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چکیده :این مقاله ،ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی با هدف مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویۀ مطبـوع و همننـین بهبـود
کیفیت مخابرۀ باندهای پرکاربرد فرکانسی را ارائه میکند .بهرهگیری از شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی اگرچه مصرف انرژی را کاهش میدهد،
بهصورت همزمان اثر تضعیفی بر سیگنالهای باند فرکانسی  0/۱تا  6گیگاهرتز شامل باندهای مورد نیاز برای مخابرۀ موبایل GPS ،و  GSMدارد.
در ساختار اصالحشدۀ کاهندۀ مصرف انرژی پیشنهادی ،یک حلقۀ بیضوی از روی پوشش اکسید فلزی برش خورده است که میتوانـد میـزان
انتقال باند فرکانسی  0/۱تا  6گیگاهرتز را بهاندازۀ  20/22دسی بل بهبود داده و درصد انتقال آن را از  %6۱/8۱بهازای شیشـۀ کاهنـدۀ مصـرف
انرژی به  %۱8/8۵برساند که بهاندازۀ  %۸۱/۳8بهبود دارد .شایان ذکر است که با اصالح انجامشـده میـزان انتقـال انـرژی گرمـایی از  %۸۹بـه
 %۸۵/۸۳میرسد .بهبود بهدستآمده در باند  0/۱تا  6گیگاهرتز بهازای تنها %2/۵افزایش در میزان انتقال انرژی گرمایی حاصل شـده اسـت کـه
قابل اغماض است .ساختار ارائهشده و بهبودهای ناشی از استفاده از این نوع شیشه در مدیریت مصـرف انـرژی و بهبـود کیفیـت کانـالهـای
کاربردی مخابراتی در طول مقاله ،بهدقت مورد تحلیل قرار میگیرند.

واژههای
بیضوی.

کلیدی :شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی ،باند مادونقرمز ،باند امواج مرئی ،شیشۀ اصالحشدۀ کاهنـدۀ مصـرف انـرژی ،بـرش حلقـۀ
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ارائۀ ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی بهمنظور مدیریت مصرف انرژی
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ارائۀ ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی بهمنظور مدیریت...

مصرف انرژی بهمانای داشتن محیای خنکتر در تابساتان و محیاای

 .۸مقدمه
بشر برای نیاز به ارائۀ راهکاری کاهش مصرف انرژی است .باا توهاه
به مصرف شدن بخش عظیمی از انرژی در مناطق مسکونی ،الزم است
راهحلاای مناسااک و کاااربردی باارای ماادیریت مصاارف اناارژی در
ساختمانها تادبیر شاود .تااکنون ماالاااتی در زمیناۀ تهویاۀ ماواو
ساختمانها انجام گرفته است ]1ا .[2اما از آنجایی که حدود یکساوم
هدررفت انرژی در ساختمان از طریق پنجرهها صورت مایگیارد ،باه
دارند ،میتواند نقش قابل توههی در مادیریت انارژی ،تهویاۀ هاوای
ماوو و کاهش هزینههای مرتوط داشاته باشاد .ایان موواو درباارۀ
فضاهایی که ساح وسیای از آن ها توساط شیشاه پوشایده مایشاود،
اهمیت دوچندان پیدا میکناد .یاک رو

پیشنهادشاده بارای کااهش
1

مصرف انرژی ،استفاده از شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی است .این
شیشهها باا ایجااد تغییراتای در سااختار شیشاههاای ماماولی تولیاد
میشوند .در واقع شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی از یک شیشاۀ ماماولی
تشکیل شده است که روی یک سمت آن ،پوششای از هانس خاا
نشانده میشود تا عمل کاهندگی مصرف انجام گیرد .نشااندن پوشاش
بر شیشۀ مامولی با هدف تولید شیشۀ کاهنادۀ مصارف انارژی ،از دو
طریق امکانپذیر است .در یک نو کاه باه پوشاش ساخت 2مااروف
این رو

در یک سمت شیشه نشانده میشود.

قابل اطمینان است و نیاز به مراقوت خا

از شیشه و الیاۀ

نشاندهشده روی آن ندارد و میتوان از آن بهراحتای اساتفاده کارد .در
نو دیگر که به نام پوشش نرم 3شناخته میشاود ،الیاهنشاانی اکساید
فلزی در یک سمت شیشه انجام میشود .در ایان رو  ،شیشاه بایاد
مورد مراقوت قرار بگیرد و با احتیاط استفاده شود تا به الیۀ افزودهشده
آسیوی وارد نشود ].[3
افزودن ایان الیاه باعاغ تغییار رفتاار شیشاه در برابار اماوا باا
فرکانسهای مختلف مایشاود .شیشاههاای کاهنادۀ مصارف انارژی
میتوانند بهصورت مالوبی از عوور اموا مادونقرمز 4هلوگیری کناد،
بهطوری که میزان انتقال این اموا در شیشۀ مامولی  %44و در شیشاۀ
کاهندۀ مصرف انرژی  %43است؛ که  %11کاهش را نشان میدهد ] 4و
 .[1با توهه به اینکه انرژی گرماایی توساط اماوا باا باناد فرکانسای
مادونقرمز حمل میشود ،کاهش انتقال این اموا از شیشههای کاهندۀ
1. Energy Saving Glass
2. Hard Coating
3. Soft Coating
4. Infrared

استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی شده و تا حاد زیاادی کااهش
مصرف انرژی را به همراه خواهد داشت .این در حالی است که اموا
مرئی بهآسانی امکان عوور از این شیشههاا را دارناد؛ یانای افازون بار
اینکه استفاده از این شیشهها تأثیری بر دیاد از طریاق شیشاه ندارناد،
منجر به کاهش مصرف انرژی نیز میشوند.
گرچه استفاده از این رو  ،نوآوری قابل توههی به شمار میآیاد
و میتواند بهنحو مناسوی کاهش مصرف انرژی را در پی داشته باشد ،با
این حال عیوی عمده دارد که کاربرد آن را با مشکالتی مواهه میکند و
محدود میسازد .عیک عمدۀ این ساختارها در آن است که افزودن الیه
به یک سمت شیشه نهتنها منجر به تضایف اماوا در باناد فرکانسای
مادونقرمز میشود بلکه اموا کاربردی و وروری در باناد فرکانسای
 0/4تا  6گیگاهرتز را که شاامل سایگنالهاای موبایال،

1

6

GSM ،GPS

میشود تا حد زیادی تضایف میکند .به ایان ترتیاک اساتفاده از ایان
سیگنالها در ساختمان محدود شده و کیفیت سرویسدهی به کااربران
کاهش مییابد .در راساتای ارائاۀ راهکااری بارای رفاع ایان مشاکل،
ساختار پوشش اکسید فلزی استفادهشده در شیشههای کاهندۀ مصارف
انرژی اصالح میشود تا بتواند انتقال باناد فرکانسای فاوق را تاا حاد
امکان افزایش دهد .به این منظور ،المانهاای باا سااختارها و اشاکال
مختلف از روی پوشش اکسید فلزی بر

میخورند تا در آن محلهاا

تنها شیشۀ مامولی به ها بماند .با این کار ،پوشش روی شیشاه مانناد
یک فیلتر میانگذر عمل میکند .با تنظیم ابااد و سااختار ناحیاه بار
خورده میتوان باند عوور و قاع فیلتر میان گذر ایجادشده را روی باند
فرکانسی مورد نظر متمرکز کرد .شایان ذکر اسات کاه اساتفاده از ایان
ساختارها تأثیری روی دید از طریق شیشه نداشته و امکان دید واواح
همچنان وهود دارد.
تاکنون ماالااتی در زمینۀ طراحی شیشههای کاهندۀ مصارف انارژی
با بر هایی روی پوشش اکسید فلزی آنها انجام شده است .برای مثاال
در مرهع ] [6رفتار شیشاۀ کاهنادۀ مصارف انارژی در برابار اماوا باا
فرکانسهای مختلف بررسی شده است .نشان داده شده است که استفاده
از چنین شیشههایی باعغ کاهش مصرف انرژی میشوند ،اما در صورت
نصک در ساختمان منجر به کاهش کیفیت مخابرۀ سیگنالهای پرکااربرد
مخابراتی میشوند .مرهع ] [7سااختاری را مارفای مایکناد کاه بارای
رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی اقدام به بر
یک بر

یک حلقۀ مربای و

ترکیوی دیگر از روی پوشش شیشه نموده است .این کار باعغ
5. Global Positioning System
6. Global System for Mobile Communication
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نظر میرسد طراحی شیشههایی که قابلیت کنترل ردوبدل شدن گرما را

گرمتر در زمستان خواهد بود .این اتفاق بهنوبۀ خود منجار باه کااهش
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افزایش دمای کرۀ زمین و تغییرات آبوهوایی ناشی از آن دلیل اصلی

است ،الیۀ سخت از هنس خا
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رفتار ثابت و پایدار به دست آمده است .در ساختار ارائهشده در مرهاع

انرژی نوعی بهوود پیدا میکناد .ایان دساتاورد تنهاا باا  %2/1افازایش

] [4با هدف بهوود انتقال باناد فرکانسای اماوا رادیاویی و ماایکروویو،

انرژی گرمایی همراه است که در برابر بهوود بهدستآمده قابل صارف

حلقههای ششولای از روی شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی بریده شدهاند.

