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در و کاهش مصرف آب و برق  تسریع خنک سازی هچدری و نصب ساخت ،طراحی 

 (خانگی کولرهای آبی) سیستم تبخیری
 

 

 محمد امین مجاوری آگاه 

 غرب  تهران- پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی باشگاه  دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک،

 mohammadamin.mojaveryagah@gmail.com                                                   پست الکترونیک :  

 

 

 

 : چکیده

امروزه با توجه به نگرانی کشور ایران  به افزایش دما و کاهش مقدار آب ، الزم است که با استفاده از روش های جدید در کاهش 

تا کنون ایده کاهش مصرف آب و برق در مصرف آب در تجهیزات خنک کننده)کولر( آبی خانگی اقدامی خاص صورت گیرد. 

تار اجزا کولرهای موجود و یا خاموش و روش کردن تجربی پمپ آب بدون ارائه یک طرح تغییر در ساخ مبتنی برکولرهای آبی تنها 

و به همین دلیل عمال مورد استقبال مصرف کنندگان و تشویق سازندگان کولر در بکارگیری آن ها  قرار  بوده است مهندسی 

روش در سازگاری با محیط زیست نه تنها به  دریچه تسریع خنک سازی آن تکنیکی است که با بهره گیری از ساده تریننگرفت . 

انتخاب گزینه های مختلف تایمینگ در خاموش و روشن کردن  با همراه خنک سازی محیط کار و منزل سرعت می بخشد بلکه 

صورت موثر موجب کاهش مصرف آب و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در به همزمان پمپ و موتور کولر و یا تنها پمپ کولر ، 

رو بدون آنکه در ساختار موجود عملکردی کولرهای آبی تغییر داده شود  با به کارگیری طراحی خاص  ای آبی می شود .ازاینکولره

در دریچه های هدایت هوا به داخل اتاق و بر اساس پارامترهای تاثیر گذار مانند چگالی جریان و دبی هوای ورودی به تسریع خنک 

صحه  نتایج .می شودعملکرد بهینه کولر و بازدهی بیشتر آن   سبب، آب و برق مصرفی کولرکاهش و با  می پردازدسازی محیط 
 به انجام رسیده است. تهراندر شهر 3195تابستان سال  مرداد ماه یک مطالعه تجربی در طی تحقیق طراحی به صورت این  گذاری

 

 

 ،بازدهی کولر آبیکاهش مصرف برق ، کاهش مصرف آب ،تسریع خنک سازی دریچه  ،کولر آبی : واژه های کلیدی
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 مقدمه -1

کارکرد بادگیرها به این  .اختراع شد ایران در حدود هزاران سال پیش درکه است  ادگیرب کولر آبی در جهان ٔ  ترین نمونه قدیمی

های آبی که درونش تعبیه شده، هوا را خنک و به  کشد و با تشت باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می ترتیب می

و با بررسی  می باشدکه در معرض خشکسالی و کم آبی قرار دارد کره زمین  ای از ایران در محدوده . اماکند ت میداخل خانه هدای

متر مکعب است در حالی که سرانه آب به ازای هر نفر سه برابر  3011سرانه آب تجدید شونده هر ایرانی در سال  های انجام گرفته 

یایی ایران و آب و هوای گرم کشور کولر را در رده وسایل ضروری برای تامین رفاه خانواده جغرافاز طرفی  .بیشتر از این میزان است

در حال حاضر نزدیک به  . درصد خانوارهای شهری از این دستگاه استفاده می کنند ۵5بطوری که امروزه بیش از  .قرار داده است

بررسی های اولیه   هزار دستگاه جدید اضافه می شود. 511ود میلیون کولر در خانوارهای ایرانی وجود دارد و سالیانه در حد 9

بیشتر از مقدار ضوابط پیشنهادی استاندارد مهندسی  کولر بخصوص در مناطق گرم و خشکآب نشان می دهد که مصرف واقعی 

از استاندارد سرانه است که لیتر  011 به میزانآب توسط کولرهای آبی در تهران روزانه میزان مصرف برای مثال  آب کشور است

توان فرض کرد که هر خانوار )به طور متوسط چهار نفر( در صورتی که از یک  مصرف فرد در ایران و اروپا بیشتر است. بنابراین می

 .کولر آبی استفاده کنند گویی یک نفر به سرانه افراد افزوده شده است

وات ( ولی به دلیل تعداد بسیار زیاد  511) و مصرف برق کمتر به دلیل قیمت ارزان ، سادگی استفاده  از طرفی کولرهای آبی

