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چکیده
با توجه به اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی ،بهکارگیری تمهیدات الزم برای بهبود عملکرد حرارتی
جدارهای نورگذر ،جزو اولویتهای اول میباشد .با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از انتقال حرارت
تابشــی در شیش ـهها از طریق جذب و گسیل اتفاق میافتد ،برای کاهش میزان انتقال حرارت تابشی،
کاربرد شیشههای با پوشش کمگسیل پیشنهاد میشود .هدف از این مقاله ،ارزیابی فنی و اقتصادی
کاربرد شیش ـههای با پوشــش کمگســیل در جدارهای نورگذر ســاختمان است .برای دســتیابی به این
هدف ،به بررســی این نوع پوشــش با اســتفاده از شبیهســازیهای رایانهای و انجام محاسبات عددی
پرداخته شده است .در این مقاله ،عملکرد حرارتی شیشههای تکجداره ،دوجداره ساده و دوجداره
با پوشــش کمگســیل در دو اقلیم حاد در چهار جهت جغرافیایی ،مورد مطالعه ،تحلیل و مقایســه قرار
گرفتهاست .همچنین ،به منظور مقایسه اقدامات و اولویتبندی آنها ،زمان بازگشت سرمایه هر کدام
از اقدامات مشــخص گردیده اســت .نتایج پژوهش نشــان میدهند کاربرد شیشه دوجداره کمگسیل،
تنهــا در اقلیمهــای بســیار گــرم که بهطــور عمده از انــرژی الکتریکی برای ســرمایش اســتفاده میکنند،
توجیــه اقتصــادی باالیی دارد و در اقلیمهای ســرد کشــور ،بــا توجه به مقدار زیاد تابــش و اضافههزینه
پوشــش کمگســیل ،زمان بازگشت ســرمایه ،در مقایسه با عمر مفید ســاختمان ،قابل توجه میباشد و
بههیچ وجه قابل توصیه نیست.

واژههای کلیدی
شیشه دوجداره ،پوشش ،کمگسیل ،مصرف انرژی ،تحلیل اقتصادی.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از بخشــی از رســالهی دکتــری نگارندهی ســوم با عنــوان« :بهبود عملکرد شیشــه پنجــره در ســاختمانهای اداری با رویکرد
تلفیقی حرارت و نور» است که به راهنمایی نگارندگان اول و دوم در دانشکده معماری دانشگاه تهران انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: shheidari@ut.ac.ir ،021-66490141 :
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مقدمه
چهل درصد از بودجه جهانی انرژی مربوط به ساختمانهاست
و متخصصین امر باید کوشش کنند تا مردم متوجه این نکته شوند
کــه تغییــرات اقلیمــی و جزایــر گرمایــی درون شــهری ،در آیندهای
بسیار نزدیک ،این رقم را به بیش از پنجاه خواهد رساند .از این رو
صرفهجویی در مصرف انرژی ســاختمان ،حائز اهمیت میشــود و
بهکارگیری روشهای گذشــتهنگر و آیندهبنیان ،از اهمیت ویژهای
برخــوردار اســت .در رأس راهکارهای صرفهجویــی ،تمهیدات الزم
بــرای بهبــود عملکرد حرارتــی جدارها در اولویت قــرار دارد و مهمتر
آنکــه ،قســمتی از جــدار اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد کــه از نظر
عملکــرد حرارتــی ســرکشتر اســت و آن را جــدار نورگــذر مینامیــم.
نورگذرها ،به طور عمده شیشهخور هستند که در نتیجه آن بخش
قابــل توجهــی از انتقال حرارت تابشــی از طریق جذب و گســیل در
آنها اتفاق میافتد .با انتخاب درست شیشه ،میتوان بهطور قابل
توجهــی بر مشــکالت فائق آمــد و به خصوص در اقلیم گرم که ســه
چهــارم از وســعت ســرزمین مــا را به خــود اختصــاص داده ،از ورود
گرمــای محیط بیرون به داخل ســاختمان ،تــا حد ممکن اجتناب
کرد .اضافه بر آن در اقلیم ســرد نیز اتالف حرارت داخل ســاختمان
به محیط بیرون را محدود ساخت.
شیشــه از مصالح ســاختمانی اســت که نمیشــود از آن چشــم
پوشــید ،زیــرا دیــد داخــل بــه بیــرون و بیــرون بــه داخــل را تامین
میکنــد ،نمــای مطلــوب ســاختمان را ســبب میشــود و از نظــر
برگشــت مصالح به طبیعت و پایداری ارزشمند است .عبور درصد
قابل توجهی نور مرئی خورشید از شیشه ،امکان تأمین روشنایی
طبیعی در ساعات طوالنی روز را امکانپذیر نمودهاست .از طرفی
بســیاری از راهحلهــای روحــی روانی بــرای آن دســته از مردمانی
کــه بــه هر دلیلــی باید در خانــه بمانند ،وابســته به وجــود پنجره و
شیشــه بــرای برقراری ارتباط بــا فضای واقعی اســت .بنابراین ،در
طراحــی جدارهــای نورگــذر ،بایــد به مشــخصات حرارتــی (ضرایب

گســیل ،انعــکاس ،جــذب و عبــور) ،بــرای دســتیابی بــه شــرایط
مناسب و پاسخگویی به خواستههای مورد نظر ،همچون کنترل
نــور روز و تأمیــن دمــای مناســب با تکیــه بر حداقلســازی مصرف
انرژی توجه نمود.
از نقطه نظر انرژی ،گرچه شیشــه در دید نخســت ،دارای نقاط
ضعــف میباشــد ،امــا در کنــار کنتــرل انــدازه ســطوح شیشــهای،
راهکارهایــی چون اســتفاده از چند الیــه به جای یک الیه و مهمتر
اســتفاده از پوشــشهای کم گســیل نیز وجود دارند که پنجره را از
دید انتقال حرارت ،کم آسیبتر کند .فایده دو یا چندجداره کردن
در کاهــش جریان حرارتی با کاهش ضریــب انتقال حرارت و بهبود
بخشــی از طریق هدایت ،همرفت و تشعشــع است در حالیکه این
راهکار به تأمین دید و نور ،لطمهای نمیزند.
در ایــن مطالعه تالش شــدهاســت کــه عملکرد حرارتی شیشــه
بــا بیانــی اثباتــی تشــریح و در کنار آن عنصر جدیدی بررســی شــود
کــه کاربرد پوشــش کمگســیل را تضمین نماید .از ایــنرو در میدان
مطالعه ،به شیشــههای تکجداره ،دوجدارهی ســاده و دوجداره
با پوشش کمگسیل در دو اقلیم سرد و گرم در چهار جهت مختلف
جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) پرداخته شده است.
بــا بهرهگیــری از مدلســازیهای متعــدد در نرمافــزاری معتبــر،
تالش شده تا تأثیر استفاده از شیشههای دارای پوشش کمگسیل
بــر کاهــش تبادل حرارت ،در دو اقلیم حاد مشــخص گردد و نتایج
آن بــا عملکرد حرارتی شیشــههای تکجداره و دوجدارهی ســاده
مقایســه گردد .در این مطالعه ،نرمافزار انرژی پالس( 1نســخه )5.0
برای شبیهســازی عملکرد حرارتی جدارهای نورگذر در ســاختمان
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن ،بــه منظور مقایســه
اقدامــات و اولویتبندیهــا ،صرفهجویی انرژی حاصل از هر کدام
و هزینــه الزم بــرای اجــرای آنها مــورد نظر قرار گرفته اســت تا بتوان
زمان بازگشت سرمایه را مشخص نمود.

