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  19و مبحث  هاي تهویه مطبوع سیستم تانرم افزار فارسی محاسب

 

 اشکاالت نرم افزارهاي قفل شکسته
  2 مصطفی نصیري، 1ن عابديافشی

  ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شهر مجلسیأعضو هی ارشد مهندسی مکانیک، کارشناس - 1
  ، مدرس دانشگاه مهاجر اصفهانتأسیساتتکنولوژي مهندسی  رشناسکا - 2

  
  

     : چکیده
سال است که استفاده از نسخه هاي مختلف این نرم افزار بـه عنـوان    15 حدود ،وارد کشورمان شد HAP Carrier نرم افزار Dosاز زمانی که نسخه تحت 

مطبـوع   تهویـه  محاسـبات سیسـتم هـاي   خـارجی   تمامی نسخه هاي نرم افزارهـاي . هاي تهویه مطبوع معرفی شده است علمی ترین روش محاسبات سیستم
ه         . دنباش قفل شکسته می ،در کشور موجود این در حالی است که  شکستن قفل نرم افزارهاي محاسـباتی و تخصصـی ریسـک بزرگـی بـوده و بـا توجـه ـب

ود   ،تمهیداتی که شرکت سازنده اندیشیده است نـرم افزارهـاي    ،از طـرف دیگـر   .همواره با انجام محاسبات اشتباه و بدون هشدار به کاربر همراه خواهـد ـب
اسـتفاده از نـرم افزارهـاي قفـل شکسـته       مـانعی بـراي   انـد  نتوانسـته ) CLTDماننـد روش  ( هاي محاسبات تقریبـی  دلیل استفاده از روشه شده  ب تهیهایرانی 

که نشان دهنده اشـکاالت   مشاهده شدمواردي  کریر و مقایسه آن با نسخه هاي مختلف نرم افزار PersianHVAC در زمان تست نرم افزار .باشندخارجی 
 . می باشد) بدلیل شکسته شدن قفل آنها( افزار مذکورمحاسباتی در نسخه هاي مختلف نرم 

 : HAP Carrierالت محاسباتی نسخه هاي  قفل شکسته ابرخی از اشک

تفـاوت   .شده اندی موجود در آنها  بررسی برخی از اشکاالت محاسبات Carrierبا تعریف یک پروژه یکسان در نسخه هاي مختلف نرم افزار  در این بخش
نشان دهنده عدم موفقیـت در شکسـتن قفـل نـرم افـزار      ، استکه دالیل آن در هر قسمت ارائه شده  (HAP) کریروان در نسخه هاي مختلف امحاسباتی فر

  . باشد می) 2010تا  99در نسخه هاي ( مذکور
 www.PersianHVAC.comسـایت  وب  بـه   (HAP) کریـر هاي مختلف نسخه  در پروژه مذکور هاي آرشیو شده جهت مشاهده نتایج و دستیابی به فایل

  .شودمراجعه 
  

  :اشکال در محاسبات بار تشعشعی - 1
ه   نسخه هاي مختلف نرم افزارکریر، “پنجره هاي”با توجه به اطالعات وارد شده در بخش  محاسبات انجام شده براي انتقال حرارت تشعشعی از پنجره ها ـب

  :می باشد) 1(دول شرح ج
  کریر براي پنجره هاي پروژه نمونه توسط نسخه هاي مختلف نرم افزارمقایسه بار تشعشعی محاسبه شده  - )1(جدول 

  
  
  
  
  

  )w(بار تشعشعی پنجره ها   کریر نسخه ها ي نرم افزار  ردیف
1  Carrier hap v4.00      1999  49590  
2  Carrier  hap v4.2       2003  73918  
3        2006   Carrier  hap v4.3  73918  
4  Carrier hap v4.4       2010  73918  
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ه    .تفـاوت دارد  4.4و  4.3 ،4.2درصد با نسخه هاي  60بیش از  4.0شود مقادیر محاسبه شده توسط نسخه   مشاهده می) 1(در جدول  همانطور که شـاید ـب
ار تشعشـعی     4.4و  4.3 ،4.2 بلکه هر سه نسخه، اما اینگونه نیست، دباش شعشعی میدچار اشکال محاسباتی در بار ت 4.0نظر بیاید که نسخه  در محاسـبات ـب

