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 چکیذُ

 

سٍی سیستن ّای اطالعاتی تکیِ داسًذ. سش دًیا تشای اجشای عولیات خَد  تسیاسی اص ساصهاى ّا دس سشتا

اص ایي سٍ هشاکض دادُ ّا یک جٌثِ اساسی اص عولیات ساصهاًی تشای تذاٍم کسة ٍ کاس است. اختالل دس کاس یک 

سیستن هی تَاًذ کسة ٍ کاس سا تا حذ صیادی هختل کٌذ اص ایي سٍ تْیٌِ ساصی هحیطی کِ دس آى سشٍسّا ٍ 

قشاس داسد تسیاس چالص تشاًگیض است. ایي تا ًیاص تِ داضتي یک سیستن هقاٍم  دستگاّْای رخیشُ ساصی یک هشکض

کِ هی تَاًذ هصشف اًشطی سا تٌظین کٌذ ٍ دس ًتیجِ تاعث کاّص ّضیٌِ ّای ًگْذاسی ایي هحیط ضَد ٍ ّوضهاى 

ٍ تِ تْثَد عولکشد هطلَب سا تضویي کٌذ افضایص هی یاتذ. استاًذاسدساصی چٌیي سیستوی تاصدُ سا تاال هیثشد 

تشای هذل هحیط دیٌاهیکی ٍ پیچیذُ اص یک  CFDطشاحی ایي تاسیسات کوک هی کٌذ. دس سٍش سٌتی، یک هذل 

هشکض دادُ استفادُ هی ضَد. اها ایي سیستن تشای ّوگشایی تِ یک حالت پایذاس صهاى طَالًی سا صشف هیکٌذ کِ 

ایي هسائل استفادُ اص ّش دٍ ضثکِ ی سٍ تِ جلَ ٍ  تاعث اص دست دادى صهاى هَثش ٍ اتتکاس هی ضَد. ها تشای حل

است، پیطٌْاد هی کٌین، ّوضهاى ًشخ  CFDضثکِ عصثی هصٌَعی تاصگطتی پَیا کِ هایل تِ تقلیذ قاتلیت ّای 

 اص ایي سٍ عولکشد تْثَد هی یاتذ.ّوگشایی سشیعتش هی ضَد ٍ 
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 هشاکض دادُ -1

تا گؿتطـ ضٍظ افعٍى فؼالیت ّای ایٌتطًتی اظ ططیك ضؾاًِ ّای اختواػی، تداضی ٍ تاظضگاًیْای هَخَز زض ٍب ٍ تطًاهِ 

تثسیل گطزیسُ اؾت. تطَض  ITظیط تٌایی زًیای هسضى  ّای واضتطزی ٍ ذسهات ضؾاًِ ای، هطاوع زازُ تِ یىی اظ اؾاؾی تطیي اخعا

یه هطوع زازُ زض ذاًِ یا تیطٍى زاضز وِ زض اذتیاض فطٍقٌسگاى لطاض گطفتِ ػلی الرهَل  ITػولی)ػوال(، ّط ؾاظهاى تعضي 

تطای ذسهاتی وِ تِ تؿْیالت زائوی ًیاظ زاضز. ایي ػَاهل تاػث افعایف اًساظُ، تؼساز ٍ تَاى ههطفی هطاوع زازُ هی گطزز. 

ٍ تدْیعات ٍاتؿتِ، هطاوع زازُ یه ههطف 1طای هؼواضی هحاؾثاتی ػولىطز تاالاُ تا تاال ضفتي تماضا ّای اًطغی تضطٍضتا ّوط

وٌٌسُ تعضي الىتطیؿیتِ تِ حؿاب هی آیس. ّوچٌیي، آًْا زض هیاى تستطیي ٍضؼیت هحیطی ّؿتٌس وِ ههطف اًطغی تؿیاض تاال 

ّن چٌیي ،ػالٍُ تط ترطیة هحیط ٍ افعایف نَضت حؿاتْای تطق، ایي  زاقتِ ٍ ضز پای تعضگی اظ وطتي تِ خا هی گصاضًس.

ز. حتی ظهاًیىِ، ههطف تَاى افعایف ههطف تَاى اهىاى زاضز وِ تاػث ایداز ًمم ّایی زض حطاضت یا ظطفیت تَاى تحت تاض گطز

تِ هاًٌس ؾطٍضّای تیغِ  2االت-ًیع تا گؿتطـ ؾطٍضّای تطاونهطاوع زازُ ٍ ؾیؿتن ّای ذٌه وٌٌسُ تِ اٍج ظطفیت ذَز تطؾس، 

ؾطٍض زازُ، تطویثی اظ فاوتَضّای ظیازی هاًٌس لاتلیت ّای ّای  تا ّط افعایف تاضی هماتلِ هی وٌس. ههطف تَاى زض یه3ای

[. 1، حافظِ، زیؿه زضایَّا ٍ ًیع تطویثی اظ زؾتَضالؼولْایی وِ اخطایی قسُ تاقس ]CPUًهة قسُ تط ضٍی ؾطٍض، فؼالیت 

 ایداز هطاوع زازُ تحمیماتی، وِ توطوعقاى تط ػولىطز تْیٌِ ٍ ططاحی یه هطوع زازُ اؾت، تؿیاض اّویت زاضز.تٌاتطایي ، 

ِ تط تْیٌِ اظ آًدایی وِ هطاوع زازُ تِ ػٌَاى یىی اظ اخعای هْن زًیای زیدیتال اهطٍظ هحؿَب هیگطزز، ضطٍضی اؾت و

 3kwٍ ههطف تَاى هسیطیتی هَثط اًدام گیطز.. زض هطاوع زازُ هؼوَلی، لاتلیت ذٌه ؾاظی هتَؾط  ؾاظی اًطغی، ذٌه ؾاظی

CRACزض ّط واتیٌت ضا، زض نَضتیىِ، هٌثغ خطیاى َّای هؼوَلی  15kw-10ّوطاُ تا حساوثط تیٌت تط ّط وا
تِ یه واتیٌت 4

