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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: Energy simulation in an urban environment can be
accomplished considering two major objectives: first by analyzing the environmental
thermal comfort and second by defining the impact of the environment on buildings
energy consumption. Three factors affect the creation of pedestrian thermal comfort
including climate (global radiation, air temperature, relative humidity and wind speed),
microclimate (sky view factor, direct and indirect radiation, mean radiant temperature,
surface temperature, ground temperature, building and ground albedo) and pedestrian
physical properties (metabolic activity and coatings; these factors are usually not
considered in current software. In order to evaluate the thermal components of urban
or regional climates, it is necessary to gather accurate data about the radiant conditions
in the surrounding environment. This data can be measured experimentally or calculated
using the appropriate radiation model. Thus, there are two general methods of using
questionnaires and computational simulations to evaluate the effective factors. For
applying energy simulation, selecting the proper tool is the first step, which would
not be possible without a detailed understanding of how the tool works. On the other
hand, it is difficult to choose the proper tool among the growing number of simulation
software. Considering designers’ recent tendency in this field, it is essential to be aware
of the modeling capabilities and limitations of each tool. Some studies have compared
the capabilities of building energy software, but no similar studies have been done on the
urban scale.
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ETHODS: By identifying outdoor thermal indices, this study classifies different
types of energy simulation at urban scale while introducing six software of
Envimet, Rayman, UMI, Meteodyn, Solene and SOLWEIG for pedestrian thermal comfort
evaluation. This study aims to define the capabilities, potential, weakness and efficiency
of the mentioned software in urban environment. By applying comparative and logical
analysis research method, the study is conducted in four steps. In the first step, outdoor
thermal comfort indicators have been identified considering effective factors in creation
of urban microclimate. The second step is dedicated to identification and classification
of related software to be distinguished from urban energy analysis software. In the third
step, software performance and the related features are examined and in the final step,
selected software properties have been compared in different fields to define strengths,
weaknesses and proper application. Capability of the above-mentioned software are
compared in terms of climatic parameters, outdoor thermal comfort indicators, solving
equations, defaults and neglected factors, extractable parameters, numerical and graphical
output data, application simplicity, interaction with other software, graphical interface,
accessibility and cost.

F

INDINGS: In order to perform a simulation with proper accuracy, it is necessary to
consider three basic models of radiation, heat transfer and CFD airflow in combination
with each other. However, in many energy simulation tools, some equations in the analysis
process are overlooked for simplification. In Envimet and Solene software, the three
equations are analyzed. The analysis in Rayman, SOLWEIG and UMI models is based on
the radiation and heat transfer models only ignoring the airflow model that is assumed
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2020.217902.1353

Comparative study of thermal comfort simulation software in urban environment

Vakilinezhad, R.

Extended ABSTRACT
to be constant. In Meteodyn, the radiation model in Urbasun and the airflow model in
Urbawind tool are analyzed. In Envimet and Solone, four parameters of dry temperature,
relative humidity, wind speed and radiant temperature are calculated. Apart from wind
speed, Solone calculates three other parameters, while in Rayman, dry temperature and
radiant temperature are considered regardless of relative humidity and wind speed. The
only parameter examined in UMI and Meteodyn is wind speed.

C

ONCLUSION: By computing radiant fluxes, Rayman calculates six thermal comfort
indicators. Envimet and Solone calculate four indicators including PMV, PET, UTCI, and
MRT and in SOLWEIG model, three indicators including PET, UTCI, and MRT are calculated,
while none of the common indicators for thermal comfort is listed as the output data in
UMI and Meteodyn. Envimet, Solene and Rayman provide more outdoor thermal comfort
indicators as output results. In UMI and Meteodyn data is estimated as the average
radiation and wind speed while in other the tools it could be extracted precisely at any
desired time. While UMI is a simple free tool, using Envimet and Solene is not free and
requires training. However, currently no single tool considers the best combination of all
factors and includes all physical processes. The results of this research can help architects,
urban designers and software users to choose the proper software in each design stage
considering project goals

HIGHLIGHTS:
- Envimet, SOLENE-microclimate and Rayman present many of outdoor thermal comfort
indicators as output results.
- The assumptions and equations considered for calculations are different in each tool,
consequently, the accuracy of the results and their application differ.
- Currently there is no single tool which considers the best combination of all factors or
includes all physical processes.
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شبیهســازی انــرژی در محیــط شــهری میتوانــد بــا دو هــدف عمــده تحلیــل آســایش حرارتــی
خرداقلیــم و یــا تاثیــر خرداقلیــم شــهری بــر مصــرف انــرژی ســاختمان انجــام شــود .اولیــن قــدم
جهــت کاربــرد شبیهســازی انــرژی ،انتخــاب ابــزار مناســب اســت کــه بــدون شــناخت دقیــق از نحــوه
عملکــرد ابزارهــا میســر نمیشــود .از طــرف دیگــر تعــداد رو بــه رشــد نرمافزارهــای شبیهســازی،
انتخــاب ابــزار مناســب را دشــوار میســازد .بــا توجــه بــه تمایــل طراحــان در چندیــن ســال اخیــر
بــه ایــن زمینــه ،آگاهــی از قابلیتهــای مدلســازی و محدودیتهــای ابزارهــای مــورد کاربــرد
ضــروری اســت .پژوهــش حاضــر بــا معرفــی شــاخصهای ســنجش آســایش حرارتــی در محیــط
خارجــی و دســتهبندی انــواع شبیهســازی انــرژی در مقیــاس شــهری ،شــش نرمافــزار انویمــت،
ریمــن ،یومــی ،متئودیــن ،ســولن و ســولوگ را جهــت ســنجش آســایش پیــاده معرفــی کــرده و
در تحلیلــی تطبیقــی بــه بررســی نحــوه عملکــرد و مقایســه قابلیتهــای آنهــا میپــردازد .ســه
نرمافــزار انویمــت ،ســولن و ریمــن بیشــترین شــاخصهای آســایش حرارتــی خارجــی را در نتایــج
خروجــی ارائــه میدهنــد .در یومــی و متئودیــن دادههــا بــه صــورت تخمینــی از میانگیــن تابــش و
ســرعت بــاد و در بقیــه ابزارهــا بــه صــورت دقیــق و در هــر لحظــه دلخــواه قابــل اســتخراج اســت .در
حالــی کــه یومــی ابــزاری ســاده و رایــگان اســت ،اســتفاده از انویمــت و ســولن غیــر رایــگان بــوه و
نیــاز بــه آمــوزش دارد .هرچنــد در حــال حاضــر ابــزار واحــدی کــه بهتریــن ترکیــب از همــه عوامــل
را مدنظــر قــرار داده و همــه فرآیندهــای فیزیکــی را شــامل شــود وجــود نــدارد .نتایــج ایــن پژوهــش
میتوانــد معمــاران و طراحــان شــهری را در انتخــاب نرمافــزار مناســب در هــر مرحلــه از طراحــی
و بــا توجــه بــه اهــداف پــروژه یــاری رســاند.
نکات شاخص
 نرمافزارهــای انویمــت ،ســولن-خرداقلیم و ریمــن بســیاری از شــاخصهای آســایش حرارتــی خارجــی را در نتایــجخروجــی ارائــه میدهنــد.
 پیشفرضهــا و معــادالت مــورد توجــه جهــت انجــام محاســبات در هــر ابــزار متفــاوت بــوده و در نتیجــه میــزان دقــتنتایــج و دامنــه کاربــرد آنهــا متفــاوت اســت.
 در حــال حاضــر ابــزار واحــدی کــه بهتریــن ترکیــب از عوامــل را مدنظــر قــرار داده و همــه فرآیندهــای فیزیکــی را شــاملشــود وجــود نــدارد.

نحوه ارجاع به مقاله
وکیلینــژاد ،رزا .)1400( .مقایســه تطبیقــی نرمافزارهــای شبیهســازی آســایش حرارتــی در محیــط شــهری ،نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران،)2(12 ،
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مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در حیطــه ســاختمان و محیــط شــهری انــواع
شبیهســازیهای گرافیکــی ،تحلیــل ســازه ،بــرآورد هزینــه،
ســنجش انــرژی و  ...وجــود دارد .در ســه دهــه گذشــته
کاربــرد شبیهســازی انــرژی در ســاختمان و محیــط
شــهری گســترش بســیار یافتــه اســت .در زمینــه انــرژی،
شبیهســازی محیــط شــهری میتوانــد بــا دو هــدف عمــده
الــف) تحلیــل آســایش حرارتــی در خرداقلیــم شــهری و
ب) تاثیــر خرداقلیــم شــهری بــر مصــرف انــرژی ســاختمان
انجــام شــود .در حالــت اول تمرکــز بــر آســایش حرارتــی
افــراد پیــاده بــوده و در حالــت دوم تاثیــرات متقابــل محیــط
شــهری و انــرژی مصرفــی ســاختمان مدنظــر اســت .گرچــه
در هــر دو حالــت پارامترهــای مــورد بررســی یکســان اســت
امــا میــزان دقــت محاســبات ،زمــان مــورد بررســی و نحــوه
تعام��ل میــان آنه��ا متف��اوت میباشــد.

کلـ�ی اقلی��م شـ�هری نمیتوانـ�د بــا تحلیــل بخشــی جزئــی
در یــک مقیــاس انجــام شــود .بــه همیــن دلیــل ضــروری
اســت ابزارهــای ســنجش از مقیــاس انســانی تــا مقیــاس
میانهــ و کالن ش��هری بــا یکدیگــر ترکیــب شــود (همــان).
شــکل  ،1سلســله مراتــب مقیاسهــا را از کوچــک بــه
بــزرگ (ســاختمان تــا اقلیــم میانــه) در تعامــل بــا یکدیگــر
نشـ�ان میدهـ�د.

