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ــزون ارزش حامل های انرژی،  ــا افزایش روز اف ــان حاضر ب در زم

عبارت «بهینه سازی مصرف انرژی» بیش از هر زمان دیگر، در مجامع 

ــنیده می شود. این در حالی است که در بسیاری از مواقع،  مختلف ش

طراحان و مهندسان به جای پرداختن به حل یک مسئلة بهینه سازی، 

ــنده  ــا به انتخاب بهترین حالت از میان چند مطالعه موردی بس تنه

ــازی» به معنای واقعی، مفهوم بسیار  می کنند. درحالی که «بهینه س

ــازی» به مجموعه  ــف، «بهینه س ــر طبق تعری ــترده تری دارد. ب گس

ــود که به منظور کمینه یا بیشینه سازی یک  تالش هایی اطالق می ش

ــائل بهینه سازی به دو  تابع هدف صورت می پذیرد. به طور کلی، مس

ــته مسائل مقید و مسائل نامقید تقسیم می شود. تفاوت اساسی  دس

میان این مسایل در آن است که طی فرآیند بهینه سازی مقید، نحوه 

کمینه یا بیشینه کردن تابع هدف بایستی به گونه ای باشد که جواب 

مسئله در چارچوب یک سری از قیدها و فرضیات قرار گیرد. به بیان 

ــازی مقید، جواب مسئله لزوما به سمت  ــایل بهینه س دیگر، در مس

ــترمم مطلق برای تابع هدف همگرا نمی شود. بلکه مقدار  مقدار اکس

ــترمم نسبی با توجه به  ــایل بیانگر یک اکس جواب در این نوع از مس

قیدهای مسئله خواهد بود. 

ــود که  ــوال مطرح می ش ــد، این س ــاس آنچه که گفته ش بر اس

مسایل بهینه سازی مصرف انرژی جزو کدام دسته از مسایل محسوب 

ــک هدف اصلی در بحث بهینه سازی مصرف انرژی،  ــود؟ بی ش می ش

کمینه کردن تابع مصرف انرژی است. دست یابی به هدف فوق و بدون 

ــیار ساده و البته غیر منطقی خواهد  درنظر گرفتن قیود اضافی، بس

واکاوی الزامات و قیود بهینه سازی

مصرف انرژی در ساختمان

سید علیرضا ذوالفقاری

alireza.zolfaghari@yahoo.com ،استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

ــاختمان را  ــود. تصور کنید که می خواهیم مصرف انرژی در یک س ب

ــیار ساده است: «باید همه  به صورت نامقید کمینه کنیم. جواب بس

ــم! در این حالت  ــده انرژی را خاموش کنی ــتم های مصرف کنن سیس

مصرف انرژی کمینه و البته صفر خواهد شد!!». بر این اساس، مسلم 

است که بهینه سازی مصرف انرژی باید حتما بر مبنای تامین یکسری 

از شرایط و قیود صورت پذیرد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین قیودی 

ــازی مصرف انرژی درنظر گرفته شود،  که باید در طی فرآیند بهینه س

تامین شرایط آسایش حرارتی برای ساکنان است. این قید معموال در 

ــاختمان ها  ــب پارامتر «دمای طرح داخل» در طراحی حرارتی س قال

لحاظ می شود. اما باید درنظر داشت که شرایط آسایش حرارتی عالوه 

ــامل دمای متوسط تابش،  ــخصه دیگر (ش بر دمای هوا، تابع 6 مش

ــرعت جریان هوا، نرخ متابولیک، نرخ کار خارجی  رطوبت نسبی، س

ــد. بر این اساس، درنظر گرفتن قید  ــش افراد) نیز می باش و نوع پوش

ــایش حرارتی، پیچیده تر از آن چیزی است که معموال در طراحی  آس

حرارتی ساختمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اما فارغ از همه این ها، 

حتی اگر بتوان آسایش حرارتی را تنها در قالب «دمای طرح داخل» 

