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    چکیده
شهر به عنوان یک پروژه واقعی مورد مطالعه قرار گرفته و محاسبات بار و طراحی اولیه سیستم تهویه مطبوع براي آن با استفاده نور قائم ساختمان آموزشی دانشگاه پیام در این مقاله،

ها، کتابخانه و فضاي اداري،  ها، آزمایشگاهتئاتر یعنی کالس جز آمفی صورت پذیرفته است. با توجه به نیازهاي خاص یک پروژه با کاربري آموزشی براي کلیه فضاها بهافزار کریر  از نرم
ثیر متغیرهـایی  أتـ حجم ثابت پیشنهاد شده است. در ادامـه  ل با هواي تازه و براي آمفی تئاتر با توجه به مالحظات خاص طراحی آن استفاده از یک دستگاه هواساز ئکوسیستم فن

جهت  ها، نوع شیشه پنجره، سایبان و نوع پنجرههمچون نوع مصالح ساختمانی، رنگ ساختمان، زمان تشکیل کالس و حضور افراد، زمان کارکرد سیستم تهویه مطبوع، تعداد پنجره
در تابستان حداقل  ،سازي شدهد که در ساختمان بهینهندهنتایج نشان می شود.و حالت بهینه در هر حالت تعیین می رفتهکاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان مورد بررسی قرار گ

  به همراه خواهد داشت.حی شده انسبت به ساختمان اولیه طراهش بار سرمایش و گرمایشی را % ک11 و در زمستان% 6
  یدواژگانکل

  افزار کریر نرم مصرف انرژي، ،اقلیم معتدل و مرطوبآموزشی،  کاربري، مطبوع تهویه سیستم
  

 
  قدمه م -1

 تـأمین  لحاظ به که ايگونه به پروژه، یک براي مطبوع تهویه سیستم طراحی
 جـاري  و اولیه گذاريسرمایه هايهزینه همچنین و نظر مورد آسایش شرایط

 بـرآوردي  داشـتن  مستلزم که است امري باشد، داشته قرار بهینه وضعیت در
 به و آن اقتصادي مسائل و معماري اقلیم، کاربري، از اعم پروژه شرایط از دقیق
 مناسب سیستم انتخاب نهایت در و گرمایی بارهاي دقیق يمحاسبه آن دنبال

 انتخـاب  و طراحـی  جهـت  سـرمایش  و گرمـایش  بارهـاي  بـرآورد  .باشـد می
شـامل   سـرمایش  و گرمایش است. بارهاي ضروري مطبوع تهویه هاي سیستم
 بارهـاي سـاختمان)،   خـارجی  هـاي جـداره  از حرارت انتقال( انتقالی بارهاي
 از ناشـی  بارهـاي  (داخلـی  ، بارهـاي )نورگیرهـا  و هـا پنجـره  ازطریق( تابشی

  باشند. هوا می نفوذ از ناشی دیگر) و بارهاي داخلی بارهاي و افراد ها،روشنایی
انـرژي مصـرفی کـل کشـور را بـه خـود       % 40خش ساختمان بـیش از  ب

 و در این میان گرمایش و سرمایش بیشترین سهم را دارنـد  دهد اختصاص می
. شدت انرژي که برابر با نسبت مصرف نهـایی بـه میـزان تولیـد ناخـالص      ]1[

شود و شاخص مصرف انرژي در بخش ساختمان، براي ایران  داخلی تعریف می
برابـر   6/2 باشد و متوسط مصرف سوخت بخش خانگی در ایران بسیار باال می

منظـور کـاهش مصـرف     تاکنون به]. 2[ به کشورهاي اروپایی استشرایط مشا
هـایی صـورت گرفتـه    جمله ساختمان، فعالیت هاي مختلف ازانرژي در بخش

 توان بـه تـدوین اسـتانداردهاي ملـی شـماره       ها میجمله این فعالیت است. از
ــالع]5[ 8621، ]4[ 7822 ،]3[ 7821 ــق  ، آمـــوزش و اطـ ــانی از طریـ رسـ
گرفتـه بـه    مطالعات صـورت . اشاره نمود] 1،6،7[ اینترنتی سازمانیهاي  پایگاه

