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 نوافذ تعميمية لحساب حمل التبريد لألبنية

 فارس موسى روفا

 مدرس

 الكلية التقنية /كركوك

 

 الخالصة

يتضمف البحث الحالي تصميـ برنامج تعميمي بالحاسػب  يتملػؿ بداػ ا  معمباػا نبا ػ  
لتعميـ الطمبا بدنباع مصا ر الحمؿ  Visual basicرئيسيا بأخرى لانبيا مكتببا بمغا 

بريػػػ  بكي يػػػا احتسػػػابا لخبنيػػػا المختم ػػػا سػػػباو بالنسػػػبا لمطالػػػ  أب م نػػػ س الحػػػرارل لمت
التصميـ ب لؾ باسػتخ اـ المعػا  و بالعػ ابؿ التػي أاػ و ل ػ ا الغػريح حيػث يحتػبل 

األبلػ  مخصصػا لعنػباف   نبا ػ  لانبيػاح النا ػ  (10)نا ػ   رئيسػيا ب(15)البرنامج امػ 
لرئيسػػيا اللانيػػا لغايػػا النا ػػ   الحا يػػا ا ػػر البرنػػامج بال ػػ ؼ مػػف إاػػ ا لح أمػػا النبا ػػ  ا

مخصصا إل خاؿ البياناو إلعػراو الحسػاباو المطمببػاح بالنبا ػ  الرئيسػيا اللانيػا ا ػر 
لغايا الخامسا ا ر   ي لعري نتائج البرنامج ب كؿ ع ابؿ بمنحنياو بك لؾ لتق يـ 

الػ خبؿ إلي ػا مػف  تقرير ممخص اف أقص  حمؿ لمتبريػ  لمبنايػاا النبا ػ  اللانبيػا يمكػف
خالؿ النبا   الرئيسيا بهي مخصصػا لتقػ يـ المسػاا   لمسػتخ ـ البرنػامج حػبؿ م  ػـب 

 حمؿ التبري  بمصا رل بطريقا احتسابا مع التبضيح بالمعا  و بالع ابؿ الالزماا
 

 الكممات الدالة 
 
 

 

 

 الرموز والمصطلحات 

Q        الحرار  المنتقما خالؿ سطبح األبنيا(watt) 

Qg      الحرار  المنتقما خالؿ الزعاج(watt) 

Qinfs   الحرار  المحسبسا لتسر  ال باو(watt) 

Qinfl   الحرار  الكامنا لتسر  ال باو(watt) 
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Qinf      الحرار  الكميا لتسر  ال باو(Watt) 
QL      الحرار  المكتسبا مف اإلضاو(watt) 

Qps    الحرار  المحسبسا لخ خاص(watt)    

QpL  الحرار  الكامنا لخ خاص(watt)  
   QE  الحرار  المنتقما مف األع ز  بالمع او(watt) 

OASH الحرار  المحسبسا لم باو الخارعي(Watt) 
OALH     الحرار  الكامنا لم باو الخارعي(Watt) 
OATH     الحرار  الكميا لم باو الخارعي(Watt) 

Uw   معامؿ الحرار  اإلعمالي لمع ار(w/m
2
.k)   

Ug     معامؿ الحرار  اإلعمالي لمزعاجا(w/m
2
.k)   

Uc     معامؿ الحرار  اإلعمالي لمسقؼا (w/m
2
.k)   

 Aw     المساحا السطحيا لمع ار(m
2
) 

Ag      المساحا السطحيا لمزعاج(m
2
) 

Ac      المساحا السطحيا  لمسقؼ(m
2
) 

To      رعا حرار  هباو التصميـ الخارعيا ( 
o
C)         

Ti       رعا حرار  هباو التصميـ ال اخميا ( 
o
C) 

Two     رعا حرار  ال مس ال باو ( 
o
C) 

ho       معامؿ انتقاؿ الحرار  بالحمؿ لخسطح الخارعيا(w/m
2
.k)  

hi       معامؿ انتقاؿ الحرار  بالحمؿ لخسطح ال اخميا(w/m
2
.k) 

x       سمؾ طبقا الع ار(m) 

k       التبصيؿ الحرارل لمبا  البناو معامؿ(w/m.k) 

α       معامؿ ا متصاص لخسطح الخارعيا 
I       اإل عاع ال مسي    (w/m

2
) 

SC   معامؿ التظميؿ لمزعاج  
 V      مع ؿ هباو التسر(m

3
/sec) 

Vv     مع ؿ هباو الت بيا(m
3
/sec) 
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Wo  (الرطببا النبايا لم باو الخارعي(kgw/kga 
Wi   ببا النبايا لم باو ال اخمي الرط(kgw/kga) 
N     ا   المصابيحP     ق ر  المصباح الباح(watt) 

F      معامؿ يعتم  ام  نبع المصباحا 
(DF)L معامؿ التبايف لإلضاو ا 
(D.F)p معامؿ التبايف لخ خاصا 

   n   ا   األ خاصا 
qps    الحرار  المحسبسا لم خص الباح(watt) 

qpL    الكامنا لم خص الباح الحرار(watt) 

E     الق ر  الك ربائيا لممحرؾ الك ربائيا) (watt 
ζ     ك او  المحرؾ الك ربائيا 
 

 المقدمة

 timeيعرؼ الكس  الحرارل بدنا مع ؿ انتقاؿ الحرار  لمحيز خالؿ  تر  زمنيا معينػا )

intervalلحيػز المكيػؼ حمؿ التبري  لمحيز   ب مع ؿ سح  الحرار  مف خالؿ ا ا(ح أم
ح بهنػاؾ اػ   ااتبػاراو يمػـز معر ت ػا [1][2]لمح اظ ام  ظػربؼ التصػميـ ال اخميػا لابتػا

ان  الب و بالتصميـ ألعراو حساباو أحماؿ التبري  بالتي تتملؿ بمعر ا خصائص مػبا  
البنػػاو لمحيػػز بأبعػػا ل )بيستحسػػف بعػػب  مخطػػط لممبنػػ ( بتبضػػيح ا تعاهػػاو األربعػػا 

البياناو العبيػا لممنطقػا بمن ػا يمكػف  اح بمعر (building configuration)لممبن  
تح يػػػػػػ  بعػػػػػػي المتطمبػػػػػػاو األخػػػػػػرى كػػػػػػدحباؿ التصػػػػػػميـ الخارعيػػػػػػا بمعػػػػػػ ؿ اإل ػػػػػػعاع 