نظر کردن میباشد .بهوود حاصله با بر

یک حلقۀ بیضیشکل از روی

در ایاان ماالاااه تااا  20دساایباال بهوااود در بانااد فرکانساای  0/1تااا 2/3

پوشش فلزی شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی حاصل شاده اسات .شاایان

گیگاهرتز به دست آمده است .در مرهع ] [9نیز از ترکیاک دو سااختار

ذکر است بررسیها در طول مو  400تا  700نانومتر (اماوا مرئای ،

باالگذر و پایینگذر برای ایجاد خاصایت فیلتاری الزم بارای تقویات

 1200تا  1700نانومتر (مادونقرمز  ،باند فرکانسی  0/4تا  6گیگااهرتز

انتقال اموا تضایفشده در اثر حضور پوشش اکساید فلازی اساتفاده

که مربوط به باند فرکانسی اموا رادیویی و شامل بانادهای پرکااربرد

شده است .نویسندگان در مرهع ] [10به مارفای سااختاری هدیاد باا

مخابراتی است انجام میشوند.

انتقال حدود  %40در طول ماو کااری  3تاا  1میکرومتار بارای اماوا

در ادامۀ این مقاله در بخش  2رفتار فرکانسی نو خاصی از شیشۀ

مادونقرمز پرداخته و ساختار ارائاهشاده را باهدقات بررسای کاردهاناد.

کاهندۀ مصرف انرژی به نام  Suncoolبررسی میشود .سپس در بخش

بهعنوان مثالی دیگر از چنین شیشههایی ،یک ساختار سهالیۀ فراپهن باناد

 3میزان تأثیرپذیری انتقال باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز با اساتفاده

برای استفاده در پوشش شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی در مرهع ][11

از این شیشه مورد بحغ قرار میگیرد .در اداماه در بخاش  ،4سااختار

ارائه شده است .این ساختار قادر است بهخوبی بازۀ فرکانسی مادونقرمز

شیشۀ اصالحشدۀ کاهندۀ مصرف انرژی ارائهشده در این مقاله مارفای

را تضایف نموده و اموا باند مرئی را از خود عوور دهاد .همچناین در

میشود و میزان تأثیرپذیری باند فرکانسی  0/4تا  6گیگااهرتز بررسای

باند فرکانسی  0/62تاا  2/02گیگااهرتز کاه مرباوط باه باناد فرکانسای

میگردد .در نهایت میزان کاهش مصرف انرژی بهدست آمده با استفاده

 GPS ،GSMو  UHF TVاست ،افزایش انتقال بهوسیلۀ ایان سااختار

از ساختار اصالحشدۀ ارائهشده در بخش  1مورد تحلیل قرار میگیارد.

به دست آمده است .ماالاۀ انجامشده در مرهاع ] [12ابتادا رابااۀ باین

نتیجهگیری از کار پیش رو در بخش  6ارائه خواهد شد.

میزان مساحت بر خورده از روی پوشش شیشۀ کاهندۀ مصرف انارژی

 .2بررسی رفتار فرکانسی شیشـۀ  Suncoolدر برابـر

انتقال باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز را بهوود دهد .همچنین نشان داده

امواج الکترومغناطیسی

شده است که استفاده از این ساختار تأثیر مخربی بر دید از طریق شیشاه

امروزه انوا مختلفی از شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی بارای اساتفاده در

ندارد .ساختارهای متنو دیگری از انوا شیشههای اصالحشادۀ کاهنادۀ

ساختمانها تولید و استفاده میشوند .یکی از کارخانههای تولیدکننادۀ ایان

مصرف انرژی نیز در مراهع ]13ا [16ارائه شدهاناد کاه راهکارهاایی را

شیشهها کارخانۀ تولید شیشۀ  Pilkingtonاست که به تولید انوا مختلفای

برای انتقال مناسک باند فرکانسی رادیویی و مایکروویو و تضاایف باناد

از شیشههای کاهندۀ انرژی میپردازد .یکی از پرکاربردترین تولیادات ایان

فرکانسی مادونقرمز ارائه میکنند .با اینکه ساختارهای ارائهشده تااکنون

کارخانه به نام تجاری  Suncoolشناخته میشود ] Suncool .[4شیشاهای

توانستهاند بهخوبی هدف اصلی استفاده از شیشههای کاهنادۀ مصارف

با قابلیت کنترل انتقال گرمای باالست که میتواند درصد زیاادی از اماوا

انرژی را فراهم کنند ،میتوان گفات تااکنون ماالااۀ هادی در زمیناۀ

مرئی را از خود عوور دهد؛ ازاینرو در فرایند دیاد از طریاق شیشاه تاأثیر

بررسی میزان کاهش مصرف انرژی همراه با بهوود کیفیت مخابرۀ اموا

مخرب نداشته و بهراحتی در ساختمانها با هدف کاهش مصرف انرژی به

رادیویی و مایکروویو از طریق استفاده از این شیشاههاا ماارح نشاده

کار میرود .در این مقاله ،روی شیشۀ  Suncoolمتمرکز شاده و ماالااات

است.

