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اخبار مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن (آبان ۹۱)●

اعالم آمادگی انجمن جهت همکاری در انجام پروژه های ●
فنی و تحقيقاتی موردنياز صنايع حرارتی و برودتی کشور

ــایش حرارتی، محاسبات و مالحظات ● معرفی کتاب: آس
طراحی

اطالعيه برگزاری سمينار تخصصی●

●PDMS نرم افزار Designer HVAC معرفی ماژول

سیستم های تهويه مطبوع حجم هوای متغیر ●

خبــــرنامـه
انجمن علمی مهـندسی
حـرارتی و برودتی ایران
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سخن نخست

ــالیانه انجمن  ــادی س ــع عمومی ع مجم
ــاعت  ــورخ ۹۱/۱۰/۲۹ از س ــنبه م در روز دوش
ــورای  ــاختمان ش ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰در محل س
ــکیل شد. در این  انجمن های علمی ایران تش
جلسه ابتدا، اعضاء هیئت مدیره انجمن ضمن 
ارائه گزارشی جامع، فعالیت های انجام شده در 
ــیس تا  به امروز) تشریح  انجمن را (از آغاز تاس
نمودند. سپس توضیحاتی راجع به صورت های 
ــت با تایید  ــد و در نهای ــی انجمن ارائه ش مال
ــال های ۸۹ و ۹۰  بازرس، صورت های مالی س
ــت. در ادامه با  ــب اعضاء قرار گرف مورد تصوی
توجه به پایان یافتن دوره خدمت بازرسین، با 
رای اعضاء پیوسته انجمن، آقای مهندس اصغر 
ــتانی  ــی و خانم مهندس ناهید شیخس صفای
ــوان بازرس اصلی و علی البدل  به ترتیب به عن
انتخاب شدند. با پایان یافتن دستورات قانونی 
مجمع، دکتر کعبی نژادیان (رئیس انجمن)، از 
عزم راسخ اعضاء هیات مدیره نسبت به توسعه 
ــی  ــی و کیفی فعالیت های علمی و پژوهش کم

ــت یافتن به این مهم را منوط به داشتن برنامه ای مدون و مورد تایید  ــخن گفتند و دس انجمن س
تمامی اعضای انجمن دانستند. اهم رئوس برنامه های پیشنهادی ایشان جهت ارتقاء سطح علمی 

انجمن عبارتند از:
نقش مدیریتی و مرجعیت علمی انجمن در صنعت حرارت و برودت کشور ●
صدور انواع گواهینامه های تخصصی و آموزشی و هماهنگی با صنایع و مراجع ذیربط برای ایجاد  ●

شبکه آزمایشگاه های مرجع
ایجاد شبکه علمی ایرانیان متخصص در حوزه مرتبط با انجمن ●
بانک انجمن ها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور  ●
تقویت همکاری با انجمن های داخل و خارج از کشور  ●
توسعه همکاری ها با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور ●
تدوین مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت انجمن ●
چاپ و نشر کتاب، خبرنامه، مجله های علمی ترویجی و علمی پژوهشی مرتبط ●

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف و برنامه های آتی انجمن، رئوس برنامه های پیشنهادی 
فوق الذکر مورد رای گیری قرار گرفته و با تایید اعضاء، تصویب شدند. در پایان، هیات مدیره انجمن 
از تمامی اعضای حاضر و غایب تقاضا نمودند که ضمن در میان گذاردن نظرات و انتقادات خویش با 
هیات مدیره، با مراجعه به  خانه برگ انجمن به آدرس www.irshrae.ir و تکمیل فرم کمیته های 
مورد درخواست اعضاء، عالقه مندی خویش را جهت عضویت در یکی از کمیته های تخصصی اعم از 
آموزش، پژوهش، انتشارات، پذیرش، آمار و اطالعات، گردهمای های علمی، همکاری های علمی و 
ــن المللی، گروه های تخصصی، دبیرخانه و روابط عمومی و دفاتر نمایندگی اعالم و انجمن را در  بی

راستای تحقق اهداف مصوب فوق، یاری رسانند.  

