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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

مهندس سعيد -دكتر زهرا عليزاده كاكلر-دكتر رضا رباني"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته  "موتابي و دكتر هادي پاسدار شهري

  است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  پیشگفتار مترجمان

هاي هاي زیست محیطی، کاهش منابع سوختبحث انرژي، یکی از مهمترین مباحث امروزه دنیا به دلیل بحران
   درصد از مصرف انرژي را شامل  40فسیلی و گرمایش زمین است. بخش ساختمان به طور متوسط در حدود 

اي برخوردار است. مسلما یکی از مهمترین سازي مصرف سوخت در این بخش از اهمیت ویژهشود. لذا بهینهمی
هاي یی در تحلیل انرژي در ساختمانسازي اهمیت دارد، طراحی بهینه سیستم و توانامسائلی که در بخش بهینه

هاي گرمایش، سرمایش و موجود است. آشنایی با مفاهیم طراحی بهینه در راستاي توسعه پایدار در بخش سیستم
ي  افزارهاي متعددي که بر پایهمطبوع مستلزم استفاده از ابزاري توانمند است. در همین راستا تاکنون نرمتهویه

، HAPافزارها میتوان به هاي اخیر توسعه داده شده است. از جمله این نرم ند؛ در سالکنمبانی فیزیکی عمل می
CHVAC ،RHVAC ،DOE-2 ،EQuest  وEnergyPlus پالس) اشاره کرد. هر کدام از این ابزارها، (انرژي

در ساختمان و  زمان انرژيسازي هممزایا و معایبی را دارند. آنچه در محاسبات دقیق اهمیت دارد، توانایی مدل
افزارهاي هاي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع) است. از بین نرمهاي تامین کننده انرژي (سیستمسیستم

افزار که توسط دپارتمان انرژي امریکا پالس است که این قابلیت را دارد. این نرمنامبرده شده، تاکنون، تنها انرژي
شود، داراي محیط کاربري براي هاي جدیدي نیز به آن افزوده میتوسعه داده شده و در هر نسخه جدید آن، مدل
پالس استفاده هاي کاربري متعددي که از حلگر محاسباتی انرژياستفاده آسان توسط کاربر نیست. تاکنون محیط

بیلدر ینها در این زمینه، دیزاافزارترین نرمترین و در عین حال پیشرفتهکنند ایجاد شده است. یکی از معروفمی
هاي پردازش و قابلیتتوان گفت که به لحاظ محیط کاربري، سادگی استفاده، ابزارهاي پساست. به جرات می

هاي متعددي که در کشور وجود افزار تاکنون بسیار توانمند عمل کرده است. با توجه به تجربهسازي، این نرمبهینه
ضر برگزار شد، کمبود یک منبع مناسب براي استفاده از هاي آموزشی که توسط مترجمان کتاب حاداشت و دوره

توان گفت که تنها منبع خورد. در این راستا بر آن شدیم تا یکی از منابع (و البته میافزار به چشم میاین نرم
سازي در سازي و شبیهبیلدر را به منظور توسعه جایگاه مدلافزار دیزاینموجود تاکنون) در زمینه آموزش نرم

هاي متعدد کنیم. این کتاب با محوریت آموزش مبانی و در نهایت استفاده از مثال نعت انرژي در ساختمان تهیهص
افزار و هاي مورد استفاده از نرمافزار بنا نهاده شده است. مسلما در برخی از موارد مدلکاربردي براي یادگیري نرم

در این موارد مترجمان کتاب، خوانندگان را به استفاده از  انتخاب بین آنها مستلزم آگاهی از فیزیک مدل است.
نمایند. براي ترجمه پالس، است دعوت میافزار انرژيمراجع تکمیلی معتبر که یکی از بهترین آنها، راهنماي نرم

کتاب، تمام تالش صورت گرفته است تا اصالت اثر حفظ شود، با این حال، امکان هرگونه کمی و کاستی در این 
هاي آتی این کار ارزشمند خواهد بود. مر محتمل است. قطعا نظرات شما خوانندگان عزیز براي بهبود اثر در چاپا

امید است که متن حاضر براي مهندسان، دانشجویان و محققان عزیز این صنعت بزرگ مفید بوده و گامی در 
  ن باشد. راستاي توسعه و افزایش آگاهی در این حوزه تخصصی براي کشور عزیزما
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 مقدمه

است که نتیجه  DesignBuilderافزار ساختمان با نرمدر سازي انرژي شبیهکتاب حاضر تحت عنوان 
هاي آموزشی است. نویسندگان  کنندگان در دورههاي گوناگون براي شرکتهاي آموزشی با زمینهیک سري برنامه

