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 چکیده:
ساخت و در صحیحی  ن و خصوصا استان کرمان، میتواند گزینه ینور روز به عنوان در دسترس ترین منبع انرژی در ایرا

ساز پایدار و شروع آن باشد. از این رو پایه ای ترین و منعطف ترین ساختمان مورد استفاده در طول زندگی یک فرد، 

اهی برای سنجش کاربرد نور روز در آن برگزیده شد تا تنها با تحقیق و تغییر در ابعاد پنجره بتوان به قرارگنوان مدرسه به ع

یک طرح ایده آل از کالس درس رسید که در آن میزان مصرف انرژی الکتریکی و فسیلی تا حد امکان کاهش یابد و 

با ، پنجره های مختلف ی مقایسه تحقیق به. این هم آوردمورد نیاز را فرامیزان نور  ن ابعاد پنجره ارائه شده بتواندهمچنی

پرداخت، در طی این پژوهش مشخص گردید از طریق شبیه سازی رایانه ای ارتفاع های متفاوت در جبهه جنوبی ساختمان 

به داخل هدایت پنجره ها با ارتفاع بلند تر اما با میزان یکسانی از اشغال سطح دیوار خارجی می توانند میزان نور بیشتری را 

 کنند.

 

 ، اکوتکتنور روز، شبیه سازی، پنجره، فضای آموزشی، کالس درس: واژه های کلیدی

 

 مقدمه -1

مشخص ترین منبع حفظ انرژی در ساختمان ها، بهره برداری از منبع مطرود نور در دسترس ما، نور روز است . ارزیابی آگاهانه ی 

کنترل شده نور طبیعی  ورود [۱]ار مهم است و باید استخراج گردد.ه نور روز یک ابزمحیطی از طراحی ساختمان ، تشخیص این است ک

یا حذف انرژی الکتریکی ، نور  انرژی ساختمان را کاهش می دهد، به کاهش و در حالیکه یک سوم کل هزینه به فضا از طریق پنجره ها ،

طرح ضعیف و اجرای بدون کنترل  [2] اختمان کمک زیادی میکند.پردازی طبیعی ، انگیزش بصری و ایجاد فضای پر بار برای ساکنین س

برای کاهش نور مصنوعی ، می تواند باعث شود که نورپردازی با نور روز، هم میزان نیازهای گرمایشی و هم سرمایشی را باال ببرد.  نور

به کارگیری   [3] مصرفی برق را کاهش دهد.جایگذاری صحیح ودقیق پنجره ها ، جهت یابی و کنترل نور پردازی می تواند اساسا پیک 

نور روز در ساختمان مدارس می تواند نمرات دانش آموزان را باال ببرد و سالمتی و پیشرفت فیزیکی آنها را ترفیع بخشد و می تواند بدون 

 [2] ایجاد هزینه بیشتر و تغییرات سازه ای به دست آید.

 می شود.متساطع طیف متفاوتی از تشعشعات الکترومگنتیک است که از خورشید  نور خورشید، در یک مفهوم گسترده ،مجموعه ی

نور خورشید توسط جو فیلتر می شود زمانی که تشعشعات مستقیم خورشید توسط ابرها سد نشده اند ، نور به صورت تابش آفتاب تجربه 

 [4]لومن وات است.  93می شود ،ترکیبی از نور درخشان و گرمای ساطع شده. میزان درخشانی این نور 

 قسمت باشد که جمع این موارد تبدیل به ایلومیننس می شود: 3خواندن نور روز در یک نقطه از اتاق می تواند ساخته و بر گرفته از 

 مولفه ی آسمان ، یا نوری که مستقیما از آسمان دریافت می شود. -۱

 ، ساختمان یا دیگر سطوح خارجی دریافت می کند.مولفه انعکاس خارجی ، بخشی از نور که بعد از برخورد با زمین  -2
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  مولفه ی انعکاس داخلی ، بخشی از نور که بعد از برخورد و انعکاس به سطوح داخل ساختمان در یافت می کند. -3

در  ،قاتا از آسمان را دریافت می کند. برای طراحی با نور روز یکع شده طبه هر حال ، هر نقطه در یک اتاق کسری از مقدار نور سا

الزم است تا میزان نور خارج را بدانیم تا قادر به تخمین میزان نور داخل در مقابل باشیم. اولین قدم در ارزیابی کارایی ، محلی مشخص 

 دید و بهره وری انرژی به وسیله نور روز ، مستلزم برآورد دقیق میزان نور وارد شده به ساختمان است. میزان دقیق ایلومیننس نور روز در

 [5] یک اتاق کامال تحت تاثیر میزان ایلومیننس و الگوی آسمان در جهت دید پنجره در آن لحظه است.

باشد.اندازه ی پنجره ها باید نسبت به اقلیم ایران سنجیده DF  %2این امر توصیه شده که حداقل نور روز مورد نیاز در مدارس باید 

هایی با اندازه متوسط را پیشنهاد می دهد تا جریان هوای مناسب را در تابستان  هپنجرAlan kanaya شود ) خصوصا در جنوب و مرکز(.

