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 چكيده:
در هاي انرژيودن قيمت حاملبامروزه با توجه به و نيز افزايش روند شهر نشيني، مساله مصرف انرژي

و نهادهاي غيرانتفاعي به ها، سازمانساختمان  سازيعنوان يك مساله جدي مورد بحث است. بهينههاي دولتي
و غيره مورد تواند در جهت كاهش هزينهمي و گرمايش، تهويه مطبوع هاي ناشي از تامين روشنايي، سرمايش

براي كاهش هاي متعددي بستگي دارد؛ به عنوان مثال، ها به عاملاستفاده قرار گيرد. هر يك از اين هزينه
مي با افزايش اندازه پنجرهايي ساختمان هاي تامين روشنهزينه  اندازه فزايشا اماشود ها اين امر محقق
 يابد. فزايشا سرمايشبه نيازو شده محيط داخلبه خورشيد تابش افزايش سببهاپنجره

و كار دارند كه تالش و يا تابع هدفي سر و علوم به طور معمول با هزينه، سود  بسياري از مسايل مهندسي
از سازي هوشمندهاي بهينهشود با بهينه كردن مقدار آن عملكرد يك سامانه بهينه شود. استفاده از روشمي

در مطرح گردد. سازي مصرف انرژي بهينهمساله در تواند به عنوان پيشنهادي مناسبميجمله الگوريتم تكاملي
) اسها سازي ابعاد پنجرهروي بهينه) تمركز GAWSOروش پيشنهادي تفاده از محاسبات بارهاي سرمايشي، با

و روشنايي مي از حداكثري روش تالش شده است ضمن كاهش هدر رفت انرژي استفاده اين باشد. در گرمايشي
و تابش آفتاب به عنوان يك منبع انرژي رايگان  . نتايج حاصل از مقايسه الگوريتم مدنظر باشدنور طبيعي

GAWSO نروش با ساير و كاهش بارهاي توجه دقيقشان دهنده ها تر اين الگوريتم به عوامل موثر در افزايش
و روشنايي در ساختمان بوده كه به تبع  دآن سرمايي، گرمايي و كارآيي آنافزايش دقت  شده است. لحاظر

.و مصرف انرژي ساختمان تكاملي سازي، الگوريتم: بهينهكلمات كليدي
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 مقدمه:
و پخت غـذا بـوده اسـت كـه در طـي از نظر تاريخي مصارف اوليه انرژي به وسيله انسان شامل مصارفي از قبيل گرم كردن

و غيره اين مساله ادوار مختلف با ساخت وسايلي مانند  هزينـه ده است. امـروزه بـا توجـه بـهشترگستردهماشين، قطار، هواپيما
و نيز با توجه به محدوديت منابع انرژي امورات انرژي مورد نياز باالي  و غير فسيلي(مختلف مصـرف سازي مساله بهينه)فسيلي

و همچنـين از طرفيانرژي بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيرد.  مـدت زمـان قابـل بـه دليـل اينكـه افزايش روند شهرنشيني
ميمالحظه [شود بايد با روشاي از زندگي هر فرد در منزل سپري ].2][1هاي مختلف درصدد كاهش مصرف انرژي باشيم

و سازشساختمان يك هاي عملياتي هزينه و25اي هاي دوره درصد، هزينه14گذاري درصد، سرمايه11امل ساخت درصـد
مي50نگهداري  درصـد مربـوط بـه بخـش40در كشور ما نيز بيش از يك سوم مصرف انرژي يعني در حدود ].3[ باشد درصد،

ميانرژي ساختمان افـزايش داليـل ديگـري ماننـد].5][4[ميليارد دالر است6باشد كه قيمت برآورد شده آن ساالنه حدود ها
محدوديت منـابع به دليل افزايش جمعيت،ي انرژيافزايش تقاضا،هاي فسيلياستفاده از سوخت به دليل آلودگي محيط زيست

و وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي داليل مهمي سـازي مصـرف براي ضرورت پرداختن بـه بحـث بهينـه انرژي فسيلي
].5[ باشندميها انرژي در ساختمان

(كار پيشندر راه شود با دخيل كردن حداكثر محاسبات مربوط به مصـرف انـرژي ماننـد بارهـاي ) سعي مي1GAWSOهادي
و معقولسرمايي، گرمايي، روشنايي، نفوذ هوا در توابع مورد استفاده براي بهينه تري به دست آيـد. عـالوه بـر سازي نتايج دقيق

و هوايي كشور در بانـك اطالعـاتي افزارهايي استفاده اين در اغلب كارهاي انجام شده از نرم شده كه به دليل نداشتن شرايط آب
و يا كـاهش دقـت در محاسـبات خواهـد خود از تقريب زدن با يك شهر خارجي استفاده كرده اند كه همين امر باعث ورود خطا

و لذا در راه و هوايي منطقه احداث ساختمشد ان محاسـبات بـا دقـت كار پيشنهادي سعي شده است با دخيل كردن شرايط آب
 بااليي همراه باشد.
ا كـار در نهايـت راه. انـد بتدا مساله مورد بحث بيان شده، در ادامه كارهاي پيشـين مـورد بررسـي قـرار گرفتـه در اين مقاله
و پيشنهادات گنجانده شده است. پيشنهادي، نتيجه  گيري

:بيان مساله
بامجموع انرژي برابرمصرف انرژي كل ساختمان هاي انساني روزمره با در نظـر فعاليت هاي الزم براي تامين نيازهاي مرتبط