  .است مورد نظر نشان دهنده پنجره تعریف شده در پروژه )1(شکل .توان به این موضوع پی برد با یک آزمایش ساده می .مشکل دارند
  

  
  مورد نظر پروژه ي تعریف شده دراطالعات مربوط به پنجره  - )1(شکل

شود و یـک نـوع پـرده     انتخاب  Detail Inputکند زمانی است که گزینه از مواردي که نسخه هاي جدید نرم افزار کریر بار تشعشعی را اشتباه محاسبه می
 .نماییـد داشـت  ا یادبار تشعشعی محاسبه شـده ر  و ها گزارش گرفته در این حالت از بخش سیستم .انتخاب شود  Internal Shade Typeداخلی در ورودي

 .ضریب انتقال حرارت و ضریب سایه را تغییر ندهید تا با حالت قبلی یکسـان باشـد   .غیر فعال شود   Detail Inputگزینه و کردهسپس دوباره پنجره را باز 
و  4.3 ، 4.2 نسـخه هـاي   ونه است اما در اینگ 4.0 نسخهدر . بار تشعشعی باید با حالت قبلی یکسان باشد .یدیها گزارش گیري نما بار دیگر از بخش سیستم

این تفـاوت هـا در زمـانی کـه از پنجـره تعریـف        .دلیل اشکال بوجود آمده در زمان شکستن قفل آنها تفاوت زیادي در انجام محاسبات وجود دارده ب 4.4
ی اسـتفاده شـده باشـد    اگر به عنوان پنجره در د ،درصد 75شده به عنوان یک نورگیر در سقف افقی استفاده شده باشد تا  راي    56تـا   ،یوار غرـب درصـد و ـب

شیشه اي زیـادي تشـکیل    پنجره هايساختمان تجاري را در نظر بگیرید که از . باشد درصد می 40جهت هاي شمالی این خطا مقداري کمتر و در حدود 
   حـداقل  قفـل شکسـته سـبب ایجـاد     هايین یک ایراد نرم افزاربنابراین تنها هم .دهد درصد از بار کل برودتی را بار تشعشعی تشکیل می 65شده و بیش از 

  . خواهد شد سرمایشی ساختمان ربا درصد خطا در انجام محاسبات 30
  

 :سقف و دیوارها سرمایشی اشکال در محاسبات بار - 2
  .خالصه شده است) 3(مورد نظر در جدول  و بار سرمایشی سقف پروژه ي) 2(ول محاسبه بار سرمایشی دیوارهاي پروژه ي مورد نظر در جد
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  نرم افزار کریر مقادیر محاسبه شده بار سرمایشی دیوار پروژه نمونه توسط نسخه هاي مختلف - )2(جدول
  
  
  
  

  

  
  

  

  مقادیر محاسبه شده بار سرمایشی سقف پروژه نمونه توسط نسخه هاي مختلف نرم افزار کریر - )3(جدول 
  
  
  
  
  
  

             

 .تفـاوت دارد  4.4و  4.3،  4.2به مقدار بسیار زیادي با نسخه هاي  4.0شود مقادیر محاسبه شده توسط نسخه   مشاهده می )3(و ) 2(از جداول  همانطور که
در  4.4و  4.3  ،4.2بلکه هـر سـه نسـخه     .باشد اما اینگونه نیست سقف و دیوار می سرمایشیدچار اشکال محاسباتی در بار  4.0ر بیاید که نسخه شاید به نظ