ح إضػػػا ا لػػػ لؾ يتطمػػػ  معر ػػػا أحػػػباؿ التصػػػميـ ال اخميػػػا حسػػػ  نػػػبع [3]ال مسػػػياااال 
او  بمعمبماو امؿ اإلض  باستعماؿ الحيز المكيؼح بم   بزمف تباع  األ خاص ب تر 

أخػػرى كاختيػػار نظػػاـ التكييػػؼ المناسػػ ابألعؿ احتسػػا  أحمػػاؿ التبريػػ  يتطمػػ  معر ػػا 
 -:[4][5]ت صيميا لمصا ر الكس  الحرارل بالتي يمكف تقسيم ا إل 

اػف معمػبع الحػرار    : بهػب ابػار (الكس  الحرارل خالؿ األسطح)الع رافح السقبؼ-1
مػف الخػارج إلػ  الػ اخؿ نتيعػا ل ػرؽ  رعػاو (steady state) المنتقما بصبر  منتظما 

 unsteady)بالحػرار  المنتقمػا بصػبر   يػر منتظمػا (air-air temperature)الحػرار 
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state)  نتيعػػا لالخػػتالؼ  ػػي كميػػا اإل ػػعاع السػػاقط امػػ  السػػطححاإف ظػػاهر  ا نتقػػاؿ
 thermal)الغيػػر المسػػتقر خػػالؿ األسػػطح تعتبػػر امميػػا معقػػ   نسػػبا لمكتمػػا الحراريػػا 

mass)   لممبنػػ  حيػػث يػػتـ تخػػزيف الطاقػػا الحراريػػا المػػار  ابػػر العػػ ار لػػـ تصػػري  ا إلػػ
   time lag)ال اخؿ أب الخارج  ي بقو  حؽ به ا يعتم  امػ  قيمتػي زمػف التخمػؼ 

Ø  ) بمعامػؿ التنػاقص(decrement factor    f )     ممػا يصػع  امميػا احتسػا
الؿ  األسطح لمع راف األربعا بالسػقبؼ( نتيعػا األحماؿا بتعيف  الحرار   المكتسبا  خ

  -:[6] رؽ  رعاو الحرار  بيف ال اخؿ بالخارج  قط بالمعا لا التاليا
                              

Q=∑UwAw(To-Ti)+UcAc(To-Ti)                      ……(1)                     

    
 -:تحتس  مف المعا لا التاليا (U)قيـ  باف 
   
 (2) 1/U=1/ho+1/hi+ ∑ x/k                                                ………..                                    
  

تعتم  ام  ا   الطبقػاو التػي يتكػبف من ػا المبنػ  كمػا أف معامػؿ  (U)حيث إف قيما 
اا ال ػباو إضػػا ا الحػرار  بالحمػؿ لخسػطح ال اخميػا باألسػطح الخارعيػػا يعتمػ  امػ  سػر 

إلػػ  اتعػػال سػػرياف الحرار اأمػػا قيمػػا معامػػؿ التبصػػيؿ الحػػرارل  تعتمػػ  امػػ  نػػبع المػػا   
المستخ ما  ي البناو بهناؾ ع ابؿ ب  ل القػيـ بالمػبا  التػي ل ػا معامػؿ تبصػيؿ حػرارل 
صغير تعرؼ بالعبازؿ بهي م ما  ػي تقميػؿ الحمػؿ الحػرارل بالتبصػيؿ خػالؿ العػ راف 

عػػػؿ أيعػػػا  كميػػػا الحػػػرار  المنتقمػػػا ابػػػر العػػػ راف بالسػػػقبؼ ب ػػػكؿ  قيػػػؽ بالسػػػقبؼح بأل
يتطمػػ  أخػػ  كميػػا اإل ػػعاع السػػاقط امي ػػا بنظػػر ا اتبػػار بالػػ ل بػػ برل يتطمػػ  حسػػا  

بهػي  رعػا حػرار  بهميػا  (Sol –air temperature)ال ػباو  – رعػا حػرار  ال ػمس 
أ ػكاؿ التبػا ؿ اإل ػعااي  تعبر اف قيما  رعا حرار  ال باو الخارعي بالتػي  ػي  يػا 

تعطػي ن ػػس معػػ ؿ انتقػاؿ الحػػرار  خػػالؿ السػطح الخػػارعي لمعػػ ار كالػ ل يحػػ ث نتيعػػا 
 ا[6]لم رؽ  ي  رعا الحرار  بتبا ؿ اإل عاع

 Two=To+ α I/ho                                                                     ……(3 
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قط امػ  العػ راف بالسػقبؼ يعتمػ  امػ  المبقػع با تعػال إف     اإل عاع ال مسي السػا
بالػػػزمفح أمػػػا قيمػػػا معامػػػؿ ا متصػػػاص األ ػػػعا  تختمػػػؼ قيمتػػػا حسػػػ  اخػػػتالؼ المػػػبا  
باأللػػباف بيمكػػف تقػػ ير حسػػا  الحػػرار  المكتسػػبا مػػف ال ػػمس بال ػػباو معػػا بالتػػي تنتقػػؿ 

معا لػػػػػا خػػػػػالؿ األسػػػػػطح المعرضػػػػػا لم ػػػػػمس)الع راف األربعػػػػػا بسػػػػػقؼ البنايػػػػػا( مػػػػػف ال
 -:[6]التاليا

 
Q=∑UwAw(Two-Ti)+UcAc(Two-Ti)                                    (4)…ااا  

إف الكسػػػ  اإل ػػػعااي بالتبصػػػيؿ بالنسػػػبا لمعػػػ راف بالسػػػقبؼ يكػػػبف متخم ػػػا اػػػف بقػػػو 
التصػػػميـ بعػػػ   سػػػاااو بيعتمػػػ     لػػػؾ امػػػ  اػػػ   طبقػػػاو العػػػ ار بسػػػمؾ كػػػؿ طبقػػػا 

البناو حيث هناؾ طريقتػاف لمعالعػا هػ ل الم ػكما األبلػ   بنبايا المبا  المستخ ما  ي
هي باستخ اـ طريقا التخمؼ الزمني بمعامؿ التناقص باألخرى هي طريقا  رعا حرار  