] و روشنايي است مي5گرفتن شرايط آسايش از لحاظ سرما، تهويه توان به صورت زيـر نشـان ]. انرژي مصرفي يك ساختمان را
 داد:

)2-1(( , , , )C H L DQ f Q Q Q Q=
) بـار روشـناييDQبـار ناشـي از نفـوذ هـوا،LQبـار گرمـايي سـاختمان،HQبار سرمايي سـاختمان،CQ)1-2در رابطه

 باشد.ساختمان مي
 هـاي اقتصـادي از نظـر نظرات شخص يـا نهـاد مجـري، جنبـه از جمله ساختمان، عوامل زيادي كاهش مصرف انرژي براي

و نيز ميزان كارآيي مورد انتظار از سيستم پياده و اجرا تسازي و در دهنده كاهشتدابيري حليل شوند.بايد تجزيه مصرف انرژي
بسازي نياز به هزينهپياده اگرچه اغلب جهتساختمان  اينكه ميزان مصرف انرژي را به مقدار قابل به دليليشتري دارند اما هاي

ميمالحظه [ در دراز مدت دهند،اي كاهش با بررسي عوامل موثر بر مصـرف مقالهر ايند].6كامال مقرون به صرفه خواهند بود
و نحـوه اسـتفاده از انرژي  و نـوع كـاربري و جهت قرارگيري ساختمان، نـوع طراحـي سـاختمان و هواي محلي، مكان نظير آب

 نيز مطالعه كارهاي انجام شده در اين زمينه، سعي در ارائه روشي براي كاهش مصـرف انـرژي در سـاختمان داريـمو ساختمان 
]2[.

١Genetic Algorithm for Windows Size Optimization 
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ميا ها بايـد حـاوي سازي مطرح گردند، لذا وروديتوانند به عنوان جزئي از مساله بهينهز آنجا كه هر كدام از اجزا ساختمان
و شيشـه كليه اطالعات مربوط به ساختمان مورد نظر باشند. ورودي هـا، دمـاي هاي مساله شامل ضرايب هدايت حرارتي ديوارها

س و گرمايش، فاكتور دريافت انرژي خورشيد، ضريب عبور نور شيشـه محل اجراي ساختمان، ضرايب كارآيي هـا، يستم سرمايش
و هوايي مي و اقليم آب و ارتفاع ساختمان، نوع قاب مورد استفاده ميابعاد پنجره، طول، عرض و هوايي را توان با باشد. اقليم آب

اي باشد كـه قابليـت ورودي بايد به گونهر جهات مختلفديك ساختمان ابعاد احتمال تفاوتبا توجه اعمال ضرايبي لحاظ كرد. 
اين خروجـي پـس از اعمـال چونطرح بهينه خواهد بود. خروجي مساله انطباق با اشكال مختلف هندسي زمين را داشته باشد.

ميبهينه هاي مختلفروش لسازي هوشمند به دست حل مساله آشكارذا تاثير مثبت يا منفي اين روشآيد، گردد، كـهمي ها در
 توان پيشنهاداتي را در خصوص بهبود روند مذكور ارائه كرد.مي ضمن بررسي اين اثرات

:ينپيشكارهاي
و شهرآئيني با عنوان بررسي مساله مورد  الگـوريتماز اسـتفاده بـا سـاختماندر هـا تعيين اندازه پنجـره در مقاله سعيدي

(گرمايشـيو روشـنايي بهينه شرايط تامين منظوربه يك ساختمان هايپنجره اندازه تعيين، ژنتيك سرمايشـي) بـاو حرارتـي
نايي از طريـق نـور طبيعـي باعـث كـاهش عملكـرد تـامين روشـ بـراي ها افزايش اندازه پنجرهاستفاده از الگوريتم ژنتيك است. 

و از طرفي كاهش اندازه پنجره و نياز بـه ساختمان هايساختمان از نظر حرارتي خواهد شد باعث كاهش روشنايي در ساختمان
.]1[استفاده از نور مصنوعي خواهد شد كه خود افزايش مصرف انرژي الكتريكي را به دنبال خواهد داشت 

و گرمـايش يـك سـاختمان براي TRNSYS افزار با استفاده از نرم مقاله خودسئو در محاسبه انرژي مورد نياز براي سرمايش
و سپس استفاده كردههدف  اواز تركيب دستگاهاي مدل عملياتي بهينهاست ليه بـه وسـيله ها براي حداقل كردن مصرف انرژي

مي نيازمندكهاست كردهپيشنهاد ها براي انتخاب تركيب دستگاهاي الگوريتم ژنتيك چند جزيره باشد انجام محاسبات متعددي
و دادههاي دستگاهشامل شرايط ورودي از قبيل دادهو  مهاها، پارامترهاي الگوريتم ژنتيك  ].7[ ورد نياز استي

و چوانگ در تحقيق خود مييك الگوريتم ژنتيك براي حل مشكل بهينهچانگ، لينگ شود كه بـا جـذب انـرژي سازي ارائه
و در نظر دارد كه فراتر از يك نمونه ي روشي يـك راهنمـاي كلـي بـه وسـيلهي ساده را براي ارايهخورشيدي در ارتباط است

[2بنديهدرج  ].8به كار ببرد
و سينها در مقاله خود با ،ي مديترانه با استفاده از الگوريتم ژنتيكسازي طراحي ساختمان در منطقهبهينه عنوانچانده