هاي رسیدند که موثرترین روش براي بیان این برنامه هاي مختلف تدریس به این نتیجهاین کتاب با امتحان روش
  هاي گام به گام همراه با تصاویر گرافیکی است. آموزشی از طریق خودآموزها و دستورالعمل

هاي فرآیند انجام شده است تا به توضیح جنبه DesignBuilderافزار سازي در این کتاب با استفاده از نرمشبیه
تمان کمک کند. در این کتاب براي توضیح اصول فیزیک ساختمان و کاربري سازي کل انرژي ساخشبیه

-کنندگان کمک میاتخاذ شده است که به نوبه خود به شرکت "یادگیري از طریق انجام دادن"ساختمان، اصل 
هاي آموزشی، کنندگان در برنامهکند تا مفهوم عملکرد انرژي ساختمان را درك کنند. براساس بازخورد شرکت

، به عنوان DesignBuilderافزار در نرم EnergyPlusافزار هاي نرم نویسندگان تصمیم گرفتند که از قابلیت
  سازي استفاده کنند. افزار نهایی براي توضیح فرآیند شبیهنرم

  دهی شده است: این کتاب به صورت زیر سازمان
 سازي از جمله هندسه ساختمان، اختصاص هاي مختلف شبیهده فصل اول این کتاب شامل جنبه

 مصالح و تجهیزات و تجزیه و تحلیل نتایج است. 

  سازي براي عملکرد کل ساختمان را به روش استاندارد شبیه 11فصلASHRAE	     توضیح 90.1
 دهد. می

  کنند. سازي سه پروژه ساختمانی مختلف ارائه میتمریناتی را براي شبیه 14تا  12فصل 

  ان از ارائه هرگونه نظرات و پیشنهادات شما براي بهبود این کتاب کمال قدرانی را دارند. نویسندگ
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  1فصل 
        

 قدردانی

نویسندگان از همه کسانی که در زمینه تحقیق، نوشتن، بازبینی و فرآیند ویرایش صمیمانه همکاري کردند تا این 
  کنند. کتاب به چاپ برسد تشکر می

همه متخصصان، محققان و دانشجویان سراسر جهان براي ارائه انتقادات و پیشنهادات خود در قدردانی خود را از 
کنیم. سازي ساختمان که در چند سال گذشته انجام شده است، بیان میهاي آموزشی مختلف شبیهطول برنامه

ما در نوشتن این کتاب  سازي ساختمان را بهبود بخشیم و بهاین بازخوردها به ما کمک کرد تا شیوه آموزش شبیه
  انگیزه داد. 
کنیم که نه تنها در این زمینه دانش ساختمان را به ما معرفی کردند، بلکه به تشکر می N. K. Bansalاز پروفسور 

  عنوان الگوي ما در یادگیري هنر و علم فرآیند تدریس عمل کردند. 
لستان بخاطر اینکه به ما امکان ارائه این کتاب را در استراود انگ  DesignBuilderافزارچنین از کمپانی نرمهم

  داده و به سواالت ما در طول نوشتن آن پاسخ دادند سپاسگزاریم. 
نگارش این کتاب بدون کمک همه کسانی که در خواندن آن صبورانه وقت گذاشته و بازخوردهاي ارزشمندشان را 

، Gaurav Choudhary ،Hema Rallapalliمکاري پذیر نبود. نویسندگان به ویژه از هارائه کردند، امکان
Ishita Sharma ،Kopal Nihar ،Sraavani Gundepudi ،Shivraj Dhaka  و همه دانشجویان مؤسسه

) در حیدرآباد International Institue of Information Technology(IIIT)المللی فناوري اطالعات (بین
) در جیپور Malaviya National Institue of Technology(MNIT)هند و مؤسسه ملی فناوري ماالویا (

  کند. هند که این کتاب را بازبینی کرده و درباره محتواي فنی و صحت آن نظر دادند، قدردانی می
هاي روي صفحه و هاي مربوط به تمام خودآموزها، گرفتن عکسسازيبخاطر اجراي شبیه Naresh Artemاز 

چنین از کنیم. همنظرات فنی و ویرایشی ارائه شده توسط منتقدان مختلف، تشکر ویژه میبندي نهایی از  جمع
Suchandra Dutta Roy کنیم. براي کمک به ما در ویرایش فنی متن کتاب تشکر می  

بخاطر اعتمادشان  Gagandeep Singh، به خصوص دکتر CRC Press/ Taylor & Francis Groupاز تیم 
  کنیم. هیدات زمانی بسیار براي چاپ این کتاب صمیمانه قدردانی میبه ما و ایجاد تم
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 نویسندگان