 ال باو ا -ال مس
يكبف عزو مف الكس  الحرارل خالؿ الزعػاج اػف  -الكس  الحرارل خالؿ الزعاج:-2

صا مف قبؿ الزعاج ن سػا  أضػؼ لػ لؾ طريؽ اإل عاع بالعزو اآلخر مف الحرار  الممت
  ال رؽ بيف  رعا حرار  ال باو الخػارعي بالػ اخميا  البػا مػا يحػ  احرار  التبصيؿ نتيع

الكسػػ  ال مسػػي خػػالؿ ال ػػبابيؾ البقػػو مػػف ناحيػػا السػػااا باليػػـب بالسػػنا الػػ ل يخمػػف 
 ان ل الحمؿ بيع  الرعبع لع ابؿ الكس  ال مسػي خػالؿ الزعػاج بلعميػع ا تعاهػاو
حيث تت ابو     اإل عاع مف بقو آلخر لػ ا  مػف الضػربرل إعػراو أكلػر مػف تخمػيف 
باحػػػ  لمبقػػػبؼ امػػػ  الحمػػػؿ الحػػػرارل األقصػػػ اه ا بيمكػػػف التعبيػػػر اػػػف كميػػػا الحػػػرار  

 -:[7]المنتقما خالؿ األسطح الزعاعيا بالمعا لا التاليا
 

Qg=∑[AgI(SC)+UgAg(To-Ti)]                                             ……(5)  
إف انتقػػاؿ الحػػرار  باإل ػػعاع خػػالؿ الزعػػاج يعتمػػ  امػػ  معامػػؿ التظميػػؿ الػػ ل يختمػػؼ  

بػػ برل حسػػ  نبايػػا التظميػػؿ باػػ   بنػػػبع األلػػباح الزعاعيػػا المسػػتخ ما بهنػػاؾ عػػػ ابؿ 
بأف بعب  ستائر ام  ال بابيؾ يقمؿ مػف كميػا الحػرار  ح  [7]خاصا بقيـ معامؿ التظميؿ

أف كميػػا حػػرار  اإل ػػعاع النا ػػ   خػػالؿ الزعػػاج تتػػدلر  اب المكتسػػبا لمحيػػزح كمػػالم قػػب   أ
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أيضػػا ببعػػب  ظػػؿ مػػف العػػ راف المالصػػقا أب اػػف طريػػؽ امػػؿ سػػتائر خارعيػػا تحعػػ  
 اإل عاع ال مسي مما يقمؿ مف انتقاؿ الحرار  باإل عاع لمحيز المكيؼا 

بتسػر  ال ػباو الخػارعي أ مػ  المبػاني تسػمح  إف -الحمؿ الحرارل لتسر  ال ػباو: -3
إلػػػ  الحيػػػز المكيػػػؼ مػػػف خػػػالؿ ال ػػػبابيؾ أب األبػػػبا  بهػػػ ا مػػػا يعػػػرؼ ب ػػػباو التسػػػر  

(Infiltration)   بتعتم  كميتا ام  مستبى المبن(quality building)  كمما كاف 
المبن  محكما كمما قؿ تسر  ال باو ك لؾ تعتم  كميا هباو التسر  ام  سػراا الػريح 

هباو الت بيا مع زيا   سراا الريحا ق  ي كؿ تسػر  ال ػباو مػف العػب حيث يزي  مع ؿ 
المحيط إل  الحيز المكيؼ كسبا كامنا كبيػرا بل رعػا اقػؿ كسػبا محسبسػا لمغر ػا ح بيػتـ 
احتسػػػا  الحمػػػؿ الحػػػرارل المحسػػػبس ح الكػػػامف بالكمػػػي لتسػػػر  ال ػػػباو مػػػف المعػػػا  و 

 : [8][9]التاليا 
 

Qinfs=1.22 V(To-Ti)                                                    ………..(6) 
Qinfl=2940V(Wo-Wi)                                                  ………..(7) 
Qinf=Qinfs+Qinfl                                                         …………(8) 

 

 -:[10]ضاو  مف المعا لا التالياتحتس  أحماؿ اإل (QL)الحمؿ الحرارل لإلضاو  -4
 

QL=N.P.F.(DF)L                                                        ……….(9) 

   
لممصػػػابيح ال مبريسػػػنوح  (1.2)لممصػػػابيح المتبهعػػػا ب (1)تسػػػابل (F)حيػػػث أف قيمػػػا 
هػ ل  ( لكي تدخ   ي ا اتبار الق ر  الالزما لممحبؿ ال ل تعمػؿ بػا(%20حيث زي و 

المصابيحح قػ  نحتػاج  ػي بعػي األحيػاف تح يػ  اػ   المصػابيح الالزمػا إلضػاو  حيػز 
معػػػيف ب ػػػي هػػػ ل الحالػػػا نسػػػتعمؿ العػػػ ابؿ التػػػي تبضػػػح  ػػػ   اإلضػػػاو  الالزمػػػا لكػػػؿ 

 ااستخ اـ
يعطػػي  ػػا مي األمػػاكف المكي ػػا حػػرار  تتبقػػؼ  -الحػػرار  المكتسػػبا مػػف األ ػػخاص:-5

ـ اإلنسػػاف حػػرار  محسبسػػا نتيعػػا اخػػتالؼ امػػ  طبيعػػا حالػػا كػػؿ  ػػخصا يعطػػي عسػػ
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(37) رعػػا حػػرار  عسػػما
o
C  اػػف  رعػػا الراحػػا  اخػػؿ المكػػاف المكيػػؼ كمػػا يعطػػي حػػرار

كامنا نتيعا تبخر بخار الماو مف سػطح عسػما المعػري لم ػباو إضػا ا لعمميػا الز يػر 
ألنػاو التػػن سا بتتسػػر  الحػرار  التػػي تتبلػػ  مػف عسػػـ اإلنسػػاف بعحػ ى الطػػرؽح اإل ػػعاع 

كحرار  محسبسػا بتتبخػر الرطببػا التػي ي رزهػا عسػـ اإلنسػاف  ؿكحرار  محسبساح الحم
ب كؿ حرار  كامناابكمما زا و  رعا حرار  البصما العا ا  ي ال ضاو المكيؼ كممػا زا  
ااتما  العسػـ امػ  التبخيػر لتػدميف تبريػ ل ببػ لؾ يػز ا  الحمػؿ الحػرارل الكػامف بيمعػ  

