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 ب 

 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

.دارد عهده به را ملی)رسمی(ایران

به92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخنام

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/29مورخ33333/996سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره

مؤسسات و مراکز نظران صاحب کارشناسانسازمان، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی، بهشرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کنندگان،مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

نویس پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایران ملی)رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

.شود می منتشر و چاپ

کنند می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدینترتیب، .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملی کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

.باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمانملیاستانداردایرانتشکیل مربوطکه استاندارد

 ملی  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران استانداردسازمان (ISO)استاندارد
الکتروتکنیک بین ،کمیسیون1 المللی

9
(IEC)3قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و

(OIML)عنوان و است 2رابط تنها به
 کمیسیون   کدکسغذایی

3
(CAC)خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در.کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیریبهره المللیبین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور،

 کنندگان،حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانملیاستانداردایرانمی

 اجرایبعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت

 استاندارد،اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از

 ، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. و صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور

 فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید. اجباری را آن بندیدرجه

زمینۀ ، در گواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدور

 را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمانملیاستانداردایران سنجش، وسایل کالیبراسیون)واسنجی( ومراکز ها آزمایشگاه

ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون)واسنجی( یکاها، المللی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی آنها عملکرد بر و اعطا

  .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقاتکاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار

 



                                                           
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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(عمران)فوقلیسانسمهندسی



عرفان،روزبه

(عمران)لیسانسمهندسی
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 ب آشناییباسازمانملیاستاندارد

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

هگفتارپیش

1ددامنهکاربرهدفو1

1مراجعالزامی9

9وتعاریفاصطالحات3

3 نمادهاویکاها2

3اصولکلی3

3شناسیومعادالتاساسیروش6

13هایآبوهواییداده3

 16بندیخورشیدیسیستمپنجره-گرماییونوریخواصاساسی3

12ساختمانمرجع2

99گزارشارزیابی19

برداریجذب/اتالفمورداستفادهدر)اطالعاتی(،توضیحروشضرایببهرهپیوستالف

بندیبرایمعادلهموازنهانرژیسیستمپنجره13329استاندارد

91

ب پیوست ارزیابی پنجره)اطالعاتی(، سیستم خورشیدی کنترل بندیپتانسیل

بندیشدهطبقه

96

92بااستفادهازروشماهانه       و      پ)اطالعاتی(،نمونهمحاسبهپیوست

 33کتابنامهپیوستت)اطالعاتی(،
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 پیش گفتار

که"محاسباتروشاجرایی-مسکونیهایساختماندربندیپنجرههایسیستمانرژیکارآیی"استاندارد

کمیسیون انرژیهایمربوطتوسطپیشنویسآندر ابتکار درشرکتطرح استو تدوینشده و تهیه

ساختمانیوفراوردههایساختمانومصالحمهندسیاجالسکمیتهملیاستانداردوهفتمینچهارصدوپنجاه

92/19/29مورخ بندیکماده استناد اینکبه است، گرفته تصویبقرار حقوانینوقانوناصال3مورد

،بهعنواناستانداردملیایران1331مصوببهمنماهسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،مقرراتمؤ

 شود.منتشرمی
برایحفظهمگامیوهماهنگیباتحوالتوپیشرفتهایملیوجهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،

استانداردهایملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرپیشنهادیکهبرایاصالحوتکمیلاین

وجهقرارخواهدگرفت.بنابراین،استانداردهاارائهشود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردت

بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد.

 خذیکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست:منبعومأ

ISO 18292:2012   + Cor1:2012, Energy performance of fenestration systems for residential 

buildings - Calculation procedure 
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 محاسباتروش اجرايی  -هاي مسکونیبندي در ساختمانهاي پنجرهکارآيی انرژي سیستم

 کاربرد دامنههدف و  0

 استاندارد این تدوین از روشاجراییهدف سیستممحاسبهتعیین انرژی پنجرهکارآیی مورهای دبندی

هایسقفی،شاملبندی،درهاوپنجرههایپنجرهبندیسیستمرتبهایمسکونی،برایهاستفادهدرساختمان

شیشهچارچوباثرات شیشه، قابدور ، اجزایسایهکاری و استاندازی استاندارد این اجراییروش. های

ساخ در را سرمایشی و گرمایشی انرژی مصرف شتمانمحاسبه مسکونی، هواییرایطهای و ،بیرونیآب

کند.هایساختمانمربوطهراتعیینمیداخلیومشخصه

مسئولیتدادهشوند.تطبیقوجزئیاتنصبآبوهواییتوانندباتمامیشرایطمیهایاجراییروشاین

بر نظارت تطبیق استاندارد این مشخصهدادهبرای،کاربرددربندهای و هوایی و آب شرایط هایهای

باشد.میسازماننظاممهندسیساختماندرحوزهاختیاراتساختمانمرجع،

 

 مراجع الزامی 3

هاارجاعدادهشدهاست.آنمدارکالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایرانبه

ملیایرانمحسوبمی ایناستاندارد مدرکیبابدینترتیبآنمقرراتجزئیاز به صورتیکه .در شود

هاوتجدیدنظرهایبعدیآنموردنظرایناستانداردملیذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیه

درموردمدارکیکهبدونذک بهآنایراننیست. هموارهآخرینرتاریخانتشار ارجاعدادهشدهاست، ها

هاموردنظراست.هایبعدیآنتجدیدنظرواصالحیه

 استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست:

نفوذپذیری-داردریچههایپنجره–هاپنجرهودرها،1331:سال6292استانداردملیایرانشماره3-0

 آزمونروش-هواجریانبرابردر

تعاریفوفیزیکیهایکمیت–حرارتیعایق،1332:سال13936استانداردملیایرانشماره3-3

محاسبه-شاترهاوهاپنجرهدرها،حرارتیعملکرد،1333سال:11212-1شمارهایرانملیاستاندارد3-3

سازیشبیههایروش:1قسمت-گرماعبور

11212-9شمارهایرانملیاستاندارد3-4 هایکرکرهوهاپنجرهدرها،حرارتیعملکرد،1332سال:

هاچارچوببرایعددیروش:9قسمت-حرارتانتقالضریبمحاسبه-بیرونی

12322-1شمارهایرانملیاستاندارد 3-5 انتقالتعیین-هاپنجرهوهادربحرارتیکارایی،1321سال:

کاملهایپنجرهوهادرب:1قسمتداغجعبهروشبهحرارت

ضریبتعیین-هاپنجرهوهادربحرارتیعملکرد،1321سال:12322-9شمارهایرانملیاستاندارد 3-6

 دیگرهایطرحباپنجرهوسقفیپنجره-9قسمت-گرممحفظهروشباحرارتانتقال
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ومحاسبه-هاساختمانرطوبتیوحرارتیکارایی،1332سال:13933-1شمارهایرانملیاستاندارد3-7

هواشناسیعناصرماهیانهمتوسط:1قسمت-هواییوآبهایدادهارائه

ومحاسبه-هاساختمانرطوبتیوحرارتیکارایی،1332سال:13933-2شمارهایرانملیاستاندارد3-9

2قسمت-هواییوآبهایدادهارائه استفادهموردانرژیارزیابیمنظوربهساعتبهساعتهایداده:

 سرمایشوگرمایشبرایسالیانه

2-9 ISO 9050, Glass in building — Determination of light transmittance, solar direct 

transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing 

factors 

2-10 ISO 9288, Thermal insulation — Heat transfer by radiation — Physical quantities and 

definitions 

2-11 ISO 13790:2008, Energy performance of buildings — Calculation of energy use for 

space heating and cooling 

2-12 ISO 15099, Thermal performance of windows, doors and shading devices — Detailed 

calculations 

2-13 EN 410, Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of 

glazing 

2-14 EN 1026, Windows and doors — Air permeability — Test method 

2-15 EN 13363-1, Solar protection devices combined with glazing — Calculation of solar and 

light transmittance —Part 1: Simplified method 

2-16 EN 13363-2, Solar protection devices combined with glazing — Calculation of total 

solar energy transmittance and light transmittance — Part 2: Detailed calculation method 

 

 و تعاريف اصطالحات 3

1332سال:13936شمارهایرانملیاستاندارددر درایناستانداردعالوهبراصطالحاتوتعاریفذکرشده

رود:اصطالحاتوتعاریفزیربهکارمی،  ISO 9288  استاندارد و

3-0  

 جذب گرماي خورشیدي
  

 ؛انرژیخورشیدیعبوری)ضریبخورشیدی(مجموع

شازجذبانرژیخورشیدی -0يادآوري کلسیستمپنجرهبندی، ووسیلهچارچوباملشیشهکاری، با gwسایهاندازی،

شود.نشاندادهمی

SHGCمجموعانرژیخوشیدیعبوریبهصورتضریبجذبگرمایخورشیدیبامخفف-3يادآوري
1
شود.نیزشناختهمی 



                                                           
1 - Solar heat gain coefficient 
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3-3  

 پتانسیل روشنی روز
   
    

؛مینیکساختمانباروشنیروزبندیدرتأپتانسیلیکسیستمپنجره

.مقدارکارآییانرژیآوردهنشدهاستدرپتانسیلروشنیروز-يادآوري

3-3 

 عبور گرمايی
  

-9بند[سیستمهایهرطرفبینمحیطنرخجریانگرمادرحالتپایدارتقسیمبرمساحتواختالفدما

؛] 1332سال:13936شمارهایرانملیاستانداردو19

-مینشانداده  سایهاندازی،باووسیلهچارچوبکاری،املشیشهبندی،شعبورگرماییکلسیستمپنجره-يادآوري

شود.

