
صفحه 
1

13
94

ن  
ستا

تاب
 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

* مطالب مندرج لزوما بیانگر نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر نمی باشد

* مسئولیت متن آگهی ها به عهده ارائه دهندگان آگهی می باشد.

* درصورت تمایل می توانید نوشته ها ، گزارشات ، ترجمه ها و مقاالت خود را جهت چاپ به 

نشریه ارسال نمایید .

* مطالب ارسالی اصالح ،ویرایش وبرحسب مورد خالصه خواهد گردید .

* مطالب ارسالی بازگردانده نمی شود .

* استفاده از مطالب فصلنامه باذکرمنبع بالمانع است .

صاحب امتیاز : 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر 

مدیر مسئول :
مهندس حمید پورحیدر

دبیر علمی: 
مهندس فرزاد پرورش

دبیر سرویس برق : 
مهندس علیرضا سنائی دشتی

دبیر سرویس مکانیک: 
مهندس سید مرتضی غریب زاده

دبیر سرویس معماری: 
مهندس غالمرضا محسنی پور

دبیر سرویس عمران: 
مهندس محسن دریس زاده

دبیر سرویس شهرسازی: 
مهندس احمد زارعی

دبیر اجتماعی و مسئول روابط عمومی: 
الهه کاکی زاده 

همکاران این شماره: 
مهندس غالمعباس صفرپور -

مهندس مهرتاش الله رخ -  مهندس حامد 
پاسبانی -  مهندس بهاره تشت زر -
رعنا مظلومي وند -  دکتر پویا دوالبی 

طرح و گرافیک:  
مهندس موسی ولیزاده

چاپ:  
تبلیغات نارنجی      33651504- 077

امور آگهی ها:    077-33333997

نشانی:
بوشهر، خیابان امام خمینی )ره(، خیابان توحید، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صندوق پستی:           7514746381

تلفن و نمابر:      )3334090-2(- 077
077 -)33342603( 



13
94

ن  
ستا

تاب

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه  
2

                      

  

فهرست    ......................................................................................................................................          2

مهند س  احمد  زارعي،  رئيس  سازمان    ..............................................................................................        4

سخن  مد یر  مسئول    ..........................................................................................................................        6

د کتر  آخوند ی،    وزیر  راه  و  شهرسازي    ...................................................................................................      7  

انعقاد  تفاهم  نامه  نظارت  بر  طرح  و  اجراي  استاند ارد  تاسيسات  آب  و  فاضالب  ساختمان  ها    ........................        8

برگزاري  مجمع  عمومي  ....................................................................................................................        9

جلسه  پرسش  و  پاسخ  مهندسين  با  هيئت  مد یره  سازمان    ..................................................................    10  

ششمين  نشست  مشترک  مد یران  روابط  عمومي  ...............................................................................    10

جلسه  هماهنگي  ناظرین  تاسيسات  مکانيکي      .....................................................................................    11

تشييع  پيکر  شهد اي  گمنام      ..............................................................................................................    12  

برگزاري  دوره  آموزشي  نکات  اجرایي  ساختمان  د ر  گناوه    .....................................................................    12

عملکرد  کميته  کنترل  نظارت  مضاعف      ..............................................................................................    13

عملکرد  کميته  رفاه    ..........................................................................................................................    14

عملکرد  کميته  ورزش    ....................................................................................................................    14

د کتر  حامد  مظاهریان  معاون  مسکن  وزیر  راه  و  شهرسازي    ..................................................................    15

مصوبه  اخير  توزیع  نظارت  و  نگارش  مجد د  نرم  افزار  ارجاع  کار  نظارت      .................................................    15

عملکرد  د فتر  کنترل  و  نظارت  گاز  وآبفا    ..............................................................................................    16

نگاهي  کوتاه  به  کاهش  آسيب  هاي  ناشي  از  مصرف  بتن  بر  محيط  زیستن    .............................................    18

تعيين  عمق  مناسب  تکيه  گاه  صلب  د ر  بستر  براي  مدلسازي  روسازي  بتني  مسلح  پيوسته  راه  ها    ...............    20

25    ............................................................................................  CATIA  آشنایي  و  نحوه  کار  با  نرم  افزار

چرا  آسفالت؟    ..............................................................................................................................    30

توسعه  پاید ار،  انرژي  و  معماري    ....................................................................................................    31

آسایش  حرارتي  محاسبات  و  مالحظات  طراحي    .............................................................................    31

پروند ه  ویژه  :  صرفه  جویي  د ر  مصرف  انرژي  )  از  صفحه  32  تا  96  (    ............................................                32

د کتر  اکبر  ترکان،  رئيس  سازمان  نظام  مهند سي  ساختمان  کشور    ....................................................    33

د کتر  محمد رضا  اسماعيلي  مشاور  انرژي  ریيس  نظام  مهند سي  ساختمان  کشور    ................................    34

د کتر  ید اهلل  صبوحي  ریيس  پژوهشکد ه  علوم  و  فناوري  انرژي  د انشگاه  شریف    .....................................      36

مهند س  محمد  تقي  احمد ی،    ریيس  شوراي  تد وین  مقررات  ملي  ساختمان      ......................................    38

مهند س  محمد  شکرچي زاد ه،معاون  وزیر  راه  و  شهرسازي  و  ریيس  مرکز  تحقيقات  راه،  مسکن  و  شهرسازي    ......    39

صرفه  جویي  د ر  مصرف    انرژي    و    ارائه  راهکارها  .................................................................................    40

بررسي  کنترل  مصرف  د  ما  و  انرژي  د ر  ساختمان  ................................................................................    44

نکات  طراحي  خانه  با  مصرف  انرژي  صفر      ........................................................................................    55

  پيش  بيني  پتانسيل  انرژي  خورشيد ی  د ر  ایران  با  استفاد ه  از  شبکه  عصبي  مصنوعي    ..........................    62

بر ر سی  کنتر ل  مصر ف  
 د  ما  و  ا نر ژ ی  د  ر  ساختما ن

  

نکا ت  طر ا حی  خا نه55

 با  مصر ف  ا نر ژ ی  صفر

44

  
حمایت  از  رویکرد  »ایران شهری«  

د ر  برابر  رویکرد  »استالینیستی«  
د ر  بافت های  تاریخی

7

  
تعیین  عمق  مناسب  تکیه  گاه  صلب

 د ر  بستر  براي  مدلسازي  روسازي  
بتني  مسلح  پیوسته  راه  ها

20

صفحه  
2

  فصلنامه  نمای  ساحل
  سازمان  نظام  مهندسی  ساختمان  استان  بوشهر

صفحه  
2

13
94

   
ن 

ستا
تاب



صفحه 
3

13
94

ن  
ستا

تاب
 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

                      

  

توسعه  انرژیهاي  نو  و  تجد ید پذیر  د ر  راستاي  توسعه  پاید ار  ............................................................................    69

مد یریت  مصرف  د ر  ساختمانهاي  اد اري      ...................................................................................................      75

بررسي  انرژي  خورشيد ی  و  ارایه  راهکارهایي  د ر جهت  کاهش  مصرف  انرژي  ............................................  80

نکات  و  ترفند هاي  انرژي  ....................................................................................................................  84

مصرف  بهينه  و  ایمن  گاز  طبيعي  با  بهره  گيري  از  تکنولوژي  هيبرید ی  هوشمند    .............................................    86

بهينه  سازي  مصرف  انرژي  د ر  ساختمان  با  توجه  به  معماري  ساختمان  ........................................................  90

معرفي  سایت      .....................................................................................................................................    95

معرفي  مشاهير  -    د کتر  پرویز  کرد واني    ......................................................................................................    96

مروري  بر  بند  )ذ(    ماد ه  91  آیين  نامه  اجرایي    ..........................................................................................    97

سرگرمي  -  جد ول    ..................................................................................................................................    98

ترفند  اکسل  )توابع  آماري(  ..............................................................................................................    100

د ا ستا نك  ........................................................................................................................................    102

Zero-energy-building:  review  .....................................................................................    107

Save  Money  and  Energy  Today  .................................................................................    111

  

62

  
Save  Money  
and  Energy  Today 111

تو سعه  ا نر  ژ  یها ی  نو   و   تجد ید  پذ یر  
د  ر  ر ا ستای  توسعه  پا ید ا  ر

  
Zero-energy-building:  
review 107

صفحه  
3

  فصلنامه  نمای  ساحل
  سازمان  نظام  مهندسی  ساختمان  استان  بوشهر

صفحه  
3

پر و ند ه  و یژ ه  :  صرفه  جو یي  د  ر  مصرف  انر ژ ي  32

69

پیش  بینی  پتانسیل  انرژی  
خورشید  ی  د ر  ایران  با  استفاد  ه  

از  شبکه  عصبی  مصنوعی  

13
94

   
ن 

ستا
تاب



13
94

ن  
ستا

تاب

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

   

صفحه 
4

صفحه 
4

مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان

اصالحیه در مبحث دوم ضرورتی نیازمند تأمل فراوان
مقدمه 

چالشی  و  برانگیز  بحث  موضوعات  از  یکی 
نظام  در  که  کشور  مهندسی  جامعه  بین  در 

تشکل یافته بیش از 300هزار عضو دارد و به عنوان 
شود  می  محسوب  کشور  ای  حرفه  تشکل  بزرگترین 
دغدغه تغییرات در ضوابط و مقررات مورد استفاده است 
و ابهامات و سواالتی که در این خصوص وجود دارد، بر 
آن شدم تا در حد تجارب و اطالعاتی که دارم مواردی 
را جهت روشن شدن موضوع به بحث بگذارم. بدیهی 
به  حساسیت  منظر  از  مهندسی  جامعه  مشارکت  است 
انتقادی و اصالحی  ارائه نقطه نظرات  آینده حرفه ای و 
نسبت به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مسئولیت 
آحاد مهندسان رشته های هفت گانه است که امید می 

رود به این موضوع ورود نمایند.
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )نظامات اداری( مصوب سال 1383 مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
و مجموعه ای از شیوه نامه های اجرایی این ماده و آیین نامه اجرایی مصوب سال 1375، از پرکاربردترین مباحث مقررات ملی ساختمان است که 
راهنمای نظامات اداری مهندسان و شرکت های حقوقی در زمینه طراحی ، نظارت و اجراست و هر چند که با سواالت بی پاسخ و ابهامات زیادی 
نیز همراه است ولی دامنه کاربرد آن بسیار وسیع و حاصل تجربیات 12 ساله ای است که قرائن و شواهد حاکی از آن است که در دست تغییرات 

زیاد و ماهیتی است. در همین رابطه 2 مرجع، اصالحیه مبحث دوم را در دست پیگیری دارند.

الف( وزارت راه و شهرسازی
پیش نویس مورد نظر وزارت راه وشهرسازی تاکنون به طور رسمی منتشر نشده و نظرات و انتقادها در حد شنیده ها و نقل و قول هاست و طبق 
خبری که اخیرا در سایت صما منتشر شده فرآیند بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در دست اقدام است که به زودی قبل از شروع سال 
جدید به منظور نظرخواهی از مخاطبان منتشر و سپس مراحل تصویب آن در هیئت دولت طی خواهد شد. بنابراین اظهار نظر در این خصوص منوط 
است به انتشار آن که در فرصتی مناسب باید بدان پرداخت ولی بخشی از نگرانی ها ناشی از زمزمه ورود شهرداریها به عرصه کنترل ساخت 
وسازها و مدیریت مالی هزینه های مربوطه است که در این صورت با توجه به ساختار ناکارآمد درآمد - هزینه شهرداریها که بخش غالب درآمدی 
آنها از طریق شهر فروشی صورت می گیرد و اهرمهای کنترلی تخلفات از جمله کمیسیونهای ماده صد نیز که راهبرد اصلی آنها تعیین جریمه برای 

مقابله با تخلفات است بر میزان نگرانیها برای وضعیت آینده ساخت وساز در شهر ها می افزاید.
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ب( شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان   
 پیش نویس اصالحیه مبحث دوم که توسط شورای مرکزی سازمان 
 15 بر  است  متمرکز  گردیده  تدوین  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام 
ساخت،  )مدیریت  ساختمان  کنترلی  و  اجرایی  فنی،  نظام  که  فصل 
طراحی، پیمانکاری، نظارت کارگاهی، بازرسی فنی و کنترل، شناسنامه 
جبران خسارت(  های  نامه  بیمه  و  ها  تضمین  ساختمان،  ملکی  و  فنی 
اهم  از  ترویج  و  نگهداری ساختمان  و  مراقبت  مهندسی  های  شرکت 

موارد آن می باشد.
در مورد انتخاب ناظر که آیا باید به طور رقابتی، توسط مالک، سازمان 
نظام مهندسی یا مرجع صدور پروانه انجام شود یا اینکه نظارت باید 
باید تفکیک  از حیث موضوعی  یا  و  یا مرحله ای  باشد  مقیم و مستمر 
شود )مثال نظارت بر رعایت حقوق عمومی یاخصوصی( موضوعی است 
چالشی که می توان متصور بود بخشی از آشفتگی های حاکم بر سیما 
ابهامات و عدم  از  ناشی  و منظر شهری و ساخت و سازهای موجود  

شفافیت در این زمینه باشد.
تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری نظارت را امری مستمر برشمرده و 

تکالیفی را برای مهندسان ناظر ذکر نموده است 
 از طرفی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )فعلی( نظارت مهندسان 
را نظارت مرحله ای ذکر نموده است، ساز و کارهای اجرایی و همچنین 
تفکیک مهندسان شاغل و غیرشاغل در مبحث دوم و همچنین تعرفه 
در  مهندسان  مسئولیت سنگین  و  تدوین شده  نظارت  برای  که  هایی 
قبال ساخت و سازهای تحت نظارت نیز بیشتر تأکید بر نظارت مرحله 

ای دارند.
اما چالش اصلی در نقل و قولها در خصوص انتخاب ناظر توسط مالک 
شاید  که  موجود  وضعیت  در  نظارت  ناکارمدی  که  هرچند  باشد.  می 
مهمترین عامل ضرورت توجه به تغییرات در مبحث دوم شده و بدنبال 
در  موضوع  این  نظر  به  که  هست  موضوع  این  برای  جایگزین  یافتن 
نظارت  از طرفی  قانون شهرداری است،  ماده 100  با تبصره 7  تضاد 
از  ساختمان  ملی  مقررات  رعایت  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  بر 
توان  نمی  که  رعایت حقوق عمومی جامعه است  اهمیت  با  جنبه های 
)انبوه  کارفرمایانی  دست  به  را  اهمیت  با  چنین  موضوعی  سرنوشت 
سازان وبساز وبفروش ها و...( سپرد که منافع خصوصی آنها بر منافع 

عمومی ارجحیت دارد.
هر چند که در مبحث اصالحی پیشنهادی شورای مرکزی امر نظارت 

را به دو دسته نظارت کارگاهی و بازرسی فنی و کنترل 
از  غیرمستقیم  طور  به  را  اول  مورد  و  نموده  تقسیم 
ساخت  مدیر  توسط  ناظر  که  برشمرده  مالک  حقوق 

انتخاب می شود و مدیر ساخت نیز نماینده و امین کارفرماست. 
شهرسازی،  ضوابط  کنترل  بر  مشتمل  را  فنی  بازرسی  صالحیت  اما 

مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوط به شهرداری بر شمرده 
است. 

ارتباط یافتن مهندس ناظر با مالک که درپیش نویس اصالحی شورای 
مرکزی به آن تاکید شده و واگذاری نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی 
و مقررات ملی ساختمان به شرکتهای بازرسی فنی و کنترل نیز مستلزم 

چند پیش شرط است.
الف-تناقض این موضوع با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری باید 

برطرف شود.
وی  برای  که  اموری  بر  نظارت  برای  ناظر  انتخاب  به  مالک  ب-اجبار 
حقوق فردی محسوب می شود مغایر حقوق مالکانه به نظر می رسد و 

مستلزم تکلیف قانونی است.
ج -حیطه وظایف شرکتهای بازرسی فنی باالجبار باید به نظارت برتمام 
گروههای ساختمانی تسری یابد زیرا نظارت ناظری که منتخب مدیر 
ساخت است و او نیز بناست که امین و نماینده کارفرما باشد صرفا در 
اجرای ضوابط  کنترل  به  مقید  و  تلقی می شود  کارفرما  منافع  راستای 

شهرسازی ومقررات ملی ساختمان )از جنبه عمومی آن( نیست.

زیر  به شرح  نیز  دیگری  پیشنهادات  موارد  این  بر  عالوه 
ایفاد می گردد:

1- بازنگری اساسی در نظام ارزیابی و ارتقاء اعضاء حقیقی و حقوقی و 
مشارکت شرکتهای بیمه ای برای تضمین ساختمانهای تحت نظارت. 

2- اولویت به تجمیع خدمات مهندسی و توجه ویژه به مهندسان غیر 
شاغل.

3- ایفای نقش نظام مهندسی فراتر از یک قطعه زمین و ضرورت توجه 
به محدوه شهر به عنوان بستر و انتظام بخش ساخت وسازها.

4- تعیین تکلیف  نحوه کنترل مقررات شهرسازی.
5- تعیین تکلیف نظام مسئولیت از طریق :

الف- الزام به استفاده از مجری ذیصالح یا پیمانکار کل وایجاد بستر 
مناسب برای ترویج آن

نهایی  محصول  کارکردهای  تضمین  برای  بیمه  شرکتهای  ورود  ب- 
)ساختمان( برای دوره ای معین )براساس نرخ بیمه(
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سخن مدیر مسئول

مهندس حمید پورحیدر، مدیرمسئول نشریه:

رعایت مبحث 19 و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها
است  مبحثی  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
دارای  سازها  و  ساخت  در  همیشه  که 

اقدامات  تاکنون  بوده است.  ای  ویژه  اهمیت 
مفیدی در کشور در این زمینه انجام شده که تدوین 

استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی، ایجاد 
بهینه  انرژی،  جویی  صرفه  ملی  آزمایشگاه  توسعه  و 
سازی انرژی و مدیریت بار در صنایع، ممیزی انرژی 
بهینه  مشاور  افزارهای  نرم  تهیه  ها،  ساختمان  در 
از جمله  آگاه سازی  و  آموزشی  فعالیت های  و  سازی 
انجام  به  موارد  علیرغم  اما  است.  بوده  اقدامات  این 
ای  گسترده  بسیار  های  پتانسیل  همچنان   ، رسیده 
برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد 
نتایجی  مناسب،  راهکارهای  بکارگیری  در صورت  که 
همچون کاهش سطح تقاضای انرژی و محدود شدن 
نرخ رشد روبه افزایش ظرفیت سازی نیروگاهی، بهبود الگوی تولید، مصرف و بهبود ضریب استفاده از سیستم موجود و آزادسازی 

ظرفیت های عرضه برای حضور فعال تر در بازارهای بین المللی انرژی را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به مطلب حائز اهمیت جناب آقای دکتر ترکان در خصوص وضعیت انرژی و بهینه سازی آن در سالهای آینده که در شماره ی 
پیشین نشریه به چاپ رسید و تاکیدات ایشان بر رعایت مبحث 19 و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها، بر آن شدیم تا پرونده 

ویژه این شماره فصلنامه را به این موضوع مهم اختصاص دهیم.
با توجه به اهمیت مصالح در جهت کاهش مصرف انرژی که بطور مستقیم با اتالفات حرارتی و برودتی ساختمان ها ارتباط دارند 
با توجه به  لزوم استانداردسازی در مصالح و اجزاء ساختمانی یکی از کارهای مهم و روش های اساسی در این راستا می باشد. 
تجربه کشورهای پیشرفته جهان لزوم استانداردسازی اجزاء و مصالح یکی از ارکان و اهداف اصلی در جهت کاهش انرژی در بخش 
ساختمان می باشد. میزان اتالفات انرژی در این بخش حدوداً 25 درصد برآورد شده که این درصد در بخش ساختمان های کشور 

پتانسیل زیادی محسوب می گردد.
بنابراین با بهینه سازي مصرف انرژي در واحدهاي مسکوني نه تنها محیط منزل براي اعضاي آن راحت تر مي شود بلکه اثرات مالي 

درازمدت آن و کاهش هزینه انرژي موجب مي شود پولي که به خاطر تعویض وسایل پرمصرف هزینه شده به زودي جبران شود. 
لذا اقدام براي صرفه جویي در مصرف انرژي بسیار ساده بوده و نیازي هم به صرف هزینه هاي اضافي نیست.

امید است که مالکان ، مهندسان و مدیران ما با اجرای اقدامات مناسب در راستای بهینه سازی مصرف انرژی گامی موثر 
در این مسیر برداشته و سهمی چشمگیر در منابع مختلف انرژی در کشور داشته باشند.
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بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر  آخوندی  دکتر عباس 
با حوزه  رویارویی  در  متضاد  کامال  دو جریان  این که 
گفت:  دارد  وجود  تاریخی  بافت های  و  شهرسازی 
فاشیستی  و  استالینیستی  جریانی  نخست  جریان 
است که به دنبال نابودکردن این بافت ها و نوسازی 
روی زمین بایر است. در مقابل نیز جریانی وجود دارد 
و  بافت  از  مینیاتوری  به حفاظت  را  و توجه  نگاه  که 
ابنیه تاریخی معطوف می کند. در برابر این دو رویکرد 
ایران شهری وجود دارد که مبتنی بر بازآفرینی یکپارچه 

عملکرد شهری است.
ابالغ محدوده بافت تاریخی 168 شهر در طرح های 
شهرسازی  و  راه  وزیر  تاکید  با  عمران  و  توسعه 
برای بازآفرینی شهرها و همچنین تاکید بر اندیشه 

ایران شهر به تصویب رسید.
بافت  ابالغ محدوده  در جلسه  آخوندی  عباس  دکتر 
تاریخی 168 شهر در طرح های توسعه و عمران با 
تاکید بر دنبال کردن اندیشه بازآفرینی شهرها با تکیه 
از  یکی  جلسه  موضوع  گفت:  ایران شهر  اندیشه  بر 
اصلی ترین مباحث شهری ایران مبتنی بر بازآفرینی، 
بازخوانی و بازتولید میراث است و حتی می توان گفت 
که تا به امروز مسئله  ای به این اهمیت وجود نداشته 

است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همه ما در قبال  168 
شهر تاریخی که محدوده تاریخی دقیقی برای آن ها 
و  امیدبخش  حال  عین  در  مسئولیم.  نشده  تعریف 
ثروت  و  کهن  میراث  این  ما  که  است  افتخارآفرین 
تاریخی را در حوزه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و 
معماری داریم. ابنیه تاریخی و بافت های ارزشمند آن 

جنبه های مختلف ثروت اجتماعی ایرانیان است.
وی با اشاره به اینکه دو دیدگاه کامال متضاد در جامعه 
در مواجهه با بافت های تاریخی و شهرسازی وجود 
دارد گفت: هر یک از این دو جریان در مواقعی یک 
تجلی خارجی پیدا می کنند. جریان نخست جریانی 
استالینیستی و فاشیستی است که به دنبال نابود کردن 
میراث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ایرانیان 
و کویرسازی است تا ساختمان های جدید را جایگزین 
آنها کند و در مقابل نیز جریانی وجود دارد که نگاه و 

توجهش نسبت به بافت و ابنیه تاریخی حفاظتی و 
مینیاتوری است.

بحث  هنگامی که  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر 
بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و تاریخی به 
میان می آید می بینیم که در ادبیات عمومی ایران تعریف 
دقیقی از آن وجود ندارد و هرکسی تصورات متفاوتی 
از این گونه بافت ها دارد. عده ای به دنبال تخریب و 
نابود کردن و عده ای نیز درصدد حفظ میراث کهن به 
صورت مینیاتوری هستند. همه این دیدگاه ها نیز ناشی 
از نداشتن تعریف دقیق و واحد برای موضوع بهسازی 

و نوسازی است.
دکتر آخوندی با اشاره بر ارزشمند بودن ظرفیت سازی، 
مدیریت محلی، فرآیند بازآفرینی و سیستم نظارتی و 
کنترل در بافت های تاریخی بر لزوم رسیدن به اجماع 
ملی در این باره تاکید کرد و گفت: در مورد بافت های 
تاریخی و شیوه بهسازی و نوسازی آنها مهم این است 
که به تدریج اجماع ملی در این باره صورت بگیرد. به 
بازآفرینی بافت  همین خاطر نیز ضرورت دارد تا در 
تاریخی همه گروه های تصمیم گیر و تاثیرگذار حداقل 
در اصول به اجماع برسند و تفاوت بنیادین با یکدیگر 

نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی رسیدن به فهم مشترک و اجماع 
در اصول بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی را با 
تکیه بر اندیشه »ایران شهر« متصور دانست و افزود: 
اگر بگوییم »ایران شهر« شهری است که دوست داریم 
در آن زندگی کنیم باید ممیزها، سبک زندگی، سبک 
تجارت، تعامل اجتماعی، مدیریت و همه آنچه که در 
سازمان اجتماعی، سازمان کالبدی و جریان زندگی در 
آن ها جاری است منطبق با ایران شهر باشد. همچنین 
این بافت های تاریخی باید بتوانند هویت شهر ایرانی 
را در روزگار معاصر نشان دهند و با سبک زندگی امروز 

مسلمان ایرانی نیز سازگاری داشته باشند.
دکتر آخوندی تاکید کرد: در تالش هستیم تا ادبیات 

»ایران شهر« را وارد 

ادبیات آکادمیک و آموزشی کنیم تا بتوانیم به اجماعی 
ملی در این باره دست پیدا کنیم. زمانیکه نامگذاری های 
الزم را انجام دهیم ثروت معنوی و فرهنگی ایران در 

اندیشه ایران شهر متبلور می شود.
»ایران شهر«  اندیشه  نهادینه کردن  به  اشاره  با  وی 
در سخنرانی هایی که ماهانه در خانه گفتمان شهر و 
معماری انجام می شود افزود: با توجه به اینکه هدف 
کلی ما، داشتن رویکرد یکپارچگی در مورد بهسازی و 
نوسازی است نباید به دنبال تشکیل ستادهای مختلف 
در این باره برویم و چنین ماموریت هایی را می توان به 
ستادهای فعلی از جمله ستاد ملی بازآفرینی محول کرد.

اینکه  به  اشاره  با  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 
شورای عالی معماری و شهرسازی بیش از 30 سال 
است که تشکیل شده و جلسات تشکیل شده در این 
و  جامع  طرح های  تعریف  در  زیادی  ممارست  شورا 
انطباق آن ها با طرح های تفصیلی و همچنین رعایت 
حریم تاریخی داشته است گفت: تشکیل ستادهای 
باید  و  ندارد  ضرورتی  زمانی  مقطع  این  در  مختلف 
را  از ستادهای فعلی موجود حداکثر استفاده  بتوانیم 

ببریم.

دکتر آخوندی،  وزیر راه و شهرسازی:

حمایت از رویکرد »ایران شهری« 

در برابر رویکرد »استالینیستی« در بافت های تاریخی
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انعقاد تفاهم نامه نظارت بر طرح و اجرای 

استاندارد تاسیسات آب و فاضالب ساختمان ها

استان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
بوشهر، همزمان با هفته صرفه جويي در مصرف آب تفاهم نامه "نظارت 
بر طرح و اجراي استاندارد تاسيسات آب و فاضالب ساختمانها" بين 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر و شرکت آب و فاضالب 

منعقد شد. 
مهندسي  نظام  سازمان  رئيس  زارعي،  احمد  مهندس  جلسه  اين  در 
ساختمان استان بوشهر ضمن بيان آمادگي اين سازمان براي همراهي 
با دستگاههاي اجرايي در جهت مديريت مصرف آب بيان کرد: تاکنون 
و  شده  انجام  ساختمان  مكانيكي  تأسيسات  ناظر  مهندسين  آموزش 
اي  حرفه  و  فني  کل  اداره  همكاري  با  نيز  لوله کشي  مجريان  آموزش 
برگزار شده است و ساير مراحل آموزشي نيز به صورت مستمر در حال 

اجراست. 
مهندس احمد زارعي همچنين بر همكاري با شرکت آب و فاضالب براي 
اجراي دستورالعملها و بخشنامه هاي ابالغي آن شرکت و لحاظ نمودن 

آنها در مقطع بازرسي و نظارت تاکيد نمود. 
آمادگي  بوشهر  استان  ساختمان  مهندسي  نظام  گفت:سازمان  وي 
دارد تا به منظور رفع نواقص و برخورد با متخلفان در چارچوب ضوابط 
اقدام نمايد. مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نيز در اين 
جلسه اظهار داشت: در راستاي رعايت الزامات مديريت مصرف آب در 
ساختمانها، اين تفاهمنامه بين شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و 

سازمان نظام مهندسي ساختمان منعقد شد. 
و  آب  شرکت  ميان  تفاهمنامه  انعقاد  آيين  در  ياکيده  کيقباد  مهندس 
فاضالب و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر عنوان نمود: 
استاندارد  اجراي  و  طراحي  بر  نظارت  ضمن  تفاهمنامه  اين  انعقاد  با 
تاسيسات آب و فاضالب، رعايت الزامات مديريت مصرف آب آشاميدن 

در ساختمان ها الزامي مي شود. 
وي، هدف از اجراي اين طرح استانداردسازي را پياده سازي ضوابط و 
الزامات مديريت تقاضا و مصرف آب وفق مديريت يكپارچه آب دانست 
و گفت: مقرر شد با توجه به تشكيل دفتر کنترل و نظارت آبفا و تنظيم 
چارت گردش کار، نصب انشعاب منوط به ارائه تأييديه بهره برداري از 

سازمان نظام مهندسي مي باشد. 
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تصريح کرد: نظارت بر 
طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات آب و فاضالب در بخش مديريت 
مصرف آب از به کار بردن شيرهاي غير استاندارد جلوگيري کرده و در 
امكان  را  آن  از  مجدد  استفاده  و  خاکستري  آب  افق طرح جدا سازي 

پذير مي سازد. 
وي با بيان اينكه پس از اجراي اين طرح ميزان اسراف آب به ميزان 
قابل توجهي کاهش مييابد افزود: متقاضيان انشعاب آب و فاضالب اعم 
ملک  پروانه ساختمان  که  بوشهر  غير مسكوني درشهر  و  از مسكوني 
هستند  مكلف  کنند  مي  دريافت   ۹۴ سال  تيرماه   ۱۰ تاريخ  از  را  خود 
نظام  سازمان  از  صادره  بهداشتي  تاسيسات  از  برداري  بهره  تاييديه 
مهندسي ساختمان را به شرکت آبفا ارائه کنند و اين در حالي است که 
براي ساير شهرهاي تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

اين موعد حداکثر تا اول مردادماه سال آينده تعيين شده است. 
شايان ذکر است اين طرح با همكاري و حمايت استانداري، شرکت آب 
و فاضالب و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر، اداره کل 
راه و شهرسازي و اداره کل آموزش فني و حرفه اي صورت گرفته است. 
گروه  و مسئول  مديره  هيئت  زاده، عضو  مرتضي غريب  مهندس سيد 
آب  مصرف  مديريت  الزامات  رعايت  سازمان:  مكانيک  تخصصي 

آشاميدني در ساختمان ها الزامي مي شود 
گروه  و مسئول  مديره  هيئت  زاده، عضو  مرتضي غريب  مهندس سيد 
تخصصي مكانيک سازمان در حاشيه ي اين نشست گفت: با انعقاد اين 
تفاهم نامه، ضمن نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات آب 
و فاضالب، رعايت الزامات مديريت مصرف آب آشاميدني در ساختمان 

ها الزامي مي شود. 
وي تصريح کرد: با توجه به اينكه استان بوشهر در بحران کم آبي قرار 
گرفته است، قطعاً کنترل و مديريت مصرف در منازل کمک شاياني به 

حل اين موضوع و کاهش هدررفت آب خواهد نمود. 
استان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  دليل  همين  به  افزود:  وي 
و  امر ساخت  اصلي  متولي  به عنوان  نامه  تفاهم  اين  انعقاد  با  بوشهر، 
ساز با طراحي و نظارت مناسب بر اجراي اصولي تاسيسات مكانيكي در 

ساختمان ها نقش پررنگي در اين زمينه ايفا خواهد نمود. 
و  کنترل  دفتر  تشكيل  به  توجه  با  نمود:  عنوان  زاده  غريب  مهندس 
نظارت آبفا و تنظيم چارت گردش کار، نصب انشعابات آب و فاضالب 
سال  تيرماه  دهم  تاريخ  از  که  هايي  ساختمان  بوشهر جهت  در شهر 
جاري پروانه ساختماني دريافت مي کنند منوط به ارائه ي تاييديه بهره 

برداري از سازمان نظام مهندسي ساختمان خواهد شد. 
وي در پايان بيان داشت: انشااهلل تا پايان مردادماه سال آينده، ساير 
شهرستان هاي استان نيز تحت پوشش اين تفاهم نامه قرار خواهند 

گرفت. 
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برگزاری مجمع عمومی

استان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
بوشهر، مجمع عمومي سازمان با دستور جلسه” بیالن مالي 92 )هزینه 
تیرماه سال جاري در سالن  تاریخ 23  ارائه ي بودجه 94 در  و  کرد( 

اجتماعات مجتمع فرهنگي هنري 9 دي بوشهر برگزار گردید.
در ابتداي این جلسه پس از قرائت قرآن و سرود ملي ایران، اعضاي 
سپس  گردیدند.  انتخاب  عمومي  مجمع  اصلي  و  موقت  رئیسه  هیئت 
مهندس احمد زارعي رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
بوشهر، ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات کلیه مهندسین و همچنین 
تبریک به مردم ایران جهت موفقیت تیم مذاکره کننده کشور، اظهار 
نیز  با بهبود شرایط کشور، وضعیت ساخت و ساز  امیدواري نمود که 

رشد چشم گیري داشته باشد.
به  اشاره  سازمان،  جایگاه  از  گزارش  خصوص  در  را  مطالبي  وي 
تعمیرات ساختمان سازمان و مصوبات در حال پیگیري، ظرفیت جامعه 

مهندسین عنوان نمود.
مهندس زارعي در راستاي افزایش فرهنگ ساخت و ساز اصولي اظهار 
و  آرامش  ایجاد  همچنین  و  کنیم  اعتمادسازي  جامعه  در  باید  داشت: 
دوري از تنش و تهمت و افترا، حضور فعال مهندسان ناظر در پروژه 
ها، جلوگیري از نارضایتي مردم و ترویج مقررات ملي ساختمان از دیگر 
مواردي است که سازمان و جامعه ي مهندسین مي بایست به آن توجه 

ویژه اي داشته باشند.
عنوان  نامه   95 متوسط  بطور  روز،  در  را  واحده  هاي صادره  نامه  وي 
کرد و بر تقویت سیستم اتوماسیون اداري جهت بهبود امور اداري و 

مدیریت مطلوب تر تاکید نمود.
تعامل با شهرداري ها، فرمانداري ها و استانداري جهت اعالم همکاري 
با مقررات ملي ساختمان در  در زمینه ساخت و ساز اصولي و مطابق 
سطح استان از دیگر موارد مطرح شده توسط ریاست سازمان در این 

جلسه بود.
در  را  کاملي  توضیحات  سازمان  مالي  مشاور  کریمي  عباس  سپس 
خصوص بودجه 94 ارائه داد. به دنبال آن پس از پرسش و پاسخ اعضا 
هیئت  توسط   94 سال  بودجه  خصوص  در  گیري  رأي  زمینه،  این  در 
اکثریت  با  بودجه  این  نتیجه  در  که  شد  انجام  عمومي  مجمع  رئیسه 

قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.
توسط  کرد(  هزینه  )بخش   92 مالي  بیالن  ي  ارائه  از  پس  ادامه  در 

کرد  هزینه  بررسي  کمیته  نماینده  عنوان  به  بویري  مهندس سام  و  سازمان  بازرسان  نماینده  مهندس صالحي  گزارش  ارائه ي  و  مالي  مشاور 
ساختمان جدید، بخش هزینه کرد ساختمان جدید تفکیک شد و مابقي بیالن مالي 92 با اکثریت آراء مصوب گردید.

شایان ذکر است که مجمع عمومي نوبت اول در تاریخ 8 تیرماه سال جاري برگزار شده بود که به حدنصاب الزم نرسید.

دستور جلسه : بیالن مالی 92  ) هزینه کرد ( و ارائه بودجه 94



صفحه 
10

13
94

ن  
ستا

تاب

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

   

مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاسخ  و  پرسش  جلسه  بوشهر،  استان  ساختمان 
با حضور  مهندسین در تاریخ 20 تیر ماه سال جاری 
اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان، مدیر اجرایی 

و جمعی از مهندسین برگزار شد. 
رئیس  زارعی  احمد  مهندس  جلسه  این  ابتدای  در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ضمن 
از  هدف  سازمان  عضو  مهندسین  به  خوشامدگویی 
جلساتی  چنین  تداوم  بر  و  عنوان  را  جلسه  برگزاری 

تاکید کرد. وی حضور، پیشنهادات و انتقادات مهندسین را برای پیشرفت سازمان ضروری دانست و جهت پاسخ به کلیه ی سواالت مهندسین 
اعالم آمادگی نمود. در این جلسه مهندسین عضو سازمان در فضایی صمیمی، نکات و مسائل مدنظر خود را مطرح نمودند و اعضای هیئت مدیره 

به عنوان مقام پاسخگو مطالب را پاسخ گفته و مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند. 
در مباحث مطرح شده می توان به چگونگی نحوه ی توزیع نظارت، پیگیری طراحی سایت جدید سازمان، بهبود عملکرد اتوماسیون، انتخاب 
اعضای گروه های تخصصی و کمیسیون ها با ضابطه ی بیشتر، برقراری فضای سالم رقابتی در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره اشاره نمود. 

جلسه پرسش و پاسخ مهندسین

 با هیئت مدیره سازمان

صفحه 
10

روابط  مدیران  مشترک  نشست  ششمین 
مهندسی  نظام  های  سازمان  عمومی 
روابط عمومی  مدیران  با حضور  ساختمان 
استان ها و مدیر روابط عمومی و امور بین 
برگزار  تهران  در  مرکزی  شورای  الملل 
روابط عمومی  مدیران  این جلسه  در  شد. 
استان ها با طرح دغدغه ها و دیدگاه های 
مسائل  و  تحوالت  آخرین  پیرامون  خود 
مهندسی،  نظام  های  سازمان  روی  پیش 
پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کردند. 

دکتر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت وجود روابط عمومی در ساختار نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت: به نظر 
بنده روابط عمومی ها، چشم وگوش سازمان های نظام مهندسی هستند. در واقع آن ها مدیران را از خطرات و اتفاقاتی که ممکن است در سیستم 
اداری پیش آید آگاه می کنند و به دلیل همین اهمیت است که روابط عمومی در ساختار اداره های ما در کنار مدیریت قرار می گیرند و آیینه ی 
تمام نمای وضعیت و شرایط آن اداره هستند که اول آن را به مدیران و سپس به جامعه نشان می دهند.  وی بر خودباوری روابط عمومی ها در 
سازمان نظام مهندسی تاکید کرد و افزود: اگر از زاویه ای که عرض کردم به روابط عمومی نگاه کنیم، پیش از همه باید خودباوری را در روابط 
عمومی نظام مهندسی ساختمان ایجاد کرده و همبستگی و اتحاد خودتان را حفظ کنید و زمینه ی ایجاد یک شورای رسانه ای را فراهم آورید و 

مدیران ما آگاه باشند که ضرورت وجود این شورای رسانه ای چیست. 
در پایان معاون وزیر راه و شهرسازی به انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها اشاره کرد واظهار داشت: در انتخابات همه مسائل باید 
شفاف و روشن باشد و از مدیران خواهش می کنم در این مسئله با جدیت، بی طرفی خود را اعالم کنند و روابط عمومی ها نیز در این امر ما را 

یاری دهند. زیرا باید امین رأی مهندسین و مردم بود. بنابراین هر اندازه مشارکت بیشتر باشد مسلما انتخابات عادالنه تر برگزار خواهد شد. 

ششمین نشست مشترک مدیران روابط عمومی
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به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 
جلسه هماهنگی ناظرین تاسیسات مکانیکی در تاریخ 24 مردادماه سال 
مدیره  هیئت  عضو  زاده  غریب  مرتضی  سید  مهندس  حضور  با  جاری 
سازمان، مهندس هاشمی مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا، مهندس 
مکانیک  ناظر  مهندسین  و  سازمان  اجرایی  مدیر  زاده  موسوی  علی  سید 

برگزار گردید. 
به  خوشآمدگویی  ضمن  زاده  غریب  مهندس  ابتدا  در  جلسه  این  در 
مهندسین، به بیان عملکرد گروه تخصصی مکانیک و دفتر کنترل و نظارت 

گاز و آبفا و شرح وظایف جدید در بخش آبفا پرداخت. 
تاسیسات  استاندارد  اجراي  و  طرح  بر  “نظارت  تفاهمنامه  انعقاد  به  وی 
استان  نظام مهندسي ساختمان  بین سازمان  و فاضالب ساختمانها”  آب 
بازرسی  و  نظارت  افزود:  و  نمود  اشاره  فاضالب  و  آب  شرکت  و  بوشهر 
انشعابات آب و فاضالب ، مدیریت مصرف آب، ذی صالح کردن مجریان 
تاسیسات مکانیکی و استفاده از فاضالب خاکستری از مهمترین عناوین 

این شیوه نامه می باشد. 
توانسته  را  نامه  شیوه  این  استان  ده  حداکثر  کشور  سطح  در  گفت:  وی 
با پیگیری ها و تالش های این  اند اجرایی نمایند. در استان بوشهر نیز 
سازمان و هماهنگی های انجام شده با شورای فنی استانداری مقرر شد 
حرکتی همچون حرکتی که در بخش گاز داشتیم، در بخش آب و فاضالب 

نیز داشته باشیم. 
از  متشکل  استان  هماهنگی  کمیته  جلسه  تشکیل  زاده  غریب  مهندس 
و  راه  کل  اداره   ، بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  آبفا- 
شهرسازی، آموزش ناظرین مکانیک،آزمون و صدور گواهی نامه، آموزش 
از  بیش  تشکیل   ، شناسایی  کارت  صدور  و  تأسیسات،آزمون  مجریان 
تصویب  و  کارآموزی  نامه  نظام  تهیه   ، آبفا  تخصصی  کمیته  جلسه   21
، تهیه فرم درخواست مالکین در طراحی  آن در گروه تخصصی مکانیک 
تأسیسات مکانیکی در گروه تخصصی مکانیک و ابالغ الزامات نقشه های 
مکانیکی به دفاتر طراحی را از جمله فعالیت های دفتر کنترل و نظارت گاز 

و آبفا و کمیته تخصصی آبفا دانست. 
در ادامه مهندس هاشمی، مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا نیز به بیان اهم مصوبات هیئت چهارنفره گاز استان پرداخت. وی عنوان نمود: 
بر اساس این مصوبات مقرر گردید مدت اعتبار پرونده مجریان حقیقی گاز حداقل به مدت یک سال تعریف گردد، و صالحیت ایجاد حداکثر 
یک نمایندگی در سطح استان داشته باشند، و در خصوص شرکتهای حقوقی حداکثر3 دفتر نمایندگی به همراه 1 دفتر مرکزی داشته باشند. 

در ضمن کلیه مجریان فعلی نیز تا پایان سال فرصت دارند خود را با شیوه نامه اصالحی وفق دهند. 
مبحث  گواهینامه  داشتن   ، دیپلم  مدرک تحصیلی  بودن، حداقل  بومی  گفت:  و حقیقی  دفاتر حقوقی  نمایندگان  در خصوص  هاشمی  مهندس 
17از شرایط الزم جهت این نمایندگان می باشد. وی همچنین در خصوص بیمه مسئولیت و تمام خطر مجریان نیز اجرای بیمه نامه برای 

کلیه مجریان را از ابتدای مرداد ماه الزامی دانست. 
وی تعداد واحدهای نظارت شده در سال 93 را 21553 واحد و تعداد ناظرین گاز در بوشهر را 67 ناظر و تعداد ناظران گاز در شهرستان ها 
را 41 نفر برشمرد. مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفای سازمان در ادامه ضمن مروری بر اهم مصوبات کمیته تخصصی گاز ، بر نظارت 
بر مواردی بصورت  لوله کشی گاز پرداخت و  ایرادات مشاهده شده در اجرای  از  به برخی  تاکید نمود و در همین راستا  دقیق تر مهندسین 

مصور اشاره کرد. 

جلسه هماهنگی ناظرین تاسیسات مکانیکی 
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به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
شهید  پیکر  تشییع  مراسم  جاري،  سال  مردادماه   19 در  بوشهر، 
سردار غالمرضا بیژني و 9 شهید گمنام پس از دعا از بسیج مرکزي 
و  بوشهر  استان  غیور  مردم  حضور  در  توحید  خیابان  انتهاي  تا 
مهندسي  نظام  سازمان  کارکنان  و  مهندسین  مسئولین،  همچنین 

ساختمان استان بوشهر برگزار شد. 
شهید غالمرضا بیژني که در منطقه مجنون در تک دشمن بعثي در 
سال 67 به  شهادت رسید، در منطقه خیارزار دشتستان و 9 شهید 

گمنام در 5 نقطه مختلف استان بوشهر خاکسپاري خواهند شد. 
ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  رئیس  زارعي،  احمد  مهندس 
استان بوشهر در حاشیه این مراسم یاد و خاطره ي شهید مهندس 
این  هاي  گفت: شهدا، سرمایه  و  داشت  گرامي  را  ماهیني  علیرضا 
کشور پهناور مي باشند که با غیرت و همدلي و ازخودگذشتگي بي 
موجبات  و  نمودند  دفاع  اسالمي خود  از سرزمین  داشتند  که  حدي 

آسایش و رفاه ما و هم میهنان مان را فراهم نمودند.
وي در خصوص ضرورت حفظ یاد و خاطره ي شهدا اظهار داشت: 
حفظ این ارزش ها موجب مي شود که نسل فعلي جامعه، قدر آرامش 
فعلي خود را بدانند و با الگو گرفتن از این انسان هاي پاک سرشت 
برجسته سازي  و  اعتالي میهن اسالمي  را جهت  تمام تالش خود 

توانایي هاي علمي، فرهنگي، ورزشي، مذهبي و... در دنیا بکار ببرند. مهندس زارعي از حضور پرشور مردم به ویژه مهندسین و کارکنان سازمان 
در این مراسم اظهار خوشنودي کرد و افزود: حضور چشمگیر مهندسین در چنین مراسماتي، نشان دهنده قدرداني این قشر متخصص از شهیدان 

استان و تجدید میثاق آنان با شهدا در راستاي حفظ رفاه و آسایش مردم جامعه مي باشد. 

برگزاری دوره آموزشی نکات اجرایی ساختمان در گناوه

استان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
مردادماه سال  در 15  اجرایي ساختمان  نکات  آموزشي  دوره  بوشهر، 
جاري با همکاري کمیته آموزش و کمیته نظارت سازمان در شهر گناوه 

جهت مهندسان سازه و معماري برگزار گردید.
خوش  ضمن  گناوه  نمایندگي  دفتر  مسئول  عابدي،  مهندس  ابتدا  در 
آمدگویي به اعضاء کمیته نظارت مضاعف استان، بر لزوم تداوم دوره 

هاي آموزشي جهت شهرستان ها تاکید نمود.
سپس مهندس باستاني، دبیر کمیته نظارت مضاعف شهرستان گناوه 
مشکالت  بیان  و  گناوه  شهرستان  نظارت  کمیته  عملکرد  ي  ارائه  به 

پیش رو و راهکارهایي جهت رفع آنها پرداخت.
در ادامه مهندس بحریني مسئول کمیته نظارت مضاعف استان، ضمن 
معرفي اعضاء کمیته نظارت حاضر در جلسه، بر لزوم تداوم برگزاري 
جلسات کمیته نظارت شهرستان و همکاري هرچه بیشتر مهندسان با 
اعضاي کمیته نظارت شهرستان و استان در راستاي ارتقاء سطح کیفي 

ساخت و ساز تاکید کرد.
سعدي  حسیني  ابراهیم  مهندس  آموزشي،  ي  دوره  این  ي  ادامه  در 
و  کاربردي  و  ساختماني  اجرایي  نکات  پور  سلمان  قاسم  مهندس  و 
مسائلي  سازمان،  انتظامي  شوراي  رئیس  کریمي  علي  دکتر  همچنین 

حقوقي در بخش سازه و معماري را به صورت مصور عنوان نمودند.

تشییع پیکر شهدای گمنام 
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عملکرد کمیته کنترل نظارت مضاعف 

با  داشت:  اظهار  سازمان  مضاعف  نظارت  کمیته  مسئول  بحرینی  حسن  مهندس 
نظارت  )مسئولیت  ساختمان،  کنترل  و  مهندسي  نظام  قانون   35 ماده  به  توجه 
عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی 
بود.(  خواهد  شهرسازی  و  راه  وزارت  عهدة  به   ... و  ساختمانها  تمامی  اجرای  و 
اداری(،  )نظامات  ساختمانی  ملی  مقررات  دوم  مبحث   4-3-2 بند  همچنین  و 
)سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص 
حقوقی و دفاتر طراحی ساختمان می باشد.(، رسالت مهم سازمان نظام مهندسي 
دانش  ارتقاء  و  ساختمان  مهندسي  امور  اعتالء  و  رشد  موجبات  تأمین  ساختمان 
مناسب  مکانیزمهاي  و ایجاد  ساختمان  مهندسي  حرف  صاحبان  کار  کیفیت  و  فني 
جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده 
ساختمان  ملی  مقررات  امور  دفتر  راستا  این  در  و  مي باشد  مهندسین  همکاري  از 
وزارت راه و شهرسازي نیز تاکید ویژه ای بر اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی 

در رابطه با کنترل و نظارت عالیه بر ساخت و سازها در استان ها دارد. 
تهیه  و  ناظر  مهندسین  نظارت  استان،  حساس  موقعیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
بموقع گزارشات، یکی از راهکارهای پیگیری و جدیت در اجرای این امور است و 
مطمئناً با عملی کردن این موضوع اثرات مثبت آن در درازمدت نمایان خواهد شد.

نظارت  و  کنترل  شاخص  که  است  این  بر  سازمان  تالش  تمام  نمود:  عنوان  وی 
امر  این  امیدواریم  که  یابد  ارتقاء  استان  سطح  در  گذشته  به  نسبت  ساختمان 
و  راه  کل  اداره  جمله  از  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه  تعامل  و  همکاری  با  مهم، 
این  اساسی  ضلع  سه  وشهرداری  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  شهرسازی، 

امر، به بهترین نحو انجام پذیرد.
مهندس بحرینی در پایان عملکرد کمیته کنترل نظارت در سه ماهه دوم سال 94 

را به شرح ذیل تشریح کرد:
* تشکیل جلسات کمیته بصورت منظم و متوالی در روزهاي شنبه و سه شنبه 

بازدید شده  به مهندسان ناظر مربوطه در قالب  ایرادات ساختمان هاي  * اعالم 
نامه با درج تصاویر بازدید بصورت رنگی 

* دعوت از مهندسان ناظر جهت ارائه توضیحات در خصوص موارد نقص گزارش 
شده در ساختمانهای تحت نظارت ایشان

بخش  در  رایج  ایرادات  آموزشی  دوره  برگزاری   *
معماری  و سازه در شهرستان گناوه 

* بازدید از ساختمانهای در حال ساخت عسلویه ، 
جم، اهرم و عالیشهر 

عملکرد مقايسه اي 
سه ماه دوم  سال 94 

کمیته نظارت در مقايسه با سال قبل 
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عملکرد کمیته رفاه

1- عقد قرارداد با شرکتهای اینترنتی خلیج آنالین، پیشگامان و های وب جهت استفاده اعضا سازمان از خدمات اینترنتی شرکتهای فوق با ارائه 

تخفیف الزم به اعضا و پرداخت کمک هزینه استفاده از خدمات آنها توسط سازمان به شرکتهای مذکور

2- اجاره یک سانس اختصاصی کنسرت محسن یگانه برای اعضا سازمان و ارائه بلیط کنسرت فوق به ایشان با تخفیفات ویژه

3- تهیه بلیط کنسرت موسیقی بومی-محلی ایمان میرشکار برای اعضا سازمان و خانواده ایشان

4- تهیه بلیط کنسرت موسیقی سنتی محاق برای اعضا سازمان و خانواده ایشان

5- اعطای وامهای مختلف قرض الحسنه، خرید کاالی خانگی، تجهیزات دفاتر مهندسی، خرید خودرو و غیره از طریق عقد تفاهم نامه با پست 

بانک شعبه مرکزی بوشهر به اعضا سازمان

6- عقد قرارداد با مؤسسه زبان آموزی ایران آکسفورد جهت ارائه تخفیف در شهریه دوره های مختلف آموزش زبان انگلیسی به کلیه اعضا سازمان 

و خانواده های ایشان

عملکرد کمیته ورزش 

1- اجاره 3 سانس استخر دلفین به صورت هفتگی در شش ماهه اول سال 94 برای استفاده اعضا و فرزندان آنها

2- اجاره هفتگی 2 سانس سالن فوتسال شهید زالی برای استفاده اعضا سازمان

3- برگزاری پنجمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 10 تیم از دفاتر شهرستانها و مهندسین عضو سازمان

4- عقد قرارداد با باشگاههاي ورزشی آقایان و بانوان در نقاط مختلف شهر بوشهر برای استفاده اعضا و خانواده آنها

5- اجاره 2 سانس سالن فوتسال در هفته در شهر گناوه برای استفاده اعضا

6- اجاره 2 سانس سالن فوتسال در هفته در شهر برازجان برای استفاده اعضا
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اینکه تغییراتی را در قانون نظام مهندسی  بر  با تاکید   معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
از  و  هستند  ساز  ساخت و  تخلفات  به  مربوط  که  هستند  پرونده هایی  گفت:  داد،  خواهیم  انجام  ساختمان 

سال 1389 بالتکلیف مانده اند.
دکتر حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه همچنان پیگیر تغییرات قانون نظام مهندسی هستیم و آن را یکی 
گردن  را  مشکل  نهادی  هر  اینکه  و  ساخت وساز  مشکالت  حل  گفت:برای  می دانیم،  خود  اولویت های  از 
که  چند  هر  می کنیم  پیگیری  به طور جدی  را  مهندسی  نظام  قانون  اصالح  و  تغییر  بحث  نیاندازد  دیگری 

این موضوع باید در مجلس نیز بررسی و تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات در سه سطح خواهد بود به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در 
دستور کار قرار می دهیم، تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا با ابالغ اصالحیه های جدید، تغییراتی را در 

قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود آوریم.
این تخلفات گفت:  با  برخورد  و عدم  و ساز  برخی تخلفات در ساخت  دکتر مظاهریان در خصوص وجود 

به هر حال اگر تخلفی در ساخت و ساز صورت گیرد و پرونده ای برای آن تشکیل شود در شورای انتظامی به طور جدی بررسی می شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پرونده هایی در خصوص تخلفات ساخت و ساز وجود دارد که برخی از آنها مربوط به تخلفات و پرونده های 

سال 89 است.

دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی :

پیگیر تغییرات قانون نظام مهندسی هستیم

توزیع  جدید  افزار  نرم  نگارش  از  سازمان  نظارت  توزیع  کمیته  مسئول  صحرانورد،  داریوش  مهندس 
نظارت در فصل آینده خبر داد.

نارضایتی ها  از  اتوماسیون فعلی که سبب بروز برخی  با توجه به ضعف ها و مشکالت  وی اظهار داشت: 
تغییر  بیشتر  عدالت  ایجاد  ناظر جهت  مهندسین  بندی  اولویت  نحوه  بود،  گردیده  ناظر  مهندسین  توسط 

خواهد نمود و در ویرایش جدید، عملکرد سال قبل در اولویت بندی سال بعد لحاظ خواهد شد.
مهندس صحرانورد عنوان نمود: همچنین ایجاد قابلیت های دسترسی مهندسین به میزان کارکرد طراحی 
و نظارت و ظرفیت باقیمانده و اطالع از شماره اولویت خود و آخرین وضعیت فعالیتی و ارائه و تحویل فرم 
دیگر  از  مهندسی  نظام  و سایت سازمان  مهندسین  پرتال  سامانه  طریق  از  نظارت  به  تمایل  اعالم  های 

برنامه های این واحد تا انتهای سال 94 می باشد.
ملی  مقررات  دوم  مبحث  تغییر  جهت  ها  بررسی  خصوص  در  سازمان،  نظارت  توزیع  کمیته  مسئول 
ساختمان و آزاد شدن انتخاب ناظرین توسط مالک گفت: با توجه به آنکه تاکنون هیچ گونه ابالغیه ای در 
این راستا به این سازمان ارسال نگردیده است، این کمیته بر اساس مصوبات قبل، کمافی سابق نسبت به انجام امورات اقدام خواهد نمود. 
وی در پایان افزود: ضمن جمع آوری کلیه نظرات و پیشنهادات از کلیه مهندسین دعوت به همکاری می شود تا با ارائه راهکارهای سازنده، 

بهترین ویرایش نرم افزار توزیع نظارت در راستای ایجاد عدالت تنظیم گردد.
گفتنی است کلیه ی موارد مطروحه توسط مهندسین پیشنهاد دهنده در جلسه ای با حضور آنان بررسی خواهد شد.

مصوبه اخیر توزیع نظارت و نگارش مجدد 

نرم افزار ارجاع کار نظارت
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پیگیري گروه تخصصي مکانیک 
در خصوص اجرایي شدن شیوه نامه آبفا:

1- نامه نگاري و تشکیل جلسه با شوراي فني استانداري 

2- نامه نگاري و تشکیل جلسه با شرکت آب و فاضالب

از اعضاي گروه تخصصي مکانیک و نماینده آب و  بازدید دو نفر   -3
)البرز-زنجان- نامه  شیوه  اجراي  در  پیشرو  هاي  استان  از  فاضالب 

هیئت  مجوز  و  مکانیک  تخصصي  گروه  رییس  درخواست  با  قزوین( 
مدیره سازمان جهت انتقال تجربیات.

جلسه با نماينده شرکت آبفا در کرج

جلسه با نائب ريیس سازمان و ريیس دفتر گاز و آبفا کرج 
 

جلسه با گروه تخصصي مکانیک و مسئول دفتر گاز و آبفا قزوين.

قدم هاي اولیه و مهم گروه تخصصي مکانیک در اجراي 
شیوه نامه آبفا :

1- تشکیل کمیته تخصصي آبفا 

2- تبدیل دفتر کنترل و نظارت گاز به دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا 

کمیته  و  آبفا  و  گاز  نظارت  و  کنترل  دفتر  هاي  فعالیت 
تخصصي آبفا :

1- تشکیل جلسه کمیته هماهنگي استان )آبفا-نظام مهندسي-مسکن( :
اهم مصوبات : 

و  تجربي  مجریان  از  مجریان،  ساماندهي  کار  به  شروع  الف:جهت 
داراي کارت مهارت استفاده گردد.

ب: مقرر شد جهت تشکیل صنف تأسیسات ساختمان پیگیري الزم از 
سازمان صنعت و معدن صورت پذیرد.

گذرانده  را  آبفا  بازرسي  و  نظارت  دوره  که  مکانیکي  ناظرین  ج:تنها 
کلیه  همچنین  باشند  مي  مکانیکي  تأسیسات  نظارت  به  اند،مجاز 
ناظرین مي بایست نسبت به گذراندن دوره بازرسي آبفا اقدام نمایند 

)مرتبط و اصلي(

2- آموزش ناظرین مکانیک،آزمون و صدور گواهي نامه:

الف: هماهنگي با سازمان فني و حرفه اي در خصوص آموزش ناظرین

ب:هماهنگي با شرکت آب و فاضالب و مجري آموزش

ج:هماهنگي با واحد آموزش جهت برگزاري دوره

د:صدور گواهي نامه پایان دوره جهت پذیرفته شدگان

عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز وآبفا
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کارت  صدور  و  آزمون  تأسيسات،  مجريان  آموزش   -3
شناسايي: 

الف:شناسايي و جمع آوري اطالعات لوله کش هاي سطح شهر 

ب:هماهنگي با سازمان فني و حرفه اي در خصوص آموزش مجريان 

ج:تعيين سرفصل هاي دوره و انتخاب مدرس 

د:هماهنگي با واحد آموزش جهت برگزاري دوره 

ه:طراحي و صدور کارت شناسايي جهت پذيرفته شدگان

و:تشکيل پرونده جهت مجريان پذيرفته شده

4- تشکيل بيش از 21 جلسه کميته تخصصي آبفا 
اهم مصوبات: 

1: طراحي روند اجراي کار و فلوچارت گردش کار پرونده آبفا.

 2:تهيه و تدوين فرم ها.

3:تعيين محدوده اجراي تفاهم نامه که در مرحله ي اول شهر بوشهر 
را شامل مي شود.

4: تعيين مرز بازرسي که هم انشعابات را شامل مي شود و هم مديريت 
مصرف داخل ساختمان

5: تهيه و تصويب تعرفه بازرسي که پس از تصويب هيئت مديره به 
اداره راه و شهرسازي ارسال شده است.

استاندارد  اجراي  و  طرح  بر  نظارت  تفاهمنامه  انعقاد   -5
نظام  سازمان  بين  ساختمانها  فاضالب  و  آب  تاسيسات 
مهندسي ساختمان استان بوشهر و شرکت آب و فاضالب 

6- تهيه نظام نامه کارآموزي و تصويب آن در گروه تخصصي 
مکانيک .

7- تهيه فرم درخواست مالکين در طراحي تأسيسات مکانيکي 
در گروه تخصصي مکانيک.

8- ابالغ الزامات نقشه هاي مکانيکي به دفاتر طراحي.
9- اجرايي کردن الزامات آبفا از تاريخ 94/7/1.
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نگاهي کوتاه به کاهش آسیب هاي ناشي
 از مصرف بتن بر محیط زیستن

مقدمه
هر آسیب محیطي ناشي از فعالیت هاي بشري را مي توان ناشي از سه عامل مرتبط با یکدیگر در نظر گرفت: آلودگي، رشد صنعتي و شهرنشیني 
و میزان مصرف ناشي از عوامل فرهنگي )مصرف گرایي و اسراف(. تحقیقات نشان مي دهد تنها 6 درصد از جریان کلي مواد خام جهان تبدیل به 
محصول مي شود و مابقي به اشکال آسیب زاي مختلف وارد محیط زیست مي شود. حقایقي از این دست نشان مي دهد مدل دویست ساله اقتصاد 
صنعتي فاقد یک نگاه درازمدت و طبیعت محور بوده است. به این ترتیب با آگاهي از عاقبت نازیباي مدل فعلي توسعه، امید مي رود یک انقالب 
صنعتي جدید با ایده اي متفاوت از کاپیتالیسم قراردادي فعلي بروز کند. در این پارادیم جدید محیط زیست یک عامل جزیي نیست بلکه به عنوان 

شکل دهنده کلي اقتصاد و جامعه نقش ایفا خواهد کرد. به نظر مي رسد این، بهترین و شاید ناگزیرترین انتخاب بشر خواهد بود.

آسیب هاي ناشي از بتن
تولید سالیانه 1.6 میلیارد تني سیمان، عامل ورود 7 درصد دي اکسید کربن جهاني به محیط است. سیمان پرتلند نه تنها یکي از بزرگترین مصرف 
کننده هاي منابع انرژي به شمار مي رود؛ مسئول تولید حجم باالي گازهاي گلخانه اي نیز به شمار مي رود. تولید یک تن سیمان پرتلند نیازمند 
مصرف چهار گیگا ژول انرژي است و تولید کلینگر سیمان تقریبا 1 تن دي اکسید کربن وارد محیط زیست مي کند. عالوه بر این انبار مقدار قابل 

توجهي آهک، رس و سوخت هایي مثل زغال سنگ معموال باعث از بین رفتن منابع خاک کشاورزي مي شود.
بتن معمولي شامل 12 درصد سیمان و 80 درصد سنگدانه است. معني دیگر این اعداد آن است که براي مصرف جهاني بتن، ساالنه 10تا 11 
میلیارد تن سنگدانه مصرف مي شود. فرایند تهیه و حمل این مقدار سنگدانه از جهت دیگر باعث فرسایش منابع طبیعي، اکولوژي و مصرف انرژي 
مي شود. صنعت بتن حجم زیادي آب مصرف مي کند. آب موردنیاز براي مخلوط هاي بتن ساالنه 1 تریلیون لیتر مي باشد. گرچه تخمین هاي قابل 
اعتماد وجود ندارد ولي قطعا حجم زیادي آب صرف نگهداري بتن و تمیزکاري تاسیسات بتن آماده مي شود. موارد فوق گذشته از مواد افزودني 
شیمیایي مختلف، مراحل حمل بتن، متراکم سازي و ... در فرایند ساخت یک سازه بتني است که خود منابع انرژي عمدتا برگرفته از سوخت هاي 

 مهندس عبدالمهدی عباسی - کارشناس عمران
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فسیلي را مصرف مي کنند. از طرف دیگر عوامل محیطي باعث کاهش عمر سازه هاي بتني به حدود 20 تا 30 سال مي شود که باعث تحمیل تکراري 
موارد فوق در بازه هاي زماني کوتاه به طبیعت و منابع مي شود.

پیشنهاداتي براي کاهش مخاطرات طبیعي بتن
آسیب هاي محیطي بتن را مي توان با بهینه سازي مصرف انرژي و مواد در صنعت بتن و افزایش دوام سازه هاي بتني کاهش داد. راه حل هاي 

زیر پیشنهاد مي شود:
صرفه جویي در مصرف سیمان:  از طریق اضافه کردن انواع پوزوالن هاي طبیعي و محصوالت جانبي صنایع فوالد سازي هر چند استفاده از این 

دسته سیمان ها باعث کندي روند ساخت خواهد شد که با توجه به هدف گیري زیست محیطي کامال قابل قبول است.
صرفه جویي در مصرف سنگدانه ها:  در کشورهاي توسعه یافته این مهم با بازیابي سنگ دانه ها  از بتن ها و اجزاي بنایي دنبال مي شود. در اروپا 
این میزان به 50 تا 90 درصد مي رسد. عموما مصرف این سنگدانه ها تا حدي مصرف آب را افزایش مي دهد که مي توان با انتخاب دانه بندي 

مناسب و استفاده از روان کننده ها تا حدي از این مشکل کاست.
صرفه جویي در مصرف آب: پژوهش ها نشان مي دهد مي توان تا حد زیادي از مصرف آب شیرین در بتن خودداري کرد و از منابع دیگر آب براي 
ساخت بتن استفاده کرد.  این مورد حتي در مورد آب شستشو و آب مورد استفاده جهت نگهداري بتن نیز صادق است.  عالوه بر این استفاده از 
کمپوزیت هاي تکستایل مي تواند در مورد اخیر بسیار موثر باشد. عالوه بر این تنظیم نسبت هاي اختالط، نظارت دقیق مي تواند در کاهش مصرف 

آب موثر باشد.
دوام بتن:  رومیان سازه هایي ساخته اند که بیش از 2000 سال دوام داشته اند چرا این عدد در شرایط مدرن به 20 سال کاهش یافته است؟ 
پاسخ این سوال در نفوذپذیري بتن هاي امروزي است. تالش در جهت کاهش نفوذپذیري بتن مي تواند تاثیر قابل توجهي بر افزایش عمر سازه 
داشته باشد. تنظیم نسبت هاي مصرف مصالح، استفاده از مواد مضاف کاهنده آب و کاهش مصرف آب به سیمان در این مهم موثر است. در مورد 

اثر ثانویه میلگردها بر فرسایش بتن توجه به رویکردهاي ساده اي مثل افزایش کاور و عدم ایجاد مدار فلزي بسیار موثر است. 
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چکیده  
روسازي ها یکي از زیرساخت هاي مهم و اساسي در صنعت حمل و نقل محسوب 
مي شوند. روسازي ها به دو گروه عمده روسازي هاي انعطاف پذیر )روسازي هاي 
آسفالتي( و روسازي هاي صلب )روسازي هاي بتني( تقسیم مي شوند. لذا طراحي، 
ساخت، تعمیر و نگهداري بهینه این زیرساخت مهم به عنوان پایه و اساس توسعه 
هرچه بهتر صنعت حمل و نقل ضرورت مي یابد. براي طراحي روسازي روشهاي 
مختلفي وجود دارد که دقت و بهینه  این روشها نسبت به یکدیگر مشخص نیست. 
لذا تحقیق درباره این روش ها ضرورت مي یابد. در مدلسازي کامپیوتري)در این 
 Bed(نیاز است که در عمق مناسبي از بستر الیه اي صلب )تحقیق نرم افزار آباکوس
Rock( قرار داده شود، که هدف این پژوهش تعیین عمق مناسب این الیه صلب 
است. در این تحقیق پس از بدست آوردن پارامترهاي مربوط به خاک بستر و الیه 
زیراساس وغیره، بار ترافیک دوره طرح )20سال( محور ارتباطي بوشهر- برازجان 
 PCA و AASHTO اعمال و طراحي روسازي بتني مسلح پیوسته به دو روش
براي شرایط منتخب )شرایط محیطي و اقلیمي و نیز ترافیک محور بوشهر- برازجان( 
بررسي گردید. پس از طراحي چندین روسازي و مدلسازي آن با نرم افزار آباکوس 
به بررسي عمق تاثیر در اثر بار ترافیکي موجود پرداخته شد، که مشخص گردید 
عمق یک متر براي در نظر گرفتن تکیه گاه صلب مناسب وتغییرمکان در این عمق 

ناچیز مي باشد.
 ،AASHTO واژگان کلیدي: روسازي بتني، روسازي بتني مسلح پیوسته، روش

Abaqus نرم افزار ،PCA روش

تعیین عمق مناسب تکیه گاه صلب در بستر 
براي مدلسازي روسازي بتني مسلح پیوسته راه ها

1- مقدمه     
داشتن  بدون  دیگر،  صنعت  هر  مانند  نقل  و  حمل  صنعت  توسعه  و  رشد 
از  یکي  ها  روسازي  نمي گردد.  میسر  کارآمد  و  مناسب  هاي  زیرساخت 
زیرساخت هاي مهم و اساسي در صنعت حمل و نقل محسوب مي شوند. لذا 
طراحي، ساخت، تعمیر و نگهداري بهینه این زیرساخت مهم به عنوان پایه 
و اساس توسعه هرچه بهتر صنعت حمل و نقل ضرورت مي یابد. هدف از 
روسازي راه و یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با 
ایمني کافي براي استفاده کنندگان از راه و یا فرودگاه است. روسازي باید 
طوري طرح و ساخته شود که بتواند وزن وسایل نقلیه را تحمل کند و در هر 
شرایط جوي قابل استفاده باشد]2و5[. روسازي ها به دو گروه عمده روسازي 
هاي انعطاف پذیر )روسازي هاي آسفالتي( و روسازي هاي صلب )روسازي هاي 
بتني( تقسیم مي شوند. در ایران، تنها از روسازي هاي آسفالتي که پیشینه اي 
در حدود 90 سال دارند، استفاده مي شود. دالیل متنوع و زیادي براي این امر 
برشمرده شده که مهم ترین آنها به زعم اکثر کارشناسان، بهره مندي کشور 
از منابع فراوان نفتي و هزینه اولیه کم ساخت این نوع از روسازي ها مي باشد. 
در سال هاي اخیر با ورود قیر )به عنوان یکي از اجزاي اصلي تشکیل دهنده 
آسفالت( به بورس کاال و به تبع آن افزایش هزینه تولید و ساخت آسفالت 
و همچنین توسعه کارخانجات تولید سیمان در کشور، بستر مناسبي جهت 
توسعه روسازي هاي بتني در رقابت با روسازي هاي آسفالتي فراهم شده 
است. این در حالي است که روسازي هاي بتني به دلیل پایایي و دوام بیشتر، 
ضمن کاهش هزینه هاي تعمیر و نگهداري، عمر خدمات رساني بیشتري را نیز 

دکتر علي عبدي - استادیاردانشکده فني و مهندسي، دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره(، قزوین، ایران

مهندس حسن یزداني -   کارشناسي ارشد مهندسي عمران، گرایش زلزله
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 AASHTO دارند. در این مقاله به بررسي روسازي بتني مسلح پیوسته به روش
و روش PCA و تعیین عمق تاثیر بار ترافیکي در بستر براي مدلسازي با نرم 

افزارهاي اجزاءمحدود پرداخته شده است.

2- پیشینه 
آزمایش بزرگ صحرایي آشتو در  از  نتایج حاصل  براساس  روش طراحي آشتو 
ایاالت متحده )در اوتاوا واقع در ایالت ایلي نویز( در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 
1960 میالدي ارائه شد. راهنماي آشتو در سال 1961 منتشر شد و در سالهاي 
عملکردي  معادالت  گرفت.  قرار  بازبیني  مورد  و 1993   1986 ،1981 ،1972
تجربي حاصل و گسترش یافت. روش طراحي 1993 در مقایسه با روش طراحي 
1986 شامل برخي از روش هاي تجربي طرح ترمیم و بهسازي است، در حالي که 
مباني طراحي و معادالت عملکردي در هر دو راهنما مشابه است)6(. روش طراحي 
انجمن سیمان پرتلند )PCA( براي طراحي ضخامت روسازي بتني بزرگراه ها و 
خیابان ها در سال 1984 ارائه شد که جایگزین گزینه قبلي آن که در سال 1966 
منتشر شده بود، گردید. از این روش مي توان براي طراحي روسازي هاي بتني 
مسلح درزدار، روسازي هاي بتني غیر مسلح درزدار و روسازي هاي بتني مسلح 
پیوسته استفاده نمود. برنامه کامپیوتري اجزا محدود آن با نام JSLAB در سال 
1986 توسط تایابجي و کولي  براي محاسبه تنش ها و تغییر مکان هاي بحراني 
بکار گرفته شد که جداول و دیاگرام هایي را براي طراحي توسعه داد. ضوابط طراحي 
این روش بر پایه طراحي عمومي روسازي، عملکرد و پژوهش هاي آزمایشي شامل 

روابط عملکردي روسازي از آزمایش جاده اي AASHO و مطالعه روسازي هاي 
نامناسب قرار داده شده است. همچنین روش PCA مشکالت طراحي روسازي 
از برنامه هاي  با بهره گیري  ارائه جداول و نموگرام هاي طراحي که  با  بتني را 
هایي  راه  احداث  امکان  است)8(.  نموده  حل  آمده،  بدست  آن  ویژه  کامپیوتري 
با سرعت زیاد و ترافیک سنگین از اهم ویژگي هاي روسازي بتني است. براي 
سال هاي زیادي از راهنماي طراحي AASHTO 1993 و نسخه هاي پیشین آن 
در مورد طراحي روسازي بتني و بتن آسفالتي، در راه ها استفاده شده است. سایر 
روش هاي طراحي براي روسازي هاي بتني شامل روش انجمن سیمان پرتلند 
PCA(  1984( و روش مکمل AASHTO 1993 هستند. این انتظار مي رفت 
که این روش ها توسط برنامه جدید آزمایشات جاده اي تغییر یابند، اما راه اندازي 
کامل روش جدید به اصالح مطالعات محلي و صرف زمان زیادي بستگي خواهد 
داشت. اساسا روسازي بتني مسلح پیوسته در ساخت راه هاي سواره رو خارج 
از شهر و روستا مورد استفاده قرار مي گیرند. کاربرد اینگونه رویه ها در سواره رو 
مناطق شهري، توسط ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و مالزي و در راه هاي اصلي 
توسط آمریکا، بلژیک، هلند، بریتانیا و ژاپن گزارش شده است. کاربردهاي زیادي از 
این نوع رویه در باند فرودگاه، پارکینگ هواپیماها و محوطه فرودگاه ها نیز گزارش 
شده است )فرانسه، بلژیک، ژاپن و آمریکا(. همچنین روکش هاي زیادي با رویه 
بتني مسلح پیوسته در راه هاي قدیمي با سطوح بتني یا آسفالتي انجام گرفته است. 
وجود میلگرد و خصوصیات فاصله ترک، انعطاف پذیري مشخصي را به این نوع 
رویه ها داده که در صورت نیاز مي توان به سهولت با تزریق دوغاب زیر دال این 
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نوع رویه، آنرا به تراز اولیه برگرداند]3[.

3- انواع روسازي هاي بتني
تا کنون انواع مختلفي از روسازي بتني ساخته شده است و اکثر آنها از دو 
ویژگي مشابه برخوردارند، اول، اینکه بارهاي ناشي از ترافیک توسط خمش 
بتن تحمل مي شوند، و اگر در روسازي بتني فوالد بکار رفته باشد، براي 
تحمل بار نیست، بلکه به منظور کنترل ترک هاست؛ و دوم، اینکه روسازي 
هاي بتني به دلیل از دست دادن آب اولیه خود، جمع مي شوند. در زیر انواع 
مختلف روسازي هاي بتني آورده شده که به اختصار معرفي مي گردند]1[:   

1- روسازي بتني غیر مسلح درزدار 
2- روسازي بتن مسلح درزدار 

3- روسازي بتن مسلح پیوسته 
4- روسازي هاي بتني پیش تنیده  

5- روسازي بلوک بتني 
6- روسازي بتن غلتکي 

3-1-خصوصیات  روسازي بتن مسلح پیوسته
روسازي هاي بتن مسلح پیوسته با وجود تقویت کننده هاي فوالدي زیاد 
و عدم وجود درز از سایر روسازي هاي متداول متمایز مي شوند )شکل1(. 
در مقایسه با روسازي بتن مسلح درزدار، براي روسازي بتن مسلح پیوسته 
فوالد بیشتري مصرف مي شود. بطور کلي مقدار فوالد الزم در حدود 0/6 
تا 0/8 درصد سطح مقطع عرضي در جهت طولي دال مي باشد و فوالد در 
جهت عرضي نیز با درصدهاي کمتر، همانند فوالدهاي حرارتي تعبیه مي 

گردد]1[.

 شکل1- نمونه اي از یک روسازي بتن مسلح پیوسته ]1[

3-1-1- سازه رویه بتني مسلح پیوسته
محاسبات سازه اي جاده هایي با رویه بتني مسلح پیوسته، جز در دو حالت، 
تفاوتي با طراحي رویه هاي بتني غیرمسلح درزدار ندارد. حالت اول، در 
نظر گرفتن پیوستگي سازه رویه مي باشد که در حال حاضر هنوز توسط 
بعضي کشورها نظیر فرانسه و اسپانیا استفاده مي شود و تا چندي پیش 
توسط بلژیک نیز استفاده مي شد. این حالت )مورد استفاده در فرانسه(، که 
در نظر گرفتن یک عرض خیلي زیاد غیر محصور )با فرض عدم بارگذاري 
لبه اي جهت یکنواختي انتقال بار در امتداد میلگردهاي طولي( است، اجازه 
مي دهد کاهشي در حدود 5 الي 10 درصد در ضخامت رویه هاي بتني 
مسلح پیوسته در مقایسه با رویه هاي درزدار ایجاد شود. متخصصان، به 
خصوص در فرانسه، تصور مي کنند که در نظر گرفتن یک دال عریض غیر 
محصور و یا شانه بتني پیوسته با قسمت سواره رو، مي تواند ضخامت 

کمتر را به واسطه موضعي کردن حداکثر تنش ها در امتداد درزهاي طولي 
یا ترک هاي عرضي و نه در امتداد لبه آزاد دال، توجیه نماید. حالت دوم 
که توسط FHWA )اداره راه هاي فدرال آمریکا( در ایاالت متحده از سال 
1990 توصیه مي شود، بیانگر کاربرد همان ضخامت است، اعم از اینکه 
رویه مسلح پیوسته یا درزدار باشد. این نکته قابل ذکر است که در این 
روش نه عرض زیاد و نه پیوستگي شانه بتني توضیح داده نمي شود. بدیهي 
است که انتخاب بین این دو حالت مشکل باشد، چرا که عوامل زیاد درگیري 
ممکن است در ضخامت رویه یک راه با رویه بتني مسلح پیوسته مؤثر 
باشد. از جمله عوامل مؤثر، کیفیت الیه زیراساس، بار ترافیکي، مشخصات 
بتن و درصد میلگردهاي طولي مورد استفاده را مي توان نام برد. راهنماي 
آئین نامه AASHTO سال 1986، انتخاب یک ضریب انتقال بار )J( را 
به عنوان یک داده در مراحل طراحي رویه مجاز مي داند. این ضریب براي 
رویه هاي درزدار کام- زبانه برابر 3/2 است. مقدار J توصیه شده براي 
رویه هاي بتني مسلح پیوسته، بین 2/9 و 3/2 مي باشد که به قابلیت چفت 
و بست بین سنگدانه براي انتقال بارها در محل ترک هاي عرضي بستگي 
دارد. براي هر پروژه، معیار انتخاب این ضریب به مصالح سنگي محلي و 

آب و هوا بستگي دارد]4[.

3-1-2- زیرسازي در رویه بتني مسلح پیوسته
به طور کلي، الیه هاي زیرین رویه نباید تفاوتي با سایر رویه هاي بتني 
داشته باشند. البته نکته خیلي مهم و الزم االجرا این است که از مصالح غیر 
قابل سایش استفاده شود و سطح تماس دال با الیه زیراساس از زهکشي 
کافي برخوردار باشد. دو توصیه اخیر، مخصوصا براي جاده هاي پرتردد، 
بسیار مهم است. وجود آب در سطح تماس و یا فرسایش زیراساس مي 
تواند به بروز حفره در لبه هاي خارجي رویه، به ویژه در بین ترک هاي 

نزدیک به هم، منجر شود]1[.

3-1-3- عملکرد رویه بتني مسلح پیوسته
عالي  کارایي  و  عملکرد  از  را  ها  رویه  نوع  این  خوب،  اجراي  و  طراحي 
برخوردار مي کند، بطوریکه مي توان به عمر 35 و یا حتي 40 سال نیز 
دست یافت. این در حالي است که این رویه ها نیازمند هزینه نگهداري 
ناچیزي هستند. این موضوع یکي از دالیل اصلي افزایش کاربرد اینگونه 
رویه هاست. عملکرد این رویه ها، بطور آشکار با توزیع ترک مرتبط است 
)فاصله و عرض ترک(. فاصله نهایي بین ترک ها، عرض آنها و تنش در 
فوالد، کامال در عملکرد و کارآمدي این نوع رویه مؤثر است. پیش بیني 
دقیق میزان ترک خوردگي مشکل است، چرا که عوامل متعددي )اغلب غیر 

قابل کنترل( را شامل مي شود]3[.
اولین مورد از این عوامل، بطور مشخص طراحي رویه و درصد میلگردهاي 
طولي مورد استفاده است. اما عوامل دیگري که نمي توان صرف نظر کرد 
عبارتند از: اصطکاک بین دال و سطح زیراساس، اختالف دماي بتن ریزي 
میلگردهاي  و موقعیت  فاصله  بهره برداري، قطر،  در موقع  دما  و حداقل 
فوالدي و غیره. شروع ترک خوردگي، اغلب ناشي از تشدید تنش هاي 
ناشي از اولین کاهش دما و جمع شدگي حرارتي بتن است. ترک هاي 
دیگري نیز در حین کاهش بعدي دما و اعمال بارهاي ترافیکي ظاهر مي 
شوند. ترکیب تنش هاي داخلي )ناشي از جمع شدگي بتن( و خارجي 
)ناشي از ترافیک( بطور آشکار با توجه به نوع جاده و شرایط آب و هوایي 

متغیر مي باشد]3[.
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آشتو   روش  به  پیوسته  مسلح  بتني  روسازي  طراحي   -4
)1993 AASHTO(

در این ویرایش چهار اصل مهم در طراحي لحاظ گردید :
1- بهتر شدن خصوصیات خاک بستر و مصالح سنگدانه اي )شن و ماسه 

تثبیت شده(
2- پیوستگي زهکشي روسازي

3- توجه بیشتر به تأثیرات محیطي
4- پیوستگي قابلیت اطمینان به عنوان عامل ورودي در معادله طراحي 

روسازي

به گام طراحي روسازي صلب به روش  4-1- مراحل گام 
آشتو 1993

1- تعیین عملکرد روسازي و انتخاب عمر طراحي؛ 
تعداد  حسب  بر  عبوري  ترافیک  بیني  پیش  با  روسازي  بارگذاري   -2

محورهاي استاندارد هم ارز؛
3- خصوصیات خاک بستر؛ 

4- ساختار مصالح تشکیل دهنده الیه هاي روسازي؛ 

5-  زهکشي؛
6- قابلیت اطمینان؛

4-1-1- تعیین ضخامت دال بتني براي مطالعه موردي
براي تعیین ضخامت دال بتني به روش آئین نامه آشتو دو روش وجود دارد؛ 
یکي حل مستقیم معادله 1 و تعیین ضخامت دال )D(، و دیگري استفاده از 
نموگرام طراحي آشتو. چنانچه اطالعات اولیه مورد نیاز براي طراحي )مانند 
نشانه خدمت دهي اولیه و نهایي، مقاومت خمشي بتن، ضریب زهکشي، 
ضریب انتقال بار، مدول ارتجاعي بتن، اعتماد پذیري، تعداد محور هم ارز 
ترافیک و ...( تعیین شده و در اختیار باشد مي توان با یکي از روش هاي فوق، 
ضخامت دال بتني را تعیین نمود. طراحي روسازي براي ترافیک تعداد 5000 
وسیله نقلیه در روز که شامل 3000 دستگاه خودروي سواري، 500 دستگاه 
وانت، 250 دستگاه میني بوس، 250 دستگاه اتوبوس، 400 دستگاه کامیون 
دومحور سبک، 300 دستگاه کامیون دومحور سنگین، 150 دستگاه کامیون 
سه محور و 150 دستگاه کامیون چهارمحور است، در نظر گرفته شده است. 
همچنین نرخ رشد سالیانه ترافیک براي خودروهاي سواري و وانت 4درصد 
و براي سایر وسایل نقلیه 3درصد و ضریب توزیع جهتي )DD(، 50درصد و 
ضریب توزیع خطي )DL(، 90درصد در نظر گرفته شده است. براي الیه 
زیراساس، از نوعي مصالح محلي با ضخامت 6 اینچ و با مشخصاتي همچون: 
مدول االستیسیته kg/cm2 1050، وزن مخصوص KN/m3 1703 و 
kg/ 30 استفاده شده است و مدول ارتجاعي موثر بستر، برابر با = CBR

cm2400 مي باشد. عرض مسیر روسازي )WS( 11 متر است که شامل 
دو شانه که عرض هرکدام 1/85 متر است و مسیر به دو باند 3/65 متري 

)12 فوت یا 144 اینچ( تقسیم مي شود)7(.

که در آن:
 ،W18 استاندارد؛  معیار  انحراف   ،S0 استاندارد؛  نرمال  توزیع   ،ZR
 = Pt 4.5 خدمت پذیري اولیه و = Pi تعداد محورهاي 18000 پوندي؛
2.5 خدمت پذیري نهایي روسازي )مقادیر ارائه شده توسط استاندارد 
 Pi تفاضل  از  که  مقاومت  کاهش  عملکردي  شاخص   ،PSIΔ آشتو(؛ 
؛  بتني  دال  ضخامت   ،D )PSI = Pi - PtΔ(؛  آید  مي  بدست   Pt و 
انتقال  ضریب   ،J زهکشي؛  ضریب   ،Cd بتن؛  خمشي  مقاومت   ،SC
است.  بتن  ارتجاعي  مدول   ،EC و  بستر  العمل  عکس  مدول   ،K بار؛ 
طبق اطالعات موجود ضخامت مورد نیاز هم از حل معادله )1( و هم از 
نموگرام هاي طراحي، in 12=D. بدست مي آید. وبه همین طریق براي 
طراحي با الیه اساس و زیر اساس in 9.5=D. و همچنین بدون الیه 

اساس و زیراساس  in 14=D.حاصل مي آید.

انجمن  روش  به  پیوسته  مسلح  بتني  روسازي  طراحي   -5
  )PCA( سیمان پرتلند

است.  فرسایش  تحلیل  و  تحلیل خستگي  PCA شامل  طراحي  روش 
تحلیل خستگي تصدیق مي کند که روسازي مي تواند با خستگي بتن 
دچار شکست بشود و تحلیل فرسایش تصدیق مي کند که روسازي با 
عمل تلمبه اي، فرسایش پي و گسل دچار شکست مي گردد)9(. طراحي 
کنترل مي شود: مدول گسیختگي  ضخامت توسط چهار عامل طراحي 
از  گذرنده  ترافیک  و  طراحي  دوره  زیراساس،  و  بستر  پشتیباني  بتن، 
روسازي)8(. در روش طراحي PCA  بر پایه آسیب خستگي و آسیب 
فرسایش قرار دارد و میزان آسیب هاي هر بار و به عبارت دیگر محورهاي 
گذرنده از روسازي بوسیله جداول و نمودارهاي خستگي و فرسایش مورد 
بررسي و ارزیابي قرار مي گیرند. با اطالعات موجود براي روسازي با الیه 
زیراساس به تنهایي، ضخامت مورد نیاز با این روش in 10= D. بدست 
 8= D مي آید. وبه همین روش براي روسازي با الیه اساس و زیر اساس

in. و بدون الیه اساس و زیر اساس in 12= D. نتیجه مي شود.

5-1- آسیب خستگي   
   آسیب خستگي اساسا تنش بر روي لبه است. از آنجا که تنش لبه در 
روسازي بدون شانه بتني بسیار بیشتر از شانه بتني گره خورده است، 
دو جدول مختلف مورد نیاز است: 1-جدول تنش هاي معادل براي دال 
با شانه بتني 2- جدول تنش هاي معادل براي دال بدون شانه بتني)9(. 
پس از اینکه تنش معادل تعیین شد، مي بایست ضریب نسبت تنش را، 
بوسیله تقسیم تنش معادل بر مدول گسیختگي بتن طراحي، محاسبه 
مربوطه  شکل  از  توان  مي  را  بار  تکرار  مجاز  تعداد  ضمن  در  و  نمود، 

تعیین نمود.
 

5-2- آسیب فرسایش  
از آنجا که آسیب فرسایش در گوشه روسازي رخ مي دهد و متأثر از 
نوع اتصال است، جداول جداگانه اي براي درزهاي قفل و بست سنگدانه 
اي و داول دار مورد نیاز است. براي معیار فرسایش نیاز به دو جدول 
از  نیاز است. پس  بتني  بتني و بدون شانه  با شانه  براي دال  جداگانه 
اینکه ضریب فرسایش یافت شد، تعداد تکرار مجاز بار را مي توان از 
روي شکل تعیین نمود. روش تعیین تعداد تکرار مجاز بار از روي شکل  

مانند حالت مشابه در آسیب خستگي است)9(. 
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6- طرح فوالد روسازي بتن مسلح پيوسته براي راه ها )براي 
   )AASHTO و PCA هر دو روش

طرح تقويت روسازي توسط فوالد طولي براي روسازي بتن مسلح پيوسته 
بر پايه سه معيار متفاوت بررسي مي شود:

1- محدود کردن فاصله بين ترک ها در حد 1/1 تا 2/4 متر )3/5 تا 8 فوت( 
به منظور کاهش خطر ايجاد سوراخ شدگي دال.

2- محدود کردن عرض شکاف ترک ها به اندازه 1 ميليمتر )0/04 اينچ( به 
منظور کاهش خطر نفوذ آب يا پکيدگي لبه دال.

3- محدود کردن تنش در فوالد تا حداکثر 75درصد تنش نهايي آن به 
منظور محافظت فوالد در مقابل گسيختگي آن.     

با توجه به نکات ذکر شده و ضخامت هاي بدست آمده از دو روش، فوالد 
مورد نياز به شرح زير بدست مي آيد: براي ضخامت in 12=D. )بدست 
آمده از روش AASHTO(، 18 عدد آرماتور طولي  16    که به فاصله 
8 اينچ در هر الين پخش مي شود و فوالد عرضي از 4 عدد ميلگرد  14   

براي هر متر طول مورد نياز است. براي ضخامت in 10=D. )بدست آمده 
از روش PCA(، همانند ضخامت قبل است و فوالد عرضي از 3 عدد ميلگرد    

14     براي هر متر طول مورد نياز است.

7- مدل سازي با آباکوس
مدلسازي  گرديد  انجام  مذکور  روش  دو  از  اينکه شش طراحي  از  پس 
کامپيوتري با اطالعات موجود انجام و بارهاي ترافيکي طرح اعمال مي 
شود. پس از انجام مدل سازي، جابجايي در عمق هاي مختلف خاک بستر 
بررسي مي گردد. در شکل هاي 1 تا 4 نمونه هايي از جابجايي زير چرخ 

نشان داده شده است.  

Y شکل 1- جابجايي روي اليه بتني در جهت

ماکزيمم جابجايي در روي اليه بتني براي طراحي رويه بتني بدون اليه 
اساس و زيراساس بر اثر بار وارده،                                  مي باشد. 

 شکل 2- جابجايي در عمق نيم متري از خاک بستر
ماکزيمم جابجايي در عمق نيم متري از خاک بستر، برابر با

                                             و در عمق يک متري از خاک بستر، 

برابر با                                                    بدست مي آيد.

شکل 3- جابجايي در عمق يک متري از خاک بستر

شکل 4- برشي از مدل در راستاي محور Z در محل اثر بار محوري گذرنده

8- نتيجه گيري
پس از اينکه مدل هاي مختلف تحت بارهاي ناشي از عبور وسايل نقليه 

گذرنده از روسازي مورد بررسي قرار گرفت، نتايج زير حاصل گرديد:
 ماکزيمم جابجايي در عمق نيم متري از خاک بستر، برابر با

و در عمق يک متري از خاک بستر، برابر      
با                                      بدست مي آيد که بسيار ناچيز و قابل 

چشم پوشي است.
 بحراني ترين وضعيت ناشي از بار چرخ هاي محور دوم کاميون چهار محور 
است که از روي مدل روسازي بتني بدون اليه هاي اساس و زيراساس در 

طراحي به روش PCA مي باشد. 
 عمق مناسب براي قرار دادن تکيه گاه صلب )Bed Rock( در زير اليه 
بستر، يک متر مي باشد که عمق بيشتر از آن فقط باعث افزايش حجم 

محاسبات مي گردد و در نتايج تحليل اثري ندارد.
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مقدمه
نقشه کشي در حقیقت نوعي زبان محاوره در علوم مهندسي مي باشد 
طرح  یک  یا  و  سازه    ، ماشین   ، قطعه  یک  از  نیاز  مورد  اطالعات  که 
اطالعات شامل شکل  این   . کند  بیان مي  ابهام  بدون  و  روشني  به  را 
هندسي ، نحوه قرار گرفتن و اتصال اجزاء مختلف ، مشخصات فیزیکي 
و هرگونه اطالعات ضروري مي باشد . بنابراین هر مهندس الزم است 
تبادل  به  آن  از طریق  راحتي  به  بتواند  و  باشد  زبان مسلط  این  به  که 
اطالعات با سایر مهندسین بپردازد .  حداقل مهارت موردنیاز براي یک 
مهندس نقشه خواني است و البته توصیه مي شود که نقشه کشي ، با 
نرم افزارهاي عمومي و کاربردي انجام بگیرد . یعني اینکه یک مهندس 
باید بتواند حداقل یک زبان مشترک از نقشه کشي را که همان نرم افزار 
نقشه کشي مي باشد ، فرا گیرد تا بتواند بوسیله این زبان مشترک ، ایده 
هاي خود را به دیگران منتقل کند و ایده هاي دیگران را نیز درک نماید. 
حالت  دارد؛  وجود  طرح  یک  کشیدن  براي  حالت  سه  کشي  نقشه  در 
نقشه کشي  افزارهاي  نرم  با  دوم  حالت   ، بکشیم  با دست  اینکه  اول 
مثل اتوکد این کار را انجام دهیم و در حالت سوم سعي کنیم از نرم 
افزارهاي مدل سازي براي کشیدن طرح یا نقشه بهره ببریم. فرق نرم 
افزارهاي مدل سازي با نرم افزارهایي مثل اتوکد در این است که در 
اتوکد با استفاده از همان اصولي که روي کاغذ نقشه مي کشیم، نقشه 
ابتدا مدل   ، افزارهاي مدل سازي  نرم  ،  ولي در  نمائیم  را ترسیم مي 
مربوطه را رسم نموده و خود نرم افزار ، تصاویري را از نماهاي مختلف 
را برایمان مي کشد . و ما بقیه موارد را کامل تر مي کنیم . در این بخش 
مي خواهیم در مورد یک نرم افزار پر کاربرد نقشه کشي به روش مدل 

سازي توضیحي دهیم . این نرم افزار مدل ساز  CATIA نام دارد .

 

CATIA نرم افزار
نرم افزار CATIA را مي توان جامع ترین نرم افزار موجود در زمینه 
CAD-CAM-CAE دانست. این نرم افزار محصولي از شرکت معتبر 
نرم افزاري Dassault Systems  )داسو سیستم( بوده و بیش از 
عبارت  مخفف   CATIA شود.  مي  شامل  را  مختلف  کاري  محیط   50
 Computer Aided Three Dimensional Integrated
Application  مي باشد . این نرم افزار یکي از قدرتمندترین نرم 
افزارهاي مدل سازي، طراحي و نقشه کشي و ساخت بوده که در زمینه 
هاي مهندسي هوا و فضا، عمران، صنایع و برق است که از کارایي بسیار 
باالیي برخوردار است و بسیاري از دفاتر طراحي بزرگ دنیا نظیر شرکت 
بوئینگ ، سسنا و امبرائر که جزء شرکت هاي طراحي و ساخت هواپیما 

CATIA آشنایی و نحوه کار با نرم افزار
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مي باشند ، از این نرم افزار استفاده مي نمایند. به عنوان مثال شرکت 
بوئینگ حدود سه میلیون قطعه از هواپیماي بوئینگ 777 را با استفاده 

از این نرم افزار طراحي کرده است . 

از توانمندي هاي این نرم افزار عبارتند از:

- مدل سازي سه بعدي قطعات پیچیده در کوتاهترین زمان

- طراحي و مدل سازي سطوح پیچیده آیرودینامیکي

- تحلیل تنش

- طراحي قالب

- طراحي پروسه ماشین کاري و استخراج جي کدهاي ساخت

- طراحي مکانیزم هاي حرکت

- طراحي سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکي و پنوماتیکي و الکتریکي

- طراحي چیدماني در کارخانجات با فضاي بهینه و . . .
مختلف  مراحل  توان  مي  افزار  نرم  این  مختلف  هاي  محیط  کمک  به 

طراحي یک محصول از ایده اولیه تا پایان عمر کاري را مدیریت نمود.

 CATIA محیط هاي نرم افزار
نرم افزار CATIA  شامل مجموعه اي از ابزارهاست ، و این کاربران 
هستند که با توجه به نیاز خود، از ابزارهاي موجود در نرم افزار استفاده 
مي کنند .  نرم افزار CATIA داراي 7 محیط طراحي است . که شما با 
توجه به نیاز خود از یک یا چند تا از آنها استفاده مي کنید.  محیط هاي 

کاربردي نرم افزار CATIA  عبارتند از:

Mechanical Design    1- محیط
در این دسته محیط کاربر مي تواند با دستورات خیلي ساده و کاربردي 
طرح را مدل)2D/3D(  کند . البته بصورت حجم، چه یک قطعه باشد 
شامل  محیط  دسته  این  هواپیما.  مثل  بزرگ  مونتاژي  مجموعه  یک  یا 
از؛  عبارتند  آنها  مهمترین  که  باشد  مي  کاربردي  محیط   10 از  بیش 
مدلسازي قطعه و مونتاژ آنها، تهیه نقشه 2D از مدل 3D یا رسم نقشه 
2D، ورقکاري، طراحي سازه، تلرانس گذاري، طراحي جوش و طراحي 
قالبهاي پالستیکي .  در زیر شرح مختصر بعضي از این محیط ها بیان 

شده است .
 

Part Design 1-1
به  است  شده  گذاشته  اختیارش  در  محیط  این  که  امکاناتي  با  کاربر 
آساني مي تواند با سریعترین روش از یک قطعه طراحي شده ، مدل 
3D  تهیه نماید تا در محیط هاي دیگر از آن نماي 2D و 3D مونتاژي 
تهیه نماید یا آنالیز روي آنها صورت گیرد . از توانمندي هاي این محیط 
کاربري آسان و کاربردي، محیط قابل لمس براي کاربر ، قابلیت ویرایش 
  3D و بازسازي آسان و سریع ، قابلیت جابجائي دو طرفه با محیط هاي

دیگر نرم افزار و قابلیت ذخیره سازي با فرمت هاي مختلف نام برد .
 

Assembly Design 2-1
کاربر مي تواند قطعات طراحي شده در محیط Part Design را در 

این محیط با دستورات آسان و کاربردي ، مجموعه را مونتاژ نماید. 
به محیط  این محیط  از  توان  مي  مونتاژکاري حتي  کارگاه  همانند یک 
تهیه مدل برگشت تا مدل را ویرایش کرد و دوباره برگشت بدون آنکه 
بصورت  که  هائي  طرح  براي  امر  این   . خارج شد   CATIA محیط  از 
ابداع و اختراع مي باشند و قطعات متناسب همدیگر باید طراحي شوند، 

خیلي کاربردي خواهد بود .
 کاربر براحتي )چه دستي و چه حرفه اي( قطعات طراحي شده )مدل 
انجام  آنها  روي  مونتاژ  کارهاي  تا  کند  وارد  محیط  این  به  را  شده( 
دهد . یکي از این فعالیتها ، آنالیز حجمي روي مجموعه میباشد مانند 
برخوردها ، تماسها و لَقي هاي بین قطعات مي باشد . داراي کتابخانه 
قطعات استاندارد مي باشد و حتي کاربر هم نیز مي تواند براي خودش 
یک کتابخانه از قطعات تهیه نماید . تهیه خودکار لیست قطعات بهمراه 

مشخصات آنها از دیگر توانمندي هاي این محیط مي باشد .
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Sheet Metal Design 3-1
کاربر در اینجا میتواند یک طرح ورقکاري شده را مدل سازي نماید و در 
انتها هم میتواند گسترده ورق بکار رفته را محاسبه نماید . در این محیط 
انواع دستورات خم و استمپ هاي موجود مي باشد و حتي کاربر میتواند 
براي طرح خود سنبه و ماتریس طراحي کرده و در این محیط بکار برد .

 Drafting 4-1
 کاربر مي تواند در این محیط نقشه هاي2D مورد نیاز خود را تهیه نماید 

که به دو روش زیر صورت مي گیرد :
هر  کاربر   ،  3D مدل  بودن  موجود  با  حالت  این  در   :  Generative
با هوشمندي  نیاز خود را تهیه نماید و  نماي دلخواه و استاندارد مورد 
خود محیط ، کاربر هر نوع برش و عملیات دیگر را روي نقشه ها مي 
3D ، این تغییرات در نقشه  تواند انجام دهد و حتي با تغییر در مدل 
بطور خودکار انتقال داده مي شود . در این روش عماًل رسم نقشه مفهوم 

ندارد و خود نرم افزار رسم مي نماید .
Interactive : در این حالت کاربر مي تواند با توجه به امکانات رسم 
،  نقش  2D  مورد نیاز را رسم نماید و حتي محیط نیز خودش به کاربر 
کمک مي کند که نماها رسم شده را کامل نماید . مثاًل با رسم سه نماي 

استاندارد نماي ایزومتریک را تهیه کرد .

Structure Design 5-1
این  کاربردي  و  جذاب  هاي  محیط  از  دیگر  یکي  طراحي سازه  محیط 
نرم افزار مي باشد.کاربر به آساني و سرعت زیاد مي تواند طرحهاي 
با انتخاب مقطع سازه خود از  سازه اي خود را در آن مدل کند. کاربر 
با  و  ، خیلي سریع  قرار گرفتن سازه  انتخاب محل  و  کاتالوگ مربوطه 
 DIN. AISC. دقت باال طرح خود را مدل کند. استانداردهاي موجود 

EN. OTUA شامل انواع مقاطع استاندارد مي باشد.

Mold Tooling Design 6-1 
طراحي قالب هاي پالستیکي از دیگر محیط هاي این نرم افزار مي باشد که 
 Dme.: داراي کاتالوگي از انواع استانداردهاي قالب سازي مي باشد . مانند
 Dme-America. Eoc. Futaba. Hasco. Measburger.
Pcs. Pedrotti. Rabourdin. Strack.  و حتي کاربر قطعه اي که 
طراحي و مدل کرده است را به این محیط منتقل کرده و با توجه به ابعاد و 
حجم آن قطعه ، قالب مورد نیاز آنرا تهیه مي کند . در این محیط امکاناتي 
چون راه گاهها ، میله راهنماها ، میله پران ها و... در اختیار کاربر قرار گرفته 
است و حتي آنالیز حجمي نیز مي تواند انجام دهد و نحوه عملکرد قالب را نیز 

مي تواند مشاهده نماید .

Shape Design 2- محیط 
بصورت  را  خود  نظر  مورد  طرح  تواند  مي  کاربر  محیط،  دسته  این  در 
سطح و رویه مدل نماید و اگر هم نیاز به حجم آن بود، آنرا تبدیل به 
حجم نماید. در این دسته محیط امکاناتي قرار گرفته شده اند که کاربر 
نرم  این   ، زمینه  این  در  و  نماید  مدل  را  اجسام  ترین  پیچیده  بتواند 
 ،)A افزار بي رقیب مانده است. طراحي بدنه خودرو )مخصوصا کالس
مجسمه سازي، دیجیتالي کردن اطالعات خروجي از دستگاه هاي اندازه 
گیري CMM و تبدیل به سطح کردن آنها و تهیه عکس و فیلم تبلیغاتي 

و... از کاربردهاي این محیط ها مي باشد .