Figure Fig.1.
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مــروری بــر مدلهــا و ابزارهــای موجــود نشــان
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه ارتقــای کیفــی شــرایط
میدهــد کــه در حــال حاضــر ابــزار واحــدی کــه بهتریــن
محیطــی میتوانــد شــرایط مناســبی جهــت حضــور افــراد
ترکیــب از همــه عوامــل را مدنظــر قــرار داده و یــا مــدل
در ایــن مکانهــا فراهــم آورده و بــا افزایــش مــدت زمــان
واحــدی کــه همــه فرایندهــای فیزیکــی را شــامل شــود
اســتفاده از فضاهــای جمعــی ســبب پویایــی و ســرزندگی
وج��ود ن��دارد ( .)Allegrini et al., 2015در هــر پــروژه
شــهری شــود ( .)Purdahimi, 2011اهمیــت ســنجش
پژوهش��ی و اجرای��ی ،اه��داف و محدودیتهــا و شــرایط ویژه
شــرایط آســایش در فضاهــای شــهری را از منظــر عوامــل
روبروســت .اولیــن قــدم جهــت کاربــرد شبیهســازی انــرژی،
مختل��ف زی��ر ض�رـوری میدان��د :پیادهروهــای عمومــی در
انتخاــب اب��زار مناسـ�ب باــ توجـ�ه بـ�ه ه��دف ،محدودیتهــا
بافــت مســکونی ،فضاهــای توریســتی در بافــت تاریخــی،
و امکانــات موجــود اســت کــه بــدون وجــود شــناخت دقیــق
محیطهــای روبــاز نمایشــگاهی-تجاری -فرهنگــی ،فضاهــای
و عمی�قـ از نح�وـه عملک��رد ابزارهــا میس�رـ نمیشــود .بــا
مکــث و انتظــار عمومــی جهــت حمل و نقــل ،خریــد ،تفریح،
توجــه بــه تمایــل طراحــان و محققــان در چندیــن ســال
ورزش .آســایش حرارتــی در فضــای شــهری میتوانــد ســبب
اخی��ر بــه مدلســازی خــرد اقلیمهــای شــهری ،آگاهــی
تشــویق پیــادهروی در شــهرها و بهبــود ســامت عمومــی و
از قابلیته��ای مدلسـ�ازی و محدودیتهــای ابزارهــای
هـ�وای پـ�اک شـ�ود(.)Targhi & Van Dessel, 2015
مــورد کاربــرد ضــروری اســت .از طــرف دیگــر تعــداد رو بــه
شــرایط اقلیــم شــهری شــامل اثــر جزیــره گرمایــی
رشــد نرمافزارهــای شبیهســازی ،انتخــاب ابــزار مناســب را
شــهری و آلودگــی هــوای شــهری اســت کــه از تعامــل
دش��وار میس��ازد .گرچهــ در م��ورد نرمافزاره��ای شبیهســاز
حرارتــی و جریانــات هوایــی در مقیاسهــای مختلــف
انــرژی در حــوزه ســاختمان ،پژوهشهایــی جهــت مقایســه
ایج��اد میشـ�ود .تعــدد پارامترهــای موثــر در ایجــاد
قابلیتهــای نرمافزارهــای مختلــف بــا یکدیگــر انجــام
خرداقلیــم شــهری و نیــز ناپایــداری شــرایط در مقایســه بــا
شــده امــا در مقیــاس شــهری ،پژوهشهــای مشــابه
محیطهــای بســته ،کنتــرل و ســنجش محیطــی را دشــوار
وجــود نــدارد .پژوهــش حاضــر بــا اشــاره بــه اهمیــت انــواع
میســازد .از جملــه عوامــل موثــر در خرداقلیــم شــهری،
شبیهس�اـزی ان��رژی در مقیــاس ش��هری و دس��تهبندی
ضری��ب دی��د ب��ه آســمان ، SVFنسـ�بت ارتفـ�اع ب��ه عــرض
آنهــا ،بــه مقایســه قابلیتهــای مهمتریــن نرمافزارهــای
خیابــان  ،H/Wتراکــم ســاختمانها ،جنــس مصالــح
س��نجش آس��ایش پی�اـده در محی��ط شــهری میپــردازد.
جــداره ســاختمان و ســطوح خیابــان ،میــزان ســبزینگی
پیشینه پژوهش
شــهری ســت .عوامــل مختلفــی از جملــه تراکم ســاختمانی،
شــرایط پوششــی زمیــن ،بــام و ســطوح ســاختمان ،نــوع و
در زمینــه فیزیــک ســاختمان در حــوزه اقلیــم شــهری
نحــوه کاربــرد سیســتم تهویــه مطبــوع موثــر بــر جزیــره
و آســایش شــهری ســه روش تحقیــق کلــی آزمایشهــای
گرمایـ�ی شـ�هری اسـ�ت(.)Ooka, 2007
میدانــی ،آزمایشهــای تونــل بــاد و شبییهســازیهای

عــاوه بــر ایــن طراحــی مناســب محیــط شــهری
عـلاوه بـ�ر کاهـ�ش بارهـ�ای حرارتـ�ی و نـ�وری سـ�اختمانها
میتوانــد منبــع مناســبی جهــت تولیــد انــرژی ایجــاد
نمایــد .طراحــی شــهری بــر مبنــای انــرژی بــا کمــک تولیــد
و بهینهســازی فــرم شــهری بــر اســاس شبیهســازی انــرژی
صــورت گرفتــه و مورفولــوژی ،فــرم شــهری و سیســتم
انرــژی مناس��ب را پیش�نـهاد میده��د .بررســی ســاختار
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عــددی وجــود دارد .بطــور کلــی نرمافزارهــای موجــود بــه
چنــد دســته نرمافزارهــای پیچیــده (مدلســازی ســاختمان
در ارتبــاط بــا منطقــه شــهری) ،مدلهــای مفهومــی کلــی
(نیــاز کلــی انــرژی ســاختمانها) ،سیســتمهای انــرژی
منطق ـهای (بهینهســازی شــبکه گرمایــش ،گاز ،آب ،بــرق)،
تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر ،خرداقلیــم شــهری آســایش
پیــاده ،تقســیم میشــوند(.)Allegrini et al., 2015

رزا وکیلینژاد

مــدل خرداقلیــم شــامل ســه ریزمــدل  )1مــدل تابشــی
بــرای تابــش بلنــد و تابــش خورشــید  )2مدلهــای ســیال
بــرای تعییــن ســرعت بــاد ،انتقــال حــرارت جابجایــی
ســاختمان و دماهــای هــوا  )3مدلهــای انــرژی ســاختمان
یــا شــهر بــرای تعییــن دماهــای ســطوح و نیازهــای انــرژی
میباشــد (همــان) .ابــزار مناســب بــرای طراحــی ســاختمان
انــرژی کارامــد بایــد بــا منظــور کــردن خرداقلیــم شــهری،
بســتر شبیهســازی مناســب را ایجــاد کــرده و بــا اســتفاده
از ترکیب-کوپــل دو ابــزار :یــک کــد  CFDو یــک کــد
حرارتــی تابشــی ،تاثیــرات ســطوح خارجــی را درنظــر
بگیــرد(.)Bouyer et al., 2011
بــا وجــود پیشــرفت بســیار در نرمافزارهــا ،شبیهســازی
مصــرف انــرژی ســاختمان بــه صــورت سیســتمی منفــرد
و جداگانــه از خرداقلیــم و بســتر انــرژی آن واقعگرایانــه
نیســت .در رونــد معکــوس ،شبیهســازی سیســتم انــرژی
شــهری بــدون توجــه بــه ویژگــی ســاختمانهای درون آن
نیــز چنیــن اســت .شبیهســازی محیــط شــهری مصــرف
انــرژی در ســاختمان و سیســتمهای انــرژی مرتبــط بــا آن
را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.

جهــت تحلیــل در مقیــاس کالن ،وجــود اطالعاتــی
از جملــه دمــای ســطوح و دادههــای  GISبــرای تعییــن
شــرایط مــرزی ایــن مدلهــا الزم هســت .در پژوهشــی،
مدلهــای مختلــف آب و هوایــی مقیــاس میانــه جهــت
بررســی اقلیــم شــهری و جزیــره حرارتــی بــا یکدیگــر
مقایســه شــده اســت .اســتفاده از سیســتمهای تهویــه

در شبیهســازی انــرژی و خرداقلیــم ،تابــش بــه ســه
بخــش تابــش مســتقیم ،خورشــید پراکنــده و بلنــد تقســیم
میشــود .شــرایط مــرزی نیــز بــه دو صــورت بــر اســاس
دمــا یــا فشــار بخــار میتوانــد اعمــال شــده و انتقــال
حــرارت و جــرم همرفــت در مــدل ســیال یــا شــارهای
حــرارت و جــرم بــه عنــوان شــرایط مــرزی مســتقیم حــل
شـ�ود (.)Allegrini et al., 2015
ســه عامــل موثــر در ایجــاد آســایش حرارتــی پیــاده
شــامل اقلیــم (تابــش جهانــی ،دمــای هــوا ،رطوبــت نســبی
و ســرعت بــاد) ،خرداقلیــم (ضریــب دیــد بــه آســمان،
تابــش مســتقیم ،تابــش پراکنــده ،دمــای متوســط تابشــی،
دمــای ســطح ،دمــای زمیــن ،آلبــدوی ســاختمان و آلبــدوی
زمیــن) و ویژگیهــای فیزیکــی پیــاده (فعالیــت متابولیکــی
و پوشــش) اســت کــه در نرمافزارهــای موجــود معمــوال
همگــی آنهــا مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت .بــه عنــوان
مثــال در اکثــر نرمافزارهــای ســنجش انــرژی ســاختمان،
تاثیــر اقلیــم مدنظــر قــرار گرفتــه و از خرداقلیــم پشــم
پوشــی میشــود .مدلهــای آســایش حرارتــی داخلــی و
خارجــی نیــز بــا ســاده کــردن اقلیــم ،آن را درنظــر گرفتــه
و از خرداقلیــم و ویژگیهــای پیــاده صــرف نظــر میکننــد.
اوکا ( )2007روشهــای مختلــف ســنجش اثــر جزیــره
گرمایــی شــهری و آســایش پیــاده را معرفــی و بــا توجــه
بــه مقیاسهــای مدلســازی مربوطــه تقســیمبندی کــرده
اســت .در ایــن پژوهــش عملکــرد نســبی مدلهــای
آشــفتگی مختلــف بــرای کاربــرد در عملکردهــای متفــاوت
نیــز بررســی شــده اســت .در مدلســازیهای کــه بــا
هــدف ســنجش آســایش حرارتــی محیــط خارجــی انجــام
میشــود دمــای تابشــی یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر
اســت .بــا اینهمــه نتایــج نرمافزارهــای مدلســازی اقلیمــی
میتوانــد طیــف وســیعی از خروجیهــا از یــک متغیــر
تــا مجموعــه ای از انــواع متغیرهــای خرداقلیــم را شــامل
شــود .بــه عنــوان مثــال دمــای متوســط تابشــی یکــی از
پارامترهــای موثــر در آســایش حرارتــی و مبنــای چندیــن
شــاخص ســنجش آســایش حرارتــی خارجــی اســت .بــا
ایــن حــال اطالعــات اندکــی از نحــوه محاســبه دمــای
متوســط تابشــی توســط نرمافزارهــا در دســترس اســت
( .)Reinhart and Fitz, 2006عــدم اطــاع کاربــران از
پیشفرضهــای نرمافزارهــا در محاســبه دمــای تابشــی و
متغیرهــای آســایش وابســته بــه آن میتوانــد ســبب اتخــاذ
تصمیــم نادرســت شــود .بــه همیــن منظــور در پژوهشــی
متغیرهــای موثــر بــر دمــای تابشــی در پنــج نرمافــزار
HoneyBee& ،Rayman ،Envi-met ،citysim pro
 Ladaybugو  Autodesk CFDبررســی شــده اســت.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