حل مساله  درتابستان هوا تهويهبه نياز چندانيچون اند. روشي پيشنهاد داده سردسيري دركشورهاي انرژي مصرف مشكلبراي
در از حـد بـيش گرمـاي حجم به دليل هوا حجم لذااُپرايا كنسرت هايسالن باشد، مانند زياد داخلي ظرفيتاينكه مگر نيست

افزار مورد استفاده نرم باشد.ميو انرژي گرمايش هوا تهويه انرژي حجم هدفبعتا.است شده معرفي جريمهشكلبه هدف، تابع
 ].9[ است DOE2.1Eافزار نرم حرارتي، سازيشبيه براي

(پنجرهاستفاده از الگوريتمبحث در تحقيق كالوگيرو با عنوان اصلي موردمساله ها) هاي ژنتيك براي انتخاب بهينه بازشوها
اي تامين شوند كه ضـمن تـامين نـور مناسـب ها در جهات مختلف به گونهاين است كه ابعاد بهينه براي پنجره،هادر ساختمان

و روشنايي نشوند. با اسـتفاده از كـاهش مسـاحت پنجـره بـه مسـاحت ديـوار  روزانه باعث افزايش بارهاي سرمايشي، گرمايشي
)WWR310[توان اين كار را انجام داد ) مي[.

calibration method ٢
٣Window-to-Wall Ratio 
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 كار پيشنهادي: راه
كه حاصل مجموع بارهاي سـرمايي، يك الگوريتم تركيبي است كه با استفاده از يك تابع هدف تركيبي GAWSOالگوريتم

و روشنايي ساختمان است سعي در كاهش ابعاد پنجره و همچنـين گرمايي انـرژيو به طبع آن كاهش هزينـه سـاخت پنجـره
و شود كه بـا تقسـيم مصرفي ساختمان دارد. ميزان برازندگي هر كروموزوم به اين صورت محاسبه مي بنـدي بارهـاي سرمايشـي

و دوم در مورد هر كدام از اين بارها در تابع برازنـدگي در  و دوم شرايط مناسب براي شش ماهه اول گرمايشي به شش ماهه اول
به نظر گرفته خواهد شد. مياكنون  شود. شرح روش پيشنهادي پرداخته

:سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيكپياده
، حلقـه اصـلي تكـاملي، مقـدار دهـي اوليـه، مراحل اصلي الگوريتم ژنتيك استفاده شده شامل تعريـف پارامترهـا

 باشد.مي پردازش نتايج

و مقدار دهي اوليه :تعريف پارامترها
و حداقل هر يك از متغيرها را توابع هزينه، مقادير ضـريب دريافـت گرمـاي كنـيم.مي اين قسمت تعريفحداكثر

و تهويـه مطبـوع آمريكـا اسـت32خورشيد در  و بر اساس استاندارد انجمن مهندسان روشـنايي درجه عرض شمالي
 آباد از سايت هواشناسي استان لرستان استخراج شده است. هاي سال براي شهر خرمماهاي]. ميانگين دم11[

:كدگذاري
شكل زير مي و به  باشد.كروموزوم به صورت اعشاري داراي هفت ژن

L W H Wall D G F 

 : كروموزوم مورد استفاده در الگوريتم1شكل
 شوند:كه به صورت زير مقداردهي مي

L=متر 2,56تا2ارتفاع پنجره مقداري بين 

W=متر 10,5تا 6,13بين عرض پنجره 

H=تـا 0,1از كف زمين تا محل نصـب پنجـره
 متر 0,64

Wall =نوع ديوار شامل شش نوع ديوار مختلف 

D=4تا1پنجره يكي از مقادير جهت

G=نوع شيشه 

 محاسبه شده است. B-U Factorافزار استفاده از نرمهاي مختلف ساختمان موردنظر با براي ديوارwUضريب
F:و1: جنس قاب پنجره با دو كد هابراي ساير قاب2براي قاب آلومينيوم

 پنجره جهت كد

 جهت شمال1

 جهت جنوب2

 جهت شرق3

 جهت غرب4

 نوع شيشه كد

 مترييك جداره سه ميلي1

 مترييك جداره شش ميلي2

 متريدو جداره سه ميلي3

 متريدو جداره شش ميلي4

:ايجاد جمعيت اوليه
توليـد كنـيم. مقـدار با توجه به ساختار كروموزوم بايد براي شروع كار الگـوريتم ژنتيـك ابتـدا جمعيـت اوليـه را

مي 200جمعيت اوليه را برابر   گيريم.در نظر
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:تابع هدف
و روشنايي در يك ساختمان كه نحوه محاسـبه تابع هدف برابر است با مجموع بارهاي سرمايي، گرمايي، نفوذ هوا

 گردد.اين بارها به تفصيل در مباحث زير مطرح مي

يك ساختمان :محاسبه بار سرمايي در
و پنجره مي باشـد. ميـزان هـدر رفـت انـرژي بار سرمايي يك ساختمان مجموع هدر رفت انرژي سرمايي از ديوار

مي1سرمايي از يك پنجره از رابطه   آيد.بدست
)1(cg g g gQ U A T SC SHGF A= × ×∆ + × ×

و قسمت دوم مربوط به گرماي عبوري خورشيد1قسمت اول رابطه است. اين رابطه براي مربوط به رسانش ساده
در رود.محاسبه ميزان بار سرمايي در يك ساعت به كار مي ميزان هدر رفت انرژي سـرمايي از ديـوار يـك سـاختمان