پیشینه موضوع
در میــان روش پژوهشهــای انجــا م شــده ،به بررســی عملکرد
ـیار
حرارتــی شیش ـهها بــا اســتفاده از دســتگاه کالریمتــری سـ ِ
اندازهگیری خصوصیات حرارتی پنجره 2میتوان اشاره داشت .کلمز
( )Klems, 1984; 1987a; 1987bاز این دســتگاه که در آزمایشــگاه
الرنس برکلی 3ساخته شد ،به منظور بررسی خصوصیات شیشهها
و اندازهگیری ضریب انتقال حرارت در شرایط واقعی استفاده کرد.
او عملکرد حرارتی شیش ـههای تکجداره ،دوجداره و شیشههای
کمگســیل را در دو جبهــه شــمالی و جنوبــی ارزیابی کــرد .کلمز ،به
علــت مشــکالتی کــه ایــن دســتگاه داشــت (نداشــتن قابلیتهای
الزم برای اندازهگیری شیش ـههایی با مقاومت حرارتی زیاد  -برای

مثــال  7تــا  10برابــر شیشــه معمولــی -و تعییــن مقادیــر کــم ضریب
بهره حرارت خورشــیدی) ،نتوانســت به نتایج قابل توجهی برسد.
امــا در پژوهــش دیگــری در ســال  ،1989کلمــز بــه مقایســه نتایــج
حاصل از اندازهگیری ضریب انتقال حرارت توســط دســتگاه ســیار
و اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی و محاســبات عــددی در نرمافــزار
رایان ـهای وینــدو 4پرداخت و به پاســخهای مثبت و مفیدی رســید
که اشری 5برای محاسبات مربوط به سایهاندازی و تعیین ضرایب
تقریبــی 6آنها را مورد اس��تفاده ق��رار داد ( .)ASHRAE, 2005نتایج
مطالعــات ،کــه بر روی چهــار پنجره متفاوت صورت گرفت ،نشــان
م ـیداد که هر چه اختــاف بین مقدار ضریب انتقــال هدایت قاب
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پنجــره و شیشــه آن کمتر باشــد ،نتایج حاصــل از اندازهگیریهای
آزمایشــگاهی ،اندازهگیــری توســط دســتگاه ســیار و محاســبات
عــددی بــه هم نزدیکتر اســت .اما در صورت بیشــتر بودن ضریب
انتقال حرارت قاب پنجره نسبت به ضریب انتقال حرارت شیشه،
گرچــه نتایــج حاصــل از محاســبات عــددی و اندازهگیــری توســط
دســتگاه ســیار با هم مطابقت دارند ،اما با نتایج اندازهگیریهای
آزمایشــگاهی متفاوتنــد .در مطالعاتــی دیگــر ،بــرآورد ضریــب بهــره
خورشــیدی محاســبه شــد .از این میان میتوان بــه پژوهشهای
کانم��ت ،هاریس��ون و وندیرن اش��اره ک��رد( (�Canmet - 1993, Har
 .)rison - 1994, Wonderen - 1995در این پژوهشها ،دستگاه و
اتاقهای آزمایشی ساخته شد تا به کمک آنها ،امکان اندازهگیری
میــزان ضریــب بهــره خورشــیدی شیش ـههای مختلــف در شــرایط
واقعــی فراهــم گــردد .روشهــای پیشــنهادی بــا نرمافزارهــای
موجــود کــه قــادر بــه محاســبه ایــن کمیــت هســتند ،مقایســه و
نتایــج قابلقبولی حاصل گردید .در مطالعهی هاریســون ،ضریب
بهــره خورشــیدی بــرای برخــی شیش ـههای پوش ـشدار 7همــراه با
سایبانهای کرک رهای محاسبه شدهاست.
پیشــرفتهای اخیر در زمینه روشهای شبیهســازی و ابزارهای
محاســباتی ،امکانــات پیشــرفته و جدیــدی را فراهم نموده اســت.
کالرک با اســتفاده از نرمافزار رایانهای ،تأثیر ســه نوع پنجره با شیشه
دوجداره و پوشــش کمگســیل را بر میزان مصرف انرژی ســاالنه یک
س��اختمان نمون��ه مورد بررس��ی و مقایس��ه ق��رار داد (Clarke, 1998,

تصویر  - 1الف :شیشه دوجداره ساده،
ب :شیشه دوجداره با پوشش کمگسیل روی سطح سوم (اردبیل)،
ج :شیشه دوجداره با پوشش کمگسیل روی سطح دوم (بندرعباس).
جدول  -1مشخصات حرارتی و نوری شیشهها.