امــا مدلهــای پاییــن بــه بــاال بــر پایــه تیپهــای
معمــاری ســاختمانها یــا نمونــه هــای واقعــی آنهــا
بــه عنــوان نمونــهای از ســاختمانهای موجــود اســتوار
اســت .عملکــرد ســاختمان در ایــن نمونههــا بــر
اســاس تعــداد ســاختمانهای مربــوط بــه هــر گونــه
مدلســازی میشــود .مدلهــای پاییــن بــه بــاال بــرای
اتخــاذ تصمیــم در مــورد سیســتمهای انــرژی و ارزیابــی
نیــاز انــرژی در مقیــاس بــزرگ اســتفاده میشــوند .از
آنجــا کــه مدلســازی منطقــه بــر اســاس اطالعــات
ســاختمانهای نمونــه (تجهیــزات ســاختمان ،ســرعت
تهویــه و  )...انجــام میشــود در نرمافزارهــای طراحــی
شــهری اســتفاده از مدلهــای پاییــن بــه بــاال مطلوبتــر
اســت( .)Swan and Ugursal, 2009

مطبــوع ،افزایــش حــرارت تولیــدی داخلــی ســاختمانها
و پوشــش زمیــن منجــر بــه افزایــش دمــا در مراکــز شــهری
اسـ�ت (.)Ooka, 2007

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

دو روش کلــی بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال
بــرای مدلســازی مصــرف انــرژی یــک بخــش یــا کل
ســاختمانهای یــک منطقــه وجــود دارد .روش بــاال بــه
پاییــن ســاختمانها بــه عنــوان مخــزن انــرژی در نظــر
گرفتــه شــده و مصــرف انــرژی آینــده آنهــا بــه عنــوان
نتیجــه عملکــرد متغیرهــای اقتصــاد کالن بــرآورد میشــود.
مدلهــای پایــه ایجــاد شــده در ایــن حالــت میتوانــد
بــرای برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت نیازهــا اســتفاده شــود.
در مدلهــای بــاال بــه پاییــن بــا ســاختمانها بــه عنــوان
بلوکهایــی از احجــام صلــب بــوده و اطالعاتــی در مــورد
تاثیــرات محیطــی تکنولوژیهــای مختلــف یــا مداخــات
محلــی در ســطح یــک ســاختمان فراهــم نیســت.
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طبــق نتایــج ایــن تحقیــق ،ســیتی ســیم تمــام طیــف
کوتــاه و بلنــد امــواج حرارتــی را درنظــر گرفتــه و بــا
توجــه بــه گســتردگی تعاریــف ورودیهــا ،قابلیــت کاربــرد
در محیطهــای خارجــی پیچیــده را داراســت .انویــت بــا
239

پاییز و زمستان  . 1400دوره  . 12شماره  /2صفحات 235-250

درنظــر گرفتــن ســاختمان ،زمیــن ،گیــاه ،عناصــر منفــرد
و آب قابلیــت شبیهســازی را در طیــف گســتردهای از
کاربردهــا دارد .ریمــن ابــزاری جهــت محاســبات ابتدایــی
دمــای متوســط تابشــی در کاربردهایــی بــا محیــط بســیار
ســاده اســت زیــرا نتایــج آن بســتگی بــه ورودی ضریــب
دیــد بــه آســمان داشــته و تبــادل حرارتــی انعکاســی میــان
امــواج بلنــد و کوتــاه در آن سادهســازی شــده و تنهــا بــرای
زمیــن منظــور شــده اســت (.)Naboni et al., 2017

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در زمینــه ســنجش قابلیتهــای ابزارهــای شــبیه
ســاز انــرژی ســاختمان چندیــن پژوهــش انجــام شــده
اســت .کراولــی و همــکاران ،بــا انجــام پژوهشــی وســیع
و جامــع در مــورد نرمافزارهــای شبیهســازی انــرژی
ســاختمان ،بــه مقایســه بیســت نرمافــزار از مهمتریــن
ابزارهــای شبیهســازی انــرژی ســاختمان پرداختهانــد
( .)Crawley et al., 2005در زمینــه مقایســه ابزارهــای
شبیهســازی انــرژی ســاختمان تعــداد دیگــری تحقیقــات
مشــابه انجــام شــده امــا پژوهشهــای انجــام شــده در
زمینــه شــهری بســیار انــدک اســت .پژوهــش آلگرینــی
و همــکاران ،از معــدود پژوهشهایــی ســت کــه در آن
تعــدادی از ابزارهــای شبیهســازی سیســتمهای مصــرف
انــرژی در مقیــاس محلــه ،مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت
( .)Allegrini et al., 2015امــا در حــوزه شبیهســازی
آســایش پیــاده در محیــط شــهری پژوهــش مشــابه انجــام
نشــده اســت .بــه ایــن ترتیــب انجــام پژوهــش جهــت
شناســایی ،نقــاط ضعــف و کمبــود ابزارهــا در مقیــاس
شــهری ضــروری اســت.

مبانی نظری

مفاهیــم آســایش پیــاده ،آســایش حرارتــی در فضــای
بــاز و شــاخصهای مربــوط بــه آن در حیطــه مبانــی
نظ�رـی پژوه��ش حاضـ�ر قرــار میگیرنـ�د .آســایش حرارتــی
در محیــط خارجــی عــاوه بــر پارامترهــای فــردی حاصــل
برهــم کنــش مولفههــای دمــای هــوا ،رطوبــت ،بــاد و
دمــای متوســط تابشــی اســت .جهــت ارزیابــی اجــزای
حرارتــی اقلیــم شــهری و منطقــهای ،اطالعــات دقیــق
از شــرایط تابشــی محیــط اطــراف ضــروری اســت .ایــن
اطالع��ات میتوان��د اندازهگیــری شــده یــا بــا اســتفاده از
مــدل تابشــی مناســب محاســبه شــود .بــه ایــن ترتیــب دو
روش کلــی پرسشــنامه و شبیهســازی محاســباتی جهــت
بررســی عوامــل مــورد ســنجش وجــود دارد .در پژوهشــی
روشهــای کیفــی بــرای بررســی انتظــار حرارتــی را در
محیطهــای خارجــی شــهری بررســی شــده اســت .طبــق
نتایــج ،انتظــار حرارتــی تحــت تاثیــر طیــف گســتردهای
از عوامـ�ل ش��امل ماهی��ت و مقی��اس بافتهــای فضایــی،
حالــت حرکتــی مــردم و مقیــاس زمانــی دریافــت آنهــا
قـ�رار دارد(.)Lenzholzer et al., 2018
در محیــط شــهری ،یکــی از مهمتریــن پارامترهــای موثــر
در آســایش حرارتــی ،میــزان دریافــت حــرارت از طریــق
تابــش و دمــای تابشــی اســت .دمــای تابشــی بــه عنــوان
یکــی از متغیرهــای کلیــدی آب و هوایــی در تعییــن تعــادل
انــرژی انســان و آســایش حرارتــی ،از برآینــد جریانهــای
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(مســتقیم و غیرمســتقیم) تابشــی (کوتــاه و بلنــد) وارد بــر
1
بــدن انســان حاصلــ میشوــد .دمــای متوســط تابشــی
مهمتریــن پارامتــر اقلیمــی در محاســبات تعــادل حرارتــی
بــدن انســان اســت در روزهــای آفتابــی تابســتان کــه تاثیــر
زیــادی بــر شــاخصهای آســایش حرارتــی مســتخرج از
مدلهــای تعــادل حرارتــی انــرژی انســان دارد .دمــای
متوســط تابشــی بــه عنــوان دمــای یکنواخــت یــک محفظــه
ســیاه رنــگ فرضــی اســت کــه مقــدار مبادلــه حرارت تابشــی
فــرد ســاکن در آن برابــر بــا وقتــی اســت کــه یــک فــرد در
ی��ک محفظ��ه غیریکنواخ��ت واقع��ی ق��رار دارد .دمای تابشــی
باــ مدلساــزی جریانهــای تابشــی بلنــد و کوتــاه در شــش
جه��ت و فاکتوره�اـی زاوی��های بدس�تـ میآیــد.
ســاختمانها و کالبــد شــهر بــا تاثیــر بــر دمــای
تابشــی شــرایط آســایش را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد
( .)Krüger et al., 2011در ایــن محیــط اهمیــت و
میــزان تاثیــر اشــعه تابشــی در احســاس حرارتــی بســیار
اســت ( .)Toudert, 2005عــاوه بــر ایــن ضریــب دیــد بــه
آســمان 2نیــز تاثیــر بســیاری بــر شــرایط حرارتــی خارجــی
دارد ( .)Lin et al., 2006-2010ایــن ضریــب شــاخصی
بــدون بعــد و بــه مفهــوم نســبت تابــش دریافتــی یــک
ســطح صــاف بــه تابــش دریافتــی نیمکــره دربرگیرنــده آن
ســطح اســت(.)Watson and Johnson, 1987
انســلی و اســپرویل ،دو مــدل آســایش حرارتــی
شــاخص دمــای تــر گویســان 3بــا اندازهگیــری مســتقیم
و منطقــه آســایش پیشــنهاد بــر اســاس دادههــای آب و
هوایــی 4را مناســب بــرای کاربــرد در فضــای خارجــی
بیـ�ان کردهانـ�د ( .)Ansley and Spruill, 1990شــاخص
دمــای تــر گویســان در اســتاندارد  ISO7243بــرای چهــار
کالس فعالیــت متابولیکــی تنظیــم شــده اســت .قوانیــن
تدویــن شــده توســط ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد
در  ،ISO7730بــرای محیــط داخلــی تهیــه شــده امــا بــا
افــزودن تبــادل حــرارت تابشــی بــرای محیــط خارجــی نیــز
قابـ�ل اعمـ�ال اسـ�ت (.)Jendritzky and Nübler, 1981
در ســالهای اخیــر امــکان اســتفاده از مــدل آســایش
حرارتــی پایــدار مربــوط بــه فضاهــای داخلــی ،در فضــای
خارجــی بررســی شــده اســت .نتایــج برخــی پژوهشهــا
نشــان میدهــد کــه شــاخصهایی بــا مبنــای مــدل
حرارتــی پایــدار ،جهــت ســنجش آســایش خارجــی در
مــدت زمــان کوتــاه مناســب نمیباشــند (;Hoppe, 2002
.)Leech et al., 2000
طبــق نتایــج هــوپ ،مدلهــای پایــدار بــه دالیلــی
چــون مســائل روانشــناختی ،میــزان پوشــش و نــوع فعالیــت
و محــدوده زمانــی ،میــزان نارضایتــی افــراد را در فضــای
خارجــی بیــش از حــد نشــان میدهنــد .نتایــج پژوهــش
چــون و دیگــران ( )2004و پوت��ر و دی دیــر ( )2000نشــان
میدهنــد کــه شــاخص  5 PMVبــرای ارزیابــی آســایش
حرارتــی در فضاهــای بــاز مناســب نیســت (Cheng et al,
 .)2011; Thorsson et al, 2004لی��ن و دیگــران ()2006
نیــز شــاخصهای  ET6 ،PMVو SET7را بــرای فضاهــای
خارجــی صحیــح نمیداننــد.

