجود، نسبت به اولويت بندي بكارگيري اين تجهيزات در كشور، بسته به شرايط مختلف 
ادامه ضروريست تا جهت دستيابي به نتيجه اي مطلوب، با راه اندازي نمونه هاي سيستم سرمايشي مناسب در مراكز اقدام شود. در 

داده، به صورت عملياتي، نتايج به صورت ميداني مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. همچنين مي بايست به كمك تحليل هاي نرم 
  افزاري و عددي، صحت اين نتايج بررسي شود. 

نتيجه با اجراي اين طرح، ضمن آشنايي با انواع سيستم هاي موجود در حوزه سرمايش مراكز داده، مي توان بسته به شرايط اقليمي  در 
و جغرافيايي، بهترين تجهيز سرمايشي را پيشنهاد داد و به كمك استاندارد هاي موجود بين المللي، ضمن تدوين استاندارد ملي متناسب 

  الزاماتي را جهت بكارگيري تاسيسات نوين سرمايشي در كشور پياده سازي نمود. با شرايط ايران، 
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  در نتيجه ي اجراي اين طرح موارد زير مي بايست حاصل شود:
مراكز داده، با ذكر نمونه ارايه يك سند جامع در حوزه معرفي هر يك از سيستم هاي سرمايشي رايج و نوين در زمينه خنك كاري  -1

هاي اجرايي و موفق، همراه با مزايا و معايب. در اين سند مي بايست با در نظر گرفتن شرايط اقليمي ايران، سيستم هايي كه 
 امكان اجرايي شدن در كشور را دارند، با شرح توضيحات و داليل ذكر شود.

مللي موجود، يك استاندارد به عنوان مرجع انتخاب شده و ضمن ترجمه ارايه يك سند كه در آن با بررسي استاندارد هاي بين ال -2
آن، بررسي هاي الزم به منظور تبديل آن به استاندارد ملي با در نظر داشتن شرايط اقليمي كشورصورت پذيرد. (در واقع اصالحات 

 الزم جهت تبديل اين استاندراد به استاندارد ملي ارائه شود.)

م افزاري، چند مورد از سيستم هاي رايج در مراكز داده بررسي شده و تحليل انرژي ، سياالتي و حرارتي آن، با انجام يك تحليل نر -3
 انجام شود.

مزايا و معايب آن ها صورت در صورت امكان، با اجراي سيستم هاي سرمايشي نوين، در چند مركز داده، تاثيرات اجراي اين طرح،  -4
نقش به سزايي در فرهنگ سازي استفاده از اين تاسيسات و حمايت از كسب و كارهاي فعال در پذيرد. اين نمونه پايلوت مي تواند 

 حوزه بهينه سازي مصرف انرژي در مراكز داده داشته باشد.

  
  پروژه: موثر براستانداردها، قوانين و اسناد باالدستي مهم الزامات، 

   شي تهويه مطبوع در ساختمانسند راهبردي و نقشه راه فناوري هاي مديريت بارهاي سرماي 

 سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف انرژي در كشور  
  

  شرايط و مشخصات محقق واجد شرايط:
  فرد واجد شرايط ترجيحا داراي حداقل يكي از شرايط زير باشد:

 .متخصص در حوزه انرژي وتاسيسات با مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري 

 ريت انرژي در ساختمانفعال در صنعت تاسيسات ساختمان و مدي 
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4624داخلي  88079400تلفن 

 88578376لفن مستقيم: ت  
 :آدرس پست الكترونيكي HVAC&R‐Center@nri.ac.ir 

 