منظور تعیین پارامترهاي اصلی  موثر در اتالف گرمایی و تعیین درصد اتـالف  
% 8/29 دهد که دیوارهاي خـارجی سـاختمان بـا   گرمایشی هرجزء، نشان می

ترتیـب   بعـد از آن بـه   .دهنـد  بیشترین اتالف گرمایی را به خود اختصاص مـی 
قف %، سـ 4/17هاي خارجی بـا    ، درب و پنجره%6/24هواي نفوذي به محل با 

تمان را ، میزان اتالف گرمایی کل سـاخ %9/12و کف خارجی  %3/15خارجی 
تاثیر باالي نوع مصالح و نحـوه اجـرا   اند. این آمار بیانگر  به خود اختصاص داده

هـاي نـوین   شدر رو ].8[ بر رفتار حرارتی ساختمان و آسایش سـاکنین دارد 
افتی ساخت وساز، به منظور سبک سازي و افزایش بازدهی، مصالح نوین و بازی

توجـه بـه    استفاده از ایـن مصـالح بـا    .]9،10گردد [ جایگزین مصالح رایج می
حل مناسـبی را بـه منظـور اسـتفاده      دسترسی و سازگاري با محیط زیست راه
  آورد.  کمتر از منابع طبیعی و انرژي فراهم می

در ابتدا بـار حرارتـی و برودتـی یـک سـاختمان آموزشـی        ،این مقاله در
گـردد.  محاسبه شده و سیستم سرمایش و گرمایش مناسب آن پیشـنهاد مـی  

هاي مختلف در ساختمان و استفاده از مصالح مختلـف در  سپس تاثیر طراحی
سـاختمان بررسـی    ساختمان در میـزان بـار گرمایشـی و سرمایشـی     ساختار

  دست آید.هترین حالت از لحاظ ذخیره و مصرف انرژي بهشود تا ب می

  افزار  سازي با استفاده از نرمشبیه -2
 شـامل  مطبـوع  تهویـه  هـاي سیسـتم  يبهینـه  طراحـی  مراحل انجام امروزه

 و سیسـتم  سـازي وشـبیه  انتخـاب  سـرمایش،  و گرمـایش  بارهاي محاسبات
 اسـت  افزارهایینرم کارگیري هب نیازمند پروژه، یک اقتصادي تحلیل همچنین

 سـازي شبیه و تحلیل جهت این بررسی در د.انشده ایجاد منظور این براي که
 افزارهاينرم ترینمعروف از یکی شهر،قائم نور پیام دانشگاه آموزشی ساختمان

  .است گرفته قرار استفاده مورد1 کریر یعنی زمینه این در مرتبط

 پروژه مورد بررسی -3
  مشخصات هندسی ساختمان . 3-1

دهـد. چهـار طـرف    پـالن طبقـات مختلـف سـاختمان را نشـان مـی       1شکل 
 ساختمان باز  بوده و با هواي آزاد مرتبط است. مساحت کل طبقات ساختمان

  باشد. می مترمربع 44/3844

                                                             
1 Carrier or HAP 
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از باال به پایین به ترتیب طبقـات همکـف، اول، دوم و سـوم)    ( پالن طبقات 1شکل 
  سازي شدهشبیه دانشگاه ساختمان

  وایی مشخصات جغرافیایی آب وه. 3-2
باشد. این شهر داراي طول  ساختمان یاد شده درشهرستان قائم شهر واقع می 

باشد  متر از سطح دریا می 131 درجه با ارتفاع 5/36 و عرض 52- جغرافیایی
در فصل تابستان دماي خشک  .و داراي شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب است

و در فصل زمستان دماي خشـک   %60 و رطوبت نسبی 5/32 ℃ ترین در گرم
 شـرایط ایـن  . باشـد  می %5/89و رطوبت نسبی  -2/2 ℃ در سردترین ساعت

باشند و براي رساندن به ناحیه آسایش باید تغییراتـی   خارج ناحیه آسایش می
بر روي هوا صورت گیرد؛ ازجمله براي تابستان با توجـه بـه دمـاي خشـک و     

