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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

سعید سعیدی
در دنیای دانش و فناوری امروز، یکی از موضوعاتی که حسابی 

سر و صدا به راه انداخته است، قطع وابستگی از انرژی های 
تجدیدناپذیر و حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر است. نکته 

قابل توجه اینکه کشور عزیزمان، ایران عاوه بر بهره مندی از 
منابع انرژی طبیعی همچون نفت و گاز، پتانسیل باالیی در جذب 

انرژی خورشیدی و تبدیل آن به برق دارد چرا که میزان تابش 
خورشید در بسیاری از شهرهای ایران باالتر از سهم دیگر کشورها 

از این منبع انرژی است. 
کاهش میزان بارندگی تاثیر مستقیمی در قطع و یا هشدار برای 
کاهش مصرف برق خواهد داشت، این در حالی است که تابش 

نور خورشیدی کم نخواهد شد و همیشگی است و این یعنی یک 
ضرورت برای حرکت قوی تر و جدی تر به سمت بهره مندی از 

انرژی های تجدیدپذیر.
از سوی دیگر، آلودگی هوا و گرمایش جهانی کره زمین باعث 
شده تا جوامع بین المللی گام هایی را در جهت توقف استفاده از 

سوخت های فسیلی بردارند که انقاب الکتریکی کردن در صنعت 
خودرو مصداق بارز این امر است و این یعنی آغازی برای مصرف 

بیشتر برق. اگر این اتفاق که در کل یک حرکت بسیار مثبت 
است، در ایران هم به امری مرسوم تبدیل شود، تامین برق برای 

شارژ این خودروها مستلزم افزایش زیرساخت های تولید برق 
خواهد بود. این خود می تواند انگیزشی باشد برای برداشتن گام ها 

سریع تر و بلندتر جهت بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر.
یکی دیگر از مباحث داغ این روزها که اتفاقا با برق هم بی ارتباط 
نیست، موضوع بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال است که 

استخراج آن ها نیازمند مصرف باالی برق است. این موضوع از 
این جهت اهمیت دارد که برق مورد نیاز برای استخراج بیت کوین 

در ایران بسیار ارزان تر از سایر کشورها است که البته اگر 
هوشمندانه صورت گیرد، استخراج آن می تواند به ارزآوری برای 

کشور منجر شود. 
حال می توان به این نتیجه رسید که با سرمایه گذاری در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر، بستر جداگانه ای برای تولید برق جهت 

استخراج بیت کوین فراهم کرد تا از این طریق به اقتصاد ملی هم 
کمک شود.  

تجدیدپذیرها مسیری امن 
برای استخراج بیت کوین
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یکی از مهم ترین الزامات این بود که مبردهای 
جدید سمی نباشند. تفکر رایج این بود که هر 

ترکیب حاوی فلوئور احتمااًل سمی است. یک بخش 
کوچک از مبرد جدید آماده و بدون هیچ اثری روی 

یک خوکچه هندی آزمایش شد. بچ دیگر آماده شد، 
اما این بار خوکچه مرد. بررسی ها نشان داد کاتالیزور 
مورد استفاده برای آماده کردن نمونه مبرد آلوده بود 

که سبب ترکیب گاز کشنده فسژن با مبرد شد. در 
واقع، چهار ویال دیگر کاتالیزور تری فلورید آنتیموان 

آلوده تشخیص داده شد. این واقعیت که فقط 5 
ویال کاتالیزور برای محققین آماده بود که چهار 

مورد از آن الوده بود. اگر اولین خوکچه مرده بود، 
آزمایش ادامه پیدا می کرد؟ 

در واقع، آزمایش با مبرد جدید ادامه پیدا نکرد و 
ایان مساله در 1930 در سطح جامعه اعام شد. 
مبرد جدید فرئون توسط شرکت مواد شیمیایی 
کینتیک ساخته شد؛ این شرکت تحت مالکیت 
مشترک جنرال موتورز و دوپونت بود. فرئون به 

قدری کشف مهمی تلقی می شد که مبرد جدید نه 
فقط به فریجیدر بلکه به همه متقاضیان فروخته 
شد. فرئون 12، روند اولین CFC فروخته شده 

خیلی زود با سایر کلروفلوروکربن ها برای کاربردهای 

HVAC چگونه جهان را تغییر داد؟- بخش پایانی

صنعت HVAC&R سبک زندگی ما را به قدری تغییر داده که ما بسیاری نوآوری مهندسی 
را بدیهی می شماریم. اگرچه این ابداعات در تاریخ صنعت ما همواره وجود داشته اند، 
اما بعضی پیشرفت ها در قرن بیستم به شکل گسترده و مستقیم بر زندگی روزمره ما 

تاثیر می گذارد. این مقاله بررسی می کند چگونه این نوآوری ها در رابطه با همدیگر شکل 
گرفته اند. بسیاری از اطالعاتی که اینجا ارایه می شوند، قباًل به شکل گسترده توسط مولف 

منتشر شده و خوانندگان عالقه مند می توانند به منابع آن مراجعه کنند.