نسػػاف  برا هامػػا  ػي تقسػػيـ الحمػػؿ الحػرارل مػػف األ ػػخاص مسػتبى ال عاليػػا بالحركػا لإل
الكمػػيا بتعػػيف  (metabolic rate)إلػػ  كػػامف بمحسػػبس كػػ لؾ  ػػي معػػ ؿ األيػػي 

 -:[10]الحرار  المحسبسا التي يعطي ا  ا مي الحيز بالمعا لا التاليا
 

Qps=n.qps(D.F)p                                                 ……………(10)  
  

 -بأما الحرار  الكامنا التي يعطي ا  ا مي الحيز  تحتس  بالمعا لا التاليا:
 

QpL=n.qpL(D.F)p                                                …………….(11) 
 
إف معامػػػؿ التبػػػايف الػػػ ل يدخػػػ  بنظػػػر ا اتبػػػار اػػػ ـ تباعػػػ  كػػػؿ األ ػػػخاص  ػػػي ن ػػػس  

 االمبقع ان  ظربؼ الحمؿ الحرارل األقص 
قػػػ  تبعػػػ   اخػػػؿ األمػػػاكف المكي ػػػا أع ػػػز  بمعػػػ او  -الحػػػرار  المتبلػػػ   مػػػف المعػػػ او:-6

بعض ا تعطي حرار  محسبسا  قط كالتم زيبف بآ و التصػبير بمعػ او بأع ػز  الطػب  
ببعض ا تعطي حرار  كامنا إضا ا لمحرار  المحسبسا بتح   حرار  كؿ معػ   أب ع ػاز 

 ػػػي حالػػػا المحركػػػاو الك ربائيػػػا يعػػػيف الحمػػػؿ مػػػف عػػػ ابؿ أاػػػ و ل ػػػ ا الغػػػريا أمػػػا 
 :[11]الحرارل ل ا مف المعا لا التاليا

 

QE= ∑  (1- ζ  )E                                                    …………(12)  
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يمكف اختزاؿ تدلير تسر  ال باو مف ال ػبابيؾ باألبػبا  -الحمؿ الحرارل ل باو الت بيا:
ـ التطبيقاو التي ترااي  ي ا المباص او القياسيا لمت بيا ب باو لمحيز المكيؼ  ي معظ

لمع ؿ التسػر  المحسػب  لبمػبغ  %20مر ح مكيؼ مف ع از التكييؼ بيع  إضا ا 
الحػ  األ نػػ  الػػالـز لمت بيػاامف الطػػرؽ ال ػػائعا ا سػػتعماؿ لحسػا  كميػػا ال ػػباو الػػالـز 

 -لت بيا حيز معيف:
 -حيث أف: (ACH)غر ا  ي السااا ام  أساس مع ؿ تغيير ال باو ال-

 * حعـ المكاف  /ساااكميا ال باو المطمببا = ا   مراو تغيير ال باو الكمي
 بتختمؼ ا   مراو تغيير ال باو لممكاف تبعا  ختالؼ نبع باستعماؿ المبن ا 
 -أف: حيثام  أساس ا   األ خاص  -

شةة ا الواحةةد د  ةةدد كميةةة الهةةوام المةموبةةة لمتهويةةة ل كميةةة الهةةوام ال زمةةة لم
 األش اا 

بتعتمػػػ  كميػػػا ال ػػػباو الالزمػػػا لم ػػػخص الباحػػػ  امػػػ  نػػػبع ا سػػػتخ اـابيمكف احتسػػػا  
 : [11]الحرار  المحسبسا بالكامنا بالكميا لم باو الخارعي مف المعا  و التاليا

 
OASH=1.22Vv(To-Ti)                                                   ………(13) 
 OALH=2940Vv(Wo-Wi)                                             ………(14) 

OATH=OASH+OALH                                            ……….(15)  
 

  دليل مست دم البرنامج
الػػػ ل يعمػػػؿ تحػػػو أنظمػػػا الت ػػػغيؿ Visual Basic تػػػـ إاػػػ ا  هػػػ ا البرنػػػامج بمغػػػا

 بيتطمػ  مسػاحا  ار ػا قػ رها  (win xp, win millennium ,win 98)الح يلػا

(4MB)  ا[14][15]ام  القرص الصم لتنصي  البرنامج بعميع ممحقاتا 
نبا    رايا لتق يـ المساا  ا ب يما يمي  (10)نا    رئيسيا ب (15)يتكبف البرنامج مف 

 -بصؼ اف م اـ ه ل النبا  :
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 اما بتحتػػبل هػػ ل النا ػػ   النا ػػ   األبلػػ  مخصصػػا لعنػػباف البرنػػامج بال ػػ ؼ مػػف اسػػتخ
ام  زر لم خبؿ بآخر لمخربج ب  يمكف الػ خبؿ لمبرنػامج إ  مػف خػالؿ كممػا العبػبرح 

 ا -1 -به ل النا    مبضحا  ي ال كؿ رقـ
مااػػػ ا  (11)لغايػػػا النا ػػػ   رقػػػـ  (2)النبا ػػػ  الرئيسػػػيا األخػػػرى بااتبػػػارا مػػػف النا ػػػ   رقػػػـ 

زر  -احتبائ ػػا امػػ  أربعػػا أزرار بهػػي:تتصػػؼ بصػػ ا م ػػتركا بهػػي  (5)النا ػػ   رقػػـ 
يسػتعاي انػا  (11) ي النا ػ   [الخربج مف البرنامج ح زر ا نتقاؿ إل  النا    التاليا 

ح زر العػب   إلػػ  النا ػػ   السػػابقا بأخيػرا  زر تقػػ يـ المسػػاا   حيػػث ]بػزر إظ ػػار النتػػائج
 ػرح م صػؿ اػف  يتـ ال خبؿ ابر الزر األخير  ي كؿ نا    إل  نا     رايا لتبضػيح

المبضػػبع المخصػػص لتمػػؾ النا ػػ   حيػػث خصصػػو كػػؿ نا ػػ   إلحػػ ى  قػػراو مصػػا ر 
تحتػػػبل كػػػؿ نا ػػػ    رايػػػا امػػػ   ػػػرح م صػػػؿ إضػػػا ا إلػػػ   بالحمػػػؿ الحػػػرارل لمتبريػػػ ح 

