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FSAT  

 فن سيستم ارزيابي ابزار
The Fan System Assessment Tool 

  
 مـي  ارائـه  را افـزاري  نرم ابزارهاي از اي مجموعه متحده اياالت انرژي وزارت صنعتي هاي تكنولوژي برنامه

 رساند ياري تاسيسات و كارخانه انرژي سيستم جوئي صرفه هاي فرصت تحليل و شناخت در شما به تا دهد

 سيستم انرژي بازدهي بهبود هاي فرصت تا دهد مي اجازه شما به  FSAT ابزار كارآمد، نرم افزارعنوان به .

 و هـا  تحليـل  بـه  منجر دتوان مي ارزيابي اين. دكني ارزيابي غرض بيواقع گرايانه و  ديدگاه يك با را خود فن
 جـوئي  صـرفه  شـده  داده تـشخيص  هـاي  فرصـت  سازي پياده هدف با خصوصي بخش تر جزئي هاي طراحي

  . شود انرژي
  

 FSATمزاياي 
 سيستم بازده تعيين 1-

 شده تخريب هاي فن شناسائي 2-

  سيستم عمليات روند براي داده آوري جمع 3-
 مختلف عملياتي سناريوهاي انرژي و اقتصادي آثار ارزيابي 4-
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 بالقوه انرژي و هزينه هاي جوئي صرفه كردن كمي 5-

  
 FSAT كمك با فن سيستم عملكرد بهبود

 بهينه جاي به سيستم كل سازي بهينه طريق از بيشتري انرژي هاي جوئي صرفه به است داده نشان تجربيات

 فرصت و انرژي مصرف تا ندك مي كمك كاربران به FSATنرم افزار . تياف دست توان مي آن اجزاء سازي

 تحليـل  بـا  مـرتبط  مهندسـي  زمـان  كـاهش  بـا . كننـد  كمي را صنايع فن هاي سيستم انرژي جوئي صرفه هاي

 هـاي  رويـه  و سيـستم  تجهيـزات  دوي هـر  در انـرژي  و اقتـصادي  تغييـرات  اهميـت  درك فـن،  هاي سيستم

 . شود مي تر آسان عملكردي

 FSAT ابـزار  يـك  بلكـه  يابنـد،  دسـت  شده شناسائي هاي جوئي صرفه به چگونه كه گويد نمي كاربران به 

 كنـد،  مـي  كـار  آنهـا  فن سيستم خوب چقدر كه بفهمند تا است كاربران به رساندن ياري براي موثر و ساده

 دوام قابـل  اقتـصادي  صـورت  بـه  هـا  گزينه كدام كنند تعيين و كنند تعيين را سيستم بهبود اقتصادي مزاياي

  .ددار وجود سيستم بهبود جهت فرصت چند كه وقتي  .تاس
 

  آثار كاربرد نرم افزار
 

 پيكربندي و شده تست فن پيكربندي عملكرد در هائي تفاوت معموالً ، AMCA سازمان استانداردهاي مطابق

 كمـك  كـاربران به  FSAT. ودش مي شناخته سيستم آثار عنوان به ها تفاوت اين . دارد وجود شده نصب فن

  : كنند كمي زير فاكتورهاي با را شده نصب عملكرد و شده گذاري نرخ عملكرد بين تفاوت كه كند مي
 باال مجراي سرعت 1-

 مكان در شده قفل تخليه دمپر 2-

 شده مسدود هاي ورودي 3-

 اشتباه صورت به شده سايزدهي هاي فن 4-

 مجرا ضعيف هندسه 5-

  شده تخريب پروانه 6-
 

 بزارا توصيف
 FSAT و هـا  فـن  بـه  راجـع  اي پايـه  اطالعات به تنها و كرد استفاده آن از توان مي عتسر با و است ساده 

 را فـن  سيـستم  بـا  اسـتفاده  مورد انرژي ميزان توانند مي كاربران FSAT با . ددار نياز آنها محرك موتورهاي

 همچنين ارابز اين . كنند كمي را شده روز به سيستم پتانسيل و كنند تعيين را سيستم بازدهي كنند، محاسبه
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 وجـود  آنهـا  در سـازي  بهينه هاي فرصت كه را فني هاي سيستم تا كند مي فراهم را نمايش پيش فيلتر يك

 . كند شناسائي سيستم نگهداري و توليد كنترل، به توجه با را دارد

 FSAT مي مقايسه سيستم تخميني انرژي ورودي با را آن و زند مي تخمين را فن سيستم با شده انجام كار 

 مالي بالقوه هاي جوئي صرفه هاي نشانه موتورها، و ها فن معمول عملكردي مشخصات  كارگيري به با . كند

  . شود مي داده توسعه انرژي و

 
 ابزار اصلي هاي داده ورودي صفحه ، FSAT تصوير) 1شكل

  
 آموزشي دوره هاي سرفصل

 
 فن سيستم مباني و فني ويژگي شرح 1-

 فن سيستم در انرژي اتالف و مصرف ابعاد بررسي 2-

 FSATاز استفاده با فن سيستم انرژي و اقتصادي فني، تحليل و سازي مدل  -3

 فن سيستم انرژي اطالعات ثبت و گردآوري بررسي 4-

 انرژي جويي صرفه پتانسيل برآورد 5-
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 فن سيستم در انرژي جويي صرفه هاي فرصت بررسي 6-

 .سيستم انرژي مصرف سازي بهينه اصلي كارهايراه پيشنهاد و اقتصادي و مالي تحليل 7-

 موردي مطالعه يك بررسي 8-
 