  0.24 – 0.094تمطیثا 
 

 ⁄  (500-200 CFM [ هی تاقس، زاضًس )زض آیٌسُ ای ًِ چٌساى زٍض تا تَخِ تِ تماضاّای  [. و2ِ

 100ػولىطز تاالی هحاؾثاتی، الواى ّای ػولىطز هطلَب تا قطیاًات گطهایی 
ثِ ؾطٍض ٍ ،تاػث افعایف اًتمال تاض گطهایی ⁄   

تَز  kw13فمط  ، تاض گطهایی زض یه واتیٌت ؾطٍض هحاؾثاتی2002لاتلیت زضیافت آى ضا افعایف ذَاّس زاز. تا تاظگكت تِ ؾال 

زضنس ههطف اًطغی زض هطوع زازُ زض  30-50[. ّوطاُ تا تاال ضفتي تاضّای گطها، 3ضؾیسُ اؾت] kw28اها حاال تِ تیف اظ 

 [.5زضنس اؾت] 50[، زض حالیىِ تاظزُ اًطغی زض تیكتط هطاوع زازُ ّا ووتط اظ 4ضاؾتای ذٌه ؾاظی، ّسفوٌس هی قَز]

س پیچیسُ ای اؾت ٍ تِ ؾرتی هی تَاى تِ ًمكِ ای زلیك زؾتطؾی پیسا وطز. هتؼالثا ، خطیاى َّا زض هطاوع زازُ، فطایٌ

5وَال، اظ زیٌاهیه ؾیال هحاؾثاتیهحیط زض هطوع زازُ زیٌاهیىی اؾت ٍ هحاؾثِ زها ًیع واهال پیچیسُ اؾت. هؼ
CFD ، خْت

ضٍیىطز زضػٌاٍیي گَاّیٌاهِ ّای ًطم افعاض، هسل وطزى یه هطوع زازُ ٍ ًیع قثیِ ؾاظی هحیط اؾتفازُ هی قَز. ًِ تٌْا ایي 

تِ واضتط آهَظـ  CFDّعیٌِ تط اؾت تلىِ زض ػٌاٍیي تَاى هحاؾثاتی هَضز ًیاظ تطای اخطای هَثط ًطم افعاض ًیع ّعیٌِ تط اؾت.

ض هی گیطز. ظهاى لاتل هالحظِ ای ضا تطای تَلیس یه قطایط پایسا CFDزیسُ ای تطای ًوًَِ تطزاضی زلیك ًیاظ زاضز. هؼوَال 

ّواًطَض وِ لثال ًیع اقاضُ قس، هحیط زض هطاوع زازّا تكست ًاپایساض ٍ زیٌاهیه اؾت ٍ تٌاتطایي، قثیِ ؾاظی هؿتوط آى ، 
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تطای قثیِ ؾاظی ػولىطز هطاوع زازُ  CFDٍظیفِ ٍلت گیطی هی تاقس. تٌاتطایي ها اظ یه قثىِ ػهثی تا اؾتفازُ اظ زازُ ّای 

ي تا ترلیِ زض هطوع زازُ ّای خْاى ٍالؼی قثىِ ػهثی تطَض تٌظین وٌٌسُ ای ذَزـ زٍتاضُ تط اؾتفازُ هی وٌین. ّوچٌی

 اؾاؼ زازُ ّای ظهاى ٍالؼی اظ تدْیعات زض اتاق تىطاض هی قَز.

 

 صیهٌطق فا -2

هغع ی زض ًتیدِ گیطی ّاضٍـؾت وِ اهٌطك ع یه ًَ Fuzzy Theoryیا  Logic Fuzzyیي تاقس وِ اتطیي پاؾد زُقایس ؾا

ی تط هثٌا، ّازاظـ زازُپطای ّی تطضائِ قس تلىِ ل اضاقٌاؾی وٌتطاى ضٍـًِ تٌْا تِ ػٌَظی خایگعیي هیوٌس. هٌطك فاضا تكط 

وِ ز هی قَل ؾتسالض ایٌطَظی اهٌطك فازض . هی تاقسای ؾتِزّی ٍػضَیت گطی ّی وَچه تِ خاٍػضَیت گطزى وطظ هدا

گط ها اّس. پؽ م زًدااتاالیی ضت تِ نَضا تطثیمی ل ؾت تا وٌتطزض اتلىِ لااضز ًسظی لیك ًیازطالػاتی ی ایْاٍضٍزتكط تِ 

ًٌس اّا هیتَزازُیي ، ایافت وٌسضا زضهثْن ی ّازازًُس احی وٌین وِ تتَاططضی ؾیؿتنّا طَضز ضا زض ذَظتای ّاُوٌٌسل وٌتط

 قًَس.زُ تطض واتِ ا خطی زض اهَثطتطٍ تط زُ ؾاض تِ طَ

، پعقىی، هٌْسؾی، فیعیهزض حل هؿائل خسیس ظی، ٍ ؾال هس، هطالؼِ، ؾیضتطٍى زض فعضٍظاهماتلِ هؤثط تا پیچیسگی ای تط

پیف اظ ّؿتین وِ تیكتط ی هحاؾثاتی خسیسی قْااع ضٍتسز ٍ ایدااتِ ض یگط هدثَى زگًَاگَض هَضی اظ اتؿیا، ٍ یؿت قٌاؾیظ

ًٌس تا ایاًِّا تتَضا ضاػلوی ُ پیچیسض تؿیات هكىالٍ ًؿت وِ هؿائل آنلی ف ایه تاقس. ّسزًعى ًؿاز اتفىط ذَی ّاُتِ قیَ

 ؾت.اهٌاؾة ٍ ؾطیغ ت ذص تهویواازضان ٍ اتِ زض لاى ًؿااّي شفهل وٌٌس وِ ٍ حل ٍ ؾی ضیی تطاقیٍَ ؾَْلت ى ّوا