 الرسبماو بالع ابؿ بالمعا  و اف تمؾ ال قر ا
ـ الم ينػػػا النا ػػػ   اللانيػػػا مخصصػػػا إل خػػػاؿ البيانػػػاو التصػػػميميا لمبنايػػػا ببضػػػمن ا اسػػػ

إل   لؾ ظربؼ التصميـ ال اخميا بالخارعيا  ؼبزبايا خطي الطبؿ بالعري ل اح أض
لمبنايػا بالمتملمػػا بػ رعاو حػػرار  البصػػما العا ػا بالرطببػػا النسػبياابه ل النا ػػ   مبضػػحا 

  ا      -2-بال كؿ رقـ
  ػػػي مخصصػػػا لحسػػػا  الحمػػػؿ  -3-أمػػػا النا ػػػ   اللاللػػػا بالمبضػػػحا  ػػػي ال ػػػكؿ رقػػػـ 

 (5)تحتػػبل هػػ ل النا ػػ   امػػ   ثحػػرارل المكتسػػ  مػػف خػػالؿ العػػ راف بالسػػقبؼح حيػػال
بح او إل خاؿ المساحاو لمع راف األربعا لمبنايا بمساحا السطح األ قيح إضا ا إلػ  

لمػػػ خبؿ إلػػػ  النا ػػػ   الرابعػػػا المخصصػػػا لحسػػػا  قػػػيـ معامػػػؿ  ؿ لػػػؾ يبعػػػ  زرافح األب 
الػػػزر اللػػػاني   ػػػب  اعػػػا بالسػػػطح األ قػػػيح أمػػػالتبصػػػيؿ الحػػػرارل اإلعمػػػالي لمعػػػ راف األرب

لغػػري الػػ خبؿ إلػػ  النا ػػ   الخامسػػا المخصصػػا لحسػػا   رعػػا حػػرار  ال ػػمس ال ػػباو 
 لالتعاهاو األربعا بالسطح األ قيا   
بهي مخصصا لحسا  قيـ معامؿ التبصػيؿ  -4-النا    الرابعا مبضحا بال كؿ رقـ 

بيػتـ البصػبؿ إلػ  هػ ل النا ػ   بكمػا  كرنػا  الحرارل اإلعمالي لمعػ راف األربعػا بالسػقؼ
 ي أاالل مف خالؿ زر  ي النا    اللاللاح يبع   ي ه ل النا    بح تيف إل خاؿ قيمتي 
 معامػػؿ انتقػػاؿ الحػػرار  بالحمػػؿ بػػيف ال ػػباو بالزعػػاج مػػف لمػػباع تيف الخارعيػػا بال اخميػػا
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ؿ خياراو لخمسػا ح إضا ا إل   لؾ تحتبل ام  خمسا بح او تمل]لمع راف بالسقبؼ[
كما تحتبل ه ل النا    ام   ح [16]نما ج لمكبناو الع راف بمبع  المباص او العراقيا

ستا بحػ او أخػرى تملػؿ خيػاراو لسػتا نمػا ج لمكبنػاو السػقبؼ ببمبعػ  المباصػ او 
العراقيػػا أيضػػػااببع  ا نت ػػػاو مػػػف إ خػػػاؿ البيانػػػاو ل ػػػ ل النا ػػػ   تػػػتـ العػػػب   إلػػػ  النا ػػػ   

  اللاللاا  
النا    الخامسا بالتي يتـ البصبؿ إلي ا أيضا مف خالؿ النا    اللاللػا   ػي مخصصػا 

امػػػػػ  بحػػػػػ   إل خػػػػػاؿ قيمػػػػػا معامػػػػػؿ  للحسػػػػػا   رعػػػػػا حػػػػػرار  ال ػػػػػمس ال ػػػػػباوح بتحتػػػػػب 
 (20) إلػ  اا متصاص لخسطح الخارعيا بالتي تعتم  ام  نبع ما   السػطبحح إضػا 

بحػ   إل خػػاؿ القػػيـ المتغيػػر  لكػؿ مػػف بقػػو ال ػػمس بقػيـ  ػػ   اإل ػػعاع ال مسػػي الكمػػي 
 -5-لالتعاهػػػاو األربعػػػػا بالسػػػػطح األ قػػػػي لخ ػػػػ ر حزيػػػػراف بتمػػػػبز بآ ابال ػػػػكؿ رقػػػػـ

 يبضح محتبياو ه ل النا   ا 
  ػػي مخصصػػا إل خػػاؿ بيانػػاو الحمػػؿ  -6-أمػػا النا ػػ   السا سػػا بالمبينػػا بال ػػكؿ رقػػـ

تحتػػبل امػػ  أربعػػا بحػػ او إل خػػاؿ قػػيـ المسػػاحاو الزعاعيػػا  ثبابيؾح حيػػالحػػرارل لم ػػ
بحػػػ او أخػػرى النػػاف من ػػا إل خػػػاؿ قػػيـ معامػػؿ انتقػػػاؿ  (5) ؾلمباع ػػاو األربعػػاح بهنػػا

الحػػػرار  بالحمػػػؿ لم ػػػباو الخػػػارعي بالػػػ اخمي بلػػػالث إل خػػػاؿ قػػػيـ سػػػمؾ طبقػػػاو الزعػػػاج 
حقػؿ مخصػص  ختيػار معامػؿ  بمعامؿ التبصيؿ الحرارل لػااكما تحتػبل النا ػ   امػ 

التظميػػػؿ لمزعػػػاج حيػػػث يبعػػػ  ا ػػػر   خيػػػاراو لع ػػػر  حػػػا و مختم ػػػا تملػػػؿ نػػػبع باػػػ   
طبقػػاو الزعػػاج مػػع بعػػب  سػػتار   اخميػػا أب بػػ بف تظميػػؿا إضػػا ا إلػػ   لػػؾ  ػػاف العػػزو 
األخيػػػر مػػػف هػػػ ل النا ػػػ   يحتػػػبل امػػػ  زر العػػػب   إلػػػ  النا ػػػ   الخامسػػػا لحسػػػا   ػػػ   

 باع او األربعاااإل عاع ال مسي لم
النا ػػػػ   السػػػػابعا خصصػػػػو لحسػػػػا  الحمػػػػؿ الحػػػػرارل المحسػػػػبس بالكػػػػامف لخ ػػػػخاص 

