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ABSTRACT 
       This research studies the life cycle cost analysis using detailed cooling and 
electrical load profiles to calculate initial and running costs to evaluate the economic 
feasibilities of three different types of air conditioning systems as residential air 
conditioning system (RACs), commercial air conditioning system (CACs) and multi 
power air conditioning system (MPACs). The present-worth cost method for life-
cycle cost period for ten (10) years analysis is applied to a sample building located in 
Mosul city / Iraq so as to select the best air conditioning system. The cooling load 
temperature differential with cooling load factor (CLTD/CLF) was used with hourly 
analysis program (HAP v4.6) for the estimation cooling load in each room of 
apartment. 
 The results showed that the RAC system is lower than CAC and MPAC systems 
in initial cost approximately 53% and 67% respectively and the running cost for CAC 
system is lower than RAC and MPAC systems approximately 12% and 7% 
respectively for one month. The the total cost for two systems RAC and CAC are 
equal after 20 months of the beginning run and after even break point (BEP) the total 
cost for CAC system began to decline which indicates there is save in electric 
consumption and present worth cost over a period of (10) ten years after operation 
interval. The CAC system uses duct always to distribute air into each condition zone, 
therefor this system gives less noise of air distribution with best interior aesthetic 
appearance so that it fits with the interior decoration for each rooms of apartment. 
The outdoor unit of CAC system doesn’t appearance because the system working for 
long distances and can put outdoor units on the roof of the building. 
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  مختلفة لتبرید وتكییف الھواء  تحلیل كلفة العمر االفتراضي لثالث منظومات
  في مدینة الموصل لشقة متواجدة في برج سكني متعدد الطوابق

 
:الخالصة  
وتكییف الھواء  مختلفة لتبرید  یتضمن البحث الحالي تحلیل كلفة العمر االفتراضي لثالث منظومات           

وكانت على النحو التالي منظومة تبرید وتكییف منزلیة ومنظومة تبرید وتكییف تجاریة ومنظومة تبرید وتكییف 
متعددة االحمال حیث تم دراسة الكلفة االولیة والكلفة التشغیلیة للمنظومات المختلفة باالعتماد على مخطط 

/ شقة سكنیة  تقع في برج متعدد الطوابق في مدینة الموصل  االحمال الحراریة واالحمال الكھربائیة لنموذج
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تحلیل  وبرنامج) CLTD/CLF( العراق ، تم أعتماد طریقة فرق درجات حرارة مع عامل تصحیح حمل التبرید
تم مالحظة أن . من شركة كارییر لحساب احمال التبرید الخاصة بالشقة السكنیة) 4.6(أصدار  (HAP) الساعات

عن منظومة التبرید والتكییف % 53تكون كلفتھا االولیة اقل بمقدار  )RACs(ید والتكییف المنزلیة منظومة التبر
وأن الكلفة التشغیلیة لمدة  (MPACs)عن منظومة التبرید والتكییف متعددة االحمال % 67و (CACs)التجاریة 

برید والتكییف المنزلیة ومنظومة  شھر واحد فقط  لمنظومة التبرید والتكییف التجاریة ھي أقـل من منظومة الت
على التوالي، كذلك تم استنتاج أن منظومة التبرید % 12و % 7التبرید والتكییف متعددة االحمال  بمقدار 

لمدة تشغیلیة مقدارھا ) المتمثلة بالكلفة االولیة والتشغیلیة(والتكییف التجاریة ھي أفضل من ناحیة الكلفة الكلیة 
شھر من التشغیل االولي للمنظومات الثالث سیحدث تطابق في قیم  20)( بعد مرورعشر سنوات وأنھ ) 10(

سیتم عمل  (EBP)نقطة التطابق  تجاوزالكلف الكلیة لمنظومتي التبرید والتكییف التجاریة والمنزلیة وبعد 
عاقبة وھذا یمثل منظومة التبرید والتكییف التجاریة مع ربح من ناحیة الكلفة التشغیلیة على مدار السنوات المت

الربح في اختیار ھذا النوع من المنظومات الثالث، فضال عن ان منظومة التبرید والتكییف التجاریة تستخدم 
ً لتمریر الھواء من الوحدة الداخلیة وصوالً الى الحیز المراد تكییفھ وبالتالي سیتم التحكم من  مجرى ھوائي دائما

وضاء التي یصدرھا الھواء الخارج من موزع الھواء لكل حیز مع خالل تصمیم المجرى الھوائي بمقدار الض
ن إ. وجود تناسق كبیر بین اشكال والوان موزعات الھواء التي ستكون مالئمة مع التصمیم الداخلي لكل حیز

تعمل لمسافات طویلة وبذلك سیكون من السھل جداً وضع الوحدة  (CACs)منظومة التبرید والتكییف التجاریة 
 .ة على سطح البرج السكني وبالتالي المحافظة على المظھر الخارجي للبرج السكني  الخارجی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


