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 مقدمه -

 

ساختمان در حالت های  سرمایشی و گرمایشی میزان مصرف انرژی بر مختلف بنا ها جداره حرارتی قتاثیر عای بررسی، ن پژوهشایهدف از 

و ارزیابی اهمیت هر یک از جداره ها در مختلف قرار گیری عایق حرارتی است.  پس از یافتن حالت بهینه قرارگیری الیه عایق در جداره خارجی 

اری بردبهره ی اولیه، خواهیم پرداخت. به طوری که ساختمان بتواند با حداقل هزینهبه بررسی ضخامت بهینه عایق حرارتی  میزان مصرف انرژی،

ای به همراه نخواهد داشت.  معماری برگشته و هزینه ثانویه 2به طرح فاز  اپارامتر هدهد، چرا که اعمال این  خود را به میزان چشمگیری افزایش

شامل درصد تاثیر گذاری هر یک از جداره ها در کاهش مصرف، اولویت جداره ها به لحاظ عایق سازی،  ،وترییامپک سازی شبیهیی نها خروجی

تاثیر عایق سازی بام بنا و سقف پیلوت، بهترین ضخامت پیشنهادی عایق و بهترین محل قرارگیری عایق حرارتی )داخلی یا خارجی( است. 

گاز ساختمان را در طول که میزان مصرف برق و  ســال است یک لدر طوبنا  نیازــى مورد سرمایشیــى و یشیگرمابار  خروجی ها بر مبنای

کند. با مقایسه میزان بار سرمایش و گرمایش، بهترین حالت و ضخامت قرارگیری عایق های حرارتی در جداره های خارجی بنا سال مشخص می

 مشخص می گردد.

 روش پژوهش -1

 مقدمه 1-1

در این پژوهش آزمایش  1به1است. با توجه به هزینه بر بودن آزمایش با مورد های واقعی و با مقیاس  شبیه سازی آزمایشی و پژوهشروش این 

های کامپیوتری برای شبیه سازی مصرف انرژی قبل از فرآیند طراحی و  از برنامهسازی صورت گرفته است.  شبیهحالت های مختلف از طریق 

ها توان استفاده کرد و مقدار مصارف انرژی را برآورد کرد. همچنین  با استفاده از این برنامهبعد از فرآیند ساخت می در آنیا ایجاد تغییرات 

برنامه های کامپیوتری   گزینه های مختلف طراحی را مورد بررسی قرار داد تا بهترین حالت ذخیره و مصرف انرژی را به دست آورد. میتوان

 حال ارتقا و افزایش میباشند.  بسیاری برای شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان وجود دارند که روز به روز در

 هامعرفی نرم افزار 2-1

 (.1397در یک تقسیم بندی کلی میتوان دو دسته بندی ارایه داد)حیرانی پور،میالد.

 برنامههای منبع باز .1

 برنامههای اختصاصی .2

ها با ساختارهای مختلف و  ساختمان های ورودی، برای انواعهای گفته میشود که میتوان با اعمال تغییراتی در دادههای منبع باز به برنامهبرنامه

باز هستند )DOE2-TRANSYS-BLAST-Energy Plus )، در این  متفاوت به کار برد. بیشتر برنامه های شناخته شده از نوع منبع های اقلیم

های اقلیمی، سیستم های تهویه و ... باید به عنوان ورودی به برنامه داده شوند تا محاسبات انرژی  برنامه ها محل ساختمان، اجزای آن، داده

 )قهفرخی، 1393 (. در ادامه به معرفی کلی نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش میپردازیم : انجام پذیرد

 (:EnergyPlusانرژی پالس)  1-2-1

rgyPlusEne )2019Energyplus.net, ( محققان از آن برای الگوبرداری  یک برنامه شبیه سازی انرژی در کل است که مهندسین ، معماران و

توسط  استفاده می کنند و -و استفاده از آب در ساختمان ها روشنایی و بارهای فرآیند و وصل برای گرمایش ، سرمایش ، تهویه ، -مصرف انرژی

است که عمده قابلیتهای  های مختلف .این نرم افزار مبتنی بر ماژول ) ,2019Energyplus.net(ی ایاالت متحده توسعه داده شده استوزارت انرژ

 BLAST و DOE در واقع یک موتور شبیه سازی است که ورودی و خروجی های  باشد. این ابزارها میو براساس ترکیبی از این برنامه داراسترا

در زمان های کوتاه تر از یک ساعت انجام میدهد و براساس یک تعادل حرارتی از کل ناحیه  آن فایلهای متنی می باشد. این برنامه آنالیز را

 شبیه سازیاستوار است. این نرم افزار برای شبیه سازی از برنامههای زیر استفاده میکند)حیرانی پور،میالد.1397(:

• Ground Heat Transfer 

• Comis 

• Window5  
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• Spark 

• Models Pollution  

که از سیستم گرافیکی آسانی برای داده  مدل سازی را به صورت ریز و دقیق انجام میدهد. ضعف این برنامه این است Energy Plus  برنامه

راحی نمود و یا نتایج را مورد بررسی قرار داد)حیرانی ساختمان را در آن ط های ورودی استفاده نمیکند و احتیاج به برنامه هایی دارد که بتوان

 (.1397پور،میالد.

اعتبار ه است که در قسمت شری، اعتبار این پژوهش بررسی شداستاندارد ا BESTestدر ادامه پژوهش به همراه یک اعتبار سنجی با استفاده از 

 .شرح داده شده است سنجی

 باگ یدیل بی وهانی 1-2-2

هستند و دکتر  به بازار نرم افزارهای تحلیل انرژی اضافه شده و به صورت رایگان در دسترس 2014در سال  هانی بی و لیدی باگ پالگین

س و روشنایی ساختمان را به کمک موتور الانرژی پ مصطفی رودسری یکی از طراحان آنهاست. این نرم افزار انرژی مصرفی را به کمک موتور

 به صورت پارامتریک تحلیل میکند.  سرادینو  مدی سی

 (radiance) معرفی نرم افزار رادینس 1-2-3

رادینس نرم افزار رایگان ارائه شبیه سازی های روشنایی است که در سال 1985 در آزمایشگاه لورنس برکلی کالیفرنیا طراحی شده است. این 

ها ای، منابع نوری بزرگ مانند پنجره ، سطوح آینهچند گانهمشکالت مربوط به انعکاس های  نرم افزار با شبیه سازی های اصالح شده مبتنی بر

 سقفی بزرگ و همچنین حجم های پیچیده را حل کرده است. مدل آسمان مورد استفاده در رادینس، جن اسکای (Gensky(های نورگیرو 

ترسیم مدل در این نرم افزار با نرم  میباشد. آنالیز ها به صورت لحظه ای انجام می گیرند. دقت باالی نرم افزار باعث افزایش زمان آنالیز میشود.

شناخته شوند. از نقاط قوت آن  نور دومدهی می توانند به عنوان منبع افزارهای سه بعدی دیگر قابل انجام است. سطوح دارای خاصیت انعکاس

 شود. نتایج این نرم افزارباشد که خطوط هم تراز میزان روشنایی نیز بر روی آن ترسیم میفضای داخلی می بعدی دقیق ارائه شده ازتصاویر سه 

میباشند. صحت نتایج نرم افزار رادینس  برای ارائه دقیق تر به صورت اعداد و تصاویر گرافیکی بر روی صفحه کار، قابل انتقال به نرم افزار اکوتکت

نتایج آن به واقعیت مورد تایید قرار گرفته است )Mardaljevic ,2005  به طور مکرر توسط محققان مورد بررسی و دقت باالی آن و نزدیکی

.) 

 ( و پالگین Rhinoceros) سروسمعرفی نرم افزار راینو 1-2-4

 Rhinoceros  به طور معمول مخفف(Rhino  یا ،Rhino3D یک نرم افزار کاربردی گرافیکی رایانه ای سه بعدی و طراحی رایانه ای به )

 سروستاسیس شده است. هندسه راینو 1980( است که توسط رابرت مک نیل و همکاران ، یک شرکت آمریکایی ، در سال CADکمک رایانه )

وح آزاد در گرافیک رایانه )بر خالف برنامه های مبتنی بر مش چند ، که بر تولید نمایش دقیق ریاضی منحنی ها و سط NURBSدر مدل ریاضی 

 (.Macneel ,2021)ضلعی( تمرکز دارد

یکپارچه شده که در سال  Rhino( یک ویرایشگر الگوریتم گرافیکی است که کامالً با نرم افزار مدل سازی سه بعدی grasshopperهاپر)پالگین گرس

 .)2019d.com, 3Grasshopper(به صورت مجزا عرضه شد 2007

 (LadyBugباگ ) ( و لیدیHoneybeeبی)معرفی هانی 1-2-5

سال  پالگین لیدی ست  2013باگ در  سو با محیط زی ساختمان هم به بازار نرم افزارهای تحلیل انرژی با هدف آموزش رایگان قواعد طراحی 

سری صطفی رود سط م شد. با موفقیت پالگ تو سال پالگین هانی باگ، ین لیدیارائه  شد. هدف نرمئارا 2014بی در  صرف ه  افزار انجام آنالیز م

ـــنایی به کمک  ـــیمانرژی پالس و  موتور هایانرژی و روش ـــورت پارامتریک میRadiance) رادینس( و DaySim) دی س ـــد( به ص   باش

(2019Ladybug.tools, .) 
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 های معرفی شده با یکدیگر نشان داده شده است.در تصاویر زیر دیاگرام ارتباطی ابزار 

 

 همانطور که مشاهده می شود،  ابزار هانی بی و لیدی باگ عالوه بر تهیه یک رابط کاربری آسان و قابل درک برای معماران، موتور های شبیه

 ند.نسازی مختلفی را باهم متصل و ترکیب میک

 مدل سازی 1-3

هدف پی بردن به رفتار سامانه یا ارزیابی  واقعی و انجام آزمایشاتی با این مدل است که با دلی از سامانهسازی عبارت است فرآیند طراحی م شبیه

استراتژی های مختلف در مدت زمان کوتاه صورت میگیرد. شبیه سازی رایانهای فرآیند مدل سازی با استفاده از روابط ریاضی و منطقی و نیز 

 اجرای مدل به وسیله رایانه بوده و روشی برای آگاهی از نتایج ایده های پیشنهادی پیش از اجرای آنها است )قیابکلو، 1392(.