نماید.  در ایجاد پیک شبکه در فصل تابستان نقش مؤثری ایفا می (500W=4500MW*9000000)ی با مصرف کولرهای آب

  برخوردار است.کاهش مصرف آب و برق  درای  بنابراین بهینه سازی این وسیله خانگی پر مصرف از اهمیت ویژه

تغییر در ساختار اجزا کولرهای  روش های پیشنهادی ایده هایی داده شد ولی کاهش مصرف آب و برق در کولرهای آبی برای 

و به کولر پرداخته اند خاموش و روش کردن تجربی پمپ آب مهندسی به مستند بدون ارائه یک طرح و یا را در نظر داشته موجود 

بدون تغییر قرار نگرفت . این مقاله  در بکارگیری آن ها  ندگان و تشویق سازندگان کولرهمین دلیل عمال مورد استقبال مصرف کن

در  ونتوریسیستم خاص می پردازد که با توجه به اصول  دریچهیک به پیشنهاد طرحی در مورد  در ساختار اجزا کولرهای موجود

بر اساس پارامترهای تاثیر گذار مانند چگالی جریان و دبی  و می گیرد قرار  مقابل دریچه های هدایت هوای کولر به داخل اتاق

در  3195مطالعه تجربی در تابستان سال  و تحقیقهوای ورودی به تسریع خنک سازی محیط می پردازد و بر اساس آن و بنا بر 
 روش کاهش آب و برق مصرفی کولر ارائه می گردد. ، تهرانشهر

 درجه سانتیگراد اختالف دارد. 31تا  9و ورودی کولر در تهران حداکثر هوای خروجی   الزم به یادآوری است که 

 

 عملکرد کولر آبی سرمایش تبخیری و تعریف  -2
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سرمایش  کنند. کار می سرمایش تبخیری کند. کولرهای آبی با فرایند آب، هوا را خنک می است که با تبخیر کولری کولر آبی،

شود. در این فرایند گرمای  می تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده ٔ  تبخیری فرایندی است که در آن از پدیده

شود. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار  محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان الزم برای تبخیر آب استفاده می

 شود بستگی دارد. آبی که تبخیر می

خودی یا مختلط انجام شود. در سرمایش تبخیری مستقیم، ه غیر مستقیم و خودبصورت مستقیم یا ه تواند ب سرمایش تبخیری می 

یابد. در سرمایش تبخیری غیرمستقیم، تبخیر در درون یک مبدل حرارتی انجام  مقدار آب موجود در هوای خنک شده افزایش می

رطوبت نسبی را افزایش  ،بودن نرخ تبخیر کند. از آنجایی که باال شود و مقدار رطوبت موجود در هوای خنک شده، تغییری نمی می

داده و ممکن است موجب عدم آسایش محیط شود روش سرمایش تبخیری مستقیم باید در مناطقی اجرا شود که رطوبت نسبی 

با توان یک فضا را  شود. در صورتی می خودی انجام میه در آنجا کم باشد. هرگاه فرایند تبخیر بطور طبیعی انجام شود تبخیر خودب

آب وجود داشته باشد. در  ٔ  خودی خنک نمود که در آن سدی از آب راکد یا در جریان مانند حوضچه یا فوارهه تبخیر خود ب

مواردی که تبخیر توسط دستگاههای مکانیکی انجام شود تبخیر مختلط است. واضح است که در این نوع تبخیر انرژی مصرف 

مطبوع بسیار کمتر است. اساس روش سرمایش تبخیری، ترمودینامیک  ٔ  با تهویهشود ولی مقدار انرژی مصرفی در مقایسه  می

  تبخیر آب یا به عبارت دیگر تغییر حالت آب از مایع به بخار است.

 

 خنک سازی  عتسریمبانی طراحی دریچه  -3

به کانال کشی سیستم تبخیری با یک کانال  درخنک سازی از عملکرد سیستم ونتوری متر برداشت شده و  عدریچه تسریطراحی 

 کارگرفته شده است.

جریان سیال از طریق یک لوله  ونتوری متر وسیله ایست که برای اندازه گیری شدت جریان در لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

که این کاهش سطح مقطع در هدایت می شود  همگرا به مقطعی از لوله که سطح مقطع آن کمتر از سطح مقطع لوله اصلی است

 گلوگاه باعث افزایش سرعت در آن سطح مقطع خواهد شد.

