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 چکیده 
 درشمال دو خانه صفر یانرژ مصرف خالصبه بررسی تحقیق،  نیا

بحث ، ارائه این . هدف از می پردازدمتحده  االتیا شرقی

مورد  یتفاوت ها و شباهت ها در نوع ساخت ساختمان ها ، انرژ

است. دو خانه این شده در  یبازساز یها ستمیاستفاده و س

استفاده صفر از  درروش هایی ی ابیدست  بهکه هر خانه  یزمان

های  ستمیو س یطراح خانه که در آن فتتوان گ یبرسد م یانرژ

 ها خانه تیفیک یابیوجود دارد. بعالوه ، ارز ی متفاوت اریبس

در هر خانه محاسبه  لیک ی صفر در دامنه یبه عنوان انرژ

بخش  بررسی و ارائه کاملبنابراین تصمیم به نشده است. 

از  یکی بیان کننده ی صفر که یاز ساختمان ها با انرژی دیجد

 ،استساکنان  یمنیو ا شیفعال، آسا ریغ یطراحهای  یاستراتژ

از  ای درک گسترده انیباین پژوهش، . هدف گرفته شده است

این  .است یمسکون اطق مختلفمناسب در من یو طراح یکارآمد

مصرف با  ییدر ساختمان ها به کار آغاز یبرا روش می تواند

اهمیت داشته  در کشورهای دیگر، بالخص کشور ایران، صفر یانرژ

 . باشد

 

  خانه سبز: مصرف انرژی صفر، معماری پایدار،  کلیدی های واژه
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 مقدمه:

طراحی و ساخت ساختمان ها با شبکه انرژی صفر عامل کلیدی در کاهش اثر پذیری ساختمان ها روی محیط است. 

اما سوال مهم در  .با شبکه انرژی صفر شود ییساخت ساختمان هاایجاد تکنولوژی و تکنیکهای پیشرفته می تواند باعث ایجاد و 

باره ی چیزی که ساخته شده و چگونه می تواند به دست آید نیز وجو د دارد. مفهوم شبکه انرژی صفر چیست ؟ چگونه یک 

 پایدار، سالم، بادوام و کارآمدند؟به انرژی صفر دست یابد؟ آیا این ساختمان ها می تواند ساختمان 
می کنند که برای  مصرفاز کل الکتریسیته تولید شده را  % 07های تجاری و مسکونی در ایاالت متحده  مانساخت

،سالیانه به الکتریسیته مصرفی در  CO2گاز انتشار  .(8772) کل انرژی مصرف شده محاسبه می شود. % 07

سالیانه ی کشور را ایجاد می کند که در واقع  CO2از کل  %97مرتبط می باشد. که حدود  ایاالت متحده آمریکاساختمان های 

دمای  ،در یک چهارم قرن گذشته(. (Us doe, 2008منتشر شده در کشور ژاپن ، فرانسه و انگلستان می باشد.  CO2برابر با کل 
نیز افزایش داده مشکالت محیطی فاجعه آمیز و ایمنی محلی را که افزایش چشمگیر داشته  ،منتشر شده CO2و گاز جهانی 

بسیار بیشتر 8707تحلیلگران بیان کردند که کربن منتشر شده ی ساالنه در سال  .(Rocky Mountain Institute 2002)است. 

خواهد شد و این در صورتی ممکن می شود که تغییرات موثر در روش ساختمان سازی خانه ها ، رانندگی و حتی نوع زندگی 
 کردن رخ ندهد.

در روش  ه ایانرژی مستقل در حال توسعه است و این آگاهی به صورت فزایند هجهانی درباره ی نیاز باطالعات 

و انرژی مستقل و مصوبات ایمنی در سال ایاالت متحده انرژی  دپارتمانشود.  ساختمان سازی و طراحی آن منعکس می

فرا خوانده  8797مصرف انرژی صفر تا سال که شببرای  ،و مرکز معماری آمریکایی برای تمامی ساختمان های جدید 8770
ساختمان های  آگاه دربهتر ، طراحی هوشمند و ساکنین  ی هایجدا ساز، 2تهویه مطبوع ی شده اند . تکنولوژی های پیشرفته

 ساختمان های با مصرف انرژی صفر، را به مسیر اصلی هدایت می کنند.شامل انرژی صفر  یها ساختمان ،نوسازی شده

 (Fortmeyer, 2006) مصرف سالیانشان تولید می کنند.به ان هایی هستند که انرژی بیشتری نسبت ساختم
را با مقایسه و ایجاد  آن ها و مراحل ساختی با مصرف انرژی صفر یساختمان هااین مقاله رویداد اخیر در طراحی 

خانه هایی با شبکه ی انرژی صفر در شمال شرق ایاالت متحده را نشان می دهد . این دو پروژه تفاوت ساختمان ها و استراتژی 