از مزایای شبیه سازی به عنوان یکی از پر کاربرد ترین ابزار موجود علم تحقیق میتوان به اجازه ارزیابی عملکرد سیستم پیش از طراحی، مقایسه 

گزینه های گوناگون بدون ایجاد اختالل در سیستم واقعی، صرفه جویی در زمان به منظور اتخاذ تصمیم های به موقع نام برد. در حقیقت شبیه 

سازی در یک سیستم از قبل طراحی شده فعالیت میکند که در راستای تحقق مقصودی معین در چارچوب روابط با وابستگی های متقابل، به 

 یکدیگر پیوسته هستند. این سیستم شامل سه مرحله ورودی، پردازش و خروجی است)حیرانی پور،میالد.1397(.

انتخاب نرم افزار مناسب برای فرآیند شبیه سازی بسیار حائز اهمیت است تا بتواند جواب صحیح را مطابق تابع هدف تعیین شده نتیجه دهد. 

در این پژوهش از گرس هاپر نسخه 1,0,0007 در نرم افزار راینوسروس ورژن 6,23,0254 در کنار پالگین های توسعه داده شده برای گرس 

 هاپر شامل  لیدی باگ نسخه 0,0,68 و هانی بی نسخه 0,0,65 استفاده شده است.

میزان شدت مصرف انرژی )  ت گیری(محاسبه پارامتریک و تحلیل نتایج شبیه سازی )پارامترهای محل قرارگیری عایق و جه همچنین برای

باگ استفاده شده است. خاطر نشان  بی و لیدیپالگین هانیدر کنار  TT toolboxاز  انرژی مورد نیاز ساختمان تقسیم بر مساحت زیر بنا(

 (. 1397حیرانی پور،میالد.) اعتبار بوده و مطابق با استانداردهای روز برنامه ریزی شده است میشود که نرم افزارهای انتخاب شده دارای

 بیروند فرآیند طراحی در نرم افزار هانی 1-3-1

باشد که فایل با مقادیر استاندارد برای انرژی بی به این صورت میکند. روند کاری در هانیبی از تنظیمات اولیه سیستم انرژی پشتیبانی میهانی

بی زون از طریق کامپوننت هاپر ساخته شده است به هانیامتریک در گرسیا به صورت پار سروسپالس بر روی حجم یا هندسه ای که در راینو

"MassingToZones" کندتبدیل می(M.S. Roudsari,2013). 

بی زون مجددا هانی یاط تنظیم ترموستات و سیستم بر روبی ایجاد شده، برنامه های زمان بندی ، نقدر ادامه روند کار به عنوان یک مدل هانی

برای تعیین شرایط مرزی از کامپوننت  نشان داده شده است. 1یک مدل انرژی کامل نیازمند تنظیمات دقیق است که در شکل  د.اعمال می شو

"Solve Adjacencies" کامپوننت  ها و مصالح از مصالح و جدارهشود. برای تعریف استفاده می"EPConstruction"  و"EPMaterial" 

 air"است که در واقع شامل یک بازیاب هوا  "idealairloadsyste"بی زون طبوع پیش فرض یک هانیاستفاده می شود. سیستم تهویه م

Economizer" باشد. آنالیز حرارتی انرژی توسط کامپوننت می"Run_Energy_Simulation" شود. نتایج خروجی تولید شده انجام می

 شود.خوانده می "Read_Result_dictionary"مین با استفاده از کامپوننت انرژی پالس به صورت پیش فرض قابلیت خواندن ندارند برای ه

 (1398)نژاد, : دیاگرام نحوه کار پالگین لیدی باگ 2تصویر (1398)نژاد, : دیاگرام نحوه کار پالگین هانی بی1تصویر
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با  ارتباط هاپر طراحی شده برای فرآیند شبیه سازی می توان هر حجم یا طرحی را به عنوان ورودی انتخاب کرد . در ادامه نحوهمدل گرسدر 

به  فضای خارج )داخلی، خارجی یا بی درو بودن( جداره ها و پنل های خورشیدی را تعریف کرد. در ابتدای این مدل تنها یک طبقه نمونه

 عنوان زون حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.

 اعتبار سنجی 1-4

 حیطه اعتبار سنجی  1-4-1

نیاز به ایجاد توابع در اینجا . شده است جامعه بزرگی آزمایش و توسطبی توسط گروهی از برنامه نویسان توسعه داده شده است پالگین هانی

جدید در رابط کاربری و شناسایی خطاهای این توابع جدید ضروری است. اعتبار سنجی فعلی، صحت عملکرد توابع اصلی مورد استفاده برای 

بی واهد کرد. نسخه تست شده در این پژوهش هانیطراحی در مراحل اولیه با تاکید بر عملکرد توابع در پوسته و حجم ساختمان را تست خ

 هاپرگرس که به طور کامل در  شبیه سازی عملکرد ساختمان را ،که یک 9,1,0و انرژی پالس ورژن  2,8,0 اوپن استودیو به همراه  0,0,65

 کند.ادغام شده ،صحت سنجی می

بی و نوشتن به زون حرارتی در هانی سروسونبی شامل تبدیل حجم در راینیسنجی، بررسی رابط کاربری و روند داده ها  در ها حیطه این اعتبار

( در گرس هاپر و فرایند پس پردازش csv.( و انجام شبیه سازی و خواندن فایل نتایج شبیه سازی )idf.یک فایل کامل ورودی انرژی پالس )

(post processingو نمایش نتایج می ).باشد 

 

 صحت سنجی در کادر آبی مشخص شده دبی و حیطه عملکردر هانیروند داده ها  : 1تصویر 

 روش کار 1-4-2

سنجی یک ابزار شبیه  که یک فرآیند برای تست، تشخیص و اعتبار (BESTestسنجی بست تست) صحت سنجی پژوهش با استفاده از اعتبار

کلی روش های تست برای تجزیه و تحلیل و تشخیص  به طور .)ashraepcs.org, 140Sspc.2019(گرددانجام می باشد،عملکرد ساختمان می ساز

 شود:صحت سنجی نرم افزار شبیه سازی انرژی ساختمان با روش های زیر انجام می عملکرد و

 مقایسه نرم افزار با نرم افزار  .1

 با تحلیل/ راه حل  نرم افزار .2

 نرم افزار با روش شبه تحلیلی/راه حل  .3

 ی شدهنرم افزار با مقایسه مدل عددی صحت سنج .4

این روش شامل یک سری آزمایشات تحلیلی است که در آن می توان نتایج حاصل از ابزارهای جدید را با نتایج به دست آمده توسط ابزار شبیه 

سازی انرژی مقایسه کرد. مواردی که مربوط به پوسته حرارتی ساختمان است، مستند شده است. ورودی های مدل سازی هندسی و انرژی در 

نشان  Xو شکل  X، شکل  .)140ANSI / ASHRAE  )2019.ashraepcs.org, 140Sspc-2014پر به دنبال مراحل توصیف شده در استاندارد گرس ها

 داده شده است.
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 . )ashraepcs.org, 140Sspc.2019(( منبع:600: مدل ایزومتریک دارای پنجره جنوبی بدون سایه بان)نمونه شماره  2تصویر

که به منظور  600برای ارزیابی عملکرد نرم افزار برای شبیه سازی حرارتی پوسته و بارهای حرارتی، از تست نمونه  140ری در استاندارد اش

های با وزن سبک و کف و سقف استفاده شده است که در ساختمان ها با جرم حرارتی کم می باشد استفاده شده است. در این نمونه که از دیوار

 امل توصیف گردیده است.استاندارد به صورت ک

 600بی نمونه روند مدل سازی انرژی در هانی

داده شده،  نشان Xبی از مجموعه تنظیمات اولیه سیستم انرژی پالس همانطور  که در شکل هانی

. روند کار در این نرم افزار به این گونه است که حجم اولیه به صورت یک جعبه از میکندپشتیبانی 

هاپر وارد نرم افزار هانی بی شده و به اصطالح تبدیل ان ورودی از طریق گرسبه عنو سروسراینو

نشان داده شده، تنظیمات  Xدر ادامه همانطور که در تصویر شماره  بی میشود.به یک زون هانی