بح   إل خاؿ البياناو التي ت ؿ ام  ا   األ خاص بال عاليا التػي يقػـب  (16)بتبع  
ب ػػا كػػؿ  ػػخص بكميػػا الحػػرار  المحسبسػػا بالكامنػػا لم ػػخص الباحػػ  لكػػؿ  عاليػػا باػػ   

 -7-من ػػا امػػ  معامػػؿ التبػػايف لخ ػػخاصا بال ػػكؿ رقػػـ  سػػاااو التباعػػ  التػػي يسػػت ؿ
 يبضح ت اصيؿ ه ل النا   ا
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النا    اللامنا يتـ مف خالل ػا احتسػا  الحمػؿ الحػرارل لإلضػاو  بكمػا مبضػح بال ػكؿ 
بحػ او إل خػاؿ اػػ   المصػابيح لكػؿ نػػبع  (8)حيػث تحتػػبل هػ ل النا ػ   امػػ   -8-رقػـ 

نػػبع بمعامػػؿ نػػبع المصػػباح إضػػا ا إلػػ  اػػ    بالقػػ ر  الكميػػا لكػػؿ (ح متػػبهجو) مبرسػػن
 ساااو ا ستخ اـ لكؿ نبعا  

األبؿ الخػػػػاص بحمػػػػؿ المحركػػػػاو  ـالنا ػػػػ   التاسػػػػعا مقسػػػػما إلػػػػ  لػػػػالث  قػػػػراوح القسػػػػ
بحػػػػػ   إل خػػػػػاؿ قػػػػػ ر  المحركػػػػػاو بك اوت ػػػػػا بمعامػػػػػؿ (12)الك ربائيػػػػػا بتحتػػػػػبل امػػػػػ  

لقػػػػػ ر  لخع ػػػػػز  ا سػػػػػتخ اـ لكػػػػػؿ محػػػػػرؾا القسػػػػػـ اللػػػػػاني مخصػػػػػص إل خػػػػػاؿ بيانػػػػػاو ا
بح او ل  ا الغريا أما القسـ     (8)اإللكتربنيا بمعامؿ ا ستخ اـ لكؿ من ا بتبع  

اللالػػث  يحتػػبل امػػ  التطبيقػػاو المختم ػػا لالسػػتخ اماو  ػػي المطػػاب  لممنػػازؿ العراقيػػا 
بحػػ   إل خػػاؿ قػػيـ الحمػػؿ الحػػرارل لكػػؿ تطبيػػؽ مػػع معامػػؿ  (12)بتحتػػبل النا ػػ   امػػ  

 ت اصيؿ ه ل النا   ا -9-من اابيبضح ال كؿ رقـ  ا ستخ اـ لكؿ
أما النا    العا ر   يتـ مف خالل ا احتسا  الحمؿ الحػرارل المحسػبس بالكػامف بالكمػي 

( الم ػػػار إلي ػػػا بمبضػػػحا  ػػػي هػػػ ل 8,7,6بمبعػػػ  المعػػػا  و )  [8][9]لتسػػػر  ال ػػػباو
ل ػػباؾ لكػؿ متػػر مػػف النا ػ  ابهناؾ بحػػ تاف األبلػ  إل خػػاؿ كميػا ال ػػباو المتسػػربا مػف ا

ال بابيؾح كما تحتبل ه ل النا    ام   ططبؿ ال ؽ باللانيا إل خاؿ الطبؿ الكمي لمحي
 ابحػػ تيف إل خػػاؿ كميػػا ال ػػباو المتسػػربا لمبػػا  الباحػػ  باػػ   األبػػبا  الخارعيػػاح إضػػا 

ل لؾ هناؾ بح تاف إل خاؿ المحتبى الرطببي لكؿ مف ال ػباو الخػارعي بالػ اخميا هػ ل 
 ا -10-مبضحا بال كؿ رقـ  النا   

النا    الحا يا ا ر بق  خصصو لحسا  الحمؿ الحرارل المحسػبس بالكػامف لت بيػا 
ال ػػػباو) لخ ػػػخاص  قػػػط بلػػػـ تؤخػػػ  ااتبػػػاراو أخػػػرى لكػػػبف تدليرهػػػا قميػػػؿ قياسػػػا لحمػػػؿ 

امػػ  بحػػ   إل خػػاؿ  لالت بيػػا لخ ػػخاص بالنسػػبا لتطبيقػػاو البحػػث الحػػالي(  ح بتحتػػب 
الالزما لم خص الباحػ  باػ   األ ػخاص الكمػي  بت اصػيم ا مبضػحا  مع  و الت بيا
 ا-11-بال كؿ رقـ 

خصصػػػو إلظ ػػػار نتػػػائج حسػػػاباو  -12-النا ػػػ   اللانيػػػا ا ػػػر مبضػػػحا بال ػػػكؿ رقػػػـ 
أزرار األبؿ لعري النتائج ب ػكؿ عػ بؿ (5) الحمؿ الحرارل لمتبري  حيث تحتبل ام  
لالث لعػري تقريػر ممخػص اػف حمػؿ الػ رب  باللاني لعري النتائج ب كؿ منحنياو بال
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(peak load)  ح أمػػا الػػزر الرابػػع   ػػب لمرعػػبع لمنا ػػ   السػػابقا بالخػػامس لمخػػربج مػػف
 البرنامج ا 

ا ػػػػر بالخامسػػػػا ا ػػػػر تظ ػػػػر النتػػػػائج ب ػػػػكؿ عػػػػ بؿح  االنبا ػػػػ  اللاللػػػػا ا ػػػػرح الرابعػػػػ
 ل النبا ػػػ  بتقريػػػر ممخػػػص لحمػػػؿ الػػػ رب  لمبنايػػػا المطمببػػػا امػػػ  التػػػباليا بهػػػ ومنحنيػػػا

 ا -15,14,13-مبضحا باأل كاؿ 
 

 النتائج والمناقشة
يتميػػػز البرنػػػامج الحػػػالي ببسػػػاطتا حيػػػث بعمكػػػاف الطالػػػ  التعػػػرؼ اػػػف م  ػػػـب الكسػػػ  
الحػػرارل بحمػػؿ التبريػػ  لمحيػػز بمصػػا رل بطريقػػا إعػػراو الحسػػاباو بدسػػمب  بسػػيط مػػف 