المللی فناوري دانشیار و رئیس مرکز فناوري اطالعات در علوم ساختمانی، مؤسسه بین Visha Gargدکتر 
سازي انرژي و شبیههاي پژوهشی مورد عالقه ایشان ) در حیدرآباد هند است. در حال حاضر زمینهIIITاطالعات (

سازي انرژي و طراحی و تکنولوژي روشنایی را هاي سرد است. ایشان اتوماسیون و کنترل ساختمان، شبیهسقف
سازي هاي سبز و شبیههاي هوشمند، ساختمانالمللی در مورد ساختمانکنند. چندین کارگاه ملی و بینتدریس می

لیسانس فنی (افتخاري) در رشته مهندسی عمران از کالج مهندسی  انرژي توسط ایشان برگزار شده است. او داراي
MBM  جدهپور و داراي مدرك دکترا از مؤسسه فناوري در دهلی هند است. دکترGrag  به طور فعال در جنبش

ها و کد وري انرژي در ساختمانهاي آموزشی براي پیشبرد بهرهساختمان سبز، توسعه وسایل الکترونیکی و پایگاه
المللی وري انرژي و اجراي آن، مشغول فعالیت هستند. ایشان مؤسس بخش هندي انجمن بینتمانی بهرهساخ
 2015سازي ساختمان در سال المللی شبیهسازي عملکرد ساختمان و رئیس کمیته برگزاري کنفراس بینشبیه

)Building	Simulation	2015اند. ) بوده  
مهندسی مکانیک و مؤسس مرکز انرژي و محیط زیست در مؤسسه استاد  Ing. Jyotirmay Mathur–دکتر 

التحصیل رشته مطالعات انرژي از مؤسسه فناوري دهلی هند ملی فناوري ماالویا در جیپور هند هستند. ایشان فارغ
- مقاله پژوهشی را در مجالت بین Mathur ،65هاي انرژي از دانشگاه اسن آلمان است. دکتر و دکتراي سیستم

مقاله و سخنرانی نیز در سمینارها و  100اند و عالوه بر نوشتن پنج کتاب، بیش از ی به چاپ رساندهالملل
در زمینه مدلسازي، کدها و استانداردهاي انرژي، حفظ  Mathurاند. دکتر المللی ارائه کردههاي بینکنفرانس

هاي فتوولتائیک یکپارچه ساختمان ها، سرمایش غیرفعال، آسایش حرارتی تطبیقی و سیستمانرژي در ساختمان
  کنند. کار می
معمار هستند. ایشان در حال حاضر مقطع دکتراي خود را در زمینه عملکرد و امکانات  Surekha Tetaliخانم 

-) در پیتزبورگ میCarnegie Mellon University (CMU)تشخیصی ساختمان در دانشگاه کارنگی ملون (
حیدرآباد هند  IIITسی ارشد خود را در رشته فناوري اطالعات در علوم ساختمان از گذرانند. ایشان مدرك کارشنا

ها در سازي سیستم سازي براي تحلیل اثر یکپارچهاند. تحقیقات جاري ایشان شامل مدلسازي و شبیهاخذ کرده
هاي ز پروژهاي به خصوص در مناطق شهري است. ایشان در تعدادي اساختمان و محیط زیست روي اقلیم منطقه

سازي عملکرد ساختمان و طراحی و تحلیل پیشرفته ساختمان در ایاالت اي که شامل شبیهپژوهشی و مشاوره
، ایشان پنج سال به عنوان تحلیلگر انرژي CMUکنند. قبل از پیوستن به متحده و هند است، همکاري می

  کردند. درآباد هند کار میحی IIITساختمان در مرکز فناوري اطالعات در علوم ساختمانی در 
Aviruch Bhatia  مهندس انرژي است. در حال حاضر ایشان مشغول گذراندن مقطع دکتراي خود درIIIT 

حیدرآباد هند هستند. ایشان داراي مدرك مهندسی انرژي از مؤسسه ملی فناوري ماالویا در جیپور هند و 
هاي مورد عالقه ایشان شامل فیزیک ند هستند. زمینهکارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه راجستان در جیپور ه

 IIITاست. پیش از پیوستن به  HVACهاي سازي انرژي و شناسایی و تشخیص خطا در سیستمساختمان، شبیه
 .Sustainability Group of Spectral Consultant Pvtحیدرآباد، ایشان سه سال به عنوان معاون مدیر 

Ltd.  شرکت)AECOMکردند.) کار می  


