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بررسی عملکرد مبدل حرارتی لولهای پرهدار در سیستم
گرمایش خورشیدی در یک ساختمان
یاٍر خالذیاى  ، 5رًٍاک دقیق

2

داًـگاُ وشدػتاى ،داًـىذُ فٌی هٌْذػی ،گشٍُ هىاًیه ،كٌذٍق پؼتی 416
mechanic.yavar@yahoo.com

چکیذُ
دس ایي تحمیك ،یه ػیؼتن گشهایؾ خَسؿیذی تا اػتفادُ اص هثذل حشاستی لَلِای پشُداس هَسد اسصیاتی
لشاسگشفتِ اػت .تِ هٌظَس تأهیي تاس گشهایـی ػاختواى دس ایي ػیؼتن هثذل حشاستی ٍ ػاختواى هَسد
ًظش خذاگاًِ تِ كَست سیاضی هذلػاصی ؿذُ اًذ .دس اداهِ تأثیش پاساهتشّای هختلف اص خولِ :همذاس ًشخ
اًشطی حشاستی هَسد ًیاص تشای گشهایؾ ػاختواى ،خشیاى خشهی َّای هَسد ًیاص تشای هثذل حشاستی ٍ
ساًذهاى هثذل حشاستی دس افضایؾ دهای ػاختواى اص  35-40 ˚Cهَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت .همذاس صهاى
الصم تشای تغییش دهای ػاختواى  5دلیمِ فشم ؿذُ اػت .دتی خشهی تْیٌِ تشای آب گشم خشٍخی اص هخضى
رخیشُ آتگشم ٍ ٍسٍدی تِ هثذل حشاستی تشاتش  0/04 kg/sتِ دػت آهذُ اػت.
ٍاشُّای کلیذی 6اًشطی خَسؿیذی ،ػیؼتن گشهایـی ،هثذل حشاستی لَلِ ای پشُداس ،دتی خشهی هثذل
حشاستی