ٍ هی وٌس زضن هثْن( ، ٍ ضحٍاًا، لیكزغیط ی تِ هؼٌا (fuzzyظی فاضت هی تِ نَضا آزهفاّین ضی اظ تؿیات، لؼیاى ٍاخْازض 

لیمی ل ٍ زذاز یٌْا تِ ػساًظائط اى، ٍ خَ، پیطُ، وَتا، تلٌسز، ؾطم، گطى هفاّیوی ّوچَت ٍ ّط چٌس ولواز. هیتٌسض تِ وا

تِ  زذَی ًتیدِ گیطیْات ٍ تهویواٍ زض هیفْوس ضا ّوِ آٍضی قگفت ی پصیطف ًؼطااتا ٍ تا ؾطػت ى ًؿااّي ، شًساضًسضُ قاا

واهپیَتط م ػلَزض ًَ ی ّاُقیَاف ّساؾت. الت زّل ٍّ اهیفْوس از ضا ػساحالیؿت وِ هاقیي فمط ، زض یيز. اهیگیطب حؿا

 تسّس.ز تِ هاقیي یاى هىااتا حس ضا ًْا آؾپؽ ظز ٍ تیاهَى ًؿاضا اظ اًاییْا ایٌگًَِ تٍَ ضاظ اهع ضالً اًٍؿت وِآ

 ز زاضز:خَظی ٍفای ؾیؿتن ّاضی تئَای تَخیِ تطع ًَزٍ 

یي تایس اتٌاتطآٍضز تسؾت ای آى لیك تطزتؼطیف ٍ یه تَنیف اى ؾت وِ تتَاظ آى اتط ُ پیچیسض لؼی ها تؿیای ٍاًیاز **

 ز.هؼطفی قَل یه هسای تحلیل تاقس تطٍ لاتل تدعیِ ل ٍ وِ لاتل لثَظی فاى یه تَنیف تمطیثی یا ّوا

ظ ًیاای یي ها تِ فطضیِ اهی وٌس. تٌاتطا ّویت پیساض تؿیای هؼطفت تكطٍ ًف ت زاطالػااػهط ی تا حطوت ها تؿَ **

ی ؾیؿتن ّازض یاضی ی ضؾایط هسلْااُ تِ ّوطا ًطزُ ٍ آتِ قىل ؾیؿتواتیه فطهَلِ وطی ضا ًف تكطاى زاین وِ تتَزاض

 ّس.اض زهٌْسؾی لط

حمیمت زض س. هكرم ًوی وٌظی فای ؾیؿتن ّاضی تئَای تطی ضا حسٍاطثیؼت ل یي حااؾت تا اؾت زضگطچِ اٍل تَخیِ 

لغ تواهی ؾیؿتن ٍاػالن ل زض هثااى تِ قىلی تمطیثی تَنیف هی وٌٌس. تؼٌَضا لؼی ی ٍاًیازهٌْسؾی م ػلَی تواهی ًظطیِ ّا

زُ تَنیف وطضا لؼی ی ٍاًیای زولیسٍ نلی ی اًس هكرهِ ّاایىؿَ تایس تتَب اظ هٌْسؾی ذَضی ذطی هی تاقس. یه تئَی ّا



 

  

 

هٌْسؾی م ػلَی ّاضی تی تا ؾایط تئٍَتفاظی فاضی تئَ، یي خٌثِ اظ ایي ایاضی تاقس. تٌاتطضلیل یگط لاتل تدعیِ تحزؾَیی ٍ اظ 

 ًس.اضًس

یه اى تِ ػٌَظی ضا فای ؾیؿتن ّاضی تئَزی خَزُ ٍ ٍتَنیف وطظی ضا فای ؾیؿتن ّای اظ حسٍاهكرهۀ زٍم تَخیِ 

تواهی اظ تاقس زض تایس لاب هٌْسؾی ذَضی تئَ ولی یهُ یه لاػساى هٌْسؾی تَخیِ هی وٌس. تؼٌَم ػلَزض قاذهِ هؿتمل 

 وٌس.زُ ؾتفای اتِ ًحَ هَثطز هَخَت طالػاا

ٍ ًف زاهی تاقٌس وِ ُ ذثطاز فطاهٌاتغ اظ هٌثغ ؾط چكوِ هی گیطًس. یىی اظ زٍ هْن ت طالػااػولی ی ؾیؿتن ّازض 

اظ یاضی ّؿتٌس وِ ی ضّال هسٍ ّا ی طگیاظُ ًسایگط زطثیؼی تؼطیف هی وٌٌس. هٌثغ ى تاظؾیؿتن تا ضز هَى ضا زض گاّیكاآ

یي م اًداای اؾت. تطاحی ؾیؿتن ّا اططت زض طالػاع اًَزٍ یي ایي یه هؿئلِ هْن تطویة اًس. تٌاتطُ اػس فیعیىی هكتك قسالَ

ًچِ وِ یه آؾاؾاً ز.ایاضی تثسیل وطل ضتِ یه فطهَی ضا ًف تكطاى زاؾت وِ چگًَِ هی تَایي ی اولیسال تطویة ؾئَ

 ّس زهی م ًدای اظؾیؿتن فا

 

 عصثیی ضثکِ ّا-3

ای طـتت اـطالػزاظـ اطـپُ زض ػـیزی ٍتطضوات تِ تحمیماضی نطفاً تئَتتحمیمااظ ذیط قاّس حطوتی هؿتوط ی اِّ ّازض ز

ِ ـػاللاز، سـیضٍي ـیاِ ـت تـا ػٌایـن. تـیزّاتَ، حتی لاتل حل ًیؿتٌسایا تطٍ ًیؿت ز حلی هَخَضاُ ًْا ای آهؿایلی وِ یا تط

ز یداای ّؿتٌس ـتدطتی اـّزازُط ـی تـِ هثتٌـول آظازسـیٌاهیىی َّقوٌس هی زتوْایه ؾیؿضتئَی تَؾؼِ ُ ای زض یٌسافع

