
خانه های غیر فعال

فرم وسایه اندازی وتهویه                      :طرح سرمایش



:                معماری زنده اقلیمی

فرم های مشتق شده از اقلیم



:طراحی غیر فعال

دراین طراحی  ساختمان و تجهیزات سیستمی هستند برای ایجاد آسایش در ساکنین

:کلیدهای طرح

فرم

جهت گیری 

(داخل وخارج)توده

سایه اندازی ویژه/پنجره بندی -طراحی نما 

ابزار بدست آوردن انرژی خورشیدی

کنترل تهویه

گردآوری محدودواتفاقی

ساختمان وتجهیزات به عنوان سیستم مجرد

دایره مصالح/ماخذ



:طراحی غیر فعال

منطقه غیر فعال–فرم 

.قرارگیری  تمامی اتاق ها درمنطقه غیر فعال به سختی امکان پذیر می باشد

دربعضی موارد این فاصله می تواند.مترازلبه ساختمان فاصله دارد7منطقه غیر فعال حدودا 

.گسترش یابد



:طراحی غیر فعال
به نسبت حجم ( پوسته)مساحت سطح–فرم 

توده متراکم در مقابل فضای پرت



:طراحی غیر فعال
سایه اندازی خود ساختمان–فرم 



:طراحی غیر فعال
محوطه–فرم 

پیشنهاد سایه اندازی  داخل اقلیمی



:طراحی غیر فعال

خانه فتحی



آلبرتوکامپو بیزا خانه کسپر 



:طراحی غیر فعال

کوچک کردن نمای غربی–فرم 

.نمای غربی یکی از سخت ترین جبهه ها برای سایه اندازی است



:طراحی غیر فعال

(استفاده از سایه بان الیه ایی)الیه بندی–فرم 



:طراحی غیر فعال

جهت گیری

خورشید وباد

گلن مورکات



:طراحی غیر فعال
طرح توده حرارتی-

سبک یا سنگین؟؟-

مناطق خشک سنگین—مناطق استوایی سبک-

چادر بیابانی

الحمرا



:طراحی غیر فعال

طراحی نما

نوول

کوردچ



:طراحی غیر فعال
طراحی ساختار

پنجره بندی –عایق کاری –توده 



:طراحی غیر فعال
کنترل تهویه



:طراحی غیر فعال

گردآوری محدودواتفاقی



:طراحی غیر فعال
ساختمان و تجهیزات به عنوان سیستم مجرد

Rogers                                    MVRDV                      Future Systems



درآب و هوای گرم

کم گردن جذب گرما-1

پرهیز از گرمایش بیش از اندازه-2

بهینه کردن تهویه هوای سرد ومتدهای دیگرسرمایشی-3

شیگرو بان



:نیازبه سرمایش

جدول بیوکلیماتیک جیوانی



سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

کنترل خورشیدی–1

به منظور جلوگیری از ورود اشعه خورشیدی به داخل



سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

:جذب خارجی

برای جلوگیری ازافزایش گرما نسبت به هدایت ازطریق پوسته خارجی 

ساختمان یا نفوذ هوای گرم خارجی



سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

:جذب داخلی

برای جلوگیری ز گرمای ناخواسته ایی که از طریق ساکنین یا تجهیزات داخل ساختمان 

.درست شده یاافزایش یافته است



سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

:تهویه
جایگزینی وتعویض هوای گرم ناخواسته با هوای مطلوب بیرون دریک دمای 

.پایدار



:سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

:سرمایش طبیعی

انتقال گرمای مازاد ازساختمان نسبت به گرمای محدود نفوذ کرده 



:سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

(:سایه اندازی)کنترل خورشیدی 
درجه و نوع سایه الزم بستگی دارد به موقعیت خورشیدوهمچنین موقعیت وهندسه 