بر اساس ویژگیهای این نو ساختار شیشهای انجام خواهناد شاد .شاکل

را بررسی کرده و سپس از طریق ارائۀ سااختاری هدیاد توانساته اسات

با توهه به بحغ مارحشده ،ماالاۀ پایش رو درصادد ارائاۀ یاک

( 1منحنی پاسخ فرکانسی شیشۀ  Suncoolرا در چهار حالت مختلاف در

ساختار اصالحشده از شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی برآمده است که

باندهای فرکانسی مرئی و ماادونقرماز نشاان مایدهاد ] .[12حالات اول

بتواند بهطور همزمان هم مصرف انرژی را کنترل کند و در عاین حاال

شیشۀ مامولی بدون پوشش کاهندۀ مصرف انرژی است .همان طور که در

بتواند باندهای مورد نیاز فرکانسی را بهخاوبی انتقاال دهاد .باهوسایلۀ

منحنی دیده میشود ،در این حالت انتقال انجامشده در باند فرکانسی مرئای

ساختار ارائهشده ،انتقال انرژی گرماایی باهانادازۀ  %34/11نساوت باه

و مادونقرمز زیاد است و بیشتر مو تابششده از شیشه عوور مایکناد .در

] [ DOI: 10.22052/9.1.48

انتقال باند مادونقرمز شده است .همچنین بهازای زوایای  0تا  60درهاه

باندهای فرکانسی کاربردی بهاندازۀ  %14/97نسوت باه شیشاۀ کاهنادۀ
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کاهش  %12/31از مساحت کل شیشاه و افزایشای باه هماین انادازه در

شیشۀ مامولی کاهش نشان میدهد .ایان در حاالی اسات کاه انتقاال

ارائۀ ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی بهمنظور مدیریت...

05

کیفیت از پشت موانع شیشهای ،دلیلی بار ایان ادعاسات کاه یاک شیشاۀ

کاهش میزان انتقال اموا مشاهده میشود .گرچه کاهش انتقال اماوا

مامولی دارای توان انتقال باالی باندهای فرکانسی مختلف است .در حالت

باند مادونقرمز بسیار مالوب است ،اختالل در انتقاال اماوا در باناد

دوم دیده میشود که با افزودن پوشش اکسید فلزی به شیشه و ایجااد یاک

فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز نامالوب بوده و استفاده از این شیشهها را

شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی ،پاسخ فرکانسی دچار تغییر میشود؛ بهطاوری

دچار محدودیتهای اساسی خواهد کرد.

که هم میزان انتقال اموا مرئی و هم اموا مادونقرمز کاهش مییابد .الوتاه

با هدف ارائاۀ راهکااری بارای حال ایان مشاکل ،در سااختارهای

مرئای اسات .در حقیقات ایان هماان کاارکرد ماورد انتظاار از ایان نااو

پوشش اکسید فلزی روی شیشه پرداخته میشود .باا ایان کاار در محال

شیشههاست .کاهش انتقال باندهای فرکانسی از طریق شیشاههاای کاهنادۀ

بر خورده ،فقط شیشۀ مامولی باقی خواهد ماند .از لحاا مغناطیسای

مصرف انرژی را به این صورت نیز میتوان توهیه کرد که با افزودن الیاه،

رفتار چنین ساختاری مشابه یک فیلتر میانگاذر خواهاد باود .باا تنظایم

دیگر شیشۀ مامولی نخواهیم داشت ،بلکه شیشه همراه باا پوشاش وهاود

دقیق ابااد قسمت بر خورده و محال بار

مایتاوان باناد فرکانسای

خواهد داشت .همین امر رفتار شیشۀ مامولی را تغییار مایدهاد و بادیهی

مالوب را که در اینجا همان باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز اسات ،در

است که دیگر بهاندازۀ زمانی که تنها شیشۀ مامولی وهاود داشات ،انتقاال

باند عوور قرار داده و انتقال باالیی را در این بازه به دست آورد .الوته باید

باندهای فرکانسی وهود نداشته باشد .با توهه به اینکه گرما از طریق اموا

مایخاورد و

توهه داشت که چون بخشی از پوشش اکسید فلزی بار

مادونقرمز منتقل میشود ،با کاهش میزان انتقال این اموا در واقاع میازان

قسمت بر

گرمای ردوبدلشده از طریق شیشه کاهش یافته است که ایان امار باهنوباۀ

امر منجر به افزایش انتقال باند فرکانسای ماادونقرماز خواهاد شاد کاه

خود منجر به کاهش مصرف انرژی میگردد .همچنین دید از طریق شیشاه

مالوب نیست .باا ایجااد مصاالحهای باین میازان افازایش انتقاال باناد

که از طریق اموا مرئی صورت میگیرد ،کمتر دچاار آسایک مایشاود و

فرکانسی مادونقرمز و افزایش انتقال باند فرکانسای  0/4تاا  6گیگااهرتز

همچنان کیفیت باالی دید در حدود  %70وهود دارد.

میتوان هم به هدف مدیریت و کاهش مصرف انرژی دست یافت و هم
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خورده رفتار شیشۀ مامولی را از خود نشان میدهاد ،ایان

باندهای پرکاربرد مخابراتی را بهخوبی تحت پوشش قرار داد .در وامن
دید از طریق شیشه دچار اختالل نخواهد شد.
با توهه به اینکه هدف اصلی از استفاده از ایان شیشاههاا کااهش
مصرف انرژی است ،بخاش  3میازان افازایش انتقاال ناامالوب باناد
فرکانسی مادونقرمز را در اثر ایجااد بار

روی پاو

اکساید فلازی

بررسی میکند.