 

 

 

 

 ابدیونتوری که در آن با کاهش سطح مقطع سرعت سیال افزایش می  جریان سنج ازهندسه نمونه الگوی  - (1)شکل 
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هوا به صورت  از جریانی سیستم برگشت طراحی می گردد زیرا در این کانال کشی سیستم تبخیری با یک کانال به صورت رفت و

هوای تازه وارد کولر شده و هوای خروجی با رطوبت باال ولی درجه حرارت پائین از طریق کانال وارد اتاق می گردد بنا براین  311٪

وجود امکان برگشت و دوباره استفاده نمودن آن در دستگاه به عنوان صرفه جوئی  ، لیل رطوبت باالی هوای ورودی به اتاقده ب

 : سرعت جریان هوا در یک کانال در این سیستم طبق رابطه زیر بدست می آید ندارد .

                                                                      (1) 

 

 (متر مربع سطح مقطع کانال بر حسب)  Am  ، جریان هوا دبی  qm ، سرعت هوا بر حسب متر بر ثانیه vm  که در این رابطه
 می باشند.

 

 و تاثیر آن در کاهش مصرف برق و آب کولر خنک سازی ععملکرد دریچه تسری -4

وارد دریچه تسریع خنک سازی می شود .این دریچه شامل تعدادی لوله بوده که سطح هوای خروجی از کانال هوای کولر در اتاق 

سرعت سیال )هوای خنک (  ،عملکردی سیستم ونتوری نقش ورودی است که بنا برمقطع خروجی آنها کمتر از سطح مقطع 

 ولیسرعت بیشتری خنک می شود . الزم به یاد آوری است که اتاق خنک تر نمی شود  افزایش می یابد و در نتیجه فضای اتاق با

 کاهش مصرف آب و برق کولر در به کارگیری این دریچه سبب مطلوب کاهش می یابد .و خنک آسایش دمای زمان رسیدن به 

 شرایط زیر می شود:

بدون آنکه خنکی فضای اتاق از حالت آسایش  زمانخاموش کردن تنها پمپ آب کولر و روشن کردن مجدد آن در بهینه ترین  -3

  . گرددمی کولر در کاهش مصرف آب  به منجرخارج شود  

موتور کولر و پمپ کولر) به عبارتی خاموش کردن کل کولر(  و روشن کردن مجدد آن ها  در بهینه همزمان خاموش کردن   -0

 . می گرددبه کاهش مصرف کلی برق کولر منجر بدون آنکه خنکی فضای اتاق از حالت آسایش خارج شود   زمان ترین 

 

   (Prototype)نمونه  دریچه و نصب ساخت ،طراحی مراحل   -5

متری  55در یک آپارتمان با یک کانال کولر متری   11 حدودا  فضای یک برای  (Prototype)نمونه  دریچه طراحی و ساخت

 مراحل طراحی ، ساخت و نصب آن به شرح زیر است:  .انجام گرفته است 

  متناسب با سطح مقطح کانال کولر دراتاق، طراحیLayout انجام می گیرد . ه چدری 
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 ه چدری Layoutطراحی  -) 2(شکل 

 

 

 

 

  لوله ها رویLayout  نصب می شوند شدهمحل های محاسبه در . 
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    (Prototype)ه نمونه چت دریدر ساخنصب لوله  -(3)شکل

 

 نصب نمونه ساخت(Prototype)  ه روی کانال کولر داخل اتاق انجام می گیردچدری. 

 

 متری  33 حدودا برای یک فضایه روی کانال کولر چدری (Prototype) نصب نمونه ساخت -(4)شکل 

 

 مطالعه تجربی و  تحقیق نتایج صحه گذاری طرح در قالب  -6

می فراهم  کاهش مصرف آب و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کولرهای آبی  امکان ،ساخت و نصب دریچه تسریع خنک سازی با

انجام  در تحقیق مزمان (ه)به طور موتور کولر پمپ و پمپ کولر ،  کردنخاموش و روشن  برایبا تعیین زمان بهینه  این کار شود. 

  می گیرد .

از  3195در ساعات گرم روزهای مرداد یک مطالعه تجربی  طی تحقیق طرح به صورت اینالزم به ذکر است که نتایج صحه گذاری 

سلسیوس بدست آمده است . در این ساعات روز و قبل از  1۵و  15،11با درجه های حرارت جمله در روزهای جداول زیر 

گرم % می رسید که درجه آسایش و خنکی آپارتمان در این ساعات 51و با رطوبت  26OCه ، دمای آپارتمان  به چبکارگیری دری

ها بر این مبنا  ازدهی آندر نظر گرفته شده است و تمام محاسبات و نمودارها ی مصرف واقعی آب و برق کولر و نمودارهای بروز 

 انجام شده است .  

