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មាតកា
ិ
 ចាប់គ្រឹះ

 ចាប់ទ១
ី ផ្ទ ៉េ៉ូឌីណា ិក (thermodynamics)

 ចាប់ទី2ផ្ទ ៉េ៉ូឌីណា ិក (thermodynamics)
 ចាប់ កាម៉េស់

 ទិនន
ែ លននកា បផ្ ង
ែ ថា ពល
 ទិនន
ែ លកា បផ្ ង
ែ ថា ពលននគបព័នជា
ធ រស៊េ ី
 ទិនន
ែ លននម៉េសីនរ ើ រោយកំរៅ
 ទិនន
ែ លននម៉េសីន Carnot
 ទិនន
ែ ល Endoreversible ននម៉េសីនរ ើ រោយកំរៅ
2

មាតកា
ិ

 ទិនន
ែ លននម៉េសីន គតជាក់
 ទិនន
ែ លននម៉េសីន កំរៅ
 ទិនន
ែ លសតង់ោ ននថា ពល
 គបសិទិភា
ធ ពថា ពលតា វិស័យនានា
 គបសិទិភា
ធ ពថា ពលកែុង វិស័យឧសាហក ម
 គបសិទិភា
ធ ពថា ពលកែុង វិស័យ រកជញ្ជន
ូ
 គបសិទិភា
ធ ពថា ពលកែុងអា គា

 សវនក ថា
ម
ពល (Energy Audit)
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ច្បាប់ទី1ទទម៉ូឌណា
មក
ី
ិ (Thermodynamics)
វិីីផ្ត យយ្ត់ផ្ លថា ពលននគបព័នប
ធ ិតជិត (closed system)អាចគតូវបំផ្លង ្ឺតា

យឹះ

កា បញ្ជន
ម ត ឺរោយកំរៅ។ រលើសពីរនឹះទិ ភា
ឋ ពជា ៉ូលោឋននន្ំនិតរនឹះ
ួ ថា ពលរោយក ន

ប ិមណ្ថា ពលគតូវបាន កា (ថា ពល ិនអាចគតូវបានបរងកើត ឬបំផ្លែញរទ។ យ៉េងណាក៏
រោយថា ពលអាចបំផ្លងទំ ង់ រហើយវាអាចហ៉ូ ពីទីតាង
ំ យយរៅពីទីតាង
ំ យយរទៀត។)
បផ្គ បគ ល
ួ ប ិមណ្
ថា ពលននគបព័ន ធ យយ =
រៅចរនាែឹះរពល យយ

ប ិមណ្ោច់ខាតននថា ពល
ីែងច៉ូលកែុងគបព័នតា
ធ
យៈ
កា បញ្ជន
ូ ថា ពលកំរៅ
រៅចរនាែឹះរពល យ
យ

−

ប ិមណ្ោច់ខាតននថា ពល
រចញពីគបព័នតា
ធ
យៈ
កា កា បញ្ជន
ម រត ៅ
ូ ក ន
ចរនាែឹះរពល យ
យ

𝑑𝐸 = 𝛿𝑄 − 𝛿𝑊
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ច្បាប់ទី2ទទម៉ូឌណា
មក
ី
ិ (Thermodynamics)
ចាប់ទី2អឹះអាងពីភាព ិនអាចគតលប់ ៉ូចរ ើ វិញ (Irreversibility) នន ំរណ្ើ
កា (Process) ពិតកែុងី ជា
ម តិ។ ចាប់រនឹះគ្ប ណ្ត ប់ រលើ រំ នើ កា
(Process) ជារគចើនទំង ំរនើ កា អាចគតលប់ ៉ូចរ ើ វិញ(Reversible
Process) និង ំរនើ កា

ិនអាចគតលប់ ៉ូចរ ើ វិញ (Irreversible Process)។

គ្ប់ ំរនើ កា កែុងី ជា
ម តិ ិនអាចគតលប់ ៉ូចរ ើ វិញរទ។ ំរនើ កា ផ្ លអាច
គតលប់ វិញ្ឺ ិនរកើតរ ើងកែុងី ជា
ម តិរទវាគតរ ជាកា សនមត់ប៉េរណាណឹះ។
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ចាប់ទី2 នតល់ រីោបាយសគមប់៖
1. ទសសន៍ទយទរសរៅនន ំរណ្ើ កា
2. បរងកើតលកខខ័ណ្ឌសំរាប់លំនរង
3. ្ណ្នា កលទធនលតា គទរសីផ្ត លលបំអ នត បស់វ ត (Cycle),ម៉េសីន

និងឧបក ណ្៍រនសងៗរទៀត
4. វាយតំនលន៉ូវកតាតផ្ លបណាតលរអាយខកខាន ល់កា ទទយលបានកំ ិត

លទធនលលបំអ នតតា គទរសីផ្ត ល
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 រសចកតីផ្លែង Clausiusននចាប់ទ2
ី ៖
សំរាប់គបព័ន ធ យយណាក៏រោយ វា ិនអាចគបតិបតតបានរទ គបសិនរបើ រីោបាយផ្ត យយ
្ត់្ឺកា រនទ ថា ពលរោយកំរៅពីធាតគតជាក់ជាងរៅធាតរតតជាងរនាឹះ។

រតត Hot

រតត

Q

Yes!
គតជាក់ Cold

Hot

បារោហៈ

No!
គតជាក់

Q

Cold
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 រសចកតីផ្លែង Kelvin-Planck ននចាប់ទ2
ី ៖
សំរាប់គបព័នណា
ធ
យយផ្ ល ំរនើ កា កែុងវ ផ្ត ទ ៉េ៉ូឌីណា ិក វា ិនអាចរកើតមនរ ើងន៉ូវកា
នតល់ប ិមណ្ោច់ខាតននថា ពលជាក ន
ម ត រៅប ិយកាសជំ វិញគបព័នរធ នាឹះ ខណ្ៈផ្ លវា
បានទទយលថា ពលរោយកា បណ្តូ កំរៅពីគបភពកំរៅផ្ត យយ។

Thermal
reservoir

Qcycle

No!
Wcycle
System undergoing a
thermodynamic cycle
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ច្បាប់រកាមាស់
សគមប់គបព័នប
ធ ិទ ិនរអាយមនបណ្តូ ៉ូបធាតនិងថា ពល(ទំង ៉ូប
ធាតទំងថា ពល្ឺមនម៉េស់)ណា យ
យ
ម៉េស់ននគបព័ន្
ធ ឺរៅរល

ិន

ផ្គបគបួលគ្ប់រពល រគរឹះម៉េស់ននគបព័ន ធ ិនអាចផ្គបគបួលប ិមណ្
របើវា ិនគតូវបានបផ្នែ

ឺ ករចញ។ រហតរនឹះ ប ម
ិ ណ្ម៉េស់្ឺ "អភិ

កស" (conserved) គ្ប់រពល។ ចាប់រនឹះបញ្ជជក់ថា ម៉េស់ ន
ិ អាច
បរងកើតឬបំផ្លែញរនាឹះរទ របើរទឹះជាវាអាចគតូវបានផ្លែស់ន តូ លកខណ្ៈក៏
រោយ។
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ទន្
ិ នផលនន្ការបទមែងថាមពល
 ទគ ង់ទ៉ូរៅ

System
Energy
ថាមពលផតល់អោយ in

Process

ដអំ

ើ រការ

Energy
out ថាមពលអច្បញ

Loss

កំហាតបង់ Surroundings

ទិនន
ែ ល=

ថា ពលរចញបានមនគបរយជន៍
ថា ពលនតល់ស ប
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 ឧទហ ណ្៍

ឌីណា ៉េ៉ូគតូវកា ថា ពលរ កានិក (កមែង
ំ បងវិល)1000 W រ ើ បី

បផ្ ង
ែ ជាថា ពលអ្គិសនី 900 W។ ទិនន
ែ លផ្ លបផ្ ង
ែ រោយឌី
ណា ៉េ៉ូ ្ឺ
ទិនន
ែ ល=

ថា ពលបានកា
ថា ពលនតល់ស ប

=

𝟗𝟎𝟎 𝐖
=0.9
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐖

ឺ 90%
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ទិនន
ែ លទ៉ូរៅ បស់ឧបក ណ្៍ យ
យ ចំនយន
ឧបក ណ្៍
៉េ៉ូទ័ អ្គិសនី
កំរៅរគបើរគបងរគបើតា នទឹះ
កំរៅរគបើីយូងលមរគបើតា នទឹះ
ចំហាយ(ររាងចគកថា ពល)
ររាងចគកថា ពល (រ ើ រោយកំរៅ)
ម៉េសីន លយនត
អំព៉ូល Fluorescent
អំព៉ូល Incandescent
គបភព: EGEE 102 - S. Pisupati

ទិនន
ែ ល [%]
90
65
55
89
36
25
20
5
12

ទន្
ិ នផលការបទមែងថាមពលនន្ប្បព័ន្ធជាអស៊េរ ី

្ំន៉ូសបំគបួញននររាងចគកអ្គសនីរ ើ រោយីយូងលម
Source: http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-electricity/
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 ទិនន
ែ ល បស់គបព័ន:ធ ទិនន
ែ លស ប បស់គបព័ន្
ធ ឺជានល្ណ្ននទិនន
ែ ល

បស់ឧបក ណ្៍នី យយៗរៅកែុងគបព័ន។
ធ
ំរនើ កា ននកា នលិតអ្គស
ិ នី
ថា ពល្ី ីបានពី
ីយូងលម

ចំហាយ
𝜼𝑩

100kJ

ចំហាយ(ថា ពលកំរៅ)

ទយប៊េ៊ីន
𝜼𝑻

88kJ

ថា ពនលរ កានិក (កំោ ំងបងវិល)

