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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.
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مثال کالسیک
که  بندی  زون  طراحی  مشکل  یک   3 شکل 
طبقه میانی یک ساختمان اداری بلندمرتبه در 
نیم کره شمالی را نشان می دهد؛ شکل 3 برای 
با  برای طراحی  طراحی کم هزینه و شکل 4 
هزینه متوسط و بیشتر است. تیغه های خارجی 
بهره های  نتیجه  در  دارند،  زیادی  شیشه های 
و سال،  روز  زمان  به  بسته  گرمای خورشیدی 
آب و هوا و قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
بسیار باالست. تلفات حرارتی از پنجره ها در آب 
و هوای سرد نیز بسیار زیاد است. اتاق های این 
گرفته اند.  قرار  طبقه  هر  دور  تا  دور  ساختمان 

مرکز ساختمانی مانند این ممکن است فضاهای 
محل های  معمواًل  اما  باشد،  داشته  هم  اداری 
ارسال پستی، کپی کردن، استراحت، کنفرانس، 
نیز  و   IT اتاق های  و  ساختمان  خدمات  انبار، 
راهروها  و  دستشویی ها  فراشی،  فضاهای 
راه پله ها  و  آسانسورها  می گیرد.  قرار  آن ها  در 
اغلب در مرکز هستند. به خاطر نبود بهره های 
خورشیدی، بسیاری از فضاهای مرکزی معمواًل 
وجود،  این  با  می شوند.  بندی  زون  هم  با 
نظر  در  مختلفی  ساکنین  برای  فضاها  اگر 
گرفته شده باشند، باید جداگانه زون بندی شوند.

بــه خاطــر بهره هــای حرارتــی از طریــق 
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محوطــه، دورتــادور ســاختمان معمــواًل نســبت 
بــه مرکــز دقــت بیشــتری در زون بنــدی الزم 
ــان  ــکل 3 و 4 نش ــه در ش ــی ک دارد. در مثال
ــق  ــیدی از طری ــای خورش ــده، بهره ه داده ش
ــاخت  ــه س ــز هزین ــزرگ و نی ــای ب پنجره ه
کــم احتمــااًل بــر تصمیمــات زون بنــدی تأثیــر 
می گــذارد. در شــرایط طراحــی بدتریــن افــت 
ــه  ــی، هم ــرد طوفان ــب س ــی ش ــرارت یعن ح
ــابه  ــرارت مش ــات ح ــای تلف ــا الگوه اتاق ه
ــه  ــوا ب ــوذ ه ــه نف ــز اینک ــد داشــت، ج خواهن
داخــل بســته بــه چندیــن عامل متفاوت اســت. 
ــیدی  ــرژی خورش ــی ان ــود، وقت ــن وج ــا ای ب
موجــود اســت، رفتــار فضاهــای پیرامونــی دور 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــه ق ــته ب ــا دور بس ت
نــور خورشــید بــا هــم تفــاوت زیــادی خواهــد 
داشــت. بــرای مثــال، در یــک صبح زمســتانی 
ــل  ــه دلی ــرق ب ــه ش ــای رو ب ــرد، اتاق ه س
بهره هــای حــرارت خورشــیدی ممکــن اســت 
گرمــای زیــادی الزم نداشــته باشــند. همزمان، 
اتاق هــای رو بــه غــرب بــه گرمایــش زیــادی 
ــدن  ــرم ش ــا گ ــر، ب ــد. در بعدازظه ــاز دارن نی
هــوای بیــرون و شــارژ شــدن توده هــای 
غربــی  اتاق هــای  ســاختمان،  حرارتــی 
ــه  ــد درحالی ک ــاز دارن ــرمایش نی ــااًل س احتم
بســیار  ســرمایش  شــرقی  اتاق هــای 
ــای  ــی در روزه ــا حت ــد ی ــری می خواهن کمت
بســیار ســرد گرمایــش هــم الزم دارنــد.

شــکل 3. یــک طبقــه میانــی یــک ســاختامن اداری چنــد 
طبقــه بــا هزینــه کمــر. مرکــز یــک زون حرارتــی اســت، 
زون   5 بــه  تنهــا  اتاق هــا  دور  تــا  دور  کل  درحالی کــه 
در  گوشــه  غیــر  اتاق هــای  ســاکنین  می شــود.  تقســیم 
زمان هایــی ناراحــت خواهنــد بــود چــون اتاق هــای گوشــه 
می گیرنــد. ترموســتات  دارنــد  بیــرون  بــه  وجــه  دو  کــه 