 1داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی هىاًیه تثذیل اًشطی ،داًـگاُ وشدػتاى
 2اػتادیاس گشٍُ هٌْذػی هىاًیه ،داًـگاُ وشدػتاى
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 -5هقذهِ
اػتفادُ اص اًشطیّای تدذیذپزیش تِ لحاػ واّؾ هٌاتغ ػَخت ّای فؼیلی ٍ آثاس هخشب اػتفادُ اص ایي ػَختّا تش
هحیظ صیؼت اخیشاً تؼیاس هَسد تَخِ لشاس گشفتِاًذ .دس چٌذ دِّ اخیش تِ دلیل تَػؼِ كٌایغ ٍ هاؿیيآالت  ،آلَدگی ًاؿی اص
ػَختّای فؼیلی ٍ هٌاتغ تدذیذ ًاپزیش یه ًگشاًی خْاًی ؿذُ اػت .اهشٍصُ تالؽّای فشاٍاًی خْت واّؾ ٍاتؼتگی اًؼاى
تِ ایي ًَع ػَختّا اًدام گشفتِ اػت وِ ّذف خایگضیٌی اًشطی تدذیذپزیش تا ػَختّای فؼیلی ٍ ّوچٌیي تْیٌِ ػاصی
هلشف ػَخت تا افضایؾ واسایی آًْا هیتاؿذ[ .]1اًشطی خَسؿیذی یه خایگضیي هٌاػة خْت تشعشف وشدى ایي ًگشاًی هی-
تاؿذ .تدْیضات صیادی خْت خوغآٍسی ایي اًشطی ٍ رخیشُ آى تِ كَستّای هختلف ٍخَد داسد .اص خولِ هْوتشیي ایي
تدْیضات هیتَاى تِ ولىتَسّای خَسؿیذی كفحِ تخت ،لَلِّای حشاستی ٍ ...اؿاسُ وشد وِ واستشدّای فشاٍاًی اص خولِ :تَلیذ
تشق ،تأهیي آبگشم هلشفی ٍ گشهایؾ فضاّای هختلف سا داسًذ .اص آًدا وِ ػاختواىّا تخؾ لاتل تَخْی اص ول هلشف اًشطی
ٍ وشتي هٌتـش ؿذُ سا داسًذ ،پشداختي تِ واّؾ هلشف اًشطی آىّا تؼیاس ضشٍسی ٍ فَسی اػت .تِ حذالل سػاًذى ًیاص تِ
اػتفادُ اص اًشطی دس ػاختواى اص عشیك الذاهات واسآهذ اًشطی ،تِ واس گشفتي اًشطی تدذیذ پزیش ٍ تدْیضات تا واسآیی هٌاػة
یه اػتشاتظی اػاػی اػت .تثادل گشها دس ّوِ ػیؼتنّای گشهایـی ٍ ػشهایـی یه فشآیٌذ خیلی هْن اػت .تثادل گشها تیي
دٍ ػیال هختلف تا دهاّای هتفاٍت وِ تَػظ دیَاسُ خاهذی اص ّن خذا ؿذُاًذ دس تؼیاسی اص واستشدّای هٌْذػی هَسد
اػتفادُ هیتاؿذ ٍػیلِای وِ ایي تثادل حشاست سا اًدام هیدّذ هثذل حشاستی هیتاؿذ .هثذل ّای حشاستی دس هحذٍدُ ٍػیؼی
اص واستشدّا اػتفادُ هی ؿًَذ .ایي واستشدّای ؿاهل ًیشٍگاُ ّا ،پاالیـگاُ ّا ،كٌایغ پتشٍؿیوی ،كٌایغ ػاخت ٍ تَلیذ ،كٌایغ
فشآیٌذی ،كٌایغ غزایی ٍ داسٍیی ،كٌایغ رٍب فلض ،گشهایؾ ،تَْیِ هغثَع ،ػیؼتن ّای تثشیذ ٍ واستشدّای فضایی هیتاؿٌذ.
هثذل ّای حشاستی دس دػتگاُ ّای هختلف ًظیش دیگ تخاس  ،هَلذ تخاس  ،وٌذاًؼَس ،اٍاپشاتَس ،تثخیش وٌٌذُ ّا  ،تشج خٌه وي ،
پیؾ گشم وي في وَیل  ،خٌه وي ٍ گشم وي سٍغي  ،سادیاتَس ّا  ،وَسُ ّا ٍ  ...واستشد فشاٍاى داسًذ .اص پشواستشدتشیي اًَاع
هثذلّای حشاستی دس ایي ػیؼتنّا ،هثذلّای حشاستی َّا خٌه هیتاؿٌذ .دس ایي ًَع هثذلّای حشاستی ػیال ػشد ٍ گشم تِ
عَس هؼتمین تواع حاكل ًوَدُ ٍ تثادل اًشطی ٍ یا حشاست اًدام هیگیشد  .دس هثذلّای تواع هؼتمین ،خشیاىّا ،دٍ هایغ
غیش لاتل اختالط ٍ یا یه گاص ٍ یه هایغ ّؼتٌذ .ایي هثذلّا هؼوَالً ساًذهاى حشاستی تاالیی داسًذ .اهشٍصُ تالؽّای تؼیاسی
تشای افضایؾ ًشخ اًتمال حشاست دس ػیؼتنّای حشاستی هاًٌذ هثذلّای حشاستی اًدام ؿذُ اػت وِ هیتَاى تِ تْثَد اًتمال
حشاست تا اكالح خَاف فیضیىی ػیال ،تْثَد ؿىل هثذل حشاستی ،افضایؾ صتشی ػغح ،اضافِ ًوَدى ػغَح گؼتشؽیافتِ تِ
هثذل حشاستی ٍ یا تْثَد ٌّذػِ هثذل تشای ایداد اغتـاؽ دس خشیاى اؿاسُ ًوَد.
دس صهیٌِ ػیؼتن ّای گشهایؾ خَسؿیذی فتٍَلتاییه-حشاستی ٍ هثذلّای حشاستی واسّای صیادی اًدام گشفتِ اػت .دس
ػال  ، 1991تاسگَا ًتایدی تش اػاع ًشخ دتی خشهی َّا ،ػوك واًال َّا ،عَل ٍ وؼشی اص كفحِ خوغ وٌٌذُ وِ تَػظ پٌل
فتٍَلتاییه پَؿیذُ هیؿَد ،اسائِ ًوَد [ .]2تَػاًان ٍ ّوىاساى دسػال  2003تحلیل اوؼشطی یه ػیؼتن  PV-Tسا اًدام
دادًذ[ .]3پاسواؽ دس ػال  1994تا تحمیك سٍی گشدآٍسًذُ ّای فتٍَلتاییه -حشاستی تا ػیال ػاهل َّا ٍ آب تذیي ًتیدِ
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سػیذ وِ ساًذهاى ایي ػیؼتنّا تا ػیال ػاهل آب تاالتش اص ػیال ػاهل َّاػت صیشا خَاف حشاستی ٍ فیضیىی آب اص َّا تاالتش
اػت[ .]4دٍتی ٍ تیَاسیذس ػال  2008یه گشداٍسًذُ فتٍَلتاییه حشاستی تا ػیال آب سا تشای آب ٍ َّای ؿْش دّلی ًَ آصهایؾ
ٍ ًتایح هفیذی سا اسائِ وشدًذ [ٍ .] 5اص ٍ وال تِ كَست آصهایـگاّی ٍ ػذدی سفتاس گشهایی هثذل حشاستی َّایی سا دس ؿشایظ
آب ٍ َّایی دس ؿْش ٍیاهَ دس خٌَب تشصیل هَسد اسصیاتی لشاس دادًذ [ .]7ٍ6تشٍم ٍ ّوىاساى تشای پیـثیٌی ػولىشد هثذل
حشاستی َّایی یه هذل واّـی سا هَسد اسصیاتی لشاس دادًذ وِ ایي هذل تشای هغالؼِ تالمَُ حشاستی اػتفادُ هیؿَد [.]8
چٌذیي اصهایؾ ٍ هغالؼات ػذدی دس هثذل ّای حشاستی َّایی ٍ ػولىشد خٌه ػاصی دس ؿشایظ آتَ َّایی گشم هاًٌذ هاساوِ دس
ػشاػش خْاى اخشا ؿذ