10
0
300

شکل ( :)۸منحنی درصد انتقال امواج باند فرکانسی مرئی و مادونقرمز در
چهار حالت کاری مختلف شیشه []۸2

با توهه به بحغ انجامشده به نظر مایرساد شیشاههاای کاهنادۀ
مصرف انرژی ،با کنترل میزان ردوبدل شدن گرماا باین فضاای داخال
خانه و فضای بیرون ،میتوانند بهنحو مؤثری در سااختمانهاا اساتفاده
شوند .اما با نگاهی دقیقتر به رفتار این شیشهها میتاوان دریافات کاه
اگرچه استفاده از شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی میتواند به کنترل انتقال
گرما کمک شایانی نمایاد ،باهطاور همزماان انتقاال اماوا فرکانسای
پرکاربرد همچون اموا موبایل را دچار اختالل میکند؛ به این مانی که
در باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز که شامل باندهای پرکاربرد و مفید

 .۹تأثیرپذیری انتقال امواج باند فرکانسی مادون قرمز
با برش پوشش شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی
همان طور که در قسمت قول اشاره شد ،بار

بخاشهاایی از پوشاش

اکسید فلزی در شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی منجر به افزایش انتقاال
باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز میشاود؛ در نتیجاۀ ایان امار باهطاور
همزمان ،میزان انتقال باند مادونقرمز نیز افزایش پیدا میکند .این افزایش
انتقال باند مادونقرمز بهدلیل افزایش ردوبدل شدن گرما نامالوب اسات
اما در هر صورت باید توهه داشت در صورتی که این میزان افازایش در
انتقال باند مادونقرمز را مفید در نظر نداشت ،عمال استفاده از شیشههای
1. World Wide Interoperability for Microwave Access
2. Wide Local Area Network
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باید دقت کرد میزان کاهش اموا مادونقرمز بسیار بیشتر از کاهش اماوا

اصالحشدۀ شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی به ایجااد بار هاایی روی

] [ DOI: 10.22052/9.1.48

حقیقت ،دید مناسک و واوح از طریق شیشه و یاا تمااسهاای تلفنای باا

فرکانسی همچون  GSM ،WLAN2 ،WiMAX1و  GPSاسات نیاز

 05نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

رادیویی و مایکروویوی از طریق این شیشهها قابل حصول نیست.

روی این شیشه ،پوشش کاهندۀ مصرف انرژی از هنس اکسید فلز قرار داده

اگر نتایج بهدستآماده در شاکل ( 1باهدقات بررسای شاوند ،دیاده

شده است .با هدف بهوود انتقال باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز ،یک حلقۀ

میشود اگر یک دریچه با ابااد  2/1×3میلیمترمرباع (دریچاۀ ناو اول از

بیضوی از روی پوشش اکسید فلزی شیشه بریده شده است .این قسمت در

شیشۀ کاهندۀ مصرف انارژی باا اباااد  100در  100میلایمترمرباع بار

واقع همان نقش فیلتر میانگذر را داشته و افزایش انتقال باند فرکانسای 0/4

بخورد که برابر  %2/9مساحت کل شیشه است ،میزان انتقال باناد فرکانسای

تا  6گیگاهرتز را بهدنوال خواهد داشت .ساختار نشان دادهشده یاک باار باا

مادونقرمز نسوت به حالتی کاه پوشاش کامال روی شیشاه وهاود داشاته

پوشش کامل و بار دیگر با حلقاۀ بیضاوی بار خاورده از روی پوشاش

باشد ،بهاندازۀ  %2/4افزایش پیدا میکند .اگر دریچاۀ بازر تاری باا اباااد

شویهسازی شده و منحنی انتقال در شکل ( 3نشان داده شده است.

پوشش شیشه بر

داده شود ،میزان انتقال باند فرکانسی مادونقرمز نساوت

R2

به پوشش کامل بهاندازۀ  %7/9افزایش خواهاد داشات ] .[12نتیجاه گرفتاه

R1

میشود هرچقدر مساحت بیشاتری از پوشاش اکساید فلازی روی شیشاه
بر

شیشه مامولی

بخورد ،میزان انتقال باند فرکانسی مادونقرمز بیشتر خواهد شاد .ایان
بر ایجاد شده بر
روی پوشش اکسید
فلزی

در حالی است که برای حفظ خاصیت کاهندگی مصرف انرژی الزم اسات
تا حد امکان میزان انتقال باند مادونقرمز را در ساح پایینتری نگه داشات.
با بررسی میزان انتقال باناد فرکانسای ماادونقرماز باهازای مسااحتهاای

شکل ( :)2ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی همراه با برش
ایجادشده روی پوشش اکسید فلزی