36kJ

ថា ពលអ្គស
ិ នីបានកា

ឌីណា ៉េ៉ូ
𝜼𝑮

35 kJ
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ទិនន
ែ លស ប =

ថា ពលអ្គិសនីបានកា
ថា ពល្ី ន
ី ល
ត ់ស ប

35 kJ
=
= 0.35 𝑜𝑟 35%
100 kJ

• សំរាប់ឧបក ណ្៍ជារស៊េ ី
ទិនន
ែ លស ប =ទិនន
ែ ល បស់ ចំហាយ × ទិនន
ែ ល បស់ទយប៊េ៊ីន × ទិនន
ែ ល បស់ឌីណា ៉េ៉ូ
= 𝜼𝑩 × 𝜼𝑻 × 𝜼𝑮
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ថាមពលកំដៅ ថាមពលដមកានិក ថាមពលអគគិសនី
ទិនន
ែ លស ប =
×
×
ថាមពលគីមី
ថាមពលកំដៅ ថាមពលដមកានិក
=

88 kJ 36 kJ 35 kJ
×
×
100 kJ 88 kJ 36 kJ

= 0.88 × 0.41 × 0.97

៉ូចរនឹះ
ទិនន
ែ សស ប= 0.35 ឬ 35%
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 ទិនស
ែ បននកា បំភែឺរោយរគបើអំព៉ូល
ំណាក់កាល

ទិនន
ែ ល ណា
ំ ក់កាល

ទិនន
ែ លនគប
ូ

1-កា ជីកយកីយូងលម

96%

96%

2-កា រកជញ្ជន
ូ ីយូងលម

98%

94% (0.96x0.98)

3-កា នលិតច នតអ្គិសនី

38%

36 % (0.96x0.98x0.38)

4-កា ផ្ចកចាយច នតអ្គិសនី

91%

33%

5%
20%

1.70%
6.60%

5-កា បំភែឺរោយអំព៉ូល

Incandescent
Fluorescent
Source: EGEE 102 - S. Pisupati
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ទន្
ិ នផលរបស់មាសី ន្អដើរអោយកំអៅ
 ម៉េសីនរ ើ រោយកំរៅ្ឺជាឧបក ណ្៍បផ្ ង
ែ កំរៅរៅជា

ថា ពលរ កានិក។
Hot Source
(TH)

 ទិនន
ែ ល

𝜼𝒕𝒉

Heat In
QH

𝑾𝒐𝒖𝒕
𝑸𝒄
=
=𝟏−
𝑸𝑯
𝑸𝑯
Engine

 ជាទ៉ូរៅ ទិនន
ែ ល្ឺរៅរគកា

Work
Out

50% រហើយជាញរកញាប់្ឺ
Heat Out
QC

ទិនន
ែ លត៉ូចជាង 50%ខាែំង
 រ ើ បីបរងកើនទិនន
ែ លស ប រ្អនវតតកា រគបើគបាស់ វិញន៉ូវ

សំណ្ល់កំរៅ ៉ូចជាកា នលិត យ

(co-generation), កា

Cold Sink
(TC)

បតំនុ នវ រត គចើន (Combined cycle) និង វិីីរនសងៗ
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ទន្
ិ នផលមាសី ន្Carnot (Carnot Engine)
 ម៉េសីនCarnot ផ្ លរ ើ រោយកំរៅជាម៉េសីនលឥតរខា
អ
ច ឹះ (គាមន

កកិត,ឧសម័នលឥតរខា
អ
ច ឹះ,គាមនកា បាត់បង់កំរៅ និង ំរណ្ើ កា គាមន
ផ្ នកំនត់) ំរណ្ើ កា វាងគបភពកំរៅផ្ លមនកំរៅខពស់និង
គបភពគសូបកំរៅផ្ លមនកំរៅទប។
 ទិនន
ែ លកំរៅននម៉េសីន Carnot ្ឺ ិនអាគស័យរៅនរងសនទនីយវតែុ

ផ្ លរីវើកា (Working Fluid)។
 ទិនន
ែ លកំរៅននម៉េសីននានាផ្ លរ ើ រោយកំរៅ

ិនអាចរលើសពី
ទិនន
ែ លកំរៅននវ ត Carnot (Carnot cycle) បានរទ។
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សីតុណ្ហភាពទាប(𝑇𝐶)
ទិននផល(𝜼 𝑪𝒂𝒓𝒏𝒐𝒕 ) = 𝟏 −
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់(𝑇𝐻)
សីតណ្ហ ភាព្ឺជាសីតណ្ហ ភាពោច់ខាត
្ិតជាអងា ផ្្លវិន (oK) ឺជាអងា ផ្ ន្ីន (oR)

ោគកា T-s បស់វ ត Carnot
(Carnot Cycle)
20

 ជាឧទហ ណ្៍,របើរៅកែុងម៉េសីន លយនត យ
យ សា ំងរ ឹះរៅសីតណ្ហ

ភាព 2100 K រហើយសីតណ្ហ ភាពននឧសម័នបរញ្ចញរចាល្ឺ 800 K
៉ូចរនឹះទិនន
ែ លអតិប ិមផ្ លអាចទទយលបាន្ឺ៖

𝜼 𝑪𝒂𝒓𝒏𝒐𝒕 = 𝟏 −

𝟖𝟎𝟎
=0.62
𝟐𝟏𝟎𝟎

or 62%

 យ៉េងណាក៏រោយ ទិនន
ែ លជា ីយ ននម៉េសីន លយនត្ត
ឺ ិចជាង

35% ផ្ លតិចជាងទិនន
ែ លននវ ត Carnotរគចើន។
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ទន្
ិ នផល Endoreversible នន្មាសី ន្អដរើ អោយកំអៅ
 រោយ្ិតពីកំហាតកំរៅ និងកំហាតថា ពលរនសងរទៀត រៅកែុង

ំរណ្ើ កា ពិត (Real Process)

𝜼 𝒎𝒂𝒙

𝑻𝑪
=𝟏−
𝑻𝑯

Source: Yaşar Demirel (2012)
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ទន្
ិ នផលនន្មាសី ន្ ប្តជាក់
រ ្ណ្ រសអ៉ូរប៉េ

𝑊𝑖𝑛
𝑞𝐶

𝑪𝑶𝑷𝒄𝒐𝒐𝒍𝒊𝒏𝒈 =

𝒒𝑪
𝑾𝒊𝒏

𝑞𝐻
Limited by Carnot
COP in cooling
𝑻𝑪
𝑪𝑶𝑷𝒄𝒐𝒐𝒍𝒊𝒏𝒈 ≤
𝑻𝑯 − 𝑻𝑪

Source: http://www.heatpump-reviews.com/heat-pump.html#gallery[pageGallery]/3/
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ទន្
ិ នផលនន្មាសី ន្កំអៅ
Coefficient of Performance

𝑊𝑖𝑛

𝑪𝑶𝑷𝑯𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 =

𝒒𝑯
𝑾𝒊𝒏

𝑞𝐻
𝑞𝐶

Limited by Carnot
COP in heating

𝑪𝑶𝑷𝒄𝒐𝒐𝒍𝒊𝒏𝒈

𝑻𝑯
≤
𝑻𝑯 − 𝑻𝑪

Source: http://www.heatpump-reviews.com/heat-pump.html#gallery[pageGallery]/3/
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 ឧទហណ្៍៖ ម៉េសីនគតជាក់ យយរគបើសំរាប់បញ្ចុឹះសីតណ្ហ ភាពកែុងបនទប់រអា

យ ល់ 23oC ខណ្ៈផ្ លសីតណ្ហ ភាពរៅខាងរគតបនទប់្ឺ 38oC។
ប ិមណ្គតជាក់្ឺ 1kW រៅរពលផ្ ល Compressor ំរណ្ើ កា វាគតូវ

កា ថា ពលអ្គិសនី 230W។
COP លឥតរខា
អ
ច ឹះ (Ideal COP)

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =

23+273.15
38+273.15 − 23+273.15

=19.74

COP ជាក់ផ្សតង (Actual COP)

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑜𝑜𝑙 =

1000
230

=4.35
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ទន្
់ នន្ថាមពល
ិ នផលសតងោ
ទិនន
ែ លគបចាំឆ្ែំ ននកា រគបើឥនធនៈ Annual Fuel Utilization Efficiency
(AFUE)
 គតូវបានរ្រគបើសំរាប់វាស់ទិនន
ែ លកំរៅនន កំរៅនិង ចំហាយតា នទឹះ
𝑯𝒆𝒂𝒕 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕
𝐀𝐅𝐔𝐄 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒆𝒅 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒕𝒚𝒑𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒚𝒆𝒂𝒓

ិ វល់ កង្ហហ នគត់នង
ិ រាប់បញ្ចល
ន
គ ់ខយល់សំរាប់ចំរហឹះ និង
ូ ខយល់ផ្ លវល
ប ិមណ្កំរៅផ្ លបាត់បង់ បង់គបព័នផ្ធ ចកចាយ។

 AFUE

 តំនលអនញ្ជាតតទបបំនតនន AFUE រៅសហ

អា
ឋ រ

ិក

 Non-condensing fossil-fueled, warm-air furnace is 78%
 Fossil-fueled boiler is 80%
 Gas-fueled steam boiler is 75%

Source: Yaşar Demirel (2012)
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នលរីៀបទិនន
ែ លននថា ពល Energy Efficiency Ratio (EER)
 សំរាប់ប ិកាខ គតជាក់ផ្ ល រំ នើ កា រៅចំនច យយ:
EER =

𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝑪𝒐𝒐𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝐁𝐭𝐮/𝐡
𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒊𝒏 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐬

នលរីៀបទិនន
ែ លននថា ពលតា
៉ូវ Seasonal Energy Efficiency
Ratio (SEER)
 សំរាប់ប ិកាខ គតជាក់ផ្ ល ំរនើ កា រៅតា
៉ូវ
SEER =

𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝑪𝒐𝒐𝒍𝒊𝒏𝒈 𝐢𝐧 𝐁𝐭𝐮
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕 𝒊𝒏 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬

Source: Yaşar Demirel (2012)
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 COP ផ្គបគបួលតា រពល ប៉េផ្នតទំង EER និង SEER ជាតំនល

ីយ កែុងចរនាែឹះរពលណា យ
យ ។
 សំរាប់ប ិកាខ គតជាក់តា នទឹះ
𝐄𝐄𝐑 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟓 × 𝐒𝐄𝐄𝐑