 .)231در پژوهشی دیگر در اسپانیا ،بار گرمایی حاصل از پنجرههای
گونا گون در ساختمانهای مسکونی با سه روش محاسباتی مختلف
ً
برآورد گردید .در روش اول ،محاســبات صرفا بر اســاس شرایط آب و
هوایی خارج ،در روش دوم محاسبات بر پایه شرایط خارجی و نوع
ساختمان و در روش آخر ،به کمک نرمافزارهای ترنسیس 8و ویندوز
مدلهای مختلف شبیهسازی گردیدند ( .)Urbikain, 2009, 687با
کواســت ،9میزان صرفهجویی انرژی ناشــی از
اســتفاده از نرمافزار ای ِ
کاربرد فیلمهای پوششی برای شیشهها در دو ساختمان تجاری در
کشور چین نیز برآورد گردید (.)Yin and Xu, 2012, 132
در کشــور مــا ،پیشــینه پژوهشــی در ایــن زمینه بســیار محدود
اســت زیــرا کاربــرد شیشــههای کمگســیل گســترش چندانــی
نداشتهاســت .از ایــن رو الزم اســت تأثیــر ایــن نــوع شیشــهها ،بــر
کاهش تبادل حرارت ،میزان مصرف انرژی ســاختمان (بار گرمایی
و ســرمایی) و کاهــش هزینههــا بررســی شــود تــا مشــوق بهرهگیری
مناســب و اصولی از اینگونه محصوالت ســاختمانی به وجود آید.
بــا در نظر گرفتن تنوع اقلیمی ایران ،انجام پژوهشهای موردی و
ارائه مناسبترین راهحلهای قابل استفاده ،امری ضروری است.

فرضهای اولیه
جهت سو بخشیدن به مطالعه ،دو شهر در دو اقلیم سرد و گرم
انتخاب شــدند .برای اقلیم ســرد ،شــهر اردبیل و برای اقلیم گرم،
شهر بندرعباس .نا گفته نماند که جهت بررسی دقیقتر ،دادههای
خروجی مربوط به شــهر اردبیل با یک شــهر دیگر مقایســه شد و در
تحلیلهــا لحــاظ گردیــد .دلیل این امر آن بود که شــهر اردبیل ،به
عنــوان منطقــه خیلی خیلی ســرد (بــا روزدرجات گرمایــش بیش از
 )4000محســوب نمیشــود .لذا ،این شــرایط باید در مکان دیگری
تأمیــن میشــد و با در نظــر گرفتن عدم مطابقت تمامی شــهرهای
ســرد ایران با شرط تعیینشده ،در بین شهرهایی با شرایط خیلی
خیلی سرد ،استکهلم در سوئد انتخاب شد.
محاسبات حاضر با استفاده از نرمافزار شبیهساز انرژی و بر پایه
دادههای آب و هوایی سـ�اعتی شـ�هرهای مذکـ�ور ()URL1, URL2
انجام شــده اســت .برای داشــتن ســیری منطقــی در مقالــه ،ابتدا
بــه معرفی مشــخصات حرارتی و نوری شیشــههای مورد اســتفاده
میپردازیم ،تا در ادامه مدل مورد نظر را تشریح کنیم .شیشههای
در نظر گرفته شده ،برای هر دو شهر اردبیل و بندرعباس ،دوجداره
(تصویر  )1با مشخصات حرارتی و نوری مطابق جدول  1میباشند.
الزم به توضیح اســت مقادیر ارائهشده در جدول  1توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر 10اندازهگیری شده است .در تمامی مدلها ،فاصله

ضریب انعکاس نور مرئی

13

نوع شیشه

ضریب گذر
11
نور مرئی

ضریب گذر
خورشیدی

ساده

89.8

83.7

8.1

کمگسیل نوع 1

78.5

41.4

7.8

10.4

کمگسیل نوع 2

78.5

58.9

4.3

5.3

12

ضریب انعکاس خورشیدی

14

ضریب گسیل

(طرف
پوششدار)

(طرف بیپوشش)

(طرف
پوششدار)

(طرف
بیپوشش)

(طرف
پوششدار)

(طرف
بیپوشش)

10.0

7.5

7.5

84

84

35.5

25.1

24

84

28.8

22.9

6.6

84
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بین دو الیه را برابر با  13میلیمترُ ،پر شده با گاز ،در نظر گرفتهایم.
ضخامت شیشــه رو به فضای خارج شش میلیمتر و ضخامت
شیشــه رو به فضای داخلی چهار میلیمتر اســت .در شیش ـههای
دوجدار ه با پوشــش کمگســیل ،فاصله بین دو شیشــه با گاز آرگون
پــر شــده اســت .ایــن امــر به دلیــل تأثیــر قابــل توجــه گاز آرگــون در
کاهــش مصــرف انــرژی در شیشــه دوجــداره بــا پوشــش کمگســیل
یکــه در مــورد شیشــه دوجــداره ســاده ،اســتفاده از
اســت ،در حال 
گاز آرگــون بهجــای هــوا ،تنها بین دو تــا چهار درصد مصــرف انرژی
را کاهــش میدهــد .در نتیجه ،کاربرد گاز آرگون بــه جای هوا برای
شیشه دوجدارهی ساده قابل توجیه نبوده و از آن استفاده نشده
ی در دو اقلیــم ســرد (اردبیــل) و
اســت .از طرفــی دیگــر ،شبیهســاز 
گرم (بندرعباس) انجام شــده کــه با توجه به تفاوت اقلیمی ،محل
قرارگیری ســطح پوش ـشدار ،در شیشــه دوجداره کمگســیل ،برای
هــر کــدام متفــاوت اســت .در اردبیــل ،بــه منظــور کاهــش انتقــال
حرارت از داخل به خارج ســاختمان ،شیش ه کمگسیل به گونهای
قرار میگیرد که ســطح پوش ـشدار شیشه ،ســطح رو به خارج الیه
داخلی (ســومین سطح جدار نورگذر) باشد .اما ،در بندرعباس ،به
منظــور كنترل نور خورشــید ورودی و محدودكــردن انتقال حرارت
بــه داخــل ســاختمان ،دومیــن ســطح جــدار نورگــذر (ســطح رو به
داخــل الیــه خارجــی) ،بهعنوان ســطح پوش ـشدار مد نظر اســت.
به این ترتیب در انجام محاســبات مطابق تصویر  ،1ســه نوع جدار
نورگذر تعریف شــدهاند :شیشــه دوجداره ســاده ،شیشــه دوجداره
با پوشــش کمگســیل روی الیه ســوم و شیشــه دوجداره با پوشش
کمگسیل روی الیه دوم.
بــرای انجام محاســبات ،دو نوع شیشــه کمگســیل (نــوع یک و
نوع دو) مطابق مشــخصات حرارتی و نوری ارائه شــده در جدول 1
مورد بررسی قرار گرفته است .شیشه کمگسیل نوع یک از تولیدات
داخــل کشــور انتخــاب شــده و مشــخصات نــوری آن بــا دســتگاه
اســپکتروفوتومتر در بــازه طــول موجهای بین  250تــا  2500نانومتر