رزا وکیلینژاد

بــه ایــن ترتیــب شــاخصهای جدیــدی جهــت
ســنجش آســایش حرارتــی در محیطهــای خارجــی
معرفــی شــدهاند کــه برخــی از آنهــا تنهــا جهــت کاربــرد
در اقلیمهــای خ��اص مناســب هس��تند .اس��پاگنولو و دی
دیــر ( ،)2003شــاخص OUT_SET8را بــرای ســنجش
آســایش حرارتــی خارجــی معرفــی کــرده و بــا توجــه بــه
دمــای آســایش  26.2بــرای ایــن شــاخص و دمــای آســایش
 24بــرای شــاخص  ،setآن را بــرای تمــام فصــول مناســب
میداننــد .بــه گفتــه آنهــا افــراد در محیطهــای خارجــی
میــزان تحمــل درجــه حــرارت گســتردهتری نســبت
بــه فضاهــای داخلــی را دارنــد .شــاخص دمــای معــادل
فیزیولوژیکــی بــه عنــوان شــاخصی جهانــی در ســال 1999
توســط هــوپ معرفــی شــد کــه بــر پایــه مــدل تعــادل
انــرژی مونیــخ اســتوار اســت .دمــای معــادل فیزیولوژیکــی
شــاخص متــداول حالــت پایــدار در فضاهــای بــاز بــوده
و بسـ�یار مـ�ورد اسـ�تفاده اسـ�ت (Mayer and Hoppe,
 .)1987حیــدری و منعــام (Heidari and Mon’am,
 ،)2013محــدوده هــای متفــاوت آســایش حرارتــی را بــر
مبنــای ایــن در غــرب و مرکــز اروپــا ،جنــوب شــرق آســیا و
تهــران مقایســه کــرده اســت .در ســال  ،1999فیــاال یــک
مــدل دینامیکــی پویــا 9را بــرای ســنجش آســایش پیشــنهاد
داد .شــاخص اقلیــم حرارتــی جهانــی 10نیــز آســایش پیــاده
را بــر اســاس دمــای هــوا ،دمــای تابشــی ،رطوبــت نســبی
و ســرعت بــاد و نیــز پارامترهــای فــردی تعییــن میکنــد.

Wind Chill Index and Cooling Power Index

احســاس ســرمایی را درنظــر گرفتــه و از گرمــا را چشــم
پوشــی میکننــد .شــاخص  ITS14بیشــتر در اقلیمهــای
خشــک و شــاخصهای  SETو * OUT SETبیشــتر در
اقلیــم معتــدل اســتفاده میشــود .شــاخصهای *،SET
 PETو * ،OUT_SETاحســاس حرارتــی حــدود خنثــی
را بــا دقــت نشــان داده امــا حالتهــای شــدید اســترس
حرارتــی را نشــان نمیدهنــد .بــا ایــن حــال شــاخص
دمــای معــادل فیزیولوژیــک با بیشــترین اســتفاده شــاخصی
متــداول بــوده و تطبیــق خوبــی بــا اندازهگیریهــای
میدانــی و پرسشــنامهها دارد .شــاخص  UTCIنیــز تنهــا
شــاخصی اســت کــه تاکنــون در همــه اقلیمهــا اعمــال
شــده و تطابــق خوبــی بــا اندازهگیریهــای میدانــی و
پرسشــنامهها دارد( .)Blazejczyk et al., 2012بــه ایــن
ترتیــب بســیاری از نرمافزارهــای آســایش پیــاده در محیــط
شــهری ،دمــای متوســط تابشــی و ضریــب دیــد بــه آســمان

روش پژوهش

هــدف پژوهــش حاضــر ،تعییــن قابلیتهــا ،نقــاط ضعــف
و قــوت و کارایــی نرمافزارهــای ســنجش آســایش حرارتــی
در محیــط شــهری اســت .بدیــن منظــور پژوهــش در چهــار
مرحلــه و بــا اســتفاده از روشهــای مقایســه تطبیقــی و
تحلیــل منطقــی انجــام شــده اســت .در مرحلــه اول بــا توجــه
بــه عوامــل موثــر در ایجــاد خرداقلیــم شــهری ،شــاخصهای
ســنجش آســایش حرارتــی در محیــط خارجــی شناســایی
شــده اســت .مرحلــه دوم بــه شناســایی نرمافزارهــای مرتبــط
و دســتهبندی انــواع و تفکیــک آنهــا از نرمافزارهــای
تحلیــل انــرژی شــهری اختصــاص دارد .در مرحلــه ســوم
نحــوه عملکــرد و ویژگیهــای هــر یــک از نرمافزارهــا مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .در مرحلــه نهایــی ویژگیهــای
نرمافزارهــای منتخــب در زمینــه هــای مختلــف بــا یکدیگــر
مقایســه شــده و نقــاط ضعــف و قــوت و کاربــرد مناســب هــر
یــک مشــخص شــده اســت.
Envimet
در دهــه اخیــر ،نرمافــزار انویمــت یکــی از متداولتریــن
ابزارهــای تحلیــل انــرژی در محیــط شــهری بــوده کــه
توســط مایــکل بــروس 15در ســال  1995در دانشــگاه
بوخــوم آلمــان ارائــه شــده اســت .کاربــرد اصلــی نرمافــزار،
تحلیــل اقلیــم در مقیــاس خــرد و از مهمتریــن ویژگیهــای
آن قابلیــت گرافیــک ســهبعدی اســت .از آنجــا کــه اثــر
متقابــل ســطوح ،گیــاه و هــوا بــا تغییــرات مختلــف موثــر
بــر شــرایط محیطــی خرداقلیــم میتوانــد مــورد بررســی
قــرار گیــرد بــه همیــن دلیــل اغلــب در محیطهــای
ش��هری و معمـ�اری منظ�رـ اس��تفاده میشــود .انویمــت یــک
ابــزار تحلیلــی خرداقلیــم بــر مبنــای تعامــل چهــار سیســتم
خــاک ،گیــاه ،اتمســفر و ســاختمان اســت .در محاســبه ایــن
تعامــل ،دمــای هــوا ،دمــای متوســط تابشــی ،ســرعت و
جهــت بــاد ،تابــش کوتــاه و بلنــد از مقیــاس ســاختمان بــه
کل شهــر انجاــم میشــود .انویمــت بــرای مقیــاس کوچــک
بــا دقــت از  0.5تــا  5متــر افقــی و در بــازه زمانــی 24
تــا  48ســاعته بــا گام  1تــا  5ثانیــه طراحــی شــده و بــا
اسـ�تفاده از آن اثرــات پوش��شهاي گياهــي ،جنــس خــاك،
بافــت شــهری و تراكــم آن ،تــا ارتفــاع  2500متــر قابــل
محاسـ�به اسـ�ت(.)Bruse, 1998
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Heat Index and Wet Bulb Globe Temperature In-

 dexبــرای اقلیمهــای گــرم پذیرفتــه شــده و مقیاســی برای
احســاس ســرمایی ندارنــد .در نقطــه مقابــل شــاخصهای

را محاســبه میکننــد گرچــه خروجــی آنهــا در زمینــه
شــاخصهای آســایش حرارتــی مختلــف اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

بیشــترین مطالعــات در مــورد شــرایط آســایش حرارتــی
خارجــی بــه ترتیــب دراقلیمهــای معتــدل ،خشــک ،ســرد
و تراپیــکال انجــام شــده اســت .شــاخصهای ، UTCI11
 STI13 ،PT12تنهــا شــاخصهایی هســتند کــه میتواننــد
بــرای تعییــن همــه احســاسهای حرارتــی (از اســترس
گرمایــی زیــاد تــا اســترس ســرمایی زیــاد) بــکار رونــد
و بنابرایــن در همــه اقلیمهــا کاربــرد دارنــد .مــدل
شــاخصهای ،Humidex ،Index of Thermal Stress
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انویمــت در یــک شبیهســازی یکپارچــه ،تاثیــر عوامــل
خــرد تــا کالن را از دمــای بــرگ و ســرعت تبخیــر از آن،
انعــکاس یــک مصالــح تــا تاثیــر ســازماندهی ســاختمانها
در مقی��اس همس��ایگی را تحلیــل میکن��د .ایــن ابــزار
متش��کل از چن�دـ م�دـول نرمافــزار کمکــی اســت کــه هــر
16
یــک وظیفــه معینــی بــه عهــده دارنــد .مــدول بیومــت
ســنجش شــرایط آســایش حرارتــی را انجــام داده و از
شـ�اخصهای مبنـ�ای  PMV ،PET ،UTCIو MRT
17
اسـ�تفاده میکنـ�د( .)Bruse, 2014مــدول لئونــاردو
نیــز جهــت نمایــش گرافیکــی نتایــج خروجــی و اســتخراج
عــددی آنهــا بــکار میــرود .انویمــت بــا امــکان مدلســازی
241
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و محاســبات انــواع مختلــف گیاهــان ،درختــان ،آب و
مصالــح ،جریــان انــرژی و تبــادل حــرارت را بیــن فضــای
ب��از و محی��ط داخل��ی را محاس�بـه میکنـ�د .عــاوه بــر
ایــن قابلیــت محاســبه دمــای ســطوح ســاختمان ،دیــوار
و بــام ســبز و محاســبه ســرمایش تبخیــری را نیــز دارد.
ایــن ابــزار در محاســبات جریــان هــوا از  CFDاســتفاده
کــرده و تابــش خورشــید ،جریــان بــاد و آلودگــی هــوا
را بــه صــورت یکپارچــه درنظــر میگیــرد .شــکل ،2
نمونــهای از تحلیــل انجــام شــده در محیــط انویمــت را
نشـ�ان میدهـ�د.