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
نویسنده: برنارد ناجن گاست

منبع: ماهنامه اشری، سپتامبر 2019
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مختلف ادامه پیدا کرد و سایر مبردهای سمی و 
قابل اشتعال از رده خارج شدند. یک مزیت مهم 

کلروفلوروکربن ها این بود که آنها می توانستند در 
سیستم های انبساط مستقیم برای تهویه مطبوع 

استفاده شوند )شکل 9(. 

وجود یک مبرد جدید ایمن، نقطه شروع دستگاه های 
تهویه مطبوع مرکزی و یکپارچه در آغاز دهه 1930 
بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم شتاب گرفته 

بودند. کلروفلوروکربن ها در صنعت تبرید غیرصنعتی 
فراگیر شدند تا وقتی دانشمندان کشف کردند که 

این مواد به الیه اوزون جو اسیب می زنند. این خطر 
زیست محیطی در 1928 که نگرانی برای ایمنی 
جدی بود دیده نشده بود. بی شک گسترش سریع 
تبرید و تهویه مطبوع در خانه ها و ساختمان های 

عمومی تا حد زیادی به دلیل این مبرد جدید و ایمن 
بود. شما می توانید بگویید به این دلیل رخ داد که 

یک خوکچه هندی نمرد!
مدل T در پنجره– دستگاه تهویه مطبوع پنجره ای
روال کارپنتر – استاد مهندسی آزمایشگاه دانشگاه 

کورنل در 1896 در کتابش با عنوان »گرم کردن و 
تهویه ساختمان ها« می نویسد: خنک کردن فضاها 

زمانی یک صنعت بسیار مهم تلقی می شد. ایده 
اینکه هوای اتاق باید برای آسایش افراد خنک شود 
برای همه غیرواقعی به نظر می رسید، اما تعداد کمی 

از مهندسان به دنبال آن بودند. بهترین راه حل 
می توانست استفاده از یک فن برقی )پنکه( باشد 

)شکل 10(

در قرن بیستم، تهویه مطبوع به قدرت مهم شد که 
زندگی روزانه و حتی روند جمعیت را تحت تاثیر 

قرار داد. در ابتدا، تکنولوژی در موقعیت های تجاری 
که هزینه و پیچیدگی توجیه داشت، استفاده شد. 
اما درست مثل یخچال ها این هدف به استفاده از 

مبرد برای سرمایش منازل مسکونی هم به کار 
گرفته شد. فریجیدر اولین کولر موفق را در 1929 

را عرضه کرد؛ یک سیستم اسپلیت بزرگ که از 
مبرد دی اکسید گوگرد استفاده می کرد. تا 1930، 

این شرکت ها شروع به ترکیب فناوری سرمایش و 
گرمایش برای سیستم های تهویه مطبوع خانگی 
مرکزی کردند که به شکل خودکار هوای تسویه 

شده را به همه اتاق ها می رساند. اما این سیستم های 
مرکزی برای استفاده عمومی خیلی گران بودند. 

پس یک راه وجود داشت. تهویه مطبوع پنجره ای 
در اواخر 1930 معرفی شد که یک راه حل نسبتًا 

کم هزینه برای خنک کردن نقطه ای در یک خانه 
به شمار می آمد. 

این اتفاق چه طور رخ داد؟ این مقاله در مورد 
موتورهای برقی، سیستم های خودکار، یخچال های 

خانگی و مبردهای کلروفلوروکربن بحث کرد. در 
واقع، همه این نوآوری ها در داستان تهویه مطبوع 

پنجره ای نقش داشتند. کنترل خودکار با ترموستات 

شکل 9. کلروفلوروکربن فرئون می تواند با امنیت در تجهیزات 
دستگاه های تهویه مطبوع یکپارچه در بخش های خصوصی یا 

عمومی استفاده شود.