 សំរាប់ SEER ផ្ លមនតំនលរសមើ 13 ្ឺមនតំនលរសមើនរង COP

ផ្ លមនតំនលរសមើ 3.43។

Source: Yaşar Demirel (2012)
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ប្បសិទធភា
ិ យ
ិ ពថាមពលថាមពលតាមវស័
 រៅគបរទសក ជា
ុព គបជាជន66%គាមនអ្គិសនីរគបើគបាស់ រហើយ

88%រៅផ្តពរងផ្នអករលើកា រគបើគបាស់ជីវម៉េស់ (Biomass) ផ្បប
បរាណ្សំរាប់កា ចំអិន ប
ហូ អាហា (រយងរៅរលើ OECD/IEA ឆ្ែំ
2013)។ វិស័យផ្ លរគបើគបាស់ថា ពល្យ ឲកត់សំគាល់មន៖
 វិស័យឧសាហក ម
 វិស័យ រកជញ្ជន
ូ

 អគា កែុងទីគកុង យ មន កា ិយល័យ អគា រណ្ិជ ជក ម និងលំរៅ

សាែន
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 រៅឆ្ែំ2011 កែុងតំបន់អាសា៊េនតំ ៉ូវកា ថា ពលសំរាប់ វិស័យឧសាហក ម

និងអគា ្ឺ 30% ៉ូចគាែ និង វិស័យ រកជញ្ជន
ូ ្ឺ 25%។

The ASEAN energy system, 2011 (Mtoe)
Source: OECD/IEA, 2013
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ប្បសិទធភាពថាមពលកនងវស័
ិ យឧសាហកមម
ិ សា
 គបសិទភា
ធ ពថា ពលរៅកែុងឧសាហក រក់
ម
ព័ននរធ ង វី
ី ស្រសត ព
ហចំរណ្ឹះ រង

ផ្ លកែុងរនាឹះចំរណ្ឹះ រងរនសងគាែគតូវយក ក យ គាែ

រ ើ បីរោឹះគសាយបញ្ជហ យ ។ វា យ បញ្ចល
ច រទស, រស ក
ឋ ិច ច,
ូ បរចក
ិ សា
អាកបបកិ យ
ិ
និងទសសនៈរនសងរទៀត រៅកែុង វី
ី ស្រសតរនសងៗ
(Thollander and Palm, 2013)។
 ឧសាហក ខា
ម ែ តត៉ូច និង ីយ

តំណាងឱ្យជាង99% ននចំនយន
ស បននគកុ ហ៊េនរៅកែុងគបរទសភា្រគចើនបំនត
(Thollander
និង Palm ឆ្ែំ 2013)។
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 ក មវិីីសវនក ថា
ម
ពលបានបង្ហហញថា 60-90%នន វិធានកា គបសិទធ

ិ ័យឧសាហក ខា
ភាពថា ពលផ្ លបានអនវតតរោយវស
ម ែ តត៉ូច និង
ីយ

្ឺជា ំរណ្ើ កា គាំគទ(support processes ):គបព័នន
ធ ត
គ ់នង
គ ់

ខយល់,គបព័នក
ធ ំរៅ,កា បំភែឺ ...(Gruber et al. 2011; Thollander et
al. 2007)។
 រៅកែុងគបរទសក ជា
ម ែ តត៉ូចនិង ីយ ទ៉ូរៅ មន៖
ុព ឧសាហក ខា
 កា ផ្កនច ែ ប
ហូ អាហា
 សិបបក រម ីវើឥ ឋ
 ររាងម៉េសីនកិនគសូវ

 ររាងចគកកាត់រ

សំរលៀកបំរក់
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គបព័នស
ធ ំខាន់ៗផ្ លរគបើគបាស់ថា ពលកែុងររាងចគកឧសាហក :ម











រំ ណ្ើ កា តកំរៅ និងចឹះគតជាក់
គបព័នប
ធ ំផ្ណ្នខយល់
គបព័នអ
ធ ្គិសនី
កា បំភែឺ
៉េ៉ូទ័ អ្គិសនី
ចំហាយ
ម៉េសីនស ត
ងួ
កា Treatmentកាកសំណ្ល់
គបព័ន ធ HVAC

http://eemo.gov.mu/English/DOCUMENTS/EFFICIENCY.PPT

http://www.energo-spaw.pl/en/kotlownie.php
http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=35653765
http://www.wlec.co.uk/factories
http://www.airtech.co.uk/systems-we-offer/industrial-air-conditioning-chiller-installation/
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ម៉ូទរ័ អគ្គស
ិ ន្ី
 68%ននកា រគបើគបាស់ថា ពលអ្គិសនីរៅកែុងឧសាហក ្
ម ឺគតូវ

បានរគបើរៅកែុងគបព័នថា
ធ
ពលរោយ ទ
៉េ៉ូ ័ :ប៉េ

កង្ហហ ម៉េសីនបំផ្ណ្

នខយល់ និងចលនារ កានិក។ 42%ននកា រគបើគបាស់ខាងរលើ គតូវ
បានរគបើរោយ ប៉េ ,កង្ហហ និងម៉េសីនបំផ្ណ្នខយល់ (Waide and

Brunner 2011)។
 វិធានកា គបសិទធភាពថា ពលជារគចើនអាចរីវើរៅបានរៅកែុងគបព័ន ធ

៉េ៉ូទ័ អ្គស
ិ នី ៉ូចជា កា រីវើឱ្យគបរសើ រ ើងន៉ូវ ប៉េ

ម៉េសីនបំផ្ណ្ន

ខយល់និងគបព័នន
ធ ត
គ ់នង
គ ់ខយល់ (Thollander and Palm, 2013)។
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គបរភទនន ទ
៉េ៉ូ ័ អ្គិសនី

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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គបរភទទំងបីននបនទក
៉េ៉ូ ័ (Motor Load)
ុ ទ

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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ឱ្កាសទទយលបានគបសិទភា
ធ ពថា ពលនន ទ
៉េ៉ូ ័ អ្គស
ិ នី
1. កាត់បនែយកា រគបើរគកា បនទក
ុ (និងរជៀសវាងកា រគបើ ៉េ៉ូទ័ ីំ)
2. កំនត់ទំហំបនទក
ុ ផ្គបគបួល

3. រីវើឱ្យគបរសើ រ
4. កា ុំរ

ើងន៉ូវ power quality

ើង វិញ

5. កា ផ្កតំ ៉ូវ Power factor រោយកង ង់
6. រីវើឱ្យគបរសើ រ

ើងន៉ូវកា ផ្លទំ

7. កា បញ្ជជរលបឿននន

induction motor

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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បម

 មនចំផ្ណ្កគបផ្ហល 14%ននថា ពលអ្គិសនីផ្ លរគបើគបាស់

រៅទ៉ូទំងពិភពរោកកែុងឧសាហក ម (Waide និង Brunner ឆ្ែំ
2011)។
 ចំណ្ចប៉េ រីវើកា

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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គបរភទប៉េ

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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ឱ្កាសទទយលបានគបសិទភា
ធ ពថា ពលននប៉េ
 រគជើសរ ីសប៉េ ផ្ លគតរ គតូវ
 គ្ប់គ្ងអគតាលំហ៉ូ រោយ VSD (Variable Speed Drive)
 កា តប៉េ ជារស៊េ ីរ ើ បីបំរពញតគ ូវកា ផ្គបគបួល
 កា លបបំបាត់កា គ្ប់គ្ងលំហ៉ូ រោយវា៉ាន (Valve)
 គបព័នប
ធ ញ្ជជ Start/Stop បស់ប៉េ
 តគ រ សាែប
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ប្បព័ន្ធបំទ

ន្ខ្យល់

 កា បំផ្ណ្នខយល់មនចំផ្នកគបផ្ហល 17% ននកា រគបើគបាស់ថា ពល

អ្គីសនីស ប កែុង វិស័យឧសាហក ម (Waid and Brunner 2011)។

ឱ្កាសទទយលបានគបសិទភា
ធ ពថា ពលននគបព័នប
ធ ផ្ំ ណ្នខយល់
 កាត់បនែយខយល់រលចធាែយ ( វិីីសាស្រសតង្ហយ រហើយ Payback period ខែី)
 កា កាត់បនែយសមពីខយល់ពី 7រៅ 6bars (អាចបនែយថា ពលគបមណ្

7%កែុង យយបា )
 បផ្ ង
ែ រៅជាឧបក ណ្៍អ្គីសនីរៅកផ្នែងផ្ លអាចរីវើរៅបាន
 រគបើឧបក ណ្៍បំផ្ណ្នផ្ លរ ើ រោយគបព័ន ធ VSD (VSD compressors)
 ពិចា ណាលទធភាពននកា រគបើគបាស់កំរៅសល់ពីគបព័នប
ធ ញ្ចឹះុ កំរៅឧបក ណ្៍
បំផ្ណ្នខយល់
Source: Thollander and Palm, 2013
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ការផគតផ
់ គងខ្
់ យល់
 កង្ហហ នគត់នង
គ ់ខយល់មនចំផ្នកគបមណ្ជា11%ននកា រគបើគបាស់ថា ពល អ្គិ

សនី ស បកែុង វិសឧសាហក ម (Waide and Brunner 2011).