Figure 3. Sample
analysis
in Rayman
(Matzarakis
)& Rutz, 2007
Fig.3.
Sample
analysissoftware
in Rayman
software

)(Matzarakis & Rutz, 2007

umi

ابــزار یومــی 20کــه توســط آزمایشــگاه طراحــی پایــدار
دانشــگاه امآیتــی طراحــی شــده ،عمدتـاً جهــت ارزیابــی و
مقایســه گزینههــای مختلــف طراحــی شــهری بــر میــزان
مصــرف انــرژی ســاختمانها در واحــد همســایگی کاربــرد
دارد .ایــن ابــزاری پالگینــی رایــگان در محیــط راینوســت
کــه بــا اســتفاده از نرمافزارهــای انــرژی پــاس ،دیســیم
و رادیانــس و یــک رابــط کاربــر گرافیکــی تحلیلهــا را
انجــام میدهــد .در ایــن مــدل تــوده ســاختمانها در
واحــد همســایگی یــا شــهر شــامل پوســته ســاختمانها
بــا درصــد پنجــره ،درختــان ،ســایه ســازها ،خیابانهــا و
Fig.2. Sample analysis in Envimet software
in Envimet
 Figure 2. Sample analysis(Huttnerزیرســاختهای اصلــی ،پنجرههــا بــا ســایبانهای ثابــت
et al.,software
)2008) (Huttner et al., 2008
مدلســازی میشــود .ایــن ابــزار قابلیــت مدلســازی
Rayman
انــواع تودههــا بــا تعیییــن مصالــح را دارا بــوده و تــا
نرمافــزار رایــگان ریمــن 18توســط دانشــگاه فرایبــورگ
حــدودی بــه ابــزار ســان تــول 21شــباهت دارد .بــرای ایجــاد
آلمــان تهیــه شــده و در دو نســخه آلمانــی و انگلیســی وجــود
تاثیــرات خرداقلیــم و جزیــره گرمایــی شــهری ایــن مــدل
دارد .ایــن نرمافــزار میــزان تابــش ،تاثیــر ابرهــا ،درختــان و
از ابــزار  UWG22اســتفاده کــرده و الیــه هوایــی باالتــر
موانــع ســایهاندازی را بــر تابــش مــوج کوتــاه محاســبه کــرده
شــهری را بــا الیــه هــوای ســطح خیابانهــای شــهری
19
و قابلیــت اســتفاده در دو مقیــاس محلــی و منطقــه ای
ترکیــب میکنــد .ایــن مــدل ،ابــزار محاســباتی بــرای تولیــد
را دارد .مهمتریــن خروجــی محاســباتی ایــن مــدل ،دمــای
دادههــای خرداقلیمــی بــا ورودیهــای اندازههــای هندســی،
متوســط تابشــی ســت کــه بــا اســتفاده از آن شــاخصهای
آلبــدو و انتشــار مصالــح ســاختمانها و خیابانهــا ،پوشــش
حرارتــی  PET ،PMVو * SETنیــز محاســبه و ارائــه
درخــت و گیاهــان ،سیســتم تهویــه مطبــوع و تراکــم و
میشــود .عــاوه بــر ایــن مقــدار ضریــب دیــد بــه آســمان و
برنامــه بــر اســاس مدلســازی تــب 23اســت .بــه عبارتــی
طــول مــدت تابــش آفتــاب نیــز میتوانــد اســتخراج شــود.
ابــزار  UWGفایــل  epwرا بــرای ایســتگاه آب و هوایــی
حداقــل دادههــای موردنیــاز بــرای ورودی نرمافــزار دمــای
روســتایی بــه نزدیکتریــن مرکــز شــهری بــرای تاثیــرات
هــوا ،رطوبــت نســبی و ســرعت بــاد اســت(Matzrakis and
ســاعتی جزیــره گرمایــی شــهری تبدیــل میکنــد .از آنجــا
 .)Rutz, 2005; Matzarakis et al, 2007, 2010ســایر
کــه ایــن مــدل فقــط در حالتــی کــه ایســتگاه هواشناســی
دادههــای ورودی شــامل مشــخصات جغرافیایــی محــل،
در جهــت روبــه بــاد شــهر باشــد تبییــن شــده اســت ،بایــد
ویژگیهــای فــردی ســن و جنــس ،نــوع فعالیــت و پوشــش
محتاطانــه و در مکانهایــی بــه دور از مجــاورت بدنههــای
بوــده و بــرای محاسـ�به ش��اخصهای حرارت��ی براسـ�اس
بــزرگ آب اســتفاده شــود.
تعـ�ادل انـ�رژی افــراد ،دادهه��ای آب و هوای��ی دم��ای هــوا،
س��رعت بــاد ،رطوب��ت نس��بی و مق��دار تاب��ش م��وج کوت��اه و
م��وج بلن��د و دادهه��ای حرارت��ی فیزیکـ�ی (میـ�زان فعالیـ�ت و
پوشــش) موــرد نیــاز اســت .عــاوه بــر ایــن نرمافــزار قابلیــت
ورود ویژگــی ســاختمانها ،درختــان و نــوع آنهــا (برگــدار و
مخروطــی) و مقــدار پوشــش ابرهــای آســمان را بــه صــورت
ترســیم آزاد و یــا عکسهــای چشــم ماهــی دارد .بــه ایــن
ترتیــب نرمافــزار طــول مــدت تابــش آفتــاب ،حداکثــر ،کل
و متوســط روزانــه تابــش خورشــید و تعییــن مناطــق ســایه
را محاســبه میکنــد .خروجیهــا بــه دو صــورت نمــودار و
متــن اســت .شــکل  ،3نمون ـهای از تحلیــل انجــام شــده در
محیــط ریمــن را نشــان میدهــد.
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خروجیهــای مــدل انــرژی مصرفــی ،آســایش حرارتــی
خارجــی ،مکانهــای ســایه ،قابلیــت پیــاده و دو شــاخص
آناتومــی نــور روز ســاالنه24در هــر طبقــه ســاختمان اســت
( .)Dogan et al., 2012عــاوه بــر ایــن قابلیــت تعییــن
شــاخص قابلیــت پیــاده را دارد .شــاخص آمریکایــی قابلیــت
پیــاده امتیــازی بیــن  0تــا  100بــر اســاس نزدیکــی بــه
امکاناتــی ماننــد فروشــگاه مــواد غذایــی ،رســتورآنها،
مراکــز خریــد ،مــدارس ،بانــک ،پــارک ،کتــاب و ســرگرمی
اســت( .)Walkscore, 2013گاالپاگــوس 25در گرســهاپر
میتوانــد بــا قابلیــت پیــاده ترکیــب شــده و مکانیابــی را در
همســایگیها ارتقــا دهــد(.)Rakha and Reinhart, 2012

رزا وکیلینژاد

تفــاوت اساســی مدلهــای پاییــن بــه بــاال بــا یومــی
ایــن اســت کــه ایــن مدلهــا بــا همــه ســاختمانهای یــک
گونــه بــه صــورت یکســان بــرای اهــداف آمــاری برخــورد
میکننــد .یومــی بــا تمرکــز بــر معمــاری و طراحــی شــهری
تمایــل بــه حــل مجــدد تفاوتهــای مصــرف انــرژی بخاطــر
شــرایط خرداقلیــم محلــی شــهری ماننــد خودســایهاندازی
یــا اثــر جزیــره حرارتــی دارد .مــدل آســایش حرارتــی در
یومــی سادهســازی شــده و از متوســط دمــای تابشــی و
اثــرات بادهــای محلــی چشمپوشــی میشــود.
ایــن ابــزار هیــچ یــک از شــاخصهای آســایش حرارتــی
خارجــی را ارائــه نمیدهــد .تحلیــل آســایش حرارتــی ارائــه
شــده توســط یومــی ،شــامل تعییــن و نمایــش نقــاط ســرد
و گــرم در محیــط شــهری اســت .معیــار تعییــن نقــاط
گــرم ،تعــداد ســاعاتی ســت کــه فضــای شــهری در معــرض
تابــش قــرار گرفتــه و دمــای هــوا در آنهــا باالتــر از یــک
آســتانه دمایــی معیــن (مثــا  28درجــه) اســت .نقــاط
ســرد نیــز بخشــهایی از فضــای شــهری هســتند کــه در
تعــداد ســاعات زیــادی از ســال ،دمــای آنهــا پایینتــر از
یــک آســتانه دمایــی معیــن (مثــا  5درجــه) بــوده و تابــش
را دریافــت نمیکننــد( .)Reinhart at al., 2013شــکل
 ،4نمونــه ای از تحلیــل انجــام شــده در محیــط یومــی را
نشــان میدهــد.

ارزیابــی آســایش پیــاده بــر اســاس چیدمــان
ســاختمانها و اثــرات نامطلــوب آیرودینامیکــی در
گوشــهها و بیــن ســاختمانها ســنجیده میشــود .مــدول
آســایش بــاد پیــاده در نرمافــزار اورباوینــد اقلیــم محلــی
را در رابطــه بــا پــان تــوده ســاختمانها ارزیابــی کــرده
و بــا محاســبه تواتــر بادهــا ،نقشــه فصلــی یــا ســاالنه از
بــاد و تابــش ارائــه میدهــد .مــدول تهویــه طبیعــی در
ایــن ابــزار بــا تخمیــن پتانســیل تهویــه طبیعــی بــر مبنــای
اطالعــات مبنــای اقلیمــی ،نــرخ تعویــض هــوا ،پــان تــوده
و ویژگیهــای بهینــه بازشــوها را محاســبه میکنــد.
پتانســیل تهویــه طبیعــی بــه تنــوع زمانــی (فصــول و
روز/شــب) ،توپوگرافــی ،همــواری زمیــن و ســاختمانهای
مجــاور بســتگی دارد .ایــن ابــزار بــا ارزیابــی تولیــد انــرژی
بــاد در محیــط مصنــوع و در مجــاورت ســازههای حســاس
بــه جریانــات هوایــی ،میــزان تولیــد ســاالنه انــرژی و
اطالعــات کلیــدی را بــرای انتخــاب بهتریــن تجهیــزات و
مکانهــا را پیشــنهاد میدهــد .ایــن مــدول بــرای هــر
ســاختار معمــاری ،مشــبندی اتوماتیــک را جهــت محاســبه
دقیــق  CFDبــا توجــه بــه محیــط اطــراف (توپوگرافــی،
همــواری و گیاهــان) انجــام میدهــد.
مهمتریــن ویژگــی آن بیــان گرافیکــی و کاربــری
آســان اســت .نرمافــزار اورباســان تابــش خورشــیدی را در
محیــط شــهری ارزیابــی کــرده و در محاســبات ارزیابــی
آســایش پیــاده ،شــرایط حرارتــی ســاختمان و پتانســیل
انــرژی خورشــیدی کاربــرد دارد .ایــن ابــزار بــا محاســبه
میــزان تابــش خورشــید بــر روی ســطوح بــا مصالــح
مختلــف و در ترکیــب بــا ابــزار قبلــی ،مطالعــات کامــل
اقلیــم و آســایش را فراهــم میکنــد .شــکل  ،5نمونــه ای
از تحلیــل انجــام شــده در محیــط اورباوینــد و اورباســان
را نشــان میدهــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Meteodyn