شکل 10 . قبل از تهویه مطبوع همه از پنکه برای خنک کردن 
استفاده می کردند. 
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برای سیستم های تهویه مطبوع مرکزی به کار 
گرفته شد و آسایش را تامین می کرد؛ این فناوری 

برای تجهیزات یکپارچه ساده و کوچک بود. 
موتورهای کمپرسوری قبلی اولین بار در صنعت 
یخچال خانگی بعد از 1918 ابداع شدند. توسعه 
مبردهای ایمن کلروفلوروکربن امکان گذاشتن 

تجهیزات تهویه مطبوع در یک فضای زندگی را 
فراهم ساخت. 

رکود اقتصادی 1930 مانع رشد صنعت تهویه 

مطبوع یکپارچه شد، اما پایان رکود امیدها دوباره 
زنده شد. اگرچه اولین دستگاه های تهویه مطبوع 
موفق در اواخر دهه 30 فروخته شدند )شکل 11( 

دوباره رشد صنعت این بار تا جنگ جهانی دوم 
توقف داشت. 

وقتی محدودیت های جنگ در 1946 پایان یافت، 
ایده دستگاه تهویه مطبوع پنجره ای با یک امید 
جدید دنبال شد. طرح ها برای دستگاه های تهویه 

مطبوع یکپارچه که می توانست در یک پنجره 
گذاشته شود زنده شد. رقابت و تولید جمعی هزینه ها 

را به قدری کاهش داد که امکان تهیه دستگاه 
تهویه مطبوع برای بسیاری امکان پذیر شد. 48000 
دستگاه در 1946 فروخته شد؛ فروش ساالنه از آن 
به بعد افزایش یافت و امروز بیش از 100 میلیون 
دستگاه در ایاالت متحده فروخته شده است و در 

سراسر جهان تقریبا دستگاه های تهویه مطبوع زیاید 
هر سال به فروش می رسد. دستگاه های تهویه 

مطبوع در دوره ما ارزان، مطمئن و کارامد و قابل 
حمل هستند )شکل 12(. 

خالصه
در 125 سالگی تاسیس اشری، ما به دنبال چیزی 

هستیم که در حرفه ما رخ داده است. این مقاله 
روشن کرد بعضی تکنولوژی ها به قدری خوب 
ابداع، استفاده یا بهبود یافته اند که جامعه فنی 

بیرون به خوبی قدر گرم شدن یا خنک شدن یا 
تولید غذای ایمن در خانه ها و صنایع را نمی داند و 

از آن آگاه نیست. این به این معناست که مهندسان 
HVAC&R  خیلی خوب کارشان را انجام داده اند. 

شکل 11. اولین دستگاه تهویه مطبوع که در اواخر دهه  
1930 وارد بازار شد. 

شکل 12. تا اواخر دهه 1960، خرید و نصب دستگاه تهویه مطبوع 
پنجره ای آسان شد.

از اشری بخوانید
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اقتصاد به زبان ساده

در اقتصــاد بــه حالتــی کــه رکــود و بیــکاری بــا تورم 
توامــان شــود رکــود تورمــی گفتــه می شــود. یعنــی 
ــا هســتید  ــش قیمت ه ــه روز شــاهد افزای شــما روزب
و در کنــار آن بیــکاری نیــز در حــال افزایــش اســت؛ 
حالتــی پیچیــده بــرای تصمیم ســازی در مــورد 
سیســتم اقتصــادی. اگــر بخواهیــد بیــکاری را 
ــای  ــه دادن کمک ه ــروع ب ــد ش ــد بای کاهــش دهی
مالــی مثــل وام هــای ارزان قیمــت در جامعــه کنیــد 
ــد  ــی بتوانن ــول کاف ــا به دســت آوردن پ ــردم ب ــا م ت
شــروع بــه فعالیــت اقتصــادی کننــد؛ با افزایــش این 
فعالیت هــا و بــاال رفتــن تولیــد رفته رفتــه از میــزان 
تــورم کاســته خواهــد شــد زیــرا وقتــی تعــداد کاالها 
ــد. ــد قیمــت آنهــا بالطبــع افــت می کن افزایــش یاب

ــد، نســخه  ــورم را کنتــرل کنی ــد ت ــا اگــر بخواهی ام
عکــس ایــن را بایــد تجویــز کــرد. الزمــه کاهــش 
تــورم ایــن اســت کــه تقاضــا بــرای کاال و خدمــات 
کاهــش یابــد زیــرا بــا کاهــش تقاضــا و عــدم خریــد 
ــه  ــد. حــال چگون کاالهــا قیمــت آنهــا افــت می کن
ــد  ــر داری ــرد؟ به خاط ــرل ک ــا را کنت ــوان تقاض می ت
کــه ســود بانکــی از 20 درصــد تجــاوز کــرد؟ چــه 
ــاد؟ اکثــر مــردم پول هــای در دســترس  اتفاقــی افت
ــاله  ــل یک س ــی حداق ــاب های بانک ــود را در حس خ
ســپرده کردنــد. حتــی بــرای حســاب های روزشــمار 