در زمستان اجازه ی نفوذ نور را به داخل بدهد. کیفیت نور مناسب می تواند بدون استفاده از شیشه های زیاد فراهم آید. در کند و تامین 

-4متوسط آن   DFاشد. فضایی از نظر نور پردازی مناسب عنوان می شود که نور روز باید اولین اولویت برای نور پردازی ب ،طول مدت روز

و باالتر از آن برسد. در غیر اینصورت  Lux 300باشد. ایلومیننس نور روز برای اینکه بتواند کافی باشد لزوما باید به سطحی حدود  % 5

ی را در طول روز فراهم می آورند. و همچنین بهره ی بصری خارج را. پنجره ها دامنه ای از نور طبیع باید از نور الکتریکی بهره برده شود. 

از این رو سطح مورد نظر پنجره برای فراهم آوردن این امر ، به طور مثال در بابلسر، توصیه شده است که میزان کمینه سطح شیشه باید 

 [4] از نمای داخلی از دیوار خارجی باشد. 20%

چگونگی پاسخگویی طراحی ساختمان به اقلیم وابسته است. برای مثال موقعیت پنجره ها در یک ساختمان به  در اصل مصرف انرژی

 [6] ساختمان دارای اهمیت بسیاری است زیرا می تواند بر میزان جذب نور ، میزان سرمایش و تهویه تاثیر مستقیم بگذارد.

 روش تحقیق-2

افق های جدیدی را در این زمینه ترسیم نمود. فلسفه ی وجودی شبیه  ،نبهره گیری از رایانه ها برای شبیه سازی کارایی ساختما

سازی کامپیوتری خلق کامل یک ساختمان را در شرایطی مشابه نمونه واقعی آن که بتوان از این طریق ، تاثیر تمامی متغیر های تاثیرگذار 

ر آن که توانایی مقایسه ای کارکرد نمونه های مختلف را فراهم نرم افزار های شبیه ساز عالوه ب بر کارآیی ساختمان را در شرایطی سنجید.

 د. ندو نیز میزان  مطلوبیت راهکارها را نمایش می دهن. میزان ریسک ناکارآمدی سیستم را کاهش می دهند،می آور

عنوان یک مثال ساده هم زمان و مرتبط با یکدیگر، بر کارآیی ساختمان تاثیر می گذارند. به  تبسیاری از عوامل فیزیکی به صور

میزان انتقال از بدنه ها به صورت رسانایی، به میزان هدر رفتن انرژی از طریق درز ها و بازشو ها نیز عالوه بر میزان هدر رفتن انرژی 

هم کارکرد ساختمان با در نظر گرفتن همزمان تمامی روابط پیچیده ای است که به طور هدف روش همبستگی ، پیشگویی  بستگی دارد.

جریان دارد. برای تهیه مدارک در روش های همبستگی ، حالت متفاوتی را با در نظر گرفتن متغیر های مختلف، به زمان در یک ساختمان 

بر این اساس پایه گذاری می شود که طراح چندین متغیر مورد  معموال این محاسبات وسیله ی نرم افزار های پیشرفته محاسبه می کنند.

 نظر را مشخص می کند و عملکرد ساختمان را بر اساس آن ها ارزیابی می کند. 

و هم با توجه به  شبیه سازی کاملترین راهبردی است که هم می تواند دستیار معماران و مهندسان در مراحل گوناگون طراحی باشد

 [7]بستر مناسبی را برای تدوین قوانینی جامع تر فراهم آورد.  خروجی های متنوع

شکی نیست انجام شبیه سازی در مراحل اولیه طراحی ، البته به شرط انجام پذیری صحیح آن، حتی اگر بسیار ساده و کلی به نظر 

بیه سازی در مراحل طراحی این امکان را به ش بیاید، تاثیر به سزایی در بهبود میزان کارآیی ساختمان از نظر مصرف انرژی خواهد داشت.

گروه طراحی می دهد که نحوه ی دقیق عملکرد ساختمان را درک کنند و سپس با دانستن دالیل ایجاد این عملکرد، کارایی طرح را 

چندان می  بهبود بخشند. این مساله به خصوص در پروژه های کوچک خصوصی که در دفاتر کوچک و متوسط انجام می شود اهمیتی دو

 [7]یابد. 