3-4 

 بنديکارآيی انرژي يک سیستم پنجره
EP 

PE 

بندی،درگرمایشوسرمایشناشیازسیستمپنجرهسطحانرژیساالنهموردنیازمحاسبهشدهتقسیمبر

؛ساختمانمرجعتحتشرایطآبوهواییمرجع

کند.شرایطگرمایشوسرمایشتعریفمیایبرایایناستانداردمقدارکارآییانرژیجداگانه-يادآوري



 هايکانمادها و  4

 و یکانمادها با مطابق استفاده مورد 13936شمارهایرانملیاستانداردهای استانداردو 1332سال:

ISO 9288اند.تعریفشده1ایناستانداردهستندنیزدرجدولخاصهایهستند.کمیت 
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 هايکانمادها و  -0جدول 

 يکا کمیت نماد

   مساحت  

 تهویهثریکفضایموردؤظرفیتگرماییم  
 ⁄  

c ظرفیتگرماییویژه 
    ⁄  

 -ضریب  

gمجموعانرژیخورشیدیعبوریازیکعنصرساختمان- 

 ضریبانتقالحرارت  
 ⁄  

hضریبانتقالحرارتسطح 
    ⁄  

 تابشخورشیدی     
  ⁄  

  نرخکلینفوذهوا  
 ⁄  

   کارآییساالنهانرژی   
  ⁄  

    کمیتگرما  

  )حجمی(دبیهوا   
 ⁄  

   حرارتیمقاومت  
 ⁄  

  دمایترمودینامیک  

t ساعتزمان،بازهزمانی

 حرارتعبور  
(    )⁄  

𝛼 ضریبجذبتشعشعخورشیدیتوسطسطح-

𝛾 زاویهانحراف° 

Γ گرماموازنهنسبت-

ε قابلیتانتشاریکسطحبرایتشعشعموجبلندگرمایی-

η برداریبازده،ضریببهره-

θ دمایسلسیوس℃ 

κ ظرفیتگرماییواحدسطح 
(    )⁄  

ρ چگالی  
  
⁄  

rتوانبازتاب-

σ بولتزمن-ثابتاستفان(63/3×19-3=σ)  
(     )⁄  

  ثابتزمانی  

-پتانسیلروشنیروز    

Φ حرارتیدبیگرمایی،توان  

χ اینقطهحرارتیعبور 
 ⁄  

Ψ خطیحرارتیعبور 
(   )⁄  

یکسانهستند.ISO 13790استاندارد،بانمادهایامکانایننمادها،درصورت-يادآوري
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استاندارد این متردر حسبکیلوواتساعتبر بر انرژی کارآیی مقدار است.کاربران، شده محاسبه مربع

 هایمناسبتبدیلکنند.یکااینمقادیررابهدیگرجازندم
اند.مورداستفادهقرارگرفته9جدولدرهاینشاندادهشدهزیرنویس

 هازيرنويس -3جدول 

avg ظرفیت  متوسطزمانی یا جرم به مربوط هدایت

الکتریسیته
base نیاز   پایه
هامانع   خنککاری،ظرفیت  
به      ساختمان نیاز یا سرمایش، نیاز

سرمایش

گیریجهت   

فشار  پتانسیلروشناییروز   
پیشسرد         انرژی  
e پیشگرم         خارجی،بیرونی،پوشش
g مرجع    زمین
gl فضایتعریفشده  کاریشدهکاری،المانشیشهشیشه
gn فصلی     هاجذب
نقطهتنظیم    گرمایش،یاافقی  
به      ساختمان نیاز یا گرمایشی، نیاز

گرمایش

اندازیسایه   

hor خورشیدی)جذبگرما(    افقی
ht عبور)انتقالحرارت(   انتقالگرما

حجم  ارقاممجازی          
int )تهویه)انتقالگرما(   داخلی)گرماودما
ls بندیسیستمپنجره  اتالف
m اختالف  ماهانه،ماهتعریفشده

هستند.ISO 13790استانداردمورداستفادهدرهایزیرنویسهادرادامهاینزیرنویس-0يادآوري

شوندبایدتعریفشوند.متغیرهااولینباریکهظاهرمی -3يادآوري

 

 اصول کلی 5

 مقدمه 5-0

بندیازطریقاندیسکارآییانرژیسیستمپنجره کهیکیبیانگرفصلگرمایشوPEهایکارآییانرژی، ،

شود.بیانمیباشد،یبیانگرفصلسرمایشمیدیگر

رعایتشود.γبایددرتمامیزوایایانحراف،روشاین
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سالهستند،یعنیسهمبندیدرردنیازدرواحدسطحسیستمپنجرههایموانرژیPE,C,wوPE,H,wمقادیر

بندیدرنیازهایانرژیساختمانمرجعبرایگرمایشوسرمایش.سیستمپنجره

 PE,H,wدرحالیکهاستبرحسبکیلوواتبرساعتبرمترمربعبندی،کارآییانرژیگرمایشیپنجرهنمایه،

PE,C,wاستواتبرساعتبرمترمربعحسبکیلو،بربندیکارآییانرژیسرمایشیپنجرهنمایه.

پذیرهستند:هایمحاسباتیمتفاوتیامکان،روشISO 13790استانداردطبق

انرژیماهانه؛موازنهمحاسبه-الف

انرژیفصلی؛موازنهمحاسبه-ب

 انرژیساعتی؛موازنهمحاسبه-پ

 استاندارد این انرژیسادر پنجرهنیاز سیستم از ناشی مرجع، وختمان تهویه، گرمایش، از بندیمستقل

سیستمتهویههوااست.

 کارآيی انرژي گرمايشی 5-3

روشماهانه:

         ∑
           

    
                                                                                          

   (1)  

 روشفصلی:

PE,H,w,i = 
              

    
                                                                    (9)  

ساعتی:روش

PE,H,w,i ساعتبرمترمربع  برحسبکیلوواتبندی،ایشساالنهمربوطبهسیستمپنجرهگرمانرژی

.است

جداسازیمؤ-يادآوري روشساعتی، پیچیدههایسرمایشولفهدر گامگرمایشامر ممکناستنیازمند هایایاستو

 مراجعهکنید.  ISO 13790استاندارد 15.3.1.2بندمتعددیباشد؛به

درآن:که

؛مربعبرمتربرحسبکیلوواتساعت،درفصلگرمایشiبهجهتمقدارکارآییانرژیرو         

i ؛بندیبرحسبدرجهجهتسیستمپنجره

؛بندیبرحسبمترمربعسیستمپنجرهمساحتموردنظرناحیه     

پنجره           سیستم از اتالفگرما برای باحالتبندی، مطابق ماه، در 9-6بندگرمایش، بر،

؛کیلوواتساعتحسب

،مطابقseasگرمایش،درفصل،حالتبندی،برایتالفگرمایخالصازسیستمپنجرها            

.استبرحسبکیلوواتساعت،9-6بندبا

بندیدربیشازیکموقعیتقراردارند:هایپنجرهدرمواردیکهسیستم

       
∑                  

∑       
                                                                                         (3)  

درآن:که
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برحسبدرجهاست.iبندیبرحسبمترمربعودرجهتمساحتپنجره     

 کارآيی انرژي سرمايشی 5-3

روشماهانه:

         ∑
           

    
                                                                                          

   (2)  

روشفصلی:

         
              

    
                                                                                                 (3)  

روشساعتی:

سیستمرژان          مربوطبه ههایپنجریسرمایشیساالنه حسببندی، یلوواتساعتبرکبر

.استمترمربع

ایاستوممکناستنیازمندگامهایهایسرمایشوگرمایشامرپیچیدهؤلفهدرروشدینامیک،جداسازیم-يادآوري

 .مراجعهکنید ISO 13790استاندارد 15.3.1.2بندمتعددیباشد؛به

درآن:که

رو         انرژی کارآیی مقدار جهت سرمایش به فصل در ساعت، کیلووات حسب بر

؛مترمربعبر

i؛بندیبرحسبدرجهجهتسیستمپنجره

؛بندیبرحسبمترمربعسیستمپنجرهمساحتموردنظرناحیه    

پنجرهجذب          سیستم از برایگرما مطابقباحالتبندی، ماه، در بر3-6بندگرمایش، ،

؛حسبکیلوواتساعت

بندبا مطابق، سرمایش،درماه،حالتبندی،برایگرمایخالصازسیستمپنجرهجذب            

.استبرحسبکیلووات،6-3

دربیشازیکموقعیتقراردارند:بندیهایپنجرهدرمواردیکهسیستم

       
∑                  

∑       
                                                                                         (6)  

درآن:که

درجهاست.برحسب بندیبرحسبمترمربعودرجهتمساحتپنجره     

روش از استفاده تغییراتمقادیرهایساعتیتوصیهمیهنگام که شرایطواقعیUشود تماسبا ناشیاز

ازشودکهمیتهشوند.بههمیندلیلتوصیهدرنظرگرف(SHGC)   ووابستهبودنزاویهبهمقداریمحیط

برایمقایسه ثابتیکه حاصلضرب مقادیر Uهایمقادیر مقدار استبرای (SHGC)  و استفاده مورد

انرژیمحاسبه کارآیی روشناستفاده در استکه الزم وهایمحاسباتسادهشود. ازسازیشده ساعتی

هایتطابقاطمینانحاصلگردد.برنامهیکساناستفادهشودتاازقابلیتهایساختمانوشرایطمرزیفرض

،باشند.نامهمعینشدهییدیکهدرکتاباعتباردهیوتأهایسباتیساعتیبایدمطابقباآزمونمحا
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 شناسی و معادالت اساسیروش 6