اخبار مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن (آبان ۹۱)

Iranian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (IRSHRAE)
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اعالم آمادگی انجمن جهت همکاری در انجام پروژه های فنی و تحقيقاتی 
موردنياز صنايع حرارتی و برودتی کشور

معرفی کتاب: آسایش حرارتی، محاسبات و مالحظات طراحی

ــتای ايجاد ارتباط موثر بين مراکز  ــی حرارتی و برودتی ايران در نظر دارد در راس دبيرخانه انجمن علمی مهندس
صنعتی با مراجع دانشگاهی و تحقيقاتی، نيازها و پروژه های فنی و تحقيقاتی مورد نياز صنعتگران فعال در حوزه حرارت 
و برودت را از طريق خبرنامه و وب سايت انجمن و همچنين ارسال الکترونيکی به اطالع اعضاء دانشگاهی و صنعتی 
خود و ساير محققان برجسته برساند. لذا بدين وسيله از کليه واحدهای صنعتی دعوت به عمل می آيد که موضوعات 
ــت الکترونيکی info@irshrae.ir و يا irshrae@gmail.com برای انجمن  تحقيقاتی موردنياز خود را از طريق پس

ارسال نمايند تا از طريق ابزارهای فوق الذکر، به اطالع پژوهشگران و اساتيد برجسته انجمن رسانده شود.

ــت که در نگاه اول بسیار  ــایش حرارتی یکی از مباحثی اس آس
ساده می نماید. اما از آنجا که به انسان و رفتارهای انسانی وابسته 
ــت، با جزییات و پیچیدگی های زیادی روبروست. در این کتاب  اس
ــال ها تالش  و تجربیات نگارندگان در زمینه محاسبه  که حاصل س
ــاختمان است، سعی  ــایش حرارتی در س ــازی شرایط آس و مدلس
شده ضمن معرفی مفاهیم و مبانی اصلی، یک روش گام به گام و 
کامًالَ کاربردی برای محاسبه شرایط آسایش حرارتی در ساختمان 
ــتاندارد  ــخه نهایی اس ــنهادی بر مبنای نس ارایه گردد. روش پیش
ــتاندارد ملی ایران- شماره ۱۴۳۸۴) که  ــایش حرارتی (اس ملی آس
ــده است.  ــده، طراحی ش با همت مؤلفین همین کتاب تدوین ش
ــلط بیشتر خوانندگان بر مطالب ارایه شده، در  به منظور ایجاد تس
ــق و گام به گام ارایه  ــاب چند مثال کاربردی با حل دقی ــان کت پای
می گردد. مثال ها به گونه ای انتخاب شده اند که خواننده را با نحوه 
صحیح طراحی سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی و همرفتی 
ــایش حرارتی آشنا سازند. مالحظات  ــتاندارد ملی آس بر مبنای اس
ــاس استاندارد آسایش حرارتی از  طراحی حرارتی ساختمان بر اس
ــت.  ــده اس ــت که در این کتاب به آن پرداخته ش دیگر مواردی اس
ــان  کتاب مذکور می تواند راهنمای خوبی برای معماران، مهندس
ــات و کلیه دانشجویان و عالقمندان به بحث  ساختمان و تأسیس
گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع باشد. عالقه مندان جهت تهیه 
این کتاب می توانند با انتشارات یزدا به شماره تلفن  ۲۲۸۸۵۶۴۷ 

تماس حاصل نمایند.