تـا ایـن    شـد ما شرایط ویژه اي در پـروژه ایجـاد   ا .البته در بسیاري از پروژه ها این اختالف کمتر است .سقف و دیوار مشکل دارندسرمایشی  محاسبات بار
ه ایـن موضـوع پـی       با یک آزمایش ساده می. باشد اختالف مشهود تر باشد و آن هم کاهش مقاومت فیلم هواي داخل و خارج سقف و دیوار می تـوان ـب

  .نشان دهنده سقف تعریف شده در پروژه است )2(شکل  .برد

  
  )هواي داخل و خارج تغییر یافته اندضرایب مقاومت فیلم  مقادیر(اطالعات مربوط به سقف تعریف شده در پروژه ي مورد نظر  - )2(شکل 

  )w( سرمایشی دیوار بار  کریر نسخه ها ي نرم افزار  ردیف
1  Carrier hap v4.00      1999  1727  
2  Carrier  hap v4.2       2003  238  
3        2006   Carrier  hap v4.3  238  
4  Carrier hap v4.4       2010  238  

  )w( سقفسرمایشی  بار  کریر نسخه ها ي نرم افزار  ردیف
1  Carrier hap v4.00      1999  1688  
2  Carrier  hap v4.2       2003  509  
3        2006   Carrier  hap v4.3  509  
4  Carrier hap v4.4       2010  509  
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کند زمانی است که مقاومت فیلم هواي داخل و خارج از  سقف و دیوار را اشتباه محاسبه می مایشیرساز مواردي که نسخه هاي جدید نرم افزار کریر بار 
سقف  سرمایشیبار و ها گزارش گرفته  در این حالت از بخش سیستم .نیدتعریف ک )2(به عنوان نمونه سقفی مطابق با شکل  .حالت پیش فرض تغییر کند

مطـابق بـا    0.059و مقاومت فیلم هواي خارج را به  0.12مقاومت فیلم هواي داخل را به  مذکورسقف  براي سپس دوباره ،یدینماداشت محاسبه شده را یاد
  .تغییر دهید )3(شکل

  
  ي مورد نظره در پروژه ربوط به سقف تعریف شداطالعات م - )3(شکل 

 .اسـت  کاهش یافتـه  1.467به  1.974ضریب انتقال حرارت کل سقف از  می شود همانطور که مشاهده .یدیها گزارش گیري نما بار دیگر از بخش سیستم
دلیـل اشـکال بوجـود    ه ب 4.4و  4.3 ،4.2 نسخه هاياینگونه است اما در  4.0 نسخه يدر . سقف باید نسبت به حالت قبلی کمتر  باشد مایشیرسبنابراین بار 

این در حالی است که بسیاري از طراحان جهت تنظیم سریع ضـریب   .شود چندین برابر می ،جاي کاهشه ب سرمایشی آمده در زمان شکستن قفل آنها بار
       در بـار برودتـی سـقف و دیوارهـا در    دهنـد تـا اشـتباهات محاسـباتی      مقاومت فیلم هـواي داخـل و خـارج را تغییـر مـی      ،انتقال حرارت کل دیوار و سقف

داراي مقاومـت حرارتـی بیشـتري در فـیلم     سقف هاي شیب دار با مصـالح نـوین    برخی ازالزم به ذکر است  .نسخه هاي جدید نرم افزار کریر تشدید شود
  .برابر است هواي خارج بوده و مقاومت فیلم هواي داخل و خارج در آنها تقریباً

ا پـس از تعریـف سـقف یـ     ایـن اسـت کـه    ،هـاي نـرم افـزار کریـر وجـود دارد      نسـخه در بخش سقف و دیوار در تمامی ه ک همچنین یک اشکال مشترك
نـرم افـزار     ،OKدکمـه   انتخـاب هنگام  ))5(و ) 4(اشکال(الیه با اینرسی حرارتی باال   8یا  7سقف یا دیوار یا  هاي تک الیه با اینرسی حرارتی کم ودیوار