Generative Shape 1-2
در این محیط کاربر مي تواند با توجه به رسم مقاطع مطلوب، سطوح 
مورد نیاز را ایجاد نماید و قابل ویرایش مي باشند هم در این محیط و 

هم در دیگر محیط هاي این دسته .
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Free Style Shaper. Optimizer & Profiler 2-2
در این محیط کاربر مي تواند سطح آزاد ایجاد شده را مثل خمیر با آن 

کار کند تا به شکل مطلوب بدست آید .

Photo Studio & Real Time Rendering 3-2
چه  و  حجم  )چه  شده  تهیه  مدل  از  تواند  مي  کاربر  باال  محیط  دو  در 
سطح( در این محیط ها، نوردهي و دیگر امکانات عکاسي و فیلمبرداري 

اعمال نماید و عکس و فیلم براي تبلیغات و... تهیه نماید .
 

Product Synthesis 3-  محیط
این دسته محیط شامل 3 دسته محیط دیگر مي باشد :

Digital Make up 1-3
شامل 7 محیط کاربردي مي باشد که کاربر مي تواند یک مجموعه اي 
که در آن مکانیزم مربوطه با اتصاالت )11 اتصال : هم محوري ، چرخ 
دنده اي ، کابلي ، ریلي ، و...( مدل کرده و نتیجه مکانیزم طراحي شده را 
استخراج کرده و حتي مي توان نحوه مونتاژ و ِدمونتاژ را در این محیط 
آزمایش کرد و بهینه سازي هاي الزم را انجام داد از فعالیتهاي انجام 

شده مي توان گزارش )فیلم ، عکس و متن( تهیه نمود .

Ergonomics Design & Analysis 2-3

در این دسته محیط مي توان پارامترهاي آرگونومي را در طرح پیداکرده 
و نتایج را مشاهده کرد . در این محیط مي توان مدل انساني مورد نظر 

طراح را وارد طرح کرده )بعنوان مثال خلبان در کابین هواپیما( و از نگاه 
آن یا عکس العمل اندامش در برابر پیرامون آن را مشاهده کرد .

 

Knowledg ware 3-3
در این دسته محیط کاربر مي تواند ساختار پروژه را تعریف کند و بحث 
هاي مالي را مطرح نماید و حتي مي تواند براي کاهش هزینه و وزن 
راه حل هائي ارائه دهد تا حتي به حل معادالت بدست آمده در طراحي 

بپردازد.
 

Analysis 4- محیط
مدل  روي  فرکانسي  و  استاتیکي  آنالیز  به  میتواند  محیط  این  کاربر 
یا  قطعه  یک  تواند  مي  مدل  البته   . دهد  انجام   )3D  &  2D  .1D(
کاربر  باشد.  پیچ  و  اتصاالت جوش  بهمراه  مونتاژ شده  یک مجموعه 
به  شدن  وارد  با  کند  مي  تعریف  قطعه  براي  که  جنسي  به  توجه  با 
با  و  بندي شده  المان  )یا قطعات(  اتوماتیک قطعه  بطور   ، این محیط 
بارگذاري و تعریف شرایط اولیه )خیلي ساده و آسان( مي تواند آن را 
این دسته  در  و دستي هم  دقیق  بندي  المان  البته محیط   . نماید  حل 
محیط موجود مي باشد. بعد از حل مسئله با روشهاي آسان مي توان 
نتایج را بصورت فیلم، عکس و متن مشاهده نمود . در این محیط نیز 
کاربر مي تواند ارتباط دو طرفه با محیط تهیه مدل داشته باشد و هر 

لحظه بتواند مدل خود را بهینه نماید .
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Equipment & System Engineering 5- محیط
این دسته محیط شامل بیش از 20 محیط کاربردي مي باشد. از طراحي 
و...  کشي  کابل   ، کشي  لوله   ،  HVAC و  تاسیسات  تا  گرفته  کشتي 

بصورت 2D  و 3D و بهمراه کاتالوگ هاي مربوطه را مي توان یافت .
 

NC Manufacturing 6- محیط
کاربر بعد از تهیه مدل از طرح در این دسته محیط میتواند از توانمندي هاي 
ماشین کاري نرم افزار بهره گیرد و بصورت مجازي مراحل ماشین کاري 
براي تولید را انجام دهد. بعد از حصول پارامترهاي مطلوب و مورد نظر مي 
تواند خروجي با فرمتهاي مختلف تهیه و براي تولید ارسال نماید .در این 

محیط ها مي توان ماشین کاري از 2محوره تا 5 محوره را اجراء کرد .

محیط هاي مهم این دسته عبارتند از:
Lathe Machining. Prismatic Machining. Surface 
Machining. Advance Machining.

 

Plant 7- محیط
کاربر مي تواند در این محیط به طراحي و چیدماني کارخانه مورد نظر 
بپردازد تا بعد از حصول نتایج مطلوب ، طرح را براي اجرا ارسال نماید .

. به  ارتباط دو طرفه دارند  CATIA  باهم  افزار  اکثر محیط هاي نرم 
انجام  براي  و  بین محیط ها جابجا شد  براي طراحي  راحتي مي توان 
یک طرح از چندین محیط بهره گرفت تا سریعتر و با دقت باال به نتیجه 

مطلوب رسید .
 

 )Sketcher( ورود به محیط طراحي دو بعدي
پس از بازکردن نرم افزار با استفاده از منوي زیر به محیط دو بعدي نرم 

افزار وارد مي شویم .
Start->Mechanical Design->Sketcher

 

منبع:
www.catia.ir سایت مرجع کتیا در ایران با آدرس
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پوشش مناسب سطح کوچه ها و معابر عمومي یکي از شاخص هاي پاکیزگي و توسعه شهري محسوب مي شود 
ولي سوالي در این زمینه مطرح مي گردد این است که چه مصالحي براي پوشش معابر عمومي مناسب مي باشد؟

به منظور  پاسخ به این سوال سه گزینه )آسفالت، بتن درجا، موزاییک( را انتخاب نموده و به لحاظ اقتصادي و 
فني مورد بررسي قرار مي گیرد:

1- مقایسه اقتصادي:
الف( - آسفالت:

  افزایش روزافزون قیمت قیر موجب شده بهاي آسفالت در پاره اي از مواقع غیر اقتصادي باشد. بهاي یک متر 
مربع آسفالت به ضخامت 6 سانتي متر به همراه پریکت بر اساس فهرست راه و باند سال 94  تقریباً 210000  ریال مي باشد.

ب(  موزاییک سیماني
 بهاي یک متر مربع موزاییک سیماني بر اساس فهرست بهاي ابنیه 94 تقریباً 190000 ریال مي باشد

ج(   بتن
ریال    160000 تقریباً   94 ابنیه  بهاي  فهرست  اساس  بر  انبساط  درز  همراه  به  متر  10 سانتي  به ضخامت   250 بتن  مکعب  متر  یک  بهاي 

مي باشد.

2- مقایسه فني
الف( آسفالت

 نسبت به سایر گزینه ها سرعت بیشتري دارد ولي از دوام کمتري برخوردار است در صورتي که حفاري در سطح آسفالت صورت گیرد ترمیم 
مجدد آن معموالً با  ناهمواري توام مي باشد.

ب( موزاییک سیماني
 سرعت اجراي آن نسبت به سایر گزینه ها کمتر است ولي از زیبایي و دوام بیشتري برخوردار است ترمیم مجدد آن آسان تر و رویه مناسب 
تري را در اختیار کاربر قرار مي دهد از سوي دیگر استفاده از موازییک در کوچه ها با توجه به تنوع رنگي موجب زیبایي گردیده و حتي مي توان 

از نواررنگي به عنوان خطوط بین میاني کوچه و مرز بین پالکها استفاده نمود

ج(   بتن
 سرعت اجراي آن از موزاییک بیشتر است ولي به لحاظ زیبایي کمتر از آن مي باشد ترمیم مجدد آن آسان و رویه مناسبي را در اختیار کاربر 

قرار مي دهد

3- نتیجه گیري
 گران ترین گزینه استفاده از آسفالت مي باشد که از دوام کمتري برخوردار است ولي به صورت سنتي همچنان از آن استفاده مي گردد. 

از کوچه ها  نقلیه سرعت کمتري را براي عبور  ناهمواري کوچک رویه موجب مي گردد که وسیله  به  با توجه  از موزاییک در کوچه ها   استفاده 
انتخاب نماید. 

چرا آسفالت؟
مهندس حامد پاسبانی - کارشناس عمران
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توسعه پايدار، انرژي و معماري

کتاب توسعه  پايدار با رويکرد مصرف بهينه انرژي در ساختمان

تاريخ انتشار:10 اکتبر 2013

تعداد صفحات:552 

در اين کتاب مي خوانيم:

بيشتر کارشناسان مشهور در انرژي ساختمان در سراسر جهان براي ارائه يک ديد کلي چند وجهي از بکارگيري راهکاري براي به حداقل 
رساندن  انرژي در ساختمان به دنبال روشي جديد ميباشند. ، در اين کتاب توضيح مي دهد که مهم ترين تکنيک و ابزارهاي موجود براي 
انرژي هاي  از روشنايي روز، چراغ روشنايي، يکپارچه سازي  بهينه  از  مهندسان و معماران کاووش فن آوري ساختمان هاي سبز استفاده 
تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي حرارتي و خنک کننده، مقاوم سازي عايق بندي سطوح، خانه هاي غير فعال، خالص صفر و سازه نزديک 
صفر، بازيافت آب، . برجسته ترين و بهترين شيوه براي ساختمان هاي تجاري و خانه هاي خصوصي، به طور گسترده اي در آب و هواي 
متنوع و در زمينه هاي بسيار متفاوت ،  در اين مرجع  براي معماران و مهندسان در انتخاب پايدار در ساخت مواد و روش ها، راهکارهاي 

نويني را ارائه ميدهد.

آسايش حرارتي محاسبات و مالحظات طراحي
مشخصات کتاب 

ناشر: يزدا

مولف: مهدي معرفت، امير اميدوار

تعداد صفحات:    120

قطع :  وزيري 

نوبت چاپ : اول

سال چاپ : 1392

نوع چاپ :  تک رنگ 

نوع جلد :  شوميز 

نوع کاغذ: تحرير 

توضيحات :

آسايش حرارتي ) محاسبات و مالحظات طراحي (
آسايش حرارتي در ساختمان يکي از مباحثي است که در نگاه اول بسيار ساده مي نمايد اما از آنجا که به انسان و رفتارهاي انساني وابسته 
است با جزييات و پيچيدگي هاي زيادي روبروست. کتاب حاضر نتيجه تالش ها و تجربيات نگارندگان، در زمينه مدل سازي شرايط آسايش 
حرارتي در ساختمان است. در اين کتاب سعي شده ضمن معرفي مفاهيم و مباني اصلي، يک روش گام به گام و کاماًل کاربردي براي محاسبه 
شرايط آسايش حرارتي در ساختمان ارائه گردد. روش پيشنهادي، بر مبناي استاندارد ملي آسايش حرارتي طراحي و تدوين شده است. به 
منظور ايجاد تسلط بيشتر بر مطالب، در پايان کتاب چند مثال کاربردي با حل دقيق و گام به گام ارايه مي گردد. مثال ها به گونه اي انتخاب 
شده اند که خواننده را با نحوه صحيح طراحي سيستم هاي گرمايش و سرمايش تابشي و همرفتي بر مبناي استاندارد ملي آسايش حرارتي 
آشنا سازند. مالحظات طراحي حرارتي ساختمان براساس استاندارد آسايش حرارتي از ديگر مواردي است که در اين کتاب به آن پرداخته 

شده است.

معرفی 
معرفی کتاب
کتاب
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        پرونده ویژه  
صفحه  32 تا  96
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دکتر اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

ضرورت تدوین و اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان

شکر نعمت، نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کف ت بیرون کند

به واقع یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند به کشور و مردم عزیز ما ارزانی داشته 
است، همین نعمت انرژی است که نمونه  بارز آن ذخایر انرژی های فسیلی به ویژه نفت و 
گاز را می توان مثال زد. استفاده صحیح از آن مصداق واقعی شکر نعمت خواهد بود  و اگر 
درست استفاده کنیم خداوند درهای رحمت اش را به روی ما خواهد گشود و نعمات ما را 

افزون تر خواهد کرد. 
بین المللی نشان می دهد  آمارهای منتشره چه در سطح ملی و چه در سطح  به  اما نگاهی 
این  دارد که دالیل  باال است و ضرورت  به صورت  ناهنجاری  ایران  در  انرژی  که مصرف 
ناهنجاری ها را شناسایی کنیم. در حال حاضر ساالنه 700 میلیون بشکه نفت در  پاالیشگاه ها 
پاالیش می شود و عالوه بر آن 180 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید می شود و به مصرف 

داخلی می رسد. اما در  مقابل این میزان مصرف انرژی، ارزش افزوده خلق نمی کنیم و واقعیت این است که در کشور هدرسوزی می شود. 
فناوری کهنه  مصرف، متعلق به دوران گذشته است و می توانیم با استفاده از فناوری های نوین در همه حوزه ها از جمله حمل و نقل، ساختمان 
و ...  کسب و کارهای جدیدی خلق کنیم و یک بازار بزرگ در وضعیت برد- برد ایجاد کنیم که هم به خانوار ها کمک کند، هم به  دولت در 
کاهش پرداخت یارانه ها و هم اینکه کسب و کار بزرگی برای مهندسان ایجاد شود. در حال حاضر 41 درصد مصرف  انرژی کشور خانگی 
است، قسمتی از این مصرف انرژی با رفتار مصرف کنندگان قابل حل است. اما اگر خانه ای بر اساس اصول  صحیحی ساخته نشده باشد، 
مصرف کننده هر چقدر هم کوشش کند نمی تواند مسئله را حل کند. در واقع همین نکته است که  ضرورت تدوین و اجرای طرح برچسب 
انرژی ساختمان را ضروری می کند و اجرای این طرح در راستای قانون هدفمندی یارانه ها  خواهد بود، زیرا این قانون به این خاطر ایجاد 
شد تا مصرف بی رویه انرژی مهار شده و در مقابل آن کارهای دیگری از جمله  تشویق های غیرنقدی یا فرهنگی انجام دهیم که نیازمند 

اطالع رسانی و فرهنگ سازی توسط رسانه ها هستیم. 
پس الزم است که با نگاهی ملی، این موضوع را وجهه نظر قرار دهیم و با هماهنگی های الزم میان دستگاه های مرتبط به کاهش  مصرف 
انرژی به ویژه در بخش ساختمان کمک نمائیم. در کنار فرهنگ سازی و اطالع رسانی عمومی باید به این موضوع هم توجه  داشته باشیم که 
آموزش مهندسان، بازرسان و طراحان در خصوص دانش و تکنولوژی   های نوین مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی  بسیار مهم و اساسی 

بوده و نیاز است که طراحی و اجرای ساختمان ها با هماهنگی کامل همه مهندسان دخیل در فرایند ساخت و ساز  انجام شود. 
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دکتر محمدرضا اسماعیلی 

مشاور انرژی رییس نظام مهندسی ساختمان کشور:

 مصرف بهینه انرژی 
با اجرایی شدن برچسب انرژی

مصرف بهینه و ذخیره سازی انرژی یکی از موضوعات روز ایران است و دبیرخانه مصرف بهینه انرژی در پی بررسی راهکارهای مختلف در 
این موارد است. بر اساس نظر کارشناسان امر، با توجه به اقلیم پهناور ایران می توان گفت که نبود قانون اقلیم یکی از عوامل تاثیرگذار 

در زمینه عدم مصرف بهینه انرژی است.

اقلیمی  به صورت  را   19 مبحث  تا  است  آن  درصدد  مربوطه  دبیرخانه  و  می باشد  اقلیم  دارای هشت  حدودا  ایران  متخصصان،  نظر  وفق 
برای مناطق متفاوت تدوین کند، اما این مورد نیاز به یک بودجه میلیاردی، در حد یک یا دو میلیارد دارد تا بتوان با دانشگاه ها، نهادهای 

انرژی خارج از کشور، نهادهای داخلی، دانشگاه های کشور و کمک مهندسان این موارد را تدوین کرد.

آذرماه  در  را  اولین جلسه خود  انرژی  بهینه  دبیرخانه مصرف  اینکه  بیان  با  نظام مهندسی ساختمان کشور  رییس سازمان  انرژی  مشاور 
برگزار  آذربایجان شرقی  و  بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، تهران، گیالن، اصفهان  و  با استان های خراسان رضوی، سیستان   93
کرد، گفت: این دبیرخانه برای سال جاری 5 برنامه در نظرگرفته است و در حال حاضر هم این موارد در دست پیگیری اعضای دبیرخانه 

است. مربوطه 

مهندسی  نظام  سازمان های  در  سازمان  عضو  مهندسان  کلیه  آموزش  جهت  هدفمند  آموزشی  برنامه  تدوین  اسماعیلی  محمدرضا  دکتر 
ساختمان کشور در حوزه های نظارت، اجرا و طراحی ساختمان ها را اولین برنامه دبیرخانه مصرف بهینه انرژی دانست و گفت: مبحث 19 
مقررات ملی که در رابطه با مصرف بهینه انرژی صحبت کرده این مهم باید در چهار رشته معماری، مکانیک، برق و عمران لحاظ شود 
که در حال اجرا است. همچنین مقرر شد، کلیه استان ها راهکارهای فنی و قانونی خود را در رابطه با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

در طراحی و اجرای ساختمان ها به دبیرخانه ارائه دهند.

تدوین  بر  مبنی  دبیرخانه  برنامه  سومین  به  اشاره  با  کشور،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  انرژی  کمیسیون  رییس 
گذشته ساختمان های شش سقف  تا سال  رضوی  خراسان  استان  در  داشت:  اظهار  در ساختمان ها،   19 مبحث  اجرای  زمانبندی  برنامه 
تحت پوشش قرار می گرفتند، که از ابتدای سال 94 هیئت 4 نفره استان مصوب کرد تا ساختمان های چهار و پنج طبقه هم تحت پوشش 

این نظارت ها و الزامی بودن مبحث 19 قرار بگیرند. 

وی در ادامه افزود: دیگر استان های کشور هم نسبت به میزان کاری که انجام می دادند موظف شدند که ساختمان های بیشتری را تحت 
پوشش این نظارت و الزامی بودن اجرای مبحث نوزدهم قرار بدهند.

وی از پیگیری مشوق های قانونی اجرا یا مبحث نوزده در ساختمان ها به منظور تعهد مالکان در مبحث نوزدهم به عنوان چهارمین برنامه 
انرژی  بهینه  سازی  مصرف  در  که  نهادهایی  با  الزم  رایزنی های  دبیرخانه  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  یاد  انرژی  بهینه  مصرف  دبیرخانه 

)همانند سازمان بهره وری انرژی( نقش دارند را انجام داده است و از برنامه های احتمالی این سازمان استقبال می کند.

مشاور انرژی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در ادامه یادآورشد: سازمان بهره وری انرژی در سال های گذشته مشوق های 
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خوبی را برای مصرف بهینه انرژی داشته است، از این رو دبیرخانه به این نتیجه رسیده که از باب سرعت بخشیدن به اجرای مبحث 19 
و اجرای فرهنگ سازی باید برای بهره برداران یا مالکان ساختمان هایی که برای تهیه مصالح منطبق با کیفیت های حرارتی هزینه می کنند 

یک سری مشوق هایی را در نظر بگیرد؛ قدرمسلم سرعت اجرایی این مهم باید افزایش یابد.

در  است.  دبیرخانه  این  برنامه  پنجمین  ذیربط،  دستگاه های  با  استاندارد  تجهیزات  و  مصالح  تامین  زیرساخت های  ایجاد  وی،  گفته  به 
نداشت  وجود  دارند،  حرارتی  عایق  خودشان  که  بلوک هایی  با  دوجداره  پنجره های  جمله  از  مصالح ساختمانی  از  برخی  گذشته  سال های 
ولی در حال حاضر میزان تولید این محصوالت در ایران افزایش یافته و دبیرخانه در حال رایزنی است که این محصوالت به راحتی در 

اختیار مردم قرار بگیرد.

را  اقداماتی  چه  انرژی  بهینه  مصرف  سمت  به  حرکت  برای  فرهنگسازی  زمینه  در  دبیرخانه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اسماعیلی  دکتر 
صورت داده است، اذعان داشت: دبیرخانه از طریق برگزاری سمینارها سعی در افزایش فرهنگ مصرف بهینه دارد عالوه بر آن مهندسان 
ناظر به هنگام نظارت ساختمان ها موارد فنی، مزایا و معایب مصالحی که دارای ویژگی مصرف بهینه هستند را به مالکان و بهره برداران 

می کنند. معرفی 

مصالح ساختمانی  استاندارد  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  مهندسی ساختمان کشور،  نظام  مرکزی سازمان  انرژی شورای  کمیسیون  رییس 
و  بازرگانی  اداره  استاندارد،  اداره  جمله  از  نظارتی  دستگاه های  کرد:  تصریح  نیست،  مهندسی ساختمان  نظام  سازمان  خدمات  در شرح 
حتی اداره صنعت و معدن هرکدام فراخور تعهداتشان باید از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد و بدون کیفیت به بازار جلوگیری نمایند. 

گفتنی است که مهندسان ناظر به هنگام نظارت در صورت اطالع از فقدان کیفیت مصالح ساختمانی اقدامات الزم را صورت می دهند.

جمله  از  کشور  دانشگاه های  با  جدی  و  دوسویه  تعامل  برای  دبیرخانه  این  انرژی  بهینه  مصرف  فرهنگسازی  با  رابطه  در  کرد:  تاکید  وی 
دانشگاه خواجه نصیرالدین، تهران و فردوسی مشهد مکاتباتی را انجام داده است، عالوه بر آن مصالح استانداردی که مورد تایید اداره 

استاندارد است به صورت یک دفترچه کامل یا در سایت اداره استاندارد به مردم معرفی می شوند.

ممیزی  ساله  هر  که  است  در ساختمان ها  انرژی  ممیزی  موضوع  دبیرخانه  توجه  مورد  مباحث  دیگر  از  نشان ساخت:  خاطر  همچنین  وی 
انرژی باید در ساختمان ها صورت بگیرد تا دست اندرکاران ساخت و ساز بدانند که آیا مصرف انرژی در ساختمان ها نسبت به سال قبل 
بهینه شده یا اینکه در دستور کار است؛ امید است این مورد با تاسیس شرکت های ممیزی انرژی هرچه زودتر عملیاتی شود. گفتنی است 

که با اجرایی شدن برچسب انرژی بیش از پیش شاهد مصرف بهینه انرژی خواهیم بود.

اسماعیلی در پایان اذعان داشت: ایران حدودا دارای هشت اقلیم می باشد و دبیرخانه مربوطه درصدد آن است تا مبحث 19 را به صورت 
اقلیمی برای مناطق متفاوت تدوین کند، اما این مورد نیاز به یک بودجه میلیاردی، در حد یک یا دو میلیارد دارد تا بتوان که با دانشگاه ها، 

نهادهای انرژی خارج از کشور، نهادهای داخلی، دانشگاه های کشور و کمک مهندسان این موارد را تدوین کرد.
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رییس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف با بیان اینکه گواهینامه برچسب انرژی ساختمان 
می تواند در اجاره بها و قیمت خرید و فروش خانه تاثیر بسیاری بگذارد، گفت: از همین رو در کشورهای 
با  رابطه  در  درستی  اطالعات  انرژی ساختمان،  برچسب  گواهینامه  نهادینه شدن  با  پیشرفته تالش شده 

ساختمان به بهره برداران و مستاجران داده شود.
دکتر یداهلل صبوحی اظهار داشت: عمده ترین موارد مصرف انرژی در ساختمان برای تامین دمای آسایش 

است که در تابستان و زمستان دمای مطلوب برای ساکنان وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: 80 درصد انرژی ای که یک خانوار استفاده می کند برای سرمایش و گرمایش است و 
20 درصد مابقی به وسایل برقی مورد مصرف یک خانوار مربوط می شود. صبوحی با اشاره به اینکه حدود 
40 درصد انرژی در ساختمان ها مصرف می شود، گفت: دمایی که در ساختمان ها به کار گرفته می شود دمای 
پایینی است. بنابراین برای دسترسی به چنین دمایی، منابع بسیاری تخریب می شود و تخریب انرژی در ساختمان ها فوق العاده زیاد است.

وی اضافه کرد: از این جهت بهینه سازی انرژی در ساختمان ها در تمام دنیا و از جمله در کشور ما در اولویت قرار گرفته است و تالش بر این 
است که اقدامات مختلفی در این راستا انجام  شود.

دکتر صبوحی با بیان اینکه عوامل مختلفی در بهینه سازی انرژی تاثیر دارد، گفت: محیط قرار گرفتن خانه از نظر شرایط اقلیمی ، شرایط فنی 
یک ساختمان و اینکه چقدر از انرژی محیط برای سرمایش و گرمایش استفاده می کند و به چه میزان استفاده صحیحی دارد، از عوامل موثر 

است. بنابراین معماری و نوع ساختمان و کیفیت مصالح از عوامل موثر در این زمینه هستند.
اجتماعی،  فعالیت های  مثال  عنوان  به  است.  دیگری  مهم  عامل  انرژی  مصرف  نحوه  مورد  در  ساختمان  ساکنان  رفتار  افزود:  ادامه  در  وی 
اکثر  انرژی توسط خانواری که  میزان مصرف  به گونه ای که  دارد  انرژی  نیز نقش مهمی در مصرف  و فرهنگی ساکنان ساختمان  اقتصادی 

اعضای آن در بیرون از خانه کار می کنند نسبت به خانه ای که اغلب اعضای آن در خانه هستند، متفاوت خواهد بود.
این موضوع  در  موثر  از دیگر عوامل  را  و گرمایش  تامین سرمایش  دانشگاه شریف سیستم های  انرژی  فناوری  و  پژوهشکده علوم  رییس 

دانست و گفت: این موضوع که از چه نوع سیستمی برای گرمایش و سرمایش ساختمان استفاده میشود، بسیار تاثیرگذار است.
دکتر صبوحی با اشاره به اقداماتی که در 30 سال گذشته برای عایق سازی ساختمان و معماری بهتر انجام شده است، عنوان کرد: البته در 

سال های اخیر خانوارها نیز به دلیل افزایش قیمت انرژی سعی کرده اند که رفتارهای مناسب تری را بروز دهند.
وی خاطرنشان کرد: در طی سال های اخیر این مسئله در دنیا مطرح شد که ساختمان به عنوان یک سیستم دیده شده و شاخصی تعریف شود 
که انرژی بری ساختمان ها براساس آن مشخص شود که این موضوع در کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان بسیار متداول 

شد و از دو دهه پیش اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
این  براساس  گفت:  است،  طبقه بندی شده  مترمربع  ازای  به  انرژی بری  براساس  کشورها ساختمان ها  این  در  اینکه  بیان  با  دکتر صبوحی 
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طبقه بندی، میزان مصرف انرژی در شرایط مختلف اقلیمی تعریف می شود و بنابراین گواهینامه برچسب انرژی ساختمان را صادر می کنند تا 
افرادی که می خواهند اقدام به خرید یا اجاره یک ساختمان کنند، متوجه شوند که ساختمان مدنظر آنها از نظر مصرف انرژی چه وضعیتی 

دارد.
و  بگذارد  تاثیر بسیاری  و فروش خانه  و قیمت خرید  اجاره بها  انرژی ساختمان می تواند در  بنابراین گواهینامه برچسب  اظهار داشت:  وی 
از همین جهت در این کشورها تالش شده با نهادینه شدن گواهینامه برچسب انرژی ساختمان، اطالعات درستی در رابطه با ساختمان به 
بهره برداران و مستاجران داده شود و به این ترتیب انگیزه برای صاحبخانه یا سرمایه گذار ایجاد می شود که انرژی بری ساختمان را اصالح 

کنند و به این ترتیب این گواهینامه نقش مهمی در متعادل کردن رفتار بهره برداران و کاهش انرژی بری ساختمان خواهد داشت. 
رییس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف با اشاره به اینکه گواهینامه برچسب انرژی ساختمان با مسائل زیست محیطی نیز 

در ارتباط است، عنوان کرد: زیرا گواهینامه مانع از اتالف انرژی در ساختمان و بهبود کیفیت هوای داخل خانه یا محل کار می شود.
اطالع رسانی  کشورها  این  در  گفت:  نیست،  اجباری  ساختمان  انرژی  برچسب  گواهینامه  کشورها  سایر  در  اینکه  بر  تاکید  با  دکتر صبوحی 
راتقویت می کنند زیرا زمانی که مردم اطالع کافی و صحیحی داشته باشند، درست رفتار می کنند و معموال رفتار عقالنی را در پیش می گیرند.

وی در ادامه افزود: در این کشورها اطالعات دقیق و تایید شده ای از مراجع صحیح در مورد گواهینامه برچسب انرژی ساختمان به مردم داده 
می شود و مردم براساس این اطالعات رفتارهای خود را اصالح کرده و انتخاب های خود را انجام می دهند.

صبوحی تاکید کرد: در کشور ما نیز باید به جای اجباری کردن، رویه مشابه کشورهای پیش  رو در این زمینه برای نهادینه کردن گواهینامه 
برچسب انرژی ساختمان انجام شود تا مردم بتوانند براساس اطالعات درست و دقیق نسبت به انتخاب ساختمان برحسب مصرف انرژی 

اقدام کنند. 
وی اظهار داشت: مردم باید این موضوع را بدانند که اگر ساختمانی با برچسب انرژی پایین تری را به قیمت باالتری خریداری کنند، هزینه 

بیشتری را پرداخت می کنند اما در میان مدت این کار دارای توجیه اقتصادی برای آنان است.
صبوحی خاطرنشان کرد: در این شرایط به جای آنکه برچسب انرژی در انتخاب مردم دخالت کند و انتخاب مردم را تحت فشار قرار دهد با 

اطالع رسانی و آگاه کردن مردم، این شرایط را فراهم می کند که مردم انتخاب صحیحی داشته باشند. 
به جای دخالت کردن،  باید  بهتر تشخیص دهند، گفت: سیاستگذاران  را  باید سیاستگذاران جایگاه خود  این جا  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هدایت کنند و زمینه را به گونه ای فراهم کنند که مردم به اطالعات و فناوری دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال مردم زمانی که دسترسی 

به منابع مالی ندارند نمی توانند ساختمانی با برچسب انرژی تهیه کنند و باید زمینه برای این کار فراهم شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اساسی در سرمایه گذاری، ساختمان سازی و مصالح ساختمانی وجود دارد، گفت: زمانی که این موارد 

اصالح شده نمی توانیم اجبار کنیم که مردم ساختمان با برچسب انرژی را خریداری یا اجاره کنند.
با رفتارهای خرد ندارد و دلیل این است که اطالعات درستی در  بنابراین در کشور ما سیاست های کالن سازگاری  صبوحی اظهار داشت: 

اختیار مردم نیست.
رییس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف در مورد نهاد متولی این طرح گفت: در کشورهای پیشرفته هیچ گاه نهادهای دولتی 
چنین وظایفی را برعهده نمی گیرند و نهادهای مدنی و تخصصی این کار را انجام می دهند. در کشور ما نیز نهادهای علمی، سازمان نظام 

مهندسی و مراکز تحقیقاتی مستقل می توانند درباره ارائه تاییدیه یا گواهینامه نقش داشته باشند.
صبوحی عنوان کرد: البته باید برچسب انرژی را سازمان نظام مهندسی ارائه کنند و شهرداری و شورای شهر برای تشویق مردم در جهت 

توجه به برچسب انرژی ساختمان سیاستگذاری کنند و امتیازاتی را برای ساختمان های دارای برچسب قائل شوند. 
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مهندس محمد تقي احمدي،  رییس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان : 

هزینه انرژی، نگهداری و بهره برداری 
ساختمان در حد قیمت بناست

 v

عضو  احمدی،  تقی  محمد  مهندس 
کمیته های تخصصی مباحث نوزده و 
بیست و یک مقررات ملی ساختمان 
سازی  بهینه  ضرورت  به  اشاره  با 
گفت:  در ساختمانها،  انرژی  مصرف 
عمده  انرژی،  برچسب  از  استفاده 
مشکالت انرژی در ساختمان را حل 
اما می توان آن را به عنوان  نمی کند 
در  بهینه  مسائل  حل  ارکان  از  یکی 

ساختمانها دانست.
مهندس محمد تقی احمدی، ضمن اعالم مطلب فوق، با بیان اینکه برچسب 
انرژی می تواند به ساختمان ها هویت بخشد، افزود: با وجود برچسب انرژی 
در ساختمان ها، اطمینان مصرف کننده از بابت کیفیت مسکن جلب می شود 
و با آگاهی از میزان هزینه هایی که در دوره بهره برداری باید پرداخت کند، به 

خرید یا اجاره مسکن اقدام می کند.
مهندس احمدی با بیان اینکه برچسب انرژی در ساختمان باید به صورت 
 سازمانی اجرا و فرهنگ سازی شود، تصریح کرد: دستگاه های ذی ربط 
همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو باید وارد اجرایی نمودن این 
موضوع شوند و خود متولی برچسب انرژی در صنعت ساخت و ساز باشند. 
از  یکی  را  ساختمان  شناسنامه  مدرس، صدور  تربیت  دانشگاه  رئیس 
راهکارهای بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها دانست و گفت: البته منظور 
شناسنامه فنی ملکی ساختمان نیست، بلکه تنها شناسنامه ای مختصر 
که بیانگر هویت ساختمان از نظر مصرف انرژی و میزان رعایت اصول 
مقررات ملی ساختمان باشد، مطرح است که باید دستگاه های ذی ربط 

درصدد اجرای این الزام و هویت بخشی به ساختمان ها باشند. 
مهندس احمدی با بیان اینکه مصرف بهینه انرژی در گرو تغییر فرهنگ 
مصرف انرژی است، اظهار داشت: یکی از راهکارهای مؤثر، واقعی تر کردن 
قیمت حامل های انرژی است، چراکه با افزایش قیمت حامل های انرژی 
می توان فرهنگ مصرف انرژی را در کشور نهادینه کرد و بهره برداران 

را به سمت ساختمان هایی که انرژی کمتری مصرف می کند سوق داد.
رییس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه قیمت حامل 
های انرژی در کشور باید به صورت طبیعی و واقعی ارزیابی شود، افزود: با 
قیمت پایین انرژی، ارزش واقعی آن نادیده گرفته می شود و بهره برداران 
به کیفیت ساختمان توجه نمی کنند و به مراتب در طول بهره برداری در 
دهه های آینده، بهایی سنگین و قابل قیاس با هزینه خود خانه را برای 

مصرف و هدررفت انرژی می پردازند. 

مهندس احمدی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها روش برآورد هزینه 
واقعی ساختمان با عنوان »lifecyclecost« در دست اجرا است که با 
این روش عالوه بر محاسبه بهای تمام شده ساختمان، هزینه بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات دوره ای ساختمان در طول عمر بهره برداری نیز لحاظ 
می کنند و به صورت شفاف و برنامه ریزی شده در اختیار بهره بردار قرار 

می دهند.
وی با بیان اینکه روش»lifecyclecost« تکلیف مصرف کننده در طول 
بهره برداری را مشخص می کند، افزود: اما متأسفانه در ایران در هنگام 
خرید خانه به این گونه مسئله های مهم نظیر مصرف بهینه انرژی، اطمینان 
از ایمنی، سالمتی و آسایش ساکنین و نیز هزینه های تحمیلی در طول 

بهره برداری اهمیت داده نمی شود. 
انرژی  افزایش مصرف  از عوامل  مهندس احمدی همچنین یکی دیگر 
در کشور را رفتارهای غیر منسجم در سیاست گذاری های مسکن ملی و 
سیاست های اجرایی عنوان کرد و گفت: اکنون این موضوعات دو مسیر 
جدا را در کشور طی می کند؛ مسؤالن شهری با رفتار و سیاست خود در 

قالب تراکم فروشی، مسکن را به یک کاالی سرمایه ای تبدیل کرده اند.
وی با اشاره به اینکه نگاه سرمایه ای به مسکن ، اهمیت بهینه سازی 
بهره  اکنون  داشت:  اذعان  است،  کرده  کم  در کشور  را  انرژی  مصرف 
ویژگی های  و  فنی  اکثر مشخصه های  از  خانه  هنگام خرید  در  برداران 
مصرف انرژی غافل اند و بیشتر تحت تأثیر ظواهر و سایر ویژگی های 

مرتبط با افزایش سود همگام با تورم هستند .
رییس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به تفاوت اهمیت مقررات 
ملی ساختمان در ایران با سایر کشور های پیشرفته اشاره کرد و گفت: 
اکنون قوانین تک بعدی و متداول مدیریت شهری در ایران تاکیدی بر 
اجرای وجوه مختلف مقررات ملی ساختمان ندارد اما در جوامع توسعه 
یافته رعایت مقررات ملی ساختمان، کاالی با ارزش و گران قدری است 

که در هنگام خرید خانه مورد توجه خاص قرار می گیرد.
وی ادامه داد: تنها در زمان بحران های اقتصادی و افزایش قیمت انرژی 
در کشور، به رعایت اصول مقررات ملی کشور لبخند زده می شود، که 

متأسفانه این توجه کوتاه مدت است.
مهندس احمدی در پایان با اعتقاد به اینکه برای تثبیت جایگاه مقررات 
ملی ساختمان، باید سیاست های توسعه شهری و شهرسازی کشور بر 
سیاست های مدیریت شهری حاکم شوند، یادآور شد: مطالبه مقررات ملی 
ساختمان از سوی بهره بردار تقویت شود و در این زمینه همدلی و هم 
صدایی نهادهای ذی ربط همچون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری 
الزم است تا شرایط و وضعیت ساخت و ساز و زندگی مردم سامان یابد.
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مهندس محمد شکرچی زاده،معاون وزیر راه و شهرسازی 

 و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی :

برچسب انرژی به زود ی نهایی می شود

و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رییس  شکرچی زاده،  محمد  مهندس 
اصالح  قانون  اجرایی  آیین نامه   18 ماده  براساس  گفت:  شهرسازی 
زیربنایی  در کمیسیون های  انرژی هم اکنون  برچسب  الگوی مصرف، 
دولت در دست بررسی است که امیدواریم ظرف چند ماه آینده نهایی 

شود.
مهندس محمد شکرچی زاده با اعالم این مطلب افزود: برچسب انرژی 
مراحل  بتوانیم  رقابتی،  جنبه  های  ایجاد  با  که  می دهد  ما  به  فرصتی 
دستیابی به صرفه جویی در مصرف انرژی را گام به گام پیش ببریم تا 

به نقطه ایده آل برسیم. 
فرصت  این  انرژی  برچسب  اینکه  بیان  با  شکرچی زاده  مهندس 
و  کنیم  پیگیری  را  آن  مختلفی  رده بندی های  با  که  می کند  فراهم  را 
درنهایت به شرایط قابل قبولی برسیم، اضافه کرد: مبحث 19 مقررات 
ملی ساختمان از حدود 20 سال قبل مواردی را به صورت توصیه ای و 

الزامی ارائه کرده که ساختمان ها باید براساس آنها طراحی می شد.
وی همچنین چالش اصلی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی را قیمت 
ارزان آن دانست و گفت: در کشور ما انرژی ارزان است و قیمت واقعی 
صرف  متحمل  باید  که  موضوع  این  با  مردم  بنابراین  ندارد،  را  خود 
هزینه هایی شوند تا بتوانند ساختمان های خود را به شرایط قابل قبولی 
از تجهیزاتی استفاده کنند که منجر به صرفه جویی در  یا  برسانند و 

مصرف انرژی شود، مشکل دارند.
بیشتر  هر چه  باید  بنابراین  داد:  ادامه  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
به سمت واقعی تر شدن قیمت انرژی و نیز باال بردن سطح فرهنگ 
عمومی حرکت کنیم تا این موضوع جا بیفتد که انرژی یک منبع محدود 
و به عنوان سرمایه ای است که به صورت امانت در اختیار ماست و ما 

باید امانتدار نسل های بعدی باشیم.
بین  در  آگاهی  ارتقای  و  اقدامات  این  افزود:  شکرچی زاده  مهندس 
جامعه می تواند کمک کند که تا حد قابل توجهی به اهداف پیش بینی 

شده در برنامه 1404یعنی کاهش شدت مصرف انرژی برسیم.
راه، مسکن و شهرسازی همچنین یکی  رییس مرکز تحقیقات 

از مشکالت موجود در این بخش را کمبود متخصص انرژی و 
مهندس انرژی در کشور دانست و گفت: مهندسان فعال در 

حوزه انرژی فقط شامل تعدادی از مهندسان رشته های 
معماری و تا حدودی مهندسان تاسیسات هستند که 

بهینه سازی  بحث  کفاف  وجه  هیچ  به  تعدادشان 

را  کشور  سطح  در  انرژی  مصرف 
نمی دهد و ما باید سعی در افزایش 
کشور  سطح  در  انرژی  متخصصان 

بکنیم.
درخصوص  زاده  شکرچی  مهندس 
نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در زمینه کاهش مصرف 
این  نقش  گفت:  کشور  در  انرژی 
آیین نامه ها  و  ضوابط  تنظیم  مرکز، 
و مقررات، براساس واقعیت موجود 

در جامعه است. 
ارائه کنیم که اجرای  ادامه داد: یعنی ما نمی خواهیم راه حل هایی  وی 
ما خارج  واقعی، صنعت و سطح فرهنگی  از عهده شرایط  آنها عمال 
است. از همین رو نقش ما این است که با توجه به شرایط و واقعیات 

جامعه و صنعت، مراحل تدوین مقررات را به سرانجام برسانیم. 
وی همچنین در زمینه راهکارهای اطالع رسانی به مردم و شهروندان 
موثر  راستا  این  در  مرتبط  و نشست های  همایش ها  برگزاری  افزود: 

خواهد بود.
مهندس شکرچی زاده در پایان اعالم کرد: همچنین طی هماهنگی های 
انجام شده با تحقیقات آموزش عالی،  یکی از برنامه  های ما این است 
که بتوانیم دروس و واحدهای مربوط به انرژی راگسترش دهیم و در 
صورت امکان، دانشجویان رشته های عمران هم با مفاهیم انرژی آشنا 
را  انرژی  مالحظات  خود،  ساختمان های  طراحی  در  بتوانند  که  شوند 

مورد توجه قرار دهند. 
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چکیده :
بهینه سازي  و  بهبود  و اساسي ترین گام در خصوص  مهمترین 
مصرف انرژي در کشور، ارتقاء سطح معلومات و آگاهي هاي عموم 
و فرهنگ سازي مناسب در خصوص مدیریت مصرف انرژي است.  
در کشور ایران به دلیل اینکه تقریبا تمام زنجیره تامین و عرضه 
انرژی در اختیار دولت می باشد ، دولت می تواند با انجام تحقیقات 
به  و  انرژی  بخش  در  ها  گذاری  کردن سرمایه  هدفمند  و  علمی 
کارگیری فناوری های نوین در مدت زمان نسبتا کوتاهی به میزان 
قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید . برای این 
منظور باید در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور ضمن 
شناخت راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی قدم هایی 
اتخاذ راهکارهای  آنچه مسلم است  این وجود  با   ، برداشته شود 
مناسب برای جلوگیری از اتالف و مصرف بی رویه انرژی و اصالح 

الگوی مصرف در کشور نیز روز به روز بیشتر احساس می شود .

کلید واژه ها : 
بهینه سازی ، منابع انرژی ، راهکار مناسب ، فرهنگ سازی 

صرفه جویی در مصرف  انرژی  و  ارائه راهکارها

 مهندس حسین بیغش - کارشناس عمران

مقدمه :
مصرف باالی انرژی در ساختمانهای مسکونی یکی از عمده ترین 
مشکالت کشورهای در حال توسعه است که دارای اثرات اقتصادی 
و زیست محیطی می باشد . مصرف انرژی در ایران بدلیل شرایط 
اجتماعی و فرهنگی در حد باالیی می باشد ، مصرف درست و منطقی 
عالوه بر اینکه از هدر رفتن ذخایر با ارزش انرژی پیشگیری میکند 
آلودگی را نیز کمتر و محیط زیست را سالم تر می کند. امروزه جهان 
با تقاضای فزاینده ای برای تامین و تولید انرژی مواجه است به گونه 
ای که تامین انرژی بعنوان یک نیاز استراتژیک و وابسته به منافع ملی 
و حیاتی کشورها محسوب شده و کشوری که از امنیت انرژی باالتری 
برخوردار باشد رشد اقتصادی و رفاه پایدارتری خواهد داشت . مصرف 
انرژی هر 10 سال 2 برابر می شود و پیش بینی ها نشان می دهد 
مصرف انرژی در جهان طی سال 2001 تا 2025 به میزان 54 درصد 
افزایش خواهد یافت و در این چشم انداز بیشترین مصرف انرژی به 
کشورهای در حال توسعه ) مثل ایران ( تعلق دارد . از آنجا که اقدام 
اساسی در زمینه پیشرفت و عدالت ، مسئله مبارزه با اسراف ، حرکت 
در سمت اصالح الگوی مصرف ، جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع 
اموال جامعه می باشد لذا باید بگونه ای عمل کرد تا از هدر رفتن انرژی 
جلوگیری شود  . در کشور ایران به دلیل اینکه تقریبا تمام زنجیره 
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تامین و عرضه انرژی در اختیار دولت می باشد ، دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و به کارگیری 
فناوری های نوین در مدت زمان نسبتا کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید . بدون شک لزوم توجه روزافزون به مقوله 
بهره وري و بهینه سازي مصرف انرژي در جامعه با توجه به سیر صعودي مصرف آن در کشور محتاج استدالل نیست ، نگاهي کوچک به آمار و ارقام موجود 
در این زمینه ، حاکي از مصرف باالي انرژي و عدم توجه به مساله بهره وري و بهینه سازي مصرف انرژي در کشور است. با اعتقاد و تاکید بر این که کوشش 

هاي اندک براي کاهش مصرف انرژي مي تواند نتایج قابل توجهي را در سطح ملي به بار آورد،

ضرورت و اهمیت :
با توجه به اینکه متوسط شدت رشد انرژي در جهان حدود 0/4 مي باشد، این رقم در کشور ایران بیش از 0/6 برآورد گردیده است؛ لذا مي توان گفت که در 
کشور ما پتانسیل بالقوه در بهینه سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف تا مرز یک سوم )33درصد( وجود دارد که درآمد حاصل از این 
امر ساالنه حدود 5 میلیارد دالر که معادل تمام بودجه عمراني کشور مي باشد، تخمین زده شده است. بدون شک مسئولیت خطیرکارشناسان بخش انرژي 
در کشور، طراحي و معرفي راهکارهاي بهینه سازي مصرف انرژي است؛ به گونه اي که بدون کاهش رفاه و برخورداري از خدمات انرژي تلفات انرژي کاهش 
یابد. این مهم زماني حاصل مي شود که نگاه به انرژي به مثابه سرمایه اي ملي باشد و برخورد علمي با آن جاي خود را به قضاوت هاي سلیقه اي و بخشي 
ندهد. اصالح الگوی مصرف ابتدا بایداز دولت آغاز و اگر دولت بخوبی عمل کند، مردم راهشان را پیدا خواهند کرد و برای آن که بخش خصوصی و مردم را در 
این قالب هدایت کنیم دولت باید نقش آفرینی بیشتری داشته باشد. دولت می تواند با تعیین سرفصل های مناسب مثل قیمت گذاری مناسب حامل های انرژی، 
نوع هزینه  کردن سرمایه ملی به سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه گذاری های زیربنایی به عنوان یک هدایت کلی اقدام کند. ومردم  در مسیری که هموار 
می شود راه درست را اختیار می کنند. انرژی از نوع سرمایه است و سرمایه ملی محسوب می شود بنابراین مبلغی که به عنوان یارانه از انرژی حذف می شود تا 
الگوی مصرف اصالح شود باید در جهت سرمایه گذاری در بخش تولید و آن هم با مدیریت بخش خصوصی سرمایه گذاری شود.  فعالیتهای پژوهشی دامنه 
داری در زمینه کاهش مصرف انرژی در شاخه های مختلف مصرف کننده شروع گردید. به گونه ای که بحران انرژی در سالهای اخیر نقطه عطفی در روند بهینه 

سازی مصرف انرژی در تمامی زمینه های مرتبط با انرژی به شمار می رود.
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فرهنگ سازي، اطالع رساني و سیاستگذاري امور مربوط به صرفه جویی انرژي
مهمترین و اساسي ترین گام در خصوص بهبود و بهینه سازي مصرف انرژي در کشور، ارتقاء سطح معلومات و آگاهي هاي عموم و فرهنگ سازي مناسب در 
خصوص مدیریت مصرف انرژي است.  بهینه سازی مصرف انرژی رسالت تک تک افراد جامعه است چون عالوه بر هدر رفت آن، گرما و آلودگی کره زمین از 
نتایج مصرف بیش از حد انرژی در جهان است.شاید بتوان گفت مهمترین عاملي که باعث شده اتالف انرژي در کشور ما سرانه مصرفي باالیي داشته باشد، 
نبود آگاهي و فرهنگ سازي مناسب در این بخش است.بدون شک کشورهاي موفق و پیشرفته ، باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي در زمینه مصرف بهینه 
انرژي را مهمترین عامل به وجود آورنده عزم همگاني در کاهش مصرف انرژي دانسته اند و استفاده از رسانه هاي عمومي از قبیل رادیو، تلویزیون و روزنامه 
ها را به عنوان ابزارهاي بسیار کارآمد در این زمینه ذکر کرده اند. اغراق نیست اگر بگوییم اولین و مهمترین گام درباره بهینه سازي مصرف انرژي در کشور 
باال بردن سطح آگاهي هاي مردم و فرهنگ سازي است. بر این اساس ، با توجه به نقش و اهمیت این موضوع تالش شده است ، پیشنهادها و راهکارهاي 
مناسبي که با اجراي آنها بتوان اصول مصرف و فرهنگ بهینه سازي و بهره وري انرژي را در جامعه ایراني نهادینه کرد، ذکر شود. اهم این پیشنهادهاعبارتند از: 
اعمال مقررات ملي ساختمان و اجراي آیین نامه 2800به همراه رعایت اصول مبحث 19مقررات ملي ساختمان - بازنگري آیین نامه ها و قوانین شهرسازي 
با ملحوظ نظر قراردادن مساله بهینه سازي و اتالف نکردن انرژي و تالش هاي هماهنگ و مستمر در جهت تحقق بهره وري و بهینه سازي مصرف انرژي از 

طریق سازمان هاي دولتي و خصوصي درکشور.

راهکارهایی جهت صرفه جویی انرژی در ساختمان 
1- اتاق   های نشیمن و اتاق   هایی که از آنها بیشتر استفاده می   شود در طرف جنوب ساختمان قرار گرفته باشد به این ترتیب از نور طبیعی خورشید استفاده 

کرده و در زمستان نیز بیشترین بهره را از گرمای خورشید ببرید.
2- به منظور کاهش تلفات حرارتی، دودکش   های موجود در ساختمان بسته شده باشند و به جای بخاری از سیستم حرارت مرکزی استفاده شده باشد. 

3- سقف تا ارتفاع 2/7 متر پایین باشد. اگر این کار انجام نشده است می توانید تمام و یا فقط سقف بعضی قسمت   ها را پایین بیاورید. برای این کار می   
توانید از سقف   های کاذب استفاده کنید. باال بودن سقف باعث افزایش تلفات حرارتی می   شود. بیشتر حرارت تولید شده توسط بخاری یا شوفاژ در سقف 
جمع می   شود و قسمت پایین اتاق که ما در آن قرار داریم گرم نمی   شود. در این حالت هم مصرف انرژی باال می   رود و هم آسایش ساکنین تأمین نمی شود. 
4- در ساختمان چند طبقه نباید راه   پله   ها را در فضاهایی که نیاز به گرمایش دارند قرار داد زیرا در این صورت هوای گرم از مسیر راه پله باال رفته و به هدر 

می   رود. قسمت   های راه   پله باید به وسیله یک در از محیط زندگی جدا شود. 
5- برای خنک کردن ساختمان در فصل تابستان بهتر است، که در مواقع الزم هوا آزادانه در کل ساختمان حرکت کند. به این ترتیب در روزهایی که هوای 
بیرون خنک تر از هوای داخل ساختمان است، می   توان بدون نیاز به کولر یا دیگر دستگاههای خنک   کننده، ساختمان را خنک کرد. پس بهتر است که دارای 

پنجره   هایی با امکان باز شدن مقدار زیاد باشد. 
6- بیشترین استفاده از نور طبیعی را از پنجره   های جنوبی برده شود. 

7- بر روی پنجره   های جنوبی سایبان، حصیر یا پوشش   های کدر قرار داشته باشد تا جلوی ورود گرمای خورشید را بگیرد و پنجره   های شرقی از بیرون با 
حصیر، پرده و یا پوشش   های کدر کنترل شده باشد .
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8- دیوار اتاق   ها و دیگر قسمت   های داخل ساختمان با رنگ   های روشن رنگ   آمیزی شده باشد. 
9- در اتاق نشیمن و اتاقهایی که از آنها بیشتر استفاده می   شود، دارای المپ   های مهتابی یا کم   مصرف باشد. 