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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ចាប់កង្ហហ

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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ឱ្កាសទទយលបានគបសិទភា
ធ ពថា ពលននកា នគត់នង
គ ់ខយល់
 រគជើសរ ីសកង្ហហ គតរ គតូវ

ពិចា ណា:សំរលង ុំខាន រលបឿន ងវិលជំ លកខណ្ៈលំហ៉ូ បស់ខយល់
ចរនាែឹះននសីតណ្ហ ភាព កា ផ្គបគបួលននលកខខណ្ឌ គបតិបតតិកា កា កគ ិត
ិ ិរយ្ កា ចំណាយ
ទំហំនិងLayoutននគបព័ន ធ កា ចំណាយរលើកា វន
រលើគបតិបតតិកា
 កាត់បនែយ resistance ននគបព័ន ធ (កា ធាែក់ចឹះននសំរី)
 រគបើឲរកៀករៅនរង BEP (Best Efficiency Point)
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 ផ្លទំកង្ហហ ជារទៀងទត់

កា គតួតពិនិតយតា ខយបរាល់ធាតនគំទ
ុំ ិលនិងកា បតូ
ុ ំងអស់ននគបព័ន ធ កា រនសើ អ
Bearing,កា ឹតបនតរងនិងកា បតូ ផ្ខសគកវាត់ កា ជយសជល ៉េ៉ូទ័ ឬបតូ ,កា
សំអាតកង្ហហ


គ្ប់គ្ងលំហ៉ូ ខយល់កង្ហហ
ព៉ូលី (Pulley)បនែយរលបឿន, សនទឹះបិទរបើកខយល់ (dampers), guide vanes
ផ្នែកខាងច៉ូល, កង្ហហ ផ្ លមនចរនាែឹះសាែបផ្គបគបួល, ឧបក ណ្៍បផ្គ បគ ួល
រលបឿន (VSD), កង្ហហ ផ្ លមនរលបឿនរគចើន, គបតិបតតិកា ជារស៊េ ីនិងជាផ្ខែង
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ប្បព័ន្ធប្តជាក់សប្មាប់ដំអ

ើ រការឧសាហកមម

 គបរភទ Direct expansion: unitsជាmodularផ្ លមនកាបា៉េ សីរតត៉ូច (50រតានននភាព

គតជាក់, TR)
 Centralized chilled water plants with chilled water as a secondary coolant (50

រៅ 250 រតានននភាពគតជាក់)
 Brine plants with brines as lower temperature, secondary coolant (រគចើនជា 250

រតានននភាពគតជាក់)

http://www.carrieraircon.co.uk/index.php/chillers/product/30xa_252_1702_air_cooled_screw_compressor_liquid_chillers/
http://www.ahi-carrier.com.au/product.cfm?productid=78&content=52
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 កា រីវឲ
ើ គតជាក់រោយកា បងហត
ួ
 កា រគបើគបាស់ទរកផ្ លមនអង់តាល់ពី ុំហយតីំរ ើ បីរីវើឲគតជាក់ខយល់ខិតរៅផ្កប សីត

ណ្ហ ភាព កណ្ត ក់រសើ

បស់វា

 រគបើគបាស់ថា ពលតិចជាងរគចើនរីៀបនរងម៉េសីនគតជាក់
 រទឹះជាយ៉េងណាសីតណ្ហ ភាពទបបំនត បស់ខយល់ ្ឺកំនត់រោយសីតណ្ហ ភាពកណ្ត ក់

រសើ

បស់ខយល់ រហើយខយល់ផ្ លគតូវបានរីវើឲគតជាក់្ឺសំប៉ូ រៅរោយសំរណ្ើ

http://aquacaresolar.com/2013/02/13/2013-xcel-rebates/
http://www.zigersnead.com/current/blog/post/hot-and-dry-down-south/
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ឱ្កាសទទយលបានគបសិទភា
ធ ពថា ពលននគបព័នគធ តជាក់
1.រីវើឲលបំអ នតន៉ូវ ំរណ្ើ កា ផ្លែស់ប ូត កំរៅ
2.ផ្លទំននទឧបក ណ្៍បណ្តូ កំរៅ
3.គបព័នផ្ធ លមនរគចើន ំណាក់ (Multi-stage)
4.នគន
គ កាបា៉េ សីរតរៅនរងបនទក
ូ ង
ុ បស់គបព័ន ធ

5.គ្ប់គ្ងកាបា៉េ សីរត បស់កំរគបស័ (Compressors)
6.គបព័នគធ តជាក់ផ្ លមនរគចើនកំ ិតរ ើ បីបំរពញតគ ូវកា ររាងចគក
7.កផ្នែងនទក
ុ ទរកគតជាក់
8. Features ននកា Designគបព័ន ធ
Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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ផលប៉ះពាល់នន្កងវ៉ះតំទហទំច្បំអពា៉ះការអប្បប្ើ ាស់
ថាមពលរបស់កំអប្បស័រ
Specific
Power
Consumption
(kW/TR)

Increase
kW/TR (%)

Te (0C)

Tc (0C)

Refrigeration
Capacity*
(TR)

Normal

7.2

40.5

17.0

0.69

-

Dirty
condenser

7.2

46.1

15.6

0.84

20.4

Dirty
evaporator

1.7

40.5

13.8

0.82

18.3

Dirty
condenser and
evaporator

1.7

46.1

12.7

0.96

38.7

Condition

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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ការបំភ្ែឺ
 រគបើគបាស់គបមណ្ជា 8%ននកា រគបើគបាស់ថា ពលអ្គិសនីស បកែុងឧសាហក ម

(Waide and Brunner 2011).


ង្ហវស់ទ៉ូរៅននពនែឺរចញ (ឬ luminous flux) ្ឺ lumen . (1 watt = 683 lumens
at 555 nm wavelength)

 កា បាចសាចននពនែឺរៅរលើននទរ ករៅថា illumination បស់វា។ Illumination មន

ខាែតជា footcandles ឬ lux កែុងខាែតរ គទិក (Metric)។

𝟏 𝐟𝐨𝐨𝐝𝐜𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞 =

𝟏 𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧
𝟏 𝐟𝐭 𝟐

𝟏 𝐥𝐮𝐱 =

𝟏 𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧
𝟏 𝐦𝟐

 Rated luminous efficacy ្ឺជា rated lumen រចញ បស់អំព៉ូលផ្ចករោយ rated

ននអានភាពរគបើគបាស់។ lumens per watt
50

ប្បអភ្ទអំព៉ូល








អំព៉ូល Incandescent
អំព៉ូល Tungsten Halogen
អំព៉ូល Fluorescent
អំព៉ូល HID
 High pressure sodium
 Low pressure sodium
 Mercury vapor
 Metal halide
អំព៉ូល Blended
អំព៉ូល LED (Solid State Lamps or SSL)

Sources: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
US DOE, http://energy.gov/eere/energybasics/articles/fluorescent-lighting-basics
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ការអប្បៀបអ ៀបអំព៉ូល
Lum / Watt
Range

Avg.

Color
Rendering
Index

Incandescent

8-18

14

Excellent

Fluorescent Lamps

46-60

50

Compact fluorescent
lamps (CFL)

40-70

High pressure mercury
(HPMV)
Halogen lamps

Type of Lamp

Typical Application

Life
(Hours)

Homes, restaurants, general lighting,
emergency lighting

1000

Good w.r.t.
coating

Offices, shops, hospitals, homes

5000

60

Very good

Hotels, shops, homes, offices

800010000

44-57

50

Fair

General lighting in factories, garages,
car parking, flood lighting

5000

18-24

20

Excellent

Display, flood lighting, stadium
exhibition grounds, construction areas

2000-4000

High pressure sodium
(HPSV) SON

67121

90

Fair

General lighting in factories, ware
houses, street lighting

600012000

Low pressure sodium
(LPSV) SOX

101175

150

Poor

Roadways, tunnels, canals, street
lighting

600012000

Source: Energy Efficiency Guide for Industry in Asia – www.energyefficiencyasia.org, UNEP 2006
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Solid-State Lighting (SSL)
 SSL យ បញ្ចល
ូ ទំងបរច ចកវិទោ បស់

light-emitting diode (LED) រហើយ
និង បស់ organic light emitting
diode (OLED)
 SSL មនកា វិវតតន៍ឆ្ប់ ហ័សនិងសកាតន

ពលខាងផ្នែកសនស ំសំនចថា ពលខពស់
 អាយកាលរគបើគបាស់ ុំពរងទក ចាប់ពី

30000 to 50000 រម៉េង ឬក៏ផ្វងជាង
រនឹះ
 បញ្ជហកា វាយលកយកទីនា ទ៉ូលំទ៉ូោយ

បចបបនែ
ុច ៖ តំនលខពស់ និងកា ធានា្ណ្
ភាព
Source: US DOE, http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/sslbasics_whyssl.html
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Efficacy នន្អំព៉ូលLED អប្បៀបអ ៀបអៅន្ង
ឹ
បអច្បេកវទាបំ
ភ្ែសា
ិ
ឺ មញ្ញ
Product Type

Luminous Efficacy
(in lm/W)

LED A19 lamp (warm white)

94

LED PAR38 lamp (warm white)

78

LED troffer 1'x4' (warm white)

118

LED high/low-bay fixture (warm white)

119

High intensity discharge system (high watt)

115

Linear fluorescent system

108

High intensity discharge system (low watt)

104

Compact fluorescent lamp

73

Halogen

20

Incandescent

15

Source: US DOE, http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/sslbasics_ledbasics.html
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ឱកាសទទួលាន្ប្បសិទធភាពថាមពលនន្ការបំភ្ែឺ
 រគបើន៉ូវរគ្ឿងបំភែឺផ្ លមនទិនន
ែ លខពស់

៉ូ ជា T5 fluorescents with
ច
high frequency (HF) operation, high-pressure sodium
lamps, light-emitted diodes, etc.

 បនែយអានភាព(វា៉ាត់) បស់អំព៉ូល
 រគបើបាឡាសរអ

ិចគតូនិចជំនយសបាឡាសរអ ិចគតូម៉េរញ៉េទិច

 ផ្ចករចញជាផ្នែកៗននគបព័នប
ធ ំភែឺ រ ើ បីឲមនកា គ្ប់គ្ងរៅតា កផ្នែង

មនគបសិទភា
ធ ពរោយរគបើsensors។
 ទញយកគបរយជន៍រអាយបានរគចើនបំនតពីកា បំភែឺរោយី ជា
ម តិ

 ផ្លទំជារទៀងទត់
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ប្បសិទភា
ធ ពថាមពលកនងវស័
ិ យដក
ឹ ញញ្ជ៉ូ ន្
 IEA បាននដល់អនសាសន៍រៅរលើ វិធានកា គបសិទភា
ធ ពថា ពលសំរាប់ វិស័យ

រកជញ្ជន
ែ តគព គាែន៉ូវលកខណ្ៈវិនិចយ
ឆ័
៉ូចខាងរគកា :
ូ ផ្ ល្យ ផ្តរ ើយ
1.

កា ផ្កល ប
អ រច ចកវិទោ លយនតផ្ លនាំឱ្យមនកា រកើនរ ើងគបសិទភា
ធ ពថា ពល
លយនត

2.