میزان و طبقه  طرح به بیان در این به انرژی صفر در طراحی، سازه و سیستم های مکانیکی را بیان می کند.برای دست یابی 

هدف از بیان تفاوت ها و استراتژی آنها ، دست  .می پردازیم ساختمان های با مصرف انرژی صفروفق بودن طرح بندی برای م
یابی به انرژی صفر است که بر حفظ انرژی تاکید می کند. همچنین هدف آن ایجاد صنعت ساختمان سازی با منبع انرژی صفر، 

 می باشد.ی محیط های داخلی و پایه های ثابت ساختمان در ایمنی

 ینه و انگیزه تحقیق:پیش
نه ساختمان ، امیزان گرمای وابسته به آب و هوا مانند آب و هوای شمال شرق ایاالت متحده ، کاهش بار گرمای سالی

محفظه ی محکم ساختمان، ، شامل عایق کاری ساختمان، طراحی موثر انرژی بسیار مهم است. استراتژی طراحی عمومیدر 

 انرژی صفر ساختمان،  مصرف شبکه .می باشدتهویه و استفاده از انرژی خورشیدی  ،ا و کنترل هواسازیمحکم کردن پنجره ه
را با استفاده از  ساختمان یو مصرف الکتریک سرمایشیرا نیز بهبود می بخشد و حتی بار گرمایشی و  ای این ارتقاء پوسته حتی

، خورشیدی یا سیستم   یی الکتریکهاا با توربین های بادی برای نیروسیستم تولید کننده انرژی مانند پانل های فتوولتاتیک ی

 (Norton et al., 2005) ایجاد می کند که باعث کاهش بار گرما می باشد. ،های حرارت گازی
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می تواند از افزایش میزان انرژی آزاد حاصل شود و باعث کاهش هزینه سالیانه شود .  شبکه مصرف انرژی صفر

می توانند باعث پتانسیل های بالقوه، باشد. مثبتی می تواند این حالت محرکی  مالکین از معافیت مالیاتی بهره می برند و
اکنان ساختمان برای حفظ و نگهداری روزانه این واقعیتی است که س و نوسازی ساختمان شود. سازوکاهش هزینه های ساخت 

 (Soratana & Marriott, 2010) نیاز دارند. ،و مدیریت ساختمانی که آنها در حال زندگی کردن در آن هستند

انرژی صفر طراحی شده است که دقیقا بر اساس مصرف  مصرف روی خانه هایی تاکید دارد که بر اساس بر این مقاله

مقدار انرژی فراهم شده توسط منبع انرژی بازسازی شده و سالیانه برابر با  ساختمان ها،شد. در این نوع از انرژی سالیانه می با
خانه هایی با شبکه . این تفاوت یکی از کاربردهای اساسی برای طراحی عادی می باشد مقدار انرژی استفاده شده در ساختمان

شرط اصلی این تعریف این نیست که این خانه  (Torcellini et al., 2006) .در ایاالت متحده را بیان می کند مصرف انرژی صفر 

حالت مناسب سازی به عنوان اندازه ، شکل ، و موقعیت برای کاهش انرژی و  ،پایداریمنظور از متن،  در اینپایدار است. 
طول عمر آپارتمان ها مفید واقع افزایش ایمنی با توجه به کیفیت هوای ورودی توصیف شده است که در نهایت برای افزایش 

از  کهساخته شده اند  VOCاست که با مواد قوی  در این مقاله اثرات ساختمان هایی قابل توجه (years 177–877) شده است.

 استفاده شده است که منجر به تخریب بی موقع می شود.ها در آن  ساخت تکنولوژی ضعیف

برای ایجاد تعادل حساس بین انرژی ایجاد شده و مصرف شده و تاثیرات  انرژی صفر، با ساختمان هایطراحی 
پیشرفته در بخش بیرونی   و بازسازی دیگر ، عالوه بر ترکیب عمل ساخت و سازبیان باشد. به  محیطی و اجتماعی مناسب می

. هرچند ، ایجاد استانداردها ، باید توسط انرژی صفر تعریف شود شبکه صفر انرژی پایدارو  تهویه مطبوعتکنولوژی ، و درونی

در بخش ضعیفی از  که است یا ساختمان های سبز با انرژی کم ارزیابی ها و پروتوکل ها برای طراحی و ارزیابی ساختمان ها
ساختمان های با شبکه انرژی صفر،  بررسی تحقیقات اخیر روی .  (Vieira & Horvath, 2007) .گرفته اندقرار  پایدارمحیط های 

براساس کاهش بار  تهویه مطبوعبر انرژی موثر و سیستم های اجرایی و طراحی بهتر سیستم های  ،بیان می کند که این تاکید

  انرژی می باشد. بنابراین در بیان شبکه انرژی صفر سایر تاثیرات روی ساختمان ها اغلب نادیده گرفته شده است.