ــازی مصرف انرژی) درنظر گرفت، آیا  (به عنوان یکی از قیود بهینه س

ــواب بهینه کفایت می کند؟ برای  ــت یابی به یک ج این قید برای دس

پاسخ به این سوال، ساختمانی را در نظر بگیرید که می خواهیم دمای 

ــانتی گراد ثابت نگه داریم.  ــوای داخل آن را همواره در 25 درجه س ه

ــاختمانی چه گزینه هایی برای کاهش مصرف انرژی و یا  در چنین س

در واقع، کمینه کردن اتالفات انرژی وجود دارد؟ جواب بسیار ساده 
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است! اتالفات حرارتی از دیوارهای ساختمان هنگامی کمینه خواهد 

ــت میل کند. پس  ــمت بی نهای ــد که مقاومت حرارتی آن ها به س ش

ــیاز زیاد (شاید صدها  دیوارهایی با عایق بندی مطلوب و ضخامت بس

متر!) می تواند جواب مسئله باشد! در مورد پنجره هم می توان گفت 

ــره، ابعادی برابر با صفر  ــک بهترین پنج که در اقلیم های گرم، بی ش

خواهد داشت! ساختمانی با دیوارهای بسیار ضخیم و بدون پنجره!! 

ــود که در نظر گرفتن قید آسایش حرارتی، به تنهایی  مالحظه می ش

ــئله بهینه سازی مصرف انرژی کافی نیست. واضح  برای حل یک مس

است که در مثال فوق الذکر به مهم ترین نقش پنجره که در واقع تامین 

ــنایی در طول روز می باشد، توجه نشده است. پس عالوه  میزان روش

بر آسایش حرارتی باید به میزان روشنایی داخل یا آسایش بصری افراد 

ــایش  نیز به عنوان یک قید موثر توجه نمود. در یک نگاه کلی تر، آس

ــک از این جنبه ها می تواند  ــت که هر ی دارای جنبه های مختلفی اس

شرایط آسایش کلی ساکنان را متاثر نماید و بر همین اساس، بایستی 

ــازی مصرف انرژی  همه جنبه های آن به عنوان قیود موثر بر بهینه س

ــایش ساکنان عبارتند  مورد توجه قرار گیرد. اصلی ترین جنبه های آس

از: آسایش حرارتی، آسایش بصری و آسایش تنفسی. حال، سوال این 

است که آیا درنظر گرفتن قیود مذکور برای دست یابی به شرایط بهینه 

ــلما پاسخ منفی است. شاید مهم ترین قیدی که  کفایت می کند؟ مس

به طور معمول توسط سرمایه گذاران، سازندگان و بهره برداران مطرح 

ــود، توجه به هزینه ها و مسایل اقتصادی است. سرمایه گذاران  می ش

مایلند تا به طور شفاف بدانند که افزایش هزینه اولیه تا چه حد هزینه 

ــرداری را کاهش می دهد و چقدر طول  ــرژی مصرفی در دورة بهره ب ان

ــط صرفه جویی در مصرف انرژی جبران  ــد تا هزینه اولیه توس می کش

شود. 

ــاس می توان گفت که بهینه سازی مصرف انرژی، یک  بر این اس

مسئله چند متغیره با قیود متعدد است و تمامی اجزای پنجگانه زیر، 

ــازی مصرف انرژی مورد  ــد به طور هم زمان در طی فرآیند بهینه س بای

توجه قرار گیرند:

کمینه کردن میزان مصرف انرژی   .1

تامین شرایط آسایش حرارتی   .2

تامین آسایش بصری (روشنایی مطلوب)   .3

تامین شرایط آسایش تنفسی (شرایط مطوب برای کیفیت هوای    .4

داخل)

کمینه کردن زمان بازگشت هزینة اولیه   .5

در انتها، توجه به این امر ضروری است که درنظر گرفتن هم زمان 

ــتلزم به کارگیری  ــت و مس ــبتا پیچیده اس ــود فوق، فرآیندی نس قی

ــد. ضمن اینکه نحوه تقابل میان  ــازی می باش الگوریتم های بهینه س

ــت  ــت که در حوصله یادداش قیود مذکور دارای جزئیات فراوانی اس

حاضر نمی گنجد. طراحان و مهندسان عالقمند می توانند برای کسب 

ــات تکمیلی به کتب و مراجع تخصصی در زمینه الگوریتم های  اطالع

مختلف بهینه سازی و برنامه ریزی خطی مراجعه نمایند.
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