مختلف بر یافته از پوشش شیشه ،میتوان به این نتیجۀ مهم رسید که بین

0

مساحت بر خورده و میزان افزایش انتقال مادونقرماز از شیشاۀ کاهنادۀ
مصرف انرژی ،راباۀ خای با تقریک خوبی برقارار اسات ][12؛ یانای باا

با پوشش کامل

افزایش میزان مساحت بر خورده ،میزان بیشاتری از اماوا ماادونقرماز

-20

با برش بر
روی پوشش

فرصت انتقال از شیشه را پیدا میکنند .در این راساتا بارای حاداقل کاردن

-30

میزان افزایش ایجادشده در انتقال اماوا ماادونقرماز ،الزم اسات تاا حاد
امکان مساحت قسمتهای بریدهشده کوچک در نظر گرفته شود.

 .۸معرفی ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف
انرژی و مطالعۀ رفتار فرکانسی آن
در این قسمت ،ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی مارفای و
بررسی میشود .موارد زیر در طراحی این ساختار مدنظر قرار گرفته است:




ارائۀ ساختاری ساده تا هزینۀ ساخت آن مقرونبهصرفه باشد.
ارائۀ ساختاری با مساحت اندک بار خاورده تاا کمتارین
تأثیرگذاری را بر افزایش انتقال باند فرکانسای ماادونقرماز
داشته باشد.



ارائۀ ساختاری که بتواند میزان انتقال باند فرکانسی  0/4تا 6
گیگاهرتز را بهطور قابل قوولی افزایش دهد.

ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی و قسمت بر خوردۀ
روی آن در شکل ( 2نشان داده شده است .همان طور که دیده میشاود،
ابااااد شیشااه  20×20میلاایمترمربااع در نظاار گرفتااه شااده اساات .نتااایج

6

5/6

میزان انتقال )دسی بل(

-10

4/4 4/8 5/2

2/8 3/2 3/6 4
فرکانس )گیگاهرتز(

2/4

2

-40
0/8 1/2 1/6

شکل ( :)۹منحنی انتقال برحسب دسیبل در حالت شیشه با پوشش کامل
اکسید فلزی و با ایجاد برش روی پوشش

همان طور که دیده میشود ،افزودن این ساختار منجر به افزایش انتقال
مو بهاندازۀ حداقل  13/13دسیبل در فرکانس  0/4گیگاهرتز و باهانادازۀ
حداکثر  21/23دسیبل در فرکاانس  3/2گیگااهرتز شاده اسات .بناابراین
ساختار ارائهشده میتواند بهخوبی میازان انتقاال باناد فرکانسای  0/4تاا 6
گیگاهرتز را افزایش دهد .برای انتخاب بهترین مقدار بارای اباااد قسامت
بر خورده از روی پوشش شیشۀ کاهندۀ مصارف انارژی ،بار هاای باا
اندازههای مختلف مورد ماالاه قرار گرفته است .منحنیهای انتقال باهازای
مقادیر مختلف در شکل ( 4نشاان داده شادهاناد .نتاایج نشاان مایدهناد
بیشترین میزان افزایش انتقال باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز بهازای اندازۀ
 16میلیمتر برای قار بیرونی بیضی و  14میلیمتر برای قار درونی بیضای
رخ داده است .با داشتن این ابااد کمترین افزایش انتقال  13/13دسیبال در
فرکانس  400مگااهرتز و  21/23دسایبال در فرکاانس  3/2گیگااهرتز و
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 6/9×3/1میلیمترمربع (دریچۀ نو دوم ماادل  %7/7مساحت کل از روی

پوشش اکسید فلزی
شیشه

] [ DOI: 10.22052/9.1.48

کاهندۀ مصرف انرژی میسر نخواهد بود؛ چراکه مخابره با کیفیات اماوا

بهدستآمده برای این نمونه قابل تامیم به شیشه با اباااد بازر تار اسات.

ارائۀ ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی بهمنظور مدیریت...
بهصورت میانگین برابر  20/22دسیبل در کل باازۀ فرکانسای ماورد نظار
خواهد بود.
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شکل ( :)6منحنیهای انتقال با پوشش کامل و با ایجاد برش روی پوشش
بهازای زوایای مختلف پالریزاسیون TM

 40درهه

شکل ( :)۸منحنیهای انتقال بهازای ابعاد مختلف برش حلقۀ بیضوی

مشاهده شد که میزان انتقال باند فرکانسی  0/4تاا  6گیگااهرتز باا

داشتن پاسخ پایدار در برابر شرایط متغیر محیای یکی از عوامل مهم

ایجاد بر هایی بهشکل حلقههای بیضایشاکل روی پوشاش شیشاۀ

برای بررسی رفتار شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی اسات؛ زیارا بااد از