زدایی انجام شود. در این حالت  رطوبت نسبتاً زیاد بایستی سرمایش با رطوبت
وجود در هوا آب متر و دماي نقطه شبنم و میزان بخار  دماي خشک هوا، دماي

در زمستان نیز براي رسیدن به ناحیـه آسـایش بایـد    یابند.  همگی کاهش می
زنی(در صورت نیاز) انجام گیرد که درطـی   گرمایش به همراه مقداري رطوبت

یابنـد.   تر، و نقطه شبنم هوا هر سه افزایش می این فرایند دماي خشک، دماي
از ناحیه آسـایش  (% 50 بترطو 3/23 ℃ این عملیات براي دماي طرح داخل

 .گیردانجام می) انتخاب شده

  مشخصات حرارتی اجزاي ساختمان. 3-3
بـه لحـاظ    آنچـه  آمده است. 1ان در جدول اجزاي ساختم حرارتی مشخصات

باشـد و دیوارهـاي   انتقال حرارت اهمیت خواهد داشت دیوارهاي خارجی مـی 
مـواردي برخـی    داخلی در انتقال حرارت سهمی نخواهنـد داشـت و فقـط در   

دیوارها که مجاور با فضایی هستند که گرمایش یا سـرمایش بـراي آن انجـام    
به عنوان پارتیشن در نظرگرفته شده و مقدار ضریب انتقال حـرارت  ، شود نمی
هایی از طبقـات فضـاها    ها در قسمتدر رابطه با سقف ها برآورد شده است. آن

قف خـارجی بـوده و سـقف    ساختمان فاقد سـ  و باشند داراي سقف کاذب می
پایانی یاهمان سقف طبقه سوم نیز با توجـه بـه آنکـه در بـاالي آن شـیروانی      

وجـود داشـته و بـراي ایـن فضـا گرمـایش و سـرمایش انجـام         %) 20 (شیب
رابطه با کف طبقات  در .است  شود، به عنوان پارتیشن در نظر گرفته شده نمی

 .با خارج نخواهند داشـت  رارتبقیه انتقال ح، ، به جز کف طبقه اولساختمان
  قرار زیر است:هاي مختلف دیوارها بهالیه

استایرن، ، عایق پلیAACدیوار خارجی از داخل به خارج: نازك کاري، بلوك 
  .، مالت سیمانی، سنگ نماAACبلوك 

  .، نازك کاريAAC، هوا، بلوك AACدیوار داخلی: نازك کاري، بلوك 
  .استایرن، بتن سبکبتن سبک، عایق پلیکاري، تیرچه بلوك، بام: نازك

جداره بوده که مشخصات آن در جدول هاي ساختمان با شیشه دو مام پنجرهت
 است.آورده شده  2

  ساختمان حرارتی اجزاي مشخصات 1جدول 
 جنس الیه        ظرفیت گرمایی دانسیته ضریب هدایت

 نازك کاري           800 1600 0.72
 AACبلوك  1000 700 0.71
 عایق پلی استایرن    1340 14.4 0.04
 مالت سیمانی          780 1860 0.72
 سنگ نما               920 2400 2.5

 هوا 1000 1.17 0.025
  تیرچه بلوك 880 2300 1.4
  بتن سبک 880 2300 1.4
  موزاییک 745 2150 2.9
  ايدرب شیشه 750 2500 1.4
  آجر 840 1700 1

0.6 1100 880 HCB(Hollow Concrete 
Block)  

0.23 900 1000 LECA(Light Expanded Clay 
Aggregate)  

0.88 1700 1000 CSEB wall(Compressed 
Stabilized Earth Block wall)  

  
  

  
  هاي ساختمانمشخصات پنجره 2جدول 

 

 9 ضخامت شیشه میلی متر  الیه خارجی
 0.501 ضریب عبور   

 0.315  بازتابشضریب  
 0.184 ضریب  جذب 

 3 ضخامت شیشه میلی متر  الیه داخلی
 0.841 ضریب عبور 

 0.078 ضریب  بازتابش 

 0.081 ضریب جذب 

 6 ضخامت  حفره میلی متر(گاز هوا) 