 شود.بی زون اعمال میبه مشخصات حرارتی زون انرژی به هانی مربوط

 اعتبار سنجی نتایج 1-4-3

نتایج بدست آمده از شبیه سازی از فرآیند اعتبار  طور کلیبا موفقیت توانست بگذراند. که به را  600بست تست نمونه هانی بی اعتبار سنجی 

 کند.مطابقت می 140سنجی استاندارد اشری 

 (MWh) بی با استانداردی ساالنه بدست آمده در هانیش: مقایسه نتایج  بدست آمده بار گرمای1جدول

 (MWh) بی با استانداردساالنه بدست آمده در هانی سرمایشیج  بدست آمده بار : مقایسه نتای2جدول

 (MWh) بی با استانداردبدست آمده در هانی سرمایشی: مقایسه نتایج  بدست آمده پیک بار 3جدول

 (MWh) بی با استانداردبدست آمده در هانی سرمایشی: مقایسه نتایج  بدست آمده پیک بار 4جدول

 

 

 

 600 شماره: نمونه  3تصویر 

Tested Prg Org

6.860

SRES-SUN 

NREL

SRES

' BRE

S3PAS 

SPAIN

TSYS 

BEL-BRE

TAS E 

FINLAND

Statistics for Example Results

Min Max Mean
(Max-Min)/

Mean" (%)

600 Base Case,South 

Windows
6.137 6.433 7 079 7.278 7.964 6.492 6.492 6.778 6.137 7.964 6.832 26.70%

Simulation Model 

Organization or Country

Case

ESP DMU
BLAST

 US-IT

DOE21D 

NREL

Simulation Model 

Organization or Country

Case

ESP

 DMU

BLAST

 US-IT

DOE21D 

NREL

SRES-SUN 

NREL

SRES'

 BRE

S3PAS 

SPAIN

TSYS BEL-

BRE

TASE 

FINLAND

600 Base Case,South 

Windows
4.296 4.773 5.709 5.226 5.596 4.882 4.872 5.362

Statistics for Example Results

Tested Prg Org
Min Max Mean

(Max-Mill)/

Mean..(%)

4.296 5.709 5.090 27.80% 5.090

Min

kW

5 2 4.037 3.437 04-Jan 7

kW
ESP DMU

Date

DOE21D 

NREL

Date

Hr
SRES-SUN NREL

kW      Date
Hr

SRES 

BRE'
kW

S3PAS 

SPAIN

Date

Hr
TSYS BEL-BRE

kW      Date
Hr

TAS E FINLAND

kW      Date
Hr

Example Result Statistics
Tested Prg Org

kW     Date
HrMax

kW

Mean

kW

(Max-Min)/

Mean"(%)

3.437   04-Jan 04-Jan 4.258 04-Jan 01-Jan 2 3.931 04-Jan 6 4.354 04-Jan 2 4.354 4.000 22.90% 4.350

Min

kW

5.965

Simulation  Model: 

Organizat on or 

Country:

Case

ESP DMU

kW  Date    

Hr

BLAST US-IT

kW     Date    Hr

DOE21D NREL

kW  Date     Hr

SRES-SUN NREL

kW  Date    Hr

SRES 

 BRE'

S3PAS SPAIN

kW  Date    Hr

TSYS BEL-BRE

kW     Date    Hr

TASE FINLAND

kW Date    Hr

Example Result Statistics
Tested Prg Org

kW  Date    Hr
Max

kW

Mean

kW

(Max-Min)/

Mean..(%)

6.827 6.461 13.30% 5.970   26-Aug  22
Base Case, South 

Windows

6.194   17-0ct  

13
5.965    16-0ct  14 6.656   16-0ct  13 6.827   16-0ct  14 6.286   25-Nov  14 6.486   16-0ct  14 6.812   17-0ct  14
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 (kWبا استاندارد ) بی یبدست آمده در هان گرمایشیبار  کیبدست آمده پ  جینتا سهیمقا : 2یر تصو

 (kWبا استاندارد ) بی یبدست آمده در هان یشیبار سرما کیبدست آمده پ  جینتا سهیمقا :3تصویر 

 

در سازمان ها و کشورهای گوناگونی مورد شبیه سازی  ارائه شده این اتاق معرفی شده اشری با مدل های مختلف شبیه سازی و و تصاویر طبق جداول

اعداد قرار گرفت که اعداد به دست آمده برای سرمایش و گرمایش ساالنه و همچنین اوج سرمایش و گرمایش در جداول مشاهده میشود. با مقایسه این 

د مشاهده میگردد اعداد به خصوص برای بار حرارتی ساالنه با ستون آخر که عدد های به دست آمده از شبیه سازی توسط نگارنده در هانی بی میباش

 بسیار نزدیک به هم میباشد. و این نشان دهنده قابل اعتماد بودن شبیه سازی با پالگین هانی بی میباشد.

 

 پژوهش هاییش فرض پتعریف  -2

 پیش فرض های زمینه 2-1

شهر قم  سطح در 928ا ارتفاع ب  'E 50 ° 87و طول  N 34 ° 63ییایواقع در عرض جغرافموقعیت  شد. ایمتر از   یدارا رانیا شهر قم در میبا

ساس طبقه بند یآب و هوا کی سال می باشدبارش  زانیبا م (Köppenی کوپن )آب و هوا یخشک بر ا  نیانگیم نیباالتر یجوالماه . کم در 

ــانت 35,2درجه حرارت ) ــانت 8,9درجه حرارت ) نیانگیم نیبا کمتر هیژانوماه  ( وگرادیدرجه س ــرد ترین ماه های ( گرادیدرجه س گرم ترین و س

 خالصه شده است. 5در جدول شهر قم  یآب و هوا یپارامترهاسال می باشند. 

داده های 

 آب و هوایی
 واحد

میانگین 

 روزانه

 دما خشک
سانتی 

 گراد
16,23 

رطوبت 

 نسبی
 53,62 درصد

دما نقطه 

 شبنم

سانتی 

 گراد
8,67- 
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 سرعت باد
متر بر 

 ثانیه
0,91 

تابش 

 مستقیم

وات بر 

متر 

 مربع

320 

پوشش 

 آسمان
 8 درصد

فشار 

 بارومتریک
 7823 پاسکال

 

 شهر قم یآب و هوا یپارامترها : 5 جدول 

 

ه ســـازی عملکرد حرارتی فایل مورد اســـتفاده برای شـــبی با توجه به اینکه موتور انجام شـــبیه ســـازی ها با انرژی پالس انجام میشـــود باید

ستفاده epwفایل آب و هوایی از نوع انرژی پالس )یزان مصرف انرژی(، ساختمان)م شد. برای تهیه فایل آب و هوایی از ابزار معتبر متنورم ا ( با

 (.1397شده است )حیرانی پور، 

 ابعاد زمین 2-2

مان( و ساخت شمالی در دو حالت ساخت جنوبی )حیاط در انتهای ساخت 15*10و  20*7,5و  25*6در مرحله اول این پژوهش قواره های 

 )حیاط در ابتدای ساختمان( با توجه به بیشترین تکرار در طرح تفصیلی شهر قم به عنوان نمونه های مورد آزمایش انتخاب شدند.

 جهت گیری ساختمان ها 2-3

بود. اما با توجه به تاثیر میزان خواهند  پیش فرض هابا توجه به پروپزال ارائه شده، پیش تر اعالم شده بود که ابعاد و جهت گیری قواره ها جزء  

 )Reliability(جذب گرمایش خورشیدی از جداره ها و تاثیر مستقیم آن بر بار گرمایشی و سرمایشی و همین طور سعی در افزایش پایایی 

ه به سمت غرب( درج 30) -30درجه چرخش نسبت به محور جنوب تا زاویه  10پژوهش، ساختمان ها با راستای جنوبی شمالی و با گام های 

 .درجه انتخاب شدنددرجه به سمت شرق(  30)+ 30و 

 مشخصات فنی 2-4

مشخصات فنی جداره ها طبق وضعیت موجود ساخت بناهای مسکونی در شهر قم در نظر گرفته شد. ترتیب جداره های پیرامونی فاقد نما به 

اره های دارای نما به ترتیب از داخل به خارج شامل رویه و آستر گچ، ترتیب از داخل به خارج گچ رویه و آستر، دیوار سفالی، پوسته سیمان و جد

 .(7و6)جدول  سنگ( %20آجر نما و  %40دیوار سفالی، مالت ماسه سیمان سنگ و آجر )

 

 مرسوم بومی جداره هایمشخصات  :6جدول 

 
 مشخصات

دیوار 

 خارجی

 ایرنپلی استسانتی متر  5با عایق  سانتی متر 10سفال دیوار دو الیه 

 بتن تسطیح، عایق و مالت کف سازی و کف سازیبا  ههمرا ایی سازهکف  کف

 بتن تسطیح، عایق و مالت کف سازی و کف سازیبا  ههمرا ایی سازه سقف سقف
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 مصالح تشکلی دهنده جداره های ساختمانمشخصات  : 7جدول 

 

 ارتفاع 2-5

 و باال نیب دما اختالف ارتفاع شیافزا با. (Aldawoud & Clark, 2008)گذارد  یم ریتاثساختمان  یساختمان بر عملکرد حرارت کی ارتفاع

طبق وضع موجود نقشه های مصوب بناهای مسکونی در شهر قم و همینطور ساختمان های ساخته شده ارتفاع کف تا  .ابدی یم شیافزا نییپا