مي2يك ساعت از رابطه   آيد. بدست
)2(. .cw w wQ U A T= ∆

 باشد:مي2و1در نهايت مجموع بار سرمايي حاصل جمع دو رابطه شماره
)3(c cg cwQ Q Q= +

يك ساختمان :محاسبه بار گرمايي در
و پنجره مـي باشـد. ميـزان هـدر رفـت انـرژي بار گرمايي يك ساختمان مجموع هدر رفت انرژي گرمايي از ديوار

مي4گرمايي از يك پنجره از رابطه   آيد. بدست
)4(hg g g gQ U A T SC SHGF A= × ×∆ − × ×

ميب4شماره رابطه ميزان هدر رفت انرژي گرمـايي از ديـوار رود.راي محاسبه ميزان بار گرمايي در يك ساعت به كار
مي5در يك ساختمان از رابطه   آيد. بدست

)5(. .hw w wQ U A T= ∆
مي5رابطه شماره ميزان هـدر رفـت انـرژي رود. در نهايت براي محاسبه ميزان بار گرمايي ديوار در يك ساعت به كار

 باشد:مي5و4حاصل جمع دو رابطه شماره يك ديوار گرمايي ساليانه از
)6(h hg hwQ Q Q= +

:روشنايي روز
مي7ميزان روشنايي روز براي يك فضاي مشخص از رابطه  آيد:به دست

)7(( . . )d t g vQ V A SC R= −

:اندازه گيري نفوذ هوا از پنجره
ميميزان هدر رفت انرژي به روش نفوذ هوا از پنجره با استفاده از رابطه مقدار تعويضAC.آيدزير به دست

و  مaهوا در ساعت برحسب متر مكعب در ساعت بهيتهوي. مقدار استاندارد براباشديضريب ارتفاع محل نيهوا
م 0,0566تا 0,0057 م 0,031نيانگيمتر مكعب است كه در محاسبات مقدار :.ميرگييرا در نظر

)8(
LQ AC T a= ×∆ ×

:aنحوه محاسبه ضريب
ازhفرض كنيد براي محاسبه است. متر 1147,8آباد خرم شهراين مقدار در كه باشد سطح دريا ارتفاع محل

:كنيمبه صورت زير عمل ميaضريب 
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0.0007 0.007 1147.8[1 ( )] [1 ( )] 1.008
1000 1000

ha × ×= + = + = 

و ضريب دريافت گرماي خورشيدي :ضرايب مربوط به شيشه
و)SHGF4( ضــريب دريافــت گرمــاي خورشــيد  مقــدار گرمــاي خورشــيد اســت كــه از شيشــه ســاده

مياي كه در جهت مشخص شده قرار پاكيزه و در وقت مفروضي از روز وارد شود. ضريب دارد، در روز مفروضي از سال
(آفتاب و ملحقات آن اسـت. ضـريب آفتـابSC5گيري شيشه نسـبت گرمـاي خورشـيدي گيـري ) از خواص شيشه

و ساده با ضريب آفتاب است ورودي در مقايسه با گرمايي مي 1,0يريگكه از شيشه تميز ضريب عبور نـور شود. وارد
) tVبصري شيشه

6) و نيز ضريب انتقـال حـرارت شيشـه (gUمتفـاوتف هـاي مختلـ ) ايـن مقـادير بـراي شيشـه 
.درجه شمالي است32آباد كه باشد. همچنين متوسط ضريب جذب نور خورشيد براي عرض شهر خرممي

:تاثير روشنايي بر مصرف انرژي
در طول روز وقتي در بيرون فضاي ساختمان نور طبيعي برقرار است، يك پنجره به عنوان ابزاري براي جذب گرما

شكل شود.از نور خورشيد محسوب مي 7اي به نام ناحيه نـور روزانـه گيري ناحيهروشنايي حاصل از نور روزانه منجر به

)m()مي)2شكل شماره  شود:خواهد شد. اين ناحيه به شكل زير تعريف

)9(
( ) 2
( ) 1 1

Depth m Y
Width m X

= ×
= + +

 براي محاسبه نور روزانه پنجرهHوY: فاصله3شكل نور روزانه: ناحيه2 شكل
(در كروموزوم همانXمتغير9در رابطه شماره و متغيرWعرض پنجره  فاصـله كـف تـا بـاالي پنجـرهYاست)

(در كروموزوم همان مي وLمقـدار بنابراين بايـد تر نمايش داده شده است.واضح3است) كه در شكل شمارهHباشد
Wو هـاي كرومـوزوم رابطـه بـرژن طوري تعيين شوند كه اين مساحت ناحيه حداكثر شود. با توجه به مطالب فـوق

 ها به صورت زير خواهد بود:اساس ژن
)10((2 )( 2) 2( )( 2)Y X L H W× + = + +

:حدوده آسايشم
كهش المللـي ايـن كننـد. بـر طبـق اسـتاندارهاي بـين مـي ها در آن احساس آسايشدرصد انسان80رايطي است

مي22تا 25,5محدوده از نظر درجه حرارت بين   باشد. درجه سانتيگراد

و ابعاد پنجره :انرژي) مقررات ملي(19و مبحث4به مبحث ها با توجهاندازه
.متر در نظر گرفته شود سانتي20ها از زير سقف تمام شده حداقل فاصله پنجره•