  
  افزارسایر اطالعات ورودي به نرم 3-4

بنابراین  ،استهواي خیلی تمیز واقع شده آب و موقعیت ساختمان در شرایط 
شـود. طبـق اطالعـات     در نظر گرفته می 15/1 ضریب پاکیزگی هواي اتمسفر

، هـاي اطـراف سـاختمان   شهر و جنس خـاك  کسب شده از شرایط خاك قائم
و مقدار ضریب هدایت خاك محل بـا   2/0 ینمقدار متوسط قابلیت بازتاب زم

 8/0 بنــدي و ســاختار خــاك و مقــدار رطوبــت آن     توجــه بــه ترکیــب  
퐵푡푢 ℎ푟. 푓푡.℉⁄   شود. نظر گرفته میدر   

بـا   مقدار وزن ساختمان نیز تأثیر مهمی در حفظ و ذخیره حـرارت دارد. 
توجه به کاربري آموزشی ساختمان، به لحاظ وزنـی نـوع آن متوسـط بـوده و     

بـا توجـه بـه     براي کلیه فضاها درنظر گرفته شـده اسـت.   푙푏/푓푡 74	 مقدار
تازه مورد نیاز براي هریک از انواع فضاهاي موجـود   میزان هواي کاربري فضا،

  .باشدن میمقررات ملی ساختما 14بناي مبحث در پروژه را بر م
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نـوعی روشـنایی کـه در سـقف کـاذب نصـب       از نوع روشنایی ساختمان 
 اسـت.  w/ft23  حداقل توان روشنایی با توجه به کـاربري آموزشـی  . 1شود می

حضور این افـراد بـه صـورت سـاعتی      درصد باتوجه به نوع کاربري ساختمان،
  فرض شده است. 3 راي کل سال ثابت و به صورت جدولب

  درصد حضور افراد در ساعات مختلف روز 3جدول 
افراد حضور درصد ساعت  

 0  7 تا 24

 5  8تا  7

 75  9تا  8

 90  11 تا 9

 80  15 تا 11

 45  16تا  15

 25  17تا  16

 15  18تا  17

 5  19 تا 18

 0  24 تا 19

  
این ساختمان به علت فشار مثبت بودن کلیه فضاها به جـز راهروهـا،    در

تعـویض در سـاعت    ن دومیـزا  افتـد، و نفوذ هوا تنها در راهروها این اتفاق می
فرض شده است. بارهاي ناشی از نفوذ هوا به داخل فضا در تمام ساعات روز و 
بدون توجه به این که سیستم تهویه مطبوع روشن است یا خـاموش محاسـبه   

  خواهد شد.

  نتایج -4
 پروژه براي مطبوع تهویه سیستم پیشنهاد. 1- 4

تبرید براي ظرفیت  1/92 یج حاصل از شبیه سازي بار سرمایشبا توجه به نتا
 CFM 10060باید در نظرگرفته شود. همچنین ها و تجهیزات برودتی دستگاه

شود که جهت تأمین آب گـرم و   هواي تازه نیز باید تأمین گردد. پیشنهاد می
آب سرد مورد نیاز بـراي گرمـایش و سـرمایش، از یـک موتورخانـه مرکـزي       

وسط چیلر تراکمی تولیـد  استفاده گردد که آب گرم توسط دیگ و آب سرد ت
تئاتر باتوجه به بار نهـان   شود. اما در رابطه با نوع سیستم تهویه، براي آمفی می

تئاترها و  تاالرها در رابطه با توزیع هوا  زیاد و مالحظات خاص مربوط به آمفی
و مسائل صوتی، این فضا به عنوان یـک زون فـرض شـده و از یـک دسـتگاه      

نظور سرمایش و گرمایش و نیز تأمین هـواي تـازه   هواساز حجم ثابت به دو م
هـا،   هـا، آزمایشـگاه  شود. براي کلیه فضاهاي دیگـر شـامل کـالس    استفاده می

گـردد   کویل با هواي تازه پیشنهاد میکتابخانه و اداري، استفاده از سیستم فن
ها بوده و از یـک دسـتگاه   کویلکه بار سرمایش و گرمایش فضاها بر روي فن

  شود.  هواساز صرفاً جهت تأمین هواي تازه آن استفاده می
  
 ثیر نوع مصالح ساختمانیأت. 2- 4

ــه مط     ــتم تهوی ــی سیس ــالح در طراح ــوع مص ــر ن ــی اث ــت بررس ــجه  وع ازب
퐴퐴퐶,퐶푆퐸퐵,퐻퐶퐵, 퐿퐸퐶퐴 هاي ساختمان استفاده شـده و  ر جدارهو آجر د

 انجام شده 2 در شکلمختلف جدار خارجی ساختمان هاي مقایسه بین حالت
با توجه بـه  آورده شده است.  1مشخصات حرارتی این مصالح در جدول است. 