پدید آورندگان: 
دکتر مهدی معرفت؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

و عضو هیأت مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی برودتی ایران 
دکتر امیر امیدوار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و 

عضو پیوسته انجمن علمی مهندسی حرارتی برودتی ایران
ناشر: انتشارت یزدا با همکاری انجمن علمی مهندسی حرارتی 

و برودتی ایران - ۱۲۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول، ۱۳۹۱
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PDMS نرم افزار Designer HVAC معرفی ماژول
مهندس ایمان جوالئی، کارشناس ارشد طراحی سيستم های تاسیسات و تهویه مطبوع

اطالعيه برگزاری سمينار تخصصی

ــرکت  ــول ش ــزار 1PDMS (محص ــب نرم اف ــای مناس ابزاره

AVEVA) در مدلسازی سه بعدی مجتمع ها و فضاهای صنعتی 

ــايت تا  ــای ويژه آن در مديريت طراحی يک س ــه همراه قابليت ه ب

باالترين سطوح، سبب شده است که به عنوان اولين گزينه انتخاب 

(در مقايسه با ساير نرم افزارهای مدلسازی)، مورد توجه طراحان و 

مهندسان در سراسر دنيا قرار گيرد. 

ــد نيروگاه ها و  ــيع و پيچيده مانن ــايت های وس ــا در س عموم

ــايزينگ  ــيمی، پس از طراحی و س مجتمع های نفت،گاز و پتروش

ــرمايش و تهويه مطبوع بخش های مختلف  ــتم  گرمايش، س سيس

مجتمع (با نرم افزارهای رايج و متداول طراحی)، به منظور مدیریت 

 HVAC طراحی در بخش های مختلف مهندسی، جزئيات سيستم

ــتم توزيع آب سرد و  ــت هوا، سيس اعم از کانال های رفت و برگش

گرم، تجهيزات تاسیساتی و ساير متعلقات مربوط به آن، در نرم افزار  

ــن  ــاژول HVAC Designer اي ــردد. م ــازی می گ PDMSمدلس

ــت که قابليت های ذيل را در  نرم افزار، ابزاری قدرتمند و کارآمد اس

اختيار کاربر قرار می دهد:

امکان مدلسازی تمامی تجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز،  ●

فن، هیتر، صداگیر و...

امکان تعریف تمامی مشخصات سیستم کانال کشی از جمله  ●

طول Spool، ضخامت ورق، نوع و سایز فلنج کانال ها، نوع 

و سایز قطعات تقویتی (Stiffener) و فاصله مناسب بین آنها 

و در نهایت امکان تهیه Spec بر اساس استانداردهای معتبر 

ساخت کانال مانند SMACNA توسط کاربر.

امکان مدلسازی اجزای سیستم کانال کشی مثل انواع دمپرها،  ●

دريچه های توزیع هوا و غيره

●  Auto) امکان نام گذاری اجزای پروژه بصورت دستی و خودکار

   (Naming

● (Clash Checking) امکان بررسی تداخل

امکان مدلسازی ساپورت کانال ها ●

امکان تولید گزارش های مختلف حسب نیاز پروژه با انعطاف  ●

Component List و MTO، Line List پذیری باال نظير

ــایان ذکر است نقشه های پالن، مقطع و پرسپکتیو سیستم  ش

ــی، براساس مدل ایجاد شده در ماژول Draft، به صورت  کانال کش

فایل CAD نيز قابل استخراج خواهد بود.

پی نوشت:
1. Plant Design Management System 

انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ايران و مرکز دانش صنعت تاسیسات ایران با همکاری شرکت برودتی حرارتی 
ــنبه مورخ ۲۸ دی ماه سال جاری برگزار خواهد نمود.  ــمينار تخصصی «اصول تبرید آمونیاکی» را در روز پنجش نيک، س
عالقه مندان جهت آشنایی با سرفصل های دوره، جزئيات دقيق زمان و مکان برگزاری و همچنين اطالعات ثبت نام به آدرس 

اينترنتی http://hvacportal.ir/ مراجعه نموده و يا با شماره تلفن ۴۴۲۳۸۰۴۳ تماس حاصل فرمايند.
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خبرنامه داخلی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
■ مدیر مسوول: دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

■ سردبیر: دکتر مصطفی مافی
■ مشاور عالی: مهندس محمدحسین دهقان

■ ناشر: نشر یزدا و گروه نشریات

ــی ایران آماده  ــی حرارتی و برودت ــه انجمن علمی مهندس خبرنام
ــان صنعتی و محققان  ــنهادات کارشناس ــت مطالب و پیش دریاف
ــت. عالقمندان می توانند مطالب خود را به پست  ــگاهی اس دانش

الکترونیکی info@irshrae.ir ارسال فرمایند.