 در نظر گرفته می شود. 50/3کف در بناهای مسکونی 

 گذر ورن سطوح نسبت 2-6

ماه  نگرم تری درخارج  طیمح یدما حداکثر. اگر گرفت نظر در ها جداره در رنور گذ سطوح متفاوت یها نسبت دیبا مختلف یها میاقل یبرا

به  کینزد رونیب طیمح یدما حداکثرکه اگر  یحال در. باشد گذر نور نما سطح ٪20شود  یم هیباشد، توص گرادیدرجه سانت 40به  کیسال نزد

باشد،  گرادیدرجه سانت 35 کینزد رونیب طیمح یدما حداکثر، اگر  نیبر ا عالوه .باشد رنور گذ جداره سطح ٪80 دیباشد، با گرادیرجه سانتد 30

 (.Ho, 1996. )بود خواهد مطلوب گذر نور سطوح 50٪

 دیبا رنور گذ سطوح نسبت ،( 1996) هو مطابق نیبنابرا. Keyhani et al., 2010)) است گرادیسانت درجه 38 حدود در قم یدما نیانگیم

 میمرتفع اقل یکند که نسبت سطوح نور گذر در ساختمان ها یم انیساختمان ب یمقررات مل 19طور مبحث  نی. همباشد %50 از کمتر یکم

 . باشد ٪40گرم و خشک حداکثر 

 مدل شده یساختمان ها یبرا گذر نور سطوح ٪40کثر رسد که حدا یبه نظر م یبا توجه به شواهد حاصل از مطالعات موجود، منطق نیبنابرا

 .شود گرفته نظر در گرم و خشک قم یدر آب و هوا

 فرضیات شبیه سازی 2-7

شد، این پژوهش شهر قم همانطور که قبال بیان  سکونی  ی در جداره حرارت یها قیعا نهیضخامت به نییتعرا به منظور  ساختمان های متداول م

ش ستفاده از  سازی های رایانه ای معتبر مورد مطالعه قرار می دهدهای خارجی، با ا شرایط . بیه  صرف انرژی به  شدن میزان م به منظور نزدیک 

شماره  ست. در جداول  شده ا ستفاده  صالح مرسوم و متداول کشور ا سازی از م شبیه  شده برای این پژوهش  7و  6واقعی در فرایند  صالح فرض  م

 نشان داده شده است.

شبیه  شماره برای انجام  شد. جدول  ضروری میبا صالح به نرم افزار  صات حرارتی هر م شخ صات حرارتی جداره ها  3سازی حرارتی تعیین م شخ م

 تعیین شده است.

 
 
 

 

 

از داخل به 

 خارج

الیه های دیوار 

 خارجی

های  الیه

 های کف الیه سقف

 سرامیک گچ گچ 1

2 

دیوار 

 سانتی10سفالی

سقف سازه 

 مالت ایی

 بتن تسطیح بتن تسطیح عایق حرارتی 3

4 

دیوار 

 عایق حرارتی عایق حرارتی سانتی10سفالی

 عایق رطوبتی مالت 5

سقف سازه 

 ایی

 گچ مالت نمای آجر و سنگ 6
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 حرارتی مصالح بکار رفته در جداره هامشخصات  : 8جدول 

 مصالح

ضریب انتقال 

 حرارتی

)وات بر مترمربع 

 در کلوین(

 وزن مخصوص

 )کیلوگرم(

 ضخامت

تی )سان

 متر(

 2 2700الی2500 2,8 سنگ

 5 2000الی 1700 1 آجر نما

 2 1250الی 1000 0,55 مالت

 10,5 2000الی 1700 0,52 سفال

 0,5 1100الی 1000 0,23 عایق رطوبتی

 2 2000الی 1800 1,35 موزائیک

سقف سازه 

 ایی
 30 2400بیشتر از  0,37

 1 1500الی1400 0,55 سرامیک

 10 800الی600 0,25 بتن تسطیح

 2 1300الی 1000 0,57 گچ سقف

عایق حرارتی 

 پلی استایرن
 5 10الی7 0,056

 7 10الی7 0,055 پشم شیشه

 

سـیسـتم تهویه اسـت که در واقع ( ideal air load systemایده آل )  های حرارتی از نوع مطبوع زون هیتهو سـتمیسـ نوع در این پژوهش

ـــدبی م Air Economizerمطبوع از نوع  ـــدت مصـــرف  زیآنال در محیط ابزار هانی بی .اش ـــط کامپوننت  ینرژاش  Run Energy"توس

Simulation" شودی انجام م. 

شبی ضروری برای انجام  ساختمان برایدر ادامه پژوهش متغییر ها و پیش فرض ها  سازی عملکرد حرارتی  پالگین هانی بی تعیین گردیده  ه 

 انتخاب شده اند. 19که طبق مبحث  ی اعمال شده به نرم افزار نشان داده می شودپیش فرض ها و متغیرها 9 جدولدر است. 

ساختمان انرژی سازی شبیه ها متغییر و ها فرض پیش:   9جدول   

 مقادیر متغییر ها

 سلسیوس درجه 28 دما سرمایش تنظیم نقطه

 درجه سلسیوس 20 دما گرمایش تنظیم نقطه

 لوکس 300 روشنایی تنظیم نقطه

 درصد 45 ینه رطوبتبیش

 درصد 65 کمینه رطوبت

 دیمر نوع روشنایی

 وات بر مترمربع 2 بار تجهیزات

وات بر مترمربع ) المپ کم مصرف  8 بار روشنایی

 فلورسنت(

 متر مکعب بر ثانیه در مترمربع 0,0025 بار تهویه
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 شبیه سازی -3

 مرحله اول شبیه سازی 1-3

 اول با تعریف و شبیه سازی ساختمان ها به سوال اول پژوهش پرداخته شده است : ا توجه به فرضیات و سواالت پژوهش در مرحلهب

شمالی، جداره جنوبی، جداره غربی و جداره شرقی به یک میزان است؟ کدامیک  های مختلف بنا، اعم از جدارهکاری حرارتی جدارهآیا تاثیر عایق

 تر است؟صرفه مقرون به

متداول شهر قم در  هانی بی، همسایگی موجود در محیط گرس هاپر به صورت پارامتریک مدل سازی  یان هاقواره ساختم با انجام مدل سازی 

از قابلیت طراحی پارامتریک از پالگین گرس حرارتی  جهت گیری و دیواره شامل عایقساختمان ها به صورت پارامتریک،  برای بررسی شده است.

ین منظور ابعاد خیابان به صورت یک پارامتر در گرس هاپر نوشته شده است که هفت حالت جهت برای ا شده است. هاپر در این بخش استفاده

 درجه به صورت یک پارامتر مدل شده است. 10با گام های  30تا  30-گیری بین 

 با کمک پالگین گرس هاپر ساختمان هانوع و جهت گیری  الگوریتم طراحی و مدل سازی پارامتریک :  4ریتصو

عایق اضافه شده و میزان کاهش از جداره ها با کمک یک پارامتر هر یک  در ی هر سمت ساختمان به صورت مجزا مدل سازی شده ودیوارها

از پالگین  Colibriدر نهایت برای نمایش بهتر این مجموعه حاالت ممکن از کامپوننت   مصرف انرژی در ساختمان مدل سازی شده است.

TT toolbox ت.کمک گفته شده اس 

 در گرس هاپر TT toolboxابزار کولیبری از پالگین  :  5ریتصو
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کمک گرفته شده است که  DesignExplorerدر بخش بعدی برای مشاهده نتایج و تصمیم گیری بهتر برای انتخاب نتیجه بهینه از سایت 

 9Odw5i3acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_-https://tt نتایج آنالین در لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

 شبیه سازی مرحله اولنتایج  3-1-1

 

 مرحله اول : جمع بندی نتایج 10جدول 

جنوب -زاویه چرخش نسبت به راستای شمال   

  قواره 30 20 10 0 10- 20- 30-

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 رب  غ

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 
 
ق  جبهه شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 جبهه غرب  
جبهه 
 
 
ق  شر

10*15 

یل
ما
ش

 

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 جبهه غرب  
جبهه 
 
 
ق  شر

7/5*20 

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 جبهه غرب  
جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 جبهه جنوب  
جبهه 
 شمایل

6*25 

 
 
ق  جبهه شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 
 
ق   جبهه شر

 
ق  جبهه شر

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 شر 
 
 ق

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 
 
ق  شر

10*15 

 
 

ب
نو
ج

 

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

 جبهه جنوب  
جبهه 
 شمایل

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 غرب  

جبهه 
 
 
ق  شر

 7/5*20 

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

جبهه 
 جنوب  

جبهه 
 شمایل

 جبهه جنوب   جبهه شمایل
جبهه 
 شمایل

 جبهه جنوب   جبهه جنوب  
جبهه 
 شمایل

6*25 

 

شماره  ستند نگذار تریاثر  10طبق جدول  شرقی و غربی ه شمالی، جبهه های  . در قواره های جبهه ها به لحاظ عایق حرارتی در قواره های 

 15*10ها به لحاظ عایق حرارتی، جبهه های شمالی و جنوبی هستند. همین طور در قواره های جبهه  نگذار تریجنوبی اثر  25*6و  20*5/7

شترین تاثیر را دارد شرقی و غربی بی ساختمان در قواره های مختلف  ن. مراحل انتخاب اثر گذار تریجنوبی، عایق حرارتی در جبهه های  جبهه 