                                                             
1 Recessed unvented 

شکل حالت بهینه از لحاظ کاهش همزمان بار حرارتی و برودتی دیوار خارجی 
  باشد.می AACاز جنس 

  

  
  مقایسه بار حرارتی و برودتی در صورت استفاده از مصالح ساختمانی مختلف 2شکل 

  
  ثیر رنگ ساختمانأت. 3- 4

بت نگه داشـته شـده و تـاثیر    ثا 3/23 ℃ در این قسمت دماي کل ساختمان
تغییر رنگ دیوارهاي خارجی ساختمان بر روي میزان بار گرمایش و سرمایش 

جذب جدار خارجی ساختمان بوده  مقایسه با تغییر ضریب بررسی شده است.
است که با تغییر رنگ  68/0 که رنگ خود ساختمان قهوه اي با ضریب جذب

تـر)در نظـر گرفتـه شـده     تیره( 77/0 و براي سیاه 36/0 آن به سفید(روشن)
تـر کـردن جـدار    آمده است. با روشن 3 نتایج به صورت نمودار در شکل است.

  کاهش دارد. به حالت اولیه ار نسبت% ب5/1 خارجی ساختمان حدود
  

  
  براي رنگ بیرون ساختمان مختلفمقایسه بار حرارتی و برودتی  3شکل 

 زمان تشکیل کالس ها و حضور افراد. 4- 4
تاثیر زمـان   3/23 ℃در این قسمت با ثابت نگه داشتن دماي کل ساختمان  

روي حضور افراد و به عبارتی دیگر زمان تشکیل کالس هـا در سـاختمان بـر    
در این بخش چهار حالت زیر مورد بررسـی قـرار    میزان بار بررسی شده است.

  ) نشان داده شده است.Aحالت اولیه طراحی با ( 3در شکل  گرفته است.
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در این حالت به این شکل تغییـرداده شـده کـه سـاعت     : )B( حالت اول الف)
نیز به  رصد حضور افرادبوده و د 19تا 8تشکیل کالس ها در ساختمان ساعت 

در این حالت درصـد حضـور افـراد    . درکل سال یکسان باشد 5ل صورت جدو
تـر روز  هـاي کمتـر در سـاعات گـرم    طوري تغییر داده شده است کـه کـالس  

  تشکیل شود.
بـوده و    18تـا   7هـا سـاعت    در این حالت تشکیل کالس: )C( ب) حالت دوم

(البتـه در ایـن    تر روز و در صبح بیشتر اسـت هاي کمتر درساعات گرمکالس
حالت نیز درصد حضور طوري تغییر داده شده است که مجموع درصد حضور 

  افراد در کل روز ثابت و طبق حالت اولیه ساختمان باشد).
بـوده   18تا  9این حالت ساعت تشکیل کالس ها ساعت : )D( ب) حالت سوم

  و درصد حضور افراد در بعدازظهر بیشتر شده است.
ایج نشـان  . نتـ آورده شـده اسـت   4شکل ر ورت نمودار دنتایج این بخش به ص

دهد که براي کاهش مصرف انرژي بهتر اسـت در زمسـتان حجـم بیشـتر     می
در  هـا در تابستان نیـز حجـم بیشـتر کـالس     ها در ساعات میانی روز وکالس

  ساعات اولیه صبح و یا بعدازظهر باشد.
  