10- استفاده از سیستم روشنایي با بازدهي باال المپ کم مصرف ، انواع المپهاي LED ) باعث کاهش تا 20درصد ( مصرف مي شود.
11- المپ کم مصرف 20 وات )استاندارد( معادل المپ رشته اي 100 وات نوردهي دارد.

نتیجه گیری :
با توجه به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار انرژی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها، امروزه استفاده بهینه از منابع انرژی 
جهت رفع نیازهای جامعه انسانی نیازمند روی آوری به مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف آن است. نقش جایگاه قوانین و سیاستهای کالن کشور در 
مصرف بهینه انرژی، شناسایی ظرفیتهای بازار تقاضای انرژی، بررسی چالشها و موانع مصرف بهینه، فرصتهای سرمایه گذاری و روشهای تأمین مالی در 
مدیریت بهینه انرژی، ارائه راهکارهای عملی برای تشویق بخش خصوصی در مشارکت مالی و فرهنگی طرحهای بهینه سازی، روشهای اندازه گیری و صحه 
گذاری صرفه جویی در بهینه سازی مصرف انرژی است  که اینها دالیل قابل توجهی است تا ضرورت صرفه جویی مصرف انرژی بیش از پیش یادآور شد . 
با توجه به افزایش مصرف انرژی ، محدود بودن منابع طبیعی ، حرکت در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حد امکان از هدر رفتن و تلف 
شدن انرژی جلوگیری شود ، از جمله کارهای علمی و کاربردی می توان به این موارد اشاره کرد : استفاده از تکنولوژی های جدید  و مواد اولیه بهتر و سازگار 
با محیط زیست – استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها در صنایع مختلف – باال نگهداشتن قیمت انرژی – آموزش مصرف انرژی به افراد از طریق رسانه های 
ارتباط جمعی – توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف کمتر و تهیه از انرژی . می توان نتیجه گرفت که با داشتن مدیریت صحیح در امر تولید ، توزیع 

و مصرف انرژی می توان تا حد زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

منابع و مواخذ :
محمد ناجي،مهران کاظمي وماشاءاله فتاحي نیا -کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ]1[

معرفي راهکارعملي در اصالح الگوي مصرف انرژي

]2[ سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور. )1382(. "اطالعات انرژي کشور 1380" ، ایران، تهران: واحد تولید نشرذره.

]3[ محمدي  اردهالي، مرتضي. )1382(. "مفاهیم بهینه سازي مصرف انرژي"، مجله اقتصاد انرژي، شماره آبان 1381، ایران.

]4[ مقدم، محمدرضا. )1383(. "اصالح سبد انرژي ایران تا سال 1400" ، ایران، تهران: انتشارات نگاه شرقي سبز.

]5[ مرکز ملي آموزش مدیریت انرژي )NTCEM(، )1387(. "معرفي مرکز ملي آموزش مدیریت انرژي در صنعت کشور"، معاونت امور برق و انرژي وزارت نیرو جمهوري 

اسالمي ایران

]6[ خرمدل ، حسین : فرهنگ سازی گام اصلی در بهینه سازی مصرف انرژی 

 ERI )Energy]7[.20018 ECO Regions Energy Conservation and Efficiency Workshop, Ankara, Turkey, October .)2001( ,ECO

]8[ Thailand Energy Strategy and Policy”, Chulalongkom University, Bangkok, Thailand” .)2000( ,)Research Institute

]9[ http://saba.org.ir/Index.htm
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چکیده : 
بخش ساختمان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان 
است و در حال حاضر 40 درصد از انرژی کل در اتحادیه اروپا را مصرف می 
کند. در ابتدای این مقاله، بحران انرژی مربوط به ساختمان، در ارتباط با آسایش 
حرارتی ساکنین ساختمان، ذخیره انرژی و کنترل دما تعریف می شود. پس از 
آن، ارائه مختصری از انواع مختلف مدل های موجود گرمایشی ساختمان برای 
اهداف کنترل داده شده است. پس ار آن، روش های مختلف استفاده شده برای 
کنترل آسایش حرارتی و انرژی مصرف شده ساختمان نشان داده شده است. 
این راهبردها عمدتا، کنترل قدیمی، کنترل پیشرفته، کنترل هوشمند و کنترل 
ترکیبی هستند. بررسی پیشنهاد شده همچنین بروزترین روش های کنترل را 
نیز پیشنهاد می دهد. این بررسی همچنین یک دیدی نسبت به سیستم های 
کنترل جاری استفاده شده برای دما و انرژی مصرف شده در ساختمان ها را 
ارائه می دهد. عالوه بر این، این به درک جامع درباره انواع روش های کنترل در 
زمینه کاربردهای تهویه مطبوع )گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع( در همان 

زمان تحویل اطالعات برای طراحی دقیق کنترل های مناسب کمک می کند. 

کلید واژه ها :
صفحه  کنترل گرمایش ساختمان، راندمان انرژی، کنترل دما، مدل های گرمایی

45

بررسی کنترل 
مصرف د ما و انرژی 

د ر ساختمان

     مهندس علی ابراهیمی

             کارشناس ارشد مهندسی عمران
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1- مقدمه              
کنندگان  ترین مصرف  بزرگ  از  یکی  ها  در سرتاسر جهان، ساختمان 
انرژی هستند. مطابق با دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره عملکرد انرژی 
ساختمان )2010(، بخش ساختمان بطور مداوم در اتحادیه اروپا در حال 
گسترش است و در حال حاضر40  درصد کل مصرف انرژی کل در این 
اتحادیه را استفاده می کند ]1[. در این میان، ساختمان های مسکونی 
سیستم  فضا،  گرمایش  سهم  در 1999،  هستند.  انرژی  کننده  مصرف 
گرمایش آب و لوازم الکتریکی به همراه روشنایی به ترتیب 68 درصد، 
14 درصد و 13 درصد بود. با این حال، در طی 15 سال گذشته، تقاضای 
انرژی برای گرمایش فضا به دلیل قوانین ملی، مقررات و شروط اداری 
الزام شده توسط سازمان های دولتی کاهش یافته است. از آنجایی که 
اتحادیه اروپا به نفت و گاز خارجی وابسته است، سیاست های متعددی 
 50  ،2000 سال  در  است.  شده  االجرا  الزم  اروپا  کمیسیون  توسط 
درصد منابع انرژی بوسیله کشورهای خارجی تامین شده اند. بر اساس 
پیش بینی ها در آینده بصورت فزآینده ای به آن متکی است و در سال 
2030 به 70 درصد خواهد رسید. مطابق با در نروژ، مصرف انرژی کل 
ساختمان های خانگی در سال 2010،  34 درصد بوده است. عالوه بر 
آن، مصرف انرژی گرمایش فضا دو سوم انرژی ساختمان های مسکونی 
و دو پنجم انرژی ساختمان های تجاری است. در اوایل 1990، مصرف 
انرژی خانگی بر متر مربع هر نروژی kWh/m2 210 بود، که در سال 
داشته  افت  درصد  که  14  یافت،  کاهش   180 kWh/m2 به  2010
است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که در سال 2020پتانسیل صرفه 
جویی TWh 65 برای هر دو ساختمان های مسکونی و صنعتی وجود 
دارد ]2[. در سال 2020 پتانسیل فنی برای صرفه جویی براساس تمام 
از  ساختمان های مسکونی موجود TWh 13/4 و صرفه جویی ممکن 
ساختمان های تجاری TWh 19/5 است. استاندارد فنی ساختمان نروژ، 

همانند TEK10، مردم را برای دستیابی به این اهداف هدایت می کند.
حتی ساختمان های ساخته شده قبل از 1970 دهانه کافی برای تهویه 
طبیعی دارند، و ساختمان های بعد از آن با دهانه های کوچک تر ساخته 
شده اند. این به بیشتر شدن هزینه انرژی گزاف به دلیل تحریم های نفتی 
نیز کمک می کند. این به ورود نرخ جریان هوای کم به داخل ساختمان 
کمک می کند. از آنجایی که مردم بیش از نصف عمر خود را در درون 
ساختمان ها زندگی می کنند، آسایش محیطی و بهره وری باال آن برای 
آن ها مهم است. چهار عامل مهم که در کیفیت زندگی درون ساختمان ها 
اثر می گذارد، عبارت است از: )i( آسایش حرارتی، )ii( آسایش بصری، 

)iii( آسایش شنیداری و )iiii( کیفیت هوای داخل ساختمان.
آسایش حرارتی با روش رأی میانگین پیش بینی )PMV( اندازه گیری 
می شود که مقدار آن از 3- تا 3+ تغییر می کند. کم ترین و بیش ترین 
مقدار به ترتیب نشان دهنده سردترین شرایط و گرم ترین شرایط می 
آسایش حرارتی  دهد.  نشان می  را  مقدار صفر شرایط طبیعی  و  باشد 
بدست می آید اگر PMV مربوط به داخل ساختمان مورد نظر در محدوده 
کافی  نور  سطح  داشتن  درباره  بصری  آسایش  باشد.   ]-0/5   +0/5[
بوسیله تابش خورشیدی یا نورپردازی است. آسایش شنیداری افزایش 
محیط آکوستیک داخل ساختمان است بطوری قابلیت فهم گفتار و حفظ 
حریم شخصی بهبود یابد. غلظت CO2 داخل یک ساختمان مشخص 
کننده سطح کیفیت هوای داخل ساختمان )IAQ( است. حفظ IAQ در 
ارتباط به ساختمان هایی با دهانه ها و گوشودگی های کم، بطوری که 

تهویه طبیعی را کاهش می دهد، یک مسئله مهم است ]3[.

اگر ساختمانی مقدار باالتری از تهویه ارائه  دهد، انرژی ورودی بیشتری 
آسایش  به  رسیدن  برای  ورودی  هوای  دمای  بردن  باال  برای  باید  را 
حرارتی تامین کند. وقتی که سیستم های گرمایش به طور مداوم در طول 
24 ساعت شبانه روز عمل می کنند، آسایش حرارتی به راحتی تامین 
می شود، اما آن ممکن است منجر به بیش از مصرف انرژی و به دنبال 
آن قطعی متناوب شود. بنابراین وقتی صحبت از صرفه جویی در انرژی 

است، یک توافق میان کیفیت هوا و آسایش حرارتی بوجود می آید. 
نیز به افزایش  عالوه بر این، تابش خورشیدی و نورپردازی ساختمان 
دمای هوای داخل کمک می کند نیاز به حرارت خارجی را کاهش می دهد. 
عالوه بر این، انرژی مصرف شده برای باال بردن دما به سطوح مختلف 
ممکن است در مقایسه با حفظ شرایط فعلی کم تر باشد. بنابراین در 
طی زمانی که هوای خارج ساختمان پایین است، دفعات قطعی کم تر می 
شود و در شب بسته به اینکه کدام کارآمدتر است، دما را می توان با کم 
کردن قدرت بخاری یا خاموش کردن پایین آورد. پس از آن دما را می 
توان به سطح مورد نظر برگرداند. از این رو مدیریت سه فاکتور تهویه، 
دما و نورپردازی به طور هم زمان برای بدست آوردن کیفیت زندگی بهتر 

با توجه به صرفه جویی انرژی مهم است.
اغلب انواع ساختمان های مطالعه شده در پژوهش های بحث شده اخیر، 
ساختمان های مسکونی و اداری هستند. این ساختمان ها به اتاق های 
می شوند.  محدود  طبقه  چندین  در  چندکاربری  های  کوچک ساختمان 
عوامل مختلف دیگری نیز بغیر از آسایش حرارتی، کیفیت هوای داخل 
و روشنایی وجود دارد که مصرف انرژی در هر یک از این ساختمان ها 
اندازه ساختمان،  را تحت تأثیر قرار می دهد. سن ساختمان، ارتفاع و 
پوشش ساختمان، شرایط آب و هوا، بهره وری از تجهیزات و روش تولید 
آب گرم از این قبیل عوامل هستند. استفاده از بهترین تجهیزات و اجزای 
بهینه  اما  برساند،  به حداقل  را  این عوامل  تاثیر  تواند  در دسترس می 
انرژی الزم  بهینه  آوردن بهره وری  برای بدست  ترین راه حل نیست. 
است که اثرات هر کدام از عوامل ذکر شده در باال با هم ادغام شوند. 
این را می توان با سیستم کنترل ساختمان انتخاب شده انجام داد. یک 
سیستم کنترل خوب باید مزایای زیادی از قبیل به حداقل رساندن انرژی، 
کاهش آلودگی ناشی از مصرف انرژی، بهبود راحتی، جلوگیری از ساعت 
ها عملیات تجهیزات، کاهش قیمت تعمیر و نگهداری و محدود کردن 
ساییدگی و پارگی بیش از حد مرتبط با سیستم ساختمان داشته باشد. در 
این مقاله روی کنترل دما هوای داخل ساختمان برای داشتن یک آسایش 

حرارتی بهتر و مصرف انرژی کم تر تمرکز شده است.
سیستم های کنترل گرمایش ساختمان می توانند به صورت کنترل کننده 
ها بر اساس زمان )کنترل کننده بر اساس اشغال( یا کنترل کننده ها بر 
اساس شرایط باشد. زمان سیستم های گرمایش کنترل بر اساس اشغال 
ساختمان به فریم های زمان برنامه ریزی شده پاسخ می دهد. آنها را 
می توان برای هر دوره 24 ساعته با برنامه روزانه منظم یا برای هر دوره 
7 روزه با مشخصات مختلف در هر روز توسعه داد. عالوه بر این، کنترل 
کننده های زمان می توانند به هر دو صورت کلیدهای ساده نوع روشن/
خاموش یا کنترل کننده های بهینه باشند. کنترل کننده های زمان بهینه 
می توانند زمان مورد نیاز برای رسیدن به دمای ترجیحی را تصمیم گیری 
کنند، و آنها در مقایسه با کلیدهای زمان ساده روشن/خاموش کارآمدتر 
هستند. کنترل گرمایش ساختمان بوسیله شرایط به معنی کنترل با توجه 
به دما، رطوبت یا هر متغیر کنترل است. این دو روش کنترل ممکن است 
از روش های مختلف از قبیل کنترل روشن/خاموش، کنترل PID، کنترل 
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پیش بینی، کنترل تطبیقی، کنترل بهینه و کنترل هوشمند یا ترکیبی از این               
روش ها برای رسیدن به شرایط گرمایش استفاده کند. 

1-1- مدل های گرمایش ساختمان
اهداف کنترل  برای  از مدل های موجود گرمایش ساختمان  سه کالس 
مدل   )ii( جعبه سفید(؛  های  )مدل  مکانیکی  های  مدل   )i( دارند:  وجود 
های جعبه سیاه، و )iii( مدل های جعبه خاکستری. مدل های مکانیکی 
بر اساس اصولی فیزیکی انتقال حرارت و دینامیک سیاالت توسعه داده 
شده اند. آنها شامل چندین معادله هستند که ضرایب متعددی را برای 
تجهیزات  و  پوشش  حرارتی  خواص  و  ساختمان  هندسه  دادن  نشان 
ساختمان، در بر می گیرد. تعداد زیادی نرم افزار عددی غالبا برای حل 
چنین سیستمی از معادالت وجود دارند. با این حال، مدل های مکانیکی 
با توجه به کالیبراسیون پارامترهای فیزیکی، کمبودهایی در زمینه کنترل 
اندازه  از  برای ساختمان های خاص پس  مدل های جعبه سیاه  دارند. 
نرخ جریان هوا، سرعت  دما، رطوبت،  قبیل  از  متغیرهای ورودی  گیری 
اساس شناسایی  بر  تولید شده است. مدل های  تابش خورشید  و  باد 
های  شبکه  های  مدل  ژنتیک،  الگوریتم  رگرسیون،  های  مدل  سیستم، 
بردار  مصنوعی، مدل های منطق فازی، مدل های عصبی فازی ماشین 
پشتیبان مثال هایی از مدل های جعبه سیاه هستند. هیچ داده فیزیکی 
از سیستم، مورد انتظار این مدل  نیست و همچنین در نتیجه آن ضرایب 
مدل هیچ معنای فیزیکی ندارند. مدل جعبه سیاه در مقایسه با مدل ها 
مبتنی بر دانش فیزیکی ممکن است قابل اعتمادتر باشند، اما آنها تنها 
برای ساختمان هایی که در آن داده جمع آوری شده است معتبر هستند. 
مدل جعبه خاکستری ترکیبی از مدل مکانیکی و جعبه سیاه است و از این 
رو اطالعات درباره این سیستم ها تا حدودی شناخته شده است. آن ها 
اغلب برای برآورد پارامتر استفاده می شود و کار محدودی روی آنها انجام 

شده است ]4[.
 Fluent و Energy Plus، TRNSYS برنامه های شبیه سازی مانند
مدل های جامع بر اساس فیزیک برای ساختمان ها ارائه می دهند. حتی 
اگر با بیشترین دقت انجام شوند، ممکن است که شاخص بار محاسباتی 
باال هنگام استفاده برای کنترل برخط داشته باشند. زمانی که ورودی ها 
خارج از محدوده آموزش باشند، مدل های جعبه سیاه ممکن است نتایج 
غیر واقعی یا غیر فیزیکی بدهد. مدل های در نظر گرفته شده برای کنترل 
در  و  کافی سریع  اندازه  به  گرمایشی ساختمان، یک مدل ساده شده، 
عمق دینامیک است که می تواند با بیشتر طراحی های معماری یکپارچه 
شود. با این حال، برای انتخاب بهترین مدل کنترل، اعتبارسنجی مدل 
مورد نیاز است. کرامر و همکاران )Keramer et al.( مقاالت تحقیقات 
اخیر درباره مدل های حرارتی و هیجریک )hygric( ساختمان را بررسی 
کرده اند. آنها مدل های ساده شده را به سه دسته طبقه بندی کردند: 
)i( مدل های شبکه عصبی؛ )ii( مدل های پارامتری خطی؛ و )iii( مدل 
های خازن فشرده. جمع بندی آنها نشان می دهد که مدل سازی تابش 
خورشیدی و خازن حرارتی به خوبی اجرا نمی شوند. عالوه بر این آنها 
یافتند که پیدا کرد مدل مناسب در ارتباط با دما و رطوبت نسبی مشکل 
است. گروهی دیگر از محققان یک مقاله، در برگیرنده بیشتر روش های 
منتشر  ساختمان  حرارتی  سازی  مدل  از  وسیعی  حوزه  روی  بر  موجود 
کردند. آنها مدل های فیزیکی، مدل های بر اساس ابزار یادگیری ماشین 
و مدل های ترکیبی را به عنوان کالس مدل ها تعریف کردند. در، مدل 

برای  عمدتا  که  داده شده  هدایت  های  مدل  و  فیزیک  اساس  بر  های 
 Zhao .اهداف کنترل استفاده می شود، بطور خالصه بررسی شده اند
و Magoules از طبقه بندی تولید شده بوسیله استفاده می کنند. در 
عوض، آنها از نام های مختلف استفاده کردند: )i( روش های مهندسی 

ساده شده؛ )ii( روش های هوش مصنوعی؛ و )iii( روش های آماری.

1-2- هدف
تعداد بسیار زیادی از انتشارات در ارتباط با سیستم های کنترل حرارت 
ساختمان مربوط به آسایش گرمایشی و صرفه جویی در انرژی هستند. 
علی رغم تعداد زیاد تحقیقات بر روی روش های کنترل حرارت ساختمان، 
فقدان مروری جامع بر کارهای انجام شده احساس می شود. با این حال، 
مختصری از روش های موجود را با مزایا و معایب آنها بررسی کرده است. 
آن سیستم های کنترل محیط زیستی داخلی ساختمان را به سه دسته 
)ii( سیستم  و مرسوم؛  )i( روش های سنتی  بندی کرده است:  کالس 
های هوش محاسباتی؛ و )iii( سیستم های کنترل عامل بر اساس عامل. 
تمرکز اصلی کار سیستم های کنترل هوشمند و توجه بیشتر آن بر روی 
است.  عامل  اساس  بر  هوشمند  کنترل  های  سیستم  طراحی  توصیف 
 HVAC در سیستم  دسترس  در  کنترل  های  روش  در،  این،  بر  عالوه 
توضیح داده شده است. آن ها جزئیات عمومی تکنیک های کنترل سنتی، 
پیشرفته و هوشمند را خالصه کرده اند. این مقاله مروری کلی بر روش 
های کنترل حرارت موجود و رایج ترین آن ها، و روش های مناسب مدل 
سازی حرارتی را انجام داده است. در بخش 2 توصیف جزئیات نظری 
روش های کنترل، شامل مزایا، محدودیت ها و آخرین برنامه های ارائه 
شده را توصیف می کند. در نهایت، در بخش 3 خالصه ای درباره کنترل 

گرمایش ساختمان ارائه شده است. 

2- روش های کنترل ساختمان

هدف اصلی از کنترل محیط ساختمان ) سیستم HVAC( حفظ آسایش 
گرمایشی ساکنان و دست یابی به بهره وری انرژی خوب است. با این 
از این اهداف، ممکن است  حال، در بیشتر مواقع، دست یابی یه یکی 
باعث شود هدف دیگر تا حدودی قربانی شود. در کنترل ساختمان، معموال 
نقطه تنظیم پذیرفته شده برای دما و رطوبت داخل ساختمان مسکونی یا 
اداری 22 درجه سانتی گراد دما و 45 درصد رطوبت نسبی، به محدوده 
ºC 2 ± و 15 درصد ± رطوبت نسبی است ]5[. در این مقاله، استراتژی 
های مختلف استفاده شده برای کنترل محیط حرارتی ساختمان حدودا 
به چهار کالس دسته بندی شده اند. عبارتند از: )i( روش های کنترل 
قدیمی؛ )ii( روش های کنترل پیشرفته؛ )iii( روش های کنترل هوشمند؛ 
و )iiii( روش های کنترل ترکیبی. با این حال، هم گوشانی خاصی میان 

روش های مختلف کنترل وجود دارد. 

2-1- روش های کنترل کالسیک 

ها،  ساختمان  کنترل  در  شده  استفاده  کالسیک  اصلی  کننده  کنترل  دو 
آنها ساختار  است.   PID کنترل  و  )روشن/خاموش(  موقعیت  دو  کنترل 
کننده  کنترل  این  باعث می شود  که  دارند،  پایینی  اولیه  و هزینه  ساده 
ها در سیستم HVAC در هر دو نوع ساختمان های مسکونی و اداری 
بیش ترین استفاده را داشته باشند. با این حال، هزینه تعمیر و نگهداری 
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عملگرها بسیار باال )بدلیل نوسانات شدید( و بهره وری انرژی کم برای 
هر دو مکانیسم ها است.

در  که  است  هایی  روش  ترین  قدیمی  از  یکی  روشن/خاموش  کنترل 
ساختمان ها به منظور صرفه جویی در انرژی و آسایش گرمایشی ساکنان 
که  ارزان است  و  کننده ساده، سریع  کنترل  گرفته می شود. یک  بکار 
تنها ورودی های باینری را می پذیرد و هم چنین به عنوان کنترل بنگ-

بنگ و کنترل هیستریسیز نیز شناخته می شود. این روش کنترل هنوز در 
ساختمان های خانگی و اداری بطور موثر استفاده می شود و به عنوان 
 .]5[ به خوبی شناخته می شود  و فشار  هامیدیستات  ترموستات،  کلید 
ترموستات ها معموال در سیستم گرمایش خانه و یخچال و فریزرهای 

خانگی یافت می شود.
عملکرد اساسی ترموستات، کنترل تجهیزات گرمایش و سرمایش مطابق 
با شرایط هدف و جاری می باشد. آنها نباید تحت تاثیر پیشنویس ها 
نیمه  آنها در  و منابع گرما قرار بگیرند و هم چنین توصیه می شود که 
ارائه  در  حیاتی  نقش  ها  ترموستات  شوند.  نصب  دیوار  تا  ساختمان 
آسایش به افراد و کنترل اکثر سیستم ها با مصرف انرژی باال را در منازل 
مسکونی بازی می کند. عالوه بر این، آن می تواند تجهزات گرمایش 
و سرمایش، سیستم های تولید کننده رطوبت و رطوبت گیرها، دستگاه 
های کاهش دهنده انرژی و تهویه را کنترل کند. اجزای اصلی ترموستات 
 )ii( سنسور برای اندازه گیری دما در محیط های مورد نظر؛ )i( :عبارتند از
کلید روشن/خاموش تجهیزات گرمایش و سرمایش؛ )iii( حلقه گذشته 
 )iv( و  روشن/خاموش؛  زمان  گیری  تصمیم  و  جبران  یافتن  برای  نگر 
رابط کاربری برای نمایش شرایط فعلی. ترموستات باید دقیق باشد، و 
آن باید واکنش سریع را ارائه کند. اگر سنسور کند باشد، آن نمی تواند 
تغییرات دما را به اندازه سریع تشخیص دهد، منجر به منصرف انرژی 
بیشتر برای سیستم و آسایش کم تر ساکنان می شود. به عنوان مثال 
اگر ثابت زمان ترموستات 1 ثانیه باشد، آن سریع است و اگر آن 90 
ثانیه باشد، پاسخ کند است. به منظور جلوگیری از شکار )شکار به طور 
مداوم انحراف تغییرات را از نقطه عملیاتی نرمال تولید می کند که اغلب 
به عنوان بی ثباتی، چرخه یا نوسان شناخته می شوند(، ترموستات ها 
یک منطقه مرده از Cº 10± تا Cº 1/5± معرفی می کند. ترموستات ها 
در ابتدا دستگاه هایی بر اساس جیوه یا به صورت مکانیکی بودند. در حال 
حاضر دستگاه های الکترونیکی جایگزین آن ها شده اند، که اتصاالت بی 
سیم به جای اتصاالت سیمی دارند. امروزه به منظور ساده سازی صرفه 
جویی بیشتر انرژی، ویژگی ها و توابع جدید زیادی از قبیل ترموستات 
های قابل برنامه ریزی برای ترموستات ها آمده است. آنها دستگاه هایی 

ساده و بدون دردسر هستند و اکثر دستگاه های پیشرفته می توانند حتی 
مناطق چندگانه و ترازهای رطوبت را کنترل کنند. در حالی که ترموستات 
به روش کنترل ساده و کم خرج است، اغلب آن در ردیابی نقطه تنظیم 
دقیق ناتوان است و از این رو از نظر انرژی ناکارآمد است. نظیر کنترل 
روشن/خاموش، کنترل PID همچنین یک مکانیسم کنترل گذشته نگر 
است، که از یک سیستم دانش/مدل استفاده نمی کند. آن خطاها را تعیین 
می کند که اختالف میان متغیر فرآیندهای اندازه گیری شده و نقطه تنظیم 
مطلوب است و سیگنال کنترل را مطابق با این مقدار تنظیم می کند. سه 
روش کنترل جداگانه استفاده شده در الگوریتم کنترل PID وجود دادرد: 
)i( ترم تناسب مربوط به آفست فعلی؛ )ii( ترم انتگرال وابسته به انباشت 
اساس  بر  را  آینده  های  آفست  که  ترم مشتق   )iii( و  خطاهای سابق؛ 
نرخ فعلی تغییرات فرآیند پیش بینی می کند. سیگنال کنترل بر اساس 
مجموع وزنی این سه عمل ارائه می شود. اثر مجزای این سه ترم موجب 
بقای مهم ترین محرک های مکانیسم کنترل PID می شود، و آن هم 
چنین متعهد به تکامل رویکردهای کنترل مدرن می شود. آن می تواند با 
اعمال تنها یک یا دو تا از سه عمل بوسیله صفر کردن دیگر پارامترها، 
برای کاربردهای خاص مفید باشد. کنترل P و کنترل PI دو الگوریتمی 
هستند که بیشتر مورد استفاده واقع می شوند. دینامیک فرآیند حرارتی 
در ساختمان معموال فرآیندی کند واکنش است. بنابراین کنترل تناسب 
می تواند کنترل دمای ساختمان را با ثبات خوب و آفست کم معقول ارائه 
دهد. هم چنین، آن در کنترل رطوبت ساختمان نیز خوب است. ترم مشتق 
هم چنین به مقابله با تغییرات بار ناگهانی رخ داده در سیستم کمک می 
کند ]5[. با این حال، مقدار کمی از اغتشاش سنجش و فرآیند می تواند 
موجب تغییرات زیادی در خروجی به دلیل ترم مشتق حاضر در کنترل 

PID شود.
اگرچه مزایایی از قبیل ساده سازی در پیاده سازی در استفاده از کنترل 
PID وجود دارد، اما ممکن است به دالیل مختلف، مناسب ترین کنترل  
کننده برای ساختمان نباشد. این مستلزم آن است که بعد از نصب و راه 
داده شود.  آموزش  پارامتر  از ساختمان هر سه  ناحیه  برای هر  اندازی، 
این یک کار کامال وقت گیر است که پس از تنظیم نیاز به تنظیم دوباره 
اغتشاشات  اجرای  برای  ها  آن  باشد.  ناخوشایند  است  ممکن  که  دارد 
تصادفی ناتوان هستند، و بنابراین موجب می شود انحراف های بزرگ از 
نقطه تنظیم رخ دهد. در ساختمان ها تقابل حرارتی میان نواحی چندگانه 
ساختمان منجر به رفتار چند متغیره می شود. با این حال، کنترل کننده 
های PID استاندارد در انجام تجزیه و تحلیل، یک سیستم تک ورودی 
و تک خروجی )SISO( فرض می شود که ممکن است موجب انحراف 
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های غیر قابل قبول شود. از آنجایی که این سه کنترل کننده در بازه های 
انرژی پایین عمل می کنند، آن ممکن است در اجراهای بلند مدت مناسب 

باشند.
شین و همکاران )Shein et al.( ]6[ از یک کنترل کننده PID با دو 
محرک، )i( دستگاه تهویه مطبوع و )ii( پنجره، برای کنترل دمای اتاق 
استفاده کردند. کولکارنی و هونگ )Kulkarni an  Hong( یک طرح 
برای سیستم گرمایش ساختمان های مسکونی معرفی  تناسب  کنترل 
کردند، و آن را با دو طرح کنترل موقعیت و PI نسبت به مصرف انرژی 
کنترل  دو  که هر  گرفتند  نتیجه  آنها  کردند.  مقایسه  آسایش حرارتی  و 
موقعیت و کنترل تناسب در جنبه مصرف انرژی مشابه هم هستند، ولی 
کنترل PI برای آسایش حرارتی دارای فواید بیشتری است. در نهایت 
آنها اظهار داشتند که کنترل تناسب دارای مزیت بیشتر کنترل روشن/

خاموش نسبت به عمر تجهیزات به علت سیگنال کنترل بسیار نرم تر 
دارد. 

2-2- روش های کنترل پیشرفته
با محدودیت های خاص برای  استراتژی های کنترل قدیمی می تواند 
 )SISO( کنترل ساختمان ها اعمال شود. تنظیم آن ها برای سیستم های
آسان است، اما تنظیم آن ها برای سیستم های چند ورودی و چند خروجی 
 PID نه تنها آسان نیست، حتی غیر ممکن است. اگرچه کنترل )MIMO(
یکی از بهترین استراتژی های کنترل است، اما آن نمی تواند اثرات خیلی 
مهم دمای خارج را منعکس کند مگر اینکه کنترل آینده نگر درست کند. 
عالوه بر این، ممکن نیست که آن بهترین راه حل برای سیستم های غیر 
خطی شبیه سیستم های تهویه مطبوع )HVAC( باشد. کنترل تاخیرهای 
بلندمدت و دینامیک آرایش بیشتر با کنترل کننده های PID مشکل است. 
این نیازها را می توان با روش های کنترل پیشرفته راضی کرد. این روش 
ها برای کنترل این منظور، معموال از از مدل دینامیک سیستم استفاده 
می کنند، و مشخصه های غیر خطی را نشان می دهند. چنان که سیستم 
های تهویه مطبوع غیر خطی هستند، این روش ها به طور گسترده در 
کنترل ساختمان ها استفاده می شوند ]5[. این مقاله به تشریح روش 
های کنترل پیشرفته در سه جنبه مختلف می پردازد: )i( کنترل پیشگویانه؛ 

)ii( کنترل انطباقی )قابل تطبیق(؛ و )iii( کنترل بهینه.

)MPC( 1-1-1- مدل کنترل پیشگویانه
ساختمان  اتوماسیون  های  سیستم  برای  پیشگویانه  کنترل  بکارگیری 
می تواند موجب افزایش صرفه جویی در انرژی شود، و آن ها نسبت به 
سایر کنترل ها مقرون به صرفه تر هستند. با استفاده از چارچوب کنترل 
پیشگویانه در اتوماسیون ساختمان ها، مزایای زیادی به غیر از صرفه 
اغتشاشات  برابر  آید. خوشفکری در  تواند بدست  انرژی می  جویی در 
و تغییرات، کنترل چند متغیره، بهبود پاسخ در حالت پایدار، پیش بینی 
اغتشاشات آینده، پیش بینی عمل های کنترل و بسیاری دیگر، تنها برخی 
از این ویژگی ها هستند. برنامه های زیادی وجود دارد که در آن کنترل 
شده  اعمال  ساختمان  مطبوع  تهویه  های  سیستم  انواع  به  پیشگویانه 
اند. آن ها می توانند به هر دو نوع تک ناحیه و چند ناحیه )یک ناحیه به 
طور کامل محصور یا بخش تا حدودی باز در ساختمان( ساختمان های 
مسکونی، اداری و ساختمان های عمومی اعمال شود ]7[. با این حال، 
تصمیم برای اجرای کنترل پیشگویانه برای ساختمان های خاصبه دوره 

بازگشت سرمایه گذاری بستگی دارد.

به  حاضر  حال  در  و  است،  شده  بندی  فرموله   1970 سال  در   MPC
صورت گسترده در فرآیندهای کاربردی کنترل استفاده می شود. به طور 
کلی عملکرد برتر از نظر مصرف انرژی پایین تر، واکنش گذرا بهتر، مقاوم 
بودن در برابر اغتشاشات و سازگاری تحت شرایط نوسان ارائه می دهد 
]MPC .]7 می تواند هم چنین با فرآیند حرکت آهسته با تاخیر زمان، و 
با تعداد زیادی متغیرهای دستکاری شده و کنترل شده مقابله کند. این 
روش های کنترل چند متغیره بر اساس یک مدل پیش بینی هستند که 
بعدی  بینی خروجی  برای پیش  بعدی  و ورودی های  قبلی  اطالعات  از 
استفاده می کند. در حالی که این فرآیند کنترل می شود، با استفاده از 
مدل سیستم، MPC یک بردار کنترل تولید می کند که تابع هزینه خاصی 
را بر روی پیش  بینی در حضور اغتشاشات و محدودیت ها به حداقل می 
رساند. تعریف مدل این تنگراه از کل روند برنامه MPC است، و الزامات 
سخت گیرانه در ساختار مدل وجود ندارد. ممکن است که مدلی خارج از 

سه نوع: جعبه سیاه، جعبه خاکستری و جعبه سفید استفاده شود.
مدل های فیزیکی استفاده شده در MPC به طور کلی نظیر شبکه های 
RC الکتریکی هستند. آن ها مدل های مرتبه اول دینامیک تولید شده 
با استفاده از خازن های حرارتی فشرده و مقاومت ساختمان هستند. با 
این حال، پیدا کردن اصل اول مدل می تواند برای ساختار ساختمان های 
پیچیده وقت گیر باشد. مدل های داده محور )مدل های جعبه خاکستری 
یا سیاه( توابع ریاضی خطی و غیر خطی را با داده های اندازه گیری شده 
از سیستم تهویه مطبوع ساختمان را پرازش می کند. آن ها را می توان با 
مدل های شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی، ماشین بردار پشتیبان، مدل 
های تاخیر زمان مرتبه اول و دوم، مدل های آماری )  AR)اتورگرسیو(، 
ARX )اتورگرسیو اگزوژون(، ARMA )اتورگرسیو میانگین متحرک(، 
ARMAX )اتورگرسیو میانگین متحرک اگزوژون(، BJ )جعبه جیکنز(، 
 )Privara( و ترکیب آن ها توسعه داد. پریوارا )خطای خروجی( OE
بینی  پیش  خطای  های  روش   ،)4SID( زیرفضا  شناسایی  های  روش 
فیزیکی  نیمه  مدلسازی   ،)MPC )MRI به  مربوط  )PEM(، شناسایی 
قطعی )DSPM( و مدلسازی نیمه فیزیکی احتمالی )PSPM( را توضیح 
داد که روش های آماری مشهور استفاده شده در تشکیل مدل  پیشگویانه 
هستند. MRI، DSPM و PSPM مدل های جعبه خاکستری هستند در 
حالی که 4SID مدل جعبه سیاه است. دقت این مدل های داده محور به 
کیفیت داده های اندازه گیری شده بستگی دارد. از این رو اندزه گیری 
ها باید با دقت باال انجام شود، که نویز پایین و فرکانس نمونه برداری 
مناسب به دینامیک فرآیند بستگی دارد ]7[. با این حال، در کل، صحت 
مدل های داده محور در مقایسه با مدل های فیزیکی بیش تر است. اگرچه 
 Energy که مدل های جامع فرموله بندی شده با برنامه هایی از قبیل
Plus، Fluent و TRNSYS بسیار دقیق هستند؛ معموال آن ها برای 
توسعه کنترل کننده ها استفاده نمی شوند. مدل هایی با کیفیت باال، دقت 
زیادی دارند، ولی بسیار پیچیده و در محاسباتی با فقدان نگرش فیزیکی، 
خوب نیستند. بهتر است از یک مدل با حداقل پیچیدگی ممکن استفاده 
شود، که روی فیزیک ساده یا فرمول های ریاضی ساده، برای رسیدن به 

دقت معقول و سادگی محاسبات توسعه داده شده باشد.
با  زیر شیروانی  اتاق  و یک  اتاق  دو  خانوادگی شامل  خانه  ]8[ یک  در 
استفاده MPC  کنترل شده است. یک مدل فضای حالت خطی توسعه 
داده شده با شبکه خازن مقاومت به عنوان مدل پیشگویانه برای کنترل 
گرمایش و سرمایش با دوره پیش بینی 24 ساعته استفاده شده است. 
کیم و براون )Kim and Brown( یک مدل فضای حالت مرتبه کاهش 
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داده شده با 10 حالت برای کنترل یک ساختمان تک ناحیه توسعه دادند. 
مدل های مرتبه کاهش داده شده )ROM( در حالی که دقت پیش بینی 
را حفظ می کنند، پیچیدگی و الزامات محاسباتی کمتری نیاز دارند. آن ها 
با موفقیت از مدل های ROM و MPC استفاده کردند و نتایج را با مدل 

TRNSYS مقایسه کردند.
تاخیر  با  خطی  غیر  پیچیده  های  سیستم  مطبوع،  تهویه  های  سیستم 
اعمال آن  اولیه و  با اصول  نتیجه معموال مدلسازی آن ها  هستند، و در 
ها در MPC مشکل است. شبکه های عصبی انتشار به عقب )NN( با 
الیه های کم می تواند این سیستم های غیر خطی را با بازشناسایی باال 
تقریب بزند. یک شبکه عصبی انتشار به عقب برای ایجاد یک مدل پیش 
بینی برای سیستم تهویه مطبوع در استفاده شده است. آن ها از چهار 
ورودی )دمای اتاق و بازشدگی شیر ورودی آب سرد شده در زمان t تا  
MPC ،)1-t و برای تصحیح گذشته نگر برای کنترل واحد هواساز برای 
توسعه مدل پیش بینی استفاده کردند. نتیجه گرفتند که مکانیسم کنترل 
استفاده شده می تواند به صورت کارآمدی دمای اتاق را کنترل کند. هر 
دو مدل پیش بینی شبکه عصبی آینده نگر و مدل ARX برای ساختمان 
تک ناحیه در توسعه داده شده است، و آن ها نتیجه گرفتند که مدل های 
 ARX غیر خطی با الگوریتم لونبرک مارکوارت نسبت به مدل های NN
منطق  های  دهد. روش  می  تری  دقیق  درجه حرارت  بینی  پیش  خطی 
فازی نیز می تواند برای برنامه های کنترل پیشگویانه ساختمان اعمال 
شود. طرح کنترل پیشگویانه فازی برای کنترل دما در یک سیستم تهویه 
هوا )AC( استفاده شده است. کنترل کننده بر اساس مدل فازی تاکاگی 
سوگنو )Takagi Sugeno( است، و آن در کنترل واحد AC دینامیک 
غیر خطی با محاسبات کم تر به خوبی عمل کرد. رگرسیون بردار پشتیبان 
)SVR( توانایی تقریب کامل دارد و می تواند برای مدل سیستم های 
تهویه مطبوع غیر خطی استفاده شود. آن به طور هم زمان خطای پیش 
 ).Xi et al( بینی و پیچیدگی مدل را به حداقل می رساند. خی و همکاران
برای سیستم  دینامیک غیر خطی  ایجاد یک مدل  برای   SVR از مدل 
خطی  غیر   MPC یک  ها  آن  نهایت  در  کردند.  استفاده  مطبوع  تهویه 
بر اساس مدل SVR برای کنترل دما و رطوبت نسبی در یک محفظه 
 Lixing( همکاران  و  لیکزینگ  دادند.  توسعه  موفقیت  با  را  حراراتی 
بار خنک سازی سیستم تهویه  بینی  برای پیش   SVR از  نیز   ).et al
مطبوع ساختمان استفاده کردند. روش های شناسایی زیرفضا با پیش 
بینی فیلتر کالمن برای یک ساختمان مسکونی دو طبقه نشان داده شده 
اندازه گیری درجه حرارت، رطوبت و تابش  است. این ساختمان برای 
خورشیدی با شبکه سنسور بی سیم بزرگ مجهز شده است. دو روش 
آماری، ARMAX و روش شناسایی زیرفضا برای کنترل پیشگویانه یک 
سیستم گرمایش تابشی سقف استفاده شده است. مجموعه ای از داده 
های یک ساختمان اداری چند ناحیه بزرگ برای ایجاد یک مدل کنترل 
پیشگویانه کافی نیست. برای غلبه بر این موضوع، یک مدل ضمنی از 
ساختمان اداری در نرم افزار Energy Plus توسعه داده شده است. 
سپس آن ها داده با کیفیت خوب برای مدل پیشگویانه تولید کردند، که 
این مدل ضمنی با سیگنال های ارائه شده خاصی بهبود یافت. پس از 
آن کنترل پیشگویانه ساختمان با روش های شناسایی سیستم اجرا شد. 
پارامتریک خطی  های  مدل  از  نوعی  چنین  هم   ARMAX های  روش 
جعبه سیاه هستند که در کنترل پیشگویانه ساختمان ترجیح داده شده 
است. یکی از این مدل ها در ]9[ ارائه شده است که می تواند در کنترل 
دمای در ساختمان اداری استفاده شود. عالوه بر این، برنامه ای از مدل 

های ARX، ARMAX، BJ و OE خطی جعبه سیاه را برای پیش بینی 
دمای اتاق و رطوبت نسبی یک اتاق اداری از ساختمان تجاری را توسعه 

دادند.

1-1-2- کنترل تطبیقی
کنترل تطبیقی نوع خاصی از سیستم کنترل غیر خطی قابل اجرا برای 
فرآیندهایی با دینامیک تغییر در شرایط کار عادی در معرض اغتشاشات 
تصادفی است. آن ها اسن فرآیندها را یک حلقه بسته کنترل می کنند و 
اطالعات مشخصه های سیستم به صورت آنالین در حالی که سیستم کار 
می کند، بدست می آید. وقتی که این پارامترهای مدل دینامیکی دستگاه 
نامعلوم است و/یا در زمان متغیر است، این سیستم کنترل تطبیقی هنوز 
می تواند بدست آید یا سطح مورد نظر از عملکرد سیستم کنترل را حفظ 
کند. سیستم های کنترل معمولی از گذشته نگر برای رد اثرات اغتشاشات 
ها  آن  این،  بر  کنند. عالوه  می  استفاده  کنترل شده  متغیرهای  روی  بر 
عوض، سیستم  در  دهند.  نمی  انجام  را  کنترل سیستم  عملکرد  تعیین 
کنترل تطبیقی شاخص عملکرد خاصی از سیستم کنترل را با استفاده از 
ورودی ها، حاالت، خروجی ها و اغتشاشات معلوم اندازه گیری می کند. 
 ،PI پس از تجزیه و تحلیل شاخص عملکرد اندازه گیری شده با مرجع
مکانیسم تطبیق پارامترهای کنترل کننده قابل تنظیم را به منظور حفظ 
شاخص عملکرد سیستم کنترل اصالح می کند. از این رو سیستم کنترل 
تطبیقی را می توان به عنوان سیستم گذشته نگر که این متغیرهای کنترل 
شده شاخص عملکرد هستند، معنی کرد. دسته گذشته نگر اولیه تغییرات 
سیگنال فرآیند و دسته گذشته نگر ثانویه تغییرات پارامتر فرایند، تطبیق 
کنترل را می سازد. پیکربندی اولیه از یک سیستم کنترل تطبیقی در شکل 

1 اراه شده است.
بیشتر سیستم های کنترل تطبیقی را می توان به دو گروه اصلی کنترل 
تطبیقی گذشته نگر و کنترل تطبیقی آینده نگر تقسیم کرد. کنترل کننده 
های تطبیقی گذشته نگر در چندین دسته بندی طبقه بندی می شوند. به 
کنترل تطبیقی آینده نگر، کنترل تطبیقی حلقه باز نیز گفته می شود. این 
روش معتقد است یک رابطه محکم میان بعضی مشخصه های متغیرهای 
قابل اندازه گیری محیط، و پارامترهای مدل سیستم وجود دارد. اصالح 
عملکرد سیستم ناشی از تغییرات پارامتر کنترل کننده اندازه گیری نشده 
است و برای یک بلوک مقایسه تصمیم به منظور بررسی کارایی تطبیق 
پارامتر به عقب تغذیه می شود. از این رو، اگر رابطه میان اندازه گیری های 
محیطی و پارامترهای مدل سیستم تغییر کند، احتمال شکست سیستم 
از سیستم کنترل تطبیقی به تغییرات  با این حال، این نوع  وجود دارد. 
فرآیند سریع واکنش نشان می دهد که یک مزیت است. همچنین برخی 
محدودیت در کنترل تطبیقی حلقه باز وجود دارد. بی توجهی به همه اثرات 
مربوط به سیگنال/اغتشاشات اندازه گیری نشده، تغییرات غیر قابل پیش 
دادن  وفق  برای  پارامتر  ذخیره سازی  الزامات  و  رفتار سیستم  از  بینی 
بسیاری از شرایط عملیاتی بعضی از آن ها هستند. افزایش برنامه ریزی 
زمانی برای یک طرح کنترل تطبیقی آینده نگر، برای اولین بار در سال 
1950 برای کنترل هواپیما استفاده شد که در انواع شرایط استفاده شد، 

اگرچه به صورت کامل تطبیقی نیست ]10[.
ون و همکاران )Wen et al.( از کنترل تطبیقی آینده نگر برای ساختمان 
مقاومت حرارتی  و  خازن  مدل  ها یک  آن  و  کردند  استفاده  اتاقه  چهار 
فشرده مربوط به ساختمان ابداع کردند. شبکه عصبی نیز می تواند برای 
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تولید یک مدل برای کنترل تطبیقی استفاده شود. کارهای گسترده ای 
تهویه مطبوع  تطبیقی در سیستم های  کنترل  برنامه های  با  ارتباط  در 

ساختمان انجام شده است ]11[.

1-1-3- کنترل بهینه
در کنترل بهینه، سیگنال های کنترل برای ارضای برخی محدودیت های 
فیزیکی مشتق می شوند و در همان حال در آخر معیار عملکرد انتخاب می 
شود. کنترل بهینه و زیر شاخه های آن در بسیاری از رشته های مختلف از 
جمله هوافضا، کنترل فرآیند، رباتیک، مهندسی زیستی، اقتصاد، امور مالی 
و علوم مدیریت یافت می شوند، و در تئوری کنترل نیز حوزه پژوهشی 
فعالی دارد ]12[. مطابق ]12[، فرمول بندی مسائل کنترل بهینه نیازمند: 
 )iii( )ii( مشخصات شاخص عملکرد؛  )i( کنترل مدل ریاضی سیستم؛ 
مشخصات همه شرایط مرزی روی حالت ها و محدودیت ها باید توسط 

حالت ها و کنترل ها ارضا شود؛ و در نهایت )iv( شرح متغیرهای آزاد.
بجای استفاده از روش های کنترل معمولی، کنترل ساختمان روی روش 
های کنترل بسیار پیشرفته متمرکز شده است. به تازگی افزایش توجهات 
در استفاده از کنترل بهینه برای ساختمان ها برای بهبود آسایش و به 
حداقل رساندن مصرف انرژی وجود دارد. این هدف دوگانه می تواند با به 
حداقل رساندن تابع هزینه در مواجهه با جنبه کنترل بهینه انجام شود. 
استراتژی کنترل نشان داده شده را می توان در هر یک از مدل های جعبه 

سفید، جعبه خاکستری و جعبه سیاه جای داد. 
کنترل  برای  ریاضی  های  مدل  از  استفاده  با  بهینه  کنترل  های  روش 
گرمایش ساختمان توسعه یافته است. مدل های جعبه خاکستری می 
اندازه گیری  از داده های  بهینه استفاده شود. آن ها  تواند برای کنترل 
شده یک ساختمان مدرسه ابتدایی یک طبقه برای شناسایی مدل جعبه 
اند و بعد از آن برای بررسی دو روش کنترل  خاکستری استفاده کرده 
بهینه بر اساس دمای نقطه تنظیم استفاده شده است. مدل های جعبه 
خاکستری برای انجام بهینه سازی به خوبی سازگار هستند، اگر که آن ها 

به سرعت اجرا و در قبال محدودیت ها پاسخگو هستند.

2-3- کنترل هوشمند/نرم
نظیر  مطبوع  تهویه  های  برای سیستم  مناسب  ریاضی  مدل  شناسایی 
سیستم های پیچیده، غیر خطی و MIMO یک کار چالش برانگیز است. 
عالوه بر این، آن ها در معرض تعداد زیادی از اغتشاشات، احتماالت و 
موضوع  حرارتی یک  آسایش  از  بشر  احساس  دارند.  قرار  زمان  تاخیر 
مبهم و ذهنی است، بنابراین به حساب آوردن مشکل است. در کنترل 
هوشمند هیچ مدل برای پیکربندی کنترل کننده مورد نیاز نیست و صرفا بر 
اساس درک انسان از آسایش حرارتی است. در نتیجه از موضوع مرتبط 
با توسعه مدل فیزیکی برای ساختار ساختمان اجتناب می شود. بنابراین 
کنترل کننده های هوشمند برای سیستم های تهویه مطبوع روش کنترل 
امید دهنده است. استفاده از هوش مصنوعی )AI( برای کنترل پیشرفته 
ساختمان در سال 1930 آغاز شد ]13[. با این حال از این روش ها در 

سال 1990 به صورت گسترده استفاده شد.
تکنیک های کنترل هوشمند می توانند به صورت مستقیم برای کنترل 
HVAC استفاده شود و هم چنین برای بهبود کنترل کننده های سنتی نیز 
بکار گرفته می شود. روش های هوشمند در سه زیر شاخه اساسی ارائه 
می شود: )i( منطق فازی )FL( مبتنی بر کنترل کننده ها؛ )ii( شبکه عصبی 
مصنوعی )AAN( مبتنی بر کنترل کننده ها؛ و )iii( نرو فازی مبتنی بر 
کنترل کننده ها. دو روش آخر، روش های تطبیقی فرآیندهای خودتنظیم 
 Moon( تکرار شونده در طی عملیات سیستم هستند. مون و همکاران
et al.( سه روش AI مبتنی بر روش های کنترل حرارتی استفاده شده 
برای کنترل ساختمان را بررسی کردند ]14[. عملکرد هر یک از روش 
های کنترل در دو نوع ساختمان مسکونی در آمریکا بررسی شده اند. آن 
ها نتیجه گرفتند که AI تطبیقی مبتنی بر روش های کنترل پتانسیل خوبی 
در حفظ دمای هوای داخل راحت تر از روش های معمولی دارد. با این حال 

اثر صرفه جویی انرژی در این سه روش دیده نمی شود.