1ػهثی ههٌَػیی قثىِّا«ؾت. ُ اقس
ی ّازاظـ ضٍی زازُ یٌاهیىی ّؿتٌس وِ تا پطی زؾیؿتوْااظ تِ ـؾزي ـیء اخع »

 »َّقوٌس«یي ؾیؿتوْا اثىِهٌتمل هی وٌٌس. تِ ّویي ذاطط تِ ـقض ذتااـتِ ؾضا ّا زض ٍضای زازًُْفتِ ى ًف یا لاًَزاتدطتی 

ط ـی تـا هثتٌـتنّـیي ؾیؿاهیگیطًس. ا فطضا ًیي ول الَ، اـا هثالْـیزی ػسی ّاى ضٍی زازُهحاؾثاؼ ؾااوِ تطا گَیٌس چط

 [6]ًس.زاضهغع تكط  3ؾیٌاپتیىیٍ. ًطض ؾاذتاظی هسلؿازض ؼی ـؾ2ثاتیـهحاؾـ َـّ

 

 اتخویي خط-3-1

ی ذطای ّای هحاؾثِقَز تؿیاض هْن اؾت . ضٍـهحاؾثات ذطا وِ تطای آهَظـ یه قثىِ ػهثی تِ واض گطفتِ هی

ّا یه ذطای هطتثط هتٌاظط تا آى ٍخَز ذَاّس اًس. تٌاتطایي تطای ّطهدوَػِ ٍضٍزی اظ همازیط ٍ ٍظىهتؼسزی آظهایف قسُ

، قثىِ ػهثی آهَظـ زازُ قسُ اؾت. یؼٌی ؾاذتاضی اؾتفازُ قسُ  زاقت. ایي ذطا ٍاتؿتِ تِ ایي اؾت وِ چگًَِ تِ ذَتی

قَز. قَزوِ گطازیاى ًعٍلی ًاهیسُ هیقَز. لاًَى زلتا تِ ػٌَاى یه تاتغ ذطا اػوال هیاؾت وِ الگَضیتن یازگیطی اؾتفازُ هی

 [7ذطای هٌفی تا یه ٍظى ذال هطتثط اؾت ٍ تا تغییط اػوال قسُ تِ ٍظى هتٌاؾة اؾت.]
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 .اؾت 1گیطز هیاًگیي هطتغ ذطاتطیي تاتغ ذطایی وِ هَضز اؾتفازُ لطاض هیضایح

وٌس ٍ همازیط ًْایی هطلَب هَضز ایي تفاٍت هطتغ تیي زٍ همساض اؾت ، چیعی وِ قثىِ ػهثی اظ ّط تىطاض پیف تیٌی هی

 هؼازلِ :[. 8ًظط اؾت]
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 خائیىِ :

N   تؼساز ول آهَظـ :C  همازیط هطلَب تطای     ّا   : تؼساز ذطٍخی :i  ٍ )اهیي گطُ )ًَضٍىj   ِهمازیط     اهیي الی :

 اهیي الیِ   jاهیي گطُ )ًَضٍى( ٍ  iپیف تیٌی تطای 

 

 تشسسی پاساهتشّای هْن ضثکِ ّای عصثی فاصی -4

اضائِ قس، حانل تلفیك قثىِ  1993( وِ زض ؾال ANFIS) Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systemؾاذتاض 

ّای ػهثی تطثیمی ٍ هٌطك فاظی اؾت وِ تا تِ واضگیطی فطآیٌس یازگیطی ّایثطیس، هی تَاى پاضاهتطّای آى ضا تطای هسلؿاظی 

اضائِ قسُ لاتلیت  1993وَز. ؾاذتاضّایی وِ پیف اظ ؾال ذطٍخی هَخَز تٌظین ً_ؾیؿتن ّا تطاؾاؼ زازُ ّای ٍضٍزی

ػهثی هتٌَػی اضائِ قسًس وِ اظ -ًیع ؾاذتاض ّای فاظی 1993، زض همایؿِ تا ؾال ANFISتطثیك ووتطی زاقتٌس. پؽ اظ 

 GenSoFNN ،SAFINػهثی پَیای تحَیل پصیط، -ػهثی تحَیل پصیط ؾیؿتن فاظی-هْوتطیي آًْا هیتَاى تِ قثىِ فاظی

 [.9ؿتٌس]ّ

                                                           
1
MSE : Mean Square Error) 

 ٍ  : ضواتیک تاتع خطا ضاهل دٍ خطا 1ضکل 

 



 

  

 

زض ضٍـ ّای ؾٌتی پاضاهتطّای قثىِ ػهثی تا اؾتفازُ اظ ؾؼی ٍ ذطا تٌظین هی قَز وِ هؼوَال ضٍـ ظهاًثطی اؾت. 

تٌاتطایي یافتي ضٍقی تطای تؼییي تْتطیي تطویة پاضاهتطّای وٌتطلی وِ تط ضٍی ػولىطز قثىِ ػهثی ههٌَػی تاثیطگصاضًس 

 [.10ضطٍضی تِ ًظط هی ضؾس]

 

 ضثکِ عصثی فاصی ضثیِ ساصی -5

 ASHRAEدستَس العول ّای هشکض عولیات دادُ  -5-1

، پیكطفت لاتل ٍخْی زاقتِ اؾت .هتأؾفاًِ ، تأویس تط ػولىطز ضٍ تِ ضقس   ITّای اذیط فؼالیت زض ػطنِ زض ؾال

ّای تْیٌِ یافتِ  واهپیَتطی تِ ػَاضو خاًثی ًاهطلَب تَاى تاال هٌدط قسُ اؾت . فاوتَضّای گًَاگًَی ضٍی ػولیات هطوع زازُ

ٍضی اظ تَاى ؾطٍض اظ ایي فاوتَضّا ض ، تْطُتأثیطگصاض ّؿتٌس ، هٌظَض آى اؾت وِ زهای زاذلی ؾطٍض ، ضطَتت َّا ، زهای هداٍ