کاهندۀ مصرف انرژی بهخوبی افازایش یافات .ایان افازایش باهطاور

نصک شیشه در محل مورد نظر ،در مارض اموا باا پالریزاسایونهاا و

میانگین  20/22دسیبل در کل باند فرکانسی فوق است .قوال نیاز بیاان

زوایای تابش مختلف قرار میگیرد .انتظار میرود یاک سااختار کاهنادۀ

شد که ساختار اصالحشده افزون بر افزایش میزان انتقال باند فرکانسی

مصرف انرژی مناسک بتواند در برابر شرایط کاری متغیار رفتاار ثابات و

 0/4تا  6گیگاهرتز ،همزمان منجر باه افازایش انتقاال اماوا باا باناد

پایدار از خود نشان دهد و میزان انتقال و تضایفهای ایجادشاده دچاار

فرکانسی مادونقرمز نیز میشود .با توهه به ایان موواو کاه انارژی

تغییر نشود .شکلهای ( 1و ( 6منحنیهای مربوط به شیشه باا پوشاش

گرمایی از طریق اموا با باند فرکانسی ماادونقرماز منتقال مایشاود،

کامل و با ایجاد بر

روی پوشش را تحت زوایای مختلف تابش تاا 40

افزایش انتقال آن نامالوب است.

درهه و برای دو نو پالریزاسیون  TEو  TMنشان میدهد .نتایج حاکی

مشاهده شد راباۀ بین مساحت بر یافته و میزان افازایش انتقاال

از آن است که پاسخ فرکانسی پایدار در هار دو حالات باه دسات آماده

باند فرکانسی مادونقرمز راباهای خای است ] .[12با توهه باه اینکاه

است که نشاندهندۀ قابلیت اطمینان از کارایی این ساختار در کاربردهای

حلقۀ بیضوی بر خورده از روی پوشش شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی

واقای میباشد .با توهه به اینکه باندهای فرکانسی کاری تحات شارایط

تقریوا  %1/4مساحت کل شیشه را شامل مایشاود ،باا واریک 1/014

کاری مختلف کامال حفظ شدهاند ،مایتاوان باا تقریاک خاوبی از ایان

افزایش نامالوب انتقال باند فرکانسی مادونقرماز نیاز وهاود خواهاد

تغییرات هزئی صرفنظار کارد و سااختار را پایادار دانسات .بناابراین

داشت .در ازای این افزایش نامالوب ،افزایش مالوب  20/22دسیبل

میتوان با اطمینان خاطر ساختار ارائهشاده را روی شیشاههاای کاهنادۀ

ماادل  %14/97نسوت به شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی نوعی در سراسر

مصرف انرژی مورد بهرهبرداری قرار داد.

باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز به دست آماده اسات کاه باه بهواود
با بر المانهای
فرکانس گزین

کیفیت مخابره سیگنالها کمک شایانی میکند .بیشترین میزان افازایش
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شکل ( :)۵منحنیهای انتقال با پوشش کامل و با ایجاد برش روی پوشش
بهازای زوایای مختلف پالریزاسیون TE

مربوط به فرکانس  3/2گیگاهرتز با  21/23دسیبل افزایش و کمتارین
مقدار مربوط به فرکانس  0/4گیگاهرتز با اندازۀ  13/13دسیبل است.
پرواوح است در ازای ایان دساتاورد باهدساتآماده توساط سااختار
ارائهشده ،افزایش ناچیز عوور باند فرکانسی مادونقرمز با تقریک بسیار
خوبی قابل صرفنظر کردن خواهد بود .در حقیقات مایتاوان گفات
مصالحهای بین میزان افزایش انتقال باند فرکانسی مادونقرماز و بهواود
مخابرۀ باندهای پرکاربرد فرکانسی صورت گرفته است.
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با بر المانهای
فرکانس گزین
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 09نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

 .۵تأثیر ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصـرف بـر
میزان تأثیرگذاری استفاده از ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصارف
انرژی ارائهشده در این مقاله ،بر میزان کاهش مصرف انرژی در سیستم
تهویۀ ساختمان در این قسمت ،بهدقات بررسای شاده اسات .درصاد
انتقال باندهای فرکانسی  0/4تا  6گیگااهرتز و ماادونقرماز از شیشاۀ
مامولی و شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی در شکل ( 7نشاان داده شاده
است .باید در نظر داشت که شیشه تاابش خورشاید را باه ساه رو
راستا وریک  g-valueبرای یک شیشه بخشی از تابش خورشید است
که در شرایط نزدیک باه تاابش عماودی از لاااب شیشاه باه تماامی
رو های موهود عوور میکند ] .[4با توهه به اطالعات ارائهشاده در
برگههای اطالعااتی g-value ،بارای شیشاۀ ماماولی بادون پوشاش
کاهندۀ مصرف انرژی برابار  %44اسات ] .[4در واقاع  %44از انارژی