الباسػػػعا لحسػػػا  أحمػػػاؿ إلمكانيػػػا البرنػػػامج  اخػػػالؿ النبا ػػػ  الرئيسػػػيا بال رايػػػاح إضػػػا 
التبريػػ  أليػػا بنايػػا ببمعػػر  إ خػػاؿ البيانػػاو الخاصػػا بتمػػؾ البنايػػا بالظػػربؼ التصػػميميا 

لكػػػبف النتػػػائج تعػػػري  ائمػػػا بػػػن س الصػػػيغا المعربضػػػا  ػػػي البحػػػث  االمطمببػػػاح بنظػػػر 
الحػػالي بلعميػػع التطبيقػػاوح بلعػػ ـ تيسػػر المعػػاؿ الكػػا ي لعرضػػ ا  ػػي البحػػث الحػػالي 

 ت او بعري نتائج ملاؿ تطبيقي باح ا ل لؾ سيتـ ا ك
44)لق  تـ اختيار نمب ج ل ار سػكنيا  ػي م ينػا كركػبؾ) زابيػا خػط طػبؿ 

o
24

'
 ػرقا  (

35)بزابيػػا خػػط اػػري
o
28

'
متػػر  (12) ػػما ح باع ػػا البنايػػا باتعػػال ال ػػماؿ ببطػػبؿ  (

 متػػرا تتكػػػبف عػػ راف البنايػػػا مػػػف (4)متػػر أمػػػا ارت اا ػػا     يبمػػػ   (15)بامػػؽ البنايػػػا 
سػػـ بمػػبؾ خرسػػانيح  (40)سػػـ بيػػاي بػػالعصح  (2)خمسػػا طبقػػاو هػػي امػػ  التػػبالي

سػـ بيػاي   (2)سـ حعر حػالفح أمػا السػقؼ  يتكػبف مػف  (7)سـ مبنا إسمنتيا ب (5)
سػـ  (2)سـ ترا  ب (5)سـ قير بلبا  ح (3)سـ ص  كبنكريو مسمحح (15)بالعصح 

 (12)ال ماليا  ااآلتيح الباع  تايكرا أما مساحاو ال بابيؾ لمباع او األربعا   ي ك
متػػر مربػػع أمػػا  (18)متػػر مربػػعح الباع ػػا ال ػػرقيا  (12)العنببيػػا  امتػػر مربػػعح الباع ػػ

متػر مربعانػبع الزعػاج المسػتخ ـ اػا ل  (18)مساحا ال ػبابيؾ لمباع ػا الغربيػا كانػو 
بيمارسػػػبف  عاليػػػاو  (8)ممػػػـا اػػػ   األ ػػػخاص المقيمػػػيف  (6)بػػػ بف تظميػػػؿ ب بسػػػمؾ 

مػػػػػف النػػػػػبع المتػػػػػبهج بمعامػػػػػؿ  (5)نػػػػػبع  مبرسػػػػػنو ب (40)اػػػػػ   المصػػػػػابيح  مختم ػػػػػاا
اتحتػبل البنايػا امػ  بػا  خ ػبي رئيسػي بدبعػا   ا ستخ اـ مت ابو حس  ساااو اليـب
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متػػر مربػػػع  ػػػي الباع ػػا ال ػػػمالياح ببػػػا  آخػػػر ح يػػ ل  ػػػي الباع ػػػا الغربيػػػا  (2.4*2)
الخارعيػا كػاآلتي:   رعػا متر مربػعا آخػ و ظػربؼ التصػميـ ال اخميػا ب  (2*1) بدبعا 

(47)حػػػرار  البصػػػما العا ػػػا لم ػػػباو الػػػ اخمي بالخػػػارعي 
o
C,(22)

o
C  امػػػ  التػػػبالي أمػػػا

التػػباليا أمػػا  امػػ (%75) (%50) النسػػبيا لم ػػباو الػػ اخمي بالخارعيػا  كانػػو االرطببػ
ألقصػػ  إ ػػعاع لخ ػػ ر  [17]قػػيـ  ػػ   اإل ػػعاع ال مسػػي  قػػ  ااتمػػ و مػػف بحػػث سػػابؽ

ا تػػػػراي بعػػػػب  اػػػػ   مػػػػف المعػػػػ او الك ربائيػػػػا باألع ػػػػز  اإللكتربنيػػػػا اللاللػػػػااكما تػػػػـ 
 بمع او التسخيف  ي المطب  بتـ تح ي  معامؿ ا ستخ اـ لكؿ من اا 

 يتـ اري النتائج مف خالؿ النا    اللانيا ا ر بكما تـ اإل ار  ل لؾ سابقا بكاآلتي:   
عػػ بؿ تظ ػػر النا ػػ   أب : انػػ  الضػػغط امػػ  الػػزر المخصػػص لعػػري النتػػائج ب ػػكؿ 

حيػػث تحتػػبل هػػ ل النا ػػ   امػػ  عػػ بليف يتضػػمف  (13)اللاللػػا ا ػػر المبضػػحا بال ػػكؿ
 1:00كػػػؿ من مػػػا أربعػػػا صػػػ بؼ األبؿ مخصػػػص لبقػػػو ال ػػػمس ااتبػػػارا مػػػف السػػػااا 

 24:00لغايػا السػااا  13:00 ػي العػ بؿ األبؿ بمػف السػااا  12:00بلغايا السااا 
تملػؿ أ ػ ر الصػيؼ حزيػراف ح تمػبزح آ  ببػ لؾ  ػي العػ بؿ اللانيحالصػ بؼ األخػرى 

قػراو  بالتػي تملػؿ الحمػؿ الحػرارل  (72)تكبف معمبع القراواو المعربضا  ي الع بؿ 
سػػػااا ح بيالحػػػظ  مػػػف القػػػيـ  (24)الكمػػػي لمتبريػػػ  لمبنايػػػا ببحػػػ او )طػػػف تبريػػػ ( خػػػالؿ 

لسػػػااا لغايػػػا ا 13:00المبينػػا  ػػػي العػػػ بؿ إن ػػا تػػػز ا  ب ػػػكؿ ممحػػبظ مػػػا بػػػيف السػػااا 
إلػ  السػااا  4:00بحػ ب  السػااا  فتقريبا ح ببصبر  اامػا تكػبف اقػؿ مػا يمكػ 19:00
اأمػا انػ  مقارنػا القػيـ لخ ػ ر اللاللػا نالحػظ بػدف القػيـ ل ػ ر آ  تكػبف اكبػر   5:00