 اکوتکت-2-1

اکوتکت که امتیاز آن توسط شرکت اتودسک خریداری شده است، به وسیله معماران و برای معماریان نوشته و طراحی شده نرم افزار 

نرم  است. را نسبت به سایر نرم افزار های شبیه ساز متمایز کرده است، رابط کاربر گرافیکی قوی، و خوش دستی آن تاست. آنچه اکوتک

افزار اکوتکت نه برای محاسبه ی میزان دقیق مصرف انرژی در ساختمان ، بلکه برای مقایسه آلترناتیو های مختلف، طراحی شده است. این 
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از الگوریتم های روش گذاری ظاهری نرم افزار برای شبیه سازی از معادالت ساده تری استفاده می کند. اکوتکت برای حل معادالت 

 [7]کند.  میده ااستف

جره عامل اصلی ورود نور روز به کالس و تنظیم کننده ی آن، با ابعاد متفاوت مورد مقایسه قرار می گیرد. در طی پندر این تحقیق 

س مورد بررسی قرار گرفت تا مساحت پنجره یا پنجره های هر این آزمایشها ابتدا ابعاد پنجره نسبت به سطح خالص دیوار خارجی یک کال

مورد نیاز و استاندارد مشخص گردد. سپس از میان پنجره های انتخابی مولفه ی ارتفاع بررسی شد تا بتوان   DFر برآورده ساختنکالس د

کالس با پنجره هایی با اندازه های  48در این راستا تعداد  در بهینه سازی به کارگیری نور روز بهترین فرم را با باالترین عملکرد ارائه داد.

د . در شکل شماره مآ سب شده برای هر یک از مدلها بدستشبیه سازی می شوند و میزان ایلومیننس کEcotect نرم افزار  تحت مختلف

مساحت پنجره ها در این اتاقها متفاوت و از . ، دو نمونه از کالسهای درس شبیه سازی شده توسط نرم افزار اکوتکت قابل مشاهده است ۱

پنجره به دیوار می باشد. تمام پنجره ها در تمامی مدلها رو به جنوب سطح درصد نسبت  40یوار تا پنجره به دسطح درصد نسبت  ۱0

 . شده استهمچنین اطالعات هواشناسی کرمان برای شبیه سازی انتخاب  وکرمان ،هستند.. مکان شبیه سازی در نرم افزار 

 

 Ecotectدرنرم افزار  DF: صفحه آنالیز 1شکل 

 

 
 

 و بحثیافته ها  -3
 جمع آوری شده است. اول زیرپنجره های مختلف در جدبه دست آمده در مدلهای مختلف با  DFمیزان 

 

 به دیوار در مدلها با توجه به مقادیر مختلف نسبت پنجره DFمیزان   :1جدول 

 

 

سطح اشغال 

شده توسط 

 پنجره

  

پنجره ۱  پنجره 2  پنجره 3   

عارتفا  

150 180 200 Relative 150 180 200 Relative 150 180 200 Relative 

10% 
20% 
30% 
40% 

1.4 1.44 1.69 1.41 1.28 1.28 1.28 1.24 1.49 1.42 1.45 1.28 

2.56 2.9 2.87 3.35 2.69 2.81 2.82 3.1 2.51 2.79 2.86 2.62 

3.95 4.79 4.53 4.38 3.9 4.35 4.25 4.2 4.05 4.09 4.25 3.74 

5.19 5.78 5.78 5.7 5.19 5.58 5.61 5.82 5.3 5.67 5.92 5.67 
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در شرایط مختلف ) از قبیل درصد سطح پنجره نسبت به دیوار، تعداد پنجره ها و ارتفاع پنجره  ،دریافتی  DFمیزان در جدول فوق 

پنجره در راستای  یشترب کشیدگینتیجه دست یافت که  این در نمودار می توان به فته است. با وارد کردن داده هامورد مقایسه قرار گر ها(

  .بیشتری را به کالس وارد می کند DFمیزان  عمودی

 در شرایط مختلف DF: مقایسه مقادیر 1نمودار شماره

 

 

 کالس ها با سطوح متفاوت پنجره در  DF: مقایسه مقادیر  2نمودار شماره
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کالس بستگی مستقیم به میزان ارتفاع و تعداد پنجره دارد. در  شده به با توجه به نمودار های فوق میتوان مشاهده کرد میزان نور وارد

 متر ،بیشترین میزان ورودی نور به داخل را دارند.  2اینجا پنجره های با ارتفاع 

 نتیجه گیری:  -4

قدر سطح  هربا وجود اینکه  دارد. DFمیزان تیجه گیری است که افزایش سطح پنجره تأثیر معنی داری بر افزایش ناین نکته قابل 

 بازشو ها نیز عامل مهممی شود ، ارتفاع بیشتر نیز میزان نور وارده به کالس  باشداشغال شده توسط پنجره در جداره خارجی بیشتر 

در رسیدن به میزان نور مورد نظر می باشد . به صورتیکه هر قدر نسبت ارتفاع پنجره به عرض آن در یک درصد مشخص از سطح  دیگری

در مراکز ، ابعاد پنجره ها می توان تنها با ایجاد تغییر  بیشتر می شود میزان نور وارد شده نیز افزایش می یابد. از این رواشغال دیوار 

در شهر کرمان بسیار کاهش داد، که این امر می تواند  میزان قابل توجهی تا را آموزشی میزان مصرف انرژی الکتریکی و انرژی فسیلی

 فید واقع گردد.م
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