آن قسمت ازساختمان که سایه اندازی روی آن اتفاق می افتد



:هندسه خورشیدی و سایه اندازی



:سرمایش(( استراتژی ))راهبردهای 

جهت گیری

غربی-کشیدگی در جهت شرقی

.  سایه اندازی روی جبهه غربی و شرقی پنجره ها بسیاردشواراست



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

دانشکده برای انستیتو تحصیالت جوانان

توماس هرزوگ –ویندبرگ 



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی سایه ثابت

جبهه جنوبی میتوانند با سایه بانهای ثابت روی المانهایپنجره ها ی-

شیشه ایی سایه اندازی شوند

عمق سایه بانها نه تنها بایداز لحاظ فاصله ایی که روی پنجره را پوشش میدهد مورد -

توجه قرار گیردبلکه ارتفاع پنجره که سایه بان روی آن نسب می شودنیززباید 

مدنظرباشد 

.طول سایه بان ازطریق عرض پنجره تعیین می شود-



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:تعدیل سایه اندازی

تاثیرگذاری سایه بانهای ثابت نسبت به موقعیت خورشید در فصول مختلف متفاوت 

.است







House, Amsterdam, Heren 5



Herzog + Partners

ساختمان مدیریت ویزبادن



روزهای تمام ابری روزهای صاف

سایه بانهای منحنی والمانهای منحرف کننده نور خورشیددر جبهه جنوبی

.نمای هوشمند اجازه ورودنورهای متفاوت در روزهای تمام ابری و غیر ابری را می دهد



:آسمانخراش اقلیمی
پیشنهاد شده برای مالزی کواالالمپور

برگ درختان به عنوان فیلترهای 

خورشیدی  در توکیواستفاده می شود

–برج نمایشگاهی —برج نارای ژاپن--

کین یانگ



Learning Resource Centre, Jubilee campus, Nottingham, Hopkins Architects

Audi Mobile Museum, Ingolstadt, Munich, Germany,

Design-Agency KMS

Heliotropic solar shading, Siemens Pavilion, Expo

’92 Seville, by Siemens Architecture Dept.



Albert Camus School,

Frejus, France

Foster+Partners



,خانه مجردی
Wohnhaus, Vaise, France

Jourda & Perraudin



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی

سایه اندازی قابل تعدیل

درپوشش بیرونی-

نور روز نیز به همان اندازه مهم است -



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی

دو پوسته

شیشه -سایه انداز-تشکیل شده ازپوشش شیشه ایی خارجی مجرد-

دوجداره

فضای فاصله دارکه به عنوان دودکش خورشیدی برای افزایش تهویه -

مورد استفاده قرارمیگیرد



Business Promotion Centre, Duisberg, 

Germany,

Foster & Partners



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی

پشت بام

گسترش لبه های پشت بام باعث افزایش پتانسیل یایه اندازی می شود



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی

شیشه های مخصوص

:برای شیشه هایی که سایه اندازی روی انها سخت است

شیشه های جذب کننده

شیشه های انعکاس دهنده



شیشه های انعکاس دهنده

شیشه هی تمیز
شیشه های جذب کننده

شیشه هی تمیز



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی

شیشه های مخصوص

والکترکرومیک–ترموکرومیک –شیشه های فتومتریک 

دراین شیشه ها شیشه اشعه ورودی را تعیین می کندبعدازتغییر ویژگیهای اپتیکالی آن شیشه

.تاریک میشود



(شیشه تمیز)وضعیت انتقالی بال (شیشه رنگی)وضعیت انتقالی پایین

دیاگرام شماتیک ازسیستم پوششی پنج الیه

ولتازپایین باعث حرکت یونها بین یک الیه فعال الکتوکروماتیک و یک الیه غیر فعال می شود

هنگامی که ولتاژتغییر کرد یونها برگشته.الیه الکترود مرزی باعث تیره تر شدن الیه فعال می شود