 نشان داده شده است. 59تا 6تصاویر  1در پیوست 

 مختلف ساختمان( های )بررسی ضخامت و محل قرارگیری عایق در جداره مرحله دوم شبیه سازی 3-2

 

در گزارش اول با کمک از ابزارهای شبیه سازی عملکرد حرارتی ساختمان، تاثیر عایق در جبهه های مختلف ساختمان در تیپ )قواره( ساختمان 

گذار تاثیر )ی دقیق قرار گرفت. در هر جهت گیری و تیپ ساختمان، جبهه مهم تر های متداول شهر قم و جهت گیری های مختلف مورد بررس

 در مصرف انرژی ساختمان مشخص شد. (رت

، به بررسی تاثیر ضخامت عایق و محل قرار گیری آن )با قسمت اول شبیه سازیبیان شده در  روش شناسیدر این قسمت از پژوهش با همان 

، بر حسب حرارتی خارج جداره باشد( مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد. منظور از داخل یا خارج بودن عایق توجه به اینکه عایق در داخل یا

 .حرارتی ساختمان استموقعیت جرم 

پژوهش  های دوم و سوم  با تعریف و شبیه سازی ساختمان ها به سوال ، در این مرحلهبا توجه به فرضیات و سواالت پژوهش در مرحله اول

 ه شده است :پرداخت

 محل قرارگیری عایق حرارتی در جداره های خارجی ) الیه میانی، الیه خارجی، الیه داخلی ( تا چه میزان در رفتار حرارتی بنا موثر است؟ -1

 ضخامت بهینه عایق حرارتی جداره های خارجی بنا، بام و سقف پیلوت کدام است؟ -2

د بررسی قرار گرفته بود اما در این قسمت برای بررسی ضخامت و محل قرارگیری شبیه سازی مور 28در قسمت قبل برای هر تیپ ساختمان 

( 10، 7,5، 5، 2,5ضخامت عایق ) 4این تعداد حالت برای بررسی ه است. حالت مورد بررسی قرار گرفت 336عایق حرارتی در هر تیپ ساختمانی 

و  بامتلف ساختمان) دیواره های جنوب، شرق، شمال و غرب و همچنین جبهه مخ 6 درحالت قرار گیری عایق )داخل و خارج(  2 درسانتی متر 

 ( می باشد.30، 20، 10،  0، 10-، 20-، 30-حالت جهت گیری)  7 با در نظر گرفتن ( سقف پیلوت

خطی و نمایش بررسی تمامی حالت های ممکن برای هر تیپ ساختمانی با کمک از ابزار های بهینه سازی پارامتریک گرس هاپر و بهینه سازی 

 منجر به کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت در این پژوهش شده است. DesignExplorerنتایج با کمک ابزار کولیبری در سایت 

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_3i5Odw9
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 لینک در نیآنال جیگرفته شده است که نتا کمک DesignExplorer  تیاز سامناسب  تحلیلو  جیمشاهده نتا یبرا مرحله اول همانند گزارش

   kA63acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_jd-https://ttباشد: یهده مقابل مشا ریز

 : شبیه سازی مرحله دوم نتایج 3-2-1

 2. در پیوست ه استتعیین شد مختلف ساختمان یر جداره هاد قیعا یریضخامت و محل قرارگ شبیه سازی با انجام تیپ قواره مختلف ساختمان 6برای 

دت برای هر تیپ ســاختمان ابتدا در کولیبری تمامی حالت برای هر جهت گیری مشــخص شــده و با محدود کرد جواب ها به بهینه ترین نتایج از نظر شــ

خالصه نتایج بررسی قواره های مختلف  16تا  11ردید. در جداول مصرف انرژی، موثرترین جبهه از لحاظ عایق کاری و میزان عایق پیشنهاد شده تعیین گ

 ساختمان مشخص شده است.

 

 متر : جنوبی 6متر در  25نمونه اول : تیپ ساختمان شماره یک با ابعاد 

 
 جنوبی 25*6مرحله دوم شبیه سازی برای زمین های  : جمع بندی نتایج 11جدول 

ضخامت بهینه 

cm عایق بام

میزان تاثیر عایق 

kwh/m2 بام

ضخامت بهینه عایق 

cm سقف پیلوت

میزان تاثیر عایق سقف 

kwh/m2 پیلوت

ضخامت بهینه 

cm عایق جداره

درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی

جهت گیری 

نسبت به جنوب

10 11.2 شرق 1

10 9.9 غرب 2

10 8.8 بام 3

10 8.6 کف 4

10 11.7 شرق 1

10 10.5 غرب 2

10 8 بام 3

10 7.9 کف 4

10 12.6 شرق 1

10 10.1 غرب 2

10 7.9 بام 3

10 7.9 کف 4

7.5 12.8 شرق 1

10 10.5 غرب 2

10 7.9 بام 3

10 7.9 کف 4

10 11.7 شرق 1

10 10.4 غرب 2

10 7.4 بام 3

10 7.2 کف 4

10 12.1 شرق 1

10 10.4 غرب 2

10 7.9 شمال 3

10 7.6 کف 4

10 11.3 شرق 1

10 10.7 غرب 2

10 8.6 شمال 3

10 8.6 کف 4

نتایج بررسی قواره25*6 - جنوبی

موثرترین جبهه ها به 

ترتیب اولویت

10 8.1 10 8.6 -30

10 7.4 10 7.6 -20

10 7.4 10 7.2 -10

10 7.9 10 7.9 0

10 7.9 10 7.9 10

10 8 10 7.9 20

8.810 10 8.6 30

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_jd63kA
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شرق تا  30از + گیریجهت جنوبی  6*25برای قواره  11طبق جدول  سمت  سمت غرب تغییر پیدا کرد و  30-به  موثرترین جبهه ها طبق به 

اولویت بیان شدند. همانطور که مشاهده میشود در همه جهت گیری های مورد بررسی جداره شرق موثر ترین جداره از لحاظ صرفه جویی در 

 سانتی متر متغیر میباشد. 10تا  7,5بهینه عایق از  را دارد. همچنین میزان ضخامت دوماولویت  غرب وانرژی میباشد 

 متر : شمالی 6متر در  25نمونه دوم : تیپ ساختمان شماره یک با ابعاد 

 

 شمالی 25*6مرحله دوم شبیه سازی برای زمین های  : جمع بندی نتایج 12جدول 

شرق تا  30جهت گیری از + شمالی 6*25برای قواره  12طبق جدول  سمت  سمت غرب تغییر پیدا کرد و موثرترین جبهه ها طبق ب 30-به  ه 

اولویت بیان شدند. همانطور که مشاهده میشود در بیشتر جهت گیری های مورد بررسی جداره شرق موثر ترین جداره از لحاظ صرفه جویی در 

شد و در دو جهت گیری + ضخامت بهینه عایق از  کف اولویت اول قرار دارند. 30-جبهه غرب و در جهت گیری  10انرژی میبا همچنین میزان 

 سانتی متر متغیر میباشد. 10تا  7,5

 

ضخامت بهینه 

cm عایق بام

میزان تاثیر عایق 

kwh/m2 بام

ضخامت بهینه عایق 

cm سقف پیلوت

میزان تاثیر عایق سقف 

kwh/m2 پیلوت

ضخامت بهینه 

cm عایق جداره

درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی

جهت گیری 

نسبت به جنوب

10 15.2 شرق 1

10 14.7 شمال 2

10 14.3 جنوب 3

10 13.9 بام 4

10 18.2 شرق 1

7.5 15.3 غرب 2

10 14 بام 3

10 12.8 شمال 4

10 15.8 غرب 1

10 14.2 بام 2

10 14.2 شرق 3

10 14 شمال 4

7.5 16 شرق 1

10 15.7 غرب 2

10 14.3 بام 3

10 12.9 شمال 4

7.5 14.4 شرق 1

10 13.7 غرب 2

10 13 بام 3

10 11 شمال 4

10 17.8 شرق 1

10 14.7 غرب 2

10 14.7 جنوب 3

10 12.9 بام 4

10 14.8 کف 1

10 13.7 جنوب 2

10 13.6 غرب 3

10 13.4 شمال 4

نتایج بررسی قواره25*6 - شمالی

موثرترین جبهه ها به 

ترتیب اولویت

10 13.3 10 14.8 -30

10 12.9 10 12.8 -20

10 13 10 12.9 -10

10 14.3 10 14.2 0

10 14.2 10 14.1 10

10 14 10 14.1 20

13.910 10 13.7 30
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 متر : جنوبی 10متر در  15نمونه سوم : تیپ ساختمان شماره سه با ابعاد 

 
 جنوبی  15*10مرحله دوم شبیه سازی برای زمین های  : جمع بندی نتایج 13جدول 

به سمت غرب تغییر پیدا کرد و موثرترین جبهه ها طبق  30-به سمت شرق تا  30+ جنوبی جهت گیری از 10*15برای قواره  13طبق جدول 

اولویت بیان شدند. همانطور که مشاهده میشود در بیشتر جهت گیری های مورد بررسی جداره شمال و جنوب موثر ترین جداره از لحاظ صرفه 

 سانتی متر متغیر میباشد. 10تا  7,5جویی در انرژی میباشد. همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از 

 

 