 کلیات 6-0

 مقدمه 6-0-0

تمامیدادهرههایپنجکارآییانرژیدرسیستممحاسبهیبرا همانزاویههایمورداستفادهبایددربندی،

شدهدرمقرراتملیباشند.بندییاموقعیتمشخصحرافیکموقعیتنوعیسیستمپنجرهان

متمایزازباید،کهاست3-1-6و9-1-6طبقبندهایشاملدوقسمتارائهشدهدرایناستانداردروش

.باشندیکدیگر

 ايهبندي ملی يا ناحیهاي پنجرهانرژي سیستم بنديرتبه هايروشسازي : آماده 0قسمت 6-0-3

بندیرتبههایروشسازیکلیمسئول،بهعنوانقسمتیازآمادهافرادباروفقطتوسطکارهایزیربایدیک

ایانجامگیرد:بندیملییاناحیهانرژیسیستمپنجره

بندیبرایرتبهطرحایکهواییوسایرعواملکشوریاناحیهکهباتوجهبهشرایطآبوهتعییناین-الف

کهبایدشاملگرمایش،سرمایشگرفتهشود)بهعنوانمثال،اینشود،چهمواردیبایددرنظرآنتنظیممی

 برایروشناییروزتعریفشودیانه(؛بندیرتبهکهیاهردوباشد،ویااین

برایبهدستآوردنپارامترهایمحاسبه -ب وابستهبهساختمانکهمصرفانرژییکساختمانمرجع،

 نیازاست؛بندیموردبندیسیستمپنجرهرتبهبرای

حاسباتکارآییانرژیهایموردنیازمربوطهمانندپارامترهایمابآبوهواینشانگروسایردادهانتخ -پ

بندیکهشاملتمامیتبدیلسیستمپنجره بندیموردهایسیستمپنجرهویژگیهاییاستکهمستقلاز

 بندیهستند؛دسته

 -ت بهاشروایجاد شده الگوهاییبرایتبدیلکارآییانرژیمحاسبه یکو سرمایشبه رایگرمایشیا

 ؛بندی()رتبهبندیطبقه

ایجاد -ث الگوهاییبرایتبدیلهاشرودرصورتامکان، )کهبندیکارآییروشناییروزسیستمپنجرهو

.بندی()رتبهبندیطبقهشود(بهیکوشناییروزمشخصمیتوسطپتانسیلر

 خاصبندي کارآيی انرژي يک سیستم پنجره : محاسبه3قسمت  6-0-3

ایناستاندارداستفادهمی مطابقباخاصبندیایدکارآییانرژییکسیستمپنجرهکندبکاربریکهاز را

گام هایذکرشده بهخاصتوانددرجهتینرژیمیبندیارتبهزیرمحاسبهکند. صورتمیانگینوزنییا

انجامگیرد.هاتعدادیازجهت

هایورودیاستکهیازدادهخاصآوریمجموعهلچهارگاماست.هرگامشاملجمعمحاسبهشامروش

1پیشپردازش"اتپسازآنمحاسب
گیرد.انجاممیخاص"

                                                           
1 - Pre-processing 
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جزئیاتگام1شکل دادهطرحکلیاز نشانمیهایموردهایمحاسباتیو بهعنوانورودیرا هد؛دنیاز

اند.فقطاصولکلیآوردهشده3-6تا9-6بندهایدقیقدریهاشرواند.هانیزارائهشدهمنابعاصلیداده

اند.آوردهشدهاستاندارد

داده1گام منطقههاداده-هایورودیآبوهوا: انتخابکنید،یآبوهواینشانگرملییا ایمناسبرا

بندیباجهتوانحرافمعین.خورشیدرویسیستمپنجرهتتشعشعماننددمایخارجیوشد

 داده9گام مجموعههایوداده-هایورودیساختمان: روییک)یا ساختمانیارودیمناسبرا ) ایاز

هایمرجعمعینملیوسکونتمرجع،شاملخدماتمرجع)گرمایش،سرمایشوتهویه(وکنترلساختمان

هاانتخابکنید.آن

عبورگرمایی،خواصسیستمپنجره-بندیهایورودیسیستمپنجرهداده:3گام بهدستآورید: بندیرا

عبورخورشیدی،انتقالگرمایناشیازنفوذهواوپتانسیلروشناییروز.

-هایمربوطبهسیستمپنجره(،داده9مان)گامهایمربوطبهساختازمجموعداده:محاسبهروش:2گام

 داده3بندی)گام و ه( )گام هوا ضرایب1ایآبو جذب(، اتالفگرمایشو هایبرایروش،سرمایشو

 فصلیمحاسبه و کنیدماهانه روشساعتی، در یکمحصولرانمرجعانرژیساختماموازنه. که بار هر

.کنیدگیرد،محاسبهارزیابیقرارمیبندیموردپنجره

توان،می"پیشپردازش"ورودیوانجامگرفتنتمامیمحاسباتهای،بادردستداشتنتمامیدادهپسس

،بهطور      سرمایش،حالت،وبرای      گرمایش،حالتبندیرابرایکارآییانرژیسیستمپنجره

 آوردهشدهاست.3دربندروشجداگانهمحاسبهکرد.این

ترکیبمقدارگرمایشومقداربرایارائهرسطحملیشوددتوصیهمی با یکمقدارکارآییانرژیساالنه،

شود.گیریتصمیمسرمایش
بندیطبقهومعیارهاییبهعنوانمبنایتوانبااستفادهازیکمقیاسپیوستهیاگسستهمقدارکارآییانرژیرامی-يادآوري

ها.بندیکارآییانرژیدرساختمانقهبرایطبEN 15217استانداردمورداستفادهقرارداد،بهعنوانمثال،باروشیمشابه
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ایاستانداردهایملی/منطقه

بندیهایپنجرهنرخانرژیازسیستم

↑

انرژیبندیطبقهبرایτDPوPEهایآستانه
  

          ↑ 

 

 محاسبه مقادير کارآيی انرژي روش -0شکل 

مراجع






 

استانداردهای

2322-1ایرانشماره

 2322-9شمارهایران

 1212-1ایرانشماره

 1212-9ایرانشماره

 6292ایرانشماره

ISO15099 
ISO13790 
ISO9050 

EN 410 

ISO13363-1 

ISO13363-2 
EN 1026 

 

 

استانداردهای

ایملی/منطقه
ISO 13790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردملی

های:ایرانشماره

1-13933

2-13933
ISO 13790  

 هایپنجرهبندیملی:کاراییانرژیسیستمایناستاندارد 

  

:محاسبهکاراییانرژیوپتانسیلروشناییروزازپنجره2گام
 

PE,H,w کاراییانرژیازپنجرهبرایگرمایش:

PE,C,w کاراییانرژیازپنجرهبرایسرمایش: 

τDP پتانسیل :

 روشناییروز
 

  

پنجرهخواصحرارتیآمادهاز-:پنجره3گام
 

UH,W،UC,W ازپنجره:انتقالحرارت

gH,W , gC,W:کلانرژیخورشیدیمنتقلشدهازپنجره

Lp.refنرخنفوذهواازپنجره:

Fsh,ob  :اندازبندیواثراتسایهداریشیشهنگهضریبناشیاز
Awسطحپنجره: 

τvis  قابل: عبور

 بندیمشاهدهازشیشه

Agl  : -شیشهسطح

 بندیقابلمشاهده

AW  سطحپنجره: 

γ :زاویهانحراف 
 

  

مرجعساختمانآمادهداده-ساختمان:9گام
 

Θint,set,H , Θint,set,C  :

 دماینقطهتنظیم

Θint,set,H , Θint,set,C  :

دماینقطهتنظیم

H,gn,mη  ،C,ls,mη :

 برداریضریببهره

Θint,set,H , Θint,set,C  :

 دماینقطهتنظیم

H,gn,seasη  ،C,ls,mη 

 برداری:ضریببهره

         ↑                                        ↑  

برداریمقادیرپیشفرضضریببهره
 

دادهآمادهآبوهوا-آبوهوا:1گام
 

 ←            )ساعتی(

Θe  دمای هوای:

خارجی

Isolتشعشعخورشیدی:

νwindسرعتباد: 

←     متوسط(-)ماهانه

Θe,m  دمای هوای:

 خارجی

Isol,mتشعشع :

 خورشیدی

متوسط(-)فصلی

Θe,seas:دمای

هوایخارجی

Isol,seasتشعشع :

خورشیدی
 

پتانسیلفصلیروش ماهانهروشروشساعتی

روشناییروز
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 بندي براي گرمايشکارآيی انرژي پنجره 6-3

پنجره انرژی کارایی ساالنه مجموع گرمایش، برای میانگیسهمبندی یا روشماهانه برای فصلی وزنی ن

محصولپنجرهضرایببهره از روشبرداریفصلی، در انرژیبرایگرمایشفضاست. نیاز ساعتی،بندیتا

انرساالنهبندیبرایگرمایشمجموعکارآییانرژیمحصولپنجره نیاز ژیبرایگرمایشسهمساعتیاز

بندیاست.فضایمحصولپنجره

(محاسبه3ادله)بندیبرایگرمایشبرپایهماهانهوبااستفادهازمعپنجرههاازنیازهایانرژیمحصولسهم

شود:می

              (          η               )                                                     (3)  

شود:(محاسبهمی3)وبرپایهفصلیبااستفادهازمعادله

                    (             η                     )                    (3)  

 درآن:که

سیستمپنجره        زمانیگرمایش،اتالفگرمایخالصاز بازه در برحسبکیلوواتبندی،

؛ساعت

         کلی گرمای پنجرهانتقال سیستم از نفوذ و عبور توسط برای گرمایشحالتبندی، بر،

؛2-6بندمطابقباحسبکیلوواتساعت،

برایخورشیدیازسیستمپنجرهکلگرمایجذبشده         برحسبگرمایشحالتبندی، ،

 ؛2-6بندمطابقبا،کیلوواتساعت

باشد؛فصلگرمایشمیءازماهکهجز1کسری    

باشد؛فصلگرمایشمیءازسالکهجزکسری       

η    استپیوستالفنشاندادهشدهدرروشامطابقببدونبعدبرایگرمایش،جذبضریب.