بــرای بررســی ،مدلی از یــک ســاختمان فرضی با چهــار منطقه
حرارتــی 15بــه ابعــاد  5×5و ارتفاع  3متــر تهیه شــده و در هر منطقه
حرارتــی ایــن مــدل پنجــرهای بــه عــرض  2.5متــر و ارتفــاع  2متر با
ســطح کــف پنجــره  0.9متــر ،رو بــه یکی از جهــات چهارگانــه اصلی
شــمال ،جنوب ،شــرق و غرب قرار داده شــد (تصویر  .)3در هر یک
از مدلها ،مســاحت پنجره  20درصد نمــا انتخاب گردید .مدل در
تمامی جدارهای کدر دارای ضخامت  25سانتیمتر میباشد که از
 15سانتیمتر بتن و  10سانتیمتر عایق حرارتی تشکیل شدهاست.
مشــخصات مصالح به کار رفته در جدارهای کدر در جدول  2ارائه
شدهاست.
جدار نورگذر تعبیهشده در هر یک از مناطق حرارتی ،بهصورت
پنجــرهای ثابــت و بــدون قــاب فــرض شــد تــا تحلیلهــا بــر بخــش
نورگــذر پنجــره متمرکز گردد .مشــخصات حرارتی و نــوری هر یک از
شیش ـههای مــورد مطالعــه ،براســاس مشــخصات حرارتــی و نوری
شیش ـهها ،که در جدول  1آورده شــده اســت ،به جدارهای نورگذر
نســبت داده و شبیهســازی عملکــرد حرارتــی شیشــهها در چهــار
جهت اصلی ساختمان به صورت مستقل انجام گردیده است.

ج(نانومتر)شیشه کمگسیلنوعیک.
تصویر-2ضرایب گذر وانعکاس(درصد)برحسبطولمو 

تصویر  -3هندسه مدل ارئهشده.

اندازهگیری شدهاســت .تغییرات ضریب گذر و ضریب انعکاس این
نوع شیشــه در تصویر  2نشــان داده شدهاست .بهمنظور مقایسه
عملکــرد حرارتــی ایــن شیشــه بــا تولیدات ســایر کشــورها ،شیشــه
کمگســیل نــوع دو نیــز مــورد ارزیابی قــرار گرفت .جهت مقایســه در
شــرایط مشــابه ،شیشــه کمگســیل نوع دو بهگونهای انتخاب شــد
کــه میــزان گــذر نــور مرئــی در هر دو شیشــه یکســان باشــد .در نوع
کمگسیل یک ،در مقایسه با نوع دو ،میزان گذر خورشیدی کمتر،
میزان انعکاس مرئی و خورشــیدی بیشــتر ،و ضریب گسیل بهطور
قابل توجهی کمتر است.

مشخصات مدل ارائه شده

جدول  -2مشخصات مصالح بهکاررفته در جدارهای کدر.

مصالح

ضخامت []m

ضریب هدایت حرارتی (]W/m.K[ )λ

وزن مخصوص خشک []kg/m3

ظرفیت گرمایی []J/kg.K

بتن مسلح

0/15

2/30

2240

900

عایق حرارتی

0/10

0/0001

16

1210

مأخذ( :مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان)
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تعیین محدوده اوقات ســرد و گرم سال در دو
شهر اردبیل و بندرعباس

تحلیل نتایج شبیهسازی مدلهای ارائه شده
بــار گرمایــی و ســرمایی ناشــی از نــوع شیشــهی پنجــره در
ســاختمان ،حاصــل جمــع جبــری بــار حرارتــی مربــوط بــه تابــش
مســتقیم و پرا کنده خورشــیدی و بار گرمایی یا ســرمایی ناشــی از
انتقال حرارت به صورت هدایت از شیشه میباشد .انتقال حرارت
بــه صــورت هدایــت از شیشــه ،بســته بــه دمــای خــارج و داخــل،
میتوانــد از داخــل بــه خــارج یــا از خــارج بــه داخــل صــورت گیرد.
کســب یــا دفع حــرارت از طریق هدایت بــرای هر مترمربــع جدار ،با
چشمپوشی از ظرفیت و ذخیرهسازی گرمایی الیههای شیشهها،
با رابطه  1محاسبه میگردد.

بهمنظور تعیین محدو دههای سرد و گرم سال در دو شهر اردبیل
و بندرعباس ،و به تعبیر دیگر محدودههای نیاز به سیستم گرمایی
یا ســرمایی ،میانگین دمای هوای روزانه و مرزهای آســایش حرارتی
سا کنین ،مال ک عمل قرار گرفت .در این تحقیق ،محدوده آسایش
حرارتــی بیــن  20تا  24درجه سلســیوس در نظر گرفته شــده اســت،
گرچه این فرض غلط اســت ،اما فرض متداولی محســوب میگردد.
به این ترتیب ،اوقات ســرد در شــهر اردبیل زمانی اســت که متوسط
روزانــه دمــای هــوا کمتــر از حــد پاییــن آســایش حرارتی در زمســتان
( 20درجه سلســیوس) باشــد .این محــدودهی زمانــی از  5مهر (27
سپتامبر) آغاز و تا پایان اردیبهشت ( 19می) ادامه مییابد.
الزم به توضیح است که دماهای مبنای متفاوتی را میتوان در
مطالعات در نظر گرفت ،ولی با توجه به این نکته که بررس ـیها به
صــورت قیاســی انجام میگیرد ،دمــای مبنا ،کمتریــن میزان مجاز
در نظر گرفته شــده است .در مورد بندرعباس ،روزهایی از سال به
عنوان روزهای گرم مشخص شدهاند که متوسط دمای هوا از حد
پایین آســایش حرارتی در تابســتان ( 24درجه سلســیوس) بیشــتر
باشد .طبق این محاسبات ،اوقات گرم بندرعباس از  6بهمن (26
فوریه) آغاز و تا  14آذرماه ( 5دسامبر) ادامه مییابد.