[.]16-9

َّلوش ٍ الوال خٌثِ ّای گًَاگَى اص هثذل حشاستی َّایی تشای گشهاػاصی ٍ خٌه ػاصی ػاختواى سا تدضیِ ٍ تحلیل
وشدًذ[.]17
دس ایي پظٍّؾ یه ػیؼتن خَسؿیذی خْت تأهیي تاس گشهایـی یه ػاختواى دس ؿْش ػٌٌذج هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ
اػت .خْت گشهایؾ ػاختواى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اص هثذل حشاستی لَلِ ای پشُ داس اػتفادُ ؿذُ اػت .دس ایي تحمیك تأثیش
هثذل حشاستی دس گشهایؾ ػاختواى هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت .تأثیش پاساهتشّایی اص خولِ :هیضاى دتی خشهی َّای ٍسٍدی
تِ هثذل تا تَخِ تِ هیضاى َّای گشم هَسد ًیاص ػاختواىً ،شخ گشهای ٍسٍدی تِ ػاختواى وِ تَػظ هثذل تأهیي هیگشدد .عشص
واس ولی ػیؼتن تِ ایي كَست اػت وِ اتتذاآب ٍسٍدی تِ ولىتَس فتٍَلتاییه پغ اص پیؾ گشم ؿذى اص عشیك یه پوپ ٍاسد
هخضى رخیشُ آب گشم هی ؿَد .آب گشم هَخَد دس هخضى تؼتِ تِ تاس گشهایـی ػاختواى ٍ دهای هَسد ًیاص ػاختواى تَػظ
ػیؼتن گشهىي الىتشیىی ووىی ،دهای آى افضایؾ یافتِ ٍ ٍاسد هثذل حشاستی لَلِای پشُداس هیؿَد .تا ػثَس دادى َّا اص سٍی
هثذل حشاستی ،دهای َّا افضایؾ یافتِ ٍ دس ًتیدِ تاس گشهایـی ػاختواى تأهیي هیگشدد (ؿىل . )1
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شکل 5شواتیک سیستن گرهایشی خَرشیذی ٍ اجسای آى