  . توان آنرا ذخیره نمود داده و نمی پیغام خطا
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  ریر قادر به محاسبات آن نمی باشندیک سقف تعریف شده با هشت الیه که نسخه هاي مختلف نرم افزار ک - )4(شکل 

  
  آن نمی باشندین که نسخه هاي مختلف نرم افزار کریر قادر به محاسبات ییک دیوار با اینرسی حرارتی پا - )5(شکل 
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 :ی کف پروژه ي مورد نظربار حرارت هاشکال در محاسب - 3
 

  

  مقایسه بار حرارتی کف پروژه ي مورد نظر توسط نسخه هاي مختلف نرم افزار کریر - )4(جدول 

  
  
  
  
  
  

  

ا نسـخه هـاي      30حدود  4.0شود مقادیر محاسبه شده توسط نسخه  مشاهده می )4(از جدول  همانطور که در ایـن   .تفـاوت دارد  4.4و  4.3  ،4.2درصـد ـب
نشـان دهنـده مشخصـات     )6(شکل .توان به این موضوع پی برد ساده می با یک آزمایش .باشد دچار اشکال محاسباتی در بار حرارتی می 4.0مورد نسخه 

  .کف و دیوار زیرزمین تعریف شده در پروژه است

 
 مورد نظر با عایقکاري حرارتی دیوار زیرزمین ي مشخصات کف ودیوار زیرزمین تعریف شده در پروژه - )6(شکل 

کند زمـانی اسـت کـه کـف روي زمـین داراي عـایق پـی بـوده و یـا دیـوار            اشتباه محاسبه مینرم افزار کریر بار حرارتی کف را  4.0از مواردي که نسخه 
 .یـد ینماداشـت  بـار حرارتـی کـف محاسـبه شـده را یاد      و ها گزارش گرفته از بخش سیستم ))6(شکل (در این حالت  .باشد یزیرزمین داراي عایق حرارت

 .یـد یهـا گـزارش گیـري نما    بـار دیگـر از بخـش سیسـتم     ).)7(شـکل  ( یـد ایق را حذف نمایمقاومت حرارتی ع و سپس دوباره قسمت کف ها را باز نموده
 نسخه هـاي دلیل اشکال بوجود آمده در زمان شکستن قفل آن اینگونه نیست اما در ه ب 4.0 نسخهدر . نسبت به حالت قبلی بیشتر باشد بارحرارتی کف  باید

 .بار حرارتی افزایش یافته است 4.4و  4.3 ، 4.2

  )w( سقفسرمایشی  بار  کریر نسخه ها ي نرم افزار  ردیف
1  Carrier hap v4.00      1999  2188  
2  Carrier  hap v4.2       2003  1695  
3        2006   Carrier  hap v4.3  1695  
4  Carrier hap v4.4       2010  1695  
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 مورد نظر بدون عایقکاري حرارتی ي مشخصات کف و دیوار زیرزمین تعریف شده در پروژه –) 7(شکل 

کاري شده است را رمین که عایقدر نسخه هاي باالتر نرم افزار نمی تواند ارتفاعی از دیوار زی 4.0فایل ذخیره شده نسخه ) تبدیل (همچنین در زمان بازیابی
  .کندبازیابی 

  :ت بخش آب و هوااشکال در محاسبا

. ایـراد دارد  4.0نسخه  کهشد معلوم .ودش محاسباتی میان نسخه هاي مختلف نرم افزار کریر در بخش آب و هوا مشاهده می اختالفاتدر بسیاري از موارد 
 حـذف خـی از مـوارد نیـز بـا     و در بر دگـرد  اشکال بر طرف می ،در بسیاري از موارد پس از خروج از برنامه و بازکردن مجدد آن و گزارش گیري مجدد