QC= U*ΔT*Δt

رابطه 1

به این ترتیب برای هر مدل ،در دو اقلیم ســرد و گرم ،ســهم بار
گرمایی و ســرمایی (میزان کســب یا دفع حرارت) ناشی از هدایت،
همرفت و تابش مستقیم و پرا کنده خورشیدی مربوط به هر جدار
نورگذر در چهار جهت اصلی جغرافیایی محاســبه شــد .در جداول
 3و  ،4نتایــج ایــن بخش از محاســبات آورده شــده اســت .مقادیر
مثبت نشاندهنده کسب حرارت (انتقال گرما از خارج به داخل)
جدار نورگذر و مقادیر منفی نشاندهنده دفع حرارت (انتقال گرما
از داخل به خارج) میباشد.

جدول  -3بار سرمایی جدار نورگذر در اقلیم گرم (بندرعباس) در اوقات گرم سال در چهار جهت اصلی ساختمان.

جدار نورگذر

شیشه دوجداره
ساده

شیشه دوجداره
کمگسیل (نوع )1

جهت
جغرافیایی

سهم تابش
تابش مستقیم
][kWh/m2خورشیدی

تابش پرا کنده خورشیدی
][kWh/m2

کل تابش خورشیدی
][kWh/m2

سهم هدایت
][kWh/m2

بار سرمایی کل
][kWh/m2

جنوب

164/1

314/3

478/4

92/9

571/3

شمال

5/3

258/8

264/2

70/6

334/8

شرق

213/4

354/5

567/9

96/2

664/1

غرب

153/8

306/4

460/2

86/8

547/0

جنوب

79/1

153/7

232/8

112/6

345/4

شمال

2/5

126/5

129/1

78/2

207/3

شرق

104/5

173/3

277/8

121/5

399/3

غرب

75/0

149/8

224/8

106/0

330/8

جدول  -4بار حرارتی جدار نورگذر در اقلیم سرد (اردبیل) در اوقات سرد سال در چهار جهت اصلی ساختمان.

جدار نورگذر

شیشه دوجداره
ساده

شیشه دوجداره
کمگسیل (نوع )1

جهت
جغرافیایی

سهم تابش
تابش مستقیم خورشیدی
][kWh/m2

تابش پرا کنده خورشیدی
][kWh/m2

کل تابش خورشیدی
][kWh/m2

جنوب

264/2

198/9

463/1

سهم هدایت
][kWh/m2

بار گرمایی کل
][kWh/m2

-470/4

-7/3

شمال

1/1

135/0

136/1

-205/5

-69/4

شرق

155/9

178/0

333/9

-354/5

-20/6

غرب

110/9

160/6

271/5

-295/7

-24/2

جنوب

128/5

97/2

225/7

-228/6

-2/9

شمال

0/5

66/0

66/5

-106/2

-39/7

شرق

76/4

87/0

163/4

-175/1

-11/7

غرب

54/1

78/5

132/6

-146/8

-14/2
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تصویر  -4بارهای ســرمایی (تفکیکی و کل) جدار نورگذر در اقلیم گرم (بندرعباس) در اوقات گرم ســال در چهار جهت اصلی ســاختمان در حالتهای با شیشــه ســاده و کمگسیل نوع یک
(کیلووات ساعت بر مترمربع).

تصویر  -5بارهای گرمایی (تفکیکی و کل) جدار نورگذر در اقلیم ســرد (اردبیل) در اوقات ســرد ســال در چهار جهت اصلی ســاختمان در حالتهای با شیشــه ســاده و کمگســیل نوع یک
(کیلووات ساعت بر مترمربع).

آنچه در عملکرد مناســب جدارهای نورگذر در مناطق گرمســیر
حائــز اهمیــت اســت ،محــدود کــردن عبــور انــرژی خورشــیدی در
محدوده فروسرخ نزدیک( 16بین  760تا  2500نانومتر) است ،بدون
نکــه این امر با کاهش عبور تابش مرئی همراه باشــد .اثربخشــی
ای 
این اقدام زمانی بیشتر میشود که با کاهش ضریب گسیل شیشه
همراه باشد .در تصویر  4دیده میشود که در شهر بندرعباس و در
اوقات گرم ســال ،بخــش اعظم انتقال حرارت از شیشــه مربوط به
تابش خورشیدی دریافتی است و در مقایسه با آن ،کسب حرارت
از طریــق هدایــت از شیشــه ســهم اندکــی دارد .بــا کاربــرد پوشــش
کمگســیل روی ســطح دوم شیشــه در ایــن اقلیــم ،بار ســرمایی در
تمامــی جهات جغرافیایــی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
جــدول  3و تصویــر  4نشــان میدهند کــه در شــهر بندرعباس و در
اوقــات گــرم ســال ،بیشــترین میــزان کاهــش بــار ســرمایی حاصل
از کاربــرد شیش ـههای کمگســیل در جدارهــای نورگــذر ،بــه ترتیــب
مربوط به نمای شــمالی ،غربی ،جنوبی ،و شــرقی اســت .براساس
فرضیههای درنظر گرفته شــده ،نتایج نشــان میدهند که در شهر
بندرعباس ،در صورت کاربرد شیشه دوجداره با پوشش کمگسیل
روی ســطح دوم ،در مقایســه با شیش ـ ه دوجداره ســاده ،ســهم بار
ســرمایی جــدار نورگذر در تمامــی جهات جغرافیایــی حدود چهل