باید  نیم کره شمالی  در  یا شمالی  اتاق های جنوبی 
اواسط  تا  اوایل  در  را  خود  سرمایش  بارهای  پیک 
با  نباید  آن ها  پیک  و  بگیرند  نظر  در  بعدازظهر 
فضاهای شرقی یا غربی منظور شود. اگر ساختمان 
است،  شمالی  نیمکره  سردتر  یا  معتدل  مناطق  در 
در  مستقیمی  خورشید  نور  هیچ  شمالی  اتاق های 
زمستان دریافت نمی کنند، پس بار آن ها با فضاهای 
خورشیدی  انرژی  منظر  از  است.  متفاوت  دیگر 
ِصرف، هر منطقه با میزان قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید مخصوص به خود باید جداگانه زون بندی 
شود. زون بندی با هزینه باالتر که در شکل 4 نشان 
با سیستم های مناسبی که نصب شده،  داده شده و 
کمتر  اختالف های  و  ساکنین  بیشتر  رضایت  باید 
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باشد. داشته  همراه  به  را  آن ها  ترموستات های  در 

نتایج
در محاسبات بار گذرای دستی و کامپیوتری، طراحان 
بارهای  شدن  روشن  از  قبل  باید  معمواًل   HVAC
جزئی زون های حرارتی را انتخاب کنند. در انتخاب 
اینکه کدام اتاق ها باید با هم  گروه بندی شوند تا یک 
زون را تشکیل دهند، مقدار بهره ها و تلفات حرارتی 
اتاق ها نباید یک فاکتور باشد، بلکه در عوض پروفایل 
آن بهره ها مهم تر است – جریان هوا یا آب به زون 
به سادگی تقسیم می شود تا با نیازهای هر اتاق مطابقت 
بسته های  دیدگاه،  یک  از  باشد. خوشبختانه،  داشته 
نرم افزاری خاصی توانایی های زون بندی خودکار را 
حداقل برای برآورد انرژی اضافه کرده اند و پیچیدگی 
می شود. هم  بیشتر  زمان  طول  در  الگوریتم ها  این 

فصل »محاسبات بار گرمایش و سرمایش غیرمسکونی« 
هندبوک اشری 2017 می گوید »زون هایی که برای 
محاسبات بار و دستگاه های هواساز تعیین می شوند 
ندارند.« اتاق  سرمایش  بارهای  روی  تأثیری  هیچ 

این مؤلف با احترام مخالفت می کند؛ طبق بحثی که 
اینجا داشتیم یک اتاق خاص بدون ترموستات زون در 
مقایسه با اتاقی که شرایط داخلی مناسبی دارد، ممکن 
است دماها، رطوبت نسبی یا نرخ تهویه و در نتیجه

می گوید  فصل  این  باشد.  داشته  متفاوتی  بارهای 
زدن  سایز  برای  پیک  بارهای  روی  زون  انتخاب 
سیستم تأثیر بگذارد و یک سیستم با زون های زیاد 
زونه  با سیستم های تک  به همان ساختمان  نسبت 
کوچک زیاد ممکن است ظرفیت کلی کمتری داشته 
رخ  مختلفی  زمان های  در  زون ها  پیک  چون  باشد 

می دهد. تکرار نرم افزار برای تعیین نه تنها آسایش 
مختلف  بندی  زون  گزینه های  انرژی  اثرات  بلکه 
بود. خواهد   HVAC طراحان  برای  قوی  ابزار  یک 

پس زون بندی حرارتی یک هنر است یا یک دانش؟ 
طراح  یک  است.  گزینه  دو  هر  پاسخ  آشپزی  مثل 
HVAC آگاه و با تجربه قبل از تصمیم گیری در مورد 
ساکنین،  و  فضا  هر  نظر  مورد  کاربری  بندی،  زون 
پنجره ها و دیوارها، سازه، جهت های اصلی و جایی 
که در معرض بیرون قرار دارد را مطالعه می کند؛ اگر 
زون بندی خودکار در نرم افزار استفاده می شود، طراح 
باید از همان دانش، مهارت ها و تجربه برای ارزیابی 
پیشنهادات آن استفاده کند. بعد از ساخت، مشاهدات 
طراحان در محل و بازخوردهای کارفرماها، اپراتورها 
و ساکنین می تواند به بهبود تصمیم گیری های زون 
بندی آتی و افزایش عملکرد ساختمان کمک کند.

تاسیسات  بودجه  با  اما   ،3 شکل  میانی  طبقه  هامن   .4 شکل 
بیشر؛ در نتیجه می توان زون های بیشر در دورتادور و مرکز 
و  ترموستات  بیرونی،  وجه  دو  با  گوشه  اتاق  هر  کرد.  تعیین 
دارند  وجه  یک  که  اتاق هایی  دارد؛  خود  به  مخصوص  زون 
باید چند ساعت عدم آسایش در زون های خود داشته باشند.
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