FL -4-1-1 مبتنی بر کنترل هوشمند
 )ii( سازی؛  فازی   )i( است:  اصلی  مرحله  سه  از  متشکل  فازی  منطق 
)از قبیل مثلث،  )iii( غیر فازی سازی. توابع عضویت  استنتاج فازی؛ و 
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اصلی  نقش   )Sigmoidal توابع  و  بل  توابع  گووسی،  توابع  ذوزنقه، 
و  میان 0  درجه عضویت  به  ورودی  مقدار  هر  توسط  فرآیند  این  در  را 
1 بازی می کنند. سیستم استنتاج فازی یک مجموعه فازی داخل یک 
مجموعه فازی متفاوت با استفاده از قوانین فازی و عملیات منطقی است. 
آن  و  شوند  می  داده  نشان   IF-THIN عالیم  با  معموال  فازی  قوانین 
به صورت خودکار  یا  بوسیله متخصصان استخراج شوند  توانند  ها می 
و  نرم  از تکنیک های محاسبات  استفاده  با  داده های عددی موجود  از 
الگوریتم های تکاملی تولید شوند. دو نوع اصل از سیستم استنتاج فازی 
 .Sugeno فازی  استنتاج  و   Mamdani فازی  استنتاج  دارد:  وجود 
نوع Mamdani به طور کلی پذیرفته شده است و به صورت گسترده 
استفاده می شود در حالی که نوع Sugeno به ویژه برای سیستم های 
غیر خطی دینامیک خوب است. مجموع مقدار خروجی زبانی از مراحل 
پیشین تولید می شود که ورودی مرحله غیر فازی کردن محسوب می 
از مرحله نهایی  شود. هدف، داشتن مقدار ترد واحد به عنوان خروجی 
است. منطق فازی می تواند آسایش حرارتی را به صورت زبانی توضیح 
دهد و بنابراین، می تواند سطوح آسایش حرارتی را به جای سطوح دما یا 
رطوبت توصیف کند که منجر به بهبود آسایش حرارتی می شود. چندین 
روش کنترل براساس کنترل منطق فازی نشأت می گیرد که در ادامه به 

صورت خالصه توصیف شده اند. 
کنترل کننده P فازی تکنیکی است که در آن FL در کنترل حلقه بسته 
استفاده شده است. ورودی های کنترل کننده از اندازه گیری ها بدست 
می آید و خروجی سیستم منطق فازی برای کنترل مراحل استفاده می 
شود. در حقیقت این یک سیستم FL خالص است که به عنوان کنترل 

کننده P فازی نشان داده شده است ]13[.
کنترل کننده های فازی PID-like به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. 
نوع اول FLC )کنترل کننده منطق فازی( معمولی است، که به عنوان 
مجموعه  قوانین کنترل اکتشافی تحقق می یابد ]13[. این نوع معموال به 
عنوان کنترل کننده های فازی PI-like یا PD-like نامیده می شود. 
نوع دوم شامل کنترل کننده PID معمولی در ارتباط با مجموعه ای از 
با تنظیم افزایش PID آنالین  قوانین فازی و مکانیسم استدالل فازی 

است. با این حال، این سیستم یک مدل وابسته است.
کاربرد کنترل منطق فازی برای ساختمان ها موثر است به طوری که این 
قادر  آن  است.  مناسب  به خوبی  غیر خطی  کنترل سیستم  برای  روش 
است به طور یکسان هر تابع غیر خطی را با هر درجه ای از دقت تقریب 
بزند و هم چنین عملیات سریع ارائه بدهد. اگر  قوانین فازی قوی طراحی 
شوند، کنترل کننده های فازی می توانند با کاهش خطای باال/پایین حاضر 
در متغیر کنترل، پاسخ اغتشاشات را بهبود ببخشد. فرایس و همکاران 
به طور  با استفاده  برای ساختمانی  را  این تکنیک   ).Fraisse et al(
ناپیوسته بکار بردند ]15[. بسیاری از محققان دیگر نیز منطق فازی را 

برای کنترل آسایش حرارتی ساختمان بکار گرفتند.
کنترل  برای  تطبیقی   PD فازی  و   PD فازی   ،PID فازی  از  استفاده 
آسایش حرارتی و بصری و کیفیت هوای داخل ساختمان توصیف شده 
انرژی بود که کم ترین  از اهداف اصلی آن کاهش مصرف  است. یکی 
مقادیر با کنترل کننده  فازی PID تطبیقی بدست آمد. با این حال، برای 
مدیریت منبع انرژی در ساختمان، توسعه کنترل کننده فازی PID را برای 

کنترل هوای محیط داخلی ساختمان ارائه شده است.

ANN -5-1-1 مبتنی بر کنترل هوشمند

ANN از مغز انسان، دستگاه عصبی و فرآیند یادگیری آن الهام گرفته 
پیوسته در الیه های  به هم  نرون های  از  ای  از مجموعه  ها  آن  است. 
است.  شده  تشکیل  شبکه  از  خروجی(  و  پنهان  ورودی،  )الیه  مختلف 
خروجی شبکه با استفاده از ورودی ها، وزن شبکه و توابع انتقال محاسبه 
می شود. مدل های ANN با فرآیند تنظیم خود سازگاری دارد و به طور 
فزآینده ای در کنترل حرارتی پیشرفته ساختمان مورد استفاده قرار گرفته 
است. در میان روش های مختلف AI، روش ANN بر سایر روش ها 
چند مزیت دارد: )i( ANN از تعداد زیادی متغیر ورودی استفاده می کند 
)روش فازی و نرو فازی از تعداد محدودی ورودی استفاده می کند، به 
طوری که افزایش تعداد توابع عضویت و قوانین استنتاج فازی سیستم 
را برای حل پیچیده تر می کند.(؛ )ii( ANN می تواند به تعداد زیادی 
داده ورودی رسیدگی کند. با این ویژگی ها، کاربرد ANN برای پیش 
بینی مصرف انرژی خدمات ساختمان، ادعا می کند قابل اطمینان تر است. 
کروری کامل از معماری و ساختار شبکه های عصبی مختلف در پیش بینی 
مصرف انرژی ساختمان، با مثال هایی مناسب، برای فهم جزئیات مفهوم 

در ]16[ ارائه شده است.
در  انرژی  تقاضای  بهینه سازی  برای   ANN بر  مبتنی  ها  کننده  کنترل 
ساختمان بسیار مفید هستند، بویژه برای ساختمان هایی که توده های 
عصبی  شبکه  کنترل  روی  زیادی  های  برنامه  دارند.  زیادی  حرارتی 
ساختمان ارائه شده است. به طوری که سیستم های HVAC ساختمان 
دینامیک و غیرخطی هستند، بنابراین استفاده از کنترل کننده ها مبتنی بر 
شبکه عصبی دینامیک بسیار معمول است. یک شبکه عصبی دینامیک 
روی ایده اتورگرسیو غیرخطی با ورودی خارجی )NARX( برای مدل و 

کنترل سیستم HVAC، در ]17[ استفاده شده است.

1-1-6- نرو فازی مبتنی بر کنترل هوشمند
منطق فازی یک چالش در تولید بهینه قوانین فازی و تعیین توابع عضویت 
برای کنترل بهتر است. به منظور غلبه بر این مشکل و برای توسعه یک 
 ANN و FL پایه قوانین بهینه، یک روش جفت شدگی جدید از هر دو
معرفی کرده است. به همین منظور، تکنولوژی شبکه عصبی در تکنولوژی 
فازی استفاده می شود و که منجر به ایجاد سیستم استنتاج نرو فازی 
 ).Marvuglia et al( می شود. مارویا و همکاران )ANFIS( تطبیقی
نمایشی از ترکیب مدل نرو فازی برای تنظیم هوای داخلی محیط ارائه 
با ورودی های خارجی برای  اتورگرسیو  دادند ]18[. یک شبکه عصبی 
تولید پیش بینی دمای داخل استفاده شد، که از دمای خارجی، رطوبت 
استفاده  ورودی  عنوان  به  قبلی  های  بینی  پیش  و  باد  سرعت  نسبی، 
کردند. کارهای قابل توجه دیگری در زمینه کترل ساختمان با استفاده از 

ANFIS انجام شده است.

1-1-7- کنترل ترکیبی
 )ANN و FL( کنترل کننده های ترکیبی با ادغام روش های کنترل نرم
و روش های کنترل قدیمی یا پیشرفته فرموله می شوند. برخی از نمونه 
های این استراتژی در بخش های قبلی از قبیل کنترل فازی-PID، کنترل 
نرو تطبیقی و کنترل نرو فازی بحث شده اند. در اینجا، روش های کنترل 
نرم در سطوح باالتر استفاده ی شوند و دیگر روش های کنترل در سطوح 
پائین تر از ساختار کنترل استفاده می شوند ]7[. مزیت کنترل کننده های 
ترکیبی این است که می توانند برخی مسائل که کنترل کننده های فردی 
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قادر به حل شان نیستند، را حل کنند. با این حال، طراحی بخش کنترل 
نرم ملزم تجربه کاربر و تعداد زیادی داده برای آموزش است، در حالی 
که کنترل کننده های قدیمی یا پیشرفته، تنظیم آن ها دشوار است )بویژه 
ها  کننده  کنترل  از مشکالت  برخی  ها  این   ،)HVAC ها  برای سیستم 

هستند.
روش های مختلفی برای بهبود عملکرد کنترل کننده های PID استفاده 
شده است که طرح کنترل فازی PID یکی از آن ها است. یک کنترل 
کننده فازی PI خود تنظیم برای برای عرضه حلقه کنترل فشار هوا توسعه 
تغییرات  که  وقتی  و  عادی  عملیات  شرایط  تحت  که  است.  شده  داده 
نیز یک  PI تطبیقی  پارامترها بزرگ هستند، بهتر عمل می کند. کنترل 
 HVAC PI در سیستم  کننده های  کنترل  برای  که  روش جدید است 
استفاده شده است. آن دارای پاسخ دهی سریع تر، پرت های کوچک 
تر، دقت باال، استراتژی قوی تر و ثبات بهتر است. پاریس و همکاران 
)PID، PID-MPC و  از سه طرح کنترل  برنامه ای   ).Paris et al(
فازی PID( برای کنترل دمای داخلی در ساختمان های چند انرژی ارائه 

دادند. آن ها یافتند که طرح PID-MPC نسبت به دیگر روش ها منابع 
انرژی مختلف را بهتر کنترل می کند. کاربرد مدل های ANN در کنترل 
حرارتی ساختمان های مسکونی با منطق تطبیقی و پیشگویانه بررسی 
شده است. آن ها دمای هوا، رطوبت و PMV را به عنوان متغییر در نظر 
گرفتند. مشاهده شد که نسبت به سیستم های ترموستات معمولی راحت 
تر است و پتانسیل افزایش آسایش حرارتی ساختمان های مسکونی را 
دارد. بعالوه، عملکرد تجزیه و تحلیل ANN مبتنی بر مدل های پیشگویانه 
و تطبیقی برای اغتشاشات در داخل و اطراف ساختمان های مسکونی در 

]19[ داده شده است.

3- خالصه و نتیجه گیری
در این مطالعه، انواع روش های کنترل بکار گرفته شده برای کنترل دما 
و انرژی در ساختمان ها به طور جامع بررسی شده اند. در آغاز مقاله، 
بحران انرژی موجود در ساختمان ها در سرتاسر جهان شرح داده شده 
است. بعد، انواع استراتژی های کنترل ساختمان های مختلف، تکنیک 
های قدیمی، پیشرفته و هوشمند شرح داده شده است. هنوز هم روش 

جدول 1: مزایا و محدودیت های روش های کنترل گرمایش ساختمان.
صفحه 

53
صفحه 

53

محدودیت هامزایااستراتژی کنترل

کنترل روشن/خاموش
هزینه اولیه پایین؛ ساختار ساده؛ 

پاسخ گویی سریع؛ نوع گذشته نگر.

قبول تنها ورودی های باینری؛ اغلب در ردیابی نقطه 
تنظیم ناتوان است و از این رو ناکارآمد است؛ 

در بلند مدت همه کاره و موثر نیست.

PID کنترل
نوع گذشته نگر؛ ترم مشتق برای مقابله 

با تغییرات بار ناگهانی در سیستم.

به دلیل ترم مشتق، اندازه گیری کوچک و نویز 
فرآیند می تواند موجب تغییرات زیادی در خروجی 

شود؛ انرژی ناکارآمد؛ زمان بر بودن تنظیم.

MPC

افزایش صرفه جویی انرژی؛ مقرون به صرفه، مقاوم 
در برابر اغتشاشات؛ کنترل متغیرهای چندگانه؛ 

بهبود حالت دائمی پاسخ؛ پیش بینی اغتشاش آینده؛ 
پیش بینی اقدامات آینده؛ پاسخ گذرا بهتر؛ پاسخ به 

فرایندهای حرکت آهسته با تاخیر زمان.

نیازمند شناسایی مدل مناسب سیستم؛ 
گران بودن نصب و راه اندازی.

کنترل تطبیقی
افزایش صرفه جویی انرژی؛ ثبات خوب؛ با تغییرات در 
فرآیندهای دینامیک، پارامترها می توانند سریعا تغییر 

کنند؛ بکارگیری آسان؛ واکنش سریع. 

نیازمند شناسایی مدل مناسب سیستم؛ 
طراحی مورد نیاز برای پیاده سازی بسیار زیاد است.

کنترل بهینه
افزایش صرفه جویی انرژی؛ پاسخ سریع؛ 

کنترل چند متغیره.
نیازمند شناسایی مدل مناسب سیستم.

کنترل فازی
روش کنترل غیرخطی و می تواند به طور موثری برای 

سیستم های HVAC اعمال شود؛ دقت باال؛ 
عملیات سریع.

تنها می توان از متغیرهای ورودی محدودی استفاده 
کرد؛ توسعه تعداد بهینه قوانین فازی و تعیین 

پارامترهای تعیین عضویت مستقیما نیست.

ANN کنترل
قبول تعداد زیادی متغیر ورودی و داده؛ پیش بینی های 

قابل اطمینان.
نیاز به تعداد زیادی داده برای کیفیت پیش بینی ها

کنترل نرو فازی
ترکیب می تواند باعث توسعه قوانین فازی و تعیین 

پارامتر های توابع عضویت شود.
تنها می توان از متغیرهای ورودی 

محدودی استفاده کرد

کنترل ترکیبی
ترکیبی از کنترل نرم و کنترل قدیمی/پیشرفته می تواند 
مسائلی که ممکن است بوسیله کنترل کننده های فرد 

حل نشود را حل کند.

نیاز به تعداد زیادی داده برای آموزش کنترل نرم، تنظیم 
کنترل کننده های قدیمی/پیشرفته را مشکل می کند.
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های کنترل قدیمی انتخاب اول در ساخت و سازها هستند، در حالی که 
اند.  آورده  بدست  را  افزونی  روز  توجه  و هوشمند  پیشرفته  های  روش 
انواع سیستم های کنترل و مزایا و محدودیت هایشان به طور خالصه در 

جدول1 ذکر شده است.
و  پایین  اولیه  قدیمی هزینه  کننده های  کنترل  از  استفاده  دلیل  در کل، 
سادگی پیاده سازی است. با این حال، هزینه نگهداری باالتر و مصرف 
در  موثر  طور  به  تواند  نمی  ها  آن  این،  بر  عالوه  دارد.  بیشتری  انرژی 
سیستم های MIMO استفاده شوند. روش های کنترل پیشرفته می تواند 
یک روش جایگزین در کنترل ساختمان باشند. این روش نیازمند یک 
مدل دینامیک با کیفیت خوب است و آن ها مشخصات غیر خطی را نشان 
می دهد. به طوری که سیستم های HVAC غیر خطی هستند و فرآیندها 
زمان تاخیر دارند، روش های کنترل پیشرفته می تواند آن ها را به صورت 
روان تر نسبت به روش های مرسوم اداره کند. در کنترل هوشمند، هیچ 
مدل ریاضی مورد نیاز نیست و آن صرفا براساس مفهوم آسایش حرارتی 
است. عالوه بر این، این کنترل کننده ها می توانند برای ارتقاء کنترل 

کننده های سنتی موجود استفاده شوند.
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مهندس مجید کاووسیان - کارشناس برق

نکات طراحی خانه با مصرف انرژی صفر

چکیده
در گذشته در ساخت ساختمان ها تنها به شکل و ساختار کلی، مصالح مورد استفاده، سیستم گرمایشی و سرمایشی ساده و بعضاً سیستم های ایمنی 
و امنیت توجه می شده است اما امروزه عالوه بر عوامل قبلی باید توجه بیشتری به مصرف بهینه انرژی، آسایش و راحتی بیشتر ساکنین، ایمنی 
بیشتر ساختمان در برابر زلزله، حریق و امنیت ساختمان نمود. در یک کالم باید گفت ساختمان هایی باید ساخت که اقتصادی و ایمن بوده و تمامی 
احتیاجات ساکنان خود را فراهم کنند. طراحی خانه هایی با خالص انرژی صفر آسان است ولی مشکل، رسیدن به هدف خالص انرژی صفر بدون 
صرف مقدار بیش از حد پول است. در این مقاله به بررسی مسئله بهینه سازی طراحی خانه هایی با انرژی خالص صفر   NZEH پرداخته می شود.

1- بهینه سازی خانه هایی با انرژی خالص صفر  
طراحی خانه هایی با خالص انرژی صفر آسان است ولی مشکل، رسیدن به هدف خالص انرژی صفر بدون صرف مقدار بیش از حد پول است. این 
موضوع نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق با تاکید بر بهینه سازی طراحی دارد. از جمله سوال هایی که در این مورد مطرح می شود: چقدر عایق برای 
استفاده در اجزای مختلف الزم است؟ بکار بردن چه مقدار جداره؟ چه نوع سیستم های مکانیکی استفاده می شود؟ و غیره. شاید مهم تر از همه 

این ها دانستن زمان متوقف کردن استفاده از حفاظت انرژی و تبدیل آن به منابع انرژی تجدیدپذیر برای تامین تعادل انرژی در خانه باشد. 
خانه های با مصرف انرژی خالص صفر نشان دهنده هدف نهایی جنبش مسکن کم انرژی مدرن است و بیش از ربع قرن است که آغاز شده است. 
هیچ مانع فنی عمده ای بر سر راه ساخت خانه هایی با انرژی صفر وجود ندارد، آن چیزی که مهم است رسیدن به این هدف، بدون تحمیل هزینه های 
سنگین قابل توجه برای اکثر مصرف کنندگان است. برخالف باور عموم طراحی یک خانه که بتوان باخیال راحت و بدون خریداری انرژی در آن 

زندگی کرد عمل آسانی نیست و تعداد انگشت شماری از خانه های با انرژی خالص صفر طراحی یا ساخته شده اند]1[.
ویژگی هایی که خانه هایی با انرژی خالص صفر باید داشته باشند:

1. به حداقل رساندن گرمای تلف شده از طریق پوشش ساختمان با استفاده از یک طرح معماری ساده و مقادیر باالیی از عایق با درجه باالیی از 
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هوای نفوذ ناپذیری.
2. انتخاب کارآمدترین نوع گرمایش فضا و گرمایش آب و سیستم تهویه

3. استفاده بهینه از انرژی روشنایی، لوازم خانگی و به حداقل رساندن استفاده از انرژی خارجی، در نتیجه کاهش بارهای پایه تا آنجا که ممکن است.
4. به حداکثر رساندن بهره خورشیدی پسیو با استفاده از جهت پنجره ها رو به جنوب به بیش از 6 درصد از مساحت طبقه

5. استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی برای فراهم کردن تعادل انرژی مورد نیاز، برای کاربردهای شهری می تواند شامل سیستم های فتوولتائیک 
و سیستم های حرارتی خورشیدی باشد. در حالی که برای مناطق روستایی که قدرت باد بیشتر است می توان از منابع انرژی دیگر استفاده کرد.

2-  بهینه سازی هزینه خانه هایی با انرژی خالص صفر 
 .2 حفاظتی  اقدامات  انواع   .1 دارند:  اختیار  در  را  گزینه  دو  خالص صفر  انرژی  با  خانه هایی  طراحان  انرژی ساختمان،  عملکرد  بهبود  منظور  به 
سیستم های انرژی تجدیدپذیر. اقدامات حفاظتی چندین مزیت دارند: به خوبی درک می شوند، به طور کلی پیشینه عملکردی خوبی دارند، نسبتاً 
اقتصادی و بادوام هستند و همچنین می توانند در هر خانه بدون تغییرات عمده طراحی و یا تاثیر بر شیوه زندگی ساکنان استفاده شوند. بهینه سازی 
)از جمله  انرژی تجدیدپذیر براساس هزینه ها  ECM  و گزینه های  انتخاب  انرژی خالص صفر را می توان به صورت فرایند  با  هزینه خانه های 
می توان به هزینه های افزایشی ارتقاء خانه برای دستیابی به عملکرد NZEH اشاره کرد( و عملکرد انرژی آن ها تعریف کرد. برای فرایند کمی 
سازی، نیاز به یک استاندارد مناسب برای مقایسه، گزینه های مختلف داریم برای این کار می توانیم از سیستم متریک بهینه سازی مناسب استفاده 

کنیم که از تقسیم هزینه های افزایشی اندازه گیری شده بر صرفه جویی انرژی ساالنه آن بدست می آید و به آن ‘شاخص مقدار’ می گویند.
 شاخص مقدار ECM    =  صرفه جویی انرژی ساالنه/ هزینه افزایشی اندازه گیری 

 NZEH از سیستم متریک می توان برای منابع انرژی تجدیدپذیر نیز استفاده کرد، به طور مثال رایج ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در خانه های
استفاده از سیستم فتوولتائیک است. در حال حاضر هزینه آرایه های فتوولتائیک 7 تا 8 دالر به ازاء هر ولت ظرفیت نامی است. در حالی که سیستم 

کامل )شامل آرایه ها، اینورتر، سیستم کنترل، سیم کشی و دیگر قطعات( به طور متوسط حدود W/10 تا W/8 دالر است.
)PV  )1 تولید انرژی ساالنه/ هزینه سیستم  =  PVمقدار شاخص 
  =   ) $/W(  /  )Wh/yrXW(   

 اگر مقدار متوسط برای هزینه سیستم pv را w/۹$ فرض کنیم و بخواهیم عملکرد آن را برای wh/yr perw 1100 محاسبه کنیم، هزینه تولید 
KW 1 برای هر سال به صورت زیر محاسبه می شود.

     )2(
 PV  =  $ 8 per kwh/yr  شاخص مقدار
به عبارت دیگر هزینه تولید یک سیستم pv نصب شده که قادر به تولید kw1 در سال باشد به طور متوسط حدود 8 دالر با قیمت سال 2008 
 pv در سال می شود از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است اگر هزینه kw1 می باشد، بنابراین برای حفاظت از محیط زیست که موجب صرفه جویی
از 8 دالر تجاوز نکند. همچنین اگر هزینه اندازه گیری حفاظت بیشتر از 8 دالر باشد سیستم pv  اقتصادی تر است. از آنجایی که هدف خانه هایی 

با انرژی خالص صفر، صفر کردن انرژی است، بنابراین برای شاخص مقدار خالص انرژی، تنها ابزار اقتصادی مورد نیاز است ]3[.
هیچ اطالعاتی در مورد متغیرهای معمول اقتصادی که به طور نمونه با هزینه چرخه زندگی  )به عنوان مثال، نرخ افزایش انرژی، نرخ بهره، نرخ 
تورم، دوره استهالک و غیره( پیوسته باشد وجود ندارد. این عوامل مدت زمان بازگشت سرمایه را برای خانه هایی با انرژی خالص صفر فراهم 

می کند، اما هیچ تاثیری بر اندازه گیری و یا چه مقدار از آن ها باید درطراحی گنجانده شود را ندارد]3[.
به طور خالصه شاخص مقدار دو کاربرد دارد: 

1. مقایسه اثربخشی هزینه رقابت اقدامات صرفه جویی در مصرف انرژی 
2. مقرون به صرفه بودن ECM در برابر گزینه های انرژی تجدیدپذیر 

3- رهنمودهای طراحی برای خانه هایی با مصرف انرژی صفر 

الف- هزینه انرژی 
برای هر ECM )برای سطح عایق، انواع سیستم های مکانیکی و غیره( باید پایین ترین مقدار مصرف انرژی را در نظر بگیریم، این در صورتی 
است که هنوز یک شاخص مقدار که همان شاخص مقدار PV است وجود دارد. هدف از این توصیه ها توسط طراحان خانه هایی با انرژی خالص 
صفر ، ایجاد یک پیش نویس مرتبط با انرژی، ویژگی های طراحی از جمله طراحی اولیه معماری، مقدار RSI اولیه برای اجزای پوشش بزرگ و 

ویژگی های عملکردی سیستم مکانیکی است. 
اندازه های مربوط به آن، می توان این خانه را در HOT2000 )یا نرم افزارهای دیگر(  پس از شناسایی ویژگی های منحصر به فرد معماری و 
مدلسازی کرد؛ که استفاده از این روش باعث تسریع در مراحل کار و کمک به طراح برای طراحی بهینه و اقتصادی و در نتیجه باعث کاهش 

هزینه های کلی ساختمان می شود]3[.

ب- جرم حرارتی
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به طور کلی تاثیر افزایش جرم حرارتی خانه در عملکرد کلی انرژی نسبتاً کم است )به طور معمول صرفه جویی انرژی KW700-100( این صرفه 
جویی نشان دهنده حدود 2-1  درصد از کل انرژی ساالنه در خانه است؛ بنابراین به استثنای آب و هوای دریایی )که خفیف ترین شرایط آب و 

هوایی را دارد( این صرفه جویی نسبت به اندازه کل صرفه جویی در خانه بی تاثیر است]3[.

ج- جهت گیری خانه 
تغییر جهت خانه از جنوب به جنوب غرب یا جنوب شرق باعث افزایش مصرف حدود 2-1 درصد از کل انرژی، بدون در نظر گرفتن اندازه خانه یا 

محل آن می شود.
افزایش پنجره ها در قسمت جنوب ساختمان اگرچه اغلب به عنوان یک روش کاهش مصرف انرژی در خانه هایی با انرژی خالص صفر محبوب است 

اما مقرون به صرفه نیست، زیرا هزینه خرید یک متر مربع از یک پنجره اضافی بیشتر از صرفه جویی در مصرف انرژی آن است]3[.

Airtight ness -د
بهبود Airtight ness یکی از مقرون به صرفه ترین روش های بهره وری انرژی در خانه هایی با انرژی خالص صفر است، به عنوان مثال کاهش 
نشتی ac/hr50 0.75 باعث صرفه جویی بیش از kwh/yr 1000 می شود و از جمله مزایای آن بهبود دوام و راحتی ساختار و کاهش انتقال سر 

و صدا در فضای باز اشاره کرد]3[.

4- مدلسازی خانه هایی با مصرف انرژی صفر و ترکیبی از استراتژی های طراحی Active و Passive در شش منطقه 
آب و هوایی آمریکا

در اینجا از گاز طبیعی به عنوان منبع سوخت استفاده نشده است و طراحی به صورت 100 درصد الکتریکی انجام شده است. شش منطقه آب 
و هوایی در آمریکا )هوستون ، فونیکس ، شارلوت ، کانزاز سیستی ، سیاتل ، میناپولیس ( به نمایندگی از مناطق عمده آب و هوایی ایاالت متحده 
درنظر گرفته شد، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار DOE.2009 و Equest انجام شد. شبیه سازی بر اساس مصرف انرژی در ساعات روز 

و در یک سال هواشناسی معمولی  شد.
 

ورودی مدل پایه
دو طبقه خانه با قاب چوب و نمای آجر و سقف توفال کوبی جمعاً به مساحت m2210 درنظر گرفته شد. این خانه شامل یک سیستم تهویه مطبوع 
شامل یک ton )kw14-4 11EER( تهویه هوا، کوره الکتریکی و یک گرداننده هوا که نرخ جریان هوا CFM1440 را تحویل می دهد. این خانه 
شامل یک آب گرمکن )KTBU/hr50، 50 گالن ظرفیت( و یک اجاق الکتریکی است. برنامه ترموستات به صورت فصلی تغییر می کند، در طول 
فصل سرد ترموستات بر روی دمای o28 سانتی گراد از 9 صبح تا 2 شب و برای بقیه ساعات بر روی دمای 26 سانتی گراد تنظیم شده است؛ اما 

برای فصول گرم برای 6 صبح تا 11 شب بر روی o20 سانتی گراد و برای بقیه ساعات  o17 سانتی گراد تنظیم شده است]4[. 

جدول 1: ورودی های مدل خانه)4(

تولید برق خورشیدی pv توسط یک ماشین حساب آنالین شبیه سازی شد، pv وات به کاربر اجازه می دهد که موقعیت جغرافیایی و پارامترهای 
ورودی سیستم pv )یا با استفاده از پیش فرض( و شبیه سازی تولید برق توسط این سیستم در طول یک سال هواشناسی معمولی) TMY( با 
استفاده از عملکرد مدل pv انتخاب کند. اندازه سیستم مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت انرژی خالص صفر در هر موقعیت آب و هوایی با تنظیم 
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ظرفیت خروجی ساالنه پیش بینی شده تعیین می شود. مقادیر پیش فرض پارامترهای ورودی که در شبیه سازی pv استفاده می شود شامل پنل 
های ثابت با عرض جغرافیایی و قوس رو به جنوب، فاکتور تبدیل DC به AC از 0.77 است. جدول 2 مصرف برق ساالنه پیش بینی شده خانه های 
پایه برای 6 منطقه آب و هوایی را نشان می دهد. پیش بینی مصرف انرژی برای خانه پایه واقع در میناپولیس)دارای سردترین منطقه آب و هوایی( 
بیش ترین مقدار را دارد. همچنین میزان کاهش انرژی ساالنه پیش بینی شده توسط هفت استراتژی طراحی و اقدامات موثر برای بهره وری به صورت 
جداگانه برای هر منطقه آب و هوایی و همچنین استراتژی های منحصر به فرد برای کاهش مصرف انرژی ساالنه در جدول 2 نشان داده شده است. 
استراتژی های منحصر به فرد شامل صفر کردن میزان نشت کانال، کاهش نفوذ هوا، 50 درصد کاهش در بارهای روشنایی، بهره وری باالتر تهویه 
هوا و پمپ حرارتی و افزایش عایق دیوارهای اتاق های زیر شیروانی است. استراتژی های منحصر به فرد به عنوان بخشی از استراتژی های ترکیبی 
به صورت جداگانه باعث کاهش 4 درصد از مصرف انرژی پیش بینی شده می شوند. تخمین زده می شود که مجموعه انتخاب شده از استراتژی های 

طراحی با انرژی پایین، مصرف انرژی را از 30-19 درصد برای خانه های پایه در تمام مناطق آب و هوایی کاهش دهند]4[.

جدول 2:شبیه سازی مصرف برق ساالنه و اثر استراتژی های طراحی با انرژی پایین)4(

پیش بینی در جدول 3 نشان می دهد که سوئیچ کردن به پمپ حرارتی )با فاکتور عملکردی حرارتی فصلی برابر 9( بستن نشتی کانال ها و بهبود عایق 
دیوار باعث کاهش مصرف انرژی ساالنه در بسیاری از شرایط آب و هوایی می شود. آب و هوای گرم تر )هوستون و فونیکس( از بهره وری بیشتر تهویه 
هوا و کاهش بارهای روشنایی بهره مند می شوند. افزایش عایق اتاق زیر شیروانی و کاهش نفوذ هوا منجر به صرفه جویی انرژی قابل اغماض در 
بسیاری از شرایط آب وهوایی می شود. جدول 3 خالصه ای از ظرفیت سیستم PV مورد نیاز برای پاسخ گویی به 100 درصد از تقاضای برق ساالنه 
خانه های کم انرژی در هر آب و هوا و همچنین عملکرد تولیدی هر سیستم PV را در اختیار قرار می دهد. کوچک ترین سیستم PV مورد نیاز برای 
رسیدن به وضعیت انرژی خالص صفر برای یک سیستم KW DC10 نصب شده در خانه فونیکس و بزرگ ترین سیستم در میناپولیس و با ظرفیت 
KW DC23 نصب شده است. به منظور پوشش کامل تقاضای انرژی ساالنه ساختمان ها از جمله دوره های زمانی که خورشید در آسمان نیست و 
سیستم PV انرژی تولید نمی کند، باید از سیستم های PV بیشتر از اندازه اوج تقاضای مصرف ساختمان استفاده شود. شکل 1 که از گسترش جدول 

3 بدست آمده است، درصد پیش بینی کل ساعت های تقاضای برق و تولید انرژی توسط سیستم PV را نشان می دهد]4[.

جدول 3: ظرفیت pv الزم و خالصه شبیه سازی ساعتی )4(
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در مناطق آب و هوایی سرد مانند سیاتل و میناپولیس در ماه های زمستان مصرف انرژی بیشتر از تولید برق سیستم pv است که منجر به کمبود 
انرژی در ساعت های خاص می شود. در مناطق جغرافیایی با تابش خورشیدی باالتر )کمتر از 20 درصد( و تنوع کم فصلی، سیستم های pv برای 

تامین انرژی مورد نیاز این مناطق کارایی بهتری دارند]4[.

)4( pv شکل 1: درصد ساعات تقاضای برق خانه و تولید برق به وسیله آرایه های

شکل 2 متوسط ساعات پیش بینی تقاضای خالص برق برای هر یک از خانه های واقع در 6 منطقه آب و هوایی را نشان می دهد. پیش بینی تقاضای 
برق، تولید pv و مصرف خالص برق ) تفاوت در خروجی pv و تقاضای برق(، هر یک ساعت یک بار برای نشان دادن تمام طول سال به طور 
متوسط شبیه سازی شدند. منحنی تقاضای ساعتی مشابه شکل هر منطقه آب و هوایی است زیرا تنظیمات ترموستات به طور یکسان نگه داشته 

می شود، اما در اندازه به دلیل اختالف در تقاضا برای تهویه مطبوع در شرایط آب و هوایی مختلف، متفاوت هستند]4[.

شکل 2: متوسط ساعتی تقاضای خالص برق برای هر خانه با انرژی صفر، در هر منطقه آب و هوایی )4(
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5- از جمله طرح های اجرا شده در زمینه خانه هایی با مصرف انرژی صفر
خانه پیش ساخته )4 واحد( پسیو خورشیدی در آمریکا]5[:

طراحی
1. بهینه سازی 3 گانه پنجره های glazed و جرم حرارتی

2. تولید kw3 انرژی از سیستم های حرارتی فتوولتائیک یک پارچه ساختمان
 Ground-Source 3. پمپ حرارتی

 
)5( Eco Terra شکل  3: خانه تعادلی

Eco Terra از ویژگی های کلیدی خانه

1. گرمایش خورشیدی پسیو

2. جهت ساختمان رو به جنوب

)RSI1 ( 3. پنجره های

  Passive charge concrete .4

5. دال و دیوار آجری

6. پرده های اتوماتیک

BIPVT/T
1. خنک کننده ای که با پنل PV کار می کند

2. خشک کن لباس

DWH 3. سیستم گرمایشی

4. دال بتنی با تهویه مناسب

HP 5. ژئوترمال
 

6- نتیجه گیری
با توجه به رشد روز افزون جمعیت در کشورها و پایان پذیر بودن سوخت های فسیلی و اثرات مخرب زیست محیطی آن ها، صرفه جویی در مصرف 

عنوان  به  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  و  منابع پایان ناپذیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. همان طور که اشاره شد مصرف انرژی انرژی 
بنابراین  )حدود40درصد(،  است  باال  ساختمان ها  در 
باید تدابیر خاصی برای کاهش مصرف انرژی در این 

بخش اندیشیده شود. مهم ترین بخش از صرفه جویی 
انرژی در ساختمان است زیرا این سیستم ها بیش ترین 

مصرف انرژی را در ساختمان دارند، بنابراین نکات طراحی 
خانه هایی با مصرف انرژی خالص صفر اهمیت ویژه ای دارد. 

طراحی این خانه ها امکان پذیر است اما موضوعی که در اینجا 
اهمیت می یابد بحث هزینه های صرف شده خانوارها برای پیاده 

انرژی  با  اینگونه ساختمان ها است زیرا ساخت خانه هایی  سازی 
خالص صفر هزینه های باالیی را در بر دارد، بنابراین تحقیقات آینده 

باید در جهت کاهش این هزینه ها گام بردارد.
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)5( Eco Terra شکل 4: طرح داخلی خانه
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ص

 پیش بینی پتانسیل انرژی خورشیدی

 در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 

1- مقدمه 
سال های زیادی است که نگرانی در مورد تمام شدن سوخت های فسیلی 
به یک موضوع مهم تبدیل شده است. توسعه و گسترش اقتصاد کشورها، 
افزایش تقاضا برای انرژی و همچنین اثرات شناخته شده سوخت های 
فسیلی بر محیط زیست، به خصوص گرمایش زمین، باعث تجدید نظر 
کشورها در روش های قدیمی تولید انرژی، شده است. با گران تر شدن 
منابع سنتی انرژی، توجه به منابع تجدیدپذیر، بیشتر شده و تالش های 
انرژی  منابع  از  برداری  بهره  و  آوری  فن  این  توسعه  برای  زیادی 
تجدیدپذیر )به خصوص برای تولید برق( صورت گرفته است. رایج ترین 
انرژی طبیعی و تجدیدپذیر، آب،  منابع  بر اساس  مفید  آوری های  فن 

انرژی خورشیدی و گرما است)1(.

     انرژی خورشیدی به گرما و نور تولید شده توسط خورشید می گویند. 
طبق آخرین برآوردهای رسمی اعالم شده عمر این انرژی بیش از 14 
میلیارد سال می باشد. با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر 
وزن زمین است. این کره نورانی را می توان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 
5 میلیارد سال آینده به حساب آورد)2(. بنابراین الزم است تا به صورت 
جدی برای استفاده بهینه از انرژی خورشیدی در کشور برنامه ریزی شود. 
انرژی  این  دقیق  میزان  باید  ابتدا  پژوهشگران  این هدف،  برای تحقق 
بزنند  متفاوت تخمین  از روش های  گیری  بهره  با  مناطق مختلف  در  را 

تا در مرحله بعد سرمایه گذاران بتوانند در صورت لزوم بر روی ساخت 
نیروگاه های خورشیدی در مناطق پر انرژی تمرکز کنند.

و  آفریقا  در  ترتیب  به  انرژی  این  میزان  و 2011  سال های 2010  در 
نیجریه با استفاده از روش شبکه عصبی تخمین زده شده است)3.4(. 
همچنین یکی از روش هایی که تاکنون برای محاسبه انرژی خورشیدی 
و  آنگستروم  بردن مدل  بکار  قرار گرفته است،  استفاده  مورد  ایران  در 
اصالح ضرایب آن با استفاده از اطالعات مربوط به هواشناسی است، که 
این روش پیچیدگی های خاص خود را داشته و نسبت به تخمین انرژی 
این مقاله  خورشیدی توسط شبکه عصبی، دقت کمتری دارد)5.6(. در 
یک مدل غیر خطی برای اولین بار در ایران با استفاده از شبکه عصبی 
و بهره گیری از اطالعات هواشناسی کل کشور ارائه می گردد، این مدل 
قادر است رفتار مناطق مختلف کشور را به ازاء ورودی های محدود و قابل 
اندازه گیری توسط سازمان هواشناسی، پیش بینی کرده و میزان انرژی 
خورشیدی را در مناطقی که امکان اندازه گیری آن وجود ندارد، به عنوان 

خروجی تخمین بزند. 

دوم،  بخش  در  ابتدا  که  می باشد  شرح  بدین  مقاله  این  سازماندهی 
این  در  آن  ساختار  و  عصبی  شبکه های  به  راجع  مختصری  توضیحات 
مطالعه ارائه شده است. سپس در بخش سوم، روش جمع آوری داده ها 
جهت آموزش شبکه عصبی بیان شده است و در بخش چهارم، بر اساس 

مهندس زهرا صادقی نژاد - كارشناسی ارشد برق   
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ص

چکیده 
انرژی های  از منابع تجدیدپذیر نظیر  امروزه استفاده   
خورشیدی، آبی، بادی و امواج مورد استقبال بسیاری از 
کشورها قرار گرفته است و ایران از جمله کشورهایی 
است که ساالنه میزان بسیار باالیی از انرژی خورشیدی 
را دریافت می کند. بنابراین الزم است تا به صورت جدی 
برای استفاده بهینه از این انرژی در کشور برنامه ریزی 
و مدلی برای تخمین آن  ارائه شود. تحقیقات انجام 
وجود  رغم  علی  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  شده 
چنین پتانسیلی تاکنون مدل مبتنی بر شبکه عصبی برای 
تخمین این انرژی در ایران ارائه نشده است. این مقاله 
از قابلیت شبکه عصبی برای پیش بینی انرژی پتانسیل 
خورشیدی بر اساس اطالعات جغرافیایی و هواشناسی 
شهرهای ایران استفاده می کند. بعد از آموزش شبکه، 
نتایج نشان می دهد که پیش بینی واقعی شدت تابش 
خورشیدی بر مبنای مدل بدست آمده از شبکه عصبی، 
با میانگین خطای MSE برابر 0.001 و قابلیت اطمینان 
در  خورشیدی  تابش  داده های  که  مکان هایی  در  باال 
دسترس نیستند، امکان پذیر است. این مطالعه نشان 
می دهد که مدل بدست آمده بر اساس شبکه عصبی 
می تواند انرژی تابش خورشیدی را با دقت خوبی پیش 

بینی کند.

مورد  آموزش شبکه عصبی  و  فرآیند تست  آوری شده،  اطالعات جمع 
بحث قرارگرفته است. در بخش پنجم، انرژی خورشیدی بر اساس مدل 
بدست آمده، پیش بینی شده و مقایسه ای با نتایج سایر کارهای انجام 

شده در این زمینه بیان شده است.

2- شبکه های عصبی مصنوعی
      شبکه های عصبی مصنوعی را می توان برای حل مسائلی که برای 
کامپیوترهای معمولی و انسان دشوار است مورد استفاده قرار داد. عنصر 

اساسی پردازش شبکه های عصبی مصنوعی نرون ها هستند. 

      در واقع یک سلول عصبی بیولوژیکی، ورودی را از منابع دیگر دریافت 
می کند و یک سری عملیات غیر خطی بر روی آن ها انجام می دهد که در 
انتها خروجی نهایی بدست می آید. یک شبکه عصبی معموال از یک الیه 
ورودی، تعدادی الیه پنهان و یک الیه خروجی تشکیل شده است)7(. 
اطالعات ورودی به شبکه عصبی، شامل طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع 
از سطح دریا، متوسط تابش خورشید در طول روز، دمای متوسط، رطوبت 
نسبی و ماه های سال است. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده 
نظر گرفته  به عنوان خروجی شبکه در  تابش خورشیدی  است، شدت 

شده است.

 
شکل 1 : معماری شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده

 با  هفت ورودی و پنج  نرون در الیه پنهان
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      موضوع مهم در یک شبکه عصبی بخش آموزش آن است، اساساً دو 
نوع مدل یادگیری در شبکه عصبی وجود دارد: 1. یادگیری تحت نظارت 
2. یادگیری بدون نظارت. در یک شبکه عصبی، ورودی به همراه هدف 
تنظیم وزن ها خروجی  با  به شبکه داده می شود و شبکه تالش می کند 
مورد نظر را تولید کند. بعد از آموزش، شبکه دارای اطالعات معنی داری 
می شود. الگوریتم های یادگیری متفاوتی وجود دارد. یکی از الگوریتم های 
رایج، الگوریتم انتشار خطا رو به عقب است که دارای انواع مختلفی است. 
موفقیت در یک الگوریتم به پارامترهای وابسته به کاربر و ضریب یادگیری 
 SCG( مانند گرادیان مزدوج مدرج  الگوریتم های سریع  بستگی دارد. 
(، شبه نیوتن و لونبرگ مارکوات ) LM( از تکنیک های استاندارد بهینه  
سازی عددی استفاده می کنند. شبکه های عصبی مصنوعی با انتشار خطا 
رو به عقب آموزش داده می شود و وزن ها توسط آن تنظیم می شوند که 
این تغییرات وزن ها به عنوان دانش ذخیره می شود. خطا در یادگیری به 
وسیله میانگین مربعات خطا )MSE ( سنجیده می شود و توسط معادله 

)1( تعریف می شود:

                              )1(          

t: مقدار هدف

o: مقدار خروجی

P: الگو

در روش های مرتبه دوم نظیر لونبرگ مارکوات، از عبارات غیر خطی مرتبه 
دوم بسط تیلور که شامل مشتق های مرتبه دوم است، استفاده می شود 
که منجر به نتایج دقیق تری می گردد. بنابراین در این روش ها ماتریس 

هسین که معرف مشتق دوم می باشد، باید محاسبه گردد.

اگر تابع هزینه را به صورت رابطه )1( در نظر بگیریم، ماتریس هسین 
می تواند به شکل معادله )2( تخمین زده شود:

H=JT.J                                                                                                                            )2(

و گرادیان به صورت معادله )3( محاسبه می گردد:

g=JT.e                                                                                                                             )3(          

که در آن e، خطا و J ماتریس ژاکوبین می باشد که شامل مشتق های اول 
خطای شبکه است. الگوریتم لونبرگ مارکوات از روال ارائه شده در رابطه 

)4( برای تقریب ماتریس هسین استفاده می کند:

)4( 

بنابراین الگوریتم تنظیم وزن ها به شکل معادله )5( خواهد بود:

             )5(

یعنی الگوریتم، J را پس از هر گام موفق کم کرده )کاهش تابع هزینه( 
و زمانی که گام آزمایشی منجر به افزایش تابع هزینه شود، مقدار J را 

افزایش می دهد تا به مدلی صحیح از سیستم برسد.

تاکنون کارهای پژوهشی بسیاری در زمینه شبکه عصبی برای شناسایی 
سیستم ها انجام شده است که از جمله آن ها می توان به ساختار شبکه 
عصبی تأخیر دار تطبیقی برای شناسایی سیستم غیرخطی اشاره نمود]9[. 

در مقاله حاضر، از قابلیت  شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی انرژی 
پتانسیل خورشیدی در کل مناطق کشور با استفاده از انرژی خورشیدی 
اندازه گیری شده توسط سازمان هوا شناسی در تعداد محدودی از نواحی 
و دیگر اطالعات جغرافیایی و هواشناسی موجود در این سازمان، استفاده 

شده است.

3- جمع آوری داده 
 18 هواشناسی  و  جغرافیایی  داده های  از  اطالعات،  آوری  جمع  جهت 
مکان در ایران که از سال های 2011-1980برای مدت 31 سال توسط 
 18 اطالعات  )از  است  شده  استفاده  آمده  بدست  هواشناسی  سازمان 
شهر ایران برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است زیرا میزان 
انرژی خورشیدی تنها برای این مناطق توسط سازمان هواشناسی اندازه 

گیری شده و در دسترس می باشد(.

 اطالعات جغرافیایی و هواشناسی شامل مقادیر طول و عرض جغرافیایی، 
ارتفاع از سطح دریا، ماه های سال، متوسط پارامترهای ماهانه هواشناسی 
)طول مدت تابش خورشید، دما، رطوبت نسبی، شدت تابش خورشیدی( 
است. جدول های 1 و 2، پارامترهای جغرافیایی و هواشناسی دقیق از 18 
مکان برای ماه های ژانویه و مارس که برای آموزش و تست )13 شهر 
برای آموزش و 5 شهر برای تست( در شبکه عصبی مورد استفاده قرار 
گرفته اند را نشان می دهد )به دلیل زیاد شدن جدول ها از ذکر ورودی ها، 
عصبی  شبکه  مدل  است(.  شده  خودداری  سال  ماه های  سایر  برای 
از 12  استفاده  با  به عقب  رو  انتشار خطا  با  پیشرو  مصنوعی چند الیه 
جدول برای 12 ماه سال )مانند جدول های 1و2(، طراحی شده است، این 
شبکه از سه الیه تشکیل شده که شامل الیه پنهان، الیه ورودی و الیه 
خروجی است. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، در شبکه 
عصبی مورد نظر هفت پارامتر ورودی و یک پارامتر خروجی که مربوط به 
شدت تابش خورشیدی است، وجود دارد. شکل 2 مکان های جغرافیایی 
37 نقطه ایران که با استفاده از نرم افزار GIS  رسم شده است را نشان 
می دهد. برای یادگیری و تست، 18 منطقه مورد استفاده قرار گرفته و 
برای نشان دادن قدرت روش شبکه عصبی، 19 منطقه که در آن ها داده 

ای از انرژی تابش خورشیدی وجود ندارد تخمین زده شده است.

می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  شبکه  آموزش  برای  که  مکان هایی  همه 
شش پارامتر جغرافیایی و هواشناسی )طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع 
از سطح دریا، طول مدت تابش خورشید، دما، رطوبت نسبی( دارند که 
مقادیر متوسط آن ها برای 12ماه سال در جدول هایی مانند جداول 1و 2 

جمع آوری شده است.  

صفحه 
64

صفحه 
64



صفحه 
65

13
94

ن  
ستا

تاب
 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

جدول 1: پارامترهای جغرافیایی و هواشناسی 18 مکان در ایران برای 
ماه ژانویه جهت آموزش و تست شبکه عصبی

 جدول 2: پارامترهای جغرافیایی و هواشناسی 18 مکان در ایران برای 
ماه مارس جهت آموزش و تست شبکه عصبی

شکل 2: مکان های جغرافیایی مورد استفاده برای توسعه مدل
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4- آموزش و تست مدل   

جغرافیایی  اطالعات  )شامل  داده  مجموعه  آموزش،  فرآیند  پیش  در   
مجموعه هدف  و  ماه سال(  در 12  ایران  برای 18 شهر  هواشناسی  و 
ایران در  اندازه گیری شده برای 18 شهر  پتانسیل خورشیدی  )انرژی 
12 ماه سال که توسط سازمان هواشناسی جمع آوری شده است( را در 
بازه )1،1-( نرمالیزه و از الگوریتم های یادگیری گرادیان مزدوج مدرج 
و لونبرگ مارکوات برای آموزش استفاده شده است. همچنین به منظور 
جلوگیری از "over fitting" داده ها و برای بهبود تعمیم شبکه از روش 

توقف زود هنگام در الگوریتم های آموزشی استفاده شد. 

4-1- نرمالیزه کردن داده ها
 به دلیل تفاوت در ارقام ورودی و یکسان  سازی آن ها از لحاظ اندازه و 
به منظور جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد وزن ها، در نتیجه طوالنی 
شدن زمان محاسبات توسط شبکه عصبی، جدول داده ها در بازه )1،1-( 
از معادله )6( جهت نرمالیزه کردن اطالعات استفاده  نرمالیزه می شود. 

شده است.

)6(

x : ورودی ها 

y : ورودی های نرمالیزه شده  

     شبکه عصبی استفاده شده در این مقاله، 20 بار با استفاده از وزن های 
مختلف و ورودی های مختلف که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مورد 
از مجموعه  استفاده  با  قرار گرفت. ساختارهای مختلف شبکه  آزمایش 
داده )12 عدد جدول 7*18( از 18 مکان مورد استفاده قرار گرفت و از 
MSE  برای تعیین خطای بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی 

استفاده شد.

4-2- بهینه سازی شبکه
      پس از آموزش شبکه به اندازه کافی با استفاده مجموعه داده ها، شبکه 
ورودی  بین  غیرخطی  ارتباط  برای  توجهی  قابل  قابلیت های  به  عصبی 
)پارامترهای جغرافیایی و هواشناسی( و خروجی )انرژی تابش خورشیدی( 
دست یافت. همچنین چندین شبکه  عصبی با در نظرگرفتن تعداد الیه ها 
و نرون های متفاوت در آن ها و نیز با به کار بردن الگوریتم های یادگیری 
متفاوت، مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از شبکه عصبی، 
مارکوات  لونبرگ  یادگیری  الگوریتم  و  پنهان  الیه  در  نرون   15 شامل 
بهترین پاسخ بدست آمد. در مدل بهینه حاصل، MSE که معرف میانگین 
مربعات خطای بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده توسط مدل است 
واقعی  مقادیر  بین  نزدیکی  از  حاکی  که  می آید  بدست  با 0.001  برابر 
تابش خورشیدی  برای  بینی شده توسط شبکه عصبی  مقادیر پیش  و 
است. جدول 3 نتایج حاصل از بهینه سازی شبکه را نشان می دهد. نمودار 
میانگین خطای MSE بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده تابش 
خورشیدی توسط شبکه عصبی در شکل 3 و ضریب همبستگی )R( بین 
مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی از میانگین تابش خورشیدی ماهانه 
در شکل 4 نشان داده شده است. ضریب همبستگی برای آموزش، تست 
و کل مجموعه داده به ترتیب مقادیر 0.9914، 0.99049 و 0.99127 
بدست آمده است که نشان دهنده نزدیکی بین مقادیر واقعی و مقادیر 

پیش بینی تابش خورشیدی توسط شبکه عصبی می باشد.

جدول 3: نتایج حاصل از بهینه سازی شبکه عصبی

شکل 3: نمودار مقادیر واقعی و خروجی شبکه عصبی

 

شکل 4: ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده 
تابش خورشیدی توسط شبکه عصبی

5- پیش بینی تابش خورشیدی در ایران
      پس از آموزش شبکه با دقت کافی، این مدل باید برای پیش بینی 
متوسط ماهانه انرژی خورشیدی برای مکان های مختلف در ایران که در 
آنجا هیچ اطالعاتی از تابش خورشیدی در دسترس نیست، مورد استفاده 
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قرار گیرد. اطالعات جغرافیایی و پیش بینی پتانسیل خورشیدی 19 شهر    

ایران برای ماه های ژانویه و مارس، جهت نشان دادن قدرت تخمین مدل 
ارائه شده توسط شبکه عصبی در جدول 4 آمده است.