و یــک درصــد کاهــش مییابــد .بهمنظور مقایســه عملکرد شیشــه
تکجــداره ،دوجــداره ســاده ،دوجــداره با پوشــش کمگســیل نوع
یک و نوع دو ،بارهای سرمایی هر حالت نشان داده شده است.
با توجه به تصویر  6مشاهد ه میشود که علیرغم کم بودن ضریب
گســیلندگی شیشــه دوجداره با پوشش کمگســیل نوع دو نسبت به
نوع یک ،بار سرمایی آن بیشتر است .این امر به دلیل بیشتر بودن
ضریــب گــذر تابــش فروســرخ نزدیک و کمتــر بودن ضریــب انعکاس
آن میباشــد .در شــهر اردبیل ،در اوقات سرد ســال ،اثربخشی انواع
مختلــف شیشــهها در نماهــای مختلف متفاوت اســت .بیشــترین
انتقال حرارت از شیشــههای نمای شمالی صورت میگیرد و کاربرد
شیش ـههای دوجــداره ســاده و بــا پوشــش کمگســیل ،در مقایســه
با شیش ـههای ســاده تکجــداره ،تأثیر چشــمگیری بر عملکــرد آنها
دارد .ایــن اثربخشــی در نمــای جنوبی ،با توجه به بهرهخورشــیدی
زیادی که در ماههای سرد سال کسب میشود ،به حداقل میرسد.
نماهای شرقی و غربی عملکردی بینابین دارند.
بــا بررســی نتایــج ارائهشــده در جــدول  5و تصویر  ،5مشــاهده
میشــود کــه گرچــه کاربــرد شیشــه دوجداره کمگســیل (نــوع  )1به
جای شیشه دوجداره ساده ،باعث کاهش بار حرارتی تا  40درصد
میشود ،اما با توجه به مقدار بار حرارتی اندک در اوقات سرد سال
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در این اقلیم ،که ناشی از کسب حرارت زیاد بهصورت تابش است،
کاربرد شیشــه دوجداره با پوشــش کمگســیل ،تأثیر چشــمگیری بر
کاهش بار گرمایی نمیگذارد .در تصویر ،7میزان بار حرارتی ناشــی
از کاربرد شیش ـههای تکجداره ،دوجداره ســاده و کمگســیل نوع
یک و دو نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
هــر چنــد کاهــش بــار حرارتی شیشــه دوجــداره نســبت به شیشــه
تکجــداره قابلتوجــه و حــدود  70درصد بــرای جبهههای غرب،
شــرق و جنــوب و  56درصد برای جبهه شــمال میباشــد ،ولی ا گر
میــزان کاهش مطلــق انرژی مال ک عمل قرار گیرد ،بیشــترین تأثیر
پوششهای کمگسیل در نماهای شمالی و سپس غربی مشاهده
میشــود .در مقایســه بــا عملکــرد حرارتــی شیش ـهها در مناطــق
گرمسیر ،با وجود این که کاربرد شیشه کمگسیل از نوع دو میتواند
تــا  80درصــد نســبت به شیشــه دوجداره ســاده ،بــار حرارتــی را در
شــهر اردبیــل کاهش دهــد ،اما با توجه به کســب حــرارت از طریق
تابــش در ایــن اقلیم ،شیشــه دوجــداره ســاده دارای توجیه فنی و
اقتصــادی بســیار قویتریاســت و تنها در نمای شــمالی میتوان
کاربــرد شیشــه کمگســیل را توصیــه کــرد .در تصاویــر  8و  ،9دمــای
خــارج و دمــای فضای داخل بــرای چهار جهت اصلــی جغرافیایی

نشــان داده شدهاســت .همانطــور کــه دیده میشــود ،در صورت
اســتفاده از شیشــه دوجــداره ســاده ،بهجــای شیشــه تکجــداره
ســاده ،دمــای فضــای داخل ،بــرای تمامــی جبههها ،تا حــدود 10
درجه سلســیوس افزایش مییابد ،که البته این مشــکل با افزایش
ً
میــزان تعویــض هــوا (بهرهگیری از تهویــه طبیعی و خصوصــا تهویه
شبانه) و کاربرد سایبان قابل حل میباشد.
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،بهمنظــور بررســی دقیقتــر ،ایــن
محاســبات برای یکی از شهرهای سوئد (استکهلم) نیز انجامشده
اســت .ایــن شــهر ،شــرایط خیلــی خیلــی ســرد را در آمــار اقلیمــی
ســاالنه خود دارد .نتایج چنین بررســی نشان میدهد که با توجه
بــه کســب حرارت کــم از طریــق تابش خورشــیدی (تصویــر  ،)10بار
حرارتــی شیشــهها نســبت بــه شــهر اردبیــل افزایــش قابــل توجهی
مییابــد و اســتفاده از شیشــههای بــا پوشــش کمگســیل میتواند
میزان مصرف انرژی را بهطور چشمگیری کاهش دهد (تصویر .)11
در جدول  ،5میزان کاهش مصرف انرژی ،در صورت کاربرد شیشه
دوجــداره ســاده ،بهجای شیشــه تکجــداره و شیشــ ه دوجداره با
پوشش کمگسیل ،به جای شیشه دوجداره ساده ،در چهار جهت
جغرافیایی نشان داده شده است.

تصویر - 6بار سرمایی شیشههای موردمطالعه در بندرعباس در اوقات گرم سال در چهار
جهت اصلی ساختمان.

تصویــر  -7بــار حرارتــی شیشــههای موردمطالعــه در اردبیل در اوقات ســرد ســال در چهار
جهت اصلی ساختمان.

تصویر  -8دمای (حداقل و حدا کثر) هوای خارج و داخل فضای بدون تهویه ،در صورت کاربرد شیشه تکجداره ساده در چهار جهت اصلی ساختمان در شهر اردبیل.
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تصویر  -9دمای (حداقل و حدا کثر) هوای خارج و داخل فضای بدون تهویه ،در صورت کاربرد شیشه دوجداره ساده در چهار جهت اصلی ساختمان در شهر اردبیل.

تصویر  -10مقایســه کل تابش خورشــیدی کسبشده از شیشه دوجداره ساده ،در اوقات
ســرد ســال ،در چهــار جهت اصلــی ســاختمان (اردبیــل و اســتکهلم ،کیلووات ســاعت بر
مترمربع).

تصویر  -11بار حرارتی شیشــههای موردمطالعه در اســتکهلم در اوقات ســرد سال در چهار
جهت اصلی ساختمان.

جدول  -5میزان کاهش مصرف انرژی مربوط به شیشه دوجداره ساده و کمگسیل در اوقات سرد سال در استکهلم.

غرب

جنوب

شرق

شمال

نوع شیشه
شیشه دوجداره ساده (نسبت به شیشه تکجداره ساده)

%51

%68

%51

%48

شیشه دوجداره کمگسیل (نوع( )1نسبت به شیشه دوجداره ساده)

%39

%51

%39

%36

شیشه دوجداره کمگسیل (نوع( )2نسبت به شیشه دوجداره ساده)

%67

%88

%66

%61

تحلیل نتایج اقتصادی
بــه منظــور بررســی صرفــه و صــاح اقتصــادی ،الزم اســت هــم
صرفهجویــی در مبلغ انرژی و هم هزینــه الزم برای انجام اقدامات
ممیــزی و اجرایــی مــورد نظــر و مقایســه قــرار گیرنــد .معیــار «زمان
بازگشــت ســرمایه» ،این دو موضوع را پوشــش میدهــد .از اینرو،
بایــد قیمــت حاملهــای انــرژی مــورد اســتفاده در اقلیمهــای

موردنظــر و قیمت عناصر معماری مــورد نیاز تعیین گردد ،تا بتوان
زمان بازگشت سرمایه را مشخص کرد.
حاملهــای انــرژی مــورد اســتفاده در اقلیمهای بررسیشــده،
بهطــور عمــده ،برق و گاز طبیعی اســت .در اردبیل ،کــه نیاز اصلی
گرمایــش اســت و از طریــق ســوخت گاز طبیعــی تأمیــن میشــود،
میتوان گاز طبیعی را انرژی اصلی مورد اســتفاده به حســاب آورد.
در بندرعباس که نیاز سرمایی به طور عمده از طریق سیستمهای
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جدول  -6قیمت هر مترمکعب گاز برای دامنههای مصارف گونا گون.