 روش و ناحیه مورد مطالعه:
تکنیک های ساخت ، تجهیزات و سیستم های ایجاد انرژی کل و ین موقعیت  ، آب و هوا و مواد شکل ، اندازه ، تعی

اندازه ساختمان یکی از  .، مورد بحث قرار گرفته شده استقابل توجه است ساختمان با شبکه انرژی صفر،که برای  هابخش 
که سرمایه در نظر گرفت ه با اندازه ساختمان ، باید منبع اثر پذیر در یک خانه است. در رابطو  موثر محیطی مهم ترین عوامل

در واقع  .(Lechner, 2008)  و هندسه ساختمان می تواند بر کاهش انرژی موثر باشد.، جغرافیا  جهت گیریروی بر گذاری 

اهش انرژی در از کبتوان منتقل کننده هوا باشد تا  ساختمان، محیط ساختمان  باید به گونه ای جزء بندی شود که عایق کاری
  طوالنی مدت از خانه مرتبط است که نیاز به توجه دارد. استفاده . در اینجا اثر پذیری محیط با امکان پذیری خانه مطمئن شد

در ساختمان منجر به از آن عامل اصلی در تخریب ساختمان ، رطوبت است . نفوذ غیر پیش بینی شده ی رطوبت و انتشار 

 سایر پارامترها .دن. موانع ضعیف در ساختمان باعث اتالف انرژی می شو  ساختمان شوددست دادن پایداری در 

 ت. در واقع خطرا (Balaras et al., 2005) دنباعث نابود شدن ساختمان می شو ،و نگهداری ، بازسازیمانند نبود تعمیرنیز 
مانند انوع چسب ها نیز وجود دارد.  یها، مواد ساختمانی و تجهیزاتها و جال  جدی در رابطه با استفاده از انواع خاصی از رنگ

محیط  از های حمایت . آژانسهستند می شود که با آلودگی هوای داخلی مرتبط (VOCs)این موارد باعث انتشار مواد آلی فرار 

د و نوی این مواد تاثیر می گذاراز این ترکیبات باشد که ر ،تهدید کننده جدی در آمریکا گزارش کرده اند که ممکن است عامل

البته بعد از بیان این فاکتورها )هندسه و پوشش ساختمان(  .(EPA, 2009) می تواند هزینه ی اجرائیات را تحت تاثیر قرار دهد
هر یک از این  در می توان از سیستم های کارآمد و لوازم روشنایی استفاده کرد. کاهش هزینه های عملیاتی ساختمان برای

وجود دارد  یتیم طراحی متخصص ،به زیبایی شناسی ساختمان بستهها وجود دارد که  احی بیان شده انواع مختلفی از روشنو

 که همه با هم روی کل سیستم های ساختمان بر اساس  بیهنه سازی آن اجرا می شود.
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پررنگ، چپ  01، قلم B Nazaninعنوان مقاله خود را وارد کنید. فونت 

 چین

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

4 
 

 

 روش تحلیل:
 قابل توجه است. های مورد نظرساختمان از شبکه انرژی صفر  تر، سه ناحیه ابتدایی برای توصیف دقیقتحقیقدر این 

 ج( سیستم های الکترومکانیک   ب( پوشش ساختمان  الف( بخش معماری
، پوشش سقف و مکان خانه  حجم بنا،  هندسه، جهت ساختمانی داخلی ، اندازه ، هاالف( بخش معماری به فضا

این ویژگی  .کرده استروی عملکرد انرژی ساختمان ثابت را رات این پارامترها مطالعات مختلفی اهمیت ارزیابی تاثی اشاره دارد.

ها از لحاظ کیفیت بررسی شده اند که بر اساس اسناد اصلی توسط دو مالک امضاء شده تا برای مشخص کردن سایر ویژگی ها 

 مورد استفاده قرار گیرد.

دما و موانع رطوبتی ونیز به  آن، ساخت روش و ه مورد استفاد سیستم داخلی بر حسب مواد وب( پوشش ساختمان 

اشاره دارد. این حالت شامل ارائه نوع و پوشش دقیق و نشت هوا و قوانینی برای  ،ساختمان مرتبط به ساختمقایسه هر سیستم 

ن فراهم شده کنترل رطوبت و سطوح بخار در هر خانه اشاره دارد. این اطالعات بر اساس انرژی گزارش شده برای تمامی مالکا
 است.