ــر  ــی حاض ــر کس ــه کمت ــود ک ــه ای ب ــع به گون وض
بــود پــول خــود را از بانــک خــارج کنــد. ایــن یکــی 
ــال  ــد اعم ــت می توان ــه دول ــت ک ــی اس از راه های
کنــد تــا پــول در دســترس مــردم یــا تقاضــای آنهــا 
را کنتــرل کنــد. وقتــی پــول در دســترس شــما کــم 
باشــد کمتــر خریــد می کنید و وقتــی این رفتــار را در 
جامعــه بســط دهیــم تقاضــای کلــی جامعــه کاهــش 
می یابــد و می تــوان قیمت هــا را کنتــرل کــرد.

به طــور کلــی نســخه هایی کــه بــرای کاهــش 
قیمــت و بیــکاری تجویــز می شــود در اکثــر مــوارد 
ــد.  ــل می کنن ــم عم ــت ه ــاف جه ــا در خ کام
در زمــان رکــود تولیــد، درآمــد، اشــتغال و تجــارت 
کشــور در ســطح پایینــی اســت. شــاید ایــن مــوارد 
طــی ســال های گذشــته بــرای مــردم کشــور 
ــورم  ــف ت ــد. در وص ــس باش ــل لم ــا قاب ــا کام م
ــرغ،  ــت، م ــت گوش ــد قیم ــر داری ــه به خاط ــز ک نی
ــازه زمانــی چنــد  برنــج و اتومبیــل و... چگونــه در ب
ــر  ــر س ــا ب ــرد. دولت ه ــد ک ــه رش ــروع ب ــاله ش س
ایــن دو راهــی بایــد یکــی از دو گزینــه را انتخــاب 
کــرده و سیاســت های خــود را بــر اســاس آن 
ــد کــه عامــل  ــد دی ــد. نخســت بای پایه گــذاری کنن
تــورم ریشــه در تقاضــا دارد یــا عرضــه محصــوالت. 
ــت  ــوم اس ــن مفه ــه ای ــا ب ــی از تقاض ــورم ناش ت

نقش دولت در اشتغالزایی بعد از کنترل تورم
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کــه حجــم پــول وارد شــده در کشــور خــارج از 
ــت. ــور اس ــود در کش ــوالت موج ــد محص ــوان تولی ت

بــرای مثــال اگــر کشــور قــادر بــه تولیــد 100 واحــد 
ــم  ــازار کنی ــول وارد ب ــد پ ــا 100 واح ــد و م کاال باش
ــر 1 واحــد می شــود. امــا  قیمــت هــر واحــد کاال براب
ــوان  ــی ت ــود ول ــازار ش ــول وارد ب ــد پ ــر 200 واح اگ
تولیــدی کشــور همــان 100 واحــد باشــد، قیمــت هــر 
ــا  ــم قیمت ه ــی ه ــود. یعن ــر 2 می ش ــد کاال براب واح
ــر  ــول کمت ــد پ ــدرت خری ــم ق ــی رود و ه ــر م باالت
می شــود )بــرای خریــد همــان کاالی قبلــی بایــد دو 
برابــر پــول ســابق را داد(. تــورم ناشــی از عرضه یعنی 
ــاال  ــد کاالهــا را ب ــه تولی ــروز مشــکاتی کــه هزین ب
ببــرد و تولیدکننــدگان ناگزیــر شــوند کاالهــای خود را 
باقیمــت باالتــری نســبت بــه قبــل تولیــد کننــد. اگــر 
تــورم از نــوع اول، یــا همــان تــورم ناشــی از تقاضــا 
باشــد سیاســت دولــت بایــد سیاســت کنترلــی تقاضــا 
باشــد، ولــی اگــر ناشــی از بخــش عرضــه باشــد بایــد 
ــش  ــا افزای ــا ب ــدگان بشــتابد ت ــه کمــک عرضه کنن ب
ــد. ــش دهن ــود را کاه ــای موج ــود قیمت ه ــد خ تولی