 کنید.جوعر9-3بهبندبرایمحاسباتساعتی،

بهصورتزیرمحاسبهشود: کسریازماهکهقسمتیازفصلگرمایشاستبایدبرایهرماه

     
       

(               )
                                                                             (2)  

.                بندینداریم،اییازطریقورودازسیستمپنجرهجاییکهجذبگرمازآن-0يادآوري

  است.ISO 13790استانداردانرژیساختمانمرجعمطابقباموازنهقسمتیازمحاسبات    کسر-3يادآوري

 براي سرمايشبندي کارآيی انرژي سیستم پنجره 6-3

پنجره انرژی ساالنهکارایی مجموع برایسرمایش، میانگیبندی یا ماهانه روشسهم برای فصلی وزنی ن

محصولپنجرهضرایببهره از روشبرداریفصلی، در انرژیبرایسرمایشفضاست. نیاز ساعتی،بندیتا

انربندیبرایسرمایشمجموعساالنهسهمساعکارآییانرژیمحصولپنجره نیاز ژیبرایسرمایشتیاز

بندیاست.فضایمحصولپنجره

                                                           
1 - Fraction 
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محاسبه(19)بندیبرایسرمایشبرپایهماهانهوبااستفادهازمعادلهنیازهایانرژیمحصولپنجرهسهم

میشود:

              (          η             )                                    (19)  

شود:(محاسبهمی11ستفادهازمعادله)فصلیبااوبرپایه

                    (             η                )                   (11)  

کنید.رجوع3-3بهبندبرایمحاسباتساعتی،

 درآن:که

ت؛برحسبکیلوواتساع،سرمایشحالت،برایبندیپنجرهلصازسیستمجذبگرمایخا        
برحسبکیلوواتساعت،سرمایش،حالتبندی،برایتوسطعبورونفوذازسیستمپنجرهانتقالگرمایکلی        

؛2-6بندمطابقبا

مطابق،،برحسبکیلوواتساعتسرمایشحالتبندی،برایخورشیدیازسیستمپنجرهکلگرمایجذبشده        

؛2-6بندبا

باشد؛فصلسرمایشمیءازماهکهجزکسری     

باشد؛فصلسرمایشمیءازسالاستکهجزکسری        

شود.تعیینمیپیوستالفنشاندادهشدهدرروشمطابقبابرداریبدونبعدبرایسرمایش،ضریببهره      

آوردهISO 13790بهصورتیکهدر کسریازماهکهقسمتیازفصلسرمایشاستبایدبرایهرماه

شدهمحاسبهشود:

     
       

(               )
                                                                              (19)  

.                بندینداریم،خلیازطریقورودازسیستمپنجرهجاییکهجذبگرمایداازآن-يادآوري

 گرما موازنههاي المان 6-4

 انتقال گرما 6-4-0

کلیتوسطعبورونفوذهوابایدبهشکلزیرمحاسبهشود.انتقالگرمای

گرمایش:حالتبرای

        (              )(θ          θ     )
 

    
                           (13)  

درآن:که
؛9-3بندبرمترمربعکلوینطبقبرحسبواتگرمایش،حالتبندیدر(ازمحصولپنجرهUعبورگرمایی)مقدار    

؛3-3بندبرحسبواتبرکلوینمطابقبابندی،نتقالحرارتناشیازسیستمپنجرهضریبا       

؛برحسبمترمربع،بندیپنجرهمساحتناحیه   

؛2بندمطابقباوسدماینقطهتنظیمبرایگرمایشبرحسبدرجهسلسی          

؛3بندبابقاطموسمیانگینزمانیدمایهوایخروجیبرحسبدرجهسلسی      

زمانیموردنظربرحسبساعتاست.کلطولبازه  

گرمایشوسرمایشباتوجهبهمقدارضریبانتقالحرارتناشیازنفوذهواوجودندارد.حالتتفاوتیبینمعموالً-0يادآوري
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کنید.رجوعپیوستالفبهبرایجزئیاتبیشتر،-3يادآوري

سرمایش:حالتدر

        (              )(θ          θ     )
 

    
           (12)  

درآن:که
سرمایش،برحسبواتبرمترمربعکلوینمطابقباحالت(ازمحصولپنجرهبندیدرUعبورگرمایی)مقدار    

؛9-3بند

؛3-3بندضریبانتقالحرارتناشیازسیستمپنجرهبندیبرحسبواتبرکلوینمطابقبا       

پنجرهبندیبرحسبمترمربع؛ناحیهساحتم  

؛2بندمطابقبادماینقطهتنظیمبرایگرمایشبرحسبدرجهسلسیوس          

؛3بندبابقاطممیانگینزمانیدمایهوایخروجیبرحسبدرجهسلسیوس      

زمانیموردنظربرحسبساعتاست.کلطولبازه 

شود،)بهعنوانمثال،فصل،روز(وروزوزمانیمحاسباتانجاممیبندیقابلانطباقبابازهپنجرهاگرسیستم-3يادآوري

پرده متحرک، پرده شب)بهعنوانمثال، ممکناستمقدار باشد، تجهیزاتفصلی( Uها، سرمایشیحالتدر گرمایشیو

تفاوتداشتهباشد.

توجهبهمقدارضریبحالتتفاوتیبینمعموالً-4يادآوري وجودگرمایشوسرمایشبا نفوذهوا انتقالحرارتناشیاز

ندارد.

کنید.رجوعپیوستالفبهتر،شبرایجزئیاتبی -5يادآوري

خورشید جذب گرماي 6-4-3

بندیبایدبهصورتزیرمحاسبهشود.ذبگرمایخورشیدیازسیستمپنجرهکلج

گرمایش:حالتبرای

                        
 

    
                                                              (13)  

درآن:که
؛3-3بندمطابقبا،اتسایهاندازدرطولفصلگرمایشبندیواثرناشیازنگهداریشیشهضریب      

؛3-3بابندمطابق،گرمایشحالتبندیدریعبوریبدونبعدازسیستمپنجرهکلانرژیخورشید     

،مربعبندیبرحسبواتبرمترسیستمپنجرهزمانیموردنظردرصفحهتشعشعخورشیدیمتوسطدربازه     

؛3-3بندمطابقبا

؛بندیبرحسبمترمربعپنجرهمساحتناحیه  

 زمانیموردنظربرحسبساعتاست.کلطولبازه 

سرمایش:حالتبرای

                        
 

    
                                                                                 (16)  

سرمایشاستحالتبندیبهصورتبیبعددرورانرژیخورشیدیازسیستمپنجرهکلعب    درآن:که

شود.تعیینمی3-3بندومطابقبا
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شود،)بهعنوانمثال،فصل،روز(وروزوزمانیکهمحاسباتانجاممیبندیقابلانطباقبابازهپنجرهاگرسیستم-يادآوري

گرمایشیوسرمایشیتفاوتحالتدرUها،تجهیزاتفصلی(باشد،ممکناستمقدارمتحرک،پردهشب)بهعنوانمثال،پرده

داشتهباشد.

 بندي شدهبندي  طبقهخورشیدي سیستم پنجرهانسیل کنترل ارزيابی پت 6-5

 اصول کلی 6-5-0

تواند:بندیشدهمیبندیطبقهسیستمپنجره

بندیکنترلخورشیدی،پرده(؛داشتهباشد)بهعنوانمثال،شیشهتدارکاتکنترلخورشیدی-الف

ازشیشهایمجموعه-ب فیلمتدارکاتووسیلهچارچوببندی، کنترلخورشیدیباشد)بهعنوانمثال،

کنترلخورشیدیافزودهشده،پرده(؛

تدارکاتکنترلخورشیدینداشتهباشد.چهی-پ

دهد.هارانشانمی،اینتفاوت      کارآییانرژیدرسرمایش،

شدهبدونبندیرتبهبندییلکنترلخورشیدییکسیستمپنجرهبرایارزیابیپتانسروشی9-3-6بنددر

بندیمتفاوت،تعیینشدهاست.هایپنجرهایازسیستمنیازبهمقایسهمجموعه

مینشدهبندییکسانتأبندیسیستمپنجرهرتبهبندیدربرابرتمپنجرهبندیسیسرتبهاینامربامقایسه

گیرد.نجاممیالکهمرجعموهومیدارداتوسطتدارکاتکنترلخورشیدیباعملکردبا

بندی،درشرایطمعینی،برایسرمایشظاهراًباشد،کارآییانرژیمحصولپنجرهبندیکمرتبهاگرتفاوتدر

رآییانرژیاست؛اضافهکردنتدارکاتکنترلخورشیدیباکارآییباالمنجربهبهبودچندانیدرکامدکارآ

شود.بندیدرسرمایشنمیمحصولپنجره

تفاوت اگر کارآییانرژیمحصولپنجرهبندیزیادرتبهدر برایسرمایشباشد، شرایطمعینی، در بندی،

اریدرکارآییناکارآمداستوبنابرایناضافهکردنتدارکاتکنترلخورشیدیمنجربهبهبودمعنادظاهراً

شود.ندیمیبانرژیمحصولپنجره

 روش اجرايی 6-5-3

بندیشدهکهبندیدستهانسیلکنترلخورشیدیسیستمپنجرهبرایارزیابیپتتوانزیرمیروشاجراییاز

باجزئیاتبیشتریآوردهشدهاستاستفادهکرد:پیوستبدر

شود؛باالبایکمرجعمجازیتعریفمیتدارکاتکنترلخورشیدیباعملکرد-الف

خورشیدیبامرجعمجازیتدارکاتکنترلبندیباخواصجدیدسیستمپنجرهایبرایمحاسبهرابطه-ب

شود؛ارائهمی

وبدونتدارکاتکنترلحکارآییانرژیبرایسیستمپنجرهسط-پ با خورشیدیبامرجعمجازیبندی

شود؛محاسبهمی

نسیلکنترلپتا"ایطقهبندیملییامنبندیانرژیسیستمپنجرهرتبههایشودتادرطرحتوصیهمی-ت

تفاوتبینسطحکارآییانسیستمپنجره"خورشیدی پایه بر شرایطمعینرا رژیمحاسبهشدهبندیدر

 بندیکنند.نترلخورشیدیبامرجعمجازیدستهبندیباوبدونتدارکاتکبرایسیستمپنجره
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دهازجیاضافیبااستفاسایهاندازخورشیدیخاربندیباوسیلهرهبرایترکیبیازیکسیستمپنج مقدار