  
  حضور افراد مختلفساعات مقایسه بار حرارتی و برودتی در  4شکل 

 زمان بهینه براي کارکرد سیستم تهویه مطبوع 5- 4
ا خاموش بودن سیستم تهویه مطبوع مورد بررسی یتاثیر روشن  بخشدر این 

در حالت کلی فرض براین بود که سیستم تهویه در طول  قرارگرفته است.
به بخش این  تامین نماید. را 3/23 ℃حضور افراد سیستم بتواند همان دماي 

  :قسمت زیر تقسیم شده است شش
  حالت اولیه طرحی سیستم ):Aحالت اول (

عدم کنترل (خاموش کردن سیستم تهویـه مطبـوع) در کـل    : )Bدوم (حالت 
  صبح 4یعدازظهر تا  18سال در ساعات 

  صبح 5تا  18عدم کنترل در کل سال در ساعات ): C(ومسحالت 
  6تا  18عدم کنترل در کل سال در ساعات  ):D(مچهارحالت 
  صبح 6تا  17عدم کنترل در کل سال در ساعات  ):Eپنجم(حالت 
  صبح 5تا  17عدم کنترل در کل سال در ساعات  :)Fششم (حالت 

 شـود کـه  با توجه به این نمودار دیـده مـی   آورده شده است. 5نتایج در شکل 
ل و یـا طراحـی اولیـه    اوبهترین حالت کنترل کردن سیسـتم همـان حالـت    

  باشد.سیستم می

  
  زمانهاي مختلف کارکرد سیستم تهویهمقایسه بار حرارتی و برودتی در  5شکل 

  کاهش تعداد پنجره ها. 6- 4
در این قسمت نیز با ثابت نگه داشتن دماي کل ساختمان تاثیر کاهش تعداد 

شکل فیزیکـی  و ها با توجه به بررسی است. شدهررسی بهاي ساختمان پنجره
رسـد کـه بـراي    هاي ساختمان زیاد است و به نظر میتعداد پنجره ساختمان،

ها توان تعداد آنتامین نور ساختمان نیازي به تعداد زیادي پنجره نیست و می
(بخصوص براي نماي جنوبی ساختمان کـه مسـاحت زیـادي را     کاهش داد را

  :زیر بررسی شده است هايدر این قسمت حالت د).نشوها شامل میپنجره
  حالت اولیه طرحی سیستم ):Aحالت اول (

  ساختمان مساحت پنجره ها نصف گردد. در هر جدار در کل: )Bدوم (حالت 
  گردد.متر ها یک سوم کمساحت پنجرهدر هر جدار ): C(ومسحالت 

  گردد. یک چهارم کمترها پنجرهدر هر جداره مساحت  ):D(محالت چهار
سـوم   یـک  هـا پنجرهدر هر جداره در کل ساختمان مساحت  ):Eپنجم(حالت 

کمتر شده ولی پنجره جنوبی راهروهـاي طبقـه اول ودوم و سـوم کـه نمـاي      
  باشد.شود بدون تغییر است و همان حالت اولیه میساختمان را نیز شامل می

  

  
  زمانهاي مختلف کارکرد سیستم تهویهقایسه بار حرارتی و برودتی در م 6شکل 

شود که به طـور کلـی کـاهش تعـداد و مسـاحت      دیده می 6شکل  باتوجه به
کـه   دهـد بار ساختمان را کـاهش مـی  % 6ها براي این ساختمان حدود پنجره

شود که کاهش تعـداد  توجه به نتایج هم دیده می با مقدار قابل توجهی است.
  شود.ها بیشتر باعث کاهش بار در بار سرمایش ساختمان میپنجره
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  تغییر نوع شیشه پنجره .7- 4
با استفاده ثابت نگه داشتن دماي کـل سـاختمان تـاثیر تغییـر      بخشدر این 

در دو بخش   بررسیاین  ي ساختمان بررسی شده است.هاجنس شیشه پنجره
 هاي الیه خارجی پنجره تغییر داده شده و ابتدا جنس شیشه است. انجام شده

هاي الیـه داخلـی   شیشه دست آمدن بهترین شیشه براي الیه خارجی، پس از
 .نیز تغییر داده شده است

مطابق مشخصات جـدول   هاي الیه خارجیشیشهدر این قسمت قسمت اول) 
شیشه الیه داخلی همان شیشه حالت اولیـه سـاختمان   تغییر داده شده اما  4

