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جویی سازد و ملزم به صرفهدرجه می 65دار. که شیب بام با سطح افق زاویه در ساختمانی مستقل و با بام شیب (1
 زیاد در مصرف انرژی است، ضریب انتقال حرارت مرجع عنصر ساختمانی بام .................... است.

1) 𝟎. 𝟕 𝒘/𝒎𝟐. 𝒌    2 )𝟎. 𝟒𝟒 𝒘/𝒎𝟐. 𝒌 
3 )𝟎. 𝟑 𝒘/𝒎𝟐. 𝒌    4 )𝟎. 𝟑𝟖 𝒘/𝒎𝟐. 𝒌 

 میلی متر چند است. 4مقدار ضریب انتقال خورشیدی در شیشه ساختمانی مشجر بی رنگ با ضخامت  (2
1) 0.52   2 )0.33   3)0.62   4 )0.83 

ایرانشهر که تمامی مترمربع در سه طبقه واقع در شهر  1000در ساختمانی منفرد و مسکونی با زیربنای حدود  (3
 های معین شده در مبحث نوزدهم هستند.جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان دارای سایبان

 کاهش داد. 0.9توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در روش تجویزی را تا ضریب ( می1
 افازیش داد. 0.9م شده در روش تجویزی را تا ضریب توان حداقل مقاومت حرارتی اعال( می2
 باشد.( به دلیل تعداد طبقات و مکان ساختمان، کاهش یا افزایش مقاومت حرارتی مجاز نمی3
( به دلیل تعداد طبقات و مکان ساختمان در صورت استفاده از روش تجویزی برای طراحی مقاومت حرارتی ساختمان 4

 افزایش یابد. 0.5باید ضرایب حرارتی جدار تا 

... ................ شمال..... و زاویه مناسب سایبان عمودی برای پنجره به جهت ساختمان ...... نیاز انرژی کرماندر شهر  (4
 است.

 درجه 50 –( متوسط 2   درجه غربی 80–( کم 1
 غربی درجه 50 – کم( 4   درجه غربی 30 –( زیاد 3

در آن حس آرامش داشته ه حدود.....ساکنان شرایط حرارتی و رطوبتی ک عبارت است ازحدود حرارتی آسایش (5
 باشند.

1 )0.8   2 )0.9   3)100   4 )50 
درجه باشد،  45متر نسبت به سطح افقی میلی 100اگر جهت جریان حرارت روبه پایین و زاویه الیه هوا به ضخامت  (6

 الیه هوای محبوس بین دو الیه جامد جدار پوسته خارجی معادل است با ....................مقاومت حرارتی این 
 متر سانتی 5.5( مقاومت حرارتی الیه دیوار از جنس آجر توپر و به ضخامت 1
 متر سانتی 10.5( مقاومت حرارتی الیه دیوار از جنس آجر توپر و به ضخامت 2
 مترسانتی 10.5دار و به ضخامت جنس آجر سوراخ( مقاومت حرارتی الیه دیوار از 3
 مترسانتی 10.5( مقاومت حرارتی الیه دیوار از جنس بلوک سفالی و به ضخامت 4

متر مربع  2000هواپیما در شهر کرج با زیربنای یک آشیانه حفاظتی از نظر میزان صرفه جویی گروه ساختمانی  (7
 .کدام است

 1) 2   2 )1   3)4   4 )3 
 مقاومت حرارتی کدام گزینه بیشتر است: (8

 سانتی متر 4ر پالک نما با ضخامت آج
 سانتی متر 22آجرتوپر با ضخامت ( 2
 سانتی متر  25سقف تیرچه بلوک سیمانی با ارتفاع (3
 سانتی متر 15ه ضخامت جداره ر ببلوک سفالی در دیوا( 4

 مقاومت حرارتی کدام مورد کمترین است: (9
با پنجره  2ساختمان گروه  درسطح شیشه نسبت به دیوار  %5با عایق حرارتی داخلی و با دیوار مجاور فضای خارج ( 1

  ساده
  برتربا پنجره  1ساختمان گروه  دربام با عایق حرارتی داخلی بام با عایقکاری خارجی  (2
  دهبا پنجره سا 2ساختمان گروه  در عایقکاری میانی دیوارو با  کفبا عایق حرارتی داخلیمجاور فضای خارج کف  (3
ساختمان گروه  در محوطه و عایقکاری سراسریسانتی متر باالتر از  60کف مجاور خاک فضای کنترل شده با ارتفاع ( 4
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  برتربا پنجره  1
 به ترتیب کدام است:مطلوب ساختمان  وجه های (10

 ( جنوب، غرب، شرق، شمال1
 ، شمال جنوب، غرب ،شرق (2
 ، شمال، غرب شرق ،جنوب (3
 شمال ،شرقجنوب، ،  غرب( 4

 