درروشساده شده ارائه EN 13363-1استانداردهایسازیشده ،EN13363-2 دستISO 15099و به

آید.می EN 13363-1استاندارد تابستانی شرایط برای را ثابتی بینمقادیر تهویه وجود فرضعدم )با

کند.بندی(ارائهمیازوسیستمپنجرهاندسایه

رامشاهدهکنید.پیوستبایویکمثالزمینهیشپبرایاطالعات-يادآوري

 

 هاي آب و هوايیداده 7

 مقدمه 7-0

کند.راتعیینمی1شکلاز1شدهدرگامنشاندادهروشاجراییاینبند

پیوست،ISO 13790:2008استانداردارائهشدهدرهایاجراییروشهایمربوطبهآبوهوا،تعاریفوداده

 بایدمورداستفادهقرارگیرد.ج

اییاملیتعریفشود.منطقههاینوعیبایدبرپایهداده

 دماي هواي خارجی 7-3

 دمایهوایخارجی، میان θمقدار باید بایگ، برحسبدرجهندمایهوایخارجیدر زمانیمناسب، زه

 سلسیوسباشد.

9-الفبندروزبه–تفاوتباروشدرجهیانگینگرفتهشود؛برایمشاهدهزمانیمناسبمبهتراستازدمادربازه-يادآوري

مراجعهکنید.

 تشعشع خورشیدي 7-3

کنید.رجوعپیوستجبه،ISO 13790:2008استانداردهایتعیینشدهدرروش

مدل زاویهتشعشعخورشیدیمیهایتئوریاعتباردهیشده جهاتوتواندرویسطوحعمودیو در دار،

هایمختلفنیزمورداستفادهقرارگیرد.وزمانهایجغرافیاییموقعیت

 سرعت باد 7-4

موردنیازاست.ساعتیمورداستفادهقرارگیرندهایمحاسبها(فقطزمانیکهروشسرعتباد)سرعتهو

پارامتریبرایمحاسبه درسرعتباد روشتعیینشده ارداستاندضریبانتقالحرارتسطحخارجیبه

ISO 15099 توانندمورداستفادهقرارگیرند.میاست.مقادیراستانداردملینیز
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 بنديخورشیدي سیستم پنجره -ايی و نوريخواص اساسی گرم 9

 مقدمه 9-0

،عبورکلیانرژیخورشیدی بندی،عبورکلی،خورشیدیسیستمپنجره-اییونوریخواصبنیادینگرم

الاختالففشاریبرحسبپاسک  ،هستندکه   ،ونفوذهوا،    ،عبورنور، یاضریبخورشیدی،

شود.گیریمیاستکهدرآننفوذهوااندازه

  عبور گرمايی، مقدار 9-3

استانداردرابهصورتیکهدر شود.مقداربندیتعیینمی،برایکلمحصولپنجره عبورگرمایی،مقدار

ISO 15099،11212-9استانداردملیایرانشمارهو1333:سال11212-1استانداردملیایرانشماره:

هایآزمایشگاهیمطابقگیریتوانتوسطاندازهرامی تعیینشدهاست،محاسبهکنید.مقدار 1332سال

استانداردملیایرانشماره و1321:سال12322-1استانداردملیایرانشمارهتعیینشدهدرهایروشبا

نیزتعیینکرد.1321:سال1-12322

 کل انرژي خورشیدي عبوري يا ضريب خورشیدي، مقدار 9-3

،بایدبهروشزیرمحاسبهشود: ر،مقداکلانرژیخورشیدیعبورییاضریبخورشیدی   9-3-0

پنجره-الف سیستم )کل شیشهوچارچوببندی بدون و با سایهوسیلهبندی( استاندارداندازی:های

ISO 15099استانداردیا ISO 13790؛ 

؛EN410استانداردوISO 9050استانداردبندی:شیشه-ب

.EN 13363-2استانداردوEN 13363-1استانداردانداز:بندیباوسایلسایهشیشه-پ

زیربایددرسطحیملیتعریفشود:اثرهای   9-3-3

اثرزاویهفرودیرویجذبخورشیدی؛-الف

؛چارچوباثراجزای-ب

فرودرویمقادیرجذبخورشیدیوجودردتوافقیبرایتعریفاثرزاویهدرصورتیکهراهنمایملیمو-پ

 استفادهکنید.ISO 13790استانداردنداشتهباشد،ازمقدارتعریفشدهدر

زمانیکهدادهثیریتأتوانندمی بندیرویمقدارسیستمپنجرهانحراف زاویه یخاصجزئیداشتهباشد.

میبرایسیستمپنجره بهدستآمدهدرموقعیتعمودی توانازمقادیربندیمایلدردسترسنباشد،

استفادهکرد.

 پتانسیل روشنايی روز 9-4

مینیکساختمانباروشناییروزبرایتألآننشانگرپتانسی،بندینسیلروشناییروزیکسیستمپنجرهپتا

عب به نسبتمساحتشیشهاستو قابلمشاهده، پنجرهور مساحتسیستم ضریبدیدبندیبه بندیو

شیشه پارامتر دارد. بستگی زمین و آسمان نسبتبه زاویهبندی متفاوت اثر تعیین برای هایشیبآخر

 رود.بندیبهکارمیسیستمپنجره
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 مشاهده، قابل شیشه    عبور برای در، شده تعیین روش به باید ،ISO 15099استانداردهایبندی

ISO 9050 EN410یا وسیلهمحاسبهشود. در را هایسایهاینمورد از استفاده با هایاجراییروشانداز

توانمحاسبهکرد.نیزمی EN 13363-2وEN 13363-1استانداردهای

سیستمپنجرهکمیت تعپتانسیلروشناییروز اینبندیرا شکلیینکنیدو با بندیانرژیاعالمرتبهرا

پار روز روشنایی پتانسیل پنجرهکنید. سیستم انتخاب در مهمی امتر در اما است اجراییبندی روش

گیرد.ندیانرژیمورداستفادهقرارنمیبرتبه

ایناستاندارد پتادر یکسیستمپنجرهنسیلروش، مستقلازناییروز ساختمان، بندیبهعنوانجزئیاز

رداخلیساختماندرنظرهایساختمانواموبندیازکف،برآمدگیترهاییمانندارتفاعسیستمپنجرهپارام

گذارند.هایعملیتأثیرمیطحکارآییروشناییروزدرموقعیتشود.همهاینمواردرویسگرفتهمی

آید:(بهدستمی13)،توسطمعادله   پتانسیلروشناییروز،

        (          )
   

  
                                                                                      (13)  



درآن:که

؛بندیشیشهعبورقابلمشاهده    

؛بهآسمانبندینسبتضریبدیدازشیشه    

؛بندینسبتبهزمینضریبدیدشیشه    

هوایمعتدلمعموالً   توانبازتابزمین)برایآبو می9/9ازمقدار برایآبواستفاده شود،

(؛ترندواییسایرمقادیرمناسبهوایقطبیواست

؛بندیبرحسبمترمربعسیستمپنجرهبندیقابلمشاهدهمساحتشیشه   

بندیبرحسبمترمربعاست.مساحتسیستمپنجره  

بندیبستگیدارد:سیستمبندیمورددستهسبتبهآسمانبهنوعسیستمپنجرهبندینضریبدیدشیشه

دار(یانورسقفی)افقی(.سقفی)شیببندیسقفیوپنجره)عمودی(،سیستمپنجره1نمابندیپنجره

ابعادسیستمپنجرههایدورپنجرهقابهچهارچوبوفاقچوبدرصورتیک بندیکوچکدرمقایسهبا

پوشیکرد.هایدورپنجرهچشمقاباندازیچهارچوبوازاثراتسایهتوانمی(،⁄    باشند)

اند:بندیدرزیرآوردهشدهمحصولپنجرهروابطبینضرایبدیدوزاویه

     
(      )

 
(13)  

     
(      )

 
                                                               (12)

   

درآن:که

γ افقبندیوصفحهشیشهزاویهبینصفحه(γ (است.   

                                                           
1
 - facade 
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جلویتشعشعخورشیدیاندازمتحرکباشدکهسایهبندیشاملیکوسیلهسیستمپنجرهدرصورتیکه

بازودینامیککاملارائهکنید)کامالًگسترهگیرد)بهعنوانمثال،پنجرهکرکره(،مقادیررابرایبمستقیمرا

بسته(.کامالً

 نفوذ هوا )نفوذپذيري هوا( و تهويه  9-5

 نفوذ هوا 9-5-0

گیریبندیدراختالففشارمرجعاندازه،برایکلمحصولپنجره نرخعبورهوایکلی)نفوذپذیریهوا(،

استانداردملییاEN 1026استانداردطورکهدرراهمان       شود.نشاندادهمی       شدهوبانماد

گیریکنید.ه،اندازتعیینشده1331:سال6292شمارهایران

(13)تعیینشدهودرمعادلهEN12207استاندارد،در   بااختالففشاردیگری، مجددمحاسبهروشاجرایی-يادآوري

درنظرگرفتهشدهاست.