آورده  7لکس)در شـکل  در مقایسه با حالت اولیه(شیشه روشن رف نتایج .است
شود که بهترین درصـد کـاهش در بـار    شده است. با توجه به نمودار دیده می

  باشد.سرمایش و گرمایش مربوط به شیشه برنز رفلکس می
 

 پنجره دو جداره خارجیمشخصات شیشه  4جدول 

 ضریب جذب ضریب بازتاب ضریب عبور 
 0.459 0.062 0.479 خاکستري ساده

 0.447 0.057 0.496 برنزي ساده

آبی ساده-سبز  0.488 0.062 0.45 

 0.381 0.310 0.309 خاکستري رفلکس

 0.383 0.305 0.312 برنزي رفلکس

آبی رفلکس-سبز  0.282 0.295 0.423 

 0.245 0.116 0.639 کم گسیل معمولی

  
 

  
پنجـره دو جـداره    خارجیمشخصات شیشه  در قایسه بار حرارتی و برودتیم 7شکل 
  مختلف

  
بـراي الیـه   برنـز رفلکـس   شیشـه   قبـل،  نتایج بخش با توجه بهقسمت دوم) 

  یابد:میداخلی به شکل زیر تغییر ثابت گرفته شده و شیشه الیه  خارجی
  روشن الیه داخلی ):Aحالت اول (

  الیه داخلی خاکستري: )Bدوم (حالت 
  ): الیه داخلی برنزC( ومسحالت 

  الیه داخلی از نوع کم گسیل معمولی ):D( محالت چهار
بـا توجـه بـه ایـن      آورده شده اسـت.  8در شکل در مقایسه نتایج این قسمت 

گسـیل  کـم  بهترین درصد کاهش مربوط به حالت اسـتفاده از شیشـه   ،نمودار
 الیه خـارجی شیشـه   ،بهترین حالتدر  بنابراین، در الیه داخلی است. معمولی

 اسـتفاده گـردد تـا بارسـرمایش     ه کم گسـیل شیشو الیه داخلی برنز رفلکس 
  کاهش پیدا کند. )%2 (حدود ) و هم بار گرمایش%5/0 (حدود

  

  
پنجره دو جداره  مشخصات شیشه داخلی در قایسه بار حرارتی و برودتیم 8شکل 
  مختلف

  سایبان روي پنجره 8- 4
 ساختمان،براي دماي کل  3/23 ℃در این قسمت با ثابت نگه داشتن دما در 

در ایـن   هاي ساختمان بررسی شده اسـت. تاثیر کاربرد سایبان بر روي پنجره
 .قسمت ابتدا سایبان بر روي تمام پنجره هاي طبقه سوم بررسی شـده اسـت  

 بـه ،  푐푚 30ي طبقه سـوم بـا عمـق    سایبان افقی در پنجره )A( حالت اولیه
  :زیر تغییر داده شده است حاالت
  푐푚10سایبان افقی در تمام پنجره هاي طبقه سوم با عمق : )Bدوم (حالت 
  푐푚 50 سایبان افقی در تمام پنجره هاي طبقه سوم با عمق): C(ومسحالت 
 푐푚50سایبان افقی در تمام پنجره هاي ساختمان با عمق  ):Dچهارم(  حالت

  اعمال شده است. قه همکف،ببه جز پنجره هاي ط
  است. ارائه شده 9شکل  در نتیجه این مقایسه

  

  
  هاي مختلف سایبانحالت در قایسه بار حرارتی و برودتیم 9شکل 

  
 دهـد. بار سـاختمان را کـاهش مـی   % 2تقریبا  اعمال سایبان بر روي پنجره با

تاثیر  هایی که مصرف انرژي آنها زیاد نیست،استفاده از سایبان براي ساختمان
  مثبت بیشتري دارد.
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  پنجرهتغییر نوع . 9- 4
تاثیر  کل ساختمان،براي  3/23 ℃ دما در این قسمت نیز با ثابت نگه داشتن 

   در سـاختمان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.      پنجـره سـه جـداره    کاربرد 
هاي پنجره با شیشه سه جداره در هر سه الیه همانند پنجره مشخصات شیشه