جدول 4: 19شهر ایران برای نشان دادن قدرت تخمین شبکه عصبی  

با استفاده از نرم افزار GIS رسم شده اند، پیش  شکل های 5 و 6 که 
بینی انرژی پتانسیل خورشیدی با استفاده از شبکه عصبی برای ماه های 
ژانویه و مارس )اطالعات ورودی آن برای ماه ژانویه در جدول 1 و برای 
ماه مارس در جدول 2 بیان شده است( را نشان می دهد. این پیش بینی 
برای سایر ماه های سال نیز با نرم افزار GIS رسم شده است که به علت 

محدود بودن فضا از ارائه آن ها خودداری شده است. 

کانتورهای رسم شده در شکل های 5 و6، محدوده های انرژی پتانسیل 
این  در  استفاده شده  بینی شده توسط شبکه عصبی  خورشیدی پیش 
نشان  کشور  مختلف  نواحی  در  مارس  و  ژانویه  ماه های  برای  را  مقاله 
می دهد که با خطای MSE برابر با 0.001  رسم شده اند. همانطور که 
در شکل 5 مشاهده می شود، بیش ترین مقدار تابش خورشیدی مربوط 
به ناحیه شرق کشور و مقدار  day/kwh/m2 4 بدست آمده است. در 
 day/kwh/m2 شکل 6 نیز بیش ترین مقدار تابش خورشیدی برابر

5.3 و برای شرق کشور بدست آمده است. 

 

 )day/kwh/m2( شکل 5 : پیش بینی انرژی پتانسیل خورشیدی
توسط شبکه عصبی برای ماه ژانویه

پارامتر  هفت  شامل  )که  عصبی  شبکه  به  ورودی  اطالعات  داشتن  با 
این  که  ایران  از  ای  منطقه  برای هر  و جغرافیای می باشد(  هواشناسی 
داده ها برای آن موجود باشد، انرژی پتانسیل خورشیدی را می توان توسط 

شبکه عصبی با خطای بسیار کمی تخمین زد.

 

 )day/kwh/m2( شکل 6 : پیش بینی انرژی پتانسیل خورشیدی
توسط شبکه عصبی برای ماه مارس

همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، از شبکه عصبی برای پیش بینی 
انرژی خورشیدی در آفریقا و نیجریه نیز استفاده شده است که در جدول 
5 مقایسه ای بین نتایج بدست آمده توسط این مقاله در ایران و نتایج 
ارائه شده در کشورهای مذکور انجام شده است. با توجه به اطالعات 
موجود در مقاالت ذکر شده، مقایسه با نیجریه بر روی بیش ترین ضریب 

همبستگی و با آفریقا بر روی کمترین خطا انجام شده است.
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جدول 5: مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مقاالت

همانطور که در جدول 5 مشاهده می شود شبکه عصبی استفاده شده برای 
پیش بینی انرژی پتانسیل خورشیدی در ایران، از لحاظ خطای MSE به 
مقدار 0.001 دقیق تر از نتایج آفریقا و از لحاظ تخمین ضریب همبستگی 

نسبت به نتایج نیجریه به مقدار 0.00651 بهبود حاصل شده است. 

6- نتیجه گیری 
ایران بر روی کمربند خورشیدی و دریافت  به علت قرار گرفتن کشور 
مقدار زیادی از این انرژی در مناطق مختلف، الزم است میزان دقیق این 
انرژی با بهره گیری از روش های متفاوت تخمین زده شود تا در مرحله 
بعد افراد متخصص بتوانند در صورت لزوم بر روی بهره برداری از این 
انرژی مثال به صورت ساخت نیروگاه های خورشیدی در مناطق پر انرژی 
تمرکز کنند. در این مقاله یک مدل غیر خطی با استفاده از شبکه عصبی 
و بهره گیری از اطالعات هواشناسی کل کشور برای اولین بار در ایران 
بدست آمده است، این مدل قادر است رفتار مناطق مختلف کشور را به 
اندازه گیری توسط سازمان هواشناسی  ازاء ورودی های محدود و قابل 
پیش بینی کرده و میزان انرژی خورشیدی در این مناطق را که امکان 
اندازه گیری آن وجود ندارد، به عنوان خروجی با خطای بسیار کم تخمین 
بزند؛ بنابراین از این مدل می توان به جای نصب تجهیزات اندازه گیری 

انرژی خورشیدی در مکان های مختلف ایران، استفاده کرد. 
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توسعه انرژیهای نو و تجدید پذیر
در راستای توسعه پایدار

چکیده

 نیاز جهانی به انرژی اولیه در حال حاضر حدود 12 میلیارد تن زغال سنگ در سال است و مسلماً این مقدار انرژی 
مورد نیاز ، پیوسته بیشتر و بیشتر هم خواهد شد و این در حالی است که اگر انسانها با صرفه جویی زیاد هم انرژی 
را مصرف کنند، تا یکصد سال دیگر موادی مثل نفت خام و گاز به پایان می رسد و زغال سنگ نیز حداکثر تا دو 
قرن دیگر پاسخگوی بخشی از نیاز شدید انسان به انرژی خواهد بود. ذخایر اورانیوم قابل استخراج زمین در حال 
حاضر توانایی تولید انرژی 153 میلیارد تن زغال سنگ را دارند.این مقدار با توجه به دستیابی انسان به فناوریهای 

جدید می تواند چندین قرن مسأله انرژی را حل کند، اما برای آینده دور ناچیز است ! به هر حال احتمال یافتن انرژیهای نو در قرنهای 
آینده هم غیر ممکن نیست و می توان آن را بدست آورد، مشروط بر اینکه آلودگی ناشی از مصرف انرژی طبق روند کنونی پیش نرود و 

محیط زیست انسان و سایر جانداران را به مخاطره نیندازد.

 واژگان کلیدی: انرژی های نو - منابع تجدیدپذیر– توسعه پایدار 

مهندس هادی اکبری صدیق - کارشناس معماری 
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مقدمه
کم وبیش میدانیم که نحوه زندگی ما به کره زمین آسیب می زند و موجب عدم تعادل خواهد گردید.مصرف پایدارانرژی همان یافتن راهکارهای عملی 
در جهت ایجاد تعادل در بعد استفاده صحیح از انرژی و کمک به جاودانه ماندن آن است که از طریق انجام رفتارهای مسئوالنه در باب مصرف در 
زندگی شخصی است و هدف آن است که از تامین نیازهای اولیه جامعه اطمینان کسب شود و از مصرف زیاد از حد و آسیبهای وارده به محیط زیست 

و نهایتاً کره زمین اجتناب گردد.
 تعریف توسعه پایداربیشتر به بیان نتیجه می پردازد تا روش دستیابی.علیرغم تشابهات، جوامع انسانی با یکدیگر دارای تفاوتهای بیشماری هستند 
و اینکه هر جامعه ای با توجه به ارزشها،فرهنگ و سایر ویژگیها چگونه در این مسیر گام بردارد موضوعی است که دست مایه اصلی بومی نمودن 
دستورکار 21 قرار گرفته است.آنچه هنوز در کشورمان نا آشناست. درمتن دستور کار 21  برای تغییر الگوهاي مصرف ، دو برنامه اصلي مطرح شده 

است:
 

1(تمرکز بر الگوهاي ناپایدار تولید و مصرف)5(
 

2( توسعه سیاستها و استراتژیهاي ملي براي تشویق در جهت تغییر الگوهاي مصرف ناپایدار
 

از زمانی که انسانهای اولیه شروع به استفاده از انرژی کرده اند تا به حال ، انرژی به دو گونه انرژیهای قدیمی و انرژیهای نو تقسیم بندی می شود.
انرژیهای قدیمی شامل: چوب ، زغال سنگ ، انرژی باد)برای کشتیهای بادی(، نفت و ... می باشند.انرژیهای نو شامل: انرژی خورشید، باد )برای 
ماشینهای بادی امروزی(، هیدروژن، اتم، انرژی هسته ای و ... هستند.این روزها همه جا صحبت از صرفه جویی در مصرف انرژی است و دانشمندان 
بیشترین تالش خود را صرف پیدا کردن راههایی برای بدست آوردن انرژی بیشتر و ارزانتر می کنند و از باد، خورشید، جزر و مد دریاهاو انرژی موجود 
در اتمهانیز مدد می جویند. اما جالب است بدانید که همین دانشمندان هم به سختی می توانند، تعریف دقیقی از انرژی ارائه کنند.در حقیقت اگر انرژی 
را به صورت "کار ذخیره شده" یا "توانایی انجام کار" تعریف کنیم، توانسته ایم تا حدود زیادی تعریفی از انرژی ارائه نمائیم. هر چند که این تعریف 
چندان جامع و کامل نیست. در حقیقت وجود ما و دنیای اطراف ما بدون وجود انرژی و حتی تبدیل آن به صورتهای گوناگون امری محال است. لذا 
انرژی نه از بین می رود ونه به وجود می آید!)قانون پایستاری انرژی) در تعریف انرژی می توانیم بگوییم که: انرژی توانایی انجام کار است. یعنی تمامی 
موجودات برای انجام کار باید غذا مصرف کنند تا این غذا بصورت انرژی در ماهیچه های آنها ذخیره شود که در موقع الزم بتوانند از آن استفاده کنند. 

با پیشرفت و انقالب تکنولوژیک تمامی دستگاهها و ماشینها به نوعی از انرژیهای مختلف استفاده می کنند.
موقعیت جهانی انرژی سرنوشت انسانها بر این روال است که در مقابل خطر متحد می شوند. ولی برعکس در مورد مراکز هسته ای عقاید بسیار متفاوت 
است. زیرا بعضی از ملتها از دیگری می ترسند. در چنین شرایطی ، قانون طبیعی اتحاد به علت استفاده نادرست توسط قانون دیگر طبیعت به نام عدم 
اعتماد جایگزین می شود.بخشی از مردم به انرژی توجه بیشتری دارند و تنها راه حل را در افزایش مصرف انرژی الکتریکی که از انرژی اتمی تولید 
می شود، می دانند و تصور می کنند که افزایش تکنیک ، سبب کاهش خطر به میزان قابل توجه برای همه خواهد بود. آنان در اتم ، در ادامه آنچه که در 
شیمی ، صنعت هواپیمایی ،پزشکی وتحقیقات فضایی انجام یافته ، پیشرفت را حتمی می بینند. بعضی دیگر از انرژی اتمی بیمناک هستند آنها بمب 
اتمی را بخاطر می آورند که توسط مواد رادیواکتیو تشعشعات هسته ای نامرئی را بوجود می آورند، که برای محیط زیست بسیار زیان بار است.طرفداران 

استفاده از انرژیهای غیر هسته ای ، اجتماع طبیعت و علم را جویا هستند تا روشهای دیگری را برای تولید انرژی بوجود می آورند.
 

منابع انرژی
ما برای تأمین انرژی مورد نیاز خود سه گروه انرژی را در اختیار داریم. گروه اول مواد سوختی سنگواره ای ، از قبیل زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی هستند 
که بازمانده گیاهان وجانورانی می باشند که میلیونها سال قبل می زیسته اند. جالب اینکه ، این منابع بسیار مهم انرژی ، که می توان از آنها دارو و بسیاری 
از مواد مصنوعی ارزشمند دیگر را تهیه کرد، در حجم وسیعی سوزانده می شوند.گروه دوم منابع انرژی تجدید شدنی است. مانند خورشید ، باد ، جزر و 
مد ، نیروی آب و گرمای محیط ، که بدون دخالت انسان خود به خود تجدید می شوند و به محیط زیست نیز صدمه نمی زنند. متأسفانه استفاده چندانی 
از اینگونه انرژیها به عمل نمی آید. گروه سوم نیز "مواد سوختنی هسته ای" مانند "اورانیوم" و "پلوتونیوم" هستند که انرژی عظیم و شگفت آوری را 
برای ما به ارمغان می آورند و این انرژی از هسته اتم به عمل می آید. جالب است بدانید که از سوختن یک کیلوگرم زغال سنگ تقریبا هشت کیلووات 
ساعت حرارت بدست می آید، در صورتی که از یک کیلوگرم اورانیم 23000000 کیلو وات ساعت حرارت حاصل می شود. البته این انرژی در صورت 
استفاده نادرست، خطرات غیر قابل باوری را به همراه می آورد.انرژی را به صورت دیگر نیز دسته بندی می کنند. برای نمونه آن را به دو دسته انرژی 
اولیه و ثانویه تقسیم بندی می کنند. "انرژی اولیه"]6[ انرژی بدست آمده از موادی است که بطور طبیعی وجود دارند، که از جمله می توان از نفت خام، 
گاز و زغال سنگ نام برد. در حالی که "انرژی ثانویه"]7[ آن دسته از انرژیهایی هستند که از ناقالن انرژی اولیه بدست می آیند. مانند جریان الکتریکی، 
بنزین و مواد سوختنی گرمازا. متأسفانه ، هنوز علم انسان آنقدر پیشرفت نکرده است که از قسمت اعظم انرژی استفاده کند، زیرا تنها قسمت بسیار 
کوچکی از آن بصورت مفید به مصرف می رسد که از این مقدار کم ، بیشترین سهم به مصرف در لوازم خانگی اختصاص دارد و صنایع در ردیف دوم 
قرار دارند و وسایل نقلیه عمومی در ردیف کم مصرف ترین وسایل قرار دارند. انرژی های نو مصرف انرژی جهان در قرن آینده باال می باشد و بالطبع 
این سوال مهم مطرح می باشد که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرنهای آینده، جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بودیا خیر؟

صفحه 
70

صفحه 
70



صفحه 
71

13
94

ن  
ستا

تاب
 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 حداقل به دو دلیل عمده پاسخ این سوال منفی است و باید منابع جدید انرژی را جایگزین این منابع نمود. این دالیل 
عبارتند از:

1- محدودیت و در عین حال مرغوبیت انرژی های فسیلی؛ چرا که این سوختها از نوع انرژی شیمیایی متمرکز بوده و مسلماً کاربردهای بهتر از احتراق 
دارند.

2- مسایل و مشکالت زیست محیطی؛ 

بطوری که امروزه حفظ سالمت اتمسفر از مهمترین پیش شرطهای توسعه اقتصادی پایدار جهانی به شمار می آید. از این رو است که دهه های آینده 
بعنوان سالهای تالش مشترک جامعه انسانی برای کنترل انتشار کربن، کنترل محیط زیست و در واقع تالش برای تداوم انسان بر روی کره زمین 
خواهد بود.بنابراین استفاده از منابع جدید انرژی به جای منابع فسیلی امری الزامی است. سیستمهای جدید انرژی در آینده باید متکی به تغییرات 
ساختاری و بنیادی باشد که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشیدی ، بادی ، زمین گرمایی و کربن خنثی مانند انرژی بیوماس مورد 
استفاده قرار می گیرند. بدون تردید انرژی های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فناوریشان در مقابل فناوری انرژی هسته ای از یک طرف و نیز بدلیل 
عدم ایجاد مشکالتی نظیر زباله های اتمی از طرف دیگر نقش مهمی در سیستمهای جدید انرژی در جهان ایفا می کنند. در هر حال باید اذعان داشت 
که در عمل عوامل متعددی بویژه هزینه اولیه و قیمت تمام شده باال، عدم سرمایه گذاری کافی برای بومی نمودن و بهبود کارآیی تکنولوژیهای مربوطه 
، به حساب نیامدن هزینه های خارجی در معادالت اقتصادی، نبود سیاستهای حمایتی در سطح جهانی، منطقه ای و محلی، نفوذ و توسعه انرژی های 
نو را بسیار کند و محدود ساخته است. ولی پژوهشگران و صنعتگران همواره تالش خود را جهت رفع این مشکالت مبذول می دارند.بطور کلی عمده 
فعالیتهای مربوط به احداث پایلوتهای سازگار با محیط زیست با بکار بردن منابع انرژی های تجدیدپذیر و اجرای پروژه های مهندسی و انجام خدمات 

مشاوره ای و مدیریت بر طرحها، در چهار بخش ذیل متمرکز شده است:
 

• انرژی های خورشیدی
• انرژی باد و امواج

• انرژی زمین گرمایی)8(
• فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده
در اینجا به توضیح اجمالی هر یک می پردازیم:

1-  انرژی خورشیدی
جالب است بدانید که تابش خورشید بزرگترین منبع تجدیدپذیر انرژی روی کره زمین می باشد و اگر فقـط یک درصد از صحراهای جهان با نیروگاه 
های حرارتی خورشیدی به کار گرفته شوند، همین مقدار برای تولید برق ساالنه مورد تقاضای جهان کافی خواهد بود.برای سود جستن از انرژی 

خورشیدی دو راه وجود دارد :
•استفاده مستقیم از نور خورشیدو تبدیل آن به الکتریسیته از طریق سلولهای فتوولتائیک

•استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انواع انرژی های دیگر
یک نیروگاه خورشیدی شامل تاسیساتی است که انرژی تابشی خورشید را جمع کرده و با متمرکز کردن آن، درجه حرارتهای باال ایجاد می کند. انرژی 
جمع آوری شده از طریق مبدلهای حرارتی، توربین ژنراتورهـا و یا موتورهای بخار به انرژی الکتریکی تبدیل خواهد شد. نیروگاه های خورشیدی بر 

اساس نوع متمرکز کننده ها به سه دسته تقسیم می شوند:
1-  نیروگاه سهموی خطی

2- نیروگاه دریافت کننده مرکزی
3- نیروگاه دیش استرلینگ) این تکنولوژی در نیروگاه های خورشیدی مورد استفاده کمتری دارد و در کاربردهای غیر نیروگاهی بیشتر استفاده می 

شوند(
 

2- انرژی باد و امواج
به منظور شناخت دقیق محدودیتها، موانع و امکانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژی در کشور، ضرورری است .میزان بهره 

برداری از پتانسیلهای موجود انرژی و روند تحوالت حاملهای انرژیهای تجدیدپذیر در کشور نیز به روش علمی و دقیق 
محاسبه و ارزیابی گردد.کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می 

گردد، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از 
سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدیدپذیر از جمله باد می باشد.با توسعه نگرشهای زیست 

محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژیهای تجدیدناپذیر، استفاده از انرژی 
باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. 
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استفاده از تکنولوژی توربینهای بادی به دالیل زیر می تواندیک انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر باشد.
- قیمت پایین توربینهای برق بادی در مقایسه با دیگر صور انرژیهای نو

- کمک در جهت ایجاد اشتغال در کشور
- عدم آلودگی محیط زیست در کشورهای پیشرفته نظیر آلمان، دانمارک، آمریکا،اسپانیا، انگلستان، و بسیاری کشورهای دیگر.

در ایران نیز با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از 2000 سال پیش از میالد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی 
جهت گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم می باشد.مولدهای برق بادی می تواند جایگزین مناسبی برای نیروگاه های گازی و بخاری 
باشند. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان داده اند که تنها در 26 منطقه از کشور) شامل بیش از 45 
سایت مناسب( میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی 33 درصد ، در حدود 6500 مگاوات می باشد و این در شرایطی است 
که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های برق کشور، )در حال حاضر( 34000 مگاوات می باشد. در توربینهای بادی، انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی و 
سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.استفاده فنی از انرژی باد وقتی ممکن است که متوسط سرعت باد در محدوده 0/5الی 0/25 باشد. پتانسیل 
قابل بهره برداری انرژی باد در جهان 110 اگاژول )هر یک اگاژول معادی 1018ژول( برآورد گردیده است که از این مقدار 40 مگاوات،  ظرفیت نصب 
شده تا اواخر سال 2003 میالدی)1382 ه.ش.( در جهان می باشد. از مزایای استفاده از این انرژی عدم نیاز توربین بادی به سوخت، تامین بخشی 
از تقاضاهای انرژی برق، کمتر بودن نسبی انرژی باد نسبت به انرژی فسیلی در بلندمدت، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، 

قدرت مانور زیاد در بهره برداری) از چند وات تا چندین مگاوات( ، عدم نیاز به آب و نداشتن آلودگی محیط زیست می باشد.
توربینهای بادی کوچک از توربینهای بادی کوچک جهت تامین برق جزیره های مصرف و یا مناطقی که تامین برق از طریق شبکه سراسری برق مشکل 

می باشد استفاده می شود. این توربینها تا قدرت 10 کیلووات توان تولید برق را دارا می باشند.
توربینهای بادی متوسط عموماً تولید این توربینها بین 250-10 کیلووات است. از این توربینها جهت تامین مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی و 

کشاورزی استفاده می شود.
 

توربین های بادی بزرگ) مزارع بادی( 
این نوع توربینها معموالً شامل چند توربین بادی متمرکز با توان تولیدی 250 کیلووات به باال می باشند که به صورت متصل به شبکه و یا جدا از شبکه 

طراحی می گردند.
 

3- انرژی زمین گرمایی
مرکز زمین) به عمق تقریبی 6400 کیلومتر(که در حدود 4000 درجه سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و 
پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 650 تا 1200 درجه سانتیگراد در اعماق 80 تا 100 کیلومتری از سطح زمین می گردد. بطورمیانگین میزان انتشار 
این حرارت از سطح زمین که فرایندی مستمر است معادل 82 میلی وات در واحد سطح است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین ، مجموع 
کل اتالف حرارت از سطح آن، برابر با 42 میلیون مگاوات است. در واقع این میزان حرارت غیر عادی، عامل اصلی پدیده های زمین شناسی از جمله 
فعالیتهای آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش رشته کوه ها) فعالیتهای کوه زایی( و همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می باشد که کره زمین 
را به یک سیستم دینامیک تبدیل نموده و پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار می دهد.امروزه با بهره گیری از فناوریهای موجود، تنها بخش 
کوچکی از این منبع سرشار مهار شده و بطور اقتصادی قابل بهره برداری است.بنابراین انرژی زمین گرمایی، همان انرژی حرارتی قابل استحصال از 
پوسته جامد زمین است. انرژی زمین گرمایی برخالف سایر انرژی های تجدیدپذیر منشاء یک انرژی پایدار با فاکتور دسترسی 100درصد است که 

بطور شبانه روزی در طول سال قابل بهره برداری است.
 

خروج بخار از یک چاه زمین گرمایی
از انرژی زمین گرمایی در دو بخش کاربردهای نیروگاهی) غیر مستقیم( و غیر نیروگاهی ) مستقیم( استفاده می شود. تولید برق از منابع زمین گرمایی 
هم اکنون در22 کشور جهان صورت میگیرد که مجموع قدرت اسمی کل نیروگاههای تولید برق از این انرژی بیش از 8000 مگاوات می باشد. این 
در حالی است که بیش از 64 کشور جهان نیز با مجموع ظرفیت نصب شده بیش از 15000 مگاوات حرارتی از این منبع انرژی در کاربردهای غیر 

نیروگاهی بهره برداری می نمایند.
 

نیروگاه زمین گرمایی تبخیر آنی
در این نیروگاه های سیالی که معموالً به حالت دوفاز مایع و بخار از اعماق زمین و از طریق چاه های زمین گرمایی استخراج می شود به مخزن جدا 
کننده هدایت شده و بدینوسیله فاز بخار از فاز مایع جدا می شود.بخار جدا شده وارد توربین شده و باعث چرخش پره های توربین می شود.پره ها 
نیز به نوبه خود محور توربین و در نتیجه محور ژنراتور رابه حرکت وا می دارند که باعث بوجود آمدن قطبهای مثبت و منفی در ژنراتور شده و در نتیجه 

برق تولید می شود.
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نیروگاه زمین گرمایی با چرخه دو مداره)باینری(
در این نوع نیروگاه ها نیاز به مخزن جداکننده در تجهیزات نیروگاه وجود ندارد زیرا آب گرم استخراج شده وارد مبدل حرارتی شده و حرارت خود را 
به سیال عامل دیگری که معموالًایزوپنتان می باشد و نقطه جوش پایینتری نسبت به آب دارد منتقل میکند. در این فرآیند ایزوپنتان به بخار تبدیل شده 
و به توربین منتقل می شود که در اینجا توربین و ژنراتور طبق توضیحات فوق می توانند برق تولید کنند. از کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی 
میتوان به مواردی همچون احداث مراکز آب درمانی و تفریحی-توریستی ، گرمایش انواع گلخانه ها، احداث مراکز پرورش آبزیان و طیور، پیش گیری 

از یخ زدگی معابر در فصل سرما، تامین گرمایش و سرمایش ساختمانها توسط پمپهای حرارتی زمین گرمایی اشاره نمود.

4- فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده
مصرف گسترده و کالن انرژی حاصل از سوختهای فسیلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع پیشرفته صنعتی را به همراه داشته است اما بواسطه 
انتشار مواد آالینده حاصل از احتراق و افزایش دی اکسید کربن در جو و پیامدهای آن، جهان را با تغییرات روزافزونی آماده ساخته است که افزایش 
دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، باال آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند. از سوی 
دیگر اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمتها بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی اهمیت دارد. در سال 
1997 میالدی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی با هدف تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر، پروتکل "کیوتو" را مطرح نمود که به موجب این 
پروتکل کشورهای صنعتی ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شده اند و هدف اصلی از این کنوانسیون دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه 
ای در اتمسفر تا سطحی است که مانع تداخل خطرناک فعالیتهای بشری با سیستم آب و هوایی گردد .چنین سطحی در چهارچوب زمانی مناسب قابل 
اجرا خواهد بود تا اکوسیستمها بطور طبیعی خود را با تغییر آب و هوایی تطبیق دهند و اطمینان حاصل شود که امنیت غذایی تهدید نمی شود و توسعه 
اقتصادی بطور پایدار ایجاد می گردد. از سوی دیگر مجموعه انرژیهای تجدیدپذیر روز به روز سهم بیشتری را در سیستم تامین انرژی جهان بعهده می 
گیرد؛ لذا در برنامه ها و سیاستهای بین المللی، نقش مهمی به منابع تجدیدپذیر انرژی محول گردیده است. سازگار نمودن این منابع با سیستم فعلی 
مصرف انرژی جهانی هنوز با مشکالتی همراه است که بررسی و حل آنها حجم وسیعی از تحقیقات علمی جهان را در دهه های اخیر به خود اختصاص 
داده است.تقریباً همه منابع انرژی تجدیدپذیر بصورت تناوبی در دسترس هستند و بخودی خود قابل حمل یا ذخیره سازی نیستند و به همین دلیل 
نمی توانند بصورت سوخت به ویژه در حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند.سوخت های پاک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی هستند که آنها را پاکتر 
از بنزین با ساختار و ترکیب فعلی در عمل احتراق می نمایند. این سوختها در حین احتراق مواد آالینده کمتری تولید می کنند، در ضمن استفاده از این 
سوختها به شدت افزایش و انباشته شدن دی اکسید کربن که موجب گرم شدن زمین می گردد را نیز کاهش می دهد. هیدروژن بعنوان یک سوخت 
پاک می تواند جایگزین مناسبی برای سایر سوختهای متداول گردد و در آینده بعنوان یک حامل انرژی مطرح شود. فراوانی سهولت تولید از آب، مصرف 
تقریباً منحصر بفرد و سودمندی زیست محیطی ذاتی هیدروژن از جمله ویژگیهایی است که آنرا در مقایسه با سایر گزینه های مطرح سوختی متمایز 
می کند. هیدروژن را می توان با استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید کرد و در تمام موارد و کاربردهای سوختهای فسیلی مورد استفاده قرار داد. 
هیدروژن منابع تجدیدپذیر انرژی را تکمیل می کند و آنها را در هر محل و هر زمان، بصورت مناسبی در دسترس قرار داده و در اختیار مصرف کننده می 
گذارد. سیستم انرژی هیدروژنی بدلیل استقالل از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی، پایدار، فنا ناپذیر، فراگیر و تجدیدپذیر می باشد. از اینرو پیش 
بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، تولید و مصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژی به سراسر اقتصاد جهانی سرایت کرده و اقتصاد هیدروژن 
تثبیت شود. معرفی سوختهای جایگزین و مطالعه در خصوص امکان استفاده و بهره برداری از آنها با توجه به مالحظات فنی-اقتصادی و منابع گسترده 
موجود در ایران و همچنین بدلیل روند رو به رشد مصرف سوختهای مایع هیدروکربوری در کشور که هر ساله موجب ضرر و زیان هنگفت به بودجه 

عمومی و محیط زیست کشور می شود، از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است.

نتیجه گیری
در حال حاضر دنیا با دو بحران بزرگ در زمینه انرژی روبرو است، آلودگی محیط  زیست در اثر احتراق سوخت های فسیلی و پایان پذیر بودن سوخت 
های فسیلی.بنابراین انرژی ابزاری سیاسی واقتصادی شده که امنیت کشورها به آن وابسته است.با توجه به این دو بحران گرایش به استفاده از 
انرژیهای تجدیدپذیر روز به روزبیشتر می شود، به طوری که سهم انرژی های نو در سبد انرژی کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال افزایش 
است. در ایران نیز،برنامه وزارت نیرو توسعه بیش از پیش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است که امید است با اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی، 
طرح تحول اقتصادی و با توجه به نزدیک شدن قیمت انرژی به ارزش واقعی خود در راستای قانون هدفمندی یارانه ها ،بستر و شرایط مناسب برای 

توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر و افزایش سهم آن درسبد انرژی کشور فراهم شود.
 کشور ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب میشود، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده 
سوخت های فسیلی نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگردارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدیدپذیراز جمله باد، خورشید، زیست توده و زمین 
گرمایی.توسعه انرژیهای تجدیدپذیر منافع اقتصادی و اجتماعی مختلفی را به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها حفظ منابع محدود سوخت فسیلی 
و استفاده از آن در کارکردهای مفیدتر است که از طرف دیگر کاهش آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد. همچنن قابلیت تولید غیرمتمرکز برق از 
انرژیهای نو، فرصت پیشرفت و توسعه را برای نقاط دور افتاده و روستاها فراهم ساخته و موجب تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی 
و جلوگیری ازمهاجرت آنها به شهرها میشود. بحث اشتغالزایی انرژیهای تجدیدپذیر از اهمیت به سزایی برخوردار است.بررسی های انجام شده بر 
روی وضعیت اشتغالزایی سیستمهای تجدیدپذیر حاکی از آن است که اثرات اشتغالزایی این سیستمها، به دلیل ماهیت نو و تازه آن بیش از توسعه 
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استفاده از سوختهای فسیلی است و می توان به نقش مؤثر انرژیهای نو در پدافند غیرعامل و افزایش سطح امنیت تامین انرژی کشور اشاره نمود.
بدیهی است کشورهای دارنده ذخایر سوخت فسیلی مثل ایران می توانند منابع انرژی فسیلی خود را به طور مستقیم و یا پس از تبدیل به محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر در بازارهای جهانی عرضه نمایند و منابع حاصل را برای افزایش سطح رفاه و اقتصاد کشور صرف نمایند.براساس برنامه پنج 
ساله پنجم، سازمان انرژیهای نو مکلف است 1/5 درصد انرژی  برق کشور را تامین کند. با توجه به نگاه جدی تر به انرژیهای نو در دولت دهم مقرر 
شد،  ظرفیت نصب شده انرژیهای نو به 3 درصد ظرفیت کل صنعت برق در پایان دولت دهم برسد که چیزی حدود 1700 مگاوات از  ظرفیت نصب 
شده در پایان دولت دهم را تشکیل می دهد. گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، نیازمند سرمایه گذاری بسیار باالیی است و باید قبول کنیم که برای 
کشور ما که دولت عالقمند به ارتقای بهره وری و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر است و تدوین کنندگان برنامه پنجم هم در این خصوص، با دیدی 
S.B.C)9( مثبت عمل کرده اند، تنها تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری، همچنان بزرگترین مشکل است. برای رفع این مشکل پیشنهاد ما روش

است.در کشورهای پیشرو با استفاده از این روش، وجوه الزم برای افزایش کارایی انرژی و تجدیدپذیرها از طریق وضع مالیات بر استفاده کنندگان از 
سوختهای فسیلی تامین میشود. به طور کلی، این وجوه اهداف متعددی را دنبال میکند. از جمله این اهداف میتوان به پرداخت برای تفاوت موجود میان 
هزینه های انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای حرارتی، تامین وجوه الزم برای آموزش عمومی در رابطه با مباحث انرژی و حمایت از تحقیق و توسعه 
اشاره نمود. به طور مثال در ایران میتوان با ایجاد صندوق حمایت مالی از تجدیدپذیرها که با اخذ عوارض برق سبز از محل افزایش قیمت فروش 
برق به مشترکین خانگی، عمومی و تجاری به میزان 20 ریال به ازاء هر کیلووات ساعت ، منبع مالی الزم برای ایجاد مشوقهای قیمتی و ایجاد بستر و 
شرایط مناسب برای توسعه صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در کشور را فراهم نمود. ایجاد نگرش استراتژیک به موضوع تامین انرژی تجدیدپذیر برای 
فرصتهای کسب و کار و کاهش آثار مخرب زیست محیطی موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه این مهم در کشور تا حدود زیادی درک شده 

است. به هر حال گامهای اولیه را در این مسیر پشت سر میگذاریم و آینده روشنی را پیش بینی میکنیم.ان شا ا... 

منابع:
- سید رضی حسین- مبانی انرژی های تجدیدپذیر-چاپ اول)1384(-انتشارات ناقوس

-گاد فری بویل – ترجمه: عبدالرحیم پرتوی- انرژیهای نو برای آینده پایدار ، چاپ 
اول)1386( انتشارات دانشگاه تهران

-پدرام زارع – انرژیهای پایدار – چاپ پنجم )1388 انتشارات بصیر
 - سال)1387(  دوم  چاپ   – مدرن  انرژیهای  جو-  حق  مصطفی   -

انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- سایت سازمان انرژی های نو ایران به آدرس

www.sana.ir 
1- کارشناس برق کنترل-دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

Albert Einstein -2
E=mc2-3

nuclear reactors-4
unsustainable consume style -5

primary energies -6
procceded energies-7

geotermophic energies-8
)System Benefit Charges )S.B.C -9
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مقدمه:
برای اینکه قادر باشید کارایی انرژی مصرفی ساختمان خود را بهبود بخشید، ابتدا باید بدانید که در چه وضعیتی از نظر انرژی قرار دارید . به 
این منظور ساده ترین راه آن است که صورت حساب انواع انرژی های مصرفی شامل گاز و برق را در طول یکسال جمع آوری کنید . واحد تمام 
حامل های انرژی را به کیلو وات ساعت تبدیل کرده ) هر یک متر مکعب گاز طبیعی معادل تقریبا 10.5 کیلو وات ساعت ( و با هم جمع کنید. 
مقدار بدست آمده را بر مقدار زیر بنای ساختمان تقسیم کنید تا مقدار انرژی مصرفی به ازای هر متر مربع از ساختمان بدست آید . حال نتیجه 

را با اطالعات ذیل مقایسه نمایید:
•  اگر انرژی مصرفی ساالنه کمتر از 100 کیلو وات ساعت بر متر مربع باشد در وضعیت بسیار خوبی قرار دارید.

•  اگر انرژی مصرفی ساالنه بین 100 تا 200 کیلو وات ساعت بر متر مربع باشد در وضعیت قابل قبولی قرار دارید.
•  اگر انرژی مصرفی ساالنه بین 200 تا 300 کیلو وات ساعت بر متر مربع باشد ساختمان دارای مشکالتی است که با تالش و کنترل آن قادر 

به اصالح آن خواهید بود.
•  اگر انرژی مصرفی ساالنه بین 300 تا 400 کیلو وات ساعت بر متر مربع باشد مشکالت بهره وری ساختمان بسیار اساسی است .

•  اگر انرژی مصرفی ساالنه کمتر از 100 کیلو وات ساعت بر متر مربع باشد در وضعیت بسیار خوبی قرار دارید.
•  اگر انرژی مصرفی ساالنه بیشتر از 400  کیلو وات ساعت بر متر مربع باشد عملکرد سیستم های مصرف کننده انرژی در ساختمان بصورت 

کلی نا کارا است .

آشنایی با انواع لوازم مصرف کننده برق :
سهم لوازم مختلف در مصرف برق یک ساختمان یا مجموعه اداری معموالً مطابق جدول زیر است البته این ارقام تقریبی بوده و در ادارات و 

ساختمانهای مختلف متفاوت می باشد.

مديريت مصرف در ساختمانهای اداری
گردآوری: گروه علمی کمیته نشریات
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چگونگی کاهش در مصارف برق )مدیریت مصرف( :

به منظور کنترل و مصرف بهینه برق اقدامات ذیل پیشنهاد میگردد :
انرژی برق تشویق نمایند.  از اتالف  باید کارکنان را جهت جلوگیری  از قیمت برق مصرفی می  با آگاهی  : مدیران رده باالی هر سازمان  الف  
پیشنهاد می گردد در هر یک از ساختمانهای اداری ، فردی آشنا به موضوع و به عنوان مسئول مدیریت مصرف انرژی معرفی گردد که بررسی، 
کنترل و نظارت بر حذف مصارف زاید انرژی را برعهده داشته باشد و به منظور بهبود کارآیی وسایل و تاسیسات نصب شده و بهره وری بهتر آنها 
پیشنهادهای مناسبی را ارائه کند. به منظور تشویق مدیریت انرژی در ادارات سهمی از کاهش هزینه ها را می توان به عنوان کارانه به مسئولین 

مربوطه پرداخت کرد.
ب : اقدامات کوتاه مدت و میان مدت در زمینه مصارف روشنایی ، سرمایشی ، گرمایشی و سایر مصارف :

1- مصارف روشنایی :

1-1  کلیات :
المپ رشته ای )معمولی( کمترین بازده نوری و کمترین عمر مفید را نسبت به دیگر انواع المپها دارد در حالی که المپهای فلورسنت )مهتابی( با 
داشتن بازده نوری 4/5 برابر المپهای معمولی ، عمر مفید آنها نیز قریب 2/5 برابر المپهای رشته ای است. این موضوع به خوبی از ارقام جدول 

ذیل مشهود است :
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البته کافی است که روشنایی محل عبور و مرور به اندازه 5 درصد و روشنایی اطاق مالقات در حد 25 درصد روشنایی محل مطالعه و کار اداری باشد.

و اما " لوکس " که در جدول فوق به عنوان واحد شدت روشنایی ذکر شده چیست ؟
از نظر فنی دانستن اینکه یک سطح تا چه اندازه زیر تابش نور قرار گرفته مهم است ، زیرا انسان مایل است بر روی این سطح ، اشیاء را بدون 
خسته  کردن چشم با تابش نور معینی ببینید. واحد شدت روشنایی لوکس است . شدت روشنایی یک لوکس عبارتست از روشنایی حاصل از 
تابش یک لومن بر سطحی به مساحت یک متر مربع. از آنجا که چشم قادر به تعیین شدت روشنایی نیست ، برای سنجش آن از دستگاهی 

کوچک به نام لوکس متر استفاده میشود.
بطور مثال شدت روشنایی خورشید در یک روز تابستان 100000 لوکس و شدت روشنایی ماه در یک شب مهتابی 0/15 لوکس است.

واما لومن نیز جریان نورانی المپ است ) با جریان یا توان الکتریکی اشتباه نشود ( که بستگی به ساختمان المپ و نوع آن دارد .

2-1( اقدامات کوتاه مدت :
- با قرار دادن میزها در جای مناسب و تنظیم سطح کار سعی کنیم در هنگام روز از حداکثر نور طبیعی استفاده به عمل آید و نور مصنوعی تنها در 

نقاطی که امکان استفاده از نور طبیعی وجود ندارد بکار برده شود.
- در مورد کارهای حساسی که نیاز به نور زیادتری دارند از روشنایی موضعی)چراغهای رومیزی( استفاده گردد و از روشن کردن تمامی محیط 

کار به یک میزان خودداری شود.
- راهرو ها ، پارکینگها و انبارها )بویژه در ساعاتی که رفت و آمد به حداقل می رسد( تنها در حد رعایت ضوابط ایمنی روشن گردند و المپهای 

زائد خاموش شوند.
- در اماکنی که نور کم نیز موجب مشکلی نخواهد شد از المپهای با وات کم استفاده شود.

- سیمها ، پریزها و کلیدها به موقع بررسی شده و طبق برنامه مرتبی حبابها ، قابها و المپها تمیز گردند تا از راندمان نوری آنها کاسته نشود.
- در مورد سقف و دیوارهای محیط کار از رنگهای روشن استفاده شود.

-  استفاده از چراغها در ادارات بصورت یک در میان.
-  تمیز کردن دوره ای المپها .

3-1( اقدامات میان مدت :
- سعی شود از المپهای با وات کم و شدت روشنایی باال معروف به المپهای کم صرف استفاده شود.
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- در اتاقهای کار ، سالنها و راهروها در صورت امکان کلیدهای کنترل اتوماتیک نصب گردد.
- در مورد المپهای فلورسنت و به منظور اصالح ضریب بار از خازن با ظرفیت مناسب استفاده شود.

- در صورت به پایان رسیدن عمر مفید المپ ) حتی اگر المپ هنوز نسوخته است ( نسبت به تعویض آن اقدام فرمایید.

2- مصارف سرمایشی و گرمایشی :
1-2( کلیات :

کثیف بودن سطوح تبادل حرارتی دستگاههای سرمایشی و گرمایشی تاثیر زیادی در کاهش بازده آنها داشته و طبعاً باعث افزایش مصرف برق 
آنها خواهد شد. مثال" درسیستم سرمایشی جذبی)ABSORPTION( کثیف بودن سطح اواپراتور به مقدار 10 درصد ظرفیت اسمی را کم می 
کند و کثیف بودن سطح کندانسور باعث تقلیل 12درصد از ظرفیت اسمی می گردد و چنانچه هر دو عامل جمعا" وجود داشته باشند 24 درصد 

قدرت اسمی دستگاه کاسته می شود.
همین ارقام در مورد سیستمهای سرمایشی با عمل متقابل Reciprocation به ترتیب 18/9 درصد و 8/2 درصد و 26 درصد میباشد.

2-2( اقدامات کوتاه مدت :
- با توجه به فصل ، شرایط محل و ساختمان ، ترموستات وسایل سرمایشی و گرمایشی در حد نیاز طبیعی و نرمال ، ثابت و غیر قابل تغییر گردند.

- سطح وسایل سرمایشی و گرمایشی منصوبه در اطاقها را تمیز نگهداشته و در جهت سرویس به موقع لوله ها و اتصاالت دستگاهها و جلوگیری 
از نشتی ها اقدام الزم به عمل آید.

- در و پنجره های اضافی بسته نگهداشته شده و از باز کردن و بستن مکرر آنها به ویژه در هنگام تعطیل محل کار جلوگیری شود. مطالعات نشان 
داده است که نشتی و انتقال حرارت باعث اتالف بین 10 تا 40 درصدی کل مصرف گرمایش و سرمایش می گردد.

- درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نیاز کاهش داده شود.
- برج خنک کن ، اواپراتور و ... به موقع و بطور مرتب سرویس ، تعمیر و تمیز شوند.

- سعی گردد از کویل های حرارتی منجمله بخاری برقی و اجاق برقی تا حد ممکن استفاده نشود.
- برنامه ای تنظیم شود که تاسیسات گرمایشی یا سرمایشی مرکزی یک ساعت قبل از شروع به کار پرسنل روشن شده و حداقل دو ساعت 

قبل از خروج پرسنل و تعطیلی اداره خاموش شوند.
- در صورت تنظیم سیستم کنترل بصورت خودکار باید برنامه تعطیالت و روزهای خاص به قسمت تاسیسات اعالم گردد تا بصورت دستی نسبت 

به خارج کردن دستگاههای مربوط اقدام شود
- با توجه به وجود سالیق مختلف در تنظیم دمای محیط حتی االمکان تنظیم ترموستاتها در اختیار مسئول تاسیسات باشد و در تنظیم آن حد 

متوسط رعایت گردد.
-  بهتر است در نصب ترموستاتها به منطقه بندی ساختمان ، نوع اتاقها ، زمان کاری و نوع کاربری و همچنین در طول سال فصل فعالیت ، 

موقعیت اتاقها و میزان آفتاب گیری آنها مد نظر باشد.
- عملکرد فن ها به موقع بررسی شده و مورد سرویس و تعمیر قرار گیرند.

- برای محیطهای کوچک به جای روشن کردن سیستم مرکزی از تجهیزات کوچک موضعی استفاده گردد.

3-2( اقدامات میان مدت :
- با توجه به شرایط وفضای محیط کار ، از سرد کننده ها و یا گرم کننده های مناسب و کارآمد استفاده فرمائید.

- در مورد تاسیسات مرکزی از پیش گرمکن یا پیش سردکن به تناسب استفاده شود.
- دوجداره کردن پنجره ها به منظور جلوگیری از اتالف انرژی بررسی و اجرا گردد.

- در و پنجره های محل کار به موقع و مرتب تعمیر و درزگیری شوند.
- در مورد کوره ها ، تعمیر آسترنسور )Lining( به موقع صورت پذیرد.

)Damper(.در سیستمهای سرمایشی چنانچه دریچه هدایت وجود نداشته باشد نسبت به نصب آن اقدام گردد -
- امکان ذخیره سازی آب گرم در ساعات شب مورد بررسی قرار گیرد.

- امکان نصب وسایل بازیافت حرارتی مورد بررسی قرار گیرد.
- احتمال استفاده از آب کندانسور به عنوان آب گرم بررسی گردد.

- در وسایل سرمایشی و گرمایشی از عایق کاری مناسبی بهره گرفته و یا حداقل آنها را با ورقه آلومینیومی روکش نمایید.
- امکان استفاده از وسایل خنک کننده گازسوز بجای وسایل خنک کننده برقی مورد بررسی قرار گیرد.

- کانال کشی کولر را از کوتاهترین مسیر انجام داده و اگر کانال خارج از ساختمان است حتما عایق کاری شود.
- سرویس سالیانه کولر ) گازی و آبی ( و نیز سیستم های مرکزی حتما انجام گردد.

کولرهای گازی از جمله پر مصرف ترین وسایل میباشند ، بنابر این در صورتی که ضرورتی به استفاده از این کولرها وجود ندارد ،از استفاده از آنها 
خودداری کنید . در صورت استفاده از این کولرها ) گازی ( که هزینه بسیار زیادی را نیز برای مشترک به همراه خواهد داشت ، برای جلوگیری از 
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اعمال خاموشی در شبکه باید سعی شود تا از استفاده در ساعات پیک مصرف )19 تا 23 ( خودداری گردد.
- نصب کندانسورهای کولر گازی در سایه باعث جلوگیری از اتالف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی خواهد شد.

- در صورت امکان کولر گازی خود را در مسیر باد نصب کنید ، زیرا این کار بعلت کاهش فشار بر کولر باعث افزایش بازدهی آن و کاهش مصرف انرژی میشود.

3- سایر مصارف :
1-3( اقدامات کوتاه مدت :

- آسانسورها چنان تنظیم شوند که در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشند و در بقیه طبقات نیز یک در میان متوقف شوند مگر در مورد حمل 
بار که توقف در طبقات ضروری است.

- تکثیر و فتوکپی از نامه ها و مدارک در حجم مورد نیاز صورت پذیرد و دستگاه فتوکپی بعد از اتمام کار خاموش شود.
- سقف و بام ساختمانها از عایق کاری مناسب و خوبی برخوردار باشد تا از اتالف انرژی جلوگیری گردد.

- میزان وضوح و دقت صفحة مانیتور کامپیوتر )Resolution( را متناسب با نیاز کاری خود انتخاب کنید. افزایش میزان وضوح نمایش یک 
کامپیوتر رنگی باعث افزایش توان مصرفی به میزان 22 درصد در هر اینچ مربع از صفحة نمایش می شود.

- از هر دو روی کاغذها برای تایپ پیش نویس، کپی و پرینت اولیه استفاده کنید. تولید هر برگ کاغذ به طور متوسط به حدود 20 وات ساعت 
انرژی نیاز دارد. بدیهی است استفاده از هر دو روی کاغذ باعث صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای تولید کاغذ )از دیدگاه کالن( و کاهش هزینة 

تأمین کاغذ می شود.
این  انجام  و  پرینت  نمایید. گرفتن  کامپیوتر تصحیح  بر روی صفحة  را حتی االمکان  و گزارش ها  نقشه ها  تایپ شده،  نامه های  پیش نویس   -

تصحیحات بر روی کاغذ، مصرف انرژی و هزینه ها را دو برابر می کند.
- در صورت امکان به جای پست کردن نامه یا فکس کردن آن از پست الکترونیکی )E-mail( استفاده کنید.

2-3( اقدامات میان مدت :
- به منظور بهبود ضریب قدرت وسایل موتوری از تجهیزات مناسب چون خازن استفاده شود.

- امکان استفاده از وسایل کنترل یا محدود کننده قدرت مورد بررسی قرار گیرد.
- شبکه های برقی داخلی ساختمانها به منظور تجهیز به سیستمهای فرمان خودکار تحت بررسی قرار گیرند.

- امکان عایق کاری دیوارها بخصوص در موقع ساخت بناهای جدید به منظور جلوگیری از تلفات انرژی مد نظر قرار گیرد.
- خاموش کردن کامپیوترها در موارد غیر ضروری.

-  جدا سازی برق مصرفی واحدهای مسکونی و خانه های سازمانی از برق عمومی.
- نصب درب های اتوماتیک با عکس العمل سریع جهت ورود و خروج در مراکز پر جمعیت و پر تردد مانند ادارات و فروشگاهها و نیز انبارها که 

عموما درب های بزرگی دارند.
- استفاده از پنجره های دو جداره به خصوص پنجره های مجهز به شیشه های با شدت تشعشع کم، تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی دارد.

 CRT:( برای انجام بسیاری از کارهای اداری مانند تایپ یا نقشه کشی می توان به جای استفاده از مانیتورهای رنگی، از مانیتورهای تک رنگ سیاه و سفید -
Cathode Ray Tube( استفاده کرد. مانیتورهای تک رنگ نسبت به مانیتورهای رنگی 35 تا 50 درصد کمتر انرژی مصرف می کنند.

- مصرف ویژة انرژی دستگاه های کپی )مصرف انرژی به ازای واحد کاری( از هر وسیلة اداری دیگر بیشتر است. هنگام کپی گرفتن حتی االمکان 
از هر دوروی کاغذ استفاده کنید. این کار هزینة انرژی، هزینة کاغذ و ضایعات کاغذی را کاهش می دهد. توجه داشته باشید که انرژی مصرفی 

برای تولید یک برگ کاغذ به مراتب بیشتر از انرژی مصرفی برای کپی گرفتن از یک برگ کاغذ است.
- دستگاه فکس خود را از نوع جوهرافشان انتخاب کنید. مصرف انرژی دستگاه های فکس جوهرافشان در حالت   آماده باش )Standby( خیلی 

کم است و به عالوه نسبت به دستگاههای فکس لیزری 90 درصد کمتر انرژی مصرف می کنند.

منابع: 
- سایت سازمان بهره وری انرژی ایران 

- سایت مدیریت مصرف توانیر
- سایت مدیریت مصرف سایر شرکتهای 

برق منطقه ای و توزیع
- سایر کتب و منابع مرتبط با 
مدیریت مصرف انرژی و 

استانداردها
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چکیده : 
چکیده واژه بهینه سازی ترجمه کلمه  optimization است که در ریاضیات 
مفهوم خاص خود را دارد و درکشورما نیز در زمینه های مختلف از جمله انرژی 
مورد استفاده قرارگرفته است. بهینه سازی مصرف انرژی برای یک فرایند 
)Global(برای  جامع  بصورت  یا  و   )local( موضعی  به صورت  تواند  می 
یک سیستم که متشکل از چندین فرایند است ‘ انجام شود. براساس تئوری 
بهینه سازی، نتیجه بهینه سازی برای چندین فرایند به صورت جداگانه الزاما 
برابر بانتیجه بهینه سازی به صورت جامع نیست و بنابرتعریف بهینه سازی 
به صورت جامع می تواند دربرگیرنده ترکیبی ازدو فرایند و یاچندین فرایند 
باشد. اعمال بهینه سازی بصورت جامع نیاز به درک صحیح دینامیک انرژی 
برای تجهیزات هریک ازفرایندها دارد و به مراتب پیچیده تر از به کارگیری 
روش بهینه سازی موضعی می باشد. روش های کنترل که براساس دینامیک 
انرژی بری و نظارت برتمامی فرایندها کار میکنند و یا تکنولوژی pinchکه 
 processمبتنی براصل کاهش مصرف انرژی از طریق ترکیب فرایندها و یا
جامع  صورت  به  سازی  بهینه  های  روش  ازجمله   ، است   integration
هستند.]2[. باتوجه به موارد اشاره شده می توان نتیجه گرفت که باداشتن 
مدیریت صحیح در امر تولید ، توزیع و مصرف انرژی می توان تا حد زیادی 

درمصرف انرژی صرفه جویی کرد.