مزایای عضویت در انجمن
برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف در دوره های آموزشی انجمن ■ دریافت خبرنامه انجمن ■ برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف در ثبت نام 
کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ■ امکان استفاده از خدمات جدید انجمن مانند تورهای صنعتی و بازدیدهای آموزشی

عالقمندان جهت عضویت در انجمن و دریافت فرم های مربوطه به 
وب سایت www.irshrae.ir مراجعه فرمایند.

■ آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، 
پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه همکف، اتاق ۱۸.

■ تلفکس: ۸۸۰۹۱۵۳۹
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سیستم های تهويه مطبوع حجم هوای متغیر 
مصطفی يوسفی، کارشناس ارشد مهندسی مکانيک – تبديل انرژی، دانشگاه گيالن

مرتضی يوسفی، کارشناس ارشد مهندسی مکانيک – تبديل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان

ــی از دو روش  ــوع مرکزی، از يک ــتم های تهویه مطب در سیس

ــرایط محیطی  ــرای تامین هوای تهویه و ایجاد ش ــی ذيل، ب اساس
مطلوب استفاده می شود:

●  (CAV)1سیستم های حجم هوای ثابت
● (VAV) 2سيستم های حجم هوای متغیر

ــه از نامش  ــوای ثابت، همانطور ک ــتم های حجم ه در سیس
ــدون توجه به تغییرات بار  ــت، حجم ثابتی از هوای تهویه ب پیداس

ــود. در اين سيستم ها، با تغيير دمای  حرارتی به فضا منتقل می ش
ــونده متناسب با تغيير بار  هوای رفت تهويه، دمای فضای تهويه ش
حرارتی آن، کنترل می گردد. در مقابل، در سیستم های حجم هوای 
متغیر، با تغییر در مقدار حجم هوای دما ثابت، دمای فضای تهويه 
ــونده کنترل می گردد. لذا این سیستم ها، در مقایسه با  مطبوع ش
ــتم های حجم هوای ثابت، توانایی باالیی را در کاهش ميزان  سيس
ــی و برودتی و همچنين انرژی  ــرژی مصرفی (اعم از انرژی حرارت ان
مصرفی فن ها) داشته و به همين دليل، استفاده از آن ها به سرعت 

در حال رشد و فزونی است. 
ــتم های حجم هوای متغير بدين صورت  اصول کارکردی سیس
ــن به یک ترمینال کنترل،  ــت که هوا با یک دمای ثابت و پایی اس
 VAV ــود. با کاهش بار حرارتی فضا، دمپرهای تحویل داده می ش
باکس، هوای تحویلی به فضا را متناسب با نیاز  آن کاهش می دهند. 

ــته شدن دمپرهایVAV  باکس ، فشار استاتیک کانال  با باز و بس

تغییر می کند. این تغییرات فشار، به وسيله کنترلر VAV حس شده 
و با تغيير دور فن، دبی هوای تغذیه متناسب با نياز حرارتی فضا، 

تنظيم می گردد. 
از مهم ترين مزايای سیستم های VAV می توان به انعطاف پذیری 
ــتم های تهویه مطبوع برای فضاهای  باالی آن ها در طراحی سیس
ــتفاده از این  ــاره کرد. با اس تجاری با بارهای حرارتی متفاوت، اش
سیستم می توان فضاهایی با دماهای طرح داخل مختلف و بارهای 

حرارتی غیر یکسان را به خوبی و به روشی اقتصادی کنترل کرد.

پی نوشت: در راستای آشنایی بيشتر خوانندگان با انواع سيستم های 
حجم هوای متغير، فايلی با همين عنوان در صفحه   اصلی خانه برگ 
ــه آدرس www.irshrae.ir بارگذاری  ــمت مقاالت) ب انجمن (قس

شده است (سردبير خبرنامه انجمن).
1. Constant Air Volume
2. Variable Air Volume


