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ﭼﮑﻴﺪه
ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ  ,ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧــﯿﺰ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد  .در اﯾﻨﺠـﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی  ,در ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و ﺗــﻼش ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮح اوﻟﯿـﻪ
در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﺑﺰار ﻣﻮﻟﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﻃــﺮاح ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔـﯿﺮد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻦ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺧـﺎﺻﯽ ﮐـﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری اﺳﺖ  ,اﻣـﺎ
ﻫﻤﯿﻦ روش را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  HVACﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ,
اﻧﺪازه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و … ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .

واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی  :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ـ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ـ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ـ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاری
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟـﻮد
ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ  ,ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ  ,ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴــﺎﺗﯽ و اﻟﮑـﺘﺮﯾﮑﯽ و … در ﯾـﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ را

 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ,ﮔﺮوه ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
 -2داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ,ﮔﺮوه ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
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ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﯿﻦ اراﺋﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮآورد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد ,
ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ  ,ﺗﺎ
از ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﭘﺮدازﺷﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺪل ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی در ﻃﺮاﺣﯿﻬﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔــﺎم ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻃﺮاح ﺟﻮاﺑﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
را ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ  ,اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻫــﻢ دارد ﮐـﻪ
در ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤــﺪودی ﭘﺎﺳـﺦ را ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻃـﺮاح
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ روش  ,روش ﻃﺮاﺣﯽ در راﺳــﺘﺎی
ﻫﺪف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺤــﺪوده ﮔﺴـﺘﺮده ای از ﻓﻀـﺎی ﺟـﻮاب را ﺑـﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ  ,ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارﻧــﺪ  ,ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ  .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺣﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﯾـﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاح اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣــﺪل ﺳـﺎزی روﺷـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای وارد ﮐـﺮدن
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﻃﺮاﺣﯽ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف در ﺣﻘﯿﻘﺖ وامﮔـﯿﺮی
از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ دﺳـﺘﻪ ای از آﻧـﻬﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘـﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﺣــﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺗﺌـﻮری اﻧﺘﺨـﺎب
ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺣﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑــﺮای ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻓﻀـﺎی ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﺤـﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ  ,ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎی
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣــﺎﺻﻞ از اﺟـﺮای ﺣﻠﻘـﻪ ﻧـﻬﺎﯾﺘﺎً در اﺧﺘﯿـﺎر
ﻃﺮاح ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
دو ﮔﺎم اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿــﮏ ﻃـﺮاح را در اﻧﺠـﺎم آﻧـﻬﺎ ﯾـﺎری ﻣـﯽ دﻫـﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد وﮐـﺎرآﯾﯽ آن  ,اﮔـﺮ ﺑـﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾــﻦ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽ رود ﮐـﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ  ,ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ
و ﻗﻮﯾﺘﺮی اراﺋﻪ ﺷﻮد .

اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﮏ
ﺑﺨﺶ دﺷﻮار اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ  ,ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﯿﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ,ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در ﻗــﺎﻟﺐ ﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ
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ﮐﺮد  .ﻣﺜﻼً ﺳﻄﺢ ﻧﻮر داﺧﻞ ﻓﻀﺎ  ,دﻣﺎی ﻃﺮح داﺧﻞ  ,ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ,
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و  ...ﻫﻤﻪ ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑــﺮ اﺳـﺎس آﻧـﻬﺎ ﺗـﺎﺑﻊ
ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮد  .ﻣﺜﻼً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﯽ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻨﺪ .
از اﺑﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷــﻮد  ,ﭼـﺮا ﮐـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﯿـﻪ
ﻋﻤﻼً ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای وﺟﻮد ﻣﺪارد و در ﻋﻮض ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻞ ﺟﻠﻮﺗــﺮ
ﻣﯽ رود ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ ﭼﺮا ﮐــﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ دﻗﯿـﻖ ﺗـﺮ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ را
روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑــﻪ اﯾـﻦ روش ﻣﻄـﺮح
ﮐﺮد  .اﻧﺪازه ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ,اﻧﺘﺨــﺎب
ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ .

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ,ﺗﻌﯿﯿـﻦ اﻧـﺪازه ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎی ﯾـﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ) ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ( اﺳــﺖ  .اﻧـﺪازه
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺣﺮارﺗﯽ ) و ﺑﻌﻀﺎً ﺣﺘﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷــﯽ از اﯾـﻦ ﻋـﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑـﻪ
ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی را ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد  .اﻧـﺪازه ﺑﻬﯿﻨـﻪ
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻨﺎ  ,ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ,ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﭘﻨﺠﺮه ﻫــﺎ
و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎﺳﺖ .
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻀــﺎدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳــﺎل ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ دارد  ,اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ,اﯾﻦ اﺣﺘﻤــﺎل وﺟـﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺣﺮارت را ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ داد  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺚ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮارت
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ و ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﻫـﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋـﯽ ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .
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در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋــﯽ  ,ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد  .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻃﺮﺣـﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ در ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد
اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه و
ﮐﺴﺮی آن  ,در ﺻﻮرت وﺟﻮد  ,ﺑﺎ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷــﻮد  .ﺣـﺎل ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﻧـﺮژی ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ روﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎ و ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻨﺎ  ,اﻧﺘﻘﺎل ﺣــﺮارت از دﯾﻮارﻫـﺎ ,
ﺳﻘﻒ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ  ,ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ,ﺑﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ  ,وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠــﻬﯿﺰات و ﻧﻮرﻫـﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺑﺮای ﻃﺮح داﺧﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻧــﺮژی
ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺮودﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  ,ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷــﻮد  .اﯾـﻦ اﻧـﺮژی ﺑـﻪ
اﻧﺮژی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﮔﺮ ﺑــﻪ
ﻧﺤﻮی اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ) ﺣــﺎل ﺧـﻮاه دﻗﯿﻘـﺎ اﻧـﺮژی ﺗﻤـﺎم روزﻫـﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻘــﺪار
ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﯾﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮد  ( .ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اداری ﻓــﺮض ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃـﺮح
داﺧﻠﺶ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ در ﺗﻤــﺎم اﯾـﻦ ﻓﻀﺎﻫـﺎ
وﺟـﻮد دارد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺑﻊ ﺷــﮑﻞ  30× 30 m2دارد ﮐـﻪ دور آن ﭼﻬــﺎر ﻓﻀـﺎی
 30×4/5 m2ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ  10دﻓﺘﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
در اﻣﺘﺪاد ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ) ﺷﻤﺎﻟﯽ ـ ﺟﻨﻮﺑﯽ ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻌﯿـﺎر  ,ﺳـﻄﺢ
روﺷﻨﺎﯾﯽ در آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  3 mاز ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و در ارﺗﻔﺎع  1 mاز ﺳــﻄﺢ
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ  .ﻧﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ  5401xاﺳﺖ  .ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﯿﺸــﻪ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎ 0/34و
ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 0/41در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 1ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در
ﺗﻬﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ﺧﺎرج اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔــﺮدد  .ﺗـﻬﺮان
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارد و در زﻣﺴﺘﺎن آن ﻗــﺪر ﺳـﺮد ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﺶ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .

 -1اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار  DOE2.1Eاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .
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اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﯾﺢ روش ﺣﻞ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣــﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺮور
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺷﻮد ] . [1اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺟﺴـﺘﺠﻮ در
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻪ ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ  ,ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔـﯿﺮد  .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ) ﺑﻪ ﺟــﺎی ﯾـﮏ
ﻧﻘﻄﻪ  ,ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ روﺷﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ (  ,اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ در
دام ﯾﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧــﻪ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﺬری , 1ﺟﻬﺶ 2و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ 3ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌــﻮری
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
4
ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و دﺳﺘﻪ ای از
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد را ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ 5ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ  .ﻫﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺴـﻞ6ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ دودوﯾﯽ  ,ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫــﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺎ
ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دودوﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم 7ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣــﯽ ﮔـﺮدد  .اﯾـﻦ ﮐﺮوﻣـﻮزوم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺧﺎﺻﯽ )ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم
از ﺗﻌﺪادی ژن 8ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺘﻬﺎی رﺷﺘﻪ دودوﯾﯽ اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺮ ﻓـﺮد
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در آن ﻧﻘﻄﻪ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورود ﯾﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺪ ﺷــﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( اﺳﺖ .
ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﺣﺘﻤــﺎل
اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن اﺳــﺖ .
ﻫﻢ ﮔﺬری ﺑﺮ دو ﮐﺮوﻣﻮزوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟــﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﮐـﺮدن
ژﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد  ,دو ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

1- Cross over
2- Mutation
3- Fitness Proportionate reproduction
4- Individual
5- Population
6- Generation
7- Chromosome
8- Allele
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ﺷﮑﻞ  : ١اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﮔﺬرى ﺑﻪ دو ﮐﺮوﻣﻮزوم ][١

ﺟﻬﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮏ ژن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارد ﮐﺮدن ﻧﻘــﺎط ﺟﺪﯾـﺪی از ﻓﻀـﺎی
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی .
ﺷﮑﻞ  : 2ﺟﻬﺶ ﯾﮏ ژن ][1

ﺣﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫــﺎی ﻗـﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻣﺴـﺌﻠﻪ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ آﻧــﻬﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽ ﺷـﻮد  .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧــﻬﺎ از ﻧﺴـﻞ ﻗﺒﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
اﺳﺖ  .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای آن وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺿﺎی آﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﮐﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺘﻖ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﻞ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﺪه و روی ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫــﻢ ﮔـﺮا ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ  ,ﻧﺸـﺎن داده
اﺳﺖ .از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﻨــﺘﺮل آﻧـﻬﺎ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ] 2و . [ 3

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﺣﺮارﺗﻰ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺣﺮارﺗﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار DOE2 .1Eاﺳﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺑـﺰار
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻨﺎﺳﺖ  .ﻣــﺪل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ,ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ﺧﺎرج در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد  .ﺳـﭙﺲ ﻓـﺎﯾﻠﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧــﯿﺰ
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ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻓﺎﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘــﻢ ژﻧﺘﯿـﮏ ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را از آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﯾـﮏ
ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد  ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ  DOEﭘﺎس ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮارﺗﯽ را
اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ,
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی ﻗﻮی و اﻋﻤﺎل ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد  .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی  DOEﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣــﯽ ﺷـﻮد و اﮔـﺮ ﺑﻨـﺎ
ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷــﻬﺮی ﺧـﺎرج از آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد  ,ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ آن ﺷـﻬﺮ را ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺎ ﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد  ,ﺗﻘﺮﯾﺐ زد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از دﻗﺖ ﺟﻮاﺑــﻬﺎ
ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان داده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ وارد ﻧﻤﻮد  ,اﻣﺎ از آﻧﺠــﺎ ﮐـﻪ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ  ,از اﯾﻦ راه ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑــﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .1ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐــﺪی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزی ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺣﺮارﺗـﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ) DOEو اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن ( اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘــﻮان ﻣـﺪل ﺳـﺎزی را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮد .

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﲝﺚ روى آﻬﻧﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻖ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ].[4
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دﻓﺎﺗﺮ در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد را در ﺑﺮ دارد و ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد  .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺰار و ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﺷـﺪن
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺳﺖ  ,از وارد ﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ـ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ﺗﺎﺑﺶ راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫــﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻢ ﺟــﺪا ﮐـﺮده و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ
راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤــﻞ وﻗـﻮع ﭼﻨﯿـﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﺑﻌﯿـﺪ اﺳـﺖ و
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺛﺮات ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷــﻮد و ﺻﺮﻓـﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ در ﺗﮑﺮار  80ﻫﻢ ﮔﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻــﻮرت
زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮف ﭘﻬﻨﺎ وارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه اﺿﻼع ﺷﻤﺎﻟﯽ  ,ﺟﻨﻮﺑﯽ  ,ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽاﻧﺪ:

 -1در اﯾﻨﺠﺎ از داده ﻫﺎی ﻓﻮﻧﯿﮑﺲ واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﯿـﻂ  DOEاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﺋﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
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ﺟﺪول  : ١ﺣﻞ ﻬﻧﺎﱙ

ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف )(MWh

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ

١١٤/٧٤

2/1×2/1 , 1/2×1/5 , 1/2×1/5 , 1/2 ×0/9

ﺷﮑﻞ  3ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾــﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺑﺘﺪا اﻧﺤﺮاف ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓــﺮاد ﯾـﮏ ﺟﻤﻌﯿـﺖ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺷﮑﻞ  : 3ﻧﺴﻠﻬﺎی اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎدن ) ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ (

ﻫﻢ ﭼﻨﯿـﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﯿـــﻦ ﺣـﻞ ,روﻧـﺪ ﺛـﺎﺑﺘﯽ در
ﻃﯽ ﻫـﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷـﻮد :اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠـﺮه ﻫﺎ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑﺎن ﺑـــﺰرگ ﻣـﯽ ﺷــﻮد
) (2/1× 2/1 mﺗﺎ در ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ,ﺣﺪاﮐــﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده
از روﺷﻨﺎﯾﯽ روز ﺑﺸﻮد  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮای زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪان ﺳﺮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸـﻪ ﻫـﺎ
ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺪارﻧـﺪ ,اﻧﺘﻘﺎل ﺣــﺮارت از ﺳﻄــﺢ اﯾـﻦ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﺑـﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﻪ ﺣـﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧـــﺪازه اﯾـﻦ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎ در
روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد .اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در اﺿﻼع ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﮕــﻪ داﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
) (1/2×1/5 mﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﺳــﺘﻔﺎده از روﺷـﻨﺎﯾﯽ روز و ﺗـﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ در ﻓﺼـﻞ
زﻣﺴﺘﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳــﺖ .در
ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ) (1/2×0/9 mﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر
دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارد و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ از اﯾﻦ ﺿﻠﻊ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾــﺎدی
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ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  .از ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎن
را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .
در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ :
 -1ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در واﻗﻊ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﻤــﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﺑﻌـﺎد ﺗﻤـﺎم
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﯾﮑﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﺟــﻬﺖ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑــﻬﺒﻮد زﯾـﺎدی در ﻣﺼـﺮف
اﻧﺮژی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .
 -2ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ای اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس  HVACو ﺑــﺎ
ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﺛﺮات ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ  .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی  2ﻣــﺘﺮی را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ  ,در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ واﻗﻌ ـﺎً ﭼﻨﯿـﻦ
اﺑﻌﺎدی را دارد! اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑــﺮ آن ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺪرت ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﭘـﺮدازش
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ در ﻧﮕــﺎه اول آن را
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣــﺎﻫﯿﺖ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ آن اﺳـﺖ,
اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜـﺎل ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ  5ﺑﺎر ﺣﻞ ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ اورده اﯾﻢ  .ﺟﺪول  2ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ
اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﯽ اﺳﺖ  ,اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑــﻪ ﻃـﺮاح
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭘﺎﺳــﺦ ﻫـﺎی ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن را ﮐـﻪ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺴﺌﻠﻪ اش دارد  ,اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺟﺪول  : ٢ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺮاى ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف )(MWh

ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ

ردﯾﻒ

١١٤/٧٤

2/1×2/1 ,1/2×1/5 ,1/2×1/5 ,1/2×0/9

1

114/65

2/4×2/1 ,2/1×0/9 ,2/1×0/9 ,0/9×1/5

2

114/60

2/1×2/1 ,1/2×1/5 ,2/1×0/9 ,1/5×0/9

3

114/89

1/8×2/1 ,1/2×1/8 ,0/9×1/5 ,1/2×0/9

4

114/65

2/4×2/1 ,2/1×0/9 ,1/2×1/5 ,1/5×0/9

5
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ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻌﺪا ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  100ﺑﻮده ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿــﺎزی ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮی ) ﺣﺪود  ( 80ﻫﻢ ﮔﺮا ﺷــﺪه اﺳـﺖ  .ﭘـﺲ ﺣﺪاﮐـﺜﺮ 500
ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺴﺖ ﺷــﺪه اﺳـﺖ  .ﯾﻌﻨـﯽ  %0/003ﮐـﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ  5ﺑﺎر ﺣﻞ اﻧﺠــﺎم ﺷـﺪه ) ﺑـﺎ  5ﺟﻤﻌﯿـﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ و
ﻣﺘﻔﺎوت ( و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺟﻮاب داده اﻧﺪ ﻣــﯽ ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺪود
 114/5 MWhﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ روی ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد
ﻣﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟــﺎی ﻣـﺪل ﺳـﺎزی ﺻـﺮف
اﺳﺖ .

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﲑى
ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ روﯾﮑﺮدی ﺟﺪﯾــﺪ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی روﺷﻬﺎی ﻣﺪل ﺳﺎزی در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺖ  .ﺑــﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪش را ﺗﻮﺳـﻂ آن ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی  ,ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی اﯾﻦ روش و ﻣﻮﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑــﺮای آﻧﻨـﺪ  .اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف زﯾﺎد در اﻟﮕﻮی ﻃﺮﺣﻬﺎ  ,اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻢ ﮐــﻢ
ﻫﻢ ﮔﺮا ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑـﺮای ﺟـﻮاب اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪی از آن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ د رﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ,اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در اﺿﻼع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨـﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ .ﻣﺴـﺌﻠﻪ ای ﮐـﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ را در راﺳﺘﺎی ﻫــﺪف
ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺸــﺎن دادن ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺑﺰار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻧــﯿﺰ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .
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