بررسی انرژی خورشیدی و ارایه راهکارهایی 
درجهت کاهش مصرف انرژی

مهندس نوشین ربیعی- دانشجوی دکترای برق- مدرس دانشگاه
مهندس ماه منیرفرخ پور-کارشناس مهندسی عمران

مهندس فرنوش حیدری- دانشجوی دکترای برق- مدرس دانشگاه

مقدمه:
انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان ، پاک و عاری از اثرات مخرب 
زیست محیطی است که از دیرباز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار 
گرفته است.بحران انرژی درسال های اخیر .کشورهای جهان را بر آن داشته 
که بامسایل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت نمایند که دراین میان جایگزین 
انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور 
کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی ،کنترل عرضه و تقاضای انرژی وکاهش 

انتشار گازهای آالینده با استفاده فراوانی روبرو شده است.
به طور متوسط خورشید در هر ثانیه 1020*1 .1کیلو وات ساعت انرژی ساطع 
می کند.ازکل انرژی منتشرشده توسط خورشید،تنها درحدود 47 درصد آن به 
سطح زمین می رسد.این بدان معنی است که زمین در هر ساعت تابش در حدود 
60میلیون BTU دریافت می کند. یعنی انرژی ناشی از سه روز تابش خورشید 
به زمین برابر با تمام انرژی ناشی از احتراق کل سوخت های فسیلی در دل زمین 
است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که در اثر تابش خورشید به مدت چهل 
روز، می توان انرژی مورد نیاز یک  قرن را ذخیره نمود. بنابراین با به کارگیری 
کلکتورهای خورشیدی می توان تاحدودی ازاین منابع انرژی بی پایان، پاک و 
رایگان استفاده کرد و تا حد بسیار زیادی در مصرف سوخت های فسیلی صرفه 

جویی نمود.
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1-استفاده از تکنولوژی جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط 
زیست:

یکی ازمواردی که باعث کاهش مصرف انرژی می شود استفاده از تکنولوژی های 
جدید و مواد اولیه با کیفیت باال می باشد.اکثر واحدهایی که درکشور وجود دارند 
قدیمی بوده و نشتیهای زیادی در قسمت های مختلف آن ها وجود دارد یا راندمان 
آن ها پایین است و  بعضی وقت ها کیفیت محصوالت تولیدی قابل قیاس با مشابه 
بررسی  در کشور  موجود  مورد  صنایع  در  است  بهتر  لذا   ، نیست  های خارجی 
های علمی و دقیق تر انجام گیرد تا واحدهایی که انرژی باالیی مصرف می کنند 
شناسایی شوند و در راه تغییر فرایند و کارهای دیگر اقدام شود ، از جمله کارهایی 

که درکشورهای مختلف در این زمینه شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-استفاده ازالمپ های گوگردی :که در محیط های شهری و هم صنعتی کاربرد 
خوب دارند و از  المپ های فلورسنت روشنایی بیشتر و بازده بیشتری دارند. ازجمله 
ایرادهای این محصوالت، سمی بودن ترکیبات گوگرد در اثر شکستن و آلوده کردن 
محیط زیست است. بنابراین آن ها در یک محفظه شیشه ای محکم تعبیه شده 

اند.]3[.
2-استفاده ازشیشه های دو جداره، پنجره های pvc و عایق کردن در پنجره ها: 
عامل اتالف گرما و سرما در منازل در زمستان و تابستان پنجره ها هستند که محل 
تعبیه ، تعداد و نوع آن مهم است. در این زمینه مدل سازی های کامپیوتری و شبیه 
201E-DOE سازی هایی انجام شده است.جدیدترین این تحقیقات ، تکنولوژی

است که مفیدترین شبیه سازی بوده است.
در این زمینه همچنین می توان به موارد زیر اشاره کرد.

استفاده از میکروویو برای گرم کردن مواد شیمیایی که عالوه برکاهش مصرف 
انرژی ، سازگار با محیط زیست نیز می باشد.]4[.

تولید اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول  به روشی که حداقل انرژی را مصرف می 
کند. با استفاده از این روش 32تریلیون BTU انرژی صرفه جویی می شود.]5[.

2-بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان ها:
در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

که  است  هایی  قسمت  تمام  شامل  ساختمان  پوشش  ها:  ساختمان  پوشش 
 ، ، دیوارها  پنجره ها  بیرون جدا می کند و شامل  از محیط  را   درون ساختمان 
فونداسیون)پی( ، مصالح زیرین ، سقف ، بام و عایق کاری می باشد،که در این 
زمینه می توان به استفاده از شیشه های دوجداره ، پنجره های PVC، استفاده از 

درزگیرها و ...اشاره کرد.
سرمایش  و گرمایش فضای ساختمان :سرمایش و گرمایش فضای ساختمان 
بهره ور از نظر انرژی در ساختمان ها با استفاده از کنترل های اتوماتیک ، تهویه، 

سیستم های لوله کشی بهبود یافته و فن آوری های پیشرفته حاصل می شود.
گرمایش آب در فضای ساختمان :گرمایش بهره ور از نظر انرژی آب به همراه 
وسایل بهره وری )مصرف (آب ، باعث صرفه جویی در مصرف آب ، انرژی و پول 
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می شود.
روشنایی ساختمان :المپ های گوگردی ، المپ های روشنایی فلورسنت 
فشرده  و سایرفن آوری های روشنایی کارآمد و بهره ور در انرژی و پول 

صرفه جویی می نمایند.
لوازم خانگی:گزینه های بهره ور انرژی برای ماشین های لباسشویی و 
خشک کن ها ، یخچال ها، فریزرها ، ظرفشویی اجاقها، فرهای خوراک 

پزی، بخاری ها بسیار سودمند خواهندبود.]1[.

3-استفاده ازانرژی های نو وتجدیدپذیز:
دراین زمینه کارهای زیادی می توان انجام داد که نیازمند این است که 
خورشید،  تابش  مقدار  ازلحاظ  مختلف  مناطق  جغرافیایی  تامشخصات 
بادهای منطقه و....به خوبی تعیین شود و براساس آن ها تصمیمات الزم 

اتخاذ شود. دراین زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از انرژی خورشیدی مثل سلول خورشیدی ، انرژی باد مثل توربین 
های بادی و مزارع بادی )که در این مزارع هزاران آسیاب بادی قرار دارد 
و پره های آن ها در برابر باد به چرخش در می آیند. از چرخش هزاران 
پره ، انرژی زیادی تولید شده ومورد استفاده قرارمی گیرد(، انرژی آب مثل 
نیروگاه های برق آبی ، انرژی هسته ای ، انرژی هیدروژنی ، انرژی پتانسیل 
گیاهی ،انرژی گرمایی زمین) اخیرا در منطقه مشکین شهر اردبیل از این 

انرژی استفاده می شود(. ]1[

4-تولید برق از انرژی امواج:
قرار است در اسکاتلند نیروگاه تولید برق از انرژی دریایی ساخته شود.
برق حاصل از این نیروگاه ها با برق تولیدی یک نیروگاه اتمی برابری می 
کند ، انرژی امواج می تواند به یکی ازمهم ترین بخش های انرژی های 

تجدیدپذیر بدل شود.
امواج خروشان و توفان های سهمگین اگر چه برای دریانوردان هراس می 
آفریند ، اما برای نوآوران عرصه انرژی های تجدیدپذیرگنج محسوب می 

شود چون در نیروی امواج  دریا پتانسیل عظیم تولید انرژی نهفته است.
انرژی دریایی و اقیانوسی بخشی از نیروهای تجدیدپذیر محسوب می 
شوند، انرژی امواج و جزر و مد دریا مهمترین زیر مجموعه انرژی های 
دریایی هستند، چندی است که اسکاتلند در عرصه نوآوری های مربوط به 
انرژی های  تجدیدپذیر و به خصوص انرژی های دریایی جایگاه خاصی 
کسب کرده است.دولت اسکاتلند با هدف استحصال برق  از امواج ، عملیلتی 

را آغازکرده که در جهان  بی همتا محسوب می شود.

انرژی  دریافت  میزان  نظر  از  ایران  کشور  5-موقعیت 
خورشیدی:

کشور ایران دربین مدارهای 25تا40درجه عرض شمالی قرارگرفته است 
و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت  انرژی خورشیدی در بین 
نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران 
بین 1800تا2200کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده 
است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. درایران به طور متوسط  
سالیانه بیش از280روز آفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه 

است.

6-ویژگی های استفاده از انرژی خورشیدی:
دی  ازجمله  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  )حذف  آلودگی  بدون  و  پاک   •

اکسیدکربن(
• بی پایان

• رایگان و دردسترس
• کاهش مصرف سوخت های فسیلی

• امن  و بی خطر 

7-کاربرد انرژی خورشیدی:

به طورکلی موارد استفاده از انرژی خورشیدی به صورت زیر دسته بندی 
می شود:

1( تامین انرژی روشنایی از انرژی خورشیدی 
2( تامین انرژی الکتریسیته

 • تولید برق با استفاده از  فوتوولتاییک ها
 • تولیدبرق با استفاده از گرمایش خورشیدی

3( سرمایش و گرمایش هوا
4( اجاق ها

5( آب شیرین کن
6( گرمایش آب:

های  آبگرمکن  از  استفاده  با  خانگی  مصارف  نیاز  مورد  گرم  آب  تهیه   •
خورشیدی

برخی  نیاز  مورد  گرمای  تامین  و  صنعتی  فرایندهای  در  آبگرم  تامین   •
فرایندها

• گرمایش استخرها
• مخازن ذخیره آب فصلی
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استفاده از گرمایش خورشیدی برای تامین آبگرم مصرفی در ایران  از 
طریق راه اندازی دو نوع سیستم صورت گرفته است:

• آبگرمکن های خانگی خورشیدی 
)Domestic Solar Water Heaters(

• آبگرمکن های عمومی خورشیدی
)Solar Bath Water Heater(

8-سلول خورشیدی ایده ال:
سلول خورشیدی یا سلول  فتوولتاییک انرژی خورشید را به الکتریسیته 
تبدیل می نماید و یک وسیله تولید الکتریسیته ارزان قیمت و دوست محیط 
زیست است. برای تولید انرژی الکتریکی الزم نیست حتما هوا  آفتابی 
باشد و حتی در هوای ابری هم می توان از آن برای مصارف خانگی خود 
استفاده نمایید. معموال  این سیستم با یک سری باتری و یک سیستم 
هوشمند عرضه می شود تا زمانیکه مصرف برق شما پایین است باتری 
ها شارژ شوند و  زمانیکه  مصرف  افزایش می یابد  به کمک باتری تمام 
با  البته این سیستم  الکتریکی شما تامین می شود  از انرژی  یا قسمتی 
سلول های خورشیدی خانگی فعال به صورت مکمل منبع برق قابل استفاده 
است ولی محققان درحال کار بر روی نوعی سلول خورشیدی هستند که 
بیشترین راندمان را داشته باشد و بتوانند بیش از اینها کاربردی باشند.
سلول خورشیدی ایده ال می تواند بیشترین انرژی خورشیدی را به انرژی 
انرژی  بتوان چنین سلول خورشیدی ساخت  نماید.اگر  تبدیل  الکتریکی 
خورشید تبدیل به یکی از ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین منابع انرژی 
در برابر منابع فسیلی و سنتی می شود.در حقیقت فقط درحد31درصد از 
انرژی خورشید توسط سلول خورشیدی به الکتریسته تبدیل می شود بقیه 
انرژی قابل کنترل نیست. چون بصورت گرما در الکترون ها تلف می شود 
به این پدیده در الکترونیک  الکترون های داغ می گویند و این انرژی به 
سرعت تلف می شود چون الکترون ها خیلی سریع خنک می شوند وهدف 
از ساخت سلول خورشیدی ایده ال جذب تقریبا تمام این انرژی تلف شده 
است.با توجه به افزایش مصرف انرژی ، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت 
در راستای طرح توسعه  پایدار و حفظ محیط زیست  بایستی تا حد امکان 
از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. برای این منظور بایستی 

در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی درکشور قدم هایی برداشته شود.

9-پارکینگ های خورشیدی:
انرژی خورشیدی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند و اکنون ممکن 
است محققان به بهترین راه برای تولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت 
از طریق نصب پنل های خورشیدی، توجه خود را به سقف پارکینگ های 
عمومی در ایالت متحده به عنوان بهترین مکان برای نصب صفحات عظیم 

خورشیدی معطوف کرده اند. دلیل این توجه کامال ساده و قابل درک است.
پارکینگ ها هم اکنون  نیز بخش بزرگی از چشم انداز شهرها را به خود 
اختصاص داده اند و در وضعیت آب و هوایی گرم ، حرارت  بسیاری جذب 

می کنند که هیچ  استفاده  مفیدی از آن  صورت نمی گیرد.
امروزه هزینه ی نصب سایه بان های خورشیدی در قیاس بانصب سقف 
مسایل،  این  تمام  وجود  با  می شود.  تمام  تر  ارزان  پیش  چند سال  در 
پتانسیل موجود در این راهکار بسیار خیره کننده است. برای نمونه دانشگاه 
راتگرز هم اکنون ازیک پارکینگ  با سقف پنل خورشیدی برخوردار است 
که به تولید  8مگاوات نیرو می پردازد. نیرویی که  برای تامین نیاز انرژی 

1000خانه کافی خواهد بود.

 10-پریز خورشیدی:
طراحان kyuho song و BOA OH سوکت  پنجره ای قابل جابجایی 
را ساخته اند که  امکان استفاده از انرژی الکتریسیته را به راحتی و آزادانه 
حتی درفضاهایی که ازنظر انرژی الکتریسیته محدود شده اند نظیر هواپیما، 
ماشین و فضاهای  بیرونی امکان پذیر می سازد. پریز پنجره ای به راحتی 
به هر پنجره ای می چسبد وتوسط یک مبدل می تواند انرژی خورشیدی 
را به انرژی الکتریسیته تبدیل کند.این محصول خالقانه در حال حاضر در 
مرحله ایده پردازی بوده و طراحان قصد افزایش ظرفیت و کارایی محصول 

خود را دارند.

11-نتیجه گیری 
با توجه به موارد اشاره  شده می توان نتیجه گرفت که با داشتن مدیریت 
صحیح در امر تولید، توزیع و مصرف انرژی می توان تا حد زیادی در مصرف 
انرژی صرفه جویی کرد. با توجه به امکانات موجود درکشور می توان در 
زمینه  بهینه سازی  واحدهای تولیدی استفاده بهینه از مواد و بازیابی آن 
ها، جایگزین کردن تکنولوژی های جدید و مهمتر از همه  باالبردن  فرهنگ 

عمومی درمورد استفاده  بهینه  قدم هایی برداشت.

12-مراجع:
]1[http://www.ieeo.org
]2[مرتضی محمدی اردهالی,"مفاهیم بهینه سازی مصرف انرژی ",مجله 

اقتصادی انرژی ,آبان 1381.
www.lbl.gov/science-article/research-review/
]3[1994/annual-reports
]4[html.020-www.spacedaily.com/news/materials
www.oit.doe.gov/chemicals/portfolio-
]5[glycol:shtml
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صرفه جویی در پول و انرژی امروز
داشتن یک خانه کارآمد از نظر انرژی، می تواند با صرفه جویی در پول، 
منجر به حفظ راحتی و آسایش خانواده گردد. شما با اجرای یکسری 
مراحل ساده و سرمایه گذاری بیشتر در خانه در راستای افزایش کارآمدی 
انرژی، با صورتحساب های پایین تر انرژی مواجه خواهید شد. با گذشت 
زمان این پول که صرف هزینه های بهبود خواهد شد، دوباره به جیب شما 
بر می گردد. همچنین ممکن است خانه شما برای خریداران خانه، زمانی 
که شما قصد فروش آن را دارید، جذاب تر به نظر  رسد. امروزه  113 
میلیون خوابگاه در آمریکا وجود دارد که درمجموع  تقریبا 22 درصد از 

انرژی این کشور را مصرف می کنند. 
متاُسفانه، بخش عظیمی از انرژی از طریق درز پنجره ها و یا کانالها، لوازم 
قدیمی، و یا سیستم های گرمایش و سرمایش ناکارآمد هدر می رود. 
هنگامی که انرژی در خانه ما هدر می رود به این معنی است که ما در حال 
دور انداختن پولی هستیم که می تواند برای چیزهای دیگر استفاده  شود.

خانواده های آمریکایی در سال حداقل 2000 دالر بابت قبوض برق خود 
هزینه می کنند. شما می توانید این مقدار را تا 25٪ از طریق راهنمایی 
های ارائه شده زیر در دراز مدت کاهش دهید. نکته کلیدی در این ذخیره 
سازی انرژی این است که رویکردی بر کل مجموعه خانه داشته باشیم 
و به آن به عنوان یک سیستم با بخش های وابسته نگاه کنیم. به عنوان 
مثال، سیستم گرمایشی خانه خود را نه فقط به عنوان یک کوره، بلکه باید 
آن را یک سیستم حرارتی دانست که از کوره شروع شده و حرارت را در 
سراسر خانه با استفاده از شبکه ای از مجاری منتقل می کند. حتی کوره 
های با انرژی کارآمد هم می توانند بخش زیادی از انرژی سوخت را به 
واسطه بروز نشتی و یا عایق بندی ضعیف در کانالها، دیوارها، اتاقهای زیر 

شیروانی،  پنجره ها و درها هدر دهند . 
با یک رویکرد کلی برای ذخیره انرژی در خانه این اطمینان را می دهد 
که سرمایه گذاری شما برای صرفه جویی در مصرف انرژی عاقالنه بوده 

است.

نکاتی برای صرفه جویی انرژی امروزی راه های آسان کم 
هزینه و بدون هزینه برای صرفه جویی در مصرف انرژی

• نصب یک ترموستات قابل برنامه ریزی به پایینتر آمدن قبض برق شما 
و مدیریت عملکرد مؤثرتر سیستم گرمایشی و سرمایشی خانه شما کمک 

خواهد کرد.
• ظروف غذای خود را به جای خشک کردن با ماشین ظرف شویی، در 

هوای آزاد خشک کنید.
• هنگامی که در اتاق نیستید، وسایل الکتریکی نظیر چراغ ها، تلویزیون، 

سیستم های سرگرمی، کامپیوتر و مانیتورخود را خاموش کنید.
و  تلویزیون  دستگاه  مانند  را  خود  خانگی  الکتریکی  لوازم  دو شاخه   •
سیستم پخش دی وی دی، به هنگام عدم استفاده از آنها، از پریز برق 

جدا کنید. تلویزیون و سیستم های پخش دی وی دی در حالت آماده به 
کار نیز هنوز، از چند وات قدرت برق استفاده می کنند. 

درجه   120 به  را  خود  منزل  گرمکن  آب  ترموستات   •
فارنهایت کاهش دهید. 

• حمام طوالنی مدت را با دوش کوتاه جایگزین کنید
و برای صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی از سردوش هایی با شدت 

جریان کمتر استفاده کنید. 
• زمانی از ماشین لباس شویی و ظرف شویی استفاده کنید که حجم 

ظروف غذا و لباس های کثیف زیاد شده باشد. 
• لباس های خود را در هوای آزاد خشک کنید. 

• به هنگام گرم کردن یا سرد کردن خانه خود، اطمینان حاصل کنید که 
درها و پنجره ها کامال بسته می باشند. 

با  رانندگی  مانند  تهاجمی  رانندگی  کنید.  رانندگی  معقول  با سرعت   •
سرعت و شتاب باال و ترمزهای ناگهانی موجب مصرف بیشتر سوخت 

خواهد شد.
• به برچسب انرژی بر روی المپ ها، لوازم خانگی و الکترونیکی منزل 

خود و سایر محصوالت مورد استفاده، توجه داشته باشید.
• برای مشاهده ایده های بیشتر در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی 

به سایت  energysavers.gov مراجعه نمایید.

پنجره ها 
پنجره ها می توانند یکی از جذاب ترین بخش های خانه شما باشند. از 
طریق پنجره ها می توان منظره بیرون از خانه را تماشا کرد، از روشنایی 
روز استفاده کرد، فضای درون خانه را تهویه کرد و در زمستان گرمای 

خورشید را دریافت کرد. 
متاُسفانه همین بخش از خانه می تواند با هدر دادن حرارت، 10 الی 25 
درصد از صورتحساب حرارتی خانه شما را به خود اختصاص دهد. در 
طول تابستان سیستم سرمایشی خانه شما بایستی بیشتر و سخت تر کار 

کند تا هوای گرم ناشی از پنجره های آفتابی را خنک کند.
نصب پنجره های ویژه مانند  پنجره های  energy star، استفاده از 
پرده و نصب سایه بان برروی سیستم سرمایشی خانه می تواند برروی 

قبض برق شما تاُثیر گذار باشد.
اگر پنجره های خانه شما به صورت یک جداره  است، در فکر جایگزین 
کردن آن ها با پنجره های دو جداره با شیشه هایی با کیفیت و کارایی باال 
و یا استفاده از پوشش هایی طیفی انتخابی باشید. در آب و هوای سرد، از 
پنجره های پرشده با گاز با روکشهای کنترل کننده انرژي استفاده کنید تا 

میزان اتالف حرارت کاهش یابد.
در آب و هوای گرمتر نیز از پنجره هایی با پوشش های طیفی انتخابی 

استفاده کنند تا میزان حرارت ورودی به خانه شما کم شود.
 اگر شما تصمیم به تعویض پنجره های منزل خود را ندارید، رهنمودهای 

زیر را برای باال بردن بازدهی پنجره ها بکار ببندید:

نکات و ترفندهای انرژی
ترجمه : مهندس بهاره تشت زر- کارشناس مکانیک
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نکاتی در مورد استفاده از پنجره ها در آب و هوای سرد
• از ورق های پالستیکی شفاف مخصوص در یک قاب و یا نوار فیلم های 
پالستیکی شفاف استفاده کنید این نوارها را بایستی به داخل قاب پنجره 

های خود نصب کنید تا میزان هدر رفت های حرارتی کاهش یابد.
• برروی پنجره هایی که پس از تغییرات جوی در آنها احساس بوران می 
کنید، اتصاالت/چفت های کامال کیپ یا سایه بان های عایق نصب کنید.

• پرده ها و سایه بان های پنجره خانه خود را در هنگام شب ببندید تا در 
برابر بوران های سرد محافظت کرده باشید و آنها را در طول روز باز کنید 

تا نور خورشید خانه شما را گرم کند.
• از پنجره های طوفان خارجی یا داخلی، که می توانند هدر رفت حرارت از 
طریق پنجره را 25 الی 50 درصد کاهش دهند، استفاده کنید. آنها باید در 
همه مفاصل متحرک دارای نوار WEATHER STRIPTING  باشند 
همچنین باید از مواد با دوام و محکم ساخته شده باشند و دارای اتصاالتی  

باشند که درون هم چفت می شوند و یا همدیگر را همپوشانی می کنند.
• درصورت لزوم، پنجره های طوفانی فعلی خود را عایق بندی و تعمیر کنید.

 شکل 1: پنجره های مخصوص هوای سرد، حرارت درون خانه
 را نگه میدارند.

نکاتی در مورد استفاده از پنجره ها در آب و هوای گرم
• از سایه بان های سفید و پرده جهت جلوگیری از انعکاس حرارت به 

داخل خانه استفاده کنید. 
• در طول روز پرده های موجود بر روی پنجره های نمای جنوبی و غربی 

را ببندید. 
• بر روی پنجره های نمای جنوبی و غربی، سایبان نصب کنید. 

فیلم های  از  نور خورشید،  از  • جهت جلوگیری ازجذب حرارت ناشی 
کنترل آفتاب یا سایر فیلم های انعکاسی استفاده کنید.

ذخیره انرژی در مدت طوالنی
نصب پنجره با کیفیت و عملکرد باال، عملکرد انرژی خانه شما را بهبود 
خواهد بخشید. گرچه بازگشت هزینه پرداخت شده برای پنجره های 
جدید در مبحث ذخیره انرژی در طی چندین سال اتفاق خواهد افتاد اما 
فوایدی نظیر آسایش، زیبایی بیشتر منزل و عملکرد بهتر می تواند این 

هزینه را جبران سازد.

نکاتی برای خرید پنجره ها
• به برچسب انرژی آن توجه کنید.

• مزایا و دالیل کاربردی استفاده از پنجره را با دقت بررسی کنید تا دالیل 

انگیزشی تعویض آن برایتان مشخص گردد.
• از پنجره های با عملکرد باال استفاده کنید که حداقل دارای دو جداره 

شیشه ای و یک روکش کم انرژی )LOW-E( باشند.
• در مناطقی با هوای سردتر برای باال بردن خاصیت عایق بندی از پنجره 
هایی با فاکتور / عامل U کم استفاده کنید. فاکتور U در واقع سرعت 
انتقال جریان حرارتی غیر تابشی از پنجره، درب، و یا پنجره های سقفی 

می باشد .
• به ضریب افزایش حرارت خورشیدی کم )SHGC ( پنجه توجه کنید. 
این پارامتر اندازه گیری میزان گذر نور خورشید تابیده شده به پنجره، 
درب، یا پنجره سقفی است. Shgc پایین به مفهوم کاهش حرارت در 

آب و هوای گرم است.
• انتخاب پنجره ای با U-FACTOR و  SHGC کم درهردو هوای 

سرد و گرم باعث ذخیره مناسب تر انرژی می شود.
و   U-FACTOR به  اینکه  از  بیش  مناسب  پنجره  انتخاب  برای   •
SHGC مرکز شیشه توجه شود بایستی به این پارامترها در کل شیشه 
دقت شود چرا که کل واحد با دقت بیشتری منعکس کنند عملکرد انرژی 

از کل محصول می باشد.
• پنجره شما بایستی توسط یک اپراتور حرفه ای و آموزش دیده و با 
توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد زیرا در غیر اینصورت 

ضمانت خدمات پس از فروش آن از درجه اعتبار ساقط می شود. 
• اگر شما در مناطق ساحلی و یا نواحی با ذرات غبار معلق در هوا زندگی 
می کنید بایستی از پنجره هایی با شیشه های مقاوم به ضربه استفاده 

نمایید.

شکل 2: پنجره هایی با روکش دارای E کم نور خورشید 
را در تابستان بخش بیرونی بازتاب می کنند.

در فصل تابستان تابش نور خورشید از طریق پنجره به خانه شما باعث 
گرم شدن دمای اتاق می شود در این شرایط پنجره هایی با روکش کم 
E برروی شیشه موجب انعکاس بخش زیادی از نور خورشید شده و اتاق 

شما را خنک تر می کند.

منبع مقاله:
Energy savers , tips on saving money and energy at 

home  ,  energy savers.gov U.S.Department of energy
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1- مقدمه
در کنار بخش هاي نیروگاه هایي ، صنایع عمده ، صنایع پتروشیمي ، که 
مصرف کننده بزرگ گاز طبیعي هستند ،  سیستم هاي به هم پیوسته و 
گسترده اي در شبکه گازرساني ایران در بخش خانگي و تجاري وجود دارند 
که بخش عمده اي از مجموع گاز طبیعي تولید و پاالیش شده را مصرف 
مي کنند ، بعنوان مثال طي سال گذشته 144/3 میلیارد متر مکعب گاز به 
مصرف کنندگان داخلي تحویل شده است که از این مقدار بالغ بر 45 میلیارد 
متر مکعب به بخش نیروگاهي و 28 میلیارد متر مکعب به صنایع عمده و 
72 میلیارد متر مکعب گاز طبیعي نیز در بخش خانگي و تجاري هزینه شده 
است. در بخش خانگي و تجاري نیز ، بخاري ها و شومینه هاي گازي مصرف 
کننده بزرگ گاز طبیعي هستند که از این حیث قابل اهمیت و مهم مي باشند . 
بخاري و شومینه هاي متداول ، وسایلي هستند که با سرعتي ثابت از سوختن 
گاز جهت گرم کردن اتاق بهره مي گیرند . و بنابراین میزان مشخصي از 
انرژي گرمایي را تحویل مي دهند . اما با استفاده از یک بخاري گازسوز 
مجهز به سیستم هیبریدي مي توان از سرعت هاي مختلفي جهت کم یا زیاد 
نمودن شعله بخاري بهره برد در حالیکه انرژي گرمایي مورد نیاز را فراهم 
نمود یا به عبارتي با استفاده از این تکنولوژي ، بدون دخالت انساني در کم 
یا زیاد نمودن شعله بخاري و بصورت کامال هوشمند ، داراي یک خانه اي با 
دماي مطلوب بوده که در مصرف ایمن و بهینه انرژي گاز طبیعي صرفه جویي 

شده است . این مهمترین هدف ما از بکارگیري چنین تکنولوژي مي باشد که 
در ادامه به تشریح و توضیح آن مي پردازیم . 

2- دیاگرام سیستم هیبریدي هوشمند
در شکل 1 بلوک دیاگرام یک سیستم هیبریدي هوشمند نمایش داده شده 

است .
در این سیستم از یک میکروکنترلر مرکزي جهت پردازش اطالعاتمان از 
محیط و موقعیت قرار گرفتن شیر کنترلي گاز ورودي به بخاري بهره مي 
. بدین صورت که بخش کنترلي از طریق مجموعه سنسورهایي  گیریم 
که مي تواند به  عنوان مثال سنسور فلوسنج گاز عبوري ، سنسور دماي 
داخلي خانه ، سنسور دماي بیروني خانه )در صورت کنترل بیشتر( ، سنسور 
آشکارساز شعله بخاري و چشم هوشمند باشد ، اطالعات مورد نیاز جمع 
آوري شده و در نهایت با پردازش این اطالعات ، پالس هاي کنترلي جهت 
تنظیم دوباره شیر کنترلي تولید مي گردد . این پالس ها تغییرات بوجود آمده 
را از طریق مدوالسیون پهناي پالس )PWM( به شیر کنترلي اعمال نموده و 
میزان گاز را جهت سوختن و تولید انرژي گرمایي به روش بهینه تري کنترل 
مي کند . تغییرات بوجود آمده در یک حافظه EEPROM ذخیره شده تا با 
تغییرات و نتایج بعدي چک گردد و در هر بار میکروکنترلر روش بهینه تري 

جهت کنترل مطمئن و ایمن شیر اعمال نماید .

چکیده
امروزه میزان درجه حرارت بخاري ها و شومینه هاي گازسوز، بر روي یک عدد ثابت تنظیم مي گردد. در حالیکه تغییرات حرارتي و برودتي 
داخل و خارج ساختمان متغیر مي باشد. که نتیجه آن انحراف دماي داخل ساختمان از محدوده متعارف و مصرف بیهوده سوخت و انرژي 
مي باشد .سیستم کنترل هیبریدي هوشمند بخاري و شومینه هاي گازسوز سامانه اي است که از طریق آن وسایل گاز سوز متناسب با نیاز 
حرارتي و برودتي داخل ساختمان بکار گرفته مي شوند. که تشخیص میزان این نیاز از طریق سنسورهاي نصب شده در داخل ساختمان و 

با توجه به باال و پایین رفتن دماي محیطي صورت مي پذیرد. این امر موجب مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعي خواهد شد.

واژگان کلیدي : مصرف بهینه و ایمن ، صرفه جویي در انرژي ، تکنولوژي هیبریدي هوشمند ، سنسور 

Abstract
    Today. the temperature heaters and gas fireplaces regulated on a constant. Whereas Thermal 
changes in the interior and exterior is variable. That it indoor temperature deviation from the 
normal range and fuel consumption. and energy is wasted . Hybrid Intelligent control systems 
of gas heaters and fireplaces is equipped the through which the gas appliances needs to be 
applied to indoor heating. The diagnosis of that amount of this need through the Sensors has 
been installed in the building and with regard to go to high and low temperature environment 
done. This caused the optimal consumption safe and natural gas.

Keywords: efficient and safe consumption . saving energy.  hybrid intelligent technology. Sensor

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعي
 با بهره گیري از تکنولوژي هیبریدي هوشمند

مهندس  امین تنگستانی -  کارشناس برق
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3- هیبریدي بودن تکنولوژي هوشمند
در این تکنولوژي سعي شده است از دو روش کنترل مجزا استفاده شود. 
که باعث مي شود ماکزیمم کارایي انرژي فورا و بي درنگ بدست آید . در 
پالس  دامنه  به روش مدوالسیون  کننده،  اندازي سیستم گرم  راه  شروع 
)PAM(  و در ادامه  به روش مدوالسیون پهناي پالس ) PWM(. با استفاده 
از مدوالسیون دامنه ، وسیله گرم کننده در ماکزیمم بار شیر کنترل گازي راه 
اندازي مي شود . که این کار رسیدن سریع دماي داخلي ساختمان به دماي 
موردنظر را تسریع مي بخشد و سپس در ادامه و بعد از اینکه دماي اتاق به 
دماي مطلوب مورد نظر رسید ، از مدوالسیون پهناي پالس استفاده مي شود ، 
که این قسمت بطور اتوماتیک فلوي گاز سوختني را کنترل نموده و دماي اتاق 
را در همان حالت مطلوب و یکنواخت نگه مي دارد و موجب صرفه جویي در 
 PWM یا PAM مصرف انرژي مي شود . ساختن تمامي پالس ها به روش

توسط واحد میکروکنترلر و با توجه به برنامه تعریف شده انجام مي پذیرد .

 

 

شکل2- تکنولوژي هوشمند هیبریدي

4- اجزاي مهم سیستم 
)MCU( 4-1- میکروکنترلر

یک از ویژگي هاي مهم سیستم هاي کنترلي هوشمند نسبت به سیستم 
 . است  آن  اشغالي  فضاي  و  مصرفي  توان  کاهش  دیگر  کنترلي  هاي 
قابل   CPU بیشتر توابع در تراشه  با مجتمع کردن هر چه  این هدف 
توان  داراي  پروسسورهاي شناخته شده  امروزه همه  دسترسي است. 
مصرفي کم بهمراه بعضي از انواع پورت هاي I\O ، COM ، ROM در 
یک تراشه اند و همچنین مي توانند به تجهیزات و وسایل جانبي چون 
تایمرها، مبدل هاي A/D مجهز شوند . همه این خصوصیت ها برتري 

استفاده از میکروکنترلرها در این تکنولوژي معین مي کند . 

4-2- شیر کنترل گازي
در این طرح از یک شیر کنترل گازي در مسیر گاز مصرفي جهت کنترل 
. همانطور که مي  گاز ورودي به گرم کننده گازي استفاده شده است 
دانید فشار درون لوله هاي گاز خانگي در حدود PSI  0.25 مي باشد. 
با توجه به این فشار کم ، مي توان از یک شیر کنترل گازي از نوع پالگ 
یا بال با تحریک سروو موتوري که بتواند پالس هاي تولید شده توسط 
کنترلي  پالس هاي  پهناي  با  متناسب  و  نموده  را دریافت  میکروکنترلر 
میکروکنترلر ، درجه هاي آتش سرووموتور تغییر نموده و در نهایت با 
چرخاندن میل پالگ سبب تغییر پالگ شیر شود . و شیر را در حالت باز 
یا بستن مقدار خواسته شده قرار دهد و بدین صورت گاز مصرفي را 

کنترل نماید . 

4-3- سنسورها  
هوشمند  هیبریدي  سیستم  در  استفاده  مورد  پیشنهادي  سنسورهاي 

شکل1- بلوک دياگرام سيستم هيبريدي هوشمند
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بشرح زير مي باشد

•  سنسور دمايي درون ساختمان

•  سنسور فلوسنج گاز 

•  سنسور آشکارساز شعله

•  سنسور تشخيص غلظت CO يا سنسور آشکارساز دود

•  سنسور مادون قرمز 

4-3-1- سنسورهاي دمايي درون ساختمان
 ، را برعهده دارد  کنترلي  پالس هاي  کنترلي که وظيفه ساختن  بخش 
. ساختار  از سنسور دماي درون ساختمان مي گيرد  ورودي هاي خود 
اين سنسورها مي تواند از انواع مقاومتي ، خازني و يا هر نوع ديگر باشد 
که دماي محيطي را در هر لحظه به ماژول کنترلر گزارش داده و بدين 

صورت فيدبک حاصله از تغييرات اعمال شده را نشان مي دهد . 

4-3-2- سنسور فلوسنج گاز
اينکه کنترلر دماي درون ساختمان را بوسيله سنسور حرارتي  از  پس 
کنترلي  بر روي شير  را  کنترلي خود  پالس هاي  آنگاه   ، نمود  پردازش 
به  تبديل  و  را جهت سوختن  گاز  از  معيني  مقدار  و   . نمايد  اعمال مي 
انرژي گرمايي را از شير عبور مي دهد . مقدار و ميزان دقيق اين گاز 
کنترلر  به  و  شده  گيري  اندازه  فلوسنج  سنسور  يک  طريق  از  عبوري 
گزارش داده مي شود. کنترلر بر اساس فيدبک گرفته شده از فلوسنج، 
شير را بر اساس يک ميزان مشخص و دقيقي از گاز باز يا بسته مي کند.
 و بدين صورت فلوي عبوري گاز را با توجه به نياز برودتي ساختمان 
کنترل مي نمايد . مي توان جهت پايين آوردن هزينه راه اندازي سيستم 
کنترلي  شير  نمودن  کاليبره  و  تنظيم  بشرط  سنسور  اين  از  هيبريدي 

صرفه نظر نمود .

4-3-3- سنسور آشکارساز شعله
مي  هوشمند  بخاري  شدن  روشن  ايمني  باالبردن  جهت  سنسور  اين 
باشد . بدين صورت که شعله راه انداز که مي تواند هميشه روشن باشد 
از طريق سنسور آشکارساز شعله تشخيص داده شده و کنترلر پس از 
رويت آن اجازه باز کردن شير را صادر مي کند و در غير اينصورت ضمن 
بسته نگه داشتن شير کنترلي با استفاده از بيزري ، صداي هشداري را 
جهت آگاه سازي افراد از اين که شعله راه انداز هنوز خاموش است ، 

را به صدا در مي آورد .

سنسور  يا   CO غلظت  تشخيص  سنسور   -4-3-4
آشکارساز دود

و  افراد  آسايش  نمودن  فراهم  بر  عالوه  هوشمند  هيبريدي  سيستم 
مصرف بهينه انرژي ، در جهت ايمني و مصرف ايمن گاز هم طرح هايي 
دارد . بارها در جرايد و تلويزيون خبرهايي ناشي از مرگ هم وطنان در 
اثر نصب نادرست کانال و دودکش شومينه مي رسد که بسيار تاسف 
در  قانوني  پزشکي  سازمان  از  اعالمي  آمار  اساس  بر   . است  برانگيز 
سال 93 تعداد 626  نفر در اثر گازگرفتگي در کشور ما جانشان را از 
دست مي دهند . که در صورتي که اين سيستم براي تمامي شومينه و 

بخاري هاي گازي الزامي شود . مي تواند از مرگ هم وطنان عزيزمان 
که مهمترين هدف بکارگيري اين سيستم مي باشد ، جلوگيري شود .

يک  از  که  گردد  مي  پيشنهاد  هوشمند  هيبريدي  تکنولوژي  اين  در 
گرفته  بهره  دود  آشکارساز  سنسور  يا   CO غلظت  تشخيص  سنسور 
نصب  نادرست  کننده  گرم  وسيله  دودکش  يا  کانال  که  مواقعي  در  تا 
گرديده است يا در اثر بارندگي يا باد راه خروج دود سوختني بسته شده 
است، با ارسال سيگنالي به کنترلر و از طريق کنترلر با بستن شير گاز 
کنترلي در ايمن سازي استفاده از اين انرژي خدادادي و کنترل نمودن 
جنبه خطرناک و خاموش آن بکوشد. اين سنسور حساس، مهم و الزامي 
مي تواند در کانال دودکش يا نزديک به آن نصب گردد. تا در صورت 
تجمع بيش از حد مونواکسيد کربن يا نشت آن، سيگنال هشدار آن را 

به ميکروکنترلر ارسال نمايد.

4-3-5- چشم هوشمند جهت صرفه جويي بيشتر
  چشم هوشمند ، در واقع يک سنسور مادون قرمز است که اين توانايي 
را دارد که حرکت افراد را در اتاق مي تواند آشکار نمايد . براي مثال 
چشم   ،  ) نيست  اتاق  در  کس  )هيچ  نيست  حرکتي  هيچ  که  هنگامي 
هوشمند سيگنالي را به ميکروکنترلر مي فرستد و کنترلر بجاي اينکه با 
دما و شرايط محيطي ، شير کنترلي را تنظيم کند مي تواند در کمترين 
با  کنترلر  يعني   . دارد  نگه  باز  حالت  در  را  کنترلي  شير   ، برودتي  بار 
کمک سنسور مادون قرمز در زماني که فردي درون ساختمان نيست 
بجاي اينکه حرارت محيط را بعنوان مثال در درجه تنظيمي 24 درجه 
درجه  با 2  را  دما   ، بيشتر  انرژي  کاهش  ، جهت  بدارد  نگه  سانتيگراد 
سانتيگراد پايين تر تنظيم مي کند. و بدين وسيله تا 20 درصد بيشتر در 
مصرف انرژي صرفه جويي مي شود . اين تکنيک براي مواقعي که شما 
يادتان مي رود شير گرم کننده گازتان را در هنگام ترک خانه ببنديد يا 
در ادارات و مساجد بعد از وقت اداري جهت جلوگيري از مصرف بيهوده 
گاز کارايي خود را نشان مي دهد . شکل 3 زير طرز قرارگرفتن سنسور 
مادون قرمز با توجه به پوشش دهي فضاي اتاق را نشان مي دهد که 

مي تواند در دو حالت سقفي يا جانبي نصب گردد . 

نماي جانبي                                                نماي سقفي   

شکل3- طرز قرار گرفتن سنسور مادون قرمز

5- فوايد و مزيت هاي بهره گيري از سيستم هوشمند
5-1- مصرف بهينه گاز و سوخت 

و  گاز  مصرف  در  جويي  صرفه  هايي  سيستم  چنين  مزيت  مهمترين 
سوخت مي باشد . بهره گيري از سيستم هوشمند به دو طريق موجب 
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صرفه جویي سوخت و انرژي مي گردد:
1. سوخت و انرژي با توجه به نیاز حرارتي و برودتي داخلي ساختمان 
بیرون  و  داخل  دمایي  سنسورهاي  توسط  ابتدا  یعني  گردد.  مصرف 
ساختمان، دماي محیط اندازه گیري شده و در نهایت با توجه به دماي 
تنظیمي، سرعت هاي متناسب و مختلفي براي شیر کنترل گازي تعیین 
مي شود و حرارت ساطع شده متناسب با نیاز برودتي ساختمان تنظیم 

مي گردد. در حالیکه آسایش دروني ساختمان برآورده شده است.
مي  که  قرمز  مادون  سنسور  از  گیري  بهره  بدلیل  سیستم  این  در   .2
تواند در هنگام نبودن افراد در داخل خانه مسکوني یا اداري موجب کم 
شدن شعله بخاري و در نهایت قطع کامل گاز گردد، در مصرف سوخت 
انرژي  و  سوخت  بیشتر  هدررفت  از  و  کند  مي  جویي  صرفه  انرژي  و 

جلوگیري مي شود. 

5-2- ایمن سازي استفاده از سوخت و انرژي 
گاز طبیعي به همان اندازه که مفید و سودمند است مي تواند خطرناک و 
خانمان سوز هم باشد . بدلیل نصب نامناسب کانال یا دودکش بخاري 
و شومینه گازي ساالنه شاهد مرگ عده اي از هم وطنانمان هستیم که 
در صورت استفاده از این روش نوین که دود خارج شده یا تجمع شده 
را تشخیص داده و مي تواند در چنین حالتي ، با بسته شدن شیر گازي 
از سوختن ناقص سوخت جلوگیري کند ، این امر موجب ایمن سازي 

وسیله گازسوز شده و از مرگ انسانها جلوگیري نماید . 

5-3- کاهش میزان سوخت و انرژي ) گاز ، برق و . . . ( و 
کاهش بار تحمیلي به پاالیشگاهها و نیروگاهها 

مصرف  برابر   3 تا   2 ما  کشور  در  تجاري  و  خانگي  گاز  مصرف 
استاندارد جهاني مي باشد . و بیشترین میزان مصرف گاز تولید شده 
پاالیشگاهها را به خود اختصاص مي دهد ) حدود 57 درصد( که این 
درون ساختمان جهت  کنندگي  گرم  درصد صرف   80 از  بیش  میزان 
بتواند  از تکنولوژي که  باشد، پس استفاده  بخاري هاي گاز سوز مي 
در این بخش 20 تا 30 درصد مصرف انرژي را کاهش دهد ، نیز مي 
تواند مصرف گاز خانگي و تجاري را حداقل 20 درصد کاهش داده و از 
بار تحمیلي به پاالیشگاهها و نیروگاهها بکاهد . و هزینه هاي تعمیرات 
و  سوخت  تولیدي  تجهیزات  به  تحمیلي  فشار  از  حاصل  نگهداري  و 

انرژي را کاهش دهد .

5-4- کمک به صادرات گاز طبیعي و ارزش افزوده 
هاي  تکنولوژي  از  استفاده  شد  گفته  پیش  بخش  در  که  همانطور 
هیبریدي مي تواند مجموعا 20 درصد در مصرف گاز و برق ساختمان 
. این مقدار صرفه جویي  هاي مسکوني و تجاري صرفه جویي نماید 
توسط  شده  تولید  گاز  از  مکعب  متر  میلیارد   28 حدود  در  رقمي 
پاالیشگاهها است که بجاي سوختن در بخاري یا شومینه هاي خانگي 
یا اداري ، صرف صادرات به کشورهاي دیگر شده و از این رو ارزش 

دوچندان و افزوده اي بیشتر نماید . 

5-5- آسایش محیطي در گرو تنظیم مداوم و استاندارد 
دما در برابر تغییرات محیطي

با توجه به اینکه در این سیستم از تکنولوژي هوشمندي جهت کنترل 

دماي محیطي بهره مي گیرد ، بنابراین ما همیشه یک محیط با شرایط 
متعادل و استاندارد حرارتي را داریم که نسبت به تغییرات دماي محیطي 
خود را وقف داده و آسایشي بي همتا براي ساکنان آن واحد مسکوني یا 
کارکنان واحد تجاري فراهم مي سازد. آسایش و راحتي انسانها اولین 

هدف یک تکنولوژي هوشمند مي باشد.

6-پیشنهادها و راهکارها
تمامي  در  سیستم  این  کامل  سازي  پیاده  جهت  گردد  مي  پیشنهاد 
ساختمان ها مسکوني و تجاري، هماهنگي کاملي بین سازمان هاي زیر 
تکنولوژي  از  گیري  بهره   ، الزامي  دستوالعمل  بصورت  و  گردد  برقرار 
هاي نوین در جهت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعي تدوین گردد . این 

سازمان هاي مسئول عبارتند از : 

• وزارت نفت ، شرکت ملي گاز ایران

• وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان هاي نظام مهندسي

• وزارت صنعت، معدن و تجارت ، اتحادیه ها و کارخانجات تولید کننده 

وسایل گرم کننده گازي

• سازمان بهینه سازي مصرف سوخت

• وزارت کشور، استانداري ها و شهرداري ها

 

7- نتیجه گیري
باالرفتن  و  ها  ساختمان  در  طبیعي  گاز  روزافزون  مصرف  به  توجه  با 
و  ها  فناوري  قبول  قابل  عملکرد  همچنین  و  آن  شده  تمام  قیمت 
تکنولوژي هاي هوشمند در کنترل بهینه مصرف سوخت و ایمن سازي 
آینده اي نزدیک پاسخگوي  انتظار مي رود که این سیستم در  باالتر 
مزایاي  همچنین   . باشد  ها  ساختمان  و  ها  خانه  روزافزون  نیازهاي 
کمک  کالن  سطح  در  درازمدت  در  هوشمند  هاي  سیستم  اقتصادي 
شایاني به اقتصاد کشور خواهد کرد و از خروج ارز از کشور بابت خرید 
سوخت و انرژي بدلیل مصرف روزافزون جلوگیري خواهد نمود . مزیت 
هایي بدست مي  اجراي چنین طرح  از  بطور غیر مستقیم  که  دیگري 
آید اثر اشتغال زایي در زمینه نصب ، راه اندازي ، تعمیرات ، نگهداري 
و بازدید و نظارت هاي دوره اي اجراي سیستم هاي هوشمند مي باشد 
که در مجموع استفاده از چنین تکنولوژي هایي با وجود صرف هزینه 
اولیه زیاد را اهمیت دار و داراي توجیه اقتصادي مي کند . ضمن اینکه 
حق  هم  آیندگان  و  باشد  مي  همگان  براي  خدادادي  نعمت  یک  گاز 
دارند از مزایاي آن بهره ببرند . پس صرفه جویي در مصرف آن به هر 

شیوه اي یک اصل مهم و الزامي است . 

8- منابع و ماخذ
1. آمار و اطالعات سازمان بهینه سازي مصرف سوخت

2. آمار و اطالعات شرکت ملي گاز ایران
3. کتاب سیستم هاي تهویه مطبوع

4. ماهنامه نفت و انرژي
5. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللي گرمایش، سرمایش و 

تهویه مطبوع
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سیستم  های  تبرید  -    شبیه  سازی  رایانه  ای

بهينه سازی مصرف  
انرژی د  ر ساختمان با توجه  

به معماری ساختمان

گردآوری: مهندس مريم رومينا

فعاليتهاي  مختلف  اقتصاد ی  و  توليدي  د ر  كشور  ما  يكي  از  مصاديق  اسراف  
د ر  مصرف  انرژي  د ر  جهان  به  شمارميرود.  ابتداييترين  تمهيدات  د ر  جهت  
صرفهجويي  د ر  اين  زمينه  جهشي  عظيم  د ر  اقتصاد  كشور  را  ميتواند  موجب  
گردد.  يكي  از  بخشهاي  مهم  د ر  اين  زمينه  طراحي  و  ساختمانسازي  است  
كه  با  بكارگيري  فنون  طراحي  و  ساخت  ميتوان  صرفهجويي  قابل  توجهي  
د ر  مصرف  انرژي  د اشته  و  د ر  نتيجه  آلودگي  ناشي  از  آن  را  نيز  به  ميزان  

زياد ی  كاهش  د اد.
مصرف  انرژي  د ر  بخش  ساختمان  به  ترتيب  زير  ميباشد.

)1998  ,Modifidi(  
الف - روشنايي  25

ب - گرمايش  و  سرمايش  45
ج - وسائل  و  تجهيزات  15

د - اتالف  انرژي  15
ميزان  قابل  توجه  50  مصرف  انرژي  كل  د ر  ساختمان  كه  15  د رصد  آن  
تلف  ميشود،  از  يك  طرف  و  ميزان70  مصرف  د ر  روشنايي  و  گرمايش  و  
سرمايش  از  طرف  ديگر  حائز  اهميت  است.  به  هر  ميزان  صرفهجويي  د ر  

مقادير  فوق  خود  اثر  قابل  مالحظه  د ر  كالن  مصرف  انرژي  خواهد  د اشت.

نقش  معمار  د ر  كاهش  مصرف  انرژي  به  مثابه  يك  استراتژي
همانطوري  كه  اشاره  شد  ساختمان  يكي  از  بزرگترين  بخشهاي  مصرفكننده  
انرژي  د ر  اكثر  جوامع  محسوب  ميگردد.  توجه  به  فنآوريهاي  ساختمان  
به  منظور  صرفهجويي  و  بهينهسازي  مصرف  انرژي  به  ميزان  بسيار  مؤثري  
ميتواند  د ر  اين  راستا  نقش  سازنده  د اشته  باشد.  اين  نكته  قابل  ذكر  است  
كه  مصرف  زياد  انرژي  به  هيچ  وجه  به  معني  آسايش  د ر  ساختمان  نيست.  