٤Solar Heat Gain Factor 
٥Solar Coefficient 
٦Visual Transmittance 
٧Daylight Zone 
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مي• هـا تنهـا در مگر آنكه پنجـره باشد،در فضاهاي اقامت، سطح شيشه الزامي، حداقل يك هشتم سطح كف
و فاصله آن ديوار با ديوار از يك ديوار تعبيه شده باشد باشـد كـه در اينصـورت يـك متـر 4,5 مقابل بـيش

ميهفتم سطح كف، الزامي خواهد بود  باشد.. عالوه بر اين حداكثر مساحت پنجره يك چهارم سطح كف

متـر 2,10در ارتفـاع زيـر ها غير از نورگير سقف شـيبدار در فضاهاي اقامت در صورتي كه لبه باالي پنجره•
ها نيز در يـك مگر آنكه كليه دريچه است، قرار گرفته باشد، سطح الزامي شيشه شفاف يك ششم سطح كف

و فاصله آن از ديوار از ديوار تعبيه شده باشد متر باشد، دراينصورت سـطح الزامـي شيشـه، 4,5مقابل بيش
.يك پنجم كف فضا است

در• ها در مواردي كه تامين نور به صورت طبيعي صورت گيرد، حداقل سطح شيشه بهترم 0,9راه پله مربع
ط ميازاي هر .باشدبقه

:تابع هزينه انرژي
و شدت نور مورد نياز ميزان هزينـه انـرژي مـورد و گرمايي با توجه به مطالب مطرح شده در خصوص بار سرمايي

و گرمايش در يك ساختمان با استفاده از رابطه زير به دست خواهد آمد:  استفاده براي سرمايش

)11(( ) ( )
( )[ . ] [ . ] [ . ]c annal h annal

e e d d annal e
h

Q Q
C P P Q P

COP E
= + +

مي هزينه ساخت  آيد:پنجره به شكل به دست
)12(( . ) ( . )w w f w gC S P A P= +

كل برابر وgP. كه است13مقدار رابطهبادر نهايت هزينه  باشند.قيمت قاب پنجره ميfPقيمت شيشه
)13(t e wC C C= +

:حلقه اصلي تكاملي
(تابع شـود. بـا توجـه بـه ) انجام مـي Fitدر ابتدا ارزيابي جمعيت سپس مرتب سازي بر اساس وزن هر كروموزوم

سازي هميشه بهترين انتخاب در خانه يك قرار دارد. در قسمت حلقه اصلي تكاملي ابتـدا جمعيـت ميـاني را بـا مرتب
ت و با انتخاب از بين اعضاي جمعيت اوليه مياستفاده از چرخ رولت دهيم. با اعمـال بـرش جمعيـت حاصـل از شكيل

مياعمال كنيم. بر برش را محاسبه مي در اين مرحله عمـل ارزيـابي،گرددجهش جمعيت حاصل از جهش نيز حاصل
مي Fitرا بر اساس تابع  و مرتبانجام ميدهيم و كپي جمعيت بـر دهيم. پس از انجام عمل نخبهسازي را انجام گزيني
ميروي جمعيت او و تعـداد زيـاد پارامترهـاي ورودي داده ليه حلقه تكاملي پايان هـاي يابد. به دليل تعداد زيـاد اجـرا

ميقفايل اكسل ورودي را در   دهيم تا در هر بار اجرا به طور خودكار از فايل خوانده شوند.رار

:روش انتخاب
ميروش نخبهمورد استفاده در كپي جمعيت روشومكانيزم انتخاب چرخ رولت  باشد.گزيني

:روش جهش
و احتمـال جهـش را و تغيير بيت است عملگـر كنـيم. تعريـف مـي 0,01عملگر جهش بر اساس انتخاب تصادفي

ي (فرزنـد) حاصـل از عملگـر مي8كنواختجهش مورد استفاده عملگر جهش و خروجـي (والد) باشد. دو نمونه ورودي
 مورد استفاده به صورت زير است:

x =2.2095    8.1390    0.2890    5.0000    2.0000    2.0000 2.0000 
gene=6 
y = 2.2095   8.1390    0.2890    5.0000    2.0000    4.0000 2.0000 

٨Uniform mutation 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


يبهينه برايسيستم انرژي در طراحيتكاملاستفاده از يك رويكرد
هاساختمان

 ���ر��� ���ا�
 	�� ا�����
�� در ����ا�� ا��ژ��رو���ده�� �

8

:روش برش
مي 0,5احتمال برش را نقاز قسمت صحيح برايكنيم. تعريف از اعشـاري براي قسـمتوايطهعملگر برش يك

ميعملگر برش رياضياتي  (فرزنـد) استفاده و دو كرومـوزوم خروجـي (والـد) كنيم. دو نمونـه از دو كرومـوزوم ورودي
 حاصل از عمل برش به صورت زير است:

X1 =2.3789    8.9847    0.4442    5.0000    4.0000    4.0000    1.0000 
X2 =2.3589    7.4753    0.5386    3.0000    4.0000    3.0000    2.0000 r =0.5581 
y1 =2.3677    8.1423    0.4969 5.0000    4.0000    4.0000 2.0000 
y2 =2.3700    8.3177    0.4859 3.0000    4.0000    3.0000 1.0000 

:و شرط خاتمه قيودمديريت
ميترميم كردنوشر ميتبد كروموزوم نامعتبر حذف به جاي يعني شوداستفاده . شوديل به يك كروموزوم معتبر