ترا کمی تأمین میشود ،بخش اعظم انرژی مصرفی برق است.
به نســبت تعرفه گاز در کشــور ،مربوط به ســال پایه  ،1390نرخ
گاز طبیعــی ،بــرای دامنههای مصــرف پایه ،به ازای هــر مترمکعب
 700ریــال اعــام شــده اســت کــه معــادل  66.6ریــال بــه ازای هــر
کیلوواتســاعت میشــود .در جــدول  ،6قیمــت هــر مترمکعب گاز
برای دامنههای مصارف گونا گون نشان داده شده است.
تعرفــه بــرق در کشــور ،مربوط به ســال پایــه  1390مورد اســتناد
اســت .مطابــق اعــام وزارت نیــرو بــرای مناطــق خانگــی ،شــهر
بندرعبــاس از محدودههــای تحــت پوشــش مناطق گرمســیر یک
میباشــد و دوره زمانــی تعیینشــده بــرای اوقــات گــرم بــا توجــه
بــه متوســط میــزان رطوبــت و دمــا طی ســه ســال گذشــته ،از اول
فروردیــن تــا پایان آذرماه در نظر گرفته شــده اســت .نرخ متوســط
عرضه برق ،برای مصارف خانگی مناطق گرمسیر  1در ماههای گرم
ســال112 ،ریال به ازای هر کیلووات ســاعت میباشد .در جدول 7
مشخص شده است.

پله

دامنه مصارف

قیمت هر متر گاز (ریال)

1

از  0تا 45

700

2

از  46تا 95

900

3

از  96تا 145

1200

4

از  146تا 195

1600

5

از  196تا 245

2000

6

از  246تا 295

2200

7

از  296تا 345

2500

8

از  346تا 395

2800

9

از  396تا 445

3000

10

از  446تا 495

3200

11

از  496تا 545

3400

12

مازاد بر 545

3500

ماخذ)www.nigc-khrz.ir( :

جدول  -7تعرفه خانگی ماههای گرم مناطق گرمسیر .1

متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

دهکهای مصرف

 0تا 1000

100

 1الی 7

مازاد بر  1000تا 2000

110

8و9

مازاد بر  2000تا 3000

120

10

مازاد بر  3000تا 3500

500

10

مازاد بر  3500تا 4500

950

10

مازاد بر  4500تا 6000

1150

10

مازاد بر 6000

1350

10
112

متوسط نرخ
ماخذ)www.moe.gov.ir( :
جدول  - 8محاسبه اختالف هزینه تهیه شیشه دوجداره کمگسیل نسبت به شیشه دوجداره ساده.

نوع شیشه

واحد

بهای استعالمشده تهیه شیشه (ریال)

شیشه دوجداره کمگسیل

مترمربع

480.000

شیشه دوجداره ساده

مترمربع

390.000

اختالف هزینه

90.000

بــه منظــور بــرآورد هزینــه نصــب شیشــه دو جــداره ســاده و
کمگسیل ،قیمتهای استعالمشده تهیه شیشه دو جداره ساده و
کمگســیل از کارخانجات تولیدکننــده ،مال ک عمل قرار گرفت .این
محاســبات با فرض ثابت بودن هزینــه پنجره و هزینه نصب پنجره
و شیشــه صورت گرفت .در جدول  ،8برآورد اختالف هزینه اجرای
پنجــره بــا شیشــه دوجــداره نســبت بــه پنجره بــا شیشــه دوجداره
ساده نشان داده شده است.

در جــداول  9و ،10زمــان بازگشــت ســرمایه اســتفاده از شیشــه
دوجــداره کمگســیل بــه جــای شیشــه دوجــداره ســاده برای شــهر
بندرعباس و شهر اردبیل محاسبه شده است.
مطابق جداول  9و  10مشاهده میشود ،زمان بازگشت سرمایه
اســتفاده از شیشــه دوجــداره کمگســیل به جای شیشــه دوجداره
ســاده در شــهر بندرعباس به مراتب کمتر از زمان بازگشــت سرمایه
برای شهر اردبیل است.
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جدول  -9محاسبه زمان بازگشت سرمایه استفاده از شیشه دوجداره کمگسیل به جای شیشه دوجداره ساده (شهر بندرعباس).

جهت قرارگیری
جدار نورگذر

بار سرمایی
شیشه دوجداره
ساده []kWh/m2

بار سرمایی شیشه
دوجداره کمگسیل
[]kWh/m2

کاهش بار
سرمایی
[]kWh/m2

جنوب

571/39

345/44

226

شمال

334/88

207/38

127/5

شرق

664/15

399/36

264/8

غرب

547/12

330/83

216/3

صرفهجویی
ساالنه

زمان بازگشت
سرمایه
(سال)

قیمت پایه هر
کیلووات ساعت
انرژی (ریال)

راندمان
سیستم
سرمایی

اختالف
هزینه تعویض
شیشه (ریال)

100

28967/9

3/1

110

31864/7

2/8

120

34761/5

2/6

500

144839/7

0/6

950

275195/5

0/3

1150

333131/4

0/3

1350

391067/3

0/2

100

16346/2

5/5

110

17980/8

5/0

120

19615/4

4/6

500

81730/8

1/1

155288/5

0/6

1150

187980/8

0/5

1350

220673/1

0/4

100

33947/4

2/7

110

37342/2

2/4

120

40736/9

2/2

500

169737/2

0/5

950

322500/6

0/3

1150

390395/5

0/2

1350

458290/4

0/2

100

27729/5

3/2

110

30502/4

3/0

120

33275/4

2/7

500

138647/4

0/6

950

263430/1

0/3

1150

318889/1

0/3

1350

374348/1

0/2

950

%78

90000
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جدول  -10محاسبه زمان بازگشت سرمایه استفاده از شیشه دوجداره کمگسیل به جای شیشه دوجداره ساده (شهر اردبیل).