های تهویه اشاره دارد که در هر خانه  ، آبگرم و سیستم و خنکای ساختمانهای الکترونیکی به گرما  ج( سیستم

نور است.  وهای تهویه  ، آبگرم و سیستمسرمایشیگرمایشی،  های نصب شده بود. تمامی انرژی بکار رفته بر اساس بخش انرژی

 گزارش شده است که بر اساس انرژی داده شده است.  واحد حرارتی انگلستانبخش انرژی نسبت به سیستمهای انرژی در 
 در هر ساختمان مورد نیاز است. گرمایش و سرمایشچه مقدار انرژی برای آبگرم ، نور و 

 ناحیه مورد مطالعه:
در شمال شرق بخش که برای دستیابی به انرژی شبکه صفر  های مختلف دوخانه برای مقایسه و ایجاد استراتژی

انرژی صفر به مدت یکسال مجهز شده اند. یکی  به شبکه. هر دوخانه ، مورد بررسی قرار گرفته اندایاالت متحده واقع شده است

مالکان و سازندگان معماران ،  همایت روشی برای رسیدن به انرژی صفر است که با استفاده از یافتن تحقیق،از اهداف این 

خانه برای تحلیل دو روش  . دواست ها با انرژی صفر فراهم شده ساختمان با اطالعات ضروری برای طراحی و ایجاد ساختمان
متر  977( با مساحت 1)شکل H-1خانه  ،مختلف برای دستیابی به انرژی صفر انتخاب شده است. اولین حالت مورد مطالعه

طبقه است که چهار اتاق خواب ،  دوفوتی میدان واقع شده است. این خانه شامل  0877ست که در در لیوانل نیوجرسی امربع 

. این خانه شامل تقویت کننده (8. )شکلآشپزخانه و اتاق مطالعه دارد ،، غذا خوریو پذیرایی دستشویی ، یک هال 8
منبع آب گرم داخلی با سیستم آبگرم  %177و  الکتریسیته %77خورشیدی است که از پانل های فتوولتاتیک برای فراهم کردن 

 انرژی مجهز شده است. کارآمدتجهیزات  بهکه  تعمین می شودخورشیدی 

 

 
  H-1خانه نمایی از  –( 0)شکل
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 H-1پالن های خانه  –( 2)شکل 

 
متر مربع می باشد که  8277 مساحت در شارلوت ولموند است که (9)شکل  P -1خانه مطالعه  مورد دومین عامل

د. هندسه خانه و پوشش آن نها توسط باد تقویت می شو که تمامی سیستم عمل می کندخانه الکتریکی  به صورت یک "تماما

به اثرپذیری حداکثر انرژی توسط انواع مختلف تکنیک ها کمک می کند. این خانه جنوبی است که نور خورشید را روی بخش 
وسط روز دریافت می کند. و با استفاده از تکنیک های پیشرفته برای به حداقل رساندن گرما و نفوذ هوا در  خانه های اصلی

امتیاز باالیی است که  (LEED) محیطی زیست طراحی و انرژی در سردمدار ولموند اولین خانهخانه ساخته شده است. همچنین 

 است.آمریکا دریافت کرده متحده  ایاالت سبز ساختمان شورای را

 

 
 P -1خانه نمایی از  –( 3)شکل

 

  
 P -1پالن های خانه  –( 4)شکل
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 تحقیق:نتایج 

 بخش معماری: 

ارزیابی شده است و باید نور خورشید و  صالح ساختماننوع ، چهارچوب و م طرح اولیه ، ،در این بخش ساختار 

 . مورد توجه باشنددر خانه  ها خنک کننده وگرمایش خورشیدی 
که به نور خورشید اجازه می دهد تا از پنجره ها به تمامی نقاط خانه برسد. است  پالن باز به صورت H-1خانه  پالن

در طی ساعات روز کاهش می دهد. هم چنین سیستم گرمایش خورشیدی زمانی ایجاد می  را نور و روشنایی بهاین حالت نیاز 

دمای ثابت با گرمایش خورشیدی بسیار مشکل است چون رسیدن به به پایداری ثابت در طی روز برسد، در کل  شود که دما
عناصر جرم حرارتی در طول روز گرما را جذب و  بر فضا وجود ندارد که بسیار گرم شود یا گرما را از دست بدهد.هیچ کنترلی 

 یبتوناز قالب H-1  خانه و آن را در طول شب به فضاها باز پس می دهند. (مانند یک باتری خورشیدی)نگهداری می کنند 

برای ذخیره گرما استفاده کرده است و شامل سیستم مکانیکی فعال برای تعدیل دما می باشد. در طی روز  (میلی متر 970)

بتون  جرم حرارتی باالیبرای جا سازی هوای سرد در سطح طبقه بکار می رود. به علت  ،از سقف دمای انتقال دهنده هوای گرم
دیوارها به صورت   H-1خانه جه سانتیگراد پایدار می ماند که این پایداری در شب نیز ثابت است. در در 81دمای خانه در 

بی را تحمل خو، فشار  دیوارهای زیرزمین از چوب کاج زرد جنوبی که و و چوب درخت صنوبر سنتی با استفاده از عوامل نسوز