گیگاهرتز و مادونقرمز نشان میدهد .با استفاده از ساختار اصالحشادۀ
پیشنهادی در این مقاله ،میزان انتقال گرما از طریق اموا مادونقرمز به
 %41/49میرسد .این مقدار در اثر کاهش  %1/4مسااحت سااح کال
شیشه و در نظر داشتن راباۀ خای بین مساحت بر یافتاه و افازایش
میزان انتقال مادونقرمز به دست آمده است .دیده میشاود ایان مقادار
بهاندازۀ  %2/1نسوت به شیشۀ کاهندۀ انرژی ( %43افزایش داشته است
اما بهازای آن ،میزان انتقال باند فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز از %64/74
بهازای شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی باه میازان  %47/71رسایده اسات.
بدیهی است افزایش  %2/1انتقال گرما در برابر افزایش  %14/97بهواود
مخابرۀ سیگنالهای پرکاربرد مخاابراتی قابال اغمااض اسات .از ایان
طریق میتوان هم بهصورت مناسک ،میزان مصرف انرژی را کنترل کرد
و هم بهآسانی باندهای مخابراتی را به کار گرفت.

مقدار  g-valueبه  %43میرسد ] .[4در واقع با استفاده از شیشاههاای
کاهندۀ مصرف انرژی به میزان  %41از ردوبدل شدن گرماا نساوت باه
شیشۀ مامولی هلوگیری میشود؛ در نتیجه فضای داخل سااختمان در
فصل سرما گرمتر و در فصل گرما خنکتر میماناد .هرچناد کاه ایان
مقدار کاهش ،مصرف انرژی را بهطور چشامگیری کااهش مایدهاد،

درصد انتقال اموا مادون قرمز

فضای داخل برساند .با افزودن پوشش در شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی
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درصد انتقال اموا  0/8تا  6گیگاهرتز

تابیدهشده به شیشۀ مامولی قادر است از شیشه بگاذرد و خاود را باه

100
90
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90

شیشه مامولی

استفاده از شیشههای کاهندۀ مصرف انرژی بهدلیل اساتفاده از پوشاش

شکل ( :)۱درصد انتقال باند فرکانسی مادونقرمز و مایکروویو از شیشۀ

اکسید فلز روی آن ،منجر به اختالل در انتقال باند فرکانسی مفیاد 0/4

معمولی ،شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی و شیشۀ اصالحشدۀ کاهندۀ مصرف
انرژی پیشنهادی

تا  6گیگاهرتز میشود .همان طور که شکل ( 7نشان میدهاد ،اماوا
در بازۀ فرکانسی  0/4تا  6گیگاهرتز بهاندازۀ  %94/2از شیشۀ ماماولی
منتقل میشوند ،درحالیکه برای شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی این میزان
به  %64/74رسیده اسات .ایان کااهش انتقاال باا اساتفاده از سااختار
پیشنهادی در این مقاله بهوود یافته است.

درصد انتقال اموا مادون قرمز
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شکل ( :)8درصد انتقال باند فرکانسی مادونقرمز و مایکروویو از شیشۀ
معمولی و شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی

در این مقاله ،ساختار اصالحشدهای از شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی باا
هدف مدیریت انتقال انرژی و فراهم آوردن مخابرۀ مؤثر باند فرکانسی
 0/4تا  6گیگاهرتز ارائه شد .شیشۀ مامولی  %44انتقال باند فرکانسای

درصد انتقال اموا  0/8تا  6گیگاهرتز
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 .6نتیجهگیری

مادونقرمز و  %94/2انتقال باناد فرکانسای  0/4تاا  6گیگااهرتز دارد.
استفاده از شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی نوعی مانند  Suncoolمنجار باه
کاهش انتقال مالاوب اماوا ماادون قرماز باه  %43و کااهش انتقاال
نااامالوب بانااد فرکانساای  0/4تااا  6گیگاااهرتز بااه  %64/74و عاادم
تأثیرگذاری بر باند مرئی میشود .با هدف افزایش انتقال باند فرکانسی
 0/4تا  6گیگاهرتز ،ساختار اصالح شده با ایجااد بار
اکسید فلزی ارائه شد .ساختار حاور با بر

روی پوشاش

مساحتی در حدود %1/4

از مساحت کل شیشه میتواند میزان انتقاال باناد فرکانسای  0/4تاا 6
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مدیریت می کند که عوارتاناد از :انتقاال ،بازتااب و هاذب .در ایان

مصرف انرژی پیشنهادی در این مقاله را بر میزان انتقال اموا  0/4تا 6

] [ DOI: 10.22052/9.1.48

کاهش مصرف انرژی

شکل ( 4تاأثیر اساتفاده از سااختار اصاالحشادۀ شیشاۀ کاهنادۀ

[ DOI: 10.22052/9.1.48 ]

00

...ارائۀ ساختار اصالحشدۀ شیشۀ کاهندۀ مصرف انرژی بهمنظور مدیریت

افزایش انتقال باند مادونقرمز به دست آمده که قابل صرفنظار کاردن

 نسوت باه شیشاۀ کاهنادۀ%14/97  برساند که%47/71 گیگاهرتز را به

.است

%2/1  ایان بهواود در ازای افازایش.مصرف انرژی ناوعی بهواود دارد
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