جهت
قرارگیری
جدار نورگذر

بار گرمایی شیشه
دوجداره ساده
[]kWh/m2

بار گرمایی شیشه
دوجداره کمگسیل
[]kWh/m2

کاهش بار
گرمایی
[]kWh/m2

جنوب

7/21

2/79

4/42

شمال

69/41

39/7

29/71

شرق

20/49

11/58

8/91

غرب

24/16

14/11

10/05

قیمت پایه هر
کیلووات ساعت
انرژی (ریال)

راندمان
سیستم
گرمایی

66/66
85/71
114/29
152/38
190/48
209/52
238/10
266/67
285/71
304/76
323/81
333/33
66/66
85/71
114/29
152/38
190/48
209/52
238/10
266/67
285/71
304/76
323/81
333/33
66/66
85/71
114/29
152/38
190/48
209/52
238/10
266/67
285/71
304/76
323/81
333/33
66/66
85/71
114/29
152/38
190/48
209/52
238/10
266/67
285/71
304/76
323/81
333/33

%70

اختالف هزینه
تعویض شیشه
(ریال)

90000

صرفهجویی
ساالنه

زمان بازگشت
سرمایه (سال)

421/0
541/2
721/6
962/2
1202/7
1323/0
1503/4
1683/8
1804/1
1924/4
2044/6
2104/8
2829/5
3638/0
4850/6
6467/5
8084/4
8892/8
10105/4
11318/1
12126/5
12935/0
13743/4
14147/6
848/6
1091/0
1454/7
1939/6
2424/5
2666/9
3030/6
3394/3
3636/7
3879/2
4121/6
4242/9
957/1
1230/6
1640/8
2187/8
2734/7
3008/2
3418/4
3828/6
4102/0
4375/5
4649/0
4785/7

213/8
166/3
124/7
93/5
74/8
68/0
59/9
53/5
49/9
46/8
44/0
42/8
31/8
24/7
18/6
13/9
11/1
10/1
8/9
8/0
7/4
7/0
6/5
6/4
106/1
82/5
61/9
46/4
37/1
33/7
29/7
26/5
24/7
23/2
21/8
21/2
94/0
73/1
54/9
41/1
32/9
29/9
26/3
23/5
21/9
20/6
19/4
18/8
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نتیجه
همانطــور کــه در تحلیــل نتایج مشــاهد ه میشــود ،اثربخشــی
کاربــرد پوش ـشهای کمگســیل در شــرایط آبوهوایــی ســرد و گــرم
بههیچ وجه یکســان نیســت ،و به عوامل متعددی وابســته اســت.
در مناطــق گرم و مرطوب نظیر بندرعباس ،زمان بازگشــت ســرمایه
اســتفاده از شیشــه دوجــداره کمگســیل ،بهجــای شیشــه دوجداره
ســاده ،بــه مراتب کمتر از زمان بازگشــت ســرمایه برای شــهر اردبیل
میباشد .دلیل این امر ،باال بودن میزان دریافت انرژی خورشیدی،
در اوقات سرد سال ،در شهر اردبیل است ،که بار حرارتی را به میزان
قابلتوجهــی کاهــش میدهد .در نتیجه ،در مورد شــهر اردبیل ،هر
چنــد کاربــرد شیشــه دوجداره با پوشــش کمگســیل میــزان مصرف
انــرژی را برای شیشــه باگســیلندگی کم ،تا  40درصد و برای شیشــه
بــاگســیلندگی خیلی کم تــا  70درصد کاهــش میدهد ،امــا با توجه
بــه میــزان باالی بهره خورشــیدی ،و به تبع آن کاهــش نیاز گرمایی
ساالنه ،پوشش کمگسیل در این اقلیم فاقد توجیه اقتصادی قوی
میباشد .البته ،الزم به توضیح است که کاربرد این نوع شیشههای
کمگســیل دوجداره در شــهرهای سردســیر بــا بهرهخورشــیدی کم،
نظیر شهر استکهلم ،میتواند زمان بازگشت سرمایه کوتاهتر و توجیه
اقتصادی قویتری را بههمراه داشته باشد.
در شــهر بندرعبــاس ،کمتریــن میــزان زمــان بازگشــت ســرمایه

مربوط به اســتفاده از شیشــه دوجداره کمگســیل در جبهه شــرقی
بنــا میباشــد و جبهههای جنوبی ،غربی و شــمالی ،بــه ترتیب ،در
اولویتهای بعدی قرار دارند.
بــا توجــه بــه محاســبات انجامشــده ،کاربــرد شیشــه دوجداره
کمگســیل در اقلیمهای با شــرایط تابســتانی خیلی گرم و مرطوب،
نظیر بندرعباس ،که در ا کثر موارد از انرژی الکتریکی برای سرمایش
اســتفاده میشــود ،توجیــه اقتصــادی باالیــی دارد .در اقلیمهــای
ســرد کشــور نظیــر اردبیــل و تبریــز ،بــا توجــه به مقــدار زیــاد تابش،
زمان بازگشــت ســرمایه قابل توجه اســت ،و در شــرایط فعلی ،با در
نظــر گرفتــن قیمتهــای گاز ،زمان بازگشــت ســرمایه طوالنی دارد
و قابــل توصیــه نیســت .بدیهی اســت در صورت بــاال رفتن قیمت
حاملهای انرژی ،این اقدام توجیه قویتری خواهد یافت.
عالیم  ،نشانهها
QC
U
ΔT
Δt

کسب یا دفع حرارت از طریق هدایت []W
کسب یا دفع حرارت از طریق هدایت []W
اختالف دما []K
زمان []h

پینوشتها
1 Energy Plus.
2 Mobile Window Thermal Test (MoWiTT).
3 Lawrence Berkeley Laboratory.
4 WINDOW.
5 ASHRAE.
6 Approximate Multipliers.
7 Heat-Absorbing Insulated Glazing Units (IGUs), Reflective Film
and Suspended Film IGUs.
8 Trnsys.
9 e-Quest.
10 Spectrophotometer.
11 Visible Transmittance.
12 Solar Transmittance.
13 Visible Reflectance.
14 Solar Reflectance.
15 Thermal Zone.
16 Near InfraRed.
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