در کشــور تک محصولــی مــا تنــوع محصــوالت 
ــه  ــادر ب ــا ق ــا م ــا کــم اســت، مث ــدی دیگــر م تولی
ــزات و ماشــین آالت،  ــواع کامپیوترهــا، تجهی ــد ان تولی
ــوع و...  ــی متن ــای برق ــس، کااله ــای لوک اتومبیل ه
نیســتیم. تحــت ایــن شــرایط وقتــی پــول زیــادی بــه 
ــان  ــد؟ هم ــی می افت ــه اتفاق ــق شــود چ ــه تزری جامع
ــدا قیمــت کاالهــای  ــه شــد؛ ابت ــی کــه در گفت مطلب
ــه  ــدی ک ــر بع ــا خط ــد ام ــش می یاب ــود افزای موج
اثــر بســیار مخربــی دارد ورود کاالهــای خارجــی بــه 
ــی  ــای داخل ــی بازاره ــت. وقت ــی اس ــای داخل بازاره
ــاالی تقاضــا را نداشــته  ــه حجــم ب ــی پاســخ ب توانای
باشــد پــای ســودجویان بــه بــازار بــاز شــده و شــروع 
بــه افزایــش واردات می کننــد، ایــن امــر به نوبــه 
خــود موجــب تعطیلــی بســیاری از واحد هــای تولیــدی 
قبــل می شــود. بــه یــاد آوریــد کــه حجــم پولــی کــه 
از طریــق یارانه هــا یــا مســکن مهــر بــه جامعــه وارد 
شــد چــه تاثیــری بــر اقتصــاد کشــور داشــت. در فــرم 
خیلــی خاصــه ایــن طــرح عــاوه بــر پاییــن بــودن 

کیفیــت منــازل، اصــول معمــاری و شهرســازی، 
بدهــی 44 هــزار و چهارصــد میلیــون تومانــی بــرای 
دولــت بــه بــار آورد. ایــن پول هــا کجــا رفتنــد؟ خیلــی 
ــردم  ــد م ــای خری ــدند، تقاض ــه ش ــاده وارد جامع س
ــا  ــت و نهایت ــش یاف ــز افزای ــات نی ــرای کاال و خدم ب
ــت. ــی را گرف ــدات داخل ــان تولی واردات کاالهــا گریب

ــورم و  ــظ ت ــایه حف ــز در س ــود ج ــروج از رک راه خ
اقتصــادی  معقــول  سیاســت های  به کارگیــری 
ــود  ــع خ ــی مناب ــوری تمام ــر کش ــت، اگ ــر نیس میس
ــد  ــا را تولی ــی کااله ــد تمام ــرد می توان ــه کار گی را ب
ــا  ــا ب ــرد ام ــد ک ــاس تولی ــوان ایرب ــی می ت ــد حت کن
چــه قیمــت و هزینــه ای؟ تولیــد ملــی به معنــای 
بــا  دنیــا  روز  تکنولوژی هــای  بــا  مــا  هم گامــی 
کیفیــت برتــر ایرانــی اســت نــه لزومــا دیــوار کشــیدن 
بــه دور مرزهــا و شــعار این کــه مــا همــه چیــز 
را خودمــان تولیــد خواهیــم کــرد. برجــام نمونــه 
کاملــی از یــک روابــط بین المللــی مناســب بــود 
کــه ضمــن برداشــتن فشــارها از بســیاری از صنایــع 
توانســت عــزت ملــی ایــران را نیــز حفــظ کنــد. بــر 
رئیس جمهــور و دولــت آینــده اســت تــا ضمــن حفــظ 
ــط  ــورم و رواب ــرل ت ــی کنت ــم یعن ــراث عظی ــن می ای
بین المللــی مناســب، کشــور را در مســیر توســعه 
ــیری  ــد، مس ــرار ده ــود ق ــروج از رک ــادی و خ اقتص
کــه نیمــی از آن تاکنــون محقــق شــده اســت.



www.tasisatnews.com هفته نامه شماره 270 

ت نیوز
سا

تاسی
دانستنـی ها

کانــال  در  اصطــکاک  میــزان 
برگشــت بیشــتر از 0/2 اینــچ آب 
ــی  ــی در طراح ــده ول ــرآورد ش ب
یــا  برگشــت  بادبزن هــای  از 
ــت. ــده اس ــتفاده نش ــل اس تعدی

در  اصطــکاک  میــزان  اگــر 
اینــچ   0/2 از  بیشــتر  کانال هــا 
ــه  ــن دریچ ــد )از دورتری آب باش
اتصــال  محــل  تــا  برگشــت 
کانــال برگشــت بــه هواســاز( 
اســتفاده از بادبزن هــای برگشــت 
معمــوال  می شــود.  توصیــه 
کانــال  کــه  سیســتم هایی  در 
برگشــت وجــود نداشــته و یــا 
اســت  کوتــاه  کانال هــا  طــول 
نیــازی بــه نصــب بادبزن هــای 
ــود. از ســوی  برگشــت نخواهــد ب
دیگــر، در سیســتم های بــزرگ 
ــه  ــوع ک ــه مطب ــده تهوی و پیچی
برگشــت  کانال هــای  تعــداد 