شود:زیرحاصلمی بندیازرابطههوایسیستمپنجرهضریبانتقالحرارتناشیازنفوذ



       
 

   
  ⌈

  

     
⌉
   

 ρ                           (99)  

درآن:که

؛برحسبواتبرکلوینبندیتناشیازنفوذهوایسیستمپنجرهضریبانتقالحرار      

از    باشد، تعریفنشده ملی مقدار )اگر حسبپاسکال بر ساختمان در میانگین فشار اختالف

استفادهکنید(؛      

       حسب بر مرجع فشار اندازهاختالف برای آن از که سیستمپاسکال هوای نفوذ نرخ گیری

شود؛بندیاستفادهمیپنجره

        ظرفیتگرماییهوا،    
  
؛⁄(    )

اختالففشارنرخنفوذهوایسیستمپنجره        برحسبمترمکعببرساعتکه     بندیدر

 شود.بیانمی

سیستم پنجره بندي 0طبیعی از طريق بازکردن تعمدي تهويه 9-5-3

هنگامشبوتهویهایشطبیعیسرمبرایمحاسبهISO 13790استانداردارائهشدهدرهایاجراییروشاز

 سرمایش،استفادهکنید.حالتدرطی

 




                                                           
1 - Deliberate 
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 ساختمان مرجع 8

 مقدمه 8-0

کند.راتوصیفمی1ازشکل9گام،اینبند

ای(ساختمان)های(مرجعمشخصملیوایموردنیازبراییک)یامجموعههایازدادهاینبند،مجموعه

کند.تهویه(وکنترلآنهاراتوصیفمیسکونتمرجع،شاملخدماتمرجع)گرمایش،سرمایشو

بایدبهعنوانمبناییبرایتعیینساختمانمرجعمورداستفادهقرارگیرد.ISO 13790استاندارد

بندیزیر،هاینصبسیستمپنجرهازیکیازانتخابایدبااستفادهبندیبسطحکارآییانرژیسیستمپنجره

کهدرسیستممرجعموردارزیابیقرارگرفتهاست،تعیینشود:

؛خاصبندیدریکجهتیکنوعسیستمپنجره-الف

بندیقراردادهشدهدرهرچهارجهتاصلی؛زنیمساحتازیکنوعسیستمپنجرهنتایجمیانگینو-ب

تعریفشدهتوسطمقرراتملی.-پ

بندیبهمساحتکفساختمانمرجعبرابربامقدارتعیینکنیدکهنسبتمساحتسیستمپنجرهاطمینانحاصل-يادآوري

استفادهکنید."نوعی"شدهتوسطمقرراتملیباشدیاازیکنسبت

 هامرور کلی داده 8-3

ایباشدوبهتراستتوانددرسطحملییامنطقهمیرجعتعیینشود.تعیینساختمانبایدیکساختمانم

پارامترهایمحاسبهرتبهمربوطبهکهنمایانگرساختماننوعیبرایناحیه سطحکارآییانرژیبندیباشد.

تعریفتعیینشدهISO 13790استانداردبندیدرهایپنجرهسیستم اند.ساختمانمرجعبایدمواردزیررا

کند:

-الف سیستمهندسه توزیع شامل شیبهایپنجرهساختمان جهاتو سایهبندیدر آثار هایمختلفو

اندازهاومحیط؛

،هدایتگرمایی،گرمایمخصوص،جرم(؛ خواصگرماییپوششساختمان)مقدار-ب

کاربردیهایمردمودادهتعریفشدهستاندارداهایداخلی)بهعنوانمثالتعدادجذب-پ یا موردنیاز

ارائهشدهدرمقرراتملی(؛

برداریباشد؛ضرایببهرهقادربهمحاسبهکهبندیمرجع،هیکسیستمپنجر-ت

پارامترهایعملکردساختمانمانندنقطهتنظیمدماوبرنامهعملکرد؛-ث

 تمامیدیگرپارامترهایموردنیازبرایروشفصلی،ماهانهیاساعتی؛-ج

توانرامیبندیعمودیمورداستفادهقرارگرفتههایپنجرهتمانمرجعکهبرایارزیابیسیستمساخهمان

دارنصبشدهدرجهتصحیحبهکاربرد.بندیشیبهایپنجرهبرایارزیابیسیستم
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 گزارش ارزيابی 01

کندبایدحداقلشاملرامطابقباایناستانداردارائهبندیرزیابیکارآییانرژیمحصولپنجرهگزارشیکها

اطالعاتزیرباشد:

محصول؛فنیتوصیف-الف

نامشخصمسئولمحاسبه؛-ب

تمامیداده-پ ودادهخاصهایورودی، لیستشده باید و ساختمانمرجعهستند مربوطبه هاییکه

مثا عنوان به شوند، تنظیم به ارجاع با بینل، بهاستانداردهای ارجاع یا ملی، استانداردهای یا المللی

پیوست استاندارد این مناسب مدارکهای سایر خصوصداده-یا تکراربه امکان باید گزارششده های

د؛وجودآورنهمحاسبهراب

مورداستفادهقرارسازیدقیق،ساعتیساده،ماهانهیافصلی(شتیکهنشاندهدکدامروش)شبیهیاددا-ت

گرفتهاستودرصورتفصلیبودن،طولثابتمفروضفصلگرمایشوسرمایش؛

؛ارجاعبهایناستاندارد-ث

مقادیرکارآییانرژیبرایفصلسرمایشوگرمایش؛-ج

درصورتامکان،پتانسیلروشناییروز.-چ
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 پیوست الف

(اطالعاتی)

براي  ISO 13790 استاندارد برداري جذب/ اتالف مورد استفاده دربهرهتوضیح روش ضرايب 

 بنديانرژي سیستم پنجره موازنهمعادله 

 انرژي ساختمان موازنه 0-الف

برایروشماهانهوروشفصلیارائهISO 13790:2008استانداردایازمعادالتاصلیازدرزیرخالصه

شدهاست.

شود:(محاسبهمی1-الف)رمایشفضابااستفادهازمعادلهبرایگانرژیماهانهموردنیاز

            η                                                                                (1-)الف  

شود:محاسبهمی(9-الف)رمایشفضابااستفادهازمعادلهانرژیماهانهموردنیازبرایس

            η          (9-)الف  

درآن:که

؛،برحسبکیلوواتساعتگرمایشحالتانتقالحرارتکلیناشیازعبوروتهویهساختماندر     

؛برحسبکیلوواتساعت،سرمایشحالتانتقالحرارتکلیناشیازعبوروتهویهساختماندر     

؛،برحسبکیلوواتساعتسرمایشحالتکلجذبخورشیدیوگرمایداخلیساختماندر     

؛برداریجذببیبعدبرایگرمایشضریببهره     

برایسرمایشاست.برداریجذببیبعدضریببهره     

ساختمانتوسطعبوروسرمایش،کلانتقالگرمایماهانهبرایCبرایگرمایشوHنمایهبادرنظرگرفتن

شود:زیرحاصلمی،توسطرابطه   تهویه،





(3-)الف                 

درآن:که

؛توسطعبوروبرحسبکیلوواتساعتکلانتقالگرمایساختمان    

کلانتقالگرمایساختمانتوسطتهویهوبرحسبکیلوواتساعتاست.    

،توسطجذبهایداخلیوخورشیدیبهشکلزیراست:   ساختمان،کلجذبگرمایماهانه
(2-)الف                                   

درآن:که

؛برحسبکیلوواتساعت،مجموعجذبگرمایداخلیساختمان     

.استبرحسبکیلوواتساعتبیانمجموعجذبگرمایخورشیدیساختمان،     

گرماییبرایموازنههایوابستهبهنسبت،ازمنحنی    ηبرداریجذببرایگرمایش،مقادیرضرایببهره

دهشدهاست.نشاندا1-الفآیدکهدرشکلوثابتزمانیساختمانبهدستمی، Γگرمایش،
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شود:زیردادهمی،بارابطه Γگرمایش،حالتگرمابرایموازنهنسبت

Γ  
     

     
(3-)الف                                                                                                                       


 :راهنما

τ،ثابتزمانی  
1 h3)اینرسیکم(

9 d1 

3 d9 

2 d3 

 )اینرسیزیاد(   3

η      برداریجذبدرگرمایشضریببهره
 Γ  گرمادرگرمایشموازنهسبتن

 راهنماده در هاي لیست شگرمايش، براي ثابت زمانی حالتبرداري جذب در تشريح ضريب بهره -0الفشکل 

 ماهانه معتبر هستندکه براي روش محاسبه 

ازمنحنی    ηبرداریاتالفبرایسرمایش،مقادیرضرایببهره گرماییبرایموازنههایوابستهبهنسبت،

 نشاندادهشدهاست.9الفآیدکهدرشکلوثابتزمانیساختمانبهدستمی، Γسرمایش،

شود:زیردادهمی،بارابطه Γسرمایش،حالتگرمابرایموازنهنسبت

Γ  
     

     
(6-)الف                                                                                                                        
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 راهنما:

τ،ثابتزمانی
1 h3)اینرسیکم(

9 d1 

3 d9 

2 d3 

)اینرسیزیاد(   3
η    ضریببهرهبرداریجذبدرسرمایش
Γ گرمادرسرمایشموازنهنسبت

 راهنماده در هاي لیست شسرمايش، براي ثابت زمانی حالتف در برداري اتالتشريح ضريب بهره -3الفشکل 

 ماهانه معتبر هستندکه براي روش محاسبه 

 روز –روش درجه  نسبت به تجمعیاختالف دماي  3-الف

فصلیبرایروشضریببهرهمیانگینوزنیما یکرویکردISO 13790استانداردبرداریفصلیدرهانهیا

رویکردبرداریاست.ضریببهره صورتاختالفبینضریببهره در برایگرمایشبه انرژی نیاز برداری،

 و تهویه و منابعداخلمجموعجذبضریبانتقالحرارتتوسطعبور از ضربها خورشیدی، یکیو در

ماهانهیابهصورتمیانگینوزنیفصلی)درصورتیپایهشود.ضریببرمحاسبهمیبرداریجذبضریببهره

(دادهشدهاست.3-الف)شودکهدرمعادلهود(محاسبهمیکهازروشضریببهرهبرداریفصلیاستفادهش



       (       )∑ (θ          θ   )
 

    
 η              که          

 
(3-)الف       
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درآن:که

θ          ؛برایگرمایش،برحسبدرجهسلسیوسدماینقطهتنظیم
θ  ؛یهوایخارجیبرحسبدرجهسلسیوسدما

شمارندهتعدادساعاتدریکماهمعین؛  

 تعدادساعاتاست.  