កា ផ្លែស់ប ូត ឥ ិយបលអែករបើកប រ ើ បីរគបើរគបងតិចជាងកែុងកា របើកប កែុង

ចមងយ ផ្ ល
3.

បនែយចមងយរីវើ ំរណ្ើ បស់ លយនតនី យយៗ

4.

ផ្លែស់ប ូត កា រីវើ ំរណ្ើ រោយរគបើគបាស់កា រកជញ្ជន
ូ ផ្ លមននិ នត ភាពបំនត

Source: OECD/IEA, 2010
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រថយន្ត Hybrid (Hybrid-Electric
Vehicles, HEVs)
HEV ្ឺជាគបរភទ លយនតHybrid ផ្ លជា
បនស ំ វាង ម៉េសីនចំរហឹះកែុងសា ញ្ា ជា យយ
នរងគបព័នជ
ធ ំ ញរគបើអ្គិសនី។

ជាី តា
ម វាសរគ ចបានន៉ូវកា សនស ំសំនច
ឥនធនៈរគចើនជាង និងកា បំភាយឧសមន
័ តិច
ជាង លយនតម៉េសីនចំរហឹះកែុងសា ញ្ា។

Toyota Prius 2013, 1.8L, 4 cyl has
EPA Fuel Economy of 50 MPG
(Combined City and Highway)
compared to 35 MPG for Toyota
Corolla LE Eco 2014, 1.8L and 4
Source: http://www.floridagoldcoastcleancities.com/Resources.html
cylinders. (www.fueleconomy.gov)
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How HEVs work

Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridAnimation/swfs/hybridframe.html
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Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridAnimation/swfs/hybridframe.html
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Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridAnimation/swfs/hybridframe.html
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OFF

Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridAnimation/swfs/hybridframe.html
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Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridAnimation/swfs/hybridframe.html
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ិ ោជាន់ខស
បរច ចក វទ
ព ់ យ
យ ចំនន
យ ផ្ លគតូវបានរគបើជាទ៉ូរៅកែុង HEV
 Regenerative Braking. ថា ពលពីកង់បងវិល ទ
៉េ៉ូ ័ មន ខង្ហ ៉ូចGeneratorបផ្ ង
ែ

ថា ពលរៅជាថា ពលអ្គស
ិ នីផ្ លនទក
ុ រៅកែុងអា្យ។
 Electric Motor Drive/Assist.

៉េ៉ូទ័ អ្គិសនីជយយម៉េសីនរៅកែុងកា បរងកើនសំទឹះ កា ផ្ជង ឬកា

រ ើងភែំ។ រនឹះអនញ្ជាតឱ្យម៉េសីនត៉ូចជាង ន (គសាលជាង ន)និងកា រគបើម៉េសីនមនគបសិទធិ
ភាពខពស់រទៀត។ រៅកែុង លយនត យយចំនយន ៉េ៉ូទ័ ផ្ត យយនតល់ន៉ូវថា ពលសគមប់លកខខណ្ឌ របើកប

រលបឿនទបផ្ លម៉េសីនចំរហឹះកែុងមនទិនន
ែ លត៉ូចបំនត។
 Automatic Start/Shutoff. ពនែត់ម៉េសីនរោយសវ័យគបវតតិរៅរពលផ្ ល លយនត ល់ ំណាក់

កាលឈប់ និង ំរណ្ើ កា រ ើង វិញរៅរពលផ្ លacceleratorគតូវបានជាន់។ កា រនឹះទប់សាកត់
កា ខជឹះខាជយថា ពលពី idling។
 បរច ចករទសរនសងរទៀតផ្ លបានរ

ើញជាញរកញាប់រៅរលើ លយនែhត ybrid យ មនកា រគបើគបាស់

Atkinson cycle, រីវើឲមនភាពគបរសើ រ ើង aerodynamics,low rolling resistance
tires and electrically driven A/C, power steering and other auxiliary pumps.
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_electric_vehicle
https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridtech.shtml
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All-Electric Vehicles (EVs)
EVs ំរណ្ើ កា រោយ
ថា ពលអ្គិសនីផ្ត
ប៉េរណាណឹះ។ ពយកវាគតូវបាន
ញគចានរោយ ៉េ៉ូទ័
អ្គិសនី (ឬ ៉េ៉ូទ័ )ផ្ ល
នគត់នង
គ ់ថា ពលរោយ

បណ្តុ ំននអា្យ។

Two Chevy Volts and a Nissan Leaf charging
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chevy_Volt_%26_Nissan_Leaf_03.jpg
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្ណ្ស បតតនិ នEVs រីៀបរៅនរង លយនតម៉េសន
ី ចំរហឹះកែុង (ICEs):
 Energy efficient. លយនតអ្គិសនីបផ្ ង
ែ អំពី 59រៅ 62%ននថា ពលអ្គិសនីពី

Gridរៅអានភាពរៅកង់។ លយនតសា ំងី តា
ម បផ្ ង
ែ បានគបផ្ហល 17រៅ 21%នន

ថា ពលមនរៅកែុងរគបងសា ំងផ្តប៉េរណាណឹះ រៅជាអានភាពរៅកង់។
 Environmentally friendly. EVs គាមនបរញ្ចញកា បំពលតា បំពង់ផ្នសង របើ

រទឹះបីជាររាងចគកនលិតថា ពលអ្គិសនីអាចនរងបរញ្ចញពយកវាក៍រោយ។ អ្គិសនីពី
ររាងចគកថា ពលនយរកែរអ៊េ ទំនប់វា ីអ្កិសនី ររាងចគកអ្គិសនីរ ើ រោយគពឹះអាទិតយ
ឬរ ើ រោយខយល់

ិនបណាតលឱ្យមនកា បំពលខយល់រទ។

 Performance benefits.

៉េ៉ូទ័ អ្គិសនីនល
ត ់ន៉ូវគបតិបតតិសាងត់និង ល៉ូនរហើយបរងកើន

រលបឿនខាែំងនិងតគ ូវឱ្យមនកា ផ្លទំតិចជាង ICEs ។
 Reduce energy dependence. អ្គិសនី្ឺជាគបភពថា ពល យយកែុងគសុក។
Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml
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Battery-related challenges of EVs:
 Driving range. ភា្រគចើននន EVs អាចរបើកប បានគបមណ្ 100រៅ200 miles

នរពលបញ្ចល
ត រទៀត។ លយនតរគបើសា ំងអាចរបើកប រលើស 300 miles
ូ អ្គិសនី ង
នរពលចាក់សា ំង ង
ត រទៀត។
 Recharge time. កា បញ្ចល
ូ អ្គិសនីយ៉េងរពញរលញរៅបណ្តុ ំអា្យអាចគតូវកា

រពលពី 4រៅ 8រម៉េង។ ស៉ូ បីផ្តកា បញ្ចល
ូ ហ័ស សំរាប់កាបា៉េ សីរត 80%គសាប់ ក៏
គតូវកា រពល 30នាទីផ្ ។
 Battery cost: បណ្តុ ំអា្យផ្ លមនទំហំីំ្ឺមនតន នែ លែរហើយអាចចាំបាច់គតូវ បតូ

យ
ត ឬរគចើន ង។
 Bulk & weight:បណ្តុ ំអា្យ្ឺីន
ង ់និងរគបើគបាស់កផ្នែងីំ

កា គសាវគជាវផ្ លកំពងបនតរីវើឲគបរសើ រ ើងរលើបរច ចក វិទោអា្យកំណ្ត់អនា្ត បស់
EVs រនឹះ។
Source: https://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml
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Technologies of HEVs and EVs for
ICEs
 Auto Stop-Start systems. An advanced high-power lead-acid battery

ផ្ លរ្រៅថា absorbed glass mat battery អាចជាចរ ើយ
ែ
 Electrohydraulic Brakes. វា្ឺគសាលជាងគបព័នស្រធ ហាវ ំងី តា
ម រហើយវាក៏ជារ ើយ
ែ

តបបាន ហ័សផ្
 Advanced Aerodynamics. បរច ចករទស aerodynamic ផ្ លគតូវបានរីវើឲ

គបរសើ សំរាប់ EVs និង hybrids និងគតូវបានរ្រគបើសំរាប់ លយនតគ្ប់គបរភទ និង ល
យនត រកទំនិញ
 Regenerative Braking. គបព័នរធ ីវើឲ alternator លយនតកាែយជា generator រៅ

រពលអែករបើកប ជាន់ស្រហាវ ំង ឬ គបផ្លង throttle, សាកអា្យ 12-volt ឬកែុងល័កខ
ខណ្ឌ ខឹះែ រ ើ បីសាកកង ង់ ផ្ លវាជាបិ កាខ នទក
ុ អាចសតក
ុ និងរនទ អានភាពបានឆ្ប់ ហ័
ស។
Source: http://www.edmunds.com/car-technology/hybrid-and-electric-car-technology-helps-gas-cars-gain-mpg.html
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 Low-Rolling-Resistance Tires
 Driver Coaching Displays. ៉ូបតំណាងបានបង្ហហញរ

ើងរៅរលើ

instrument panel រ ើ បីគបាប់អក
ែ របើកប ថារតើពយករ្បានរីវើកា ង្ហ ល អ យយ

រោយកា រគបើបរច ចករទសផ្ លមនគបសិទភា
ធ ព ៉ូចជាកា បញ្ជជរល ,កា បរងកើន
រលបឿនគតួតពិនិតយ,កា ចឹះពីភែំ និងកា រចៀសវាងពីចាប់រនតើ ហ័ស។
 Eco Route Planning. ផ្ននទីបង្ហហញនែវូ ផ្ លជយយ ល់កា រគបើរគបងឥនធនៈ