ای تأثیط تؿعایی ضٍی اطویٌاى قًَس(. نٌؼت زضیافتِ اؾت وِ ّوطاُ تا تاال ضفتي تطاون هطوع زازُضًٍس)هحؿَب هیتِ قواض هی

 آیس.پصیطی ٍ ػولىطز تدْیعات هَخَز زض آى تَخَز هی

وٌٌس الػات( ، ؾفاضقات اخطایی ذَز ضا تطای تدْیعاتكاى هٌتكط هی)فٌاٍضی اط  ITانَالً ّط تَلیس وٌٌسُ تداضی تدْیعات 

. "ؾطزتط ، تْتط اؾت"زضخِ ؾاًتی گطاز زاضاؾت . انَالً تاٍض تط ایي اؾت وِ  20-21وِ هؼوَالً اخطا ٍ ػولىطزی زض ضزُ 

ٌس وِ هؿألِ یىپاضچگی ٍ اتّحاز زّضا اظ فطٍقٌسگاى هرتلف هَضز اؾتفازُ لطاض هی  ITای، تدْیعات ّوچٌیي تیكتط هطاوع زازُ

قَز وٌس . ایي هَضَع تاػث ؾطگطزاًی هكتطیاًی هیّای اخطایی ضا هكرم هیی هرتلف ضا هططح وطزُ ٍ هحیطتَلیسوٌٌسُ

ّایكاى ضا فطاّن ؾاظًس ، ظهیٌِ هتساٍلی تطای یىپاضچگی هَثط ٍ تْیٌِ وِ تهوین زاضًس زض هحیط اططاف ، اتاله پطزاظقگط زازُ

 ّا الظم تَز .ػَاهل زض هطوع زازُ ایي

1توٌظَض اضائِ ًوَزى ایي هَضَع ، 
ASHRAE ّایی ( هدوَػِ ضاٌّوایییىایی هٌْسؾیي تَْیِ َّا ٍ گطها) اتّحازیِ آهط

ای ، اؾتاًساضز ؾاظی وطزُ اؾت . واًَى انلی هسیطیت گطهایی ، هططح ًوَزًس وِ ػولیات تْیٌِ تدْیعات ضا زض هطوع زازُ

وٌس . ّایی ضا پطزاظـ هیزّس وِ گطٍُچْاض گطٍُ زازُ ضا تَؾؼِ هیASHRAEتاقس . دْیعات ٍ العاهات ضطَتتی هیزهای ت

قاهل ؾطٍض تَْیِ هطثَع َّا  تا هؿئَلیت تؿیاض تاال ٍ  2ٍ  1ّای ضا زض تط زاضز . گطٍُ  ITّوچٌیي تیكتطیي تدْیعات 

تدْیعاتی اؾت  4ّای واضی اؾت ٍ گطٍُ تطای واهپیَتطّا ٍ ایؿتگاُ 3 ّای شذیطُ ؾاظی هی قًَس زض نَضتی وِ گطٍُهحیط

وِ تمطیثأ تِ ّیچ وٌتطل هحیطی ًیاظ ًساضز . تطای قطایط هحیطی ّط گطٍُ ، هَاضزی اظ لثیل زهای هداظ حثاب ذكه ، 

ماط غیط اخطایی ّویي هَاضز قًَس . ًضطَتت ًؿثی ، حساوثط زضخِ اًمثاو ، حساوثط اضتفاع ٍ حساوثط ًؿثت تغییطات تؼییي هی

 آیٌس .ّای هحیطی تسؾت هیقَز ؛ ّوچٌیي ، خسٍل ؾایىطٍهتطی )ضٍاى ؾٌدی( گطٍُّن قاهل ایي ضًٍس واضی هی
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5-2- CFD
 ایدس هشاکض داد1ُ

 قَز :خطیاى ؾیال تَؾیلِ ؾِ خٌثِ ، احاطِ هی     

 قَز .اًطغی حفاظت هی – 1 

 قَز .خطم ًگْساضی هی – 2

 گطزز.(ایي انَل ٍ هؼیاضّا تط خوالت هؼازالت خعئی زیفطاًؿیل اضائِ هیF=maلاًَى زٍم ًیَتي ) – 3

CFD   زّس تا تِ قطح ٍ تیكتطیي لؿوت ایي هؼازالت ضا تا اػساز خایگعیي وطزُ ٍ ؾیؿتن ضا اظ ططیك ظهاى تَؾؼِ هی

 تَنیف خطیاى ؾیّال ؾیؿتن زؾت پیسا وٌس.

ای اظ اتعاض پَیایی قَز ؛ وِ قاذِ، هرفف ًوی  CFDؾیّال هحاؾثاتی ، تیكتط اٍلات تِ ػٌَاى پَیایی یا ّواى زیٌاهیه 

وٌٌس تا خطیاًات ؾیّال هطوّة ضا حل وطزُ ، تطضؾی ٍ پیف تیٌی وٌٌس ، اظ اؾتفازُ هی  FVM , FEM , FDM ؾیّالی تَزُ وِ اظ 

ى ٍاتؿتِ تِ ًتایدی وِ هدوَػِ اٍلیِ قطایط هطظی ضا تسؾت قَز تا فیعیه قثیِ ؾاظی قَز ٍ ظهاواهپیَتطّا اؾتفازُ هی

هؼتثط    CFDّای همسهاتی قَز تا پیف تیٌیاػتثاض ؾاظی آظهایكی وِ اخطا هی 3-1زّس ، لاتل پیف تیٌی اؾت . قىل هی

 قَز ضا ًكاى هیسّس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّا ًوًَِ ّای هطوع زازضؾس وِ اظ هحیط، هٌطمی تٌظط هی   CFDگَیی ، تٌْا واضتطز چٌیي اتعاض لَی ٍ تٌَهٌسی تِ ػٌَاى 

ّا ٍ ضاّطٍّا ًوًَِ تطزاضی وٌس. آى تِ قواض فطاٍاًی ضؾیسُ تا تَاًؿتِ اظ تأثیط ذٌه وطزى ؾط طالچِ   CFDوٌس . تطزاضی هی