نتـایج   اسـت.  푚푚6	با شیشه دوجداره بوده و ضخامت الیه هـوا نیـز همـان    
کـه اسـتفاده از    دهـد نتایج نشان می آمده است. 10شکل صورت نمودار در  به

  یابد.کاهش می %4 پنجره با شیشه سه جداره در تابستان بار سرمایشی
  

  
  تغییر نوع پنجره در قایسه بار حرارتی و برودتیم 10شکل 

  شده سازي ساختمان کامل بهینه -5
سـازي  ساختمان بهینه ،هاي پیشیناز نتایج قسمتبا استفاده ، این قسمت در

  اند:هاي تاثیرگذار به صورت هم زمان تغییر داده شدهزیر پارامتر قرارشده و به
زمـان  باشـد.  مـی  سفید و رنگ ساختمان 퐴퐴퐶 نوع بلوك به کار گرفته شده

اسـت.   انتخـاب شـده   18تـا   7ت اسـاع  بـین  تشکیل کالس ها و حضور افراد
سوم کمتر شده ولی پنجره جنوبی راهروهاي طبقه اول  یک هارهپنجمساحت 

مانـده و  شـود بـدون تغییـر    دوم و سوم که نماي ساختمان را نیز شامل می و
بـه جـز پنجـره     푐푚 50سایبان افقی در تمام پنجره هاي ساختمان با عمـق  

شیشـه برنـز رفلکـس و     از نـوع  شیشه خـارجی  .باشندمی قه همکفبهاي ط
شیشـه سـه جـداره    بـا وجودیکـه   گـردد.  انتخاب می شیشه داخلی کم گسیل

مراه دارد، با توجه به تحمیـل هزینـه اجرایـی    ه% انرژي را به4کاهش مصرف 
دو جـداره و سـه جـداره ارائـه     زیاد نتایج ساختمان بهینه در دو حالت پنجره 

  شده است.
فاده از پنجـره دو جـداره در   کـه در صـورت اسـت    کننـد  ن مـی نتایج بیـا 

انـرژي مـورد نیـاز    در % 7/11سازي شده در زمستان کـاهش  ساختمان بهینه
بار سرمایشی را به همراه خواهد داشت. % 14/6گرمایشی و در تابستان کاهش 

بـه   نهاي سه جداره استفاده شود در زمستان و تابسـتا که از پنجرهدرصورتی
  حرارتی و برودتی را به همراه دارد.ار % ب1/5و  %84/11ترتیب کاهش 

   دهاگیري و پیشنها نتیجه - 6
افزار کریر مقدار بار سرمایش و گرمایش براي  با استفاده از نرم، در این تحقیق

در شمال ایران در منطقه آب و  شهریک ساختمان آموزشی واقع در شهر قائم
دهد کـه بـا   ینتایج نشان م مورد بررسی قرار گرفت. هوایی معتدل و مرطوب

ولـی بـاز    هاي خوبی برخوردار اسـت، وجود اینکه ساختمان از مصالح و پنجره
درصد کاهش داد تـا  % 12 توان مقدار بار سرمایش و گرمایش را حدودهم می

سـازي بـه   با توجه بـه نتـایج شـبیه    انرژي کمتري در ساختمان مصرف گردد.
  :گردددست آمده براي ساختمان فوق پیشنهاد می

 رنگ ساختمان از رنگ روشن تري استفاده شود. براي  
  ت اساع بین ها درزمان تشکیل کالسبراي کاهش مصرف انرژي بهتر است

  باشد. 18تا  7
  پنجـره جنـوبی راهروهـاي     لـیکن  سوم کمتر گردد، یک هاپنجرهمساحت

 شود بدون تغییرطبقه اول ودوم و سوم که نماي ساختمان را نیز شامل می
  باشد.ولیه و همان حالت ا

  گسـیل  کـم  از شیشه برنز رفلکـس و شیشـه داخلـی   از براي شیشه خارجی
  استفاده گردد.

    هـاي سـاختمان بـا عمـق     سایبان افقـی در تمـام پنجـره푐푚 50    بـه جـز
  نصب گردد.قه همکف بهاي ط پنجره

 د.شوجداره نصب جداره با توجه به هزینه بیشتر پنجره سهپنجره دو  
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