شد 5000و برابرتعداد تكرار الگوريتم را شرط خاتمه .ه استانتخاب

و بحث روي آنهاپ :ردازش نتايج
مي10×11متر مربع داراي ابعاد 110و به مساحت طرح وياليي بررسيساختمان مورد باشد. اين فضـا را بـه متر

و به مثابه يك سالن با مساحت  آوريم. بـا توجـهمي متر مربع در الگوريتم به حساب 110صورت يك فضاي يكنواخت
كل پنجره متر مربع است 110از آنجا كه مساحت كف مقررات ملي ساختمان19و14به مباحث  ها حداقل مساحت

آن2بنابراين حداقل طول پنجره را متر مربع باشد.15بايد  مي 2,56و حداكثر گيريم. حداقل عرض پنجره را در نظر
را 6,13 پنگيريم.مي متر در نظر 10,5و حداكثر آن كـه ارتفـاع سـاختمان جره با توجه به ايـن محدوده ارتفاع نصب
ميمتر 0,64و حداكثر 0,1حداقل استمتر 3,2 گيريم. ميزان روشنايي بر اساس اسـتاندارد بـراي هـر متـر در نظر

مي10مربع فضا  و لذا براي وات به 110باشد افـزار متلـب لگوريتم در نـرماوات روشنايي نياز داريم. 1100متر مربع
و بر روي يك سيستم با پردازنده اينتل پياده اجرا شده است. الزم بـه ذكـرGB 4و حافظه Core i7سازي شده است

مي5است زمان اجراي الگوريتم حدود   باشد.دقيقه

:آزمايش همگرايي الگوريتم
بهنتيجزير در جداول مسـاحت پنجـره،Agاند. در ايـن جـداول همگرايي آورده شده مايشنايراجراي الگوريتم

Aw ،مساحت ديوارH،ارتفاع پنجرهWall ،نوع ديوارD،جهت قرار گيري پنجره بر پوسته ساختمانGنوع شيشـه
و  ميFپنجره  Coolضريب اهميت گرمـايش، Heatنشان دهنده ضريب اهميت روشنايي، Lightباشد. قاب پنجره

ا Energyضريب اهميت سرمايش، مي Costهميت انرژي، ضريب  باشد.ضريب اهميت هزينه
و نوع اقليم معتدل:1جدول خروجي الگوريتم در حالت اهميت با انرژي  

Light: 0.1, Cool: 0.45, Heat: 0.45  Energy: 0.8, Price: 0.2         -----It=5000         Pc=0.5    Pm=0.01 
Ag= 12.3456
Aw= 32 
H= 0.3582 
Wall= 1 
D= 1 
G= 4 
F= 2 

P:[2.0082  6.1476  0.3582 1 1 4 2]
Qc1St: 7.0378e+007 

 Qh1St: -7.0392e+007 
 Ql1St: -6.3477 
 Qd1St: 5.4844e+003 
 Qc2Nd: 4.4800e+007 
 Qh2Nd: -4.8275e+007 
 Ql2Nd: -1.5822e+003 
 Qd2Nd: 3.0677e+003 
 LightArea: 38.5603 
 WWR: 0.3858 
 Fit: 2.0139e+010 
 Cost: 5.2365e+007 
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و نوع اقليم معتدل:2جدول خروجي الگوريتم براي توابع مختلف در حالت اهميت با هزينه  

Light: 0.1, Cool: 0.45, Heat: 0.45  Energy: 0.2, Price: 0.8         -----It=5000         Pc=0.5    Pm=0.01 
D= 1 
G= 4 
F= 2 
Ag= 12.7918 
Aw= 32 
H= 0.2806 
Wall= 2 
 

P:[2.0803  6.1490  0.2806 2 1 4 2]
Qc1St: 2.4134e+007 
Qh1St: -2.4148e+007 
Ql1St: -6.3477 
Qd1St: 7.0899e+003 
Qc2Nd: 1.4110e+007 
Qh2Nd: -1.7711e+007 
Ql2Nd: -1.5822e+003 
Qd2Nd: 4.5860e+003 
LightArea: 38.4781 
WWR: 0.3997 
Fit: 7.7797e+009 
Cost: 1.5170e+007 

و قاب غير آلومينيومي پيشـنهاد شـده6استفاده از شيشه دو جداره1مورد اشاره در جدول در حالت ميليمتري
كل پنجره دهـد هاي مورد استفاده در ضلع شمالي را نشـان مـي است. الزم به ذكر است مساحت پيشنهادي، مساحت

بـا مقـدار پيشـنهادي الگـوريتم شـود. توان دو يا سه پنجره را طراحي كرد كه در مجموع مساحت آنها برابريعني مي
(ديـوار نـوع ها در اين حالت واضح است در صورتي كه از ديوارهاي ضخيمتوجه به خروجي .) اسـتفاده شـود5و4تر

تر در نظر بگيريم. كمترين هزينـه در بـين توانيم ابعاد پنجره را به منظور دستيابي به نور روزانه بيشتر كمي بزرگمي
ا (ديوار نوع جرا در اين حالت مربوط به حالتي است كه از ديوارهاي نازكپنج بار ) استفاده شده اسـت. چـون2و1تر