بســیار  آن هــا  شــاخه های  و 
زیــاد اســت بایــد تحلیل هــای 
ــاره افــت  مهندســی دقیقــی در ب
فشــار طوالنی تریــن مســیر کانــال 
بــه عمــل آیــد. سیســتم هایی 
ــت  ــای برگش ــول کانال ه ــه ط ک
ــا  ــت و ی ــاد اس ــیار زی ــا بس آن ه
کانال هــای برگشــت یــا افــت 
اصطکاکــی بــاال دارنــد )بیــش 
از 0/2 اینــچ آب( فشــار منفــی 
مکــش  ســمت  بــر  فراوانــی 
کــرده  اعمــال  رفــت  بادبــزن 
نســبت  باالنــس  ون  تعــادل  و 
هــوای بیــرون – هــوای برگشــت 
سیســتم را بــر هــم می زننــد. 
ــش فشــار منفــی در ورودی  افزای
ــن  ــر ای ــاوه ب ــش  ع ــزن مک بادب
موجــب ازدیــاد اثــرات سیســتمی 
ــان  ــرخ جری ــت ن ــده و در نهای ش
یافــت.  خواهــد  کاهــش  هــوا 

منبع: مجله صنعت تاسیسات
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ــرکت  ــک ش ــا ی ــر تنه ــیائومی دیگ ــرکت ش ش
کاالهــای  گاهــی  کــه  نیســت  تکنولــوژی 
ــون  ــد؛ اکن ــد می کن ــم تولی ــتایل ه ــف اس الی
ایــن برنــد شــرکتی عظیــم بــرای تولیــد 
تقریبــا همــه چیــز بــه حســاب می آیــد!

ــوز،  ــری تاسیســات نی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــوط  ــزات مرب ــوازم خانگــی هوشــمند و تجهی ل
بــه اینترنــت اشــیاء محصــوالت خانگــی بودنــد 
کــه تولیــد آن هــا توســط شــیائومی تــا حدودی 
ــا اضافــه  ــود امــا ایــن شــرکت ب قابــل قبــول ب
ــه  ــه زیرمجموع ــه ب ــرکت های تابع ــردن ش ک
خــود تقریبــا همــه چیــز تولیــد می کنــد.

 ایــن شــرکت محصــول جدیــدی )درپــوش 
فاضــاب( را بــا برنــد Diiib تولیــد کــرده و بــر 

ــام و  ــاب حم ــای فاض ــی خروجی ه روی تمام
دستشــویی و آشــپزخانه قابــل اســتفاده اســت.

ــردی  ــه ف ــوژی منحصــر ب ــوش تکنول ــن درپ ای
و  کفشــورها  مشــابه  آن  عملکــرد  و  نــدارد 
ــن  ــا ای ــت. ب ــازار اس ــود در ب ــای موج زیرآب ه
حــال این محصول هم مشــابه ســایر محصوالت 
ــی دارد. ــال و زیبای ــی مینیم ــیائومی طراح ش

شیائومی وارد صنعت تولید درپوش فاضالب شد!
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یکــی از اســاتید دانشــگاه اســتفورد کــه در 
متقاعــد کــردن حــزب دموکــرات آمریــکا بــرای 
توافــق در زمینــه اســتفاده از انــرژی ســبز نقش 
ــوخت های  ــروج از س ــرد: خ ــح ک ــت تصری داش
ــاک  ــرژی پ ــا ان ــان ب ــام جه فســیلی و اداره تم
ــد. ــول می کش ــال ط ــت س ــدود هف ــزی ح چی

بــه گــزارش تیــم ترجمــه پایــگاه خبــری 
بلومبــرگ،  از  نقــل  بــه  نیــوز  تاسیســات 
مــارک جاکوبســان بــا بیــان مطلــب فــوق 
گفــت: احیــای شــبکه های بــرق، حمــل و 
تطبیــق ســایر سیســتم ها  و  تولیــد  نقــل، 
انــرژی بــادی و خورشــیدی هزینــه ای  بــا 
داشــت. دالر خواهــد  تریلیــون  حــدود ۷۳ 

ــن  ــه ای ــت ک ــازی نیس ــه نی ــه داد: البت او ادام
هزینــه یک بــاره پرداخــت شــود و می تــوان 
آن را طــی تقریبــاً ۷ ســال، ســاالنه حــدود 
۱۱ تریلیــون دالر بــه شــبکه بــرق تزریــق 
کــرد تــا گام هــای خــروج از ســوخت های 
شــود. برداشــته  تدریــج  بــه  فســیلی 