ضخامت بهینه 

cm عایق بام

میزان تاثیر عایق 

kwh/m2 بام

ضخامت بهینه عایق 

cm سقف پیلوت

میزان تاثیر عایق سقف 

kwh/m2 پیلوت

ضخامت بهینه 

cm عایق جداره

درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی

جهت گیری 

نسبت به جنوب

10 18.7 جنوب 1

10 10.5 شمال 2

10 9.5 بام 3

10 9 غرب 4

10 14.7 جنوب 1

10 10 شمال 2

10 8.6 بام 3

10 7.9 کف 4

10 10.4 جنوب 1

10 9.9 شمال 2

10 8.8 بام 3

10 7.3 کف 4

7.5 10.8 شمال 1

10 10.6 بام 2

10 9.1 کف 3

10 8.7 شرق 4

10 25.5 شمال 1

10 24.5 بام 2

10 23.2 کف 3

10 22.9 شرق 4

10 19 شمال 1

10 18 بام 2

10 17.5 کف 3

10 17 شرق 4

10 12.9 شمال 1

10 11.8 کف 2

10 11.4 شرق 3

10 11.3 بام 4

9.510 10 9 30

10 8.6 10 7.9 20

10 8.8 10 7.3 10

-10

10 10.6 10 9.1 0

نتایج بررسی قواره15*10 - جنوبی

موثرترین جبهه ها به 

ترتیب اولویت

10 11.3 10 11.8 -30

10 18 10 17.5 -20

10 24.5 10 23.2
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 متر : شمالی 10متر در  15نمونه چهارم : تیپ ساختمان شماره سه با ابعاد 

 
 شمالی  15*10مرحله دوم شبیه سازی برای زمین های  : جمع بندی نتایج 14جدول 

یر پیدا کرد و موثرترین جبهه ها طبق به سمت غرب تغی 30-به سمت شرق تا  30شمالی جهت گیری از + 10*15برای قواره  14طبق جدول 

اولویت بیان شدند. همانطور که مشاهده میشود در بیشتر جهت گیری های مورد بررسی جداره شرق موثر ترین جداره از لحاظ صرفه جویی در 

شد و در دو جهت گیری + ضخامت بهینه عایق از  کف اولویت اول قرار دارند. همچنین میزان 30-جبهه غرب و در جهت گیری  10انرژی میبا

 سانتی متر متغیر میباشد. 10تا  7,5

 

ضخامت بهینه 

cm عایق بام

میزان تاثیر عایق 

kwh/m2 بام

ضخامت بهینه عایق 

cm سقف پیلوت

میزان تاثیر عایق سقف 

kwh/m2 پیلوت

ضخامت بهینه 

cm عایق جداره

درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی

جهت گیری 

نسبت به جنوب

10 12.8 شرق 1

10 14.5 شمال 2

10 12.4 جنوب 3

10 13.2 بام 4

10 15.9 شرق 1

7.5 11.4 غرب 2

10 13.4 بام 3

10 9.1 شمال 4

10 15.3 غرب 1

10 14.2 بام 2

10 14.1 شرق 3

10 11.6 شمال 4

7.5 13.3 شرق 1

10 13 غرب 2

10 12.4 بام 3

10 9.7 شمال 4

7.5 13.7 شرق 1

10 13.5 غرب 2

10 12.3 بام 3

10 9 شمال 4

10 14.5 شرق 1

10 14.5 غرب 2

10 14.3 جنوب 3

10 12.9 بام 4

10 14.4 کف 1

10 11.2 جنوب 2

10 9.3 غرب 3

10 10.5 شمال 4

14.210 10 14.1 30

10 14.4 10 14.5 20

10 14.3 10 14.2 10

-10

10 14.8 10 14.6 0

نتایج بررسی قواره15*10 - شمالی

موثرترین جبهه ها به 

ترتیب اولویت

10 13.4 10 14.9 -30

10 13.4 10 13.3 -20

10 13.1 10 13
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 متر : جنوبی 7,5متر در  20نمونه پنجم : تیپ ساختمان شماره سه با ابعاد 

 
 جنوبی 20*7,5مرحله دوم شبیه سازی برای زمین های  : جمع بندی نتایج 15جدول 

ــرق تا به  30جهت گیری از + جنوبی 7,5*20برای قواره  15طبق جدول  ــمت ش ــمت غرب تغییر پیدا کرد و موثرترین جبهه ها  30-س به س

جهت گیری های مورد بررسـی جداره شـرق موثر ترین جداره از لحاظ صـرفه  همهطبق اولویت بیان شـدند. همانطور که مشـاهده میشـود در 

 یباشد.سانتی متر متغیر م 10تا  5جویی در انرژی میباشد. همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از 

 

 

ضخامت بهینه 

cm عایق بام

میزان تاثیر عایق 

kwh/m2 بام

ضخامت بهینه عایق 

cm سقف پیلوت

میزان تاثیر عایق سقف 

kwh/m2 پیلوت

ضخامت بهینه 

cm عایق جداره

درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی

جهت گیری 

نسبت به جنوب

7.5 44.4 شرق 1

7.5 44.4 غرب 2

5 44 بام 3

5 44 کف 4

10 50.7 شرق 1

10 50.5 غرب 2

10 12.6 شمال 3

10 11.8 جنوب 4

10 16.1 شرق 1

10 16.1 غرب 2

10 12.5 شمال 3

10 11.6 جنوب 4

7.5 16.3 شرق 1

10 16.3 غرب 2

10 12.5 شمال 3

10 11.6 جنوب 4

10 16.1 شرق 1

10 16.2 غرب 2

10 12.3 شمال 3

10 11.6 جنوب 4

7.5 51.3 شرق 1

7.5 51.1 غرب 2

10 12.5 شمال 3

10 11.6 جنوب 4

7.5 45.2 شرق 1

7.5 45.1 غرب 2

7.5 44.5 جنوب 3

5 44.4 بام 4

نتایج بررسی قواره20*7.5 - جنوبی

موثرترین جبهه ها به 

ترتیب اولویت

10 44.4 10 44.4 -30

10 11.2 10 11.1 -20

10 11 10 11.1 -10

10 11.1 10 11.2 0

10 11.1 10 11.1 10

44 30

10 11.3 10 10.6 20

4410 10
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 متر : شمالی 7,5متر در  20نمونه ششم : تیپ ساختمان شماره سه با ابعاد 

 

 شمالی 20*7,5مرحله دوم شبیه سازی برای زمین های  : جمع بندی نتایج 16جدول 

ین جبهه ها به ســمت غرب تغییر پیدا کرد و موثرتر 30-به ســمت شــرق تا  30شــمالی جهت گیری از + 7,5*20برای قواره  16طبق جدول 

طبق اولویت بیان شـدند. همانطور که مشـاهده میشـود در همه جهت گیری های مورد بررسـی جداره شـرق موثر ترین جداره از لحاظ صـرفه 

 سانتی متر متغیر میباشد. 10تا  5جویی در انرژی میباشد. همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از 

 

 

ضخامت بهینه 

cm عایق بام

میزان تاثیر عایق 

kwh/m2 بام

ضخامت بهینه عایق 

cm سقف پیلوت

میزان تاثیر عایق سقف 

kwh/m2 پیلوت

ضخامت بهینه 

cm عایق جداره

درصد صرفه جویی در 

مصرف انرژی

جهت گیری 

نسبت به جنوب

10 42.9 شرق 1

10 44.2 غرب 2

10 42.7 بام 3

10 43.5 کف 4

10 49.3 شرق 1

7.5 48.2 غرب 2

10 12 شمال 3

10 8 جنوب 4

10 15.7 شرق 1

10 16.1 غرب 2

10 12.4 شمال 3

10 9.1 جنوب 4

7.5 13.6 شرق 1

10 13.6 غرب 2

10 10.6 شمال 3

10 8.3 جنوب 4

7.5 15.6 شرق 1

10 16 غرب 2

10 11.7 شمال 3

10 9.5 جنوب 4

10 49.3 شرق 1

10 50.9 غرب 2

10 12 شمال 3

10 11.6 جنوب 4

10 45 شرق 1

10 43.6 غرب 2

10 41.8 جنوب 3

10 42.6 بام 4

نتایج بررسی قواره20*7.5 - شمالی

موثرترین جبهه ها به 

ترتیب اولویت

10 13.2 10 14.7 -30

10 13.4 10 13.2 -20

10 16.4 10 16.3 -10

10 19 10 18.9 0

10 18.5 10 18.4 10

10 16.5 10 16.7 20

16.110 10 15.9 30
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 جمع بندی : -4

 

شده  سکون یبناها یخارج یدر جداره ها یحرارت یها قیعا نهیضخامت به نییتع" عنوانبا در پژوهش انجام  سی تاثیر  "شهر قم یم به  برر

ست. در بخش اول این پژوهش تاثیر عایق کاری در جبهه های مختلف با هدف پیدا کردن عایق کاری در بناها  شده ا شهر قم پرداخته  متداول 

قرار گرفت. در بخش دوم این پژوهش به بررسی عایق بهینه برای جداره های مختلف ساختمان  موثر ترین جبهه برای عایق کاری، مورد بررسی

ست.  شده ا صرف انرژی، میزان عایق پرداخته  شخص کردن جبهه های مهم از لحاظ عایق کاری با هدف کاهش م ضمن م نتایج  این پژوهش 

 بهینه برای هر قواره ساختمان را مشخص و معین کرده است.