و كليـه بارهـاي ها هم كوچكدر اين حالت ابعاد پنجره تر خواهد شد. الزم به ذكر است كـه هزينـه بـر اسـاس ريـال
و نفوذ هوا بر اساس وات است. هزينه  و سرمايشي، گرمايشي، روشنايي مذكور شـامل مجمـوع هزينـه سـاليانه انـرژي

ميهزينه ساخت پنجره  باشد.ها

و ارزيابي :مقايسه
و روش پيشنهادي به شرح جدول جدول مقايسه  باشد.مي3اي زير با توجه به منابع مورد بررسي

و روش پيشنهاديمقايسه روش:3جدول  هاي بررسي شده

 الگوريتم
 معيار

 روش پيشنهادي10مرجع3مرجع8مرجع7مرجع

√√√√√ بار سرمايي

√√√√√ بار گرمايي

√√√√√ بار روشنايي

√ نفوذ هوا

√ ناحيه نور روزانه

√√√√√ هزينه انرژي

√√ هزينه ساخت پنجره

√√√√ اقليم ساختمان

√ يا هزينه اولويت بندي انرژي

√√ تنوع ديوارها

√√√هاتنوع شيشه

√ ارتفاع نصب پنجره
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(حذف ژن و مقايسه عددي با منبعDتغيير كروموزوم (10:
و بـاDبا حذف ژن جهت كه همان در كروموزوم است. نتايج خروجي را براي هر يك از جهات مختلـف محاسـبه

و لذا فقط در حالـت اولويـت بـا10منبع. مقايسه كرديم10نتايج مرجع  و هزينه قائل نشده است اولويت بين انرژي
به.ين مقايسه صورت گرفته استانرژي  و حداكثر ابعاد پنجره را با توجه و نيـز در نظـر گرفتـه10منبع حداقل ايـم

و برابر 0,1ضريب روشنايي  و گرمايش براي حالت معتدل و ضـريب هزينـه 0,8ضريب انرژي 0,45ضريب سرمايش
هـاي شـمال، جنـوب، هاي به دست آمده براي پنج بار تكـرار در جهـت اند. انحراف معيار دادهشده در نظر گرفته 0,2

 باشد.مي 0,4169و 0,6321، 0,3562، 0,3775شرق، غرب به ترتيب 
(در حالت اولويت با انرژي)10مقايسه عددي الگوريتم پيشنهادي با منبع:4جدول

 الگوريتم
 جهت

در منبع WWRنسبت
10 

در الگوريتم WWRنسبت
GAWSO 

 يك نمونه كروموزوم پيشنهادي

 2   4   3  0.3607   0.9856   1.3085 3,226 13,85 شمال

2   4   2  0.1100   1.0069   0.9595 3,142 4,58 جنوب

 2   4   5  0.1381   0.9130   1.5882 3,478 3,47 شرق

 2   4   2  0.1059   0.9929   0.9048 3,006 10,80 غرب

:آزمون پايداري الگوريتم
همهاي الگوريتم ژنتيك جوابنزديك بودن پايداري منظور از هاي خروجي انحراف معيار دادهبنابراين باشدمي به

 تر باشد بهتر است. يك نمونه خروجي الگوريتم به صورت زير است:هر چه به صفر نزديك
Position: [2.0250   6.6748   0.3591 6 1 4 2] 

ميزير هاياين معيار را براي داده   كنيم.محاسبه
Ag= 12.4651

H= 0.2723
Ag= 12.9910

H= 0.1021
Ag= 13.4169

H= 0.3426
Ag= 12.5439

H= 0.2671
Ag= 12.3456

H= 0.3582

و انحـراف 12,7525هاي مربوط به مساحت پنجـره داراي ميـانگين است كه داده1ها حاصل از جدول داده اين
 باشند.مي 0,1015معيارو انحراف 0,26846هاي مربوط به ارتفاع پنجره داراي ميانگينو داده 0,4444معيار

:آزمون قابليت اطمينان
و كنتـرل شـود كـه آيـا الگوريتم روي نمونه يعنيآزمون قابليت اطمينان هايي اجرا شود كه جواب مشخص است

سـاختمان اجـرا همگرايي بر روي آيد يا خير؟ در اين مورد نيز آزمايش انجام شده در مورد آزمون جواب به دست مي
و باشد كه جهت پنجرهمي شده و لذا در مورد اين آزمون نيز الگوريتم خوب عمل كرده اسـت ها در جهت شمال است

باشد. همچنين در خصوص ميزان مصرف انرژي پنجره، يك نمونه كروموزوم پيشنهادي بـه نتيجه خروجي صحيح مي
 صورت زير است:

Position: [2.0082  6.1476  0.3582 1 1 4 2] 
و بار گرمايي آن بار سـرمايي ايـن پنجـره 11,5178×107بار سرمايي اين پنجره   11,8667×107وات در سال

آن4باشد. در اين كروموزوم جهت پنجره شمال، نوع شيشه وات در سال مي ، مقـدار 2,73كه ضريب هدايت حرارتي

tVمقدار، 0,62براي آنSCبا توجه به فرمول محاسبه بار سرمايي در ماه فروردين داريم: 0,57آن 
2.73 2.0082 6.1476 (298.65 298.25)

0.57 2287.033 2.0082 6.1476
cg g g gQ U A T SC SHGF A= × ×∆ + × × = × × × −

+ × × ×
 

و با هم جمع كنـيم مقـدار سـاالنه آن همـان به همين ترتيب اگر براي ماه هاي مختلف مقدار آن را حساب كرده
ب 11,5178×107 ه درستي محاسبه كرده است.وات در سال خواهد شد كه الگوريتم آن را
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:گيرينتيجه
و مقايسه خروجيبا توجه به آزمون و هاي انجام شده ها براي ساختمان نمونه مشاهده شد كه با توجه بـه طـرح اجـرا شـده