بازهینوزنیفصلیبرایروشضریببهرهدرطولماهبامیانگاگر هاییوجودداشتهباشدکهنیازبرداری،

تربهصورتدقیقISO 13790:2008استانداردIپیوستطورکهدرنرژیبرایگرمایشصفرباشد،همانا

شوند.نظرگرفتهمیبرداریدرتریاز(ضریببهرههاتوسط)مقدارپایینتوضیحدادهشدهاست،اینبازه

:سال13933-6ایرانشمارهاستانداردملیروز،همانطورکهدر-بهتراستاینرویکردباروشدرجه

کند،اشتباهگرفتهنشود.الفدمایانباشتهنیزاستفادهمیتعیینشدهاستوازیکاخت 1332

اضحدرروز،نیازانرژیبرایگرمایش،بدوناینکهاثرجذبداخلیوخورشیدیبهصورتو–درروشدرجه

روز(–ایازتعدادروزها)روشدرجهایننقصباگرفتنفقطزیرمجموعهشود.نظرگرفتهشود،محاسبهمی

شود.یروز(درهنگاممحاسبهانتقالگرمابانفوذوتهویهجبرانم–یاساعات)روشدرجه

روز:–ساعتودرجه–درروشدرجه

      
(       )

     
∑    [  (θ         θ   )]
 
(3-)الف        

درآن:که

θ         ؛برحسبدرجهسلسیوس،تنظیمدرونی کمترازدماینقطهیفشده،دمایازپیشتعر

ساعت؛–برایروشدرجه        

روزاست.–برایروشدرجه       

دیدرمعادالتدرخورشیاینکاهشاختالفدماوکاهشتعدادروزهاموردنیازهستندزیراجذبداخلیو

اند.نظرگرفتهنشده

سایرجزئیاتمحاسباتبهصورتزیرهستند:

ینوزنیفصلیبرایروشضریبهایماهموردنظریامیانگبرداریتمامیساعتدرروشضریببهره-الف

برداریفصلی،بایددرمحاسبهاختالفدمایانباشتهدرنظرگرفتهشوند؛بهره

-ب ساعاتهمانند یا تمایزیبینروزها نباید روز، پایینروشدرجه یا دمایبیرویباالتر دماییکه تر

مبنایخاصیاستوجودداشتهباشد؛

روزتعریف-دمایدرونیبایدتوسطدماینقطهتنظیمونهدمایمبنایمورداستفادهدرروشدرجه-پ

 شود.

سرمایش،استداللیمشابهبهکارمیرود.حالتدر

 روش ماهانه: ضريب تصحیح براي طول فصل 3-الف

انرژیکلیساختمانیاناحیهساختماناستخراجموازنهبندیازانرژیسیستمپنجرهموازنهاییکهجازآن

یشهستندازماههاییکهقسمتیازفصلگرمایشیاسرمابرداریبرایجداکردنماهاست،ضریببهرهشده
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بندهانیستند،کافینیست.راهحلاینامرایناستکهازپارامتردادهشدهدریازاینفصلئهاییکهجز

استفادهشود:ISO 13790:2008استاندارد 7.4.1


   ∑     

    
   

 درآن:که

؛استکسریازماهکهقسمتیازفصلگرمایش      

کسریازماهکهقسمتیازفصلسرمایشاست.        

شود:بهصورتزیرمحاسبهمیmکسریازماهکهقسمتیازفصلسرمایشاستبرایهرماه



     
       

(               )
(2-)الف                                                             

 

 درادامهبا که ماهانه ISO 13790استانداردروشمحاسبه است، اتوماتیک    تعیینشده صورت به

شود.محاسبهمی
معموالً-يادآوري ساعاتکاریط    ، پمپبرایتعیینتعداد عنوانمثال، فنولفصلمعین)به پیشگرمایشها، ها،

می کار به برایمرکزی( کارآییانرژیسیستمپنجرهرود. اینضریببرایسنجشاینمحاسبه بندی، کامالًکه یایکماه

 باشد.)یافصلسرمایش(نیست،مناسبمیبخشیازفصلگرمایشقسمتیازفصلگرمایش)فصلسرمایش(استیااصالً

آید:رتزیردرمیبرایپیشگرمایشیاپیشسرمایشمرکزیدرساختمانمرجع،معادلهکاملبهصو



     
       

(                                           )
(19-)الف                    
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 پیوست ب

(اطالعاتی)

 بندي شدهبندي طبقهانسیل کنترل خورشیدي سیستم پنجرهارزيابی پت

 مقدمه 0-ب

 اصول کلی 0-0-ب

است:جازبندیشدهمبندیدستهبیانشد،سیستمپنجره3-6بندهمانطورکهدر

بندیکنترلخورشیدی،داشتهباشد)بهعنوانمثال،شیشههمپیوستههتدارکاتکنترلخورشیدیب-الف

هاییکپارچه(؛پرده

شیشهمجموعه-ب از ای تدارکچارچوببندی، الیه مثال، عنوان )به باشد خورشیدی کنترل وسیله و

کنترلخورشیدی،پرده(؛

تدارککنترلخورشیدیداشتهباشد.-پ

بهمقایسهبیلکنترلخورشیدییکسیستمپنجرهبرایارزیابیپتانسروشیپیوستاین بدوننیاز ندی،

کند.بندیمتفاوتراارائهمیهایپنجرهایازسیستممجموعه

مقایسه با بندیسیستمپنجرهرتبهاینامر با مقایسه اینیستمپنجرهبندیهمانسرتبهبندیدر بندیبا

گیرد.البامرجعمجازیباشد،انجاممیشرطکهمجهزبهتدارککنترلخورشیدیباسطحعملکردبا

تفاوت پنجرهبندیکوچکرتبهاگر انرژیمحصول کارآیی برایسرمایشباشد، بندیتحتشرایطمعین

عنادارکارآییکارآمداست:اضافهکردنیکتدارککنترلخورشیدیباعملکردباالمنجربهبهبودمظاهراً

بندیبرایسرمایشاست.انرژیمحصولپنجره

بندیتحتشرایطمعینبرایسرمایشظاهراًباشد،کارآییانرژیمحصولپنجرهبندیزیادرتبهاگرتفاوت

شود.منجربهبهبودمعنادارکارآییمیکارآمداستوبنابرایناضافهکردنیکتدارککنترلخورشیدی

 روش اجرايی 3-0-ب

کهدرهمان می3-6بندطور بیانشد، برایارزیابیپتروشاجراییتواناز انسیلکنترلخورشیدیزیر

بندیشدهاستفادهکرد:بندیدستهسیستمپنجره

تدارککنترلخورشیدباسطحعملکردباالبایکمرجعمجازیاستفادهکرد؛-الف

بندیباتدارککنترلخورشیدیبامرجعمجازیخواصجدیدسیستمپنجرهیکرابطهبرایمحاسبه-ب

ارائهشدهاست؛

فهشده،بندیباوبدونتدارککنترلخورشیدیبامرجعمجازیاضاکارآییانرژیبرایسیستمپنجره-پ

محاسبهشدهاست؛

طرحتوصیه-ت برای ای پنجرهرتبههای سیستم انرژی منطقهبندی یا دستهملی منظور به بندیای

اساستفاوتبینسیستمپنجره"نسیلکنترلخورشیدیپتا" شرایطمعینبر کارآییانرژیبهبندیدر
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برایسیستمپنجرهص بدوناینورتمحاسبهشده و مرجعساختگیبندیبا تدارککنترلخورشیدیبا

 ارائهشدهاست.

اند.ئیاتبیشترآوردهشدهباجز3-بتا9-ببندهایدرهایاجراییروشاین

 سیستم کنترل خورشیدي مرجع 3-ب

اندازبیرونیهستند.سایهخواصسیستمکنترلخورشیدیمرجعبراساسیکوسیله

اند:مورداستفادهقرارگرفتهسرمایش(حالتخواصبرایشرایطتابستان)-يادآوري

 ؛      :عبورخورشیدی 

 جذبخورشیدی:      . 