وٌس ٍ هٌاطمی وِ تایؿتی تیكتط ذٌه ّا تْیِ هیخایی َّای گطم ٍ ؾطز زض زاذل هطوع زازُتِآًالیع ؾِ تؼسی اظ چگًَگی خا

-ّایی اضئِ هی، تِ هكتطی پیف تیٌی   CFDوٌس . اًس ضا لاتل تكریم هیقًَس یا هٌاطمی وِ تطَض تؿیاض تاالیی ذٌه قسُ

ّا ٍ ای اظ طالچِاـ الظم اؾت . ططح تْیٌِواهپیَتطیّای واضتطزی زّس هثٌی تط هیعاى تَاى ذٌه وٌٌسگی وِ تطای تطًاهِ

 هحفظِ اظ ایي آًالیع لاتل زضیافت اؾت.
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 CFD: ًوًَِ تشداسی اص 2ضکل 

 



 

  

 

 طشح اتاقک -5-3

 زّین وِ ًوًَِ تطزاضی قسُ اؾت .ّای هطتغ ضا قطح هیزض ایٌدا ، تكىیالت هطوع زازُ

قَز؛ اتاله زض ؾطز تطتیة تٌسی هیوٌس وِ زض ططح ضاّطٍی گطم ٍ تكىیالت اذیط چْل طالچِ )لفؿِ( ضا هیعتاًی هی

 قَز . ػطو ترف ٍؾطی هتماضى اؾت وِ زض قىل ًكاى زازُ هی

 

 
 

 

هتط ٍ   .22هتط ،طَلف  0 .61هتط اؾت . ػطو ّط طالچِ  3 .66هتط ٍ اضتفاػف  6 .05هتط، ػطو آى   13 .42طَل اتاله 

ّا توٌظَض آًالیع ٍ اضظیاتی وطزى ای زهایی زاضز وِ زض ّط لؿوت آى زهاًمطِ زازُ 6هتط اؾت . ّط طالچِ  2 .0اضتفاع آى 

 تاقٌس.هتط اظ یىسیگط هی 0 .333ای زها خسا اظ یه طالچِ، تِ فانلِ  قًَس . ایي ًماط زازُگیطی هی،اًساظُ

 

 

 FFNNآهَصش ضثکِ عصثی سٍتِ جلَ -5-4

تیٌٌس. زازُ ّا قاهل چٌسیي وِ تِ نَضت تطزاضی ّؿتٌس آهَظـ هی  CFDقثىِ تا زازُ ّای قثیِ ؾاظی قسُ تَؾط 

2، ؾطٍض غیطیىٌَاذت تاضگصاضی تَاى1ؿطٍض یىٌَاذت تاضگصاضی تَاىآظهایك
ACACؾطػت في ، 

3
ًؿثت ّای حفطُ ، 

خْت اظ تیي تطزى ٍ حصف گطهای  35KWتا  5KWاظُ تاقٌس.  تواهی زازُ ّا زض تٍ زهای هَضز ًظط َّای ٍضٍزی هی4ؾطح

 .% ًؿثت حفطُ ؾطح50ّوگی زض  CRAC  %60  % ،80  % ،100  % ٍ120ؾطٍض تٌظین قسُ اؾت. ؾطػت ّای في 
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uniform server power loading 

2
 nonuniform server power loading 

3
CRAC fan speeds 

4
tile perforation ratio 

 ّا: تصَیشی اص قسوت تاالی طشح هشکض داد3ُضکل 



 

  

 

 
 

 

هدوَػِ آهَظقی، اها زض هحسٍزُ زازُ، هَضز اظهایف لطاض پؽ اظ آى قثىِ تِ خْت تؿت هماٍم تَزى زض پیكثیٌی ذاضج اظ 

 گطفت.

ِ پؽ اظ آى قثىِ تطای یه ططح خسیس وِ اؾاؾا هَضز تِ هَضز ٍضٍزی ّایف ضا تغصیِ هی وٌس آهَظـ زیسُ اؾت. قثى

تطثیك هی آهَظز.)ذَز ضا وٌس هیضا تا ّط ًَع قطایط تؿت خسیسی وِ آى ضا تغصیِ هیػهثی اًطثالی ، ّط فضای خسیسی 

ای آهَظـ زیسُ تا قىؿت هَاخِ زّس( قثىِ ػهثی تطای تیٌْایت پیف تیٌی زض حال تاضگصاضی زض خاییىِ قثىِ ػهثی زؾتِ

 قَز.قسُ، تؿت هی

 80وٌس هسل قسُ اؾت. ّای هتؼسز ضا تغصیِ هیقثىِ ػهثی آهَظـ زیسُ زؾتِ ای، تِ ػٌَاى یه زؾتگاُ وِ ٍضٍزی

ؾطػت في   CRAC 80زض % KW5قًَس .  تطای یه هَضز آهَظقی  تِ ػٌَاى زازُ تِ قثىِ زازُ هیهسل هرتلف ، تَلیس قسُ ٍ 

گصض اظ قثىِ ػهثی 5پیف تیٌی ّای تىطاض قسُ تطای  5-2گصض اخطا ذَاّس قس . قىل  5اظ ططیك قثىِ ػهثی تطثیمی تطای 

تیٌس ِ چگًَِ قثىِ ػهثی تا ّط تىطاض آهَظـ هیقَز وزّس . تِ ٍضَح هكاّسُ هیضا ًوایف هی  Rack1ی تطثیمی تطای ّوِ

 زض حالی وِ تٌظین ٍظى ّایكاى اظ ّواى لطاض اؾت.