ســاختمان اســت .مــدول منابــع انــرژی بــه توربینهــای
کوچــک تولیــد بــاد اختصــاص دارد کــه بــا محاســبه
پتانســیل بــاد درون ســایت ،محــل توربینهــا را بــرای
تولیــد بهینــه و عمــر تجهیــزات اعتبارســنجی میکنــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Figure 4. Sample
analysis
in analysis
UMI software
(Reinhart
)et al., 2013
Fig.4.
Sample
in UMI
software
)(Reinhart et al., 2013
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شــرکت متئودیــن 26کــه در ســال  2003تاســیس
شــده مجموعــه نرمافزارهایــی در زمینــه شبیهســازی
بــاد بــا  CFDو مطالعــات انــرژی فراهــم کــرده اســت.
ایــن نرمافزارهــا در ســه دســته در ارتبــاط بــا انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،ســاختمان و شــهر ،حمــل و نقــل و امنیــت
ســازه هــا در برابــر بــاد طراحــی شــدهاند .بــا اســتفاده
از دو ابــزار اورباوینــد 27و اورباســان 28میتــوان آســایش
پیــاده را در محیــط شــهری بررســی نمــود .ابــزار اول ،یــک
شبیهســاز جریــان بــاد اســت کــه مخصــوص محیطهــای
شــهری و ســاختمانها طراحــی شــده و یــک مــدول
آســایش بــاد پیــاده نیــز مناطــق عــدم آســایش بــاد را در
اطــراف ســاختمانها بــرای معمــاران و طراحــان شــهری
تعییــن میکنــد .شــاخص آســایش در برابــر بــاد بــر
اســاس تواتــر و ســرعت بــاد تعییــن میشــود .ایــن مــدول
تهویــه طبیعــی درونــی ســاختمانها در ســاختمانهای
بــا طراحــی ایســتا و پیشــرفته مدلســازی میکنــد.
ـرعت متوسـ
متغیرهــای مــورد اندازهگیــری ،جهــت و سـ
re 5. Sample analysis inFig.5.
Urbawind
and analysis
Urbasun in
software
”(https://meteodyn.com/
ـط accessed on
September
)2019
Sample
Urbawind
and Urbasun software
)(meteodyn, 2019
بــاد ،شــدت آشــفتگی و متوســط ضرایب فشــار روی پوســته
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Solene
ســولن ابــزاری بــرای شبیهســازی خرداقلیــم شــهری
و مصــرف انــرژی ســاختمان بــر اســاس محاســبات نــور
خورشــید و تابــش حرارتــی ســت کــه در دهــه 1990
بــه زبــان فرانســوی توســط مرکــز تحقیقــات کرمــا 29در
فرانســه ایجــاد شــد .هــدف اصلــی ایــن ابــزار تعییــن میــزان
دسترســی پروژههــای شــهری و معمــاری بــه نــور خورشــید
و تاثیــر خــرد اقلیــم بــر میــزان مصــرف انــرژی ســاختمان
بــا اســتفاده از محاســبات تابــش حرارتــی بــود .ســولن-
خرداقلیــم 30ابــزاری بــرای ارزیابــی کارایــی پوســته هــا بــر
مبنــای مصــرف انــرژی در مقیــاس محلــه در ســال 2015
ایجــاد شــده اســت .ســولن-خرد اقلیــم پلــت فرمــی بــا
ابزارهــای شبیهســازی خرداقلیــم شــهری اســت کــه بــرای
ارزیابــی فــرم شــهری و تاثیــر اقلیمــی پروژههــای شــهری و
معمــاری بــکار میــرود .نرمافــزار فعلــی ســولن -خرداقلیــم
در مقیــاس همســایگی میتوانــد متغیرهــای دمــای
ســطوح ،آســایش خارجــی ،مصــرف انــرژی ســاختمان،
کاهــش جزیــره گرمایــی شــهری ،تاثیــر ســبزینگی شــهری،
انتخــاب مصالــح را شبیهســازی کنــد .ســولن -خرداقلیــم
Fig.6. Structure of modules and calculation analysis in
Figure 6. Structure of modules
and
calculation
analysis
in
Solene-microclimate
(Gros
et
al.,
)Solene-microclimate (Gros et al., 2015
)2015از
جهــت محاســبه رفتــار حرارتــی ناپایــدار ســاختمان
مــدل حرارت-تابــش ســولن اســتفاده میکنــد کــه بــا
اسـ�تفاده از ابـ�زار  CDFکــد ســتورن 31بــا جریــان هــوای
خارجــی کوپــل میشــود .مزیــت اصلــی ایــن ابــزار توجــه
بــه کل محیــط شــهری ســت کــه تبــادالت تابشــی (تابــش
مــوج کوتــاه و بلنــد) و تاثیــر خــاک ،دیــوار ،بــام ســبز و
درختــان و شــرایط هوایــی خارجــی ســاختمان را تعییــن
میکنــد .امــکان تعریــف پوســتههای جدیــد شــهری بــا
مصالــح تغییــر فــاز دهنــده یــا سیســتمهای تولیــد انــرژی
خورشــیدی در محیــط ســولن-خرداقلیم وجــود داشــته و
کارایــی آنهــا میتوانــد ارزیابــی شــود .مــدل ســه بعــدی
شــهر از هــر نرمافــزار اتوکــد میتوانــد از طریــق فایــل
بــا فرمــت  ACISبــه محیــط ســولن-خرداقلیم وارد شــود
( .).satعــاوه بــر ایــن یــک رابــط کاربــر جدیــد در گــوگل
اســکچاپ 32ورود و خــروج هندســی را میســر ســاخته و
بعــد از مــش زدن مــدل ،نمایــش نتایــج را بــا نقشــه هــای
گــول ارت 33ســه بعــدی میســر میکنــد .شــکل  ،6ســاختار
مدولهــا و محاســبات تحلیلــی انجــام شــده در محیــط
ســولن-خرداقلیم و شــکل  ،7نمونــهای از تحلیــل انجــام
شــده در ایــن محیــط را نشــان میدهــد.
SOLWEIG
نرمافــزار ســولوگ 34انــواع شــارهای تابشــی ،دمــای
متوســط تابشــی و الگوی ســه بعدی ســایه را در ساختارهای
شــهری پیچیــده مدلســازی میکنــد .ورودیهــای ایــن
مــدل شــامل داده هــای آب و هوایــی ،تابــش ،دمــای هــوا،
رطوبــت نســبی ،هندســه شــهری ،اطالعــات جغرافیایــی
طــول و عــرض و ارتفــاع اســت .بــرای تعییــن دمــای
متوســط تابشــی ،نقشــه مــداوم از ضریــب دیــد بــه آســمان
الزم اســت .بــرای افزایــش دقــت خروجــی مــدل اطالعــات
ســبزینگی و پوشــش زمیــن میتوانــد اضافــه شــود .مــدل
ســول وگ در نرمافــزار یومــپ 35اجــرا میشــود کــه یــک
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رزا وکیلینژاد

پالگیــن پایتــون 36در برنامــه  QGISاســت .یــو ام ای
پــی ،ابــزاری بــرای طراحــی اقلیمــی در مقیــاس شــهری
بــا واســط کاربــر گرافیکــی ســت کــه مدلهــا و ابزارهــای
ضــروری بــرای شبیهســازی هــای اقلیمــی را بــا یکدیگــر
ترکیــب کــرده و بــرای تعییــن آســایش حرارتــی خارجــی،
مصــرف انــرژی شــهری و تعدیــل تغییــر اقلیــم کاربــرد دارد.
ایــن ابــزار متــن بــاز37و رایــگان بــوده و مهمتریــن ویژگــی
آن توانایــی کاربــر بــرای تعامــل بــا داده هــای فضایــی
جهــت تعییــن پارامترهــای مــدل اســت .ســه جــز اصلــی آن
شــامل پیــش پردازشــگر (بــرای ورودیهــای آب و هوایــی و
اطالعــات ســطوح) ،پردازشــگر (سیســتمهای مدلســازی
ماننــد مدلهــای ســطوح زمیــن شــهری) ،پــس پردازشــگر
(ابزارهایــی بــرای تحلیلــی خروجیهــا (نمونــه مســتقل و
گروهــی ،نشــانگرهای عــدم قطعیــت ،کاربردهــای کاربــر)
میباشــد.

شــهری پیچیــده محاســبه میکنــد .ایــن مــدل قابلیــت
تعییــن امــواج گرمایــی و تاثیــر زیــر ســاختارهای ســبز بــر
روان آب ،تاثیــر ســاختمانها بــر تنــش حرارتــی انســان،
تولیــد انــرژی خورشــیدی و تاثیــر فعالیتهــای انســانی بــر
انتشــارات گرمایــی را داراســت .گرچــه در مــدل محاســباتی
ســولوگ تمرکــز بــر محاســبه شــارهای حرارتــی تابشــی
پیــاده بــوده و بــرای شــارهای حرارتــی روی ســطوح بــام
ســاختمان مناســب نیســت .دادههــای الزم بــرای ســولوگ
شــامل دو دســته شــامل اطالعــات فضایــی و اطالعــات آب و
هوایــی و پارامترهــای محیطــی اصلــی الزم ضریــب آلبــدو و
انتشــار زمیــن و دیوارهاســت .دادههــای آب و هوایــی الزم،
دمــا و رطوبــت هــوا و تابــش مــوج کوتــاه ورودی بــوده و
فایــل آب و هوایــی پیــش فــرض فرمــت یومــپ دارد .یــک
پالگیــن پیــش پردازشــگر دیگــر بــرای ایجــاد ارتفــاع دیــوار
ســاختمانها الزم اســت.