 -2هتذٍلَشی ٍ ساختار سیستن
دس ایي پظٍّؾ یه ػیؼتن خَسؿیذی خْت تأهیي تاس گشهایـی یه ػاختواى عشاحی گشدیذُ اػت .ػیؼتن ؿاهل
ؿؾ تخؾ اكلی :ولىتَس فتٍَلتاییه -حشاستی ،پوپ ،هخضى رخیشُ آب گشم ،گشهىي ووىی ،ؿیش ػِ ساِّ ٍ هثذل حشاستی
هیتاؿذ ؿىل  . 1واسوشد اكلی ػیؼتن تِ ایي كَست تَدُ وِ آب پغ اص ػثَس اص ولىتَس فتٍَلتاییه  -حشاستی دهای آى
افضایؾ هییاتذ ٍ اص عشیك پوپ ٍاسد هخضى رخیشُ آبگشم هیؿَد .آب پیؾ گشم ؿذُ دس هخضى تا تَخِ تِ دهای َّای
هَسد ًیاص ػاختواى ٍ تاس گشهایـی ػاختواى تَػظ گشموي الىتشیىی ووىی تؼثیِ ؿذُ دس هخضى دهای آى افضایؾ هییاتذ
ٍ خْت گشهایؾ ػاختواى ٍاسد هثذل حشاستی كفحِای پشُداس هیؿَد.دس ایي هثذل آب داؽ ٍاسد لَلِ ٍسٍدی آى هیؿَد ٍ
تا ػثَس َّا اص سٍی هثذل ٍ تثادل حشاست تیي َّا ٍ آب گشم داخل لَلَِّ ،ا گشم ؿذُ ٍ ٍاسد ػاختواى هیگشدد .آب
خشٍخی اص هثذل دس كَست داؿتي دهای صیاد اص عشیك ؿیش ػِ ساِّ تِ هخضى رخیشُ آبگشم تشگـت دادُ هیؿَد ٍ دس
كَست داؿتي دهای پاییي ٍاسد ولىتَس فتٍَلتاییه  -حشاستی هیگشدد ٍ دهای اى افضایؾ هییاتذ ٍ ایي ػیىل اداهِ پیذا
هیوٌذ .هـخلات ػیال ٍ خلَكیات ػاختواى خْت تشسػی ٍ عشاحی هثذل حشاستی هَسد اػتفادُ دس ػیؼتن دس خذٍل
 1روش گشدیذُ اػت.
جذٍل 5هشخصات طراحی ترای سیستن هثذل حرارتی في کَیل استفادُ شذُ
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هقذار

پاساهتش

)0/72 (kJ/kg

 Cv,airظشفیت گشهای ٍیظُ َّا
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)300 (s

 Timeهذت صهاى تغییش دهای اتاق اص دهای اٍلیِ تِ ثاًَیِ

)0/04 (kg/s

 mwater,inدتی خشهی ػیال ٍسٍدی تِ في وَیل

)20 (˚C

 Thouseدهای اٍلیِ َّای داخل ػاختواى

)25 (˚C

 Tair,inدهای َّای ٍسٍدی تِ في وَیل

)100 (kpa

 Pair,inفـاس َّای ٍسٍدی تِ في وَیل

)300 (kpa

 Pwفـاس آب

)50 (kg

 mhouseخشم ولی َّای داخل ػاختواى

 -9هذل سازی ٍ آًالیس سیستن هثذل حرارتی ٍ ساختواى
دس ػیؼتنّای گشهایـی تؼتِ تِ ًیاص ػیؼتن اص هثذلّای هتفاٍتی اػتفادُ هیؿَد .دس اوثش ػاختواىّای هؼىًَی ٍ
تداسی تِ دلیل ًیاص تِ گشهای ًؼثتاً پاییي هثذلّای كفحِای پشُداس وِ تِ كَست ػیؼتنّای سایح فيوَیل تِ واس هیسًٍذ،
اػتفادُ هیگشدد.
خْت هذل ػاصی هثذل حشاستی ٍ ػاختواى هَسد ًظش فشضیات صیش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت:


ًشخ تغییشات اًشطی دس هثذل حشاستی ًاچیض اػت.