بتونی به صورت معمول می باشند، اما دیوارهای دیوارهای به  در کل دیوارهای بیرونی چوبی نسبت شده است. ساختهمی کنند 
بسیار  H-1خانه بتنی انرژی کمتری ذخیره می کنند.  های. ولی آنها نسبت به دیوارضعیف تر هستندچوبی برای ساخت و ساز 

برای کاهش انرژی یک خانه است.  یخانه های با انرژی صفر است. کاهش وسعت این خانه ها روش مهم نسبت به وسیعتر

قبال و منابع انرژی کمتری را شامل می باشد. بعالوه این خانه  مصالحاست که  H-1خانه کمتر از  P -197% خانه مساحت 

نمای ساخته شده اند. روستایی خانه یک چارچوب خانه بر روی درصد این  77 برای استفاده کشاورزی توسعه داده شده است و
دومین  رایانواع تکنیک های ساده ببه صورت بهینه برای جذب نور خورشید در طول روز تعبیه شده است.  P -1 ه جنوبی خان

در نظر گرفته شده زیاد در طی تابستان  جذب حرارتبیرونی برای ممانعت از نمای جهز شده است که رنگ روشن تطبقه نیز 

نتیجه هیچ نیازی برای در . ( H-1) مانند خانه طی روز می شود . سیستم خورشیدی منجر به فراهم شدن نور طبیعی دراست
ب بندی نرمال ایجاد شده لبا قامتعارف است که خانه غیر یک  P -1 خانه . نمی باشددر روزهای خورشیدی  مصنوعی روشنایی

ایجاد شده است.  چوببرای کاهش مقدار  میلیمتر 017های  می باشد که ستون میلیمتر 107×92است. دیواره های آن 

دارد. پایه سقف با پارچه های کتانی عایق  یتکه های کوچکتر %97و  کمتر الوار %17است. که  میلیمتر 070ها  فاصله ستون
 بندی شده است. سایر موارد مانند بتن و چوب نفوذ انرژی را کاهش می دهد.

 پوشش ساختمان :

بسیار دقیق باید در ابتدا  ،از نفوذ هوا و انتقال گرما از طریق پوشش ساختمان جلوگیریبرای  خانه با انرژی کارآمددر 
کنترل  ساختمان می شود.عامل فروپاشی و تخریب  و ایجاد رطوبت جریان هوا در برابر مقاومتدر واقع . شود کاری عایق

با اسفنج به عنوان عایق سازی و  "رطوبت اساسا (Rose, 2005)است. یمهمعامل  ی معتدل و مرطوبرطوبت در آب و هوا

 است R-35 F-ft2-hr/BTU (6 C-m2/W)به صورت H-1خانه پوشش حرارتی  .از عبور هوا کنترل شده است جلوگیریسیستم 
نیز مورد نیاز  ساختمان پوشش کاریعایق  ،دیوارها کاری شده است. اگرچه در طی عایق کاریعایق بنا تمامی شش گوشه  که

است و درهای استیل عایق شده برای  (R-3 F –ft-hr/BTU:0.5 C-m2/W) دوبلپنجره ها به صورت  کاریمی باشد. عایق 

در  از رطوبت به صورت کامل از زمین برای ایمن ماندن اتدیوار و طبق فنداسیونانرژی استفاده شده است.  بیشتر اثرپذیری

اینچ سنگ زیرنواحی عایق کاری شده در سطح  18. حداقل اندشده  بندیرت کامل عایقحالت خشک و ناحیه مناسب به صو
 می شود.رطوبت مانع از نفوذ غشای پلی اورتان وجود دارد که  ها، و سنگ کاریدر پایه دیواره ها وجود دارد. بین عایق  وزمین 

 کاریسوسیانیوریت عایق  توسط پلی نیز حرارتی های پل است.عایق کاری شده  فشرده با فوم P -1 خانه پوشش حرارتی برای 

ند و توسط فوم فشرده عایق بندی شده اند. بام خانه توسط الیه را دار Rداخلی به صورت مجزا مقدار  های شده است . دیواره
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 P -1 خانه از نفوذ هوا می باشد. بیشتر در جلوگیری  شده است که باعث ایجاد اثرپذیریبندی  و آبپوشیده  های فوم

هایش ندارد. چون در ابتدا به سادگی می توانست خشک بماند. هر دو خانه  پایه و ستون کاریعایق خاصی برای استراتژی های 
بندی شده اند. به علت وجود پوشش ساختمان رطوبت نمی تواند به راحتی نفوذ کند. عایق فوم با برای کمک به حذف رطوبت 

 %80رطوبت در طی فصل های گرم به  تعیین شدهدرصد باقی بماند. در خانه های  00ا ت 07نتیجه رطوبت می تواند در  در