تَاًس تا تٌظیوات ظهاى ٍالؼی تطثیك زازُ قَز . هیاًگیي ذطا زض ّط تىطاض ّط تىطاض زض ػطو چٌس ثاًیِ اخطا قسُ ٍ هی

 ًكاى زازُ قسُ اؾت . 1.3زها زض خسٍل  زازُ 120تطای 

 

 

 : ًوایص هذل هتلة تشای ًوایص هعواسی ساختاس سٍتِ جل4َضکل 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 2.072395833 تىطاض هطتثِ اٍل

  

 0.761734167 تىطاض هطتثِ زٍم

  

 0.444356667 تىطاض هطتثِ ؾَم

  

 0.276921667 تىطاض هطتثِ چْاضم

  

 0.1930675 تىطاض هطتثِ پٌدن
  

 

زّس. ایي تغییطات ، ضا ًوایف هی  Rack1تطای  2تِ تىطاض  1ّا زض قثىِ ػهثی ضا اظ تىطاض تغییطات خسیس ٍظى 3ٍ  2خسٍل 

 تاقس.ّای تیي الیِ هرفی ٍ الیِ ذطٍخی هیافعایف ٍ واّف ووی زض ّط ٍظى زض ًَضٍى

 CFDدس هقایسِ تا پیص تیٌی ّای  Rack1: پیص تیٌی دهای تکشاس ضًَذُ تشای 5ضکل 

 

 . هیاًگیي کاّص خطا دس ّش تکشاس1جذٍل 

 



 

  

 

 

 

 2تغییطات خسیس ٍظى زض تىطاض . 2خسٍل 

 

 

 

 1. تغییطات خسیس ٍظى زض تىطاض 3سٍلخ

 

 

 

 هَاسد آصهَى ٍ تاییذ -6

هدوَػِ زازُ تطای آظهَى ػولىطز قثىِ ٍ تطای پیف تیٌی ذاضج اظ هدوَػِ زازُ تطای ایي هؼواضی تطای پیف تیٌی زض 

هماٍهت قثىِ اهتحاى قسُ اؾت. قثىِ هدسزا تطای همیاؼ پصیطی ٍ تؿت ذاضج اظ زازُ ّایف تطای پیف تیٌی آهَظـ 

 ذاهَـ اظ ططیك هسل خؼثِ ؾیاُ زؾتِ ای آهَظـ زیسُ اهتحاى قسُ اؾت.

 

 CFDآصهَى تشای دادُ -6-1

آظهَى زض زٍ ترف اًدام هی قَز، تطای پیف تیٌی اظ هدوَػِ زازُ ٍ پیف تیٌی تطای زازُ ّای ذاضج اظ هدوَػِ الثتِ زض 

 یه تاظُ هؼیي اظ هدوَػِ زازُ.

Hidden 
Neuron 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

T1 0.0583 -1.1851 -0.0002 0.8003 -0.0067 0.3714 0.0269 0.0647 0.5767 0.4427 
           

T2 -0.5420 -0.2829 0.1620 0.9094 0.2275 0.2300 0.4766 -0.5446 0.8325 0.2810 
           

T3 0.0284 -0.9014 -0.4167 0.9487 -0.0928 -0.0621 0.2176 -0.1468 0.0961 0.2072 
           

T4 0.0807 0.2861 -0.4533 0.9652 -0.3214 -0.3650 -0.0570 0.0823 0.2207 0.3615 
           

T5 0.1627 0.5373 -0.4076 0.9497 -0.3566 -0.5005 -0.2396 0.2374 0.2477 -0.1100 
           

T6 -0.2039 0.3135 -0.3649 1.0141 -0.3320 -0.6380 0.0514 -0.1296 0.4782 0.3013 
           

Hidden 
Neuron 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

T1 0.0549 -1.1814 -0.0013 0.8022 -0.0082 0.3723 0.0275 0.0662 0.5774 0.4466 
           

T2 -0.5477 -0.2769 0.1602 0.9125 0.2251 0.2315 0.4774 -0.5422 0.8336 0.2875 
           

T3 0.0317 -0.9049 -0.4156 0.9468 -0.0914 -0.0630 0.2171 -0.1482 0.0954 0.2034 
           

T4 0.0820 0.2848 -0.4530 0.9645 -0.3209 -0.3653 -0.0571 0.0818 0.2205 0.3601 
           

T5 0.1609 0.5392 -0.4082 0.9507 -0.3574 -0.5001 -0.2393 0.2382 0.2481 -0.1079 
           

T6 -0.2006 0.3100 -0.3639 1.0123 -0.3306 -0.6389 0.0509 -0.1310 0.4700 0.2976 
           



 

  

 

 

 آصهایص عولکشد-6-2

ویلٍَات زض ّط  10طػت في ، ؾ CRAC% 60ویلٍَات زض ّط ضان زض  5ؾْوَضزآظهًَودعاتطایأظهایكؼولىطزاًتراتكسًس، 

ؾطػت في. ایي پیف تیٌی ّا تا پیف تیٌی ّای  CRAC% 100ویلٍَات زض ّط ضان زض  20ؾطػت في ،  CRAC% 100ضان زض 

CFD  3-11ٍ  3-10، 3-9تطاؾاؼ تٌظین ّای یىؿاًی همایؿِ قسًس. پیف تیٌی ّای قثىِ ػهثی تطثیمی زض قىل ّای 

% اؾت. حساوثط ذطا زض ّوِ هَاضز 1ذطا تطای ّوِ پیف تیٌی ّا تطای هَاضز آظهایكی ظیط  ًكاى زازُ قسُ اًس. هتَؾط زضنس

 یه زضخِ ؾاًتیگطاز اؾت.