ســولوگ نیــز یکــی از ابزارهــای پردازشــگر اســت کــه
بــرای تعییــن آســایش حرارتــی ،دمــای متوســط تابشــی و
مصــرف انــرژی در دو مقیــاس محلــی و خــرد بــکار میــرود
کــه میتوانــد بــرای یــک زمــان خــاص یــا یــک بــازه
زمانــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .اولیــن نســخه مــدل
ســولوگ در ســال  2008ایجــاد شــده و در ســال 2016
اولیــن نســخه آن در ترکیــب بــا نرمافــزار یومــپ ارائــه
شــد .ســول وگ بــا تعییــن جریانهــای حرارتــی دو و
ســه بعــدی و تنــوع پوششــی زمیــن و گیاهــان ســه بعــدی
(درخــت و بوتــه) ،دمــای متوســط تابشــی را در ســاختارهای

در قســمت پیــش پردازشــگر یومــپ یــک محاســبهگر
بــرای ضریــب دیــد به آســمان وجــود دارد کــه بــرای اجرای
آن بایــد نقشــه ضریــب دیــد بــه آســمان بــرای ســاختمانها
و گیاهــان ایجــاد شــود .اجــرای نتایــج تحلیــل شــده از
پالگیــن تحلیــل ســولوگ 38در قســمت پــس پردازشــگر
بــوده و امــکان دریافــت خروجــی هــا بــه صــورت شــبکه
محاســباتی از انــواع پارامترهــا و یــا دادههــای کامــل از یــک
نقطــه موردنظــر وجــود دارد .شــکل  ،8دیاگــرام درختــی
متغیرهــا و تحلیلهــای انجــام شــده و شــکل  ،9نمونـهای از
تحلیــل انجــام شــده در محیــط ســولوگ را نشــان میدهــد.
معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Fig.8. Structure
of modules
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of modules
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)Fig.9. Sample analysis in SOLWEIG (Lindberg et al., 2018

)Figure 9. Sample analysis in SOLWEIG (Lindberg et al., 2018
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یافتهها
مقايسه قابليتهاي نرمافزارها

جهــت مقایســه قابلیتهــای شــش نرمافــزار مطــرح
شــده ،برخــی از مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر نحــوه
عملکــرد شبیهســازی تعییــن شــده اســت .اســتخراج ایــن
عوامــل بــر اســاس اهــداف مختلــف کاربــرد شبیهســازی
انــرژی و نیــز بــا توجــه بــه عوامــل مــورد بررســی در مطالعات
مشــابه پیشــین بــا رویکــرد مقایســه تطبیقــی نرمافزارهــا
solweig
+
+
+
-

solene
+
+
+
+

مقایسه تطبیقی ابزارهای شبیهسازی آسایش حرارتی در محیط شهری

صــورت گرفتــه اســت .جــداول  1تــا  4خالصــهای از ایــن
اطالعــات را نشــان میدهنــد .بــر اســاس مقایســه انجــام
شــده ،در هــر جــدول ســه ابــزار کاملتــر بــا تغییــر رنــگ
ســتون مربوطــه مشــخص شــده اســت .قابلیــت ابزارهــا در
زمینــه اطالعــات پایــه شــامل دمای خشــک ،رطوبت نســبی،
ســرعت بــاد و دمــای تابشــی در جــدول  1و شــاخصهای
ســنجش آســایش حرارتــی خارجــی شــامل PMV/ ،MRT
 SET* ،UTCI ،PET ،PPDو  ،PTدر مقایســه بــا یکدیگــر
در جــدول  ،2نشــان داده شــده اســت.

Table 1. Software comparison for climatic indicators
Table 1. Software comparison for climatic indicators
Envimet
Meteodyn
Rayman
umi
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Indicator
DBT
RH
MRT
V

Table 2. Software comparison for outdoor thermal comfort indicators
Table 2. Software comparison for outdoor thermal comfort indicators

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

solweig
+
+
+

در انویمــت و ســولن ،هــر چهــار پارامتــر دمــای خشــک،
رطوبــت نســبی ،ســرعت بــاد و دمــای تابشــی محاســبه
میشــود .ســولوگ بجــز ســرعت بــاد ســه پارامتــر دیگــر را
محاســبه میکنــد در حالیکــه در ریمــن دمــای خشــک و
دمــای تابشــی بــدون توجــه بــه رطوبــت نســبی و ســرعت باد
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .تنهــا پارامتــر مــورد بررســی
در یومــی دمــای خشــک و در متئودیــن ،ســرعت بــاد اســت.
ریمــن ،بــا محاســبه شــارهای تابشــی ،شــش شــاخص از
انــواع شــاخصهای آســایش حرارتــی را محاســبه میکنــد.
در انویمــت و ســولن نیــز چهــار شــاخص ،UTCI ،MRT
 PETو  PMVدر مـ�دل سـ�ولوگ سـ�ه شـ�اخص ،MRT
 UTCIو  PETمحاســبه میشــود .در حالــی کــه هیچکــدام
از شــاخصهای متــداول ســنجش آســایش حرارتــی جــز
دادههــای خروجــی یومــی و متئودیــن قــرار نــدارد.

جهــت انجــام شبیهســازی بــا دقــت و صحــت مناســب،
درنظــر گرفتــن ســه مــدل پایــه تابــش ،انتقــال حــرارت و
جریــان هــوا  CFDدر ترکیــب بــا یکدیگــر ضــروری اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه در بســیاری از ابزارهــای شبیهســازی
انــرژی ،جهــت ســاده ســازی از برخــی معــادالت در فرآینــد
تحلیــل ،چشمپوشــی میشــود .در نرمافزارهــای انویمــت
و ســولن ،هــر ســه معــادالت تابــش ،حــرارت و جریــان هــوا
تحلیــل میشــوند .تحلیــل انجــام شــده در مدلهــای ریمــن،
ســولوگ و یومــی تنهــا بر اســاس مــدل تابــش و مــدل حرارت
بــوده و بــا چشــم پوشــی از مــدل جریــان هــوا ،شــرایط آن
ثابــت فــرض میشــود .در متئودیــن ،مــدل تابــش در ابــزار
اورباســان و مــدل جریــان هــوا در ابــزار اورباوینــد تحلیــل
میشــود .جــدول  ،3مقایســه نرمافزارهــای مــورد بحــث را
در زمینــه معــادالت مــورد حــل در هــر ابــزار نشــان میدهــد.

Table 3. Software comparison for solving equations and models
Table 3. Software comparison for solving equations and models

solweig
+
+
-
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solene
+
+
+
+

umi
-

Rayman
+
+
+
+
+
+

Meteodyn
-

Envimet
+
+
+
+

Indicator
PMV/PPD
PET
*SET
UTCI
PT
MRT

solene
+
+
+

umi
+
+
-

Rayman
+
+
-

Meteodyn
+
+

Envimet
+
+
+

Model
Radiation Model
Thermal Model
CFD Model

قابلیــت نرمافزارهــا در ســایر زمینههــا در جــدول 4
بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت .مــوارد مــورد بررســی
شــامل پیــش فرضهــا و عوامــل چشــم پوشــی شــده،
ســایر پارامترهــای قابــل اســتخراج ،نــوع دادههــای خروجــی
(عــددی و گرافیکــی) ،ســهولت کاربــری ،تبــادل بــا ســایر
نرمافزارهــا ،واســط گرافیکــی ،دسترســی و هزینــه اســت.

ابــزار ســولوگ تنهــا شــارهای حرارتــی تابشــی در ســطح
پیــاده محاســبه شــده و از شــارهای حرارتــی منتشــره از
ســطوح باالتــر از جملــه بــام ســاختمانها چشمپوشــی
میشــود .عــاوه بــر خروجیهــای ذکرشــده ،در انویمــت،
متوســط دمــای داخلــی ســاختمانها و دمــای ســطوح
قابــل اســتخراج اســت.

در ریمــن ،متئودیــن و ســولوگ ،عملکــرد حرارتی درون
ســاختمانها بــه صــورت ثابــت فــرض میشــود .در یومــی،
بــا چشــم پوشــی از متوســط دمــای تابشــی و اثــرات بادهای
محلــی ،مــدل آســایش حرارتــی ســاده ســازی شــده اســت.

متئودیــن و ریمــن ،امــکان اســتخراج ضرایــب دیــد بــه
آســمان را فراهــم میکننــد .یومــی قابلیــت پیــاده را در
واحــدی بیــن  0تــا  100نشــان میدهــد .در متئودیــن،
شــدت آشــفتگی ،ضرایــب فشــار روی پوســته ســاختمانها،

رزا وکیلینژاد

solweig
Building
thermal
PerformanceRoof Surface
Heat Fluxes
Sky View
Factor
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solene
-

Table 4. Software comparison for various fields
Table 4. Software comparison for various fields
Envimet
Meteodyn
Rayman
umi
Building
Building
Mean Radiant
thermal
thermal
TemperaturePerformance
Performance
Local Wind
Effects

Daylight
penetrationEnergy
Consumption
and Interior
building’s
Interior
TemperatureSurface
Temperatures

Walkability

Sky View
Factor

+
+
Need Training

+
+
Hard

+
+
Easy

+
+
Average

-

CAD- Sketch
UP-Google
Earth
Research
Version

+

Image-CAD

Free in
Grasshopper

Free

Free

Numerical
Graphical
Ease of Use

Output
Date

Image-CAD

Exchange with other
software

Free
Educational
VersionVarious
Version with
Different
Capabilities

Access and Price

ریمــن ،یومــی و ســولوگ رایــگان بــوده و ســولن خرداقلیــم
نیــز بــه صــورت نســخه پژوهشــی در دســترس اســت.

شاخصهای آسایش حرارتی در نرمافزارها

نــرم افزارهــای مــورد بررســی قابلیتهــای متفــاوت
داشــته و در زمینــه محاســبه شــاخصهای آســایش
حرارتــی متفــاوت عمــل میکننــد .انویمــت عــاوه بــر
آنکــه امــکان محاســبه آســایش حرارتــی را بــرای افــراد و
شــرایط مختلــف فراهــم کــرده اســت ،آنهــا را بــه صــورت
انــواع مختلفــی از شــاخصهای حرارتــی خروجــی شــامل
 PET ،PMV/PPD ،MRTو  UTCIرا ارائــه میدهــد .در
ایــن ابــزار شــرایط خرداقلیــم محلــی و ســه نــوع معــادالت
تابــش ،تبــادل حــرارت و جریــان هــوا در محاســبات منظــور
شــده اســت.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

کاربــرد یومــی در صــورت آشــنایی بــا محیــط گرســهاپر،
آســان بــوده و اســتفاده از انویمــت و ســولوگ نیازمنــد
آمــوزش اســت .بــرای کاربــرد متئودیــن وجــود دانــش پایــه
از فیزیــک ســاختمان و اصــول ســیاالت ضــروری بــوده و
کاربــرد ســولن-خرداقلیم در مقایســه بــا ســایر نــرم افزارهای
مذکــور دشــوار اســت .ریمــن در میانه قــرار داشــته و کابردی
نســبتاً آســان دارد .ابــزار انویمــت در قالــب چندیــن نســخه
بــا قابلیتهــای مختلــف موجــود بــوده و نســخه آزمایشــی
آن نیــز بــا قابلیتهــای محــدود ،بــه صــورت رایــگان در
دســترس اســت .متئودیــن نیــز امــکان اســتفاده  15روزه از
نســخه رایــگان را بــا ارائــه درخواســت ،فراهــم کــرده اســت.