 

 )روز اول(دون نصب دریچهبنتایج تحقیق برای تعیین دمای اتاق با خاموش و روشن کردن موتور و پمپ کولر  -(1جدول)
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 دون نصب دریچه بنتایج تحقیق برای تعیین دمای اتاق با خاموش و روشن کردن موتور و پمپ کولر 

H 

home(%) 
T home(OC) Pump Status Cooler Status Date ساعت روز تاریخ 

29% 31 on on 25-08-2015 95/05/03 11 پنجشنبه 

33% 30 on on 25-08-2015 95/05/03 12 پنجشنبه 

35% 29 on on 25-08-2015 95/05/03 13 پنجشنبه 

45% 28 on on 25-08-2016 95/05/03 13:30 پنجشنبه 

50% 27 on on 25-08-2015 95/05/03 14 پنجشنبه 

50% 26 on on 25-08-2015 95/05/03 14:30 پنجشنبه 

50% 26 on on 25-08-2015 95/05/03 15 پنجشنبه 

50% 26 off on 25-08-2015 95/05/03 15 پنجشنبه 

35% 28 off on 25-08-2015 95/05/03 16:45 پنجشنبه 

35% 28 on on 25-08-2015 95/05/03 16:45 پنجشنبه 

50% 26 on on 25-08-2015 95/05/03 17:45 پنجشنبه 

50% 26 off off 25-08-2015 95/05/03 17:45 پنجشنبه 

30% 28 off off 25-08-2015 95/05/03 18:15 پنجشنبه 

30% 28 on on 25-08-2015 95/05/03 18:15 پنجشنبه 

50% 26 on on 25-08-2015 95/05/03 20:15 پنجشنبه 

 

 

 

 

 )روز دوم(با نصب دریچهنتایج تحقیق برای تعیین دمای اتاق با خاموش و روشن کردن موتور و پمپ کولر  -(2جدول)

  نتایج تحقیق برای تعیین دمای اتاق با خاموش و روشن کردن موتور و پمپ کولر با نصب دریچه
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H home(%) T home(OC) Pump Status Cooler Status Date  ساعت  روز تاریخ 

28% 32 on on 26-08-2015 95/05/04 11 جمعه 

28% 30 on on 26-08-2015 95/05/04 12 جمعه 

30% 27 on on 26-08-2016 95/05/04 13 جمعه 

35% 26 on on 26-08-2017 95/05/04 13:30 جمعه 

40% 26 on on 26-08-2018 95/05/04 14 جمعه 

44% 26 on on 26-08-2019 95/05/04 14:30 جمعه 

45% 26 on on 26-08-2020 95/05/04 15 جمعه 

45% 26 off on 26-08-2020 95/05/04 15 جمعه 

35% 28 off on 26-08-2020 95/05/04 16:45 جمعه 

35% 28 on on 26-08-2020 95/05/04 16:45 جمعه 

45% 26 on on 26-08-2020 95/05/04 17:15 جمعه 

45% 26 off off 26-08-2020 95/05/04 17:15 جمعه 

30% 28 off off 26-08-2020 95/05/04 18:00 جمعه 

30% 28 on on 26-08-2020 95/05/04 18:00 جمعه 

44% 26 on on 26-08-2020 95/05/04 19:00 جمعه 

 )روز سوم(با نصب دریچهنتایج تحقیق برای تعیین دمای اتاق با خاموش و روشن کردن موتور و پمپ کولر  -(3جدول)

 نتایج تحقیق برای تعیین دمای اتاق با خاموش و روشن کردن موتور و پمپ کولر با نصب دریچه 

H home(%) T home(OC) Pump Status Cooler Status Date  ساعت  روز تاریخ 

25% 34 on on 27-08-2015 95/05/05 11 شنبه 

28% 31 on on 27-08-2015 95/05/05 12 شنبه 

28% 28 on on 27-08-2016 95/05/05 13 شنبه 

30% 27 on on 27-08-2017 95/05/05 13:30 شنبه 

40% 26 on on 27-08-2018 95/05/05 14 شنبه 

44% 26 on on 27-08-2019 95/05/05 14:30 شنبه 

45% 26 on on 27-08-2020 95/05/05 15 شنبه 

45% 26 off on 26-08-2020 95/05/04 15 شنبه 

35% 28 off on 26-08-2020 95/05/04 16:45 شنبه 

35% 28 on on 26-08-2020 95/05/04 16:45 شنبه 

45% 26 on on 26-08-2020 95/05/04 17:25 شنبه 

45% 26 off off 26-08-2020 95/05/04 17:25 شنبه 

35% 28 off off 26-08-2020 95/05/04 18:15 شنبه 
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35% 28 on on 26-08-2020 95/05/04 18:15 شنبه 