های تابستان گرم می کند و سپس در طی سیستم  گالن های آب را در طی ماه %177رسیده است. خانه های اساسی 

سطح رطوبت مناسبی در  ند وانرژی آن را جذب کن می توانند، هر دو خانهدر به دلیلی وجود رطوبت  .کنندگرمایشی مصرف می
و  مصالح ،زمانیکه انرژی و محیطد. جدول زیر بررسی عناصر ساختاری را برای هر خانه بیان می کن .طی سال داشته باشند

انرژی های بدست ها را تحت تاثیر قرار می هند باید به بهبود بخش های ایجاد شده برای حداکثر سازی بنا ساخت سازه و 

 توجه شود. آمده،

توسط پوشش هوا گرما و جریان  های جدید ممکن است منجر به کنترل بهتر ساختمان مصالحهای تولید  روش

)چهارچوب و طبقات( هر چند اهمیت  .شودو کاهش سازه هایی با مصالح سنگین ساختمان )دیوارها، سقف، در ، پنجره ها( 

حداکثر رساندن  به نفوذ رطوبت و جلوگیری از برای موثر باعث فراهم شدن عاملی ،حرارتی ساختمان بندیپوشش در عایق

که شامل  مصالحی استفاده شده استدو خانه از هر ، پوشش ساختمان برای تحقیقنشت هوا در ساختمان می شود. در این 
ایشان را ، یا فرایند استانداردهشوندمنحنی های ساخت باشد. مالک یا طراح مشخص می کند که چگونه این سیستم ها ساخته 

های الکترومکانیکی خانه  ها روی سیستم د. این دلیلی خواهد شد که چرا پوشش ساختمان برای کاهش آسیبنبیان می کن

 اجرا شده است. 

 سیستمهای الکترومکانیکی:

های تجاری و مسکونی  و تکنولوژی های مشابه به ساختمان مصالحانرژی صفر شامل مصرف ساخت خانه هایی با 
 باد. اولین حالت ،کاهش بارهای انرژی است که نکن هایی برای کاهش انرژی در بسیاری از نواحی ایجاد می صتاست که فر

 ،مانند کاهش پایه های ساختمان ،های طراحی پیشرفته که در بخش یک بحث شده است، انجام می شود بکارگیری ویژگی

 "د. چنانچه قبالندار بیشتریاثرپذیری  یساختمان مصالحاز  گرمایش خورشیدی و نور روز و استفادهاستفاده از طراحی برای 

نهایی برای  عاملحرارت ساخته شده اند. در این بخش، سومین  نسبت بهها توسط پوشش های اثرگذار  بحث شد، ساختمان
ف انرژی که شامل تجهیزات مصر می باشد.های الکترومکانیکی  ساخت انرژی صفر خانه ها تحلیل شده است که بنام سیستم

های  و انتخاب سیستم استاندازه تجهیزات عمده در خانه ، اولین حالت .های جمع آوری انرژی می باشد نسبت به سیستم

تهویه کننده هوا ، گرم کننده هوا که هوا و آب را به سایر بخش ها منتقل می کند. بخش بعدی کاهش انرژی اثرگذار که شامل، 
است. در این حالت انرژی خانه کاهش داده شده و سیستم تولید انرژی برای  آن نور و تجهیزاتبارها شامل استفاده از تاثیرات 

، که در هر خانه نصب شده ییها بررسی کلی از سیستم (1جدولدر )فراهم کردن الکتریسیته در خانه نصب گردیده است. 

 . جمع بندی شده است
 P -1 و  خانه  H-1 سیستم های الکترومکانیکی در خانه های خانه -(1)جدول

 انرژی یسیستم ها H-1خانه  P -1 خانه 

 مصرف انرژی

 گرمایش رادیاتور)حرارت خورشیدی(+دمنده هوا )پمپ گرمایی ژئوترمال(رادیاتور

 سیستم تهویه مطبوع خیر خیر

 آب گرمکن حرارت خورشیدی برگشت پذیر

 تهویه طبیعی 

 تولید انرژی

 خورشیدیگرمایش غیر فعال  بله خیر

 فتو ولتائیک KW 9.8 خیر

10 kW باد خیر 
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 رارت خورشیدیح بله (ترکیبی)پمپ گرمایی ژئوترمال+برگشت پذیر

 

 مصرف انرژی: یها سیستم
به برای عمده تجهیزات خانه تالش می کنند.  ترانرژی کم مصرف هایی برای مالکان برای یافتن راه  H-1خانه در 

کیلو  1777کنترل کننده سرعت و ذخیره هیتاچی با درجه انرژی استار و موتور یک با هواساز مثال جایگزینی موتور  عنوان

با سیستم گرم کننده آب خورشیدی عوض می  را لیتری 197 آب گرم کن الکتریکی آنهاهمچنین هر سال.  دروات ساعت 