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه بســیاری 

از افــراد از هــراس هزینــه بــاالی سیســتم های 
ــا  ــرق خــود ب ــر، از تطبیــق شــبکه ب تجدیدپذی
ایــن سیســتم ها ســر بــاز می زننــد، گفــت: 
امیــدوارم بــا پیشــنهاد این طــرح، از شــدت این 
تــرس و هــراس کاســته شــود و میل بــه حرکت 
ــرد. ــوت بگی ــاک ق ــای پ ــمت انرژی ه ــه س ب

او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بســیاری 
از یافته هــای او در ســال 20۱۷ در خصــوص 
از ســوخت های  میــزان هزینه هــای خــروج 
ــار  ــت، اظه ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــیلی م فس
کــرد: بزرگ تریــن چالــش دســت کشــیدن 
اقتصــادی  مقولــه  فســیلی،  از ســوخت های 
نیســت. حتــی بســیاری از شــرکت های حــوزه 
انــرژی اذعــان دارنــد کــه تکنولــوژی موردنیــاز 
ــرق  ــبکه های ب ــل ش ــت کام ــر جه ــرای تغیی ب
ــه  بــه ســمت کامــًا تجدیدپذیرشــدن بــدون ب
ــود. ــد ب ــر نخواه ــار میس ــادن اعتب ــر افت خط

ــار  ــئولیت انتش ــزارش، مس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بیــش از ۹۹ درصــد از گازهــای گلخانــه ای 
اســت. جهــان  در  کشــور   ۱۴۳ جهــان، 

اخبار بین الملل

۷ سال تا خداحافظی با سوخت های فسیلی
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درآمدزایی از پشت بام 
خانه

آیا می دانستید که می توان با 
راه اندازی یک نیروگاه خورشیدی 

برق آن هم در پشت بام خانه 
خود، برق تولید شده را بفروشید؟

به گزارش تاسیسات نیوز، 
بهنام بیات مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق البرز اظهار 
کرد: سازمان انرژی های نو به 
شرکت های توزیع نیروی برق 
همه استان ها اباغ کرده تا 

دفترهایی با عنوان جلب مشارکت 
راه اندازی کنند و کسانی که 

متقاضی انرژی های نو هستند، از 
مسیر شرکت های توزیع بتوانند 

نسبت به راه اندازی نیروگاه 
خورشیدی اقدام کنند.

پرداخت دستمزد مهندسان 
ناظر در اولویت

مدیرکل دفتر مقررات ملی در کنترل 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
اشاره به اینکه انتخاب رئیس شورای 

مرکزی سازمان مهندسی کشور 
توسط رئیس جمهور تا چند روز آینده 
نهایی و انتخاب خواهد شد، گفت: 
موضوع نحوه برخورد با پرداخت 

دستمزد مهندسان ناظر ساختمان را 
در اولویت کار خود قرار داده ایم.
حامد مانی فر با اشاره به اینکه 

انتخاب نظام مهندسی ساختمان 
سیاسی و جناحی نیست، و تاش 

می کنیم تمام رفتار این اعضا را رصد 
کنیم،  گفت: رئیس شورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی کشور تا 

چند روز آینده توسط رئیس جمهور 
انتخاب و اباغ خواهد شد.

پله برقی هنوز در ایران 
ساخته نمی شود

معاون اتاق تعاون ایران گفت: 
هشتمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی 

و صنایع وابسته بهمن ماه امسال 
توسط اتاق تعاون برگزار می شود.

 با وجود اینکه دانشکده های گوناگون 
صنعتی و مهندسی در کشور وجود 
دارند و هر ساله تعداد زیادی از 

دانش آموزان نخبه کشور جذب این 
دانشکده ها می شوند و در نهایت 

مهندسان گوناگون تربیت می شوند، 
اما هنوز مهندسان در ساخت برخی 
از قطعات صنعتی مورد نیاز زندگی 
شهری کنونی مانند پله  برقی ورود 

نکرده و مجبوریم تمام این قطعات را                               
از خارج وارد کرده و یا در نهایت به 

صورت مونتاژ و سرهم بندی در داخل 
کشور تولید کنیم.