45% 26 on on 26-08-2020 95/05/04 19:30 شنبه 

شده مقایسه  ،نتایج کاهش مصرف آب و برق در دو حالت بدون نصب دریچه جدید و با نصب دریچه جدید در تحقیق انجام شده 

به  صرف جویی در آب و برق کولر آبی را در هر دو حالت داشته باشندگزینه تا سازندگان و یا صاحبان کولر آبی امکان انتخاب   اند

 : می شود ممکنانتخاب گزینه های زیر برای آنها عبارتی 

کار نمایند یعنی بدون نصب دریچه جدید و بدون بکارگیری تایمینگ زمانی  برای خاموش و روشن  متداولکولرها با سیستم  -3

برداری شرکت آبفا  نظارت بر بهره تمعاونو بر اساس اعالم کردن پمپ کولر یا پمپ و موتور کولر )به طور همزمان (. در این حالت 

 داریم: استان تهران

 نصب دریچه جدید و بدون بکارگیری تایمینگ زمانی   بدونمصرف واقعی آب و برق  -(4جدول)

 آب مصرفی روزانه 

 کولر در تهران)لیتر(
200 

  برق مصرفی

 کولر در تهران)وات(
12000 

 

کار نمایند یعنی دریچه جدید نصب نشود ولی بکارگیری تایمینگ زمانی برای دو حالت خاموش و  متداولکولرها با سیستم  -0

 پمپ کولر انجام گیرد .همزمان پمپ و موتور کولر یا خاموش و روشن کردن تنها روشن کردن 

  بدون استفاده از دریچه جدیدکولر  پمپ و موتورهمزمان حالت خاموش و روشن شدن 

 

پمپ و همزمان حالت خاموش و روشن شدن  دربکارگیری تایمینگ زمانی  باو  دریچه جدید نصببدون  خالصه نتایج -(5جدول)

 Case 1درجه سیلسیوس( 33)روز اول با دمای  کولر موتور

 Case 1درجه سیلسیوس(  33پمپ و موتور بدون استفاده از دریچه جدید)روز اول با دمای همزمان حالت خاموش و روشن شدن 

24H= 1440 Min          

  Rate(24H) Rate(105 Min) duration(Min) pump & Motor     

  4.80 0.20 30 off     

  19.20 0.80 120 on     

  24 1 150       
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 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
160.00 

       

           

 مصرف واقعی 

 برق) به وات( 
9600.00 

            

 

 پمپ و موتور کولر عبارت است از:هم زمان در این حالت تایمینگ زمانی برای خاموش و روشن کردن 

 بدون نصب دریچه جدید تایمینگ زمانی برای خاموش و روشن کردن هم زمان پمپ و موتور کولر  -(6جدول)

duration(Min) pump & Motor 

30 off 

120 on 

 برق عبارت است از:مصرف واقعی آب و  واقعی  و وضعیت مصرف

 خاموش و روشن کردن هم زمان پمپ و موتور کولر بدون نصب دریچه جدید بامصرف واقعی آب و برق -(7جدول)

 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
160.00 

 مصرف واقعی 

 برق) به وات( 
9600.00 

 

 حالت خاموش و روشن شدن پمپ بدون استفاده از دریچه جدید 

 

)روز حالت خاموش و روشن شدن پمپ و با بکارگیری تایمینگ زمانی در   دریچه جدید نصببدون  خالصه نتایج -(8جدول)

 Case 1درجه سیلسیوس( 33اول با دمای 

 Case 1درجه سیلسیوس(  33پمپ بدون استفاده از دریچه جدید)روز اول با دمای  حالت خاموش و روشن شدن

24H= 1440 Min        

  Rate(24H) Rate(135 Min) duration(Min) pump   
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  15.27 0.64 105 off   

  8.73 0.36 60 on   

  24 1 165     

 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
72.73 

     

         

 مصرف واقعی 

 برق کولر) به وات(

11511.27 

 
        

 

 در این حالت تایمینگ زمانی  برای خاموش و روشن کردن پمپ عبارت است از:

 

 تایمینگ زمانی  برای خاموش و روشن کردن پمپ کولر بدون نصب دریچه جدید  -(9جدول)

duration(Min) pump 

105 off 

60 on 

 و وضعیت مصرف واقعی  آب و مصرف واقعی برق عبارت است از:

 برای خاموش و روشن کردن پمپ کولر بدون نصب دریچه جدید مصرف واقعی آب و برق -(13جدول)

 روزانهمصرف واقعی 

 آب) به لیتر( 
72.73 

 مصرف واقعی 

 برق کولر) به وات(
11511.27 

 

همزمان پمپ و بکارگیری تایمینگ زمانی  برای دو حالت خاموش و روشن کردن  و کار نمایند نصب دریچه جدید کولرها با -1

 پمپ کولر انجام گیرد .تنها حالت خاموش و روشن کردن موتور کولر یا 

  استفاده از دریچه جدید با پمپ و موتور همزمان  روشن شدنحالت خاموش و 
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 پمپ وهمزمان حالت خاموش و روشن شدن و با بکارگیری تایمینگ زمانی در   دریچه جدید نصب با خالصه نتایج -(11جدول)

 Case 2 درجه سیلسیوس( 35)روز دوم با دمای کولر موتور

 Case 2درجه سیلسیوس(  50پمپ و موتوربا استفاده ازدریچه جدید)روز دوم با دمای همزمان حالت خاموش و روشن شدن 

24H= 1440 Min          

  Rate(24H) Rate(155 Min) duration(Min) pump & Motor     

  10.29 0.43 45 off     

  13.71 0.57 60 on     

  24 1 105       

 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
114.29 

       

           

 مصرف واقعی 

 برق کولر) به وات( 
6857.14 

            

 

 پمپ و موتور کولر )به طور همزمان( عبارت است از:همزمان در این حالت تایمینگ زمانی برای خاموش و روشن کردن 

 نصب دریچه جدید  باهمزمان پمپ و موتور کولرتایمینگ زمانی برای خاموش و روشن کردن  -(12جدول)

duration(Min) pump & Motor 

45 off 

60 on 

 

 برق عبارت است از:مصرف واقعی آب و  واقعی و وضعیت مصرف

 نصب دریچه جدید  باهمزمان پمپ و موتور کولرخاموش و روشن کردن  مصرف واقعی آب و مصرف واقعی برق با -(13جدول)

 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
114.29 

    

 مصرف واقعی 

 برق کولر) به وات( 
6857.14 
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  استفاده از دریچه جدید باحالت خاموش و روشن شدن پمپ 

 

)روز کولر حالت خاموش و روشن شدن پمپ و با بکارگیری تایمینگ زمانی در   دریچه جدید نصب با خالصه نتایج -(14جدول)

 Case 2 درجه سیلسیوس( 35دوم با دمای 

 Case 2درجه سیلسیوس( 50روشن شدن پمپ با استفاده ازدریچه جدید)روز دوم با دمای  حالت خاموش و

24H= 1440 Min        

  Rate(24H) Rate(135 Min) duration(Min) pump   

  18.67 0.78 105 off   

  5.33 0.22 30 on   

  24 1 135     

 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
44.44 

     

         

 مصرف واقعی 

 برق کولر) به وات( 
11701.33 

        

 

 در این حالت تایمینگ زمانی  برای خاموش و روشن کردن پمپ عبارت است از:

 نصب دریچه جدید  باپمپ کولرتایمینگ زمانی برای خاموش و روشن کردن  -(15جدول)

duration(Min) pump 

105 off 

30 on 

 

 برق عبارت است از:مصرف واقعی آب و واقعی و وضعیت مصرف 

 نصب دریچه جدید  باپمپ کولرخاموش و روشن کردن وضعیت مصرف واقعی آب و مصرف واقعی برق با  -(16جدول)
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 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
44.44 

    

 مصرف واقعی 

 برق کولر) به وات( 
11701.33 

 

 گزینه برای سازندگان و صاحبان کولر آبینمودارهای مقایسه ای برای انتخاب بهترین  -7

 و با مشخصات زیر انجام گرفته  است. 3195سه روز متوالی از ماه مرداد روزهای گرم تابستان از جمله در انجام آزمایش در 

 

 دما و رطوبت در خارج از اتاق و داخل اتاق قبل از شروع تحقیقوضعیت  -(17جدول)

H 

home(%) 

T 

home(
O

C) H out(%) Tout(
O

C) Date  ساعت  روز تاریخ 

 12 پنجشنبه 95/05/03 25-08-2015 33 20% 31 29%

 12 جمعه 95/05/04 26-08-2016 35 20% 32 28%

 12 شنبه 95/05/05 27-08-2016 36 20% 34 25%

 

و برق واقعی در کولر آبی از متوسط مصارف آب ه نصب شده اند )جمعه و شنبه(چدر روز هایی که درینمودار ها  رسم ازاینرو برای

 استفاده شده است.