تغییشات اًشطی پتاًؼیل ٍ خٌثـی هثذل حشاستی ٍ ػاختواى تشاتش كفش اػت.



ًشخ تغییشات اًشطی خشٍخی اص ػاختواى كفش فشم ؿذُ اػت.

تشای تِ دػت آٍسدى همذاس اًشطی خشٍخی اص هثذل حشاستی ،هؼادلِ پایؼتگی اًشطی تِ كَست صیش هیتاؿذ:
H

دس ایي هؼادلِ

H

ًشخ همذاس اًشطی ٍسٍدی تِ هیذل حشاستی،

H

ًشخ اًشطی خشٍخی اص هثذل حشاستی ٍ

H

ًشخ

تغییشات اًشطی داخلی ػیؼتن هیتاؿذ .همذاس ّش یه اص این پاساهتشّا تِ كَست صیش هحاػثِ هیگشدد:
H
H

دس ایي هؼادلِ
حشاستی،

دتی خشهی آب ٍسٍدی تِ هثذل حشاستی،
دتی خشهی َّای ٍسٍدی تِ في وَیل ٍ

،

هیتاؿٌذ.
ساًذهاى هثذل حشاستی ًیض تِ كَست ساتغِ صیش هحاػثِ هیگشدد:
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تِ تشتیة آًتالپی َّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی اص هثذل حشاستی

Archive of SID
هجوَعِ هقاالت ّشتویي ّوایش هلی هثذل گرهایی
دٍم دی هاُ  ،5951ایراى ،تْراى ،هرکس ّوایشّای صذا ٍ سیوا
15553112020 - )125( 44235232
هجریاى 6اًجوي علوی هٌْذسی حرارتی ٍ ترٍدتی ایراى ٍ ّن اًذیشاى اًرشی کیویا
ثثت شذُ در پایگاُ استٌادی جْاى اسالم ISC

www.Mobadel.ir

H

وِ

H

تاصدُ هَثش هثذل حشاستی ٍ

،

تِ تشتیة دهاّای آب ٍ َّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی اص هثذل حشاستی هیتاؿٌذ.

تا ًَؿتي پایؼتگی اًشطی تشای ػاختواى خْت تِ دػت آٍسدى همذاس اًشطی ٍسٍدی تشای ػاختواى خْت تأهیي تاس گشهایـی
ػاختواى داسین:

وِ دس ایي هؼادلِ

ٍ

تِ تشتیة ًشخ اًشطی ٍسٍدی ٍ خشٍخی اص ػاختواى ٍ

ًشخ تغییشات اًشطی دس

ػاختواى هیتاؿذ:

=

دس ایي هؼادالت

خشیاى خشهی َّای ٍسٍدی تِ ػاختواى،

خشٍخی اص هثذل حشاستی (في وَیل)،

ظشفیت گشهای ٍیظُ َّای ٍسٍدی،

خشم َّای ولی هَخَد دسػاختواى،

دهای َّای

اًشطی دسًٍی ػاختواى،

هذت صهاى الصم خْت تغییش دهای َّای داخل ػاختواى اص همذاس اٍلیِ تا همذاس ثاًَیِ هَسد ًیاص،

،

تِ تشتیة

دهای َّای اٍلیِ ٍ ثاًَیِ داخل ػاختواى هیتاؿٌذ.