 ذکر گردید : 16الی 11خصوص محل و ضخامت بهینه عایق حرارتی در جبهه های مختلف چنانچه به تفصیل در جداول  در

شرق تا  30جنوبی با جهت گیری از + 6*25برای قواره  سمت  سمت غرب 30-به  صرفه جویی در  ،به  شرق موثر ترین جداره از لحاظ  جداره 

 .(11)جدول سانتی متر متغیر میباشد 10تا  7,5د. همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از انرژی میباشد و غرب اولویت دوم را دار

در بیشتر جهت گیری های مورد بررسی جداره شرق موثر ترین جداره از لحاظ صرفه جویی در انرژی میباشد و در دو  شمالی 6*25برای قواره 

سـانتی متر  10تا  7,5همچنین میزان ضـخامت بهینه عایق از  کف اولویت اول قرار دارند. 30-جبهه غرب و در جهت گیری  10جهت گیری +

 .(12)جدول متغیر میباشد

در بیشــتر جهت گیری های مورد بررســی جداره شــمال و جنوب موثر ترین جداره از لحاظ صــرفه جویی در انرژی جنوبی  10*15برای قواره 

 .(13)جدول سانتی متر متغیر میباشد 10تا  7,5میباشد. همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از 

در بیشتر جهت گیری های مورد بررسی جداره شرق موثر ترین جداره از لحاظ صرفه جویی در انرژی میباشد و در شمالی  10*15برای قواره 

ــخامت بهینه عایق از  کف اولویت اول قرار دارند. همچنین میزان 30-جبهه غرب و در جهت گیری  10دو جهت گیری + ــانتی  10تا  7,5ض س

 .(14)جدول متر متغیر میباشد

ــد.  همهدر  جنوبی 7,5*20برای قواره  ــرفه جویی در انرژی میباش ــرق موثر ترین جداره از لحاظ ص ــی جداره ش جهت گیری های مورد بررس

 .(15)جدول  یباشدسانتی متر متغیر م 10تا  5همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از 

در همه جهت گیری های مورد بررســی جداره شــرق موثر ترین جداره از لحاظ صــرفه جویی در انرژی میباشــد. شــمالی  7,5*20برای قواره 

 (16)جدول  سانتی متر متغیر میباشد 10تا  5همچنین میزان ضخامت بهینه عایق از 

قســمت  ،شــمالی 10*15و همینطور  شــمالی و جنوبی 7,5*20در خصــوص قواره جداره ها،  بهترین محل قرار گیری عایق حرارتیهمچنین 

ست صوص قواره های و خارجی جداره ا سمت داخ ،شمالی و جنوبی 6*25و  جنوبی 15*10در خ لی بهترین محل قرار گیری عایق حرارتی ق

 .(2در پیوست شماره  64-81تصاویر ) جداره است
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. 

 :1پیوست 

 تیپ اول

 

 

 DesignExplorerحالت جهت گیریا با کمک کولیبری در سایت  7جنوبی در  10*15نمایش تمام نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 6 ریتصو

 جواب ها برای هر مدل به دست میاید:و همچنین انتخاب نوع مدل از ستون اول یباشد با محدود کردن ستون آخر که میزان مصرف انرژی م

 جنوبی بررسی شده است. 15*10ابتدا قواره 

 

 DesignExplorerجنوبی فقط با راستای شمالی جنوبی با کمک کولیبری در سایت  10*15نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 7 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق با کمک کولیبری در سایت  10جنوبی با  10*15ش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره نمای : 8 ریتصو 

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق با کمک کولیبری در سایت   20جنوبی با  10*15نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 9 ریتصو
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 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق با کمک کولیبری در سایت    30جنوبی با  10*15ایج حاصل از شبیه سازی قواره نمایش نت : 10 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب با کمک کولیبری در سایت  10جنوبی با  10*15نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 11 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب با کمک کولیبری در سایت   20جنوبی با  10*15ج حاصل از شبیه سازی قواره نمایش نتای : 12 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب با کمک کولیبری در سایت   30جنوبی با  10*15نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 13 ریتصو

 
 DesignExplorerحالت جهت گیری با کمک کولیبری در سایت  7جنوبی در  10*15قواره  بهینه حاصل از شبیه سازینمایش نتایج  : 14 ریتصو
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 جنوبی  25* 6قواره :میزان مصرف انرژی 1نمودار 

صرف انرژی مربوط به حالت  1در نمودار  شود طبق این نمودار کمترین م شاهده می صرف انرژی در کنار جهت گیری م سمت جهت گیری م به 

 میباشد. جنوب و بدون چرخش

 شمالی میپردازیم. 15*10در ادامه به بررسی داده های قواره 

 تیپ دوم

 

 

 DesignExplorerحالت جهت گیری با کمک کولیبری در سایت  7شمالی در  10*15نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  تمام  نمایش : 15 ریتصو

 

 DesignExplorerشمالی در راستای شمالی جنوبی با کمک کولیبری در سایت  10*15بیه سازی قواره نمایش  نتایج حاصل از ش : 16 ریتصو
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 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت  10شمالی با  10*15نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 17 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت   20شمالی با  10*15زی قواره نمایش  نتایج حاصل از شبیه سا : 18 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت   30شمالی با  10*15نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 19 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   10شمالی با  10*15سازی قواره نمایش  نتایج حاصل از شبیه  : 20 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   20شمالی با  10*15نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 21 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   30شمالی با  10*15ه سازی قواره نمایش  نتایج حاصل از شبی : 22 ریتصو
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 DesignExplorerحالت جهت گیری با کمک کولیبری در سایت  7شمالی در  10*15قواره  نمایش نتایج بهینه حاصل از شبیه سازی : 23 ریتصو

 

  شمالی 25* 6قواره :میزان مصرف انرژی  2نمودار 

صرف انرژی مربوط به حالت  2در نمودار  شود طبق این نمودار کمترین م شاهده می صرف انرژی در کنار جهت گیری م سمت م جهت گیری به 

 میباشد. جنوب و بدون چرخش

 تیپ سوم

 

 

 DesignExplorerری در سایت حالت جهت گیری با کمک کولیب 7جنوبی در  20*7,5نمایش تمام نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 24 ریتصو

 

 DesignExplorerجنوبی با راستای شمالی جنوبی با کمک کولیبری در سایت  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 25 ریتصو
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 DesignExplorer تیسا در یبریدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کول 10با  یجنوب 20*7,5قواره  یساز هیحاصل از شب جینتا شی: نما 26  ریتصو

 

 DesignExplorer تیدر سا یبریدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کول  20با یجنوب 20*7,5قواره  یساز هیحاصل از شب جینتا شی: نما 27  ریتصو

 

 DesignExplorer تیدر سا یبریدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کول  30 با یجنوب 20*7,5قواره  یساز هیحاصل از شب جینتا شی: نما 28 ریتصو

 

 DesignExplorer تیدر سا یبریبا کمک کول غرب  درجه چرخش به سمت 10 با یجنوب 20*7,5قواره  یساز هیحاصل از شب جینتا شی: نما 29 ریتصو

 

 DesignExplorer تیدر سا یبریبا کمک کول غرب  درجه چرخش به سمت 20 با یجنوب 20*7,5قواره  یساز هیحاصل از شب جینتا شی: نما 30  ریتصو
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 DesignExplorer تیدر سا یبریبا کمک کول غرب  درجه چرخش به سمت 30 با یجنوب 20*7,5قواره  یساز هیحاصل از شب جینتا شی: نما 31 ریتصو

 
 DesignExplorerدر سایت حالت جهت گیری با کمک کولیبری  7جنوبی در   20*7,5قواره  نمایش نتایج بهینه حاصل از شبیه سازی : 32  ریتصو

 

  جنوبی 20* 7,5قواره :میزان مصرف انرژی  3نمودار 

درجه چرخش به سمت غرب مشاهده  10درجه چرخش تا  0جنوبی کمترین مصرف انرژی در جهت گیری  7,5*20در قواره  3مطابق نمودار 

 میشود.

 تیپ چهارم

 

 

 DesignExplorerشمالی با کمک کولیبری در سایت  20*7,5ره نمایش تمام نتایج حاصل از شبیه سازی قوا : 33  ریتصو
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 DesignExplorerشمالی در راستای شمالی جنوبی با کمک کولیبری در سایت  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 34 ریتصو

 

 DesignExplorerسمت شرق  با کمک کولیبری در سایت  درجه چرخش به 10شمالی با  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 35 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت  20شمالی با  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  :  36 ریتصو

 

 DesignExplorerه سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت درجه چرخش ب 30شمالی با  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 37 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب با کمک کولیبری در سایت   10شمالی با  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  :  38 ریتصو
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 DesignExplorerش به سمت غرب با کمک کولیبری در سایت درجه چرخ  20شمالی با  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  :  39 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب با کمک کولیبری در سایت   30شمالی با  20*7,5نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 40 ریتصو

 
 DesignExplorerلیبری در سایت شمالی با کمک کو 20*7,5قواره  نمایش نتایج بهینه حاصل از شبیه سازی : 41 ریتصو

 

  شمالی 20* 7,5قواره :میزان مصرف انرژی  4نمودار 

تعلق  30-ولی در حالت شمالی نتایج متفاوت شده و کمترین مصرف به جداره شرق و غرب در زاویه  7,5*20در قواره  4مطابق نمودار 

 میگیرد.