 درحالت خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولر و برق ) وات (روزانه آب)لیتر( واقعی مصرف 

 خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولربا مصرف واقعی آب و مصرف واقعی برق  مقایسه  -(18جدول)

  

 بدون استفاده از 

 دریچه جدید

 با استفاده 

 از دریچه جدید

 مصرف واقعی روزانه

 آب) به لیتر( 
160 117 
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 مصرف واقعی 

 برق) به وات( 
9600 7029 

 

 

 

 

 

 

 

 خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولربا مصرف واقعی آب  مقایسه نمودار  -(5شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولرخاموش و با مصرف واقعی برق  مقایسه نمودار  -(6شکل )

 درحالت خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولر و برقمصرف آب  بازدهی 

 خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولربا مصرف آب و  برق بازدهی  مقایسه  -(19جدول)

0
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160

 بدون استفاده از 

 دریچه جدید

 با استفاده 

 از دریچه جدید

 مصرف واقعی روزانه

 درحالت خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولر (لیتر)آب 

 مصرف واقعی روزانه

 (لیتر) آب 

0

2000

4000

6000

8000

10000

 بدون استفاده از 

 دریچه جدید

 با استفاده 

 از دریچه جدید

 مصرف واقعی 

 درحالت خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولر (وات)برق 
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 (وات) برق 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                          
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

Page 16 of 22 

 

  
 بدون استفاده از 

 دریچه جدید)%(
 با استفاده 

 از دریچه جدید)%(

 بازدهی مصرف 

 (%) آب 
20 41 

 بازدهی مصرف 

 (%) برق 
20 41 

 

 

 

 

 

 

 

 خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولربا مصرف آب بازدهی  مقایسه نمودار  -(7شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولربا  برق مصرفبازدهی  مقایسه نمودار  -(8شکل )
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 )%(از دریچه جدید

 بازدهی مصرف 
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 بدون استفاده از 

 )%(دریچه جدید
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 )%(از دریچه جدید
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 برق درحالت خاموش و روشن شدن همزمان پمپ و موتور کولر 

 بازدهی مصرف 

 )%(برق 
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 خاموش و روشن شدن پمپ کولربا  برقمصرف بازدهی  مقایسه نمودار  -(21شکل )

 جمع بندی نتایج تجربی طرح و تحقیق -8

یک فضای در  30تا  33در ساعات مرداد ماه روزهای گرم در  26OC برای آنکه دمای آسایش خنکی برابر بر اساس آنچه بیان شد 

 نتایج زیر رسید : جمع بندی بهمی توان  ایجاد شود  متری  11حدودا 

کولرها با سیستم متداول کار نمایند یعنی بدون نصب دریچه جدید و بدون بکارگیری تایمینگ زمانی  برای خاموش و روشن اگر -3

 وجود ندارد.آب و برق در کولر مصرف در بازدهی  ،پمپ کولر خاموش و روشن کردن پمپ و موتور کولر یا همزمان کردن 

 کولرها با سیستم متداول کار نمایند یعنی دریچه جدید نصب نشود ولی بکارگیری تایمینگ زمانی برای دو حالت )الف(اگر -0

پمپ و موتور کولر یا )ب( خاموش و روشن کردن پمپ کولر انجام گیرد در این صورت بازدهی همزمان خاموش و روشن کردن 

و بازدهی مصرف برق برای حالت )الف( برابر  درصد است. ۵5حالت )ب( برابر  درصد  و برای 01مصرف آب برای حالت )الف( برابر 

 درصد است. 5درصد و برای حالت )ب(  01

همزمان کولرها با نصب دریچه جدید کار نمایند و  بکارگیری تایمینگ زمانی برای دو حالت )الف( خاموش و روشن کردن اگر  -1

پمپ و موتور کولر  یا )ب( خاموش و روشن کردن پمپ کولر انجام گیرد در این صورت بازدهی مصرف آب برای حالت )الف( برابر 

 1درصد و برای حالت )ب(  53درصد است. و بازدهی مصرف برق برای حالت )الف( برابر  05درصد  و برای حالت )ب( برابر  53

 درصد است.