نارضايتيهاي  موجود  د ر  ارتباط  با  عدم  وجود  آسايش،  به  تجهيزات  مكانيكي  
سرمايشي  و  گرمايشي  ساختمان  باز  ميگردد.  ساختماني  كه  سيستم  هواساز  
وجود  د ارد  و  مصرف  انرژي  باالتري  را  نيز  شامل  ميشود،  به  مراتب  با  
نارضايتي  بيشتري  نسبت  به  ساختمانهايي  كه  هواساز  ندارند،  روبرو  هست.  
بنابراين  ما  د ر  بسياري  موارد  از  ساختمانهايي  استفاد ه  ميكنيم  كه  عليرغم  
ميزان  چند  برابر  انرژي،  آسايش  چند  برابر  را  فراهم  نميسازند.  بنابراين،  اين  
سئوال  مطرح  ميگردد  كه  عوامل  مؤثر  د ر  راندمان  و  بهينهسازي  مصرف  

انرژي  كدامند؟  عوامل  اصلي  د ر  اين  ارتباط  به  سه  دسته  تقسيم  ميگردند:
الف - طراحي  معماري  ساختمان

ب - طراحي  تأسيسات  برقي  و  مكانيكي
ج - رفتار  ساكنين

معماري  و  بهينهسازي  مصرف  انرژي  د ر  ساختمان
با  توجه  به  نقش  معمار  به  عنوان  طراح  ساختمان  د ر  مصرف  بهينه  انرژي  
و  كاهش  اتالف  انرژي  الزم  است  تا  ميزان  تبادل  حرارت  را  د ر  قسمتهاي  
مختلف  ساختمان  مورد  بررسي  قرار  دهيم.  ميزان  اتالف  حرارت  از  طريق

قسمتهاي  ساختمان  مانند  ديوارهها،  بام،  كف  و  بازشوها  به  عواملي  چون  ميزان  
عايقكاري  حرارتي،  سطح  پوشش  و  اختالف  دماي  د اخل  و  خارج  ساختمان  
د ارد.  د ر  يك  خانه  معمولي  چهار  طرف  باز،  ميزان  اتالف  انرژي  د ر  ديوارها  
29  د رصد،  بام  26د رصد،  كف  مرتبط  با  هواي  آزاد    20  د رصد،  بازشوها  

14د رصد  و  منافذ  11د رصد  ميباشد
صرفنظر  از  قسمتهاي  مختلف  ساختمان  عواملي  چون  نحوه  استقرار  ساختمان  
و  فرم  ساختمان  نيز  د ر  ميزان  اتالف  انرژي  نقش  مؤثري  را  د ارد.  نحوه  
استقرار  و  فرم  ساختمان  از  دو  جهت  ميتواند  اتالف  انرژي  را  كاهش  دهد.  
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يكي  جهت  تابش  خورشيد  و  ديگري  جهت  وزش  باد  ميباشد
پيشآمدگي  و  عقب  رفتگيها  د ر  فرم  ساختمان  موجب  اتالف  حرارتي  
ميگردد.  پالنهاي  فشرد ه  اتالف  كمتري  د ارند.  تقليل  ديوار  فضاهاي  اصلي  با  
فضاي  آزاد  تا  حدود  زياد ی  اتالف  حرارتي  ساختمان  را  كاهش  ميدهد.  الحاق  

فضايي  به  عنوان  ورود ی  مانند  هشتي  ميتواند  د ر  اين  جهت  مؤثر  باشد.
طراحي  ساختمان  با  توجه  به  بهينه  سازي  مصرف  انرژي  به  شما  كمك  مي  
كند  كه  د ر  هزينه  هاي  انرژي  به  ميزان  قابل  توجهي  صرفه  جويي  نمائيد  و  د ر  

تابستان  و  زمستان  دماي  مطلوبي  د ر  منزل  احساس  كنيد.  

انتخاب  زمين:
زميني  كه  دسترسي  خوبي  به  آفتاب  زمستاني  د ارد  زمين  خوبي  است  چون  
د ر  زمستان  آفتاب  مايل  تر  از  تابستان  به  ساختمان  مي  خورد  و  نور  آفتاب  
به  د اخل  فضاهايي  كه  پنجره  د ارند  راه  پيد ا  مي  كند  اما  د ر  تابستان  آفتاب  
مستقيما  بر  و  عمود  تر  به  ساختمان  مي  تابد  و  باعث  گرم  شد ن  ساختمان  
مي  شود  و  لذا  الزم  است  د ر  انتخاب  زمين،  زميني  را  براي  ساخت  انتخاب  
كنيم  كه  د اراي  نور  جنوب  است  چون  د ر  زمستان  خورشيد  به  سمت  جنوب  

مايل  مي  شود  و  نور  آن  از  سمت  جنوب  ساختمان  را  تغذيه  مي  كند.

مصالح  ساختماني:
د يوار ها  و  كف  )  د يوارهاي  آجري  و  كف  موزائيك  يا  سنگ  (  مي  توانند  دما  را  
ثابت  نگه  د ارند.  اين  حالت  براي  ساختمانهايي  كه  پنجره  هاي  جنوبي  د ارند

  بسيار  بهتر  است.
د ر  نماهاي  ساختمان  د ر  مناطقي  كه  هوا  گرم  است  و  جزء  اقليم  گرم  وخشك  
به  حساب  مي  آيد  بهتر  است  از  مصالح  با  رنگ  روشن  د ر  نما  استفاد ه  
شود  تا  نور  خورشيد  را  منعكس  كند  و  برعكس  اگر  اقليم  سرد  است  بايد  

از  مصالحي  استفاد ه  شود  كه  نور  را  جذب  كند  و  نماي  ساختمان  به  صورت  
تيره  پوشش  د اد ه  شود  

طراحي  د اخلي  ساختمان  و  محل  قرارگيري  اتاق  ها:
قسمتهايي  از  منزل  كه  زياد  از  آنها  استفاد ه  مي  كنيد  مانند  اتاق  ناهارخوري  

و  اتاق  نشيمن  را  د ر  قسمت  جنوبي  ساختمان  قرار  د هيد.  
چون  تعد اد ی  از  فضاها  د ر  د اخل  ساختمان  هستند  كه  الزم  است  از  نور  
طبيعي  و  د رجه  يك  و  يا  نوري  كه  براي  ساختمان  جزء  نورهاي  عالي  به  
حساب  مي  آيد  استفاد ه  كنند  لذا  الزم  است  اين  فضاها  رو  به  جنوب  كه  نور  
بهتري  نسبت  به  نور  شمال  د ارد  قرار  گيرد  .  همچنين  تعد اد ی  از  فضاهاي  
مثل  اتاق  خواب  ،  اتاق  مطالعه  و    اتاق  پذيرايي  اگرچه  د اشتن  يك  منظر  
خوب  براي  آنها  ضرورت  د ارد  اما  اگر  به  آنها  نور  د رجه  دو  نيز  برسد  اين  
نور  براي  اين  فضاهاي  كافي  به  نظر  مي  رسد  چون  فضاهايي  نيستند  كه  
بيشتر  كار  افراد  خانه  د ر  آنها  صورت  پذيرد  و  د رجه  اهميت  آنها  بعد  از  
آشپزخانه  و  اتاق  نشيمن  است  و  بيشتر  براي  زمان  هاي  خاص  مثل  زمان  
خوابيد ن)اتاق  خواب(  و  يا  زماني  كه  مي  خواهيم  از  يك  ميهمان  استقبال  كنيم  

)اتاق  پذيرايي(  به  كار  مي  آيند.  
سعي  كنيد  تا  آنجا  كه  امكان  د ارد  فضاي  قسمت  نشيمن  كوچكتر  باشد  و  
همچنين  سقف  آنرا  كوتاهتر  بسازيد,  بهتر  است  ارتفاع  سقف  د ر  اين  قسمت  
حدود  2/7  متر  باشد.  اين  كار  به  منظور  كاهش  مصرف  سوختي  كه  براي  

گرمايش  استفاد ه  مي  شود  پيشنهاد  مي  شود.
چون  اتاق  نشيمن  به  فضاهاي  مختلفي  راه  د ارد  و  لذا  د رب  ها  و  پنجره  هاي

 زياد ی  به  سبب  اهميت  اين  فضا  د ر  آن  قرار  د ارد  و  باز  و  بسته  شد ن هر  
كد ام  از  اين  د رب  ها  باعث  تخليه  انرژي  از  فضاي  اتاق  نشيمن  مي  گرد د  
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لذا  الزم  است  اين  فضا  بر  حسب  نياز  افراد  خانواد ه  طراحي  شود  تا  به  هنگام  
خنك  كرد ن  و  يا  گرم  كرد ن  آن  نياز  نباشد  از  وسايل  برودتي  و  حرارتي  
زياد ی  استفاد ه  كنيم  .  همچنين  الزم  به  ذكر  است  كه  كوتاهي  سقف  اين  
فضا  باعث  مي  شود  كه  هوا  د ر  محدود ه  اي  كه  انسان  به  فعاليت  و  زند گي

 مشغول  است  د ر  جريان  باشد  و  اگر  سقف  اين  فضا  ها  بلند  د ر  نظر  گرفته  
شود  بسياري  از  انرژي  هاي  توليد  شد ه  صرف  گرم  كرد ن  و  يا  سرد  كرد ن

 قسمت  هايي  خواهد  شد  كه  انسان  كمتر  با  آنها  د ر  ارتباط  است  و  يا  به  
عبارتي  قسمتي  است  كه  د ر  نزد يكي  سقف  است  و  جزء  فضاهايي  به  حساب  
مي  آيد  كه  كمترين  استفاد ه  را  براي  انسان  د ارد  اما  از  لحاظ  گرمايش  و  

سرمايش  بيشترين  انرژي  توليد  شد ه  را  نياز  د ارد.

اند ازه  و  محل  قراگيري  پنجره:
اند ازه  و  محل  قرارگيري  پنجره  ها  بايد  با  توجه  به  محل  قرارگيري  زمين  

ساختمان  و  نوع  مصالح  ساختماني,  طراحي  و  نصب  شوند.  
د ر  طراحي  پنجره  براي  ساختمان  حتما  بايد  پنجره  ها  از  نوع  پنجره  هاي  دو  
جد اره  طراحي  شود  تا  چه  از  لحاظ  صوتي  و  چه  از  لحاظ  حرارتي  انرژي  توليد  
شد ه  د ر  د اخل  ساختمان  را  فقط  براي  خود  ساختمان  محفوظ  نگاه  د ارد  و  از  
ورود  صد اهاي  بيهود ه  به  د اخل  ساختمان  جلوگيري  كند  .  الزم  است  بد انيد

 كه  پنجره  هاي  معمولي  تا  نسبت  10  برابر  از  پنجره  هاي  دوجد اره  بيشتر  
اتالف  حرارتي  د ارند  كه  اين  ميزان  بسيار  قابل  توجه  است.  پنجره  هايي  كه 
د ر  سمت  شمال  قرار  مي  گيرند  حد االمكان  بايد  نسبت  به  پنجره  هاي  جنوبي  
كوچكتر  طراحي  گرد د  تا  از  ورود  نور  مضر  به  د اخل  ساختمان  جلوگيري  شود  
و  همچنين  پنجره  هاي  جنوب  بايد  بزرگتر  د ر  نظر  گرفته  شوند  تا  سهم  

بسزايي  د ر  جذب  انرژي  خورشيد ی  مناسب  د ر  زمستان  د اشته  باشند  

راه كارهاي  مناسب  نصب  پنجره  
د ر  ساختمان  براي  صرفه  جويي  د ر  هزينه  و  انرژي

پرد ه هاي  تزئيني
آويخته  پارچه اي  از  يك  ميله  يا  تكيه گاه  است  ،  روش  بسيار  خوبي  براي  
عايق بند ی  د ر  زمستان  است  زيرا  مانند  يك  فرش  عمل  مي كنند  و  از  خانه  
د ر  برابر  از  دست  د اد ن  گرما  محافظت  مي كنند.  د ر  تابستان  نيز  يك  وسيله  

خوب  براي  جلوگيري  از  تابش  نور  خورشيد  به  د اخل  منزل  است

  كركره  )شاتر  و  باليند(
شاتر،  بهره جويي  از  مواد ی  همچون  پالستيك  يا  چوب  است  كه  مي تواند  باز  
باشد  يا  توسط  يك  ميله  يا  ريسمان،  كامل  بسته  شود.  كركره ها  د ر  تمامي  
آب   و  هواها  جذابيت  خاص  خود  را  د ارند.  شاترها  عايق هاي  خوبي  د ر  فصل  

زمستان  هستند

سايبان
  سايبان ها  يك  وسيله  كارآمد  د ر  كنترل  بهره  حرارتي  خورشيد  هستند  زيرا  د ر

 تابستان،  جلوي  نور  خورشيد  را  مي گيرند  ولي  به  خورشيد ی  زمستاني  اجازه  
تابش  به  د اخل  را  مي د هند.  سايبان هايي  كه  روي  پنجره هاي  رو  به  جنوب  

نصب  مي گرد ند  د ر  فصل  تابستان،  بهره  حرارتي  را  تا  ميزان  65  د رصد  
كاهش  مي د هند  و  آن هايي  كه  روي  پنجره هاي  رو  به  غرب  نصب  مي گرد ند،  
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بهره  را  تا  ميزان  77  د رصد  كاهش  مي د هند.  سايبان هايي  كه  قابليت  بسته  
شد ن  د ارند،  د ر  زمستان  بسته  مي شوند  تا  امكان  ورود  نور  خورشيد  به  د اخل  
را  فراهم  كنند  شايد  كمي  مضحك  به  نظر  برسد  كه  از  د رختان،  تحت  عنوان  
راهكار  مناسب  براي  پنجره  نام  ببريم  ولي  حقيقت  اين  است  كه  د رختاني  
كه  د ر  كنار  پنجره هاي  رو  به  جنوب  رشد  مي كنند  نيز  مانند  يك  سايبان  براي  
پنجره  عمل  مي كنند.  د ر  تابستان،  با  برگ ها  و  شاخه هاي  انبوه  خود  جلوي  
نور  خورشيد  را  مي گيرند  ولي  د ر  زمستان،  شاخه هاي  بي برگ  آن ها  د ر  برابر  
عبور  نور  خورشيد  مقاومت  كمتري  مي كنند  و  اجازه  مي د هند  تا  نور  عبور  كند

  

فنّاوري هاي  جد يد  د ر  راهكارهاي  نصب  پنجره
پرد ه ها  مي تواند  به واسطه  يك  آي  پد،  آيفون  يا  گجت هاي  آند رويد ی  
قابل كنترل  باشند  و  همچنين  مي توانند  طوري  برنامه ريزي  شوند  تا  با  زاويه  
تابش  خورشيد  خود  را  تنظيم  كنند.  پرد ه ها  همچنين  مي توانند  به  سيستم هاي  
اتوماسيون  خانگي  متصل  شوند  تا  حتي  وقتي  كسي  د ر  خانه  نيست،  متناسب  
با  نور  آفتاب  تنظيم  شوند.  حس گرهاي  حرارتي  كه  د ر  بسياري  از  مكان ها  
مورد استفاد ه  قرار  مي گيرند،  د ر  پنجره  نيز  مي توانند  استفاد ه  شوند  تا  د ر  

صورت  باال  رفتن  دماي  د اخل،  با  فرمان  به  سيستم  اتوماسيون،  پرد ه  را  
طوري  تنظيم  كنند  تا  دما  به  ميزان  ايد ه  آل  برسد.  پنجره هاي  خودكار  
مي توانند  طوري  برنامه ريزي  شوند  تا  د ر  ساعات  بيشينه  مصرف  برق،  كامل  

بسته  شوند  تا  از  ميزان  اتالف  گرما  بكاهند.
  

عايقكاري:
تمام  كف  ها  ،  سقف  ها  ،  و  د يواره  هاي  منزلتان  را  حتما  عايقكاري  كنيد  تا  از  
اتالف  انرژي  جلوگيري  نمائيد  .  عايقكاري  كاراترين  تكنيك  به  منظور  استفاد ه  
هوشمند انه  از  انرژي  است  ،  يك  منزل  عايقكاري  شد ه  به  طوري  كه  اين  

عايق  كاري  به  صورت  اصولي    و  دقيق  انجام  شد ه  باشد  هوا  را  د ر  زمستان  
5  د رجه  گرمتر  و  د ر  تابستان  هوا  را  10  د رجه  خنك  تر  نگه  مي  د ارد  گاهي  
عايق  كاري  براي  جلوگيري  از  به  هد ر  رفتن  انرژي  است  مثل  دو  جد اره

 كرد ن  پنجره  ونيزجلوگيري  از  نفوذ  يك  ماد ه  به  د اخل  ساختمان  مي  باشد  
مانند  نفوذ  رطوبت  كه    رطوبت  به  دو  نوع  صعود ی  )رطوبتي  كه  از  كف  
ساختمان  به  ساختمان  آسيب  مي  زند(و  رطوبت  نزولي  )رطوبتي  كه  ناشي  
از  نزوالت  جوي  است  مثل  آب  باران(  است  مي  باشد  .  به  هر  حال  براي  
جلوگيري  از  به  هد ر  رفتن  انرژي  بايد  حتما  ساختمان  د اري  عايقكاري  باشد  
و  اين  مي  تواند  چه  د ر  انتخاب  مصالح  عايق  و  چه  د ر  اجراي  روش  هاي  

ساخت  كه  نهايتا  منجر  به  عايق  شد ن  ساختمان  مي  شود  رعايت  گرد د  .

روشنايي  ساختمان:
روشنايي  د ر  ساختمان  و  چگونگي  نحوه    تامين  روشنايي  قسمت  هاي  مختلف  
ساختمان  از  نكات  بسيار  مهمي  است  كه  د ر  طراحي  ساختمان  بايد  لحاظ  
گرد د  يك  معمار  الزم  است  به  اين  قضيه  فكر  كند  كه  فضاهايي  كه  او  براي  
يك  ساختمان  طراحي  كرد ه  از  چه  راهي  روشنايشان  تامين  مي  شود  آيا  از  
راه  طبيعي  اين  روشنايي  به  دست  مي  آيد  يا  بايد  از  روشنايي  هاي  مصنوعي  
استفاد ه  كرد  و  اگر  از  روشنايي  طبيعي  يا  مصنوعي  استفاد ه  مي  كنيم  آيا  به  
صرفه  جويي  د ر  انرژي  مي  انجامد  يا  خير  اگر  از  روشنايي  طبيعي  استفاد ه  
مي  كنيم  )نور  خورشيد(  اين  فضاهايي  را  پوشش  د هد  كه  نياز  به  نور  طبيعي  
د ارند  مانند  آشپزخانه  اتاق  نشيمن  و  اگر  از  نور  مصنوعي   )المپ(  استفاد ه 

 مي  كنيم  فضاهايي  را  پوشش  د هد  كه  به  نور  مصنوعي  احتياج  د ارد  مانند  
اتاق  مطالعه  اتاق  پذيرايي  و  اين  نور  از  طريق  المپ  ها  و  وسايلي  تامين  
شود  كه  خود  منجر  به  گرم  كرد ن  محيط  نشوند  و  از  گرم  كرد ن  محيط  
توسط  وسايل  روشنايي  جلوگيري  شود  .  الزم  است  كه  براي  هر  المپ  از  
كليد ی  جد اگانه  استفاد ه  كنيم  و  اينكه  چند ين  المپ  را  به  يك  كليد  متصل  
مي  كنند  كاري  اشتباه  است  و  باعث  به  هد ر  رفتن  مقد ار  بسيار  زياد ی  از  

انرژي  مي  گرد د.

فضاسازي  اطراف  ساختمان:
استفاد ه  از  د رختهاي  بلند  د ر  فضاي  اطراف  ساختمان  اجازه  استفاد ه  از  نور  
خورشيد  د ر  زمستان  و  سايه  د ر  تابستانها  را  به  شما  مي  د هند  ،  زيرا  د ر  
زمستان  برگ  د رختان  مي  ريزد  و  اين  امكان  تابش  مستقيم  به  ساختمان  را  
به  خورشيد  مي  د هد  و  د ر  تابستان  به  دليل  سر  سبز  بود ن  د رختان  با  تابش  

خورشيد  سايه  اي  از  آنها  بر  روي  ساختمان  ايجاد  مي  گرد د

بام  سبز
بام  سبز،  بام  ساختماني  است  كه  تمام  يا  قسمتي  از  آن  با  گياهاني  كه  بر  
روي  يك  اليه  ضد  آب  كاشته  شد ه  باشند،  پوشاند ه  شد ه  است.  اين  بام  
ممكن  است  شامل  اليه هاي  د يگر  مانند  حصار  ريشه،  زه كشي  و  يا  سيستم  

آبياري  باشد.
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ص

مزاياي  بامهاي  سبز
-  تامين  فضايي  سازگار  و  مطبوع  براي  كاربران  ساختمان  به  د ليل  قرارد اد ن

  حياط  و  پاسيو

-    كاهش  اثرات  گرمايش  و  تغييرات  آب  و  هوايي  شهري

-  افزايش  محدود ه  زند گي  )بامهاي  سبز  مي  توانند  بعنوان  فضاي  تفريح،  
استراحت  مورد  استفاد ه  قرارگيرند(

-  كاهش  و  تعد يل  شد ت  صد اهايي  كه  وارد  ساختمان  مي  شوند

-    بهبود  مناظر  اطراف  ساختمان  با  فراهم  كرد ن  يك  فضاي  سبز  زيبا

-  باال  برد ن  طول  عمر  غشاي  بام  )د و  يا  سه  بار  بيشتر(  با  محافظت  از  آن  
د ر  برابر اشعات  مضر

-  افزايش  ارزش  ملك

معايب  بامهاي  سبز
-    نياز  به  تقويت  سازه  بامهاي  موجود  براي  استقرار  بام  سبز

-    د ر  برخي  موارد،  تطبيق  طراحي  اين  بامها  با  شرايط  اقليمي  منطقه  كاري  
دشوار  است

مزاياي  استفاد ه  از  ليكا  بجاي  خاک  معمولي  د ر  بام  سبز

-  كاهش  وزن  بار  مرد ه  خاک  تا  300  د رصد
-  كاهش  آب  مورد  نياز  و  كاهش  دفعات  آبياري

-  افزايش  عايق  بند ی  حرارتي  و  صوتي  بام
-  كاهش  عمق  خاک  مورد  نياز  بد ليل  حفاظت  ريشه  ها  د ر  عمق  كمتر

-  حفاظت  بيشتر  از  اليه  هاي  زيرين  ايزوالسيون
-  عد م  آسيب  و  خورند گي  ساير  اجزا  بد ليل  ند اشتن  مواد  مضر
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معرفی  
سایت

د رباره  سايت
سايت  وزارت  نيرو  کشور  ايالت  متحد ه  پيشگام  د ر  جد يد ترين  و  کارآمد ترين  روشهاي  نوين  انرژي  هاي  

تجد يد پذير.
  

همچنين  د ر  زمينه  ساختمان  روشهاي  نوين  بهره  گيري  از  انرژي  هاي  تجد يد پذير  را  ارايه  ميد هد  و  بسيار  د يد 
نيست

بخش  جالب  و  قابل  توجه  سايت  انتخاب  ايالت  مورد  منظر  و  ارتباط  استفاد ه  از  روش  هاي  جد يد  انرژي  د ر    تخفيف  
مالياتي  و  پس  اند از    هزينه  هاست

  

www.energy.gov
يکي  از  بهترين  و  کامل  ترين  سايتهايي  که  د ر  زمينه  انرژي  هاي  تجد يد پذير  

و  پاک  فعاليت  ميکند

  

اين  سايت  بخشهاي  تخصصي  زياد ی  د ر  زمينه  ساختمان  و  صنعت  وجود  د ارد
  

معرفی  
سایت
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ص

معرفی 
معرفی مشاهير
مشاهير

در این سالها  که با کمبود آب در کشور و جهان روبرو هستیم جالب است که بدانیم یکي از مفاخر دنیا در زمینه کمبود 
آب و راههاي مقابله با آن .یک ایرانیست.

 
پرویز کردواني زاده 1310 در روستاي مندولک گرمسار جغرافیدان ایراني است. او به عنوان چهره ماندگار در زمینه 

جغرافیا معرفي شده است. 
دبیرستان  در   9 تا کالس  را  متوسطه  دوره  و  ریکان  داراب  دبستان  در  را  ابتدایي  کردواني تحصیالت  پرویز  دکتر 
از  پس  کردواني  مي گیرد.  فرانسوي ها(  )مدرسه  تهران  رازي  دبیرستان  از  را  دیپلمش  مي گذراند.  گرمسار  آفتاب 
پایان تحصیالت متوسطه براي ادامه تحصیل به آلمان مي رود و مراتب تحصیلي اش را تا دکتراي رشته عمران کویر 

طي مي کند
دکتر پرویز کردواني درباره خشک شدن  دریاچه ارومیه  مي گوید »همین که مي گویند اگر این دریاچه خشک بشود، 
عالوه بر کشاورزي، روستاها و شهرها هم از بین مي روند. و یا این که از بس کشاورزي را توسعه داده اند، دریاچه 
از مخالفان  داده اند.« وي  را گسترش  زراعت  و  برداشته اند  دریاچه  از  آب  که  گویا  خشک شده است، غلط است. 
به  و  کند  آن دل  از  بایستي  نمي شود  مداوا  و  بیمار است  ارومیه  دریاچه  معتقد است  و  ارومیه است  دریاچه  احیاي 
جایش پارک انرژي، گیاهي، حیواني درست کنیم. وي وجود چاه هاي بسیار زیاد در پیرامون دریاچه را یکي از علل 
کم شدن آب دریاچه بر مي شمرد. وي بر این عقیده است که در اطراف دریاچه ارومیه فقط 4 هزار چاه باید وجود 
داشته باشد نه 24 هزار. وي همچنین مي گوید »نباید آب به دریاچه ارومیه بدهید. باید گذشت کنید از این دریاچه. 
نظر  از  دریاچه  این  اصاًل  نداریم.  ارومیه  دریاچه  دنیا مشابه  را خشک مي کند. هیچ کجاي  جا  ببندید، همه  آب  اگر 
اقتصادي به مفت هم نمي ارزید. فقط منظره قشنگ داشت. از این آب کسي استفاده نمي کرد. از لحاظ اقتصادي، 
به چیز دیگري.  تبدیل شود  و  باید خشک شود  این دریاچه  از نظر سیاسي  و  اجتماعي، بخصوص زیست محیطي 
اما تغییر کاربري داد و  از دریاچه هاي آمریکا هم خشک شد،  تا  بایستي کاربري مکاني این دریاچه تغییر کند. دو 

یکي را کرد مسابقه اتومبیل راني.

رد نظریه نقش سایر کشورها بر خشکسالي هاي ایران
وي عقیده دارد به هیچ وجه هیچ کشوري با هر قدرتي که باشد نمي تواند تغییر در آب و هواي کشورها ایجاد کند. بر 
طبق نظر وي تنها دوران هاي طبیعي مانند عصر یخبندان مي توانند تغییرات آب و هوایي ایجاد کنند. وي با رد تئوري 

توطئه هارپ امکان تغییر آب و هواي کره زمین توسط انسان را رد مي کند.

دکتر پرویز کردواني
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مروري بر بند )ذ(  ماده 91 آیین نامه اجرایي:

 اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون ، خارج

ی از صالحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال
وق

ق
ح

مبناي اعطاء صالحیت اشتغال به کار مهندسي ساختمان ، پروانه اشتغال به کار مي باشد و مرجع صالح براي صدور مجوز، وزارت راه و شهرسازي 
مي باشد که آن را با رعایت قوانین و مقررات براي اشخاص حقیقي و حقوقي صادر مي نماید. صالحیت صادر شده در این پروانه قائم به شخص 

است و قابل انتقال به غیر نیست و همینن مدرک مبناي ارائه رتبه به مهندسان در چهار پایه 3 و 2 و 1و ارشد مي باشد .
شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختمان براي صدور پروانه و سایر مجوز ها تنها نقشه هایي را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقي و 
حقوقي دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صالحیت مربوط امضاء شده باشد . دارندگان مدرک تحصیلي کارشناسي و باالتر هر یک از رشته 
هاي اصلي )معماري ، عمران ، تاسیسات مکانیکي ، تاسیسات برقي و ترافیک و .....( یا رشته هاي مرتبط مي توانند از طریق تقاضاي صدور پروانه 
اشتغال به کار مهندسي با توجه به مدرک تحصیلي و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسي درخواست تشخیص صالحیت نمایند 
. اشخاص حقوقي نیز با دارا بودن شرایط و مدارک ، مشروط بر اینکه حداقل دونفر از مدیران آن داراي پروانه اشتغال باشند مي توانند تقاضاي 

صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي نمایند. 
مهندسان ناظر و طراح و مجري یا شرکت هاي حقوقي مي بایست اطالع کامل از کلیه ضوابط ، مقررات و آیین نامه هاي مربوطه در زمینه هاي 
طراحي و صالحیت خویش داشته باشند و به آن عمل نمایند. پذیرش خدمات مهندسي در زمینه هاي طراحي و نظارت یا اجرا بیش از ظرفیت و 
صالحیت اعالم شده از سوي مرجع صدور پروانه ساختماني مانند شهرداري به هر دلیلي، نمي تواند دلیلي بر رعایت ظرفیت یا صالحیت ارائه دهنده 
خدمات مهندس باشد، چرا که برابر تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي هر فرد حقیقي یا حقوقي بایستي ظرفیت و صالحیت 

اعالم شده را رعایت نماید. 
جهت تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ، بر اساس پیچیدگي عوامل و حجم کار ، فعالیت 
هاي ساختماني به چهار گروه " الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسیم شده است. در تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و کنترل 
ساختمان براي تهیه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروه هاي ساختماني جدولي 

ترسیم گردیده است که بیانگر طبقه بندي صالحیت براي هر یک از گروه هاي ساختمان مي باشد . 
گروه بندي سایر فعالیت هاي مهندسي موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صالحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال و همچنین ظرفیت اشتغال 
دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و ظرفیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي به طور تفصیلي در کتاب مبحث دوم مقررات ملي 
ساختمان )نظامات اداري( شرح  داده شده است  که با توجه به توضیحات ارائه شده عدم رعایت این بند از ماده ن91 شامل مجازات درجه یک 

تا پنج مي گردد. 

ی
وق

ق
ح
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سرگرمیسرگرمی

1 – از اصطالحات مهندسي به معناي زمین سخت.

2- صاف نیست ؟ ب- رابط دهان و معده ! ج- عالم.

3- نگاه یواشکي ! ب – نه از آنطرف.

4- مدل مو.

5- عالمت.

6- تکرار یک حرف.

7- به شبکه هاي میلگردي اطالق مي شود.

8- طبق مبحث نوزدهم به نوعي عایق کاري حرارتي گفته مي شود 

اعظم ضخامت  در بخش  مصالح ساختماني مصرف شده  آن  در  که 

پوسته خارجي مقاومت حرارتي باالئي داشته باشند. ب – درس دوست داشتني و نوشتني.  ج - از مصالح ساختماني.

9- الف - درآئین نامه صرفه جوئي در مصرف انرژي،شرایط جوي که بطور معمول دریک منطقه جغرافیائي حاکم است. ب - مبحث 

مصرف انرژي ؟!

10- در مبحث نوزدهم به صرفه جوئي آن تاکید مي شود.

11- از ابزر آالت ساختماني که در همه پروژه ها یافت مي شود.

12- دانه بندي خاک براساس نتایج بدست آمده از آزمایش ---- و آزمایش آب سنجي صورت مي گیرد.
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1- ارتفاع قوس را گویند )از اصطالحات مهندسي و در دروس سازمان بجوئید.(
2- کافي !

3- تکرار یک حرف.
4- عنصر ساختماني افقي یا دال.

5- از شهرهاي استان بوشهر.
6- درخت انگور.

7- مصالح با سیستم مرکبي که انتقال گرما را از محیطي به محیط دیگر بطور موثر کاهش دهد.)آئین نامه صرفه جوئي در مصرف انرژي(
8- الف- نوعي خاک –  ب -  از ترکیبات بتن

9- الف- به محدوده اي که شرایط حرارتي و رطوبتي که حدود80 درصد ساکنین یا استفاده کنندگان در آن احساس آرامش کنند.)طبق مبحث 
نوزده(. ب – از اعداد.

10- هزار کیلو.
11- در مبحث نوزدهم جلوگیري از ورود یا خروج هوا از طریق پوسته و یا درزهاي عناصر تشکیل دهنده را گویند؟

12-  وسیله اي براي سوراخ کردن در صنعت ساختماني.
13- در عربي به معني )) با (( مي باشد.

14- گاو دم بریده !!؟
15- کارخانه گچ معروف !؟

16- از ضمائم سوهان.
17- علم جدید که در صنعت ساختمان نیز کاربرد دارد در سطح بسیار ریز بررسي مي شود.

18- ضمیر مونث انگلیسي.
19- طبق تعریف مبحث نوزدهم تامین شرایط بهداشتي در داخل فضاي کنترل شده با عوض کردن میزان مشخصي از هواي آن با هواي تازه در هر ساعت.

20- در مبحث نوزدهم کلیه سطوح در پوسته خارجي ساختمان که براي ایجاد دسترسي،تامین روشنائي،دیدبه خارج،خروج گاز حاصل ازسوخت،تهویه 
و تعویض هوا ایجاد مي گردند.

21- پهلوان - ضمیر سوم شخص.
22- بالک نامه پرنده اي است - زه از آن طرف.

23- عدد رمز.
24- در آئین نامه صرفه جوئي در مصرف انرژي،انرژي به دو نوع:برقي و... تقسیم مي شود. ب – عالمت جمع.

25- در پروژه هائي عمراني یافت مي شود به معناي فرغون.
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     توابعی که برای آمارگیری، گزارش گیری و استفاده آماری از یک سری از اعداد و حتی متن در اکسل مورد استفاده می گیرند بسیار زیاد و هم مفید 
هستند. با مثالهایی طرز کار این توابع را توضیح می دهیم.

     فرض کنید جدول زیر، نمره دانشجویان در دروس مختلف است.

سواالت زیر با توابع آماری قابل پاسخگویی است:
1- بهترین دانشجو در درس استاتیک کیست؟

2- میانگین نمرات درس تاریخ چند است؟
3- نمره وسط یا میانه ی درس تربیت بدنی چند است؟

4- چند نفر در درس نقشه کشی هنوز نمره ندارند؟
5- چند نفر در درس آمار واحتماالت رد شده اند؟

     این سؤاالت و سؤاالت مشابه، در زمانی که تعداد داده ها کم باشد بصورت چشمی کار سختی نیست ولی وقتی با حجم زیادی از اطالعات که تعداد 
آنها به چند صفحه می رسد روبرو باشیم، نیاز به این توابع بیشتر احساس می شود.

     ابتدا برای راحتی کار همانطور که در شکل 1 می بینیم، می توانیم دامنه ای از داده ها را نامگذاری کنیم. این کار برای استفاده سریع و آسان از آنها 
در فرمول نویسی اکسل بسیار مفید است. برای این کار طبق شکل دامنه مورد نظر را انتخاب می کنیم و سپس در Name Box نام مورد نظر ترجیحاً 

التین را تایپ کرده و کلید Enter را می زنیم.

ترفند اکسل )توابع آماری(
مهندس مهرتاش الله رخ - کارشناسی ارشد عمران
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 شکل 1- نامگذاری بر روی دامنه ای از داده ها

حال پاسخ به سؤاالت با استفاده از توابع آماری:
پاسخ 1- برای یافتن بیشترین عدد در یک دامنه از تابع MAX استفاده می شود، بصورت زیر:

پاسخ 2- میانگین نمرات حاصل جمع بخش بر تعداد است و این تعداد می تواند در بین نمرات نباشد :

پاسخ 3- نمره میانه یا وسط در یک دامنه نمره ای است که نیمی از نمرات باالتر و نیمی از نمرات پایین تر از آن هستند. در آن دامنه از اعداد مورد نظر 
موجود است.این سؤال با تابع MEDIAN قابل حل است:

تابع  از  کار  این  برای  بشماریم.  را  ها  داده  از  دامنه  یک  خالی  سلولهای  تعداد  باید  هستند  نمره  فاقد  که  افرادی  تعداد  یافتن  برای   -4 پاسخ 
COUNTBLANK می توان استفاده کرد:

پاسخ 5- تابع COUNIF بمعنی) بشمار ، اگر (،  همین کار را انجام می دهد. یعنی تعداد خانه هایی را که با شرط ما مطابقت دارند می شمارد :
2    = >> >>   )"10>".COUNTIF)Amar=
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قدرت اراده
مدرسه اي روستایي به وسیله یک بخاري زغالي 
شکم دار گرم مي شد. پسر کوچکي وظیفه داشت 
تا هر روز صبح زود قبل از آمدن معلم و هم کالسي 

هایش به مدرسه آمده و بخاري را روشن کند.
صبح یک روز که سایرین به مدرسه رسیدند شاهد 
آتش سوزي ساختمان مدرسه شدند.آن ها از داخل 
مدرسه پسرک را با حالت نیمه جان بیرون کشیدند، 
دچار  بدنش  پایین  از  نیمي  از  بیشتر  که  حالي  در 
بیمارستان  به  را  او  بود،  شده  شدیدي  سوختگي 
بود  وحشتناکي سوخته  طور  به  که  پسرک  بردند. 
از کنار تخت خود صداي ضعیف دکتر را شنید که 
با مادرش صحبت مي کرد. نظر دکتر این بود که 
پسرک به احتمال قوي زنده نخواهد ماند و شاید این 
بهتر باشد، چون در واقع سوختگي شدید نیمه پایین 

بدن او را ویران کرده است.
که  خواست  نمي  شجاع  و  کوچک  پسرک  آن  اما 
خود  سالمتي  و  نجات  به  را  خود  ذهن  او  بمیرد، 
متمرکز ساخته بود و به صورت معجزه آسایي جان 
سالم به در برد. مادر گفت: آقاي دکتر اثر سوختگي 
قسمت زیادي از گوشت هاي پایین تنه پسرم نابود 
شد، شاید بهتر بود که بمیرد چون با این شرایط باید 

روي زمین بخزد.
بار دیگر پسرک ذهن خود را متمرکز کردتا راه رود 
او باید راه میرفت و هرگز نمي خواست روي زمین 
بخزد، اما بدبختانه از کمر به پایین قدرت حرکت 
نداشت ساق هاي نحیف و الغر او بدون ذره اي از 

عالئم زندگي در جاي خود آویزان بود.
سرانجام از بیمارستان مرخص شد، مادرش هر روز 
پاي او را ماساژ میداد ولي پاهاي او عاري از زندگي 

از  تر  رفتن قوي  راه  براي  او  اراده  و  اما عزم  بود، 
همیشه بود. اما  او هرگز نمي پذیرفت که تا آخر عمر 

روي صندلي بماند.
روزي مادرش او را براي سرگرمي به بیرون از خانه 
برد، این بار به جاي آنکه ساکت و آرام بنشیند، خود 
را از روي صندلي به پایین پرتاب کرد و از یک سمت 
علف ها به سمت دیگر کشان کشان رفت، او خود 
را به طرف نرده هایي در همان نزدیکي رساند و با 
تقالیي زیاد خود را باال کشید، او تصمیم داشت که 
راه برود و به این ترتیب میله ها را گرفت و یکي 
یکي جلو رفت او روزها و روزها این کار را ادامه داد تا 
حدي که بر اثر ساییدگي دو ردیف از جاي پاهایش 
روي زمین نمایان شده بود.باالخره به کمک ماساژها 
پا  سر  توانست  خود  راسخ  عزم  و  آهنین  اراده  و 

ایستاده سپس لنگان لنگان راه برود.
و  پیمود  مي  پیاده  را  مدرسه  تا  خانه  مسافت  او 
عضو  بعدها  بدود.  را  مسیر  این  توانست  سپس 
تیم دو دانشگاه شد. مدت ها بعد این مرد جوان 
که کسي به زنده بودنش امید نداشت، همان دکتر 
"کانینگهام" جوان با اراده و مصممي بود که در پارک 
دو  المللي  بین  مسابقات  برنده  "مادیسون"  میدان 

سرعت شد.
افسانه هرگز حقیقت ندارد و براي انسان غیر ممکن 

یک افسانه است.                  
"نرمن وینینت پیل"

داستانك
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opportunity to re-examine how heat and cool air are provided to the building. As part of a major 
investment in the building, it is feasible to consider different technologies with lower energy demand. 
For example, a chiller might be replaced in part by a ground-source heat pump. 
3. Major renovations: The biggest ‘compelling event’ in a building’s life is a major renovation. The 
renovation cycle presents a tremendous opportunity to focus on net zero goals.
Major renovations offer an economical opportunity to install technologies that improve the energy 
profile of the building envelope and significantly improve the heating and cooling systems. 
Technologies in this category include:

• Cool roof replacements.
• Insulation and radiant barriers in the walls.
• New, high efficiency windows.
• Radiant heating and cooling systems.

 For example Radiant heating and cooling is a common building conditioning system in Europe, 
and is now gaining popularity in North America for its potential to reduce energy consumption and 
peak loads. For many buildings and climates in North America, cooling is the more critical operating 
mode. Some systems circulate water in specialized panels, others condition the building structure 
(typically floor or ceiling slabs). Because radiant surfaces are often cooled only a few degrees 
below the desired air temperature, there are many opportunities for low energy solutions such as 
heat pumps, nighttime cooling, ground-source heat exchangers, and indirect evaporative cooling. 
Radiant heating and radiant cooling systems are different from typical HVAC systems because they 
heat or cool surfaces rather than air.  The warm or cool surfaces then radiate heat to occupants.  
The surfaces also conduct heat to people that touch them, and warm or cool the air by convection 
as well. Radiant systems can save large amounts of energy while also providing better comfort, 
depending on the building and the climate.  Traditional systems use standalone radiators, while 
modern systems are often built into floors or ceilings.
Spaces with large air volumes and large amounts of unavoidable infiltration, such as loading docks 
and warehouses, are especially good building programs for radiant floor heating because heating 
the air would be inefficient.  Radiant floors are also an excellent choice for residential spaces where 
people may walk barefoot.  
Even in more typical applications, radiant systems are more efficient than forced air heating or 
cooling because there are no duct losses. Also, in heating applications, heat is delivered low in the 
room where occupants are, rather than at the ceiling from overhead ducts.

References
1-Zero Energy Buildings: A Critical Look at the Definition, P. Torcellini, S. Pless, and M. Deru, D. Crawley, ACEEE,2006
2-Net-Zero Energy Buildings: A Classification System Based on 
Renewable Energy Supply Options, Shanti Pless and Paul 
Torcellini, Technical Report, 2010
3-Net Zero Energy: Technologies and approaches 
to transform the built environment An 
Overview, Andrew DeGuire, Institute 
for Building Efficiency,2011
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In addition to design, the following technologies and practices help optimize energy performance 
and can be included in new commercial buildings:

Figure 1: Shifting the Design Construction Paradigm to the Integrated Design Approach

• HVAC
– Improved building energy management systems.
– The most efficient available HVAC equipment.
– Radiant heating and cooling.
– Geothermal heat pumps.

• Lighting
– Phase-out of incandescent lighting.
– Replacement of T12 fluorescent fixtures with more efficient T5s and T8s
– Displacement of fluorescent lighting by light-emitting diodes (LEDs).

Beyond those improvements, plug loads become proportionally more important as other sources of 
demand decline. Here, occupancy sensors can be used to shut off outlets when spaces are vacant. 
In addition, each outlet could have its own IP address and communicate with the building energy 
management system, enabling a high degree of control.
A technology adoption and economic model identified technologies seen as potentially important 
energy efficiency drivers in the next two decades. The technologies modeled were existing premium 
products or technologies just commercializing – including some that are costly today but likely to see 
price declines in the future. Figure 2estimated the year in which each item would reach a four-year 
payback from energy savings: a point where the commercial sector should begin to accept them.
While building energy intensity varies with function, the average energy demand in existing 
commercial buildings in the U.S. is 91 kBtu/ft2/yr, according to the latest U.S. If constructed according 
to more recent energy efficiency codes, an average new commercial building would have an energy 
intensity of  70.7 kBtu/ft2/yr. Further analysis shows that with help from newer technologies now in 
the development pipeline, average new commercial building energy demand 
Figure 2: Total New Commercial Building Energy Use per Year [3]

Could be reduced to 36.7 kBtu/ft2/yr by 2030 – nearly 50 percent lower than is generally achievable today.

Opportunities in Existing Buildings

Achieving net zero energy in existing building stock is challenging – it requires not only installation 
of new technology, but a shift in the decisions made during every “compelling event” in a building’s 
life[3]. Once a building has been designed and situated at a particular location, some of its energy 
demand may be locked in. For example, its direction of exposure, window-to-wall ratios, and other 
structural features cannot change. Still, most other features that determine energy usage will need 
to be replaced at some point in the building’s life. A building owner may consider the following types 
of actions in an existing structure:
1. Light, periodic system upgrades: These opportunities include optimizing lighting, installing 
occupancy sensors, and applying other technologies that can be upgraded with relatively high 
frequency and with minimal disruption to the building occupants.
2. Strategic investments in efficiency: For example, the failure of an existing chiller provides an 
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informs every decision on building shape, materials, equipment and features. The challenge facing 
designers of net or near zero energy buildings is to lower building energy demand enough so that 
building-integrated or purchased renewable energy can provide the remaining power – and do so 
economically.

Table 1. ZEB Renewable Energy Supply Option Hierarchy [1]

The integrated design phase may involve more people, take longer and cost more, but it leads to a 
more cost-effective project in total that is more likely to achieve the ultimate aim. In contrast, the 
traditional design process is sequential. Generally, ideas are offered through a linear process, rather 
than up front. This means decisions made at the start may determine the outcome, without the 
benefit of ideas from other experts who consulted only later in the process.
It turns out that smart design does more than any other single factor toward reaching net zero. 
Among beneficial design decisions:
• A slender, rectangular building oriented east-west makes optimal use of daylighting – electric lights 
may be unnecessary during daytime hours.
• Efficient windows and insulation can reduce heating and cooling demand.
• Operating windows can provide natural ventilation and some cooling.
• Good decisions on wall thickness, mass and materials can help the building heat and cool more 
efficiently.
• Less heating and cooling load enables use of smaller-capacity equipment for heating and cooling.
However, there may be an increase in air handlers and fans to deal with fresh air requirements.
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.Net Zero Energy Emissions: A net-zero emissions building produces at least as much 
emissions-free renewable energy as it uses from emissions-producing energy sources.

A ZEB typically uses traditional energy sources such as the electric and natural gas utilities when on-
site generation does not meet the loads. When the on-site generation is greater than the building’s 
loads, excess electricity is exported to the utility grid. By using the grid to account for the energy 
balance, excess production can offset later energy use. Achieving a ZEB without the grid would be 
very difficult, as the current generation of storage technologies is limited.
Various supply-side renewable energy technologies are available for ZEBs. Typical examples 
of technologies available today include PV, solar hot water, wind, hydroelectric, and biofuels. All 
these renewable sources are favorable over conventional energy sources such as coal and natural 
gas. Table 1 shows this ranking in order of preferred application. The principles we have applied to 
develop this ranking are based on technologies that: .Minimize overall environmental impact by encouraging energy-efficient building designs 

and reducing transportation and conversion losses. .Will be available over the lifetime of the building. .Are widely available and have high replication potential for future ZEBs. 
It will be challenging – but it may become economically and technically feasible – to achieve net 
zero energy in a variety of new and existing commercial buildings. The basic steps are clear: make 
the building as energy efficient as possible through integrated design and the use of energy-saving 
technologies, add renewable energy on site and through the electrical grid, and ensure optimal 
building performance over time.

New Buildings: Focusing on Building Design

Net zero commercial buildings will require new building design approaches. Integrated design offers 
an opportunity to bring together a variety of specialists and building users to jointly define the 
buildings attributes, goals and features. The goal of reducing energy demand in pursuit of net zero 

    Zero-energy-building: review
    Hossein Nemati  1 ,  Mokhtar Mohebbi 2
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Increasingly, policy and the market alike are driving building owners to focus on 
sustainability, livability and productivity. As energy prices and energy security 
concerns increase, and as information technology allows better performance tracking, 
building owners and occupants are seeking more information on the performance of their buildings. 
The net zero energy building is an idea that has captured technologists, architects and governments 
around the world. But is it possible?
A net zero-energy building (ZEB) is a residential or commercial building with greatly reduced energy 
needs through efficiency gains such that the balance of energy needs can be supplied with renewable 
technologies. A zero energy building can be defined in several ways, depending on the boundary 
and the metric. Different definitions may be appropriate, depending on the project goals and the 
values of the design team and building owner. For example, building owners typically care about 
energy costs. Four commonly used definitions are: net zero site energy, net zero source energy, net 
zero energy costs, and net zero energy emissions. [2].Net Zero Site Energy: A site ZEB produces at least as much energy as it uses in a year, when 

accounted for at the site. .Net Zero Source Energy: A source ZEB produces at least as much energy as it uses in a 
year, when accounted for at the source. Source energy refers to the primary energy used 
to generate and deliver the energy to the site. To calculate a building’s total source energy, 
imported and exported energy is multiplied by the appropriate site-to-source conversion 
multipliers. .Net Zero Energy Costs: In a cost ZEB, the amount of money the utility pays the building 
owner for the energy the building exports to the grid is at least equal to the amount the owner 
pays the utility for the energy services and energy used over the year. 

    Zero-energy-building: review
    Hossein Nemati ,  Mokhtar Mohebbi
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      • Consider windows with impact-resistant glass if you live along a coast or in areas with flying debris 
from storms.

Warm-Climate Windows Keep Heat Out
In the summertime, the sun shining through your windows heats up the room. Windows with low-e 
coatings on the glass reflect some of the sunlight, keeping your rooms cooler.
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      to let in warming sunlight.
•  Install exterior or interior storm windows, which can reduce heat loss through the windows by 
25%-50%. They should have weather stripping at all movable joints; be made of strong, durable 
materials; and have interlocking or overlapping joints. 
•  Repair and weatherize your current storm windows, if necessary.

Cold-Climate Windows Keep Heat In Double-pane windows with low-e coating on the glass reflect 
heat back into the room during the winter months.

Warm Weather Window Tips
• Install white window shades, drapes, or blinds to reflect heat away from the house.
• Close curtains on south- and west-facing windows during the day.
• Install awnings on south- and west-facing windows.
• Apply sun-control or other reflective films on south-facing windows to reduce solar heat gain.

$ Long-Term Savings Tip
Installing high-performance windows will improve your home’s energy performance. While it may 
take many years for new windows to pay off in energy savings, the benefits of added comfort, 
improved aesthetics, and functionality can offset the cost.

Shopping Tips for Windows
• Look for the ENERGY STAR® label.
• Check with local utilities to see what rebates or other incentives are available for window 
replacement.
• Choose high-performance windows that have at least two panes of glass and a low-e coating.
• Choose a low U-factor for better insulation in colder climates; the U-factor is the rate at which a 
window, door, or skylight conducts non-solar heat flow.
• Look for a low solar heat gain coefficient (SHGC)—this is a measure of solar radiation admitted 
through a window, door, or skylight. Low SHGCs reduce heat gain in warm climates.
• Select windows with both low U-factors and low SHGCs to maximize energy savings in temperate 
climates with both cold and hot seasons.
• Look for whole-unit U-factors and SHGCs, rather than center-of-glass (COG) U-factors and SHGCs. 
Whole-unit numbers more accurately reflect the energy performance of the entire product.
• Have your windows installed by trained professionals according to manufacturer’s instructions; 
other wise, your warranty may be void.
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• Plug home electronics, such as TVs and DVD players, into power strips; turn the power strips off 
when the equipment is not in use—TVs and DVDs in standby mode still use several watts of power.
• Lower the thermostat on your water heater to 120°F.
• Take short showers instead of baths and use low-flow showerheads for additional energy savings.
• Wash only full loads of dishes and clothes.
• Air dry clothes.
• Check to see that windows and doors are closed when heating or cooling your home.
• Drive sensibly; aggressive driving such as speeding, and rapid acceleration and braking, wastes fuel.
• Look for the ENERGY STAR® label on light bulbs, home appliances, electronics, and other products. 
• Visit energysavers.gov for more energy-saving ideas. 

Windows
Windows can be one of your home’s most attractive features. Windows provide views, day lighting, 
ventilation, and heat from the sun in the winter. Unfortunately, they can also account for 10%-25% of 
your heating bill by letting heat out.
During the summer, your air conditioner must work harder to cool hot air from sunny windows. 
Install ENERGY STAR®-qualified windows and use curtains and shade to give your air conditioner 
and energy bill a break. 
If your home has single-pane windows, consider replacing them with double-pane windows with 
high-performance glass—low-e or spectrally selective coatings. In colder climates, select gas-filled 
windows with low-e coatings to reduce heat loss. In warmer climates, select windows with spectrally 
selective coatings to reduce heat gain. 
If you decide not to replace your windows, consider following these tips to improve their performance.
Cold Weather Window Tips
• Use a heavy-duty, clear plastic sheet on a frame or tape clear plastic film to the inside of your 
window frames to reduce drafts.
• Install tight-fitting, insulating window shades on windows that feel drafty after weatherizing.
• Close your curtains and shades at night to protect against cold drafts; open them during the day 

    Save Money and Energy Today
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An energy-efficient home will keep your family comfortable while saving you money. Whether you 
take simple steps or make larger investments to make your home more efficient, you’ll see lower 
energy bills. Over time, those savings will typically pay for the cost of improvements and put money 
back in your pocket. Your home may also be more attractive to buyers when you sell.
The 113 million residences in America today collectively use an estimated 22% of the country’s 
energy. Unfortunately, a lot of energy is wasted through leaky windows or ducts, old appliances, or 
inefficient heating and cooling systems. When we waste energy in our homes, we are throwing away 
money that could be used for other things. The typical U.S. family spends at least $2,000 a year on 
home utility bills. You can lower this amount by up to 25% through following the Long Term Savings 
Tips in this guide.
The key to these savings is to take a whole-house approach—by viewing your home as an energy 
system with interdependent parts. For example, your heating system is not just a furnace—it’s a 
heat-delivery system that starts at the furnace and delivers heat throughout your home using a 
network of ducts. Even a top-of-the-line, energy-efficient furnace will waste a lot of fuel if the ducts, 
walls, attic, windows, and doors are leaky or poorly insulated. Taking a whole-house approach to 
saving energy ensures that dollars you invest to save energy are spent wisely.

Tips to Save Energy TodayEasy low-cost and no-cost ways to save energy.

• Install a programmable thermostat to lower utility bills and manage your heating and cooling 
systems efficiently. 
• Air dry dishes instead of using your dish washer’s drying cycle. 
• Turn things off when you are not in the room such as lights, TVs, entertainment systems, and your 
computer and monitor.

    Save Money and Energy Today
   U.s.Department of energy
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