 تیپ پنجم
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 DesignExplorerجنوبی با کمک کولیبری در سایت  25* 6ه سازی قواره نمایش تمام نتایج حاصل از شبی :  42 ریتصو

 

 DesignExplorerجنوبی با راستای شمالی جنوبی  با کمک کولیبری در سایت  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 43 ریتصو

 

 DesignExplorerرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت د 10جنوبی با  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 44  ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت   20جنوبی با  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 45 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت   30جنوبی با  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 46 ریتصو
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 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   10جنوبی با  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 47  ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   20جنوبی با  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  :48 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت    30جنوبی با  25* 6نمایش  نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 49  ریتصو
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DesignExplorerجنوبی در تمام جهت گیری ها  با کمک کولیبری در سایت   25* 6قواره  نمایش نتایج بهینه حاصل از شبیه سازی : 50 ریتصو

 

  جنوبی 25* 6قواره :میزان مصرف انرژی  5نمودار 

 .جنوبی حالت بدون چرخش را به عنوان بهترین حالت معرفی میکند  25* 6نتایج سازی قواره  5مطابق نمودار 

 تیپ ششم

 

 

 DesignExplorerشمالی با کمک کولیبری در سایت  25* 6شبیه سازی قواره  نمایش تمام نتایج حاصل از :  51 ریتصو

 

 DesignExplorerشمالی در راستای شمالی جنوبی  با کمک کولیبری در سایت  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 52 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت  10شمالی با  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 53 ریتصو
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 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت  20شمالی با  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  :  54 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت شرق  با کمک کولیبری در سایت   30شمالی با  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 55 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   10شمالی با  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 56 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   20شمالی با  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 57 ریتصو

 

 DesignExplorerدرجه چرخش به سمت غرب  با کمک کولیبری در سایت   30شمالی با  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 58 ریتصو
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 DesignExplorerبا کمک کولیبری در سایت  شمالی  25* 6قواره  نمایش نتایج بهینه حاصل از شبیه سازی : 59 ریتصو

 

 

 

 

 

 

  شمالی 25* 6قواره :میزان مصرف انرژی  6نمودار 

 مجددا بدون چرخش مصرف انرژی بهینه تر خواهد بود.  25* 6در حالت شمالی قواره  6مطابق نمودار 
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 :2پیوست 

 تیپ اول

 نمایش داده می شود: 1شماره ساختمان تیپ  در ابتدا تمامی حالت های ممکن 

 DesignExplorerجنوبی با کمک کولیبری در سایت  25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 64ریتصو

 ر می باشد.کیلووات ساعت بر متر مربع متغی 127,2تا  99,5مصرف کل انرژی از  همانطور که مشاهده می شود میزان

 DesignExplorerجنوبی با کمک کولیبری در سایت  25* 6اصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی برای  قواره نمایش نتایج  بهینه ح : 65ریتصو

با محدود کردن بازه میزان مصرف انرژی با کمترین مقادیر ممکن تاثیر جبهه های شرق و غرب نسبت به سایر جبهه مشاهده  65طبق تصویر 

 می شود.

جنوبی با کمک کولیبری در سایت  25* 6ش نتایج بهینه حاصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی در بام و سقف پیلوت  قواره نمای : 66ریتصو

DesignExplorer 

 .(66)تصویر در ادامه بازه نتایج به سقف و کف ساختمان محدود شد و بهینه ترین حالت های ممکن برای این جداره مشخص شد

 ومتیپ د

 

 

 DesignExplorerبا کمک کولیبری در سایت  شمالی 25* 6نمایش نتایج حاصل از شبیه سازی قواره  : 67ر یتصو

شماره طبق  ساختمان  صویر  2نمایش تمامی حالت های ممکن  صرف کل انرژی از (، 67)ت شدت م شود  شاهده می  تا  113,4همانطور که م

 .باشد یر میکیلووات ساعت بر متر مربع متغ 151,08
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 DesignExplorerشمالی با کمک کولیبری در سایت  25* 6نمایش نتایج  بهینه حاصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی برای  قواره  : 68تصویر 

یت بیشتری با در اهم یمشخص شد جبهه شرق و غرب همزمان با سقف داراصرف انرژی با کمترین مقادیر ممکن م میزانبا محدود کردن بازه 

 نظر گرفتن کاهش مصرف انرژی می باشند.

 

شــمالی با کمک کولیبری در ســایت  25* 6نمایش نتایج بهینه حاصــل از شــبیه ســازی ضــخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی در بام و ســقف پیلوت  قواره  :  69تصــویر 

DesignExplorer 

)تصویر  مشخص شد ها ی سقف و کف ساختمان، بهینه ترین حالت های ممکن برای این جدارهدر انتها با محدود کردن بازه نتایج به جداره ها

69). 

 تیپ سوم

 3نمایش تمامی حالت های ممکن ساختمان شماره : 70تصویر 

 

 یر می باشد.کیلووات ساعت بر متر مربع متغ 143,2تا  100,3مصرف کل انرژی از  میزانهمانطور که مشاهده می شود 

 
 DesignExplorerجنوبی با کمک کولیبری در سایت 10*15نمایش نتایج  بهینه حاصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی برای  قواره  : 71تصویر 

 

 با محدود کردن بازه شدت مصرف انرژی با کمترین مقادیر ممکن تاثیر مشخص شد تمامی جبهه دارا اهمیت یکسانی میباشند.
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جنوبی  با کمک کولیبری در سـایت  10*15نمایش نتایج بهینه حاصـل از شـبیه سـازی ضـخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی در بام و سـقف پیلوت  قواره  :  72تصـویر 

DesignExplorer 

 خص شد.در انتها با محدود کردن بازه نتایج به جداره های سقف و کف ساختمان، بهینه ترین حالت های ممکن برای این جداره مش

 تیپ چهارم

 4نمایش تمامی حالت های ممکن ساختمان شماره :  73تصویر 

 

 یر می باشد.کیلووات ساعت بر متر مربع متغ 166,6تا  83,6مصرف کل انرژی از  میزانهمانطور که مشاهده می شود 

 
 DesignExplorerشمالی با کمک کولیبری در سایت  10*15برای  قواره  نمایش نتایج  بهینه حاصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی : 74تصویر 

با محدود کردن بازه شــدت مصــرف انرژی با کمترین مقادیر ممکن تاثیر مشــخص شــد جبهه ها شــمال، جنوب، غرب  و ســقف چهار جبهه با 

 اهمیت بیشتر میباشند.

 

صویر  ضخامت و  :  75ت سازی  شبیه  صل از  سقف پیلوت  قواره نمایش نتایج بهینه حا سایت  15*10محل قرارگیری عایق حرارتی در بام و  شمالی با کمک کولیبری در 

DesignExplorer 

 در انتها با محدود کردن بازه نتایج به جداره های سقف و کف ساختمان، بهینه ترین حالت های ممکن برای این جداره مشخص شد.

 تیپ پنجم

 5مکن ساختمان شماره نمایش تمامی حالت های م: 76تصویر 

 

 ر می باشد.اعت بر متر مربع متغیکیلووات س 154,2تا  70,5مصرف کل انرژی از  میزانهمانطور که مشاهده می شود 
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 DesignExplorerجنوبی با کمک کولیبری در سایت  20*7,5نمایش نتایج  بهینه حاصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی برای  قواره  : 77تصویر 

 با محدود کردن بازه شدت مصرف انرژی با کمترین مقادیر ممکن تاثیر مشخص شد جبهه های شرق و غرب دارای اهمیت بیشتری میباشند.

 

کمک کولیبری در سـایت جنوبی با  20*7,5نمایش نتایج بهینه حاصـل از شـبیه سـازی ضـخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی در بام و سـقف پیلوت  قواره  :  78تصـویر 

DesignExplorer 

 در انتها با محدود کردن بازه نتایج به جداره های سقف و کف ساختمان، بهینه ترین حالت های ممکن برای این جداره مشخص شد.

 تیپ ششم

 6نمایش تمامی حالت های ممکن ساختمان شماره :  79تصویر 

 

 یر می باشد.کیلووات ساعت بر متر مربع متغ 170,02تا  64,9ز همانطور که مشاهده می شود شدت مصرف کل انرژی ا

 
 DesignExplorerشمالی  با کمک کولیبری در سایت  20*7,5نمایش نتایج  بهینه حاصل از شبیه سازی ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی برای  قواره  : 80تصویر 

های شرق، غرب، سقف و کف دارا اهمیت بیشتری   ممکن تاثیر مشخص شد جبهه مصرف انرژی با کمترین مقادیرمیزان با محدود کردن بازه 

 میباشند.

 

صویر  سقف پیلوت  قواره  :  81ت ضخامت و محل قرارگیری عایق حرارتی در بام و  سازی  شبیه  صل از  سایت  20*7,5نمایش نتایج بهینه حا شمالی با کمک کولیبری در 

DesignExplorer 

 دن بازه نتایج به جداره های سقف و کف ساختمان، بهینه ترین حالت های ممکن برای این جداره مشخص شد.در انتها با محدود کر