به جایگزین شدن با واحد انرژی جدید می  ساله مجبور 18کیلووات بیان می کنند که خنک کننده  با استفاده ازسپس  ردند.ک
باشد که کمتر از نصف انرژی مصرف می کند. در همان زمان ظرفشویی با انرژی کم جایگزین شده بود. کل بارهای بکار رفته 

که زمستان  در "مخصوصاهمیشه گرم است، ولمونت  در P -1 خانه  شان داده شده است.،ن 1a نموداردر  H-1خانه برای 

برای کاهش P -1 خانه بدون سوزاندن سوخت های فسیلی باشد.  ی آمریکا برای گرم شدنشمال شرق درخانه ای  نیستممکن 
انتقال گرمای ذخیره شده از  به روشسیستم احیاء گرما  از این خانه و نور فلئورسانت را استفاده می کند. انرژی فقط انرژی نور

علت پوشش موثر  بهسیستم جریان هوا به جریان هوای جدید وارد شده استفاده می کند. این استراتژی برای هوای ورودی 

انتقال گرم کننده آب  تانکرهم چنین مصرف سیستم احیاء گرمای آب باعث می شود که گرما از حمام به  .ساختمان می باشد

 سیستم هوای گرم تقویت شده برای گرمایش به جایپمپ گرمایی ژئوترمال  ،خانگیی فراهم کردن آب گرم برا که شودداده 
فضاها نصب شده است. پمپ آب را از یک ناحیه نزدیک زمین استخراج می کند و آن را در یکی از دو تانکرها گرم می کند. 

درجه سانتیگراد باقی می  17-10ی کند که تا دمای سپس آب گرم در سراسر خانه به عنوان سیستم گرمایشی کف گردش م

های گرم کننده آب دوباره گرم می شوند و به دمای استفاده شده در حالت رتانک پمپ گرمایی ژئوترمال،که توسط  ماند
انه را میانگین پراکندگی الکترکی برای خ ،1bنمودار الکتریکی آورده می شوند، که توسط توربین های بادی تقویت می شوند، 

 نشان می دهد.
 P -1 کل انرژی مصرفی خانه H-1 –  (b)کل انرژی مصرفی خانه (a) -(0)نمودار

 

                                     
 

 های تولید انرژی: سیستم 

است که تمامی نیروی الکتریکی خانه را جمع  KW 9.8 فوتو ولتائیکسیستم  H-1خانه سیستم تولید انرژی در 

خروجی را به حداکثر می رساند و کمترین هزینه را در هر جذب انرژی خورشیدی نیروی  فوتو ولتائیکسیستم  .آوری می کند

زمانی است که واتی بیکون استفاده شده است.  077بوی و باطری  سانی 8077دو مبدل در این سیستم، وات بدست می آورد. 

می وی خروجی آمپرساعت مبدل بیکون را به تقویت بارها در طی نیر 177ولتی با  02باطری نور خورشید وجود نداشته باشد، 
سیستم آبگرم  H-1خانه  تهیه آب گرمها منجر به گرم شدن خانه در زمستان می شود. برای  . مصرف گرما توسط مبدلرساند

لیتری استیلی آبگرم و دو پمپ به آن متصل شده است  880که دو گالن  شودلوله خالی شده استفاده می  110 با خورشیدی

 %19گرمایش 

%2پمپ و فن ها   

 %89آبگرمکن خانگی

برق لوازم خانگی 

 %00و روشنایی 

گرمایش،تهویه و 

 %97تهویه مطبوع

 %10آبگرمکن خانگی

برق لوازم خانگی 

 %00و روشنایی 

a b 
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ر ناحیه دارد . یکی برای دو تانکر ذخیره آبگرم و یکی برای گرم کردن خانه و دیگری که ضد یخ می باشد. این سیستم چها

به گرمایش خانه در طی تبادل هوای  کالکتورهااز  گرمای اضافی جمع شدهبرای گرمایش گاراژ استفاده می شود.. در زمستان 
لید شده بین سیستم حرارت خورشیدی و سیستم انتشار انرژی تو  (8)نمودارگرم به آب در سرعت انتقال هوا منجر می شود. 

