هویسی اًرشی
است هویسی اًرشی یک رٍش سیستواتیک است
.
هویسی اًرشی بِ عٌَاى سٌگ بٌا ٍ یکی از ابسارّای هْن در سیستن هذیریت اًرشی
کِ بِ بررسی ٍضعیت اًرشی در یک هجوَعِ هی پردازد ٍ فرصتْای صرفِ جَیی را ضٌاسایی هی کٌذّ .ذف از اًجام هویسی اًرشی،
بررسی چگًَگی ٍ چرایی هصرف اًرشی ،تعریف ٍ تبییي ضاخص ّای هصرف اًرشی ،ضٌاسایی ًقاط قَت ٍ ضعف از دیذگاُ هصرف
دُ ٍ در
اًرشی ،تعییي فرصت ّای صرفِ جَیی در هصرف اًرشی ،تحلیل ٍ بررسی فٌی ٍ اقتصادی ّر یک از فرصت ّای هعرفی ش
ًْایت اٍلَیت بٌذی ٍ تذٍیي استراتصی ّای صرفِ جَیی اًرشی در دٍرُ ّای هختلف کَتاُ هذت -هیاى هذت ٍ بلٌذ هذت برای اجرای
ایي فرصت ّای صرفِ جَیی در هصرف اًرشی است بِ ًحَی کِ با اجرای ایي طرح ّا ٍ رفع هطکالت احتوالی هَجَد در بْرُ برداری
از تجْیسات ٍ یا راىدهاى کاری تجْیسات  ،هصرف اًرشی تا حذ ًرم ّای هقبَل کاّص یابذ.
اّذاف هویسی جاهع (تفصیلی)اًرشی
 برآٍرد هطکالت هَجَد در هجوَعِ ،اصالح الگَی هصرف ٍ ارائِ راّکارّای بْیٌِ سازی هصرف اًرشی الکتریکی ٍ حرارتی
ً یازسٌجی استفادُ از سیستن Real Time Monitoring
 بررسی،تطریح ٍتَصیف رًٍذزهاًی هصرف ٍقیوت حاهلْای اًرشی ّای هصرفی
 بررسی اطالعات ٍدادُ ّای جریاى اًرشی ٍتحقیق دربارُ رٍضْاٍٍضعیت کارکرد ًیرٍگاُ ٍ ضبکِ
 آگاّی برٍضعیت ًرخ هصرف اًرشی
 برقراری ارتباط دقیق بیي هصرف ٍتَلیذاًرشی
 تطخیص بخطْایی کِ پتاًسیل اتالف اًرشی درآًْا ٍجَد دارد
 تَسعِ اقذاهات هوکي برای کاّص هصرف اًرشی
خذهات هَسسِ آهَزش عالی اًرشی
هَسسِ آهَزش عالی اًرشی آهادُ اجرای هویسی جاهع اًرشی در صٌایع کطَر هطابق ضرح خذهات ریل هی باضذ:


تْیِ ٍ جوع آٍری اطالعات تَلیذ هحصَل ٍ هصرف اًرشی



ضٌاسایی تجْیسات هصرف کٌٌذُ اًرشی



ضٌاسایی سیستن ّای تَلیذ ٍ حاهل اًرشی



تعییي اٍلَیت هویسی تجْیسات ٍ سیستن ّا



اًذازُ گیری پاراهترّا



هحاسبِ اًرشی بری ٍ تحلیل هصارف



ارائِ راّکارّای بْیٌِ سازی هصرف اًرشی



تحلیل ٍضعیت سیستن اًذازُ گیری پاراهترّای اًرشی

اني گرديده است.