  .کرد محاسبات تغییر می آن و نصب مجدد 4.0نسخه 

  ):نسخه هاي اصلی( با نسخه هاي باالتر 4.0مقایسه نسخه 

ه    4.0اما امکانات نسـخه   .باشد سبب شکسته شدن قفل آن نسبت به نسخه هاي باالتر بسیار کمتر میه ب 4.0به طور کلی ایرادات موجود در نسخه  نسـبت ـب
در ایـن نسـخه تنهـا     .باشد طور جداگانه میه در عدم امکان تنظیم میزان هواي تازه جهت هر فضا ب 4.0بزرگترین ایراد نسخه  .خه هاي باالتر کمتر استنس

ابـزار   4.0سـخه  همچنـین در ن  .امکان برآورد انرژي مصرفی سالیانه وجود نـدارد  4.0همچنین در نسخه  .میزان هواي تازه کل سیستم قابل انتخاب می باشد
Building Wizard ) مشابه با کاربري فضا در نرم افزارPersianHVAC (وجود ندارد.  

  

 :اشکال در محاسبات مربوط به هواي تازه - 4

 سـخه  امـا در ن  .صورت درصدي از هواي رفت تعیین شود میزان هواي تازه اشتباه محاسبه خواهد شـد ه ب 4.2یا  4در صورتی که میزان هواي تازه در نسخه 
تعیین شـود میـزان   ) L/S 6319(درصد هواي رفت  100به عنوان مثال اگر میزان هواي تازه یک دستگاه فن کوئل سقفی  .این ایراد وجود ندارد 4.4و  4.3

  :شرح ذیل محاسبه خواهد شده هواي تازه نسخه هاي مختلف ب
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  مختلف نرم افزار کریر پروژه ي مورد نظر توسط نسخه هاي میزان هواي تازهمقایسه  - )5(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  4ورود اطالعات مربوط به هواي تازه در نسخه  - ) 8(شکل 

  

  

  

  

میزان هواي تازه در نظر گرفته   کریر نسخه ها ي نرم افزار  ردیف
  )L/S( شده در محاسبات

1  Carrier hap v4.00      1999  0  
2  Carrier  hap v4.2       2003  63  
3        2006   Carrier  hap v4.3  6319  
4  Carrier hap v4.4       2010  6319  
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  4.4 و 4.3،  4.2ورود اطالعات مربوط به هواي تازه در نسخه هاي  -) 9(شکل 

  

  :اشکال در محاسبات مربوط به بار گرمایی فن دستگاه - 5
ه عنـوان مثـال ا   . شود اشتباه محاسبه می  4.2و  4بار گرمایی فن دستگاه در  نسخه هاي           وات 100فـن یـک دسـتگاه  فـن کوئـل سـقفی       تـوان گـر میـزان   ـب

محاسـبه   )6(جـدول  شـرح  ه وات است توسط نسـخه هـاي مختلـف بـ     100شود میزان گرماي فن دستگاه که  فرض) )10(کیلو وات مطابق با شکل  0.1(
  :خواهد شد

  یرتوسط نسخه هاي مختلف نرم افزار کر گرماي فن دستگاهمیزان مقایسه  - )6(جدول 
  
  
  
  
  
  

  )w( گرماي فن دستگاه  کریر نسخه ها ي نرم افزار  ردیف
1  Carrier hap v4.00      1999  149  
2  Carrier  hap v4.2       2003  202  
3        2006   Carrier  hap v4.3  100  
4  Carrier hap v4.4       2010  100  
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  گاه ورود اطالعات مربوط به الکتروموتور فن دست -)10(شکل 

  :عدم هشدار در زمان رطوبت نسبی کمتر یا زیادتر از حد مورد نظر - 6
شود رطوبت نسـبی محاسـبه شـده جهـت      می مشاهده) 11(در شکل همانطور که . در محاسبات رطوبت نسبی داخلی در تابستان ایراد دارد کریرنرم افزار 

 ،در شرایط آب و هـوایی خشـک تـر    .و هیچگونه هشداري به کاربر داده نمی شود هبوددرصد است که بسیار کم   28تا   27طور میانگین ه پروژه نمونه ب
  .درصد نیز کاهش یابد 7حتی ممکن است تا  این عدد