 خانه را نشان می دهد. فوتو ولتائیک
 H-1تولید انرژی در خانه  -( 2) نمودار

 
 تبدیلرا بوسیله  باد جنبشی انرژی ،، از نوع انرژی بادی است. توربین های بادیP -1 خانه سیستم تولید انرژی در  

در دسترس را تعیین می  سرعت باد مقدار انرژی د.نتبدیل می کن الکتریکی انرژی و برق به های توربین پره چرخشی حرکات

یک  H-1خانه در  کننده این است که چه میزان از این انرژی در واقع برداشت شده است.که اندازه توربین بیان  در حالی کند

. این توربین بادی بکار می رودگرم  مانند نور ، گرمایش  و آب انرژی، برای تقویت تمامی عواملواتی کیلو  17 توربین بادی
را فراهم می کند که حدود  P -1 خانه تمامی انرژی مورد نیاز  ،متر ارتفاع 90متری در قطر و  10 ماشین چرخانکوچک با 

 .(0)شکل  کیلو وات ساعت در هر سال است 0077

 
 P -1 شده در خانه  تولید های موع انرژیمج -(5)شکل

 

 نتیجه گیری: 

ویژه برای از دست دادن و یا بدست آوردن گرما،  روش های ساختطراحی و  بدون توجه به نوع ها خانه یک از هر
قیمت سوخت . تغییرات قابل توجهی در آب و هوای جهان، داشته اندبین شرایط بیرونی و درونی ، نتایج متفاوتی رطوبت و هوا 

. دو نمونه خانه بررسی شودانرژی کمتری  باعث مصرف ها رخ داده است که می توانند و تعداد افراد طراح و ساخت ساختمان

 %07پنل های فتو ولتائیک 

 %97گرمایش خورشیدی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پررنگ، چپ  01، قلم B Nazaninعنوان مقاله خود را وارد کنید. فونت 

 چین

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

10 
 

دستیابی به انرژی صفر برای خانه ها وجود  یهای قابل توجهی در استراتژی ها که تفاوت ندبیان می ک ،شده در این تحقیق

 دارد. 
 نفوذ پنجره ها، سیستممیزان ، نور، داده شده برای مطمئن شدن از طرح ،ن به طور مستقیمدر هر دو خانه سازندگا

 استفاده از)هزینه های کمتر)طراحی یکپارچه نامیده می شود( باعث ایجاد می کردند، نتیجه این همکاری  فعالیتهای انرژی 

به   H-1بهتر در خانه کنترل رطوبت)شد تری و ایجاد بهره طوالنی مدت انرژی خورشیدی( به جای  P-1در خانه انرژی باد

 یعامل واضح ، نحوه مصرف مالکین و استفاده صحیح ار انرژی،بعالوه انرژی های استفاده شده ، کارآمدتر( حرارتی پوشش دلیل
وربین بادی و سیستم گرم متراژ بر حسب سیستم گرمایشی ، ت P -1 خانه در  .می باشدکل انرژی های مصرفی  کاهشدر 

قادر  ، را بیان می کند که نوع انرژی مصرفی دالیلی وضعیتکننده آب باعث صرفه جویی در زمان مصرف انرژی می باشد. این 

کیلو وات ساعت در هر سال شود. در نمودار مذکور ذخیره انرژی از نور خورشید و طرح پوشش  120تا باعث صرفه جویی  است
. مورد مقایسه قرار گرفته اندساختمان  انرژی جاتاهای الکترومکانیکی برای بیان احتی و بهبود سیستم آن سازهخانه و 

 (3)نمودار
 

 در هرد دو خانه دیاگرام انرژی ذخیره شده و هزینه مصرفی -(3نمودار)

 
 یضمیمه بر اساس زیر مجموعه وسیعتر در ،بر حسب میانگین تعداد ساعت برای هر کار بیان شده است که تاثیراتی

دارند که می تواند توسط طراحی  یاز انرژی صفر خانه ها منتقل شده است. هم چنین تحقیقات دیگر نیاز به ذخیره انرژی بهتر

و  مکان ساختمان ، تاثیرات آب ،حاصل شود. سایر طبقه بندی ها مانند الگوهای بکار رفته و عملکردها ای ها وتغییرات ویژه

توسعه نمونه های انرژی بیان شده که به صورت پویا  و سازه ساختمان، همچنین ، و کیفیت هوای ورودی ، منابع ساختهوایی
می باشند و می تواند روابط پیچیده بین ترکیبات مختلف را مورد بررسی قرار دهند. این فرایند در تمامی مراحل طراحی برای 

که تاثیرات محیطی نیز می تواند برای مناسب ود در آنها  مورد استفاده قرار گرفته است های موج توسعه انرژی خانه و سیستم

می ها  در سالهای پیش رو فراهم کردن نمونه های موفقیت آمیز در ساختمان سازی موارد ویژه در انرژی صفر کمک کنند.
 تواند گامی به جلو در جهت پیش برد این هدف باشند.

 

 نوشت :ی پ

پنل های فوتوولتائیک از نیمه هادی هایی ساخته می شوند که به ما اجازه می دهند انرژی خورشیدی را  مدول ها یا

و دوستدار   مستقیما به الکتریسیته تبدیل کنیم.این مدول ها می توانند شما را از یک منبع انرژی امن، همیشگی ، کامال رایگان

 .محیط زیست بهره مند کنند
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