 بقميؿ مف بقيا األ  ر بينما تكبف ل  ر حزيراف أقؿ ما يمكفا 
تػػائج ب ػػكؿ منحنيػػاو تظ ػػر النا ػػ   لانيػػا: انػػ  الضػػغط امػػ  الػػزر الخػػاص لعػػري الن

التػي تحتػبل امػ   ػكؿ بيػاني يملػؿ تغييػر   (14)بال كؿ رقػـ  االرابعا ا ر المبضح
 الحمؿ الحرارل لمتبري  لمبنايا خالؿ يبـ كامؿ بلخ  ر حزيراف ح تمبز ب آ   ا 
 1:00المحبر األ قي لم كؿ البيػاني يملػؿ بقػو ال ػمس ليػبـ كامػؿ ااتبػارا مػف السػااا

بينما المحبر العمب ل يملؿ قػيـ الحمػؿ الحػرارل لمتبريػ  ببحػ او  24:00ايا السااا لغ
) طف تبري (ا يبع   ي ال كؿ البياني لالث منحنيػاو تملػؿ تبزيػع حمػؿ التبريػ  لمبنايػا 
لخ  ر حزيػرافح تمػبز ب آ ا بنالحػظ مػف خػالؿ ال ػكؿ بػاف منحنػي  ػ ر آ  يكػبف 
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  ام  التبالي بتكبف اقؿ القيـ لممنحنياو اللاللا  ي األام  لـ يميا ل  رل تمبز ب آ
تقريبػػا حيػػث  13:00لػػـ تبػػ أ بالصػػعب  التػػ ريعي لغايػػا السػػااا  5:00بحػػ ب  السػػااا 

يبػ أ بعػ ها تقريبػا بػاللببو  17:00تكبف     الصعب  بعػ ها أكبػر بقميػؿ لغايػا السػااا 
لنػػػػزبؿ تػػػػ ريعيا بعػػػػ ها تػػػػز ا   ػػػػ   ا 20:00مػػػػع نػػػػزبؿ قميػػػػؿ بتػػػػ ريعي لغايػػػػا السػػػػااا 

ا                                                   5:00بلغايػػػا السػػػااا  2:00خصبصػػػا بعػػػ  منتصػػػؼ الميػػػؿ ببالتح يػػػ  بعػػػ  السػػػااا 
لاللا: ان  الضغط ام  الزر الخاص لعري تقرير ممخص لحمؿ ال رب  تظ ر النا ػ   

معمبمػػػػاو اػػػف انػػػػباف بالتػػػي تحتػػػػبل امػػػ   (15)الخامسػػػا ا ػػػػر   بالمبينػػػا بال ػػػػكؿ 
الم ػػربع بمبقػػع التن يػػ  بخطػػبط الطػػبؿ بالعػػري لمم ينػػا بظػػربؼ التصػػميـ ال اخميػػا 
بالخارعيػػا ل رعػػا حػػرار  البصػػما العا ػػا بالرطببػػػا النسػػبيا لم ػػباوالـ  قػػر  تملػػؿ ال ػػػ ر 
الػػ ل يتحقػػؽ  يػػا أقصػػ  حمػػؿ حػػرارل إضػػا ا إلػػ  بقػػو ال ػػمس بيمي ػػا عػػ بؿ ب قػػراو 

   سػػبسح الكػػامف ب الكمػػي( المتحققػػا انػػ  أقصػػ  حمػػؿ بالتػػي هػػيالحمػػؿ الحػػرارل )المح
الحمػػؿ الحػػرارل المكتسػػ  خػػالؿ الزعػػاج   – 2الحمػػؿ الحػػرارل لمعػػ راف بالسػػقبؼ  – 1
الحمػػؿ الحػػرارل  – 5الحمػػؿ الحػػرارل لإلضػػاو   – 4الحمػػؿ الحػػرارل لخ ػػخاص  – 3

ارل لتسػػر  ال ػػباو ح الحمػػؿ الحػػر  – 6لخع ػػز  الك ربائيػػا باإللكتربنيػػا بمعػػ او الطػػب  
طػػػف تبريػػػ  ببعػػػ ها  (5.35)بيالحػػػظ أف اكبػػػر قيمػػػا كانػػػو خػػػالؿ العػػػ راف بالسػػػقبؼ 

طف تبريػ ا  لػـ يمي ػا  ػي األسػ ؿ   معمػبع  (3.56)الكس  الحرارل مف خالؿ الزعاج 
هػباو الت بيػا  ؿالحرار  الكميا المكتسبا لم قراو أاالل ح معامؿ الحػرار  المحسػبسح معػ 

)المحسػػػبسح الكػػػامف بالكمػػػي(ح بأخيػػػرا حمػػػؿ التبريػػػ  الكمػػػي امػػػ  ممػػػؼ بحمػػػؿ الت بيػػػا 
 طف تبري ا (11.77)ع از التبري  حيث بمغو قيمتا لمملاؿ الحالي 

بأخيرا نستنتج بدف لمبرنامج الحالي لا إمكانيا باسعا  ي تعميـ الطال  بمبضبع الحمؿ 
بألبنيػا مختم ػا ببمعػر  الحرارل لمتبري  إضا ا إل  أعراو الحساباو خالؿ بقػو قصػير 

 إ خاؿ البياناو الخاصا بتمؾ البناياا 
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ABSTRACT                                              
The present research comprises the design of a scientific 

educational program by computer, it is represented by preparing 

a group of main windows and other secondary windows, this 

program was written via using visual basic language to educate 

students the multi-types of thermal cooling load sources and how 

to calculate it for different buildings for both the students and the 
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designing engineer by using the equations and tables which were 

prepared for this purpose. This program consists of (15) main 

windows and (10) secondary windows for help, the first one is 

specified for the title of the program and the purpose of its 

preparing, the second main window until the eleventh are 

specified to enter the required data, while the main windows 

from number twelfth to fifteenth are specified to review the 

results as tables and graphs and to review a summary report 

about the peak cooling load of the building. The user can enter 

the secondary windows from the main windows which are 

specified to produce the help to the students or the users of the 

program about the meaning of the cooling load and its sources 

and how to calculate it in an explicit by using equations and the 

required tables.  
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