.والیه الکتروکروماتیک به حالت اول خود برمیگردد



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کنترل خورشیدی

گیاهان

سایه همچنین می تواند از طریق سبزیجات و گیاهان تولید شود

کمبود شاخه وبرگ در زمستان اجازه نفوذ نور خورشید را میدهد:اگربرگ ریز باشد

. در فصل بهار رشد برگها باعث افزایش سایه می شود:دربهار



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کم کردن جذب خارجی

دیوارها وسقف توسط خورشیدوهوای گرم بیرون گرم شده وباعث به وجود آمدن -

شرایط غیر آسایشی درداخل می شوند

عایق کاری                                                                                       

سکون گرمایی                                                                                   

انعکاس



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:جذب خارجی

عایق کاری

برای جلوگیری ازگرمایش بی اندازه توسط هدایت گرمایی درتابستان استفاده می شود



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

سکون گرمایی

نسبت به سکون گرمایی دیوارها وپشت بام زمانی برای به تاخیر انداختن انتقال گرما 

.وجود دارد

ازطریق پوسته ساختمان درساختمانهایی (درحالت ماکزیمم)درزمان جاری شدن گرما

. باجرم حرارتی زیاد میتوان ازسکون گرمایی برای اهداف سرمایشی استفاده کرد



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

سکون گرمایی

پشت بامهای سبز باعث سرمایش و عایق کاری می شوند



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

سکون گرمایی

مانند دیواروبام.هنگامی که اشعه های خورشیدی به سطوح غیرشفاف برخورد می کنند

.سطوح خارجی قسمتی از اشعه خورشیدی را جذب کرده وآن را تبدیل به گرما میکتد

.قسمتی ازگرما بالفاصله دوباره به سمت بیرون فرستاده میشود

باقی مانده ازطریق دیوارها وسقف به نسبتی که بستگی به ویژگیهای گرمایی مصالح

.دارد ازطریق هدایت گرمایی به داخل انتقال میابد



دقیقه انتقال را 20میلی متر 10بتن میتواند به ازای هر

به تاخیر بیاندازد



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:ذخیره سازی سرمایی
بسترهای سنگی که درفاصله دوری ازفضاهای زیستس واقع شده اندمی توانندبرای 