មនគបសិទិភា
ធ ពរគចើនបំនតផ្ ល ិនគតរ ផ្តរីវើឲចំង្ហយរបើកប ខែីរនាឹះរទប៉េផ្នត
កាត់បនែយកា រ ើងភែំនិងរជៀសវាងកា កកសទឹះចរាច ណ្៍រ ើ បីនល
ដ ់ន៉ូវ វិីីរគបើ
រគបងឥនធនៈមនគបសិទិភា
ធ ពខពស់បំនតពីកផ្នែង យយរៅកផ្នែង យយរនសងរទៀត។
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Fuel Efficiency and Driving
Habits
 source: PCRA, India
Drive at 45 kmph-The Optimum Fuel Efficiency Speed
According to research on Indian cars. At 65 kmph, 15% extra fuel
burnt and at 85 kmph, 30% extra
Switch Off engine at traffic light if the stop is more than
15 seconds

Share the car with other people and share the cost
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 Fuel Efficiency and Driving Habits (cont.)
Check tires pressure regularly
25% reduction in tires pressure cost 5-10% more fuel burnt
Drive in correct gear for fuel efficiency
Incorrect gear shifting can lead to as much as 20% increase in
fuel consumption
Maximize use of top gear for better mileage
As soon as the speed reach 40 kmph, shift to top gear
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 Fuel Efficiency and Driving Habits (cont.)
Tune the engine regularly
Save as much as 6%. Have the engine check immediately if there
is black smoke, poor pulling power or consuming oil
Clean air filter regularly
Cylinder bore wear out 45 times faster in engines without air
filter
Use brakes only when needed
Anticipates stop s and avoids frequent use of brake
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 Fuel Efficiency and Driving Habits (cont.)
Use the clutch pedal only to shift gears

Avoid unnecessary loads
Save 2% in fuel while reducing weight by 50 kg. Minimize wind
resistance
Plan the route
Avoid heavy and stop-and-go traffic
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 Fuel Efficiency and Driving Habits (cont.)
Use AC only when needed
20% more fuel is burnt when AC is used.
Use recommended grade Lubricant oil
Multi-grade oil is favorable. Use thicker oil can cause 2%
increase in fuel consumption
Use the vehicle wisely
Plan route and combine trip with same direction
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ព័តមា
៌ ន្ញំន្យ
ួ ដ៏សាមញ្ញ អៅអលើតំទហទំលស
អ ំ រាប់មាសី ន្មាស៊េ៉ូ
ត, រថយន្តប្កុងន្ង
ឹ ទំន្ញ
ិ រថយន្តដក
ិ
source: PCRA, India
1.

បញ្ឈប់កា រលចធាែយរគបងម៉េស៊េ៉ូត:កា បាត់ យយតំណ្ក់ននរគបងម៉េស៊េ៉ូតកែុង យយ
វិនាទីរសមើនរងជាង 2000លីគតជារ ៀងរាល់ឆ្ែំ

2.

រជៀសវាងកា រហៀ : ពិនិតយរ ើលគទនាប់រតស៊េ៉ូ្ំ បីងរគបង

3.

រគបង ុំអិលគតរ គតូវ:រគបើរគបងថាែក់សង
ដ ់ោ និងសនស ំសំនច ហ៉ូត ល់រៅ 2%
រៅកែុងកា រគបើគបាស់រគបងឥនធនៈ

4.

ពិនិតយរ ើលសមពីសំបកកង់រទៀងទត់:សនស ំសំនចរគបង និងអាយកាលសំបក
កង់។

5.

កំឲមនី៉ូល:ី សំអាតតគ ងខយល់ និងផ្លែស់ប ូត តគ ងរគបង /ខយល់រទៀងទត់

6.

ផ្តងផ្ត កា លយនតរគតៀ ខែន
ួ ជារគសចរ ើ បី ំរណ្ើ កា :ពិនិតយរ ើលអា្យ,ឌី
ណា ៉េ៉ូ,ឧបក ណ្៍នលតំ ៉ូវតង់សយុង និងផ្ខសរនកង្ហហ រទៀងទត់
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7.

8.

ពិនិតយតគ ងរគបងឥនធនៈ:រគបើតគ ងផ្ លមន្ណ្ភាពល អ និងគតូវបតូ លមី
ិ ្គកុ ហ៊េននលិត
រៅតា កាល វភា
កាម៉េសីនកែុងលកខខណ្ឌ ល:ពិ
អ និតយចរនាែឹះស៊េ៉ូបា៉េប់រ ៀងរាល់ផ្ខរោយ
feeler gauge. ពិនិតយរ ើលរលបឿន idling

9.

Injectors គតូវសាអតនិងមនគបសិទិភា
ធ ព:រៅកែុងក ណ្ីម៉េសីនមនបញ្ជហ
ពិនិតយសមពីរបើកនិង្ំ ៉ូននកា បាញ់ចាក់រៅរពលផ្ត យយ

10. ពិនិតយស្រហាវ ំងនិងកង់:ពិនិតយរ ើលសគមប់កា បងវិលរោយរស ីននកង់។

ពិនិតយរ ើលនងផ្ ឈ្នែន់ស្រហាវ ំងថាអត់មនរទើសអវីរទ
11. តគ រ កង់គតរ គតូវ:កា តគ រ

ិនគតរ គតូវនាំឱ្យ ញ័ ឬរគទតរគទឌ នាំ
ិ សំបក
រអាយកា រគបើគបាស់រគបងឥនធនៈរគចើនជាង ន និងកាត់បនែយជី វត
កង់
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12. ទប់សាកត់កា អិលអំគបាយ៉េ:រនឹះបណា
ត លឱ្យមនកា បាត់បង់ននកា

ង
ែ

ចលនានិងបងកកា សរកយ៉េងរលឿនននចានអំគបាយ៉េ
13. យកចិតទ
ត កោក់រលើកា សទឹះបំពង់ផ្នសង: ពិនិតយរ ើលជារទៀងទត់ន៉ូវ

កំណ្កីយួង។
14. កាម៉េសីនកែុងសាែនភាពល:អ គបសិនរបើសមពីបំផ្ណ្នមនកគ ិតទបឬ

គបសិនរបើម៉េសីនបរញ្ចញផ្នសងរមមងងរតឬពណ្៌គបរនឹះឬរគបើគបាស់ ិន
គបគកតីប ិមណ្រគបង គតូវយកម៉េសីនរៅជយសជលភាែ
15. ធានារអាយបានន៉ូវកគ រតគតរ គតូវនិងកា តំរ

ើងស គសបននប៉ូ បាញ់

រគបងឥនធនៈ (fuel injection pump): ផ្តងផ្តពិនិតយកគ រតគតរ គតូវ
ននប៉ូ បាញ់រគបងឥនធនៈ រៅយនោឋនផ្ លបំរក់នងឧបក ណ្៍គ្ប់គគា

ន់។ ធានាបានន៉ូវកា ចាប់តំរ ើងប៉ូ បាញ់រគបងឥនធនៈតា

របៀប។
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ប្បសិទធភាពថាមពលកនងវស័
ិ យសំ

ង់ន្ង
ិ អគារ

 អគា រគបើគបាស់ថា ពលយ៉េងរគចើន ្ឺពី1/4រៅ 1/3ននថា ពល

រគបើគបាស់ស បទំងអស់ រហើយវាមនប ិមណ្គបហាក់គបផ្ហល
គាែរនឹះផ្ ចំររឹះននកា បំភាយឧសម័ននទឹះកញ្ចក់។

 The McKinsey Global Institute, ផ្ លបានសិកាបញ្ជហរនឹះ

រៅរលើ ៉ូលោឋនទ៉ូទំងពិភពរោក បា៉េ ន់គបមណ្ថា វិធានកា ចំនយន4
នន វិធានកា 5ផ្ លគបកបរោយគបសិទភា
ធ ពបំនតរ ើ បីយករៅ
កាត់បនែយកា បំភាយឧសម័ននទឹះកញ្ចក់មនកា ជាប់ទក់ទង នរង
គបសិទភា
ធ ពអគា

Source: Hong et al. 2007
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 វិធានកា សគមប់គបសិទភា
ធ ពថា ពលរៅកែុងអគា :
 អីស៉ូ ង់ននអគា (building insulation)
 គបព័នរធ គ្ឿងបំភែឺ (lighting systems)
 ប ិកាខគតជាក់ (air conditioning)
 និង កា កំរៅទរក (water heating)

78

ឥទធិពលសំខាន់រលើកា
រគបើគបាស់ថា ពល
កែុងអគា រណ្ិជ ជក ម

Source: Hong et al. 2007
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 គបសិទភា
ិធ ពថា ពលកា ចនានទឹះ (home design)
 គតូវគបាក ថាបងអច
ួ រគចើនតា ផ្ លអាចរីវើបាន

ោក់រៅភា្ខាងរជើង ផ្ លអនញ្ជាតឱ្យទីតាង
ំ នទឹះ
រីៀបរៅនរងគពឹះអាទិតយរីវើរអាយនទឹះគតជាក់
 យក្ំ ៉ូតា

open plan style រោយរគបើគបាស់

រអាយលបំអ នតននទីតាង
ំ ផ្ លមន ផ្តក៏អនញ្ជាតឱ្្
យពនែឺរគចៀតច៉ូលបានយ៉េងង្ហយគសួលនិងខយល់
សាយភាយរោយរស ីរៅកែុងនទឹះ។ ចនាតំបន់

របើកចំហផ្ លអាចបគងួ ទំហំបានរោយបិទទវ
រ ើ បីកាត់បនែយតំបន់ផ្ លតគ ូវឱ្យគតជាក់រៅ
រពលណា យយ។
Maximise the use of natural light

Source http://www.elcsacod.co.za/content/tips/energysaving.ppt
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 អីស៉ូ

ង់កាត់បនែយរលបឿនផ្លែស់ន ូត កំ

រៅតា

យៈននទខាងរគត។ នទឹះរគបើអី

ស៉ូ ង់លខា
អ ែ ំងអាចរគបើថា ពលតិច
ជាង ហ៉ូត ល់ 90%សគមប់កា រីវើ
រអាយគតជាក់
 បិទចរនាែឹះខយល់រៅជំ វិញបងអច
ួ និងទវ

រ ើ បីកា រ កា រលចធាែយខយល់ និង
ទទយលបានសកាតនពលសនស ំ ហ៉ូត ល់
រៅ 25%រលើកា ចំណាយរលើម៉េសីន