 مرجع مجازي وبندي با تدارک کنترل خورشیدي خواص سیستم پنجره 3-ب

بندیباتدارککنترلخورشیدیمجازیاضافیبااستفادهازروشبرایترکیبیازسیستمپنجرهgمقدار

ان)باشود،کهمقادیرثابتیرابرایشرایطتابستحاصلمی EN 13363-1استانداردشدهدرسادهشدهارائه

کند.بندی(ارائهمیاندازوسیستمپنجرهفرضنبودتهویهبینسایه

شود.نادیدهگرفتهمی تغییراتمقدار

 رويکرد توصیه شده 4-ب

-سیستمپنجره" پتانسیلکنترلخورشیدی"بندیبندیمحصولپنجرهرتبههایشودکهطرحتوصیهمی

سیستمکنترلبندیباوبدونمحاسبهشدهبرایسیستمپنجرهبندیرابراساستفاوتبینکارآییانرژی

بندیکنند.خورشیدیمرجع،دسته

هاي ارزيابی پتانسیل کنترل خورشیدينمونه 5-ب

اند.بهدستآمده1جدولهایموجوددربندیرتبهاینمونهزیر)کشوروجهت(،بر

 A بندي نمونهسیستم پنجره  -0-بجدول 

 بنديرتبه بنديسیستم پنجره

           :Aبندییانرژیبرایگرمایشسیستمپنجرهکارآی
   

  ⁄  

           :Aبندییانرژیبرایسرمایشسیستمپنجرهکارآی
   

  ⁄  
پنجرهکارآی سیستم سرمایش برای انرژی اضافه،Aبندیی با

کردنوسیلهسایهاندازخورشیدیمرجع:
                  

   
  ⁄  

 است.99%فقط             و      تفاوتبینAبندیبنابراینبرایسیستمپنجره

شودکهدرشرایطمعین)ساختمانمرجع،آبوهواوجهتدادهشده(،گیریمیاینامرمنجربهایننتیجه

عنادارمنجربهبهبودمAبندیسیستمپنجرهیکتدارککنترلخورشیدیباعملکردباالبهاضافهکردن

شود.بندیدرسرمایشنمیکارآییانرژیسیستمپنجره
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دلیلتواندبهکارآمداست.اینامرمیبندیدرسرمایشدرشرایطمعین،ظاهراًکارآییانرژیسیستمپنجره

به)Bبندیایسیستمپنجرهیاناشیازشرایطدادهشدهباشد.برAبندیخواصذاتیخودسیستمپنجره

بسیاربزرگاست.             و      کنید(،تفاوتبینرجوع9-بجدول

 Bبندي سیستم نمونه پنجره -3بجدول 

 بنديرتبه سیستم پنجره بندي

           :B بندییانرژیبرایگرمایشسیستمپنجرهکارآی
   

  ⁄  
           :B بندیسرمایشسیستمپنجرهکارآییانرژیبرای

   
  ⁄  

پنجرهکارآی برایسرمایشسیستم انرژی اضافهBبندیی با ،

کردنوسیلهسایهاندازخورشیدیمرجع:
                  

   
  ⁄  

اوجهتدادهشده(،آبوهوشودکهدرشرایطمعین)ساختمانمرجع،گیریمیاینامرمنجربهایننتیجه

پنجره سیستم سرمایشظاهراBًبندی خورشیددر تدارککنترل یک کردن اضافه نیست. باکارآمد ی

شود.بندیدرسرمایشمیبهبودکارآییانرژیسیستمپنجرهمنجربهBبندیعملکردباالبهسیستمپنجره

اینموردباارزشاست.درنتیجه،درنظرگرفتنیکتدارککنترلخورشیدیدر
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 پیوست پ

(اطالعاتی)

 با استفاده از روش ماهانه       و        نمونه محاسبه 

 معرفی 0-پ

یجادا ISO 13790استانداردمحاسبهبادنبالکردنروشماهانهتعیینشدهدرروشاجراییایازایننمونه

کند.استفادهمیپیوستد،ISO 13790:2008 استانداردهاینمونهکارشدهدردادهشدهاست.ایننمونهاز

ساختمانمرجع)روشماهانهمطابقبا ایننمونه، شرایطISO 13790استاندارددر و هوا شاملآبو ،)

بندیوجهات،صورتتابعیازخواصسیستمپنجرهبهخاصبندییوکارآییانرژییکسیستمپنجرهکار

محاسبهسطح است. سایهکارآییانرژیسیستمپنجرهتعیینشده نظربندیبا خورشیدیمرجعدر انداز

گرفتهشدهاست.

 ساختمان مرجع و شرايط آب و هوا 3-پ

نشانگرنیازانرژیماهانهمحاسبهشدهدرگرمایشوسرمایشاست.1-پشکل


 راهنما:

      PE      نیازانرژیمورد 

      m    ماه 

نیازهایگرمایشیبرمترمربعکف)کلساختمان(1

نیازهایسرمایشیبرمترمربعکف)کلساختمان(9

نیاز انرژي محاسبه شده براي گرمايش و سرمايش -0پشکل 

1-پوجدول3-9،6-6بندهایبههقسمتیازفصلگرمایشیافصلسرمایشاست،برایکسریازماهک

کنید.رجوع
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 کسري از ماه -0پجدول 

 کسري از ماه در فصل گرمايش ماه
     

 کسري از ماه در فصل سرمايش
       

9199/199/9

9999/199/9

9322/996/9

9232/911/9

9393/923/9

9699/999/1

9399/999/1

9399/999/1

9291/922/9

1929/993/9

1199/199/9

1999/199/9

-هایپنجرهبندیانرژیسیستمرتبههانیازمندتعریفبرایصورت،یکیازمنطقهاینای،درغیرمنطقهتک

بندیاست.

اند.دادهشده9-پبندیدرجدولهایپنجرههایورودیسیستمداده
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 بنديهاي ورودي سیستم پنجرهداده -3پجدول 

 بنديخواص سیستم پنجره

 توصیف
 توضیح يکا مقدار کمیت

پنجره سیستم -مساحت

بندی،درجهت
سیستم   99/9        توزین برای

جهاتپنجره در بندی

جنوب، افقی، شرق،

غرب،شمال

        99/1   

         99/1   

        99/1   

         99/1   

)تمامی  گرمايش حالت

 چارچوبمقادير شامل 

 بندي(سیستم پنجره

خواص   حالت: ترین کلی

گرمایشدر برای متمایز

برابرسرمایش

 39/1      مقدار
(    )⁄  

       ضریبنفوذوتهویه
  
⁄  3/9 

(    )⁄  
سیستم مترمربع بر

بندیپنجره

 انرژی)کل مقدار

خورشیدیعبوری(
     3/9

شیبمعین - جهت/ یادر

میانگینوزنیجهات

عبورنور
         6/9- 

شیبمعینیا جهت/ در

میانگینوزنیجهات

نگهداری از ناشی ضریب

سایهشیشه اثرات و بندی

انداز
         99/1- 

شیبمعینیا جهت/ در

میانگینوزنیجهات

سرمايش )تمامی  حالت

مقادير شامل چهارجوب 

 بندي(سیستم پنجره

  

       مقدار
       ضریبنفوذوتهویه

  
⁄  3/9 

(    )⁄  
برمترمربعسیستم

بندیپنجره

 انرژی مقدار )کل

خورشیدیعبوری(
     3/9- 

درجهت/شیبمعینیا

میانگینوزنیجهات

عبورنور
       6/9- 

درجهت/شیبمعینیا

میانگینوزنیجهات

نگهداری از ناشی ضریب

اثراتسایهشیشه بندیو

انداز
         99/1- 

درجهت/شیبمعینیا

میانگینوزنیجهات
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 بندي در گرمايشبندي سیستم انرژي پنجرهرتبهايج نت 3-پ

اند.رسمشده9پهایماهانهدرشکلداده


 :راهنما    

انرژیموردنیازدرگرمایش           

m        ماه
مقادیرماهانه       1        

 بندي در گرمايش، مقادير ماهانهسطح عملکرد سیستم پنجره -3پشکل 

کنید(.رجوع3-پجدولبهمقدارساالنهمجموعاینمقادیرماهانهاست)

 مقادير ساالنه در گرمايش -3پجدول 

 واحد مقدار نماد

         69/9-

       13   
  ⁄  

بندیدرترکیبباجهات،شرایطآبوهواییوساختمانمرجعبستگیدارد.نتیجهبهسیستمپنجره-يادآوري

 بندي در سرمايشبندي انرژي سیستم پنجرهرتبهنتايج  4-پ

اند.رسمشده3پهایماهانهدرشکلداده
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 راهنما:

انرژیموردنیازدرسرمایش              
ماه          

مقادیرماهانه1      

 بندي در گرمايش، مقادير ماهانهسطح عملکرد سیستم پنجره -3پشکل 

کنید(.رجوع2پجدولبهمقدارساالنهمجموعاینمقادیرماهانهاست)

 مقادير ساالنه در گرمايش -4پجدول 

 واحد   مقدار نماد

         69/9-
       199   

  ⁄  
جهات،شرایطآبوهواییوساختمانمرجعبستگیدارد.بندیدرترکیببانتیجهبهسیستمپنجره-يادآوري

 اندازبندي با سايهسیستم پنجرهنتايج  5-پ

اند.رسمشده2-پهایماهانهدرشکلداده
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 راهنما:

انرژیموردنیازدرگرمایش                 

ماه                
مقادیرماهانه1      

 انداز مرجع، مقادير ماهانهبندي در سرمايش، شامل سیستم سايهانرژي سیستم پنجرهکارآيی  -4پشکل 

کنید(.رجوع3پجدولبهمقدارساالنهمجموعاینمقادیرماهانهاست)

 مقادير ساالنه در گرمايش -5پجدول 

 نتیجه گیري 6-پ

پنجره سیستم نمونه بین پنجرهمقایسه سیستم همان و سایهبندی با بندی مرجع خورشیدی نشانانداز

پنجرهمی برایسیستم که دهد و هوایی شرایطآبو در نمونه، رابندی کارآیی سطح جهاتنمونه، در

اندازخورشیدیبهبودداد.اضافهکردنیکحفاظسایهتوانبامی


 

 واحد مقدار نماد

         69/9-
       199   

  ⁄  

              31   
  ⁄  

بندیدرترکیبباجهات،شرایطآبوهواییوساختمانمرجعبستگیدارد.نتیجهبهسیستمپنجره -0يادآوري
اندازمرجعباشد:بدونوسیلهسایه    اندازمرجعبهصورتمعناداریکمترازباوسیلهسایه    درصورتیکه-3يادآوري

 اندازخورشیدیوجوددارد؛ضابرایاضافهکردنیکحفاظسایهآبوهواوجهاتمعین،فبندیمعین،دردراینصورت،برایسیستمپنجره 

 اندازخورشیدییازیبهاضافهکردنحفاظسایهبندیمعین،درآبوهواوجهاتمعیننبندیمعین،برایسیستمپنجرهبرایسیستمپنجره

نیست.
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 هاچارچوب:9قسمت-گرممحفظهباروشحرارتانتقالضریبتعیین-بیرونی
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