بساز و بفروش ها در منگنه 
دو بازار

سرمایه گذاران ساختمانی در منگنه 
دو بازار قرار گرفته اند و نسبت به 
آینده کوتاه مدت فعالیت در این 
حوزه ناامید هستند. نتایج یک 

نظرسنجی نشان می دهد مراجعه 
مالکان اماک کلنگی به سازنده ها 
برای تخریب و مشارکت کاهش 
چشمگیر پیدا کرده و از طرف 

دیگر، فروش واحدهای نوساز نیز 
با افت قابل توجهی مواجه شده 
است. سازنده ها در میان این دو 
موقعیت سخت مجبور به کاهش 
سرعت ساخت و تکمیل شده اند. 

آنچه شرایط عرضه مسکن و 
ساخت وساز را سخت تر کرده، 

قیمت تمام شده است.

ساخت دستگاه استاندارد 
آشکارساز نشت گاز

محققان یکی از شرکت های 
دانش بنیان مستقر پارک علم و 
فناوری گلستان موفق به ساخت 

دستگاه “آشکارساز نشت گاز 
منواکسید کربن در محیط های 

مسکونی” شدند که دارای تائیدیه 
استاندارد است.

این دستگاه )تستوگاز( یک دستگاه 
الکترونیکی جهت حفظ ایمنی 
محیط های مسکونی نسبت به 

نشت گازهای خطرناک است که 
نسبت به گازهای منواکسید کربن، 
گاز شهری )متان( و دیگر گازهای 
خانگی قابل اشتعال )همانند گاز 
کپسول( حساس بوده و درصورت 
وجود این گازها در محیط، توسط 
هشداردهنده های صوتی و نوری 
ساکنان را از خطر آگاه می کند.

بازگشت حقوق های ۳۰ 
میلیونی به نظام مهندسی
معاون اسبق مسکن و ساختمان 

وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح 
ملی مسکن تکرار همان مسکن 
مهر است و دولت اگر پول دارد، 
بهتر است همان مسکن مهر را 
تکمیل کند. حامد مظاهریان در 
خصوص طرح ملی مسکن گفت: 
اجرای این طرح، تکرار تجربه های 

قبلی در مسکن مهر است. 
همانگونه که معاونت مسکن و 

ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در زمینه نظام مهندسی بار دیگر 
به روش های دولت دهم رو آورده 

است. دولت در حالی که هنوز 
نتوانسته تعهدات خود را در زمینه 

تکمیل مسکن مهر عملی کند، تعهد 
جدیدی به عنوان مسکن ملی برای 

خود ایجاد کرده است.

گزیده اخبار
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تاسی
سرگرمی تاسیساتی

سوال چالشی این هفته

گاهی گرم، گاهی سرد
جدیــد،  تکنولــوژی  یــک  از  بهره گیــری  بــا 
ــپراتور  ــک س ــرد ی ــم می گی ــاب تصمی ــک نص ی
ــع  ــتم توزی ــگ و سیس ــک دی ــن ی ــی بی هیدرولیک
نصــب کنــد. بارهــای گرمایش فضــا شــامل دو مدار 
ــط  ــدار زون مختل ــط نشــده« و یــک م زون »مختل
شــده اســت. نصــاب بارهــای دمایــی باالتــر مختلط 
ــار دمــای پاییــن تــر مختلــط  نشــده را باالدســت ب

شــده وصــل می کنــد. فــرض می شــود همــه 
مدارهــای بــار مســتقل از هــم عمــل می کننــد. آب 
گــرم کــن غیرمســتقیم به عنــوان بــار ارجــح عمــل 

می کنــد. 
ــای  ــت، گرم ــن اس ــتم روش ــی سیس وقت
ــد.  ــن می آی ــا پایی ــای دم ــی از باره کم
مشــکل چیســت؟ می توانیــد چندیــن 
ــد؟  ــر کنی ــر ذک ــکل دیگ ــا مش ــتباه ی اش
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اینجا کارخانه ارج است. 
کارخانه ای که روزگاری 

در جاده مخصوص 
عرض اندام  می کرد و 
با تولیدات خود همه 
برندها را به چالش 

دعوت می کرد. اما حاال 
به مرحله ای رسیده 

که اگر از کنار آن گذر 
کنید،  باورتان نمی شود 
که چند دهه قبل، این 

برند در دنیای تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی 
حرف های زیادی برای 

گفتن داشت.



خالقیت همیشه 
جواب می دهد 
فقط کافی است 
فکر  و اندیشه را 
به کار ببندیم و 
از آن استفاده 
کنیم. در این 
تصویر، چند 

رینگ خودرو 
در کنار هم نقش 
یک اجاق برای 
گرم کردن غذا 
یا حتی بخاری 
در مکان هایی 

مثل سوله را ایفا 
می کند.

خالق باشید