دمای تنها سرعت خنک شدن افزایش می یابد ولی اتاق خنکتر نمی شود یعنی سرعت رسیدن به  ه جدیدچبا بکارگیری دری-5

درصد رطوبت نسبی در مقایسه با  31الی  5کاهش عتر انجام می گیرد  ولی یدر اتاق سردر مرداد ماه  26OC آسایش خنکی برابر 

 مشاهده می شود.ه جدید چبدون دریکولر 

آنها عمر کاری جهت اینکه پمپ  و موتور به طور ممتد روشن نمی مانند  هب تایمینگ زمانی به کار می رود در حالتهایی که  -5

 یابد.می افزایش 
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سیم برق خروجی از تایمر  در صورت استفاده از روش تایمینگ می توان از تایمر قابل زمان دهی مانند شکل زیر استفاده نمود. -۵

برای خاموش و پمپ  فاز پمپ و موتور کولر و یا به همزمان  کولر برای خاموش و روشن کردنبه فاز کلید در مسیر سیم کشی 

 روشن کردن پمپ متصل خواهد شد.

، سازندگان کولر در به جای استفاده از تایمر قابل زمان دهی  برای انجام تایمینگ و خاموش و روش کردن موتور و پمپ کولر -0

  کنترلرها که بسیار کوچک و بسیارکم هزینه می باشند استفاده نمایند. ساخت کولر های آتی می توانند از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تایمر قابل زماندهی - (13) شکل
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 سیم کشی برق کولر از کلید کولر به جعبه تقسیم داخل کولر  -(14)شکل 

 

 

 نتیجه گیری  -9

کاهش  آن گزینه هایایده طراحی دریچه تسریع خنک سازی محیط بر اساس عملکرد سیستم ونتوری متر بیان گردید و به طبع 

مصرف آب و برق در کولرهای آبی بدون آنکه تغییری در ساختار اجزا کولرهای موجود ایجاد گردد بیان شد .کاهش مصرف در دو 

سپس  ور یا تنها با  خاموش و روش کردن پمپ کولر مورد بررسی قرار گرفت .پمپ و موتهمزمان حالت خاموش و روش کردن 

برای رسیدن به دمای آسایش خنکی طرح  ایننمونه توضیح داده شد و نتایج صحه گذاری ه چدریو نصب ساخت  ،طراحی مراحل 

26برابر  
O
C  به صورت نظر گرفته شده استدر ساعات گرم روز در  متری  11برای یک فضای حدودا که درجه آسایش و خنکی 

. در تحقیق انجام شده نتایج کاهش مصرف آب و  ارائه شد  تهراندر شهر 3195سال مرداد ماه  یک مطالعه تجربی در طی تحقیق

برق در دو حالت بدون نصب دریچه جدید و با نصب دریچه جدید با هم مقایسه شد تا سازندگان و یا صاحبان کولر آبی امکان 

تایمینگ زمانی برای خاموش و روشن کردن ،  ینه های مختلف صرف جویی در آب و برق کولر آبی را داشته باشند.انتخاب گز

اجرای نحوه براساس نتایج تجربی طرح بدست آمد. و ینه زهر گو برق برای برق و بازدهی مصرف آب  ، آب وضعیت مصرف واقعی

با  برق رسانی به موتور و پمپ کولر ارائه شد. مدارقرارگیری آن در چگونگی  استفاده از تایمر قابل زماندهی و باتایمینگ زمانی 

درحالت به کارگیری از دریچه روی کانال کولر در اتاق و  بیشترین بازدهی مصرف بهینه آب در گزینه مقایسه گزینه های مختلف ، 
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بیشترین بازدهی مصرف بهینه برق در گزینه به کارگیری از  درصد بدست آمد.05و به مقدار  خاموش و روشن شدن  پمپ کولر

برای  درصد بدست آمد.53و به مقدار  پمپ کولرهمزمان موتور و درحالت خاموش و روشن شدن  دریچه روی کانال کولر در اتاق و 

سازندگان کولر در ساخت  ،به جای استفاده از تایمر قابل زمان دهی  انجام تایمینگ و خاموش و روش کردن موتور و پمپ کولر

 کولر های آتی می توانند از کنترلرها که بسیار کوچک و بسیارکم هزینه می باشند استفاده نمایند.
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