مياستانداردها جواب و قابل قبول  دهنـد كـه بهتـرين نتـايج بدسـت آمـده نشـان مـي باشند.هاي به دست آمده در حد معقول
و جنبه مالي كميحلراه و اجـراي يـك روش ها از نظر ذخيره انرژي سـازي چنـد بهينـه متفاوت هستند. تركيب چند مشكل

ميدقيق هايامكان به دست آوردن جواب هدفه بر روي آنها سازد. با توجه به اينكه در اغلب مقـاالت از جعبـه ابـزار تر را فراهم
و به مساله بهينهافزار الگوريتم ژنتيك موجود در نرم سازي مصرف انرژي بيشتر از جنبـه عمرانـي توجـه متلب استفاده شده بود

و همچنين تعداد پارامترهاي اثرگـذار بيشـتري در توان گفت تحليل جديد كه داراي جنبه كامپيوتري قويشده است، لذا مي تر
و نزديكنتايج دقيقمساله مصرف انرژي است  افزارهـايي اسـتفاده شـده طرفي در اغلب مقاالت از نـرماز تري با واقعيت دارد.تر

تـوان آن را بـراي است كه با شرايط مختلف قابل تطبيق نيستند در حالي كه روش پيشنهادي داراي پارامترهايي است كـه مـي 
و هوايي مختلف تنها با تغيير تعداد اندكي پارامتر اعمال كرد. وضعيت  هاي آب

:پيشنهادات
و بررسي دقيقب و نيـز اعمـالا توجه به دخيل بودن عوامل زيادي در كاهش مصرف انرژي، محتمل است با تحليل تر عوامل

و دقيقبندي اتاقتقسيم و مدت زمان استفاده هر اتاق به نتايج بهتر و در نظر گرفتن نوع كاربري تري دست پيـدا هاي ساختمان
مي كرد.  تركيـبو يـا سـازي شـده سـازي نظيـر الگـوريتم تبريـد شـبيه هاي بهينهبا استفاده از ساير الگوريتمشود كه پيشنهاد

همچنين بـه سازي انجام شود تا شايد نتايج بهتري را شاهد باشيم. سازي عمل بهينههاي ژنتيك با ساير متدهاي بهينهالگوريتم
و ساختمانپيچيده را براي مواردعنوان يك پيشنهاد شايد جالب باشد كه الگوريتم پيشنهادي  هاي متنوع به كار ببريم تا يك تر

و قدرتمند براي طراحان فراهم شود.  ابزار طراحي جديد

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


يبهينه برايسيستم انرژي در طراحيتكاملاستفاده از يك رويكرد
هاساختمان

 ���ر��� ���ا�
 	�� ا�����
�� در ����ا�� ا��ژ��رو���ده�� �

12 
 

 راجع:م
ا.،]1[ و شـهرآئيني ح.، م. پنجمـين» ژنتيـك، الگـوريتماز اسـتفاده بـا سـاختماندر انـرژي مصـرف سـازي بهينـه«سـعيدي

.1385ساختمان، سازي مصرف سوخت در همايش بهينه
ا.،]2[ سـازي مصـرف سـوخت در سـاختمان، پنجمـين همـايش بهينـه» سـازي مصـرف انـرژي در سـاختمان، بهينـه«حاج سقطي

1385.
[3] Znouda E., Ghrab-Morcos N. and Hadj-Alouane A., ”Optimization Of Mediterranean Building Design 

Using Genetic Algorithms,” Energy and Buildings 39 (2) (2007) 148-153. 
و تـرويج مقـررات ملـي سـاختمان،]4[ (صـرفه جـويي در مصـرف انـرژي)،19مبحـث«دفتر تـدوين » مقـررات ملـي سـاختمان

.1389نشر توسعه ايران، چاپ دهم
و تقــوي]5[ م.، ع. ب.، اســفندياري ســازي مصــرف انــرژي در خالصــه گــزارش ســمينار تخصصــي بهينــه«نــژاد ديلمــي

و انرژي وزارت نيرو، بهبود بهرهدفتر» ساختمان، و اقتصاد برق .1387وري
ا.،]6[ س. .1388انتشارات آذر، چاپ اول» كاهش مصرف انرژي در ساختمان،«صدر

[7] Seo J., ”Study On Optimal Energy System Design For Apartment House Using Genetic agorithms,” 11th 
International IBPSA Conference, pp. 1830-1834, 2009.

[8] Chang Y. C., Lin J. K. and Chuang M. H.,”Optimal chiller loading by genetic algorithm for reducing 
energy consumption,” 37th Energy and Buildings Conference, pp. 147–155, 2005. 

[9] Chande S. V. and Sinha M., ”Genetic Algorithm:A Versatile Optimization Tool,” BVICAM's International 
Journal Of Information Technology, pp. 7-13, 2010. 

[10] Kalogirou S. A., ”Use of genetic algorithms for the optimum selection of the fenestration openings in 
buildings,” 2nd PALENC Conference on Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation 
Technologies in the 21st Century, September 2007 483-486, Crete island, Greece. 

[11] ASHRAE Handbook of Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers, 2009. 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