គតជាក់.
 ោំរ ើ រឈើរ ើ បីមន ប
ែ ់ និងបាំង

ខយល់
Source http://www.elcsacod.co.za/content/tips/energysaving.ppt
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Source:
http://greensolutionsexpress.com/wp-content/uploads/2013/08/Energy-Efficient-Homes-006.jpg
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ផទ៉ះប្បកបអោយប្បសិទភា
ិធ ពថាមពល

Source: http://greensolutionsexpress.com/wpcontent/uploads/2013/08/energy-efficient-house.jpg
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បងអួច្បប្បកបអោយប្បសិទធភាពថាមពល
 បងអច
ួ នតល់ន៉ូវពនែឺ ភាពកក់រតតនិងខយល់ ប៉េផ្នតវា

ក៏មនកា ប៉េឹះរល់ ល់គបសិទភា
ធ ពថា ពល

បស់នឹះទ នងផ្

(កែុងក ណ្ី បស់រយើងភា្

រគចើនរៅរលើកា រីវើរអាយគតជាក់)
 កាត់បនែយចំណាយរលើថា ពលកែុងនទឹះរោយ

ំរ ើងបងអច
ធ ពថា ពលរៅ
ួ មនគបសិទិភា
តា នទឹះឬ ផ្កសគ ួល បងអច
ួ ផ្ លមនគសាប់

Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows
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ការទកសប្មួលបងអួច្បទដលមាន្ប្សាប់
 កា បផ្នែ storm windows

 Caulking: រគបើកាវសគមប់និត
ជ ចរនាែឹះ

ឬសនាែក់ត៉ូចជាង 6,5 ីលីផ្ែ ៉េគត។.
 Weatherstripping: សគមប់កា នជិត

caulking

រគ្ឿងបងគំម
ុ នចលនា បស់អគា ៉ូចជា

ទវ និងបងអច
ួ .
 Window treatments or coverings weatherstripping

Sources:
http://energy.gov/energysaver/articles/caulking
http://www.dazzlingdoors.com/weatherstripping-replacement/
http://www.diyadvice.com/diy/doors-windows/window-upgrades/new-storm-windows/

Installing of an external
storm window
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Treatmentsន្ង
ិ គ្ប្មបបងអួច្ប
 កា រគជើសរោយគបុងគបយ័តន
ែ ៉ូវ

Blinds/ shades

Treatmentរៅរលើបងអច
ួ អាចកាត់បនែយ
កា រ ើងកំរៅ ផ្ ល យ មន:


នាំងបាំងសាច (Awnings)

 Blinds/ Shades
 វាំងនន (Draperies)
 High-reflectivity films

awning

 Insulated panels

Exterior shutters

 Mesh window screens
 Overhangs
 Shutters

 Storm panels
Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows

blinds

Draperies
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ប្បអភ្ទបងអួច្ប

 គបរភទននស៊េ បងអច
ួ (window frames)
 រគគាងអាលយ ញ
ី ៉េូ ឬរោហ: ឹងមំ គសាលនិងរសទើ ផ្ត ិនបាច់ផ្លទំ

ប៉េផ្នតវាចំលងកំរៅ ៉ូចរនឹះរ្គតូវរគបើ បាំងកំរៅ (thermal break)
 រគគាងកំបស
៉េ៉ូ ត
ី (Composite): នលិតនលរឈើកំប៉េ៉ូសីត អាចីន់នរង

សំរនើ បានលជារឈើ
អ
 រគគាងសំលផ្ី កវ (Fiberglass): មនវិមគត ិនផ្គបគបួលនិងអាចគតូវ

បានបំរពញរោយអីស៉ូ ង់រៅកែុងគបរហាងខយល់ បស់តយខន
ែួ វា។ មន
thermal performance យ៉េងខពស់
 រគគាងបាែសទច
ិ (Vinyl): ជាី តា
ម នលិតពី PVC ផ្ លមនធាតកា រ

ពីកាំ សមី UV រ ើ បីជយយទប់ទល់នរងពនែឺគពឹះអាទិតយ.

ិនបាច់ោបពណ្៌

ីន់គទំនរងសំរណ្ើ លនិអ ង អាចគតូវបានបំរពញរោយអីស៉ូ ង់
 រគគាង រឈើ: មន thermal performance ល អ ីយ , ប៉េផ្នតខ៉ូច

គទង់គទយរោយកតាតអាកាសធាត, គតូវកា ផ្លទំជាគបចាំ
Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows
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 គបរភទនន កញ្ចក់ បស់បងអច
ួ
 បំរពញរោយឧសម័ន Gas fills: ជយយគបរសើ រ

ើងន៉ូវ ខង្ហ កំរៅ, ជាទ៉ូរៅ

រ្បំរពញរៅរោយឧសម័ន inert (argon ឬ krypton)
 ីីន (tints)គសូបកំរៅ : មន tints ពិរសសផ្ លផ្លែស់ប តូ ពណ្៌ បស់កញ្ច

ក់។ បនែយ solar heat gain coefficient (SHGC), visible
transmittance (VT) និង ចំណា ំង (glare). tinted ពណ្៌គបនឹះ និង
ទង់ផ្ ង កាត់បនែយកា រគចៀតច៉ូលទំងពនែឺ និងកំរៅ។ tinted ពណ្៌រខៀវ

និងនបតងនតល់រអាយពនែឺ ង
ែ កាត់រគចើន រហើយអាចកាត់បនែយកា ចំលងកំ
រៅខែឹះៗ.កែុងតំបន់រតត tinted ពណ្៌រមម្យ ផ្តរជៀសវាង។
 អីនស៊េលរលតីិត (Insulated): គសទប់កញ្ចក់រគចើន ឃ្លែតពីគាែនិងបិទជិត

រ ើ បីបរងកើតលំហខយល់អីស៉ូ ង់។
Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows
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 គបរភទនន កញ្ចក់ បស់បងអច
ួ
 កា រគបើគសទប់រសមនកា សាយភាយតិច (low-e) : ជយយគ្ប់គ្ងកា

ង
ែ កំរៅ

តា បងអច
ម មនតំនលនលែជាងគបមណ្ 10%
ួ រោយរគបើកញ្ចក់មនអីស៉ូ ង់។ ជាី តា
រៅ 15%ប៉េផ្នតវាអាចកាត់បនែយកា បាត់បង់ថា ពល ហ៉ូត ល់ 30% រៅ 50%
 កា រគបើគសទប់ ផ្លែត: កាត់បនែយកា គជាបច៉ូលននពនែឺគពឹះអាទិតយ,ទប់សាកត់ពនែឺរគចើន

ជាងកំរៅ។ កាត់បនែយ VTនិងពនែឺចាង
ំ បស់បងអច
ួ បានយ៉េងរគចើន, ប៉េផ្នតក៍កាត់បនែយ
SHGCនងផ្ . ភា្រគចើនគតូវបានរគបើរៅកែុងតំបន់អាកាសធាតរតតរ ើ បីគ្ប់គ្ងកា
រ ើងកំរៅរោយសា ពនែឺគពឹះអាទិតយ,ប៉េផ្នតរ្គតូវកា កា បំភែឺបផ្នែ រោយអ្គិសនី
 Spectrally selective coatings: ជាគបរភទពិរសស បស់ low-e ផ្ លជា

spectrally selective. រគចាឹះរចញ 40%រៅ 70%ននកំរៅផ្ លី តា
ម អាចបញ្ជន
ូ
នតកញ្ចក់មនអីស៉ូ ង់បាន រហើយកែុងរពលរនាឹះផ្ អនញ្ជាតរអាយពនែឺ ង
ែ ច៉ូលយ៉េង
រពញរលញ។ បរងកើតជាពិរសស រ ើ បីផ្លែតរចញផ្ត លកគបផ្វង (wavelengths) ផ្ ល
កំណ្ត់ទក (ជាី តា
ម ្ឺចំផ្ណ្ក infrared នន solar spectrum).
Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows
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 គបរភទ ំរណ្ើ កា ននបងអច
ួ ្ឺក៏សំខាន់នងផ្

រគរឹះវាទក់ទងរៅនរងអគតារលចធាែយខយល់

 Awning: ោក់គតរចៀករៅខាងរលើរហើយរបើករចញរគត។ ជាទ៉ូរៅមនអគតារលចធាែយខយល់

ទបជាងបងអច
ួ ញ (sliding windows).
 Casement: ោក់គតរចៀកចំរហៀង។ មនអគតារលចធាែយខយល់ គសរ ៀង awning type.
 Fixed: បងអច
ួ របើក ិនបាន។ គាមនរលចធាែយខយល់គបសិនរបើបាន ំរ

ើងយ៉េងគតរ គតូវ ប៉េផ្នត ិន

អាចរគបើបានរៅរពលផ្ លគតូវកា ខយល់រចញច៉ូលតា បងអច
ួ
 Hopper: ោក់គតរចៀករៅខាងរគកា រហើយរបើកច៉ូលកែុង។ មនអគតារលចធាែយខយល់ គសរ ៀង

awning និង casement.
 Single- and double-hung: ផ្លទ ំងបងអច
ួ ទំងពី ញបញ្ឈ ចំររឹះបងអច
ួ Double Hung ។

មនផ្តផ្លទ ំងរគកា អាច ញរ ើង ចំររឹះបងអច
ព ់
ួ Single Hung ។ មនអគតារលចធាែយខយល់ខស
ជាងបងអច
ួ ផ្ លរគបើគតរចៀក
 Single- and double-sliding:ផ្លទ ំងបងអច
ួ ទំងពី ញ ចំររឹះបងអច
ួ Double sliding។ មនផ្ត

ផ្លទ ំង យយ ញបាន ចំររឹះបងអច
ួ Single sliding។ពយករ្ជាទ៉ូរៅមនអគតារលចធាែយខពស់ ៉ូច
បងអច
ួ single- and double-hung ផ្ .
Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows
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Source: http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-windows
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សវន្កមមថាមពល(EA)
 សវនក ថា
ម
ពល្ឺជាឧបក ណ្៍រ ើ បីបរងកើនគបសិទធិភាព