 
  )رطوبت نسبی منطقه مورد نظر در تابستان کمتر از حد استاندارد است(گزارش بارهاي ساعتی منطقه -)11(شکل 
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بنـدرعباس تعریـف    اگر پـروژه نمونـه جهـت شـهر      .نسبی داخلی در شرایط با بار نهان زیاد نیز مشکل دارد در محاسبات مربوط به رطوبتکریر  نرم افزار
درصد  82صبح  10رطوبت نسبی در ساعت  مثالً. باشد دست می آمد که نشان دهنده رطوبت نسبی غیر قابل قبول و متغیر میه ب )12(شکلشده بود نتایج 

مربوط بـه ایـن پـروژه کـه دمـاي       14:00متریک مربوط به ساعت همچنین نمودار سایکرو .صد و مطلوب می باشدرد 59، 16:00و نامطلوب و در ساعت 
رم افـزار کریـر       و در نقطه غیر واقعی قرار دارد نشان نمودارهواي خروجی از دستگاه در بیرون از  قفـل شکسـته در محاسـبات     دهنـده تکمیـل اشـتباهات ـن

  )13(شکل. می باشدي مرطوب رطوبت نسبی و بار نهان در شهرها

  
  رطوبت نسبی هواي داخل منطقه براي شهر بندرعباس -)12(شکل 

  
  !)خارج از نمودار واقع شده است 3نقطه ( رطوبت گیري براي شهر بندرعباس نمودار سایکرومتریک فرآیند سرمایش با  -)13(شکل 
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  :اشکال در محاسبات رطوبت نسبی - 7
هرچه میزان اخـتالف دمـاي طـرح داخـل در تابسـتان و       .باشند بی میمحاسبات رطوبت نس نسخه هاي مختلف کریر قفل شکسته داراي اشتباهات کلی در

رح داخـل در  میـزان دمـاي طـ    ،هـاي تمیـز   به عنوان مثال در بسیاري از مـوارد ماننـد اتـاق   . شود زمستان کمتر باشد اشتباهات محاسباتی در آنها تشدید می
این امکان وجود ندارد و نرم افزار اجـازه نمـی دهـد کـه دمـاي طـرح داخـل در         4.4در نسخه  .باید ثابت باشد نظر از شرایط جو تابستان و زمستان صرف

درجـه سـانتیگراد    23جهت ساختمان واقع در یک شهر مرطوب دماي  4.3و 4.2 ، 4.0بنابراین در یکی از نسخه هاي  .یکسان باشد تابستان و زمستان دقیقاً
ا         در نظـر گرفتـه بـا اسـتفاده از گزارشـات     ) )14(مطـابق بـا شـکل     0.05(دامنـه تفاضـلی حـداقل    را براي شرایط طرح داخل در تابستان و زمسـتان همـراه ـب

Hourly Zone Loads  ) جهت یکی از ماه هاي گرم میانMay  تاSeptember ًماه  مثالJuly  ( شکل نتایج)شود حاصل می )15.  

  
  تنظیم دماي طرح داخل مشابه براي تابستان و زمستان -)14(شکل 

که اختالف این میزان رطوبـت نسـبی در    ،درصد است 49 ،14:00درصد و در ساعت  100، 13:00شود رطوبت نسبی در ساعت که مشاهده می همانطور
 ،13:00این اختالف رطوبت نسبی سبب شده است کـه بـار نهـان سیسـتم درسـاعت      . شتباه در محاسبات رطوبت نسبی استمدت زمان یک ساعت نشانه ا

  .محاسبه شود 11171بیش از دو برابر و  14:00عت در سا و وات  5476
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  )رطوبت نسبی منطقه مورد نظر در تابستان(گزارش بارهاي ساعتی منطقه  -)15(شکل 