ً -0تایج
ؿىل ً 2وَداس ًوَداس تاتؾ خَسؿیذی دس سٍص  18هشداد دس ؿْش ػٌٌذج سا ًـاى هیدّذّ .واىعَس وِ اص ایي ًوَداس
هـخق اػت .تا گزؿت صهاى اص كثح تا ظْش هیضاى تاتؾ خَسؿیذی افضایؾ هییاتذ ٍ ػپغ واّؾ هییاتذ.
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)Solar radiation (W/m2
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8:30:14
8:58:15
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9:54:17
10:22:18
10:50:19
11:18:20
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12:14:22
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13:10:24
13:38:25
14:06:26
14:34:27
15:02:28
15:30:29
15:58:30
16:26:31
16:54:32
17:22:33
17:50:34
)Daily hours(h
شکل ً 2وَدار تاتش خَرشیذی در یکی از رٍزّای فصل تاتستاى تر طَل ساعت رٍز

ًوَداس ؿىل  3همذاس ول اًشطی دسیافتی اص خَسؿیذ سا تَػظ ولىتَس فتٍَلتاییه – حشاستی سا دس عَل ػاػات سٍص ًـاى هی-
دّذّ .واًغَس وِ اص ًوَداس هـخق اػت وؼشی اص ول اًشطی تاتـی تش سٍی ولىتَس فتٍَلتاییه  -حشاستی تِ اًشطی هفیذ
حشاستی خْت پیؾ گشم وشدى آب ٍسٍدی تِ ولىتَس ٍ وؼشی اص آى تِ اًشطی الىتشیىی تثذیل هیؿَد ،وِ تیـتشیي همذاس ایي
اًشطیّا هشتَط تِ ػاػات ظْش هیتاؿذ.
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Quseful

Qelectrical

)Energy (W/m2
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)Solar radiation (W/m2

شکل ً 9وَدار تغییرات اًرشی ّای ٍرٍدی تِ کلکتَر فتٍَلتاییک  -حرارتی

ؿىل ً 4وَداس هیضاى تَاى تَلیذی تَػظ ولىتَس فتٍَلتاییه – حشاستی تش حؼة هیضاى تاتؾ خَسؿیذی سا ًـاى هیدّذ .تا
تَخِ تِ ًوَداس هیضاى تَاى تَلیذی تَػظ ولىتَس فتٍَلتاییه  -حشاستی تا افضایؾ هیضاى تاتؾ خَسؿیذی افضایؾ هییاتذ ٍ تا
واّؾ هیضاى تاتؾ خَسؿیذی ایي همذاس واّؾ پیذا هیوٌذ .تیـتشیي هیضاى تَاى تَلیذی تَػظ ولىتَس فتٍَلتاییه هشتَط تِ
ػاػات ظْش هیتاؿذ.
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Power water,mode

)Power (W
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)Solar radiation (W/m2

شکل ً 0وَدار تغییرات هیساى تَاى تَلیذی تَسط کلکتَرکلکتَر فتٍَلتاییک-حرارتی تر حسة تاتش
خَرشیذی

ؿىل ً 5وَداس تغییشات همذاس ًشخ اًشطی حشاستی هَسد ًیاص تِ ػاختواى ٍ ّوچٌیي هیضاى اًشصی دسًٍی ػاختواى خْت تغییش
همذاس دهای َّای داخل ػاختواى اص دهای  35دسخِ تا دهای  45دسخِ سا ًـاى هیدّذ .تا تَخِ تِ هٌحٌی ًوَداس هـخق
اػت وِ تا افضایؾ دهای ػاختواى همذاس اًشطی دسًٍی ػاختواى افضایؾ ٍ ّوچٌیي ػاختواى ًیاص تِ ًشخ اًشطی ٍسٍدی تیـتش
هیتاؿذ.
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Uhouse

E,in house

)Energy(kJ/kg
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6

2

4

1.9

2

1.8

0

1.7

)Energy rate (kJ/s

16

2.5

)℃(House tamprature

شکل  1تغییرات هقذار اًرشی درًٍی ساختواى ٍ ًرخ اًرشی هَرد ًیاز تِ ساختواى تر حسة هقذار افسایش
دهای ساختواى