 

 
 

 

 

 

 سشعت في  CRAC% 60کیلٍَات دس  5: پیص تیٌی تشای 6ضکل 

 

 سشعت في  CRAC% 100کیلٍَات دس  10: پیص تیٌی تشای 7ضکل 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

هیاًگیي زضنس ذطا تطای  7-6ًكاى زازُ قسُ اًس. ططح ذطا  3-14ٍ  3-12ذطاّا تطای ایي پیف تیٌی ّا زض قىل ّای 

 % هی تاقس.007/0% ٍ حسالل 37/5% اؾت، حساوثط 74زازُ زهایی ضا ًكاى هی زّس. هیاًگیي زضنس ذطا  120

 

 
 

 

 في سشعت  CRAC% 100کیلٍَات دس  10: پیص تیٌی تشای  8ضکل 

 

 سشعت في CRAC% 60کیلٍَات دس  5: خطا تشای 9ضکل 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 ًتیجِ گیشی -7

یه قثىِ ػهثی تطثیمی تَؾؼِ زازُ قسُ ًوایف اؾت وِ تِ زلت زهای َّا ضا زض اتاق هطوع زازُ تِ ػٌَاى  همالِزض ایي 

وٌس. قثىِ تِ نَضت تطثیمی تطای یه ٍ هَلؼیت فضایی تاض ضا پیف تیٌی هی CRACتاتؼی اظ گطهای ؾطٍض ٍ ؾطػت في 

َض وِ لثال ًیع اؾتفازُ قس، ٍیػگی قثىِ ػهثی آهَظـ زازُ قسُ اؾت .  ّواى ط  CFDهدوَػِ زازُ تَؾط قثیِ ؾاظی

ّا، الگَضیتن قثىِ ػهثی ّا خْت قثیِ ؾاظی هطلَب ًساضز . تا حسالل هدوَػِ زازُتطثیمی زیگط ًیاظی تِ اًثَّی اظ زازُ

 ّا ضا تا ّط گصض )تغییط زازُ( تِ ضٍظ ضؾاًی وٌس.زّس وِ قثىِ تِ نَضت تسضیدی، ٍظىتطثیمی اخاظُ هی

 سشعت في CRAC% 100کیلٍَات دس  10: خطاّا تشای 10ضکل 

 

 سشعت في  CRAC% 100کیلٍَات دس  20: خطاّا تشای 11ضکل 

 



 

  

 

( ٍ FFNNّای هثثت  ٍ هٌفی آًْا اضائِ قسُ اؾت. قثىِ ػهثی ضٍ تِ خلَ )زٍ هؼواضی هتفاٍت تا تیاى ٍیػگی همالِزض ایي 

زلت ووتطی زض  RNNزلت تْتطی زض پیف تیٌی ٍ ؾیؿتن   FFNN( اضائِ قسُ اؾت. ؾیؿتن RNNقثىِ ػهثی تاظگكتی )

تَاًس قاهل زازُ هی تَاًس قاهل زازُ ّای زهایی تاقس هی RNNپیف تیٌی زاضز اهّا ٍخِ توایع ایي زٍ قثىِ ایي اؾت وِ 

تَاًس تطای قثیِ ؾاظی یه هطوع زازُ تا زلت ًیع ثاتت قسُ اؾت ٍ هی  FFزهایی تاقس . پایساضی ٍ همیاؼ پصیطی ؾیؿتن 

ؾتمطاض ، تِ طَض هؿتوط تاقس وِ حتی تؼس اظ اهَضز اؾتفازُ لطاض گیطز. تِ ػالٍُ ایي قثىِ زاضای اًؼطاف پصیطی هی 99تاالی %

ّای ظهاًی حمیمی ضا اظ یه ؾیؿتن زضیافت ٍ اگط ًیاظ تَاًس زازُزض حال یازگیطی  ٍ تِ ضٍظ ضؾاًی تاقس . تٌاتطایي ایي قثىِ هی

ّا ًیؿتٌس ًیع ی زازُی هدوَػِّای قثىِ زض هحسٍزُتاقس ذَز ضا تیكتط هٌطثك وٌس. پایساضی ایي ؾیؿتن ظهاًی وِ زازُ

 زاقتِ تاقس . 99تَاًس پیف تیٌی تا زلت تاالتط اظ %س. ؾیؿتن هیتؿت ق

اضائِ قسُ اؾت. ؾیؿتن  همالِیه ضاّىاض تطای نطفِ خَیی ظهاى ٍ هٌاتغ، تا تَخِ تِ پیچیسگی هحیط هطوع زازُ زض ایي 

ی وِ تضویي وٌٌسُوٌس ّای ؾطٍضّای هرتلف تا حسالل ًطخ ذطا پیف تیٌی هیپیكٌْازی زضخِ حطاضت ضا تطای پیىطتٌسی

زلت تؿیاض   CFDّا تا زازُ ّای ظهاى حمیمی تا آظهَى قطایط هرتلف ٍ همایؿِ همالِتاقس. زض ایي پایساضی ایي ؾیؿتن هی

 زّس .تاالی ؾیؿتن ػهثی اضائِ قسُ ضا ًكاى هی

لسم خلَتط اؾت، ٍ تاقس . قثىِ تطثیمی یه ّای قثىِ ػهثی زٍ هَضز اظ زالیل قْطت آى هیؾطػت ٍ زلت پیف تیٌی

تَاًس یه هطوع زازُ خسیس ضا تِ طَض هؿتوط ٍ پیَؾتِ تسٍى ایٌىِ ًیاظ تِ آهَظـ ًكاى زازُ قسُ اؾت وِ تا حسالل زازُ هی

تَاًس یه اتعاض لَی تطای پیف هدسز زاقتِ تاقس، ذَز ضا تطثیك هی زّس ٍ پیف تیٌی زلیمی ضا اضائِ هی وٌس. قثىِ ػهثی هی

تَاى تِ هسلی خْت وٌتطل ظهاى ٍالؼی َّا وِ یىی اظ ًىات هْن زض هطوع زازُ اؾت، تاقس ٍ ایي هسل ضا هی تیٌی زهای ٍضٍزی

، زض هطوع زازُ ٍ پیكٌْازی همالِذٌه ؾاظی ًیع گؿتطـ زاز . تا اؾتمطاض ؾیؿتن ّای ػهثی پیكٌْازی اضائِ قسُ زض ایي 

 طایط هحیطی هٌاؾة هطوع زازُ نطفِ خَیی تؿیاض ظیازی زاقتِ تاقین.ضٍز وِ زض هٌاتغ ٍ ظهاى الظم زض ضؾیسى تِ قاًتظاض هی
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