ថា ពល.
 រគាលបំណ្ងនន EA ្ឺ:
 រ ើ បីកាត់បនែយកា ចំណាយរលើថា ពល
 រ ើ បីកាត់បនែយកា ចំណាយរលើគបតិបតតិកា
 រ ើ បីកាត់បនែយកា ចំណាយសគមប់កា ជយសជលនិងកា ក

សាងរ ើង វិញ
 កា បរងកើន្ណ្ភាពប ិសាែនផ្ លជាកា យ ចំផ្ណ្ក ល់កា

បរងកើននលិតភាពកា ង្ហ

Source: http://ecotelligenthomes.com/news/

 រោយ EAនតល់លទធនល ជា EE,EA យ ចំផ្ណ្ក ល់កា កាត់

បនែយកា បំភាយ ឧសម័ននទឹះកញ្ចក់ GHG នងផ្
92

ប្បអភ្ទនន្សវន្កមមថាមពល
 សវនក ម បឋ


The Walk-Through Audit (កំ ិតទី១)

ំរណ្ើ ទសសនកិច ចទីតាង
ំ និងគតួតពិនិតយរោយផ្ភែក ន៉ូវគបព័នទ
ធ ំងឡាយផ្ លរគបើគបាស់

ថា ពល


យ បញ្ចល
ែ ័យកា រគបើគបាស់ថា ពល ( វិភា្កា រគបើគបាស់
ូ ទំងកា វាយតន រែ លើទិនន
ថា ពល)និងរគបៀបរីៀបរៅនរងតន ែ ីយ ឬតន រែ គាលសគមប់ កផ្នែងគសរ ៀងគាែ

 នតល់រអាយន៉ូវតារាងននឱ្កាសសនស ំថា ពល រោយ ិនបាច់ចំណាយរគចើនតា

យៈកា

រីវើរអាយគបរសើ រ ើងរៅកែុងកា អនវតតគបតិបតិកា
ត និងផ្លទំ (operational and
maintenance practices )
 នតល់ន៉ូវសកាតនពលសនស ំបឋ និងអាចនាំឱ្យមនកា ពគងីកទំហំននសក ភា
ម ពសវនក ម

Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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 សវនក ស
ម ង
ត ោ
់ (កំ ិតទី2)
 ពិនិតយនិង វិភា្ល ិត
អ ជាង ន រលើឧបក ណ្៍ គបព័នរធ នសងៗ និងច ិត

លកខណ្ៈគបតិបតតិកា (operational characteristics)
 អាចគតូវកា វាស់ផ្វងនិងកា រីវើរតសត យយចំនយនរៅនរងកផ្នែង

 មនកា ្ណ្នាសា ញ្ាកុង
ែ វិស័យ វិសក
វ ថា
ម
ពល យ
យ ចំនយនរ ើ បី

វិភា្ទិនន
ែ ល និង្ណ្នាកា សនស ំចំណាយរលើថា ពល
 មនបញ្ចល
ឋ ិច ចននវិធានកា ផ្ លបាននដល់អន
ូ ទំងកា វិភា្រស ក

សាសន៍
Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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 កា រីវើ Simulationរោយកំពយូទ័ (កំ ិតទី៣)
 កា បរងកើតក មវិីក
ី ំពយូទ័ (dynamic computer software)រ ើ បី simulate

គបព័នរធ ោយ្ិតបញ្ចល
ែ ័យអាកាសធាតនិងទិនន
ែ ័យរនសងរទៀតរ ើ បីទសសន៍
ូ ទិនន
ទយកា រគបើគបាស់ថា ពលរពញ យ
យ ឆ្ែំ
 ក មវិីីនរងគតូវរនទៀងផ្លទត់ភាពគតរ គតូវ (validate)រោយផ្នអករលើទិនន
ែ ័យថា ពល

ជាក់ផ្សតងផ្ លមនគសាប់
 រគបើក មវិីីកំពយូទ័ រនាឹះរ ើ បីទទយលបាន:


ព័ត៌មនលំអិតននកា រគបើគបាស់ថា ពលតា

ខង្ហ រនសងៗ



កា វាយតន ែ ៏ទ៉ូលំទ៉ូោយបផ្នែ រទៀតរលើ patterns ននកា រគបើគបាស់ថា ពលលំនា ំ

 គតូវកា គប ៉ូលព័ត៌មនល ិត
អ បស់ឧបក ណ្៍ ទិនន
ែ ័យគបតិបតដិកា (operational

data) និងកា បរងកើត្ំ (៉ូ model) មនភាពគតរ គតូវ សំរាប់កំពយូទ័ ្ណ្នា
 ជាទ៉ូរៅសគមប់ផ្តគបព័នផ្ធ លមនលកខណ្ៈសម្
ុ សាមញ

Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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ដំអ
 កា ង្ហ

ើ រការសវន្កមមថាមពល
នទសសនកិច ចទីតាង
ំ

 គប ៉ូល ពិនិតយនិង វិភា្ទិនន
ែ ័យរគបើគបាស់ ថា ពលកែុងកំ

ករ ើល patterns តា

ង
ុ រពលពី ឆ្ែំ (ពិនិតយ

៉ូវកាល,កា រកើនរ ើង ិនី តា
ម និងភាពគតរ គតូវននវិ

ក័យប័គត)
 គប ៉ូលបែង់រ កានិច,សាែបតយក ,ម និងអ្គិសនីនិងលកខណ្ៈបរច ចករទស បស់វា
 ្៉ូ បែង់សា ញ្ាតា ជាន់នី យយៗននអគា រនឹះ។ រីវើចាប់ច ង
ែ យយចំនយនសគមប់រីវើ

កំណ្ត់គតាោច់រោយផ្ កន៉ូវគបព័នទ
ធ ក់ទងនរងថា ពល
 ្ណ្នាននទស ប ល gross area រោយរគបើ វិមគតអគា ផ្ លរៅខាងរគតនិង

ចំនយនជាន់
Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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 រគបើទគ ង់ផ្បបបទគសង់ទិនន
ែ ័យសវនក រម ើ បីគប ៉ូលនិងរ ៀបចំឯក

សា ទិនន
ែ ័យអគា និងឧបក ណ្៍រក់ព័នទ
ធ ំងអស់
 បរងកើតគបូហាវល(Profile) បស់អគា យ មនអាយ កា ពិពណ្៌នាពី

អែករគបើគបាស់ និងលកខខណ្ឌ ននគបព័នសា
ធ ែ បតយក ម រ កានិចនិងអ្គិស
នីផ្ លមនគសាប់
 ្ណ្នា Energy Use Index (EUI) និងរគបៀបរីៀប EUIs បស់

គបរភទអគា គសរ ៀងគាែ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑖𝑛 Btus
𝐸𝑈𝐼 =
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔
Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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 បរងកើត្ំន៉ូ គរង បស់ទីតាង
ំ (Site Sketch)
 ទីតាង
ំ និង outlineននអគា
 រឈ្នមឹះនិងរលខអាគា
 ឆ្ែំសាងសង់
 ននទគកឡាននអគា និ យយៗនិងតំបន់បផ្នែ

 ទីតាង
ំ គបរភទឥនធនៈ និងរលខសមគល់ននឧបក ណ្៍ ង្ហវស់ utility
 ទីតាង
ំ គ្ប ណ្ត ប់ បស់ឧបក ណ្៍ ង្ហវស់ utilityនី យយៗ
 ទីតាង
ំ ននកផ្នែងោក់ម៉េសីនបរងកើតកំរៅនិងភាពគតជាក់និងឧបក ណ្៍
 គពួញបញ្ជជក់ទរសខាងរជើង
Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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 ទសសនកិច ចទីតាង
ំ
 ពិនិតយរ ើលអគា ពិតគបាក និងគបព័ន ធ បស់វា

 ផ្សវង កចរ ើយ
ែ សគមប់សំណ្ យ រកើតរ

ើងពីកា សិកា នទសសនកិច ចទី

តាំង
 រីវើរតសតឧបក ណ្៍គបសិនរបើចាបា
ំ ច់
 លតយក ៉ូបភាពសគមប់ជាឯកសា

Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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 កា ង្ហ រគកាយទសសនកិច ចទីតាង
ំ
 ពិនិតយរ

ើង វិញនិងបញ្ជជក់កំណ្ត់គតានានា។ បំរពញពត៌មនផ្ លបាត់ ឺ ិនគ្ប់

គគាន់
 ផ្កតគ ូវ វិធានកា សនស ំថា ពល (Energy Conservation Measures, ECMs)

និង និតិ វិីីននគបតិបតដិកា និងកា តំផ្ហទំ (Operation and Maintenance,

O&Ms) ។ រីវើកា គសាវគជាវបឋ រលើ វិធានកា សនស ំថា ពលផ្ លមនសកាតន
ពលនិង កត់គតាន៉ូវលកខខណ្ឌ ផ្ លទ ទ ជំនយយពី វិសក
វ ឬអែកជំនាញរនសងរទៀត
 បង់រលខ ៉ូបលតនិងកត់ចំណា ំរៅរលើនង
ែ ់អគា ន៉ូវទីតាង
ំ នន ៉ូបភាពទំងរនាឹះ
 ចងគកងឯកសា ទំងអស់សគមប់កា រគបើនារពលអនា្តនិងកា រីវើបចបបនែ
ុច ភាព

Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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រាយការ

៍ សវន្កមម

 បាកា ណ្៍គតូវមនបញ្ចល
ូ :
 លកខខណ្ឌ ផ្ លមនគសាប់ននអគា កែុងលកខខណ្ឌ ននសំបកអគា

ឧបក ណ្៍បំភែឺនិង នសសរគបើគបាស់អគា
 អនសាសន៍ផ្កល គអ បសិទភា
ធ ពតា

យៈកា រីវើរអាយគបរសើ រ ើងន៉ូវ

កា រគបើគបាស់និងកា ផ្លទំឧបក ណ្៍និងសមា ៈនានា និងកា ោក់
រចញន៉ូវ វិធានកា សនស ំថា ពល

Source: Handbook of Energy Audits/ Albert Thumann, 2008
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http://americandreamgeothermal.com/how-will-geothermal-save-me-money/

សនសថា
ំ
ពល

សនស ំលយ

សរស្រង្ហគឹះភពផ្នន ី
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