.افزایش مقدارگرما و سرما مورد استفاده قرارگیرند



راهبرد سرمایش تابستانی در روزوشب

Princeton Professional Park, Princeton, New Jersey, Harrison Fraker



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:جذب خارجی

انعکاس

رنگهای روشن

.دیوارهای پرشده ازهوا یا انتقال ازفضاهای سقفی کلیدهای انتقال حرارت می باشند

بنابراین فویل ها باید اضافه شوند





:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:کم کردن جذب داخلی

.وکارهای ساکنین منجربه جذب داخلی گرما می شود( کارکرد)تجهیزات. نوردهی مصنوعی  

این عمل می تواند کاهش یابد با نوردهی طبیعی روزانه وهمچنین با 

کنترل صحیح-

انتخاب تجهیزات ووسایل داخلی مناسب-

بیرون راندن گرمای ایجاد شده      --



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:تهویه

.معموال داخل خانه ها گرم تر از بیرون می باشد

بنابراین افزایش تهویه بااستفاده از هوای سالم باعث ایجاد شرایط آسایش                  

درساکنین می شود





:دودکش خورشیدی
استفاده از خورشید برای گرم کردن سطوح داخلی دودکش خورشیدی

نیروی رانشی حاصل ازاختالف دما به ایجاد جریان هوا به سمت باال کمک می کند



Osuna Housing Seville

Sotomayer, Dominguez Lopez







:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :خاصیت دودکشی)تهویه

.می تواند باعث ایجاد تهویه جانبی می شود( دودکش خورشیدی)تاثرات مشابه



Am Lindenwaldle, Freiburg, Germany

Dominic Michaelis Associates

Summer operation –

Ventilation and air circulation



La Salut, Barcelona, Spain

C. Parant

:مدل سرمایش

هوای سرد از جبهه شمالی وارد می شود

. وازطرف نورگیرخارج میشود



Office Building, Dresden, LOG ID



.ایجاد فضا بین بتن وفوالد سقف باعث بهبود سرمایش بتن می شود-1

.جلوگیری از ایجاد الیه گرم ایستا.در باال (مانده)هوای کهنه-2

تهویه جانبی در کالسها-3

ورودهوای تمیزازالیه های پایین باعث باال رفتن گردش هوا درکالس می شود-4

سایه بانهای روزنه دارمانع از ورود نورمستقیم خورشید می شود-5

هوای گرم ومانده موجود است بین سایه بانهای باز-6

باال بردن تهویه توسط اثر دودکشی-7



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :تاثیر شدت باد)تهویه

هنگامی که باد به ساختمانی برخورد میکند باعث ایجاد فشار زیاد در جهت رو به باد 

و فشار کم در جهت پشت به باد می شود





:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :تاثیر شدت باد)تهویه

حرکت هوا در داخل سایت از طرف منطقه پرفشار به منطقه کم فشاراز طریق           --

بازشوهایی در پوسته ساختمان

بهترین توزیع هوای سالم زمانی امکان پذیر می شود که بازشوها به صورت اوریب --

درمقابل همدیگر قرار گرفته باشندوجریان هوا به صورت غیرعادی و بیش ازحد توسط 

پارتیشن هاومبلمان نگهداشته نشود 







:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :تاثیر شدت باد)تهویه

تدبیشترین تهویه در یک روزباید درمنطقه ایی که ساکنین حضوردارند اتفاق بیاف--

(  ازبابت مصالح)به عالوه همیشه باید یک جریان خوب در قسمت پرحجم ساختمان--

.وجود داشته باشدتا گرمای زیادی تاحدامکان ازان منطقه دورشود



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :قانون ونتوری)تهویه

دبیشترین تهویه در یک روزباید درمنطقه ایی که ساکنین حضوردارند اتفاق بیافت--

(  ازبابت مصالح)به عالوه همیشه باید یک جریان خوب در قسمت پرحجم ساختمان--

.وجود داشته باشدتا گرمای زیادی تاحدامکان ازان منطقه دورشود



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :قانون ونتوری)تهویه

ایجاد سیرکوالسیون هوا در مسیر مستقیم--

همگام عبورهوا از باز شو تنگ در ساختمان سرعت هوا زیاد شده و فشار کاهش می --

یابد

فشار کاهش یافته باعث ایجاد جریان هوا شده که می تواند در جهت ایجاد تهویه و --

حرکت هوای گرم مورد استفاده قرارگیرد 



.شکل مقابل لوله ونتوری می باشد که اثر برنولی را شرح می دهد

هنگامی که سرعت هوا افزایش می یابد فشار کاهش پیدا می کند



اثر ونتوری استفاده شده در تهویه  از طریق پشت بام



Kanak Centre, New Calendonia, Renzo Piano







Kanak Centre, New Calendonia, Renzo Piano

باد کم:تهویه غیر فعال 
باد قوی

چرخه باد
باد معکوس





:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:سرمایش شبانه با استفاده از تهویه جانبی 

یکی از مهم ترین مکمل ها برای ذخیره گرما--

تهویه در اوقات شبانه--

در این حالت هوا ترجیحا جریان می یابد برای کم کردن گرمای                             

جداره ها که در صبح ذخیره شده





:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

تخلیه شبانه



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:تهویه دراوقات شبانه

(  در روزهای تابستان)دمای هوای اتاق وابسته به دمای هوای بیرون است 

نمودار تهویه شبانه 

19تا 6از ساعت 



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:برج باد 

برج باد برای ایجاد حرکت هوا در ساختمان نیرو ها را تنظیم می کند

سمت ورودی بادگیربه سمت باد قرارمی گیرد تا باد وارد شده را به سمت داخل هدایت 

کتد

در نهایت کالهک برج برای ایجاد منطقه با فشار کم در باالی برج قرار می گیرد

با این عمل کم شدن فشار هوا باعث حرکت هوا به داخل می شود



تهویه توسط برج باد



معماری بومی–بادگیرها 



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

(( :مدرن))برج بادی 

این دو قاعده می تواند ترکیب شود در یک برج برای ورود 

وتخلیه هوا



 Jubilee Campus, Nottinghamهواکش

University, Michael Hopkins



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:سرمایش طبیعی

تبخیر--

سرمایش زمینی--

تهویه جانبی باعث رفتن گرما به سمت آسمان توسط تابش --

می شود 



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:سرمایش توسط هوای رطوبت زده شده

(سرمایش تبخیری)

برای تبدیل آب از حالت مایع به گاز هوا نیازمند مقدار معینی از گرما است که گرمای 

نهان تبخیر گویند

وقتی این گرما توسط هوای گرم تولید می شود باعث کم شدن دمای هوا میشود



Arizonaسرمایش در خانه غیر فعال



Stanford University CA, Ecology Centre

Esherick Homsey Dodge & Davis



:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

( :سه روش)سرمایش زمینی

قرار گرفتن در زمین

سیستم هوایی 

سیستم آبی



Hope House, Bill Dunster





:سرمایش(( استراتژی))راهبردهای 

:تابش گرمایی به آسمان 

انتقال از طریق تابش  زمانی اتفاق می افتد که دو سطح با دماهای مختلف در کنار --

هم باشند

بنا براین سطوح ( حتی در فصول گرم سال)آسمان صاف سرد می باشد --

به سرعت سرد می شوند( اکسپوز)نمایان



:استخر پشت بام 

در این حالت گرمایی که در روزدرخانه بوجود می اید دراستخری که توسط عایق متحرک عایق کاری شده  

ذخیره می شود  ( از سمت باال)

در هنگام شب عایق برداشته شده و گرمای ذخیره شده به آسمان پس داده می شود  

Skytherm House 1973
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