ًوَداس ؿىل  6تغییشات ًشخ اًشطی ٍسٍدی تِ هثذل حشاستی سا ًؼثت تِ همذاس ًشخ اًشطی داخل ػاختواى خْت گشم وشدى آى
سا ًـاى هی دّذ .تا تَخِ تِ ًوَداس تا افضایؾ همذاس اًشطی هَسد ًیاص خْت گشم وشدى ػاختواى همذاس اًشطی الصم هثذل حشاستی
افضایؾ هییاتذ .ایي تذیي هؼٌاػت وِ هثذل حشاستی تایذ اًشطی تیـتشی سا اًتمال دّذ.
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Ein, HX

)HX Energy rate (kJ/s
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شکل  2تغییرات هقذار اًرشی ٍرٍدی تِ سیستن هثذل حرارتی ًسثت تِ هقذار اًرشی هَرد ًیاز ساختواى

ًوَداس ؿىل  7تغییشات آًتالپی ٍ دهای آب ٍسٍدی تِ هثذل حشاستی سا ًؼثت تِ هیضاى افضایؾ دهای َّای داخل ػاختواى سا
دس عَل  300ثاًیِ سا ًـاى هیدّذّ .واًغَس وِ اص ًوَداس هـخق اػت ایي همادیش تا افضایؾ دهای ػاختواى افضایؾ هییاتٌذ.
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شکل  3تغییرات آًتالپی ٍ دهای آب ٍرٍدی تِ هثذل حرارتی ًسثت تِ افسایش دهای ساختواى

ؿىل ً 8وَداس تغییشات ًشخ خشیاى خشهی َّا ٍ ساًذهاى هثذل حشاستی سا ًؼثت تِ افضایؾ دهای داخل ػاختواى سا ًـاى هی-
دّذ.تا تَخِ تِ ًوَداس خْت گشم وشدى ػاختواى ٍ افضایؾ تیـتش دهای داخل آى تِ خشیاى َّای تیـتشی ًیاصهٌذ اػت ،دس
ًتیدِ ساًذهاى هثذل حشاستی تیـتش ؿذُ ٍ تِ هثذل تا ساًذهاى تیـتشی ًیاصهٌذ اػت.

Eff, HX
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0

)℃(House tamprature

شکل ً 4وَدار تغییرات راًذهاى ٍ جریاى جرهی َّای ٍرٍدی تِ ساختواى ًسثت تِ تغییرات دهای داخل
ساختواى

 -1تحث ٍ ًتیجِگیری
دس ػیؼتن ّای گشهایـی خَسؿیذی هیضاى گشم ؿذى ػیال اػتفادُ ؿذُ دس ػیؼتن ٍ ًحَُ تثادل حشاست آى تا هحیظ هَسد
ًظش تؼیاس هْن هیتاؿذ .یىی اص هْوتشیي ٍیظگیّا ٍ هضایای ػیؼتن خـه وي خَسؿیذی ،اػتفادُ اص هٌثغ اًشطی تدذیذپزیش
خَسؿیذی تِ ػٌَاى هحشوِ اٍلیِ ایي ػیؼتنّ ،ضیٌِ ػاخت هٌاػة ٍ لاتل لثَل ،ػاصگاسی هٌاػة تا ؿشایظ آب ٍ َّایی،
تذٍى آلَدگی هحیظ صیؼت ٍ یه پشٍػِ خـه وشدى ػالن هیتاؿذ  .اػتفادُ اص یه ػیؼتن هثذل حشاستی دس ػیؼتنّای
گشهایـی تؼیاس هْن ٍ ضشٍسی هیتا ؿذ .دس اوثش واستشدّا واّؾ خشم ٍ حدن هثذل اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس هیتاؿذ .اص
اّذاف هْن ایي تحمیك اػتفادُ اص هثذل كفحِ ای پشُ داس تِ دلیل تاصدُ تاالی آى ٍ دػت یافتي تِ واّؾ خشم ٍ حدن هٌاػة
آى هیتاؿذ.وِ حشاست الصم سا تِ دسػتی تِ ػاختواى اًتمال هیدّذ.
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