Free
Educational
Version

+
+
Need Training

Other Output Data

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

پتانســیل تهویــه طبیعــی ،نقــاط عــدم آســایش بــاد و نــرخ
تعویــض هــوا نیــز قابــل دســتیابی ســت .محیــط ســولن
نیــز میــزان نفــوذ نــور در ســاختمان ،دیــد بصــری ،مصــرف
انــرژی ســاختمانها ،دمــای داخلــی ســاختمانها و دمــای
ســطوح را تعییــن میکنــد .نــوع داده هــای خروجــی در هــر
شــش نرمافــزار مــورد بررســی شــامل دادههــای عــددی
و گرافیکــی ســت و انویمــت ،متئودیــن و ریمــن امــکان
تبـ�ادل بـ�ا سـ�ایر نرمافزارهـ�ا را بـ�ه صـ�ورت  CADو تصویــر
دارنــد .ســولن میتوانــد فایلهــا را از محیــط ،CAD
اســکچاپ و گــوگل ارت دریافــت کنــد .امــا ســولوگ در
ایــن زمینــه محدودیــت دارد .در ابــزار ریمــن و ســولوگ
میتــوان از تصاویــر چشــم ماهــی بــه عنــوان داده ورودی
جهــت محاســبه ضریــب دیــد بــه آســمان اســتفادهشــود.

Turbulence
IntensityWind
Pressure
CoefficientsNatural
Ventilation
PotentialWind
Discomfort
Points- Air
Change Rate
+
+
Requires
Knowledge in
Building
Physics and
Fluid
Dynamics
Image-CAD

Average
Indoor
TemperatureSurface
Temperatures

Field
Ignored Parameters

در مــدل ریمــن نیــز امــکان محاســبه آســایش حرارتــی
بــرای افــراد و شــرایط مختلــف وجــود دارد ولــی جریــان
هــوا مــورد تحلیــل قــرار نمیگیــرد .شــش نــوع مختلــف از
شــاخصهای آســایش حرارتــی خارجــی در ریمــن قابــل
اســتخراج اســت .ایــن ابــزار بــرای محاســبات اولیــه دمــای
تابشــی در بافتهــای ســاده هندســه شــهری مناســب بــوده
و نتایــج آن بســتگی بــه ورودی ضریــب دیــد بــه آســمان
دارد .در ایــن مــدل ،تابــش منعکــس شــده مــوج کوتــاه و
تبدیــل آن بــه مــوج بلنــد ،سادهســازی شــده و تنهــا بــرای
زمیــن محاســبه میشــود.
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ســنجش آســایش حرارتــی در ابــزار متئودیــن از ترکیب
نتایــج دو موتــور تحلیــل اورباوینــد و اورباســان امکانپذیــر
اســت .آنالیــز آســایش پیــاده بایــد از ترکیــب نتایــج ایــن دو
موتــور تحلیــل و بــا اســتفاده از دانــش کاربــر انجــام شــود.
هرچنــد اطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه توســط نرمافزارهــا
در اختیــار کابــر قــرار میگیــرد ،انــدک اســت .ایــن نتایــج
شــامل آســایش پیــاده در برابــر بــاد بــر اســاس ســرعت
و تواتــر آن تحلیــل شــده در ابــزار اورباوینــد و نیــز شــامل
میــزان و تواتــر زمانــی تابش خورشــید و مناطق در آســایش
تابشــی اســت کــه در ابــزار اورباســان ارائــه میشــود .الزم
بــه ذکــر اســت کــه تحلیــل انجــام شــده فاقــد دقــت لحظــه
ای بــوده و تخمینــی از برآینــد شــرایط حرارتــی در بــازه
زمانــی تعییــن شــده اســت.
ابــزار یومــی جهــت انجــام تحلیلهــا و بررســی
تاثیــر فضــای شــهری بــر مصــرف انــرژی ســاختمانها،
از  uwgاســتفاده کــرده و بــا اســتفاده از اطالعــات GIS
یــک فایــل آب و هوایــی خرداقلیــم بــرای هــر واحــد
همســایگی میســازد .بــه دلیــل اســتفاده از اطالعــات ،GIS
تحلیــل صــورت گرفتــه از دقــت زیــادی برخــوردار نیســت.
تحلیــل آســایش حرارتــی ارائــه شــده توســط یومــی،
شــامل تعییــن و نمایــش نقــاط ســرد و گــرم در محیــط
شــهری بــوده و هیچیــک از شــاخصهای آســایش حرارتــی
خارجــی را ارائــه نمیدهــد .بــه ایــن ترتیــب کاربــر بایــد
جهــت ســنجش شــرایط آســایش حرارتــی بــا اســتفاده از
خروجیهــای میــزان تابــش ،نــور دریافتــی ،نقــاط گــرم
و ســرد و بــا تکیــه بــر دانــش خــود بــه تحلیــل شــرایط
آســایش بپــردازد.
در ســولن چهار شــاخص PMV, PET, UTCI, MRT
و در ســولوگ ســه شــاخص  PET, UTCI, MRTمحاســبه

میشــود .ســولن در مقیــاس شــهری ،تبــادالت تابشــی
(تابــش مــوج کوتــاه و بلنــد) و تاثیــر خــاک ،دیــوار ،بــام
ســبز و درختــان و شــرایط هوایــی خارجــی ســاختمان را
در محاســبات اعمــال کــرده و امــکان تعریــف پوســته هــای
جدیــد شــهری بــا مصالــح تغییــر فــاز دهنــده یــا ســلولهای
خورشــیدی دارد .در مــدل ســولوگ تمرکــز بــر محاســبه
شــارهای حرارتــی تابشــی پیــاده بــوده و شــارهای حرارتــی
روی ســطوح بــام ســاختمان محاســبه نمیشــود .گرچــه
در هــر دو مــدل اطالعــات ســبزینگی و پوشــش زمیــن و
ســاختمان مدنظــر قــرار میگیــرد امــا در مــدل ســولوگ،
انجــام محاســبات بــدون توجــه بــه تغییــرات جریــان هــوا
انجــام میشــود.

بحث و نتیجه گیری

شبیهســازی انــرژی در محیــط شــهری بــا دو هــدف
عمــده تحلیــل آســایش حرارتــی خرداقلیــم و یــا تاثیــر
خرداقلیــم شــهری بــر مصــرف انــرژی ســاختمان انجــام
میشــود .مقالــه حاضــر بــا هــدف تعییــن ابــزار مناســب
جهــت ســنجش آســایش حرارتــی در محیــط شــهری ،بــه
مقایســه قابلیتهــای شــش نــرم افــزار شبیهســازی انــرژی
در مقیــاس شــهری پرداختــه اســت .ســه نرمافــزار انویمــت،
ســولن-خرداقلیم و ریمــن بیشــترین شــاخصهای آســایش
248
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حرارتــی خارجــی را در نتایــج خروجــی ارائــه میدهنــد امــا
در مــدل ریمــن ،تنهــا معــادالت تابــش و حــرارت مئنظــر
قــرار گرفتــه و تاثیــر جریــان بــاد در انجــام تحلیلهــا
درنظــر گرفتــه نمیشــود .در انویمــت و ســولن-خرداقلیم
انجــام محاســبات در تعامــل بــا عملکــرد حرارتــی درونــی
ســاختمانها انجــام شــده و در ســایر نرمافزارهــا از آن
چشمپوشــی میشــود .در حالیکــه در یومــی و متئودیــن
داده هــا بــه صــورت تخمینــی از میانگیــن تابــش و ســرعت
بــاد ،ارائــه میشــود ،در بقیــه نرمافزارهــای مــورد بررســی،
داده هــا بــه صــورت دقیــق و در هــر لحظــه دلخــواه
قابــل اســتخراج اســت .ســهولت کاربــری و دسترســی بــه
نرمافزارهــا نیــز از دیگــر عوامــل موثــر در میــزان کاربــرد
آنهــا اســت .در حالــی کــه یومــی بــه صــورت ابزاری ســاده
و رایــگان در دســترس اســت ،اســتفاده از انویمــت و ســولن-
خرداقلیــم بــا محدودیتهایــی همــراه بــوده و کاربــرد آنهــا
نیــاز بــه آمــوزش دارد .بــه ایــن ترتیــب در حــال حاضــر ابزار
واحــدی کــه بهتریــن ترکیــب از عوامــل را مدنظر قــرار داده
و همــه فرآیندهــای فیزیکــی را شــامل شــود وجــود نــدارد.
لــذا نتایــج پژوهــش حاضــر میتوانــد معمــاران و طراحــان
شــهری را در انتخــاب نرمافــزار مناســب در هــر مرحلــه از
طراحــی و بــا توجــه بــه اهــداف پــروژه یــاری رســاند.

پی نوشت

1. Tmrt
)2. Sky View Factor (SVF
3. Wet Bulb Globe Temperature Index developed by
)Yaglou & Minard (1957
4. Comfort zones based on readily available National
Weather Service Data suggested by Macfarlane (1958).
5. Predicted Mean Vote
6. Equivalent Temperature
7. Standard Equivalent Temperature
8. Outside Standard Equivalent Temperature
)9. PET (physiological equivalent temperature
10. Dynamic Thermal Sensation
)11. UTCI (universal thermal climate index
12. Perceived Temperature
13. Subjective Temperature Index
14. Index of Thermal Stress
15. Michael Bruse
16. Biomet
17. Leonardo
18. radiation on the human body
19. meso- and micro scale
)20. UMI (Urban Modeling Interface
21. SUNtool
)22. UWG (Urban Weather Generator
)23. TEB (Town Energy Budget
24. daylight autonomy (DA) or continuous daylight
)autonomy (CDA
25. Galapagos
26. Meteodyn
27. Urbawind
28. Urbasun
29. CERMA
30. SOLENE-microclimate
31. Code_Saturne
)32. T4SU (Tools for SketchUp
33. Google Earth
34. SOlar and LongWave Environmental Irradiance
)Geometry model (SOLWEIG
35. UMEP - Urban Multi-scale Environmental Predictor

235-250  صفحات/2  شماره. 12  دوره. 1400 پاییز و زمستان

کردهانـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از
 حـق حـذف، حتـی پـس از انتشـار مقالـه،اصـول اخالقـی
.مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه میدهنـد

رزا وکیلینژاد

36. Python
37. open source
38. SOLWEIG Analyzer

 حمایتها/منابع مالی

.موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است

تعارض منافع

.موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است

مشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویسـندگان اعلام میدارنـد بهطـور مسـتقیم در
مراحـل انجـام پژوهـش و نـگارش مقالـه مشـارکت فعـال
داشـته و بـه طـور برابر مسـئولیت تمام محتویـات و مطالب
.گفتهشـده در مقالـه را میپذیرنـد

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران
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نویسـندگان اعلام میدارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش
.هیچگونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت

تاییدیههای اخالقی

نویسـندگان متعهـد میشـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی
 رعایتCOPE انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی
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