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 چكيده:

 احتي،، با موازنه چهار عامل اصلي ريتابشسيستم هاي گرمايش 

جريان هوا و رطوبت نسبي،  ،يعني دماي محيط، گرمايش تابشي

در اين سيستم ها  براي انسان احساس مطبوعي فراهم مي كنند.

سهم بااليي از گرماي حاصله به صورت تابشي است كه به طور 

نرخ انتقال  قيتحقمستقيم و به سرعت احساس مي شود. در اين 

حرارت هدايتي و جابجايي  حرارت تابشي سطح به همراه انتقال

گرم مي  يتابشطبيعي در يك اتاقك مدل كه توسط سيستم گرمايش 

شود، به روش تجربي و تئوري مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

 مکعب متر يسانت 240×240×240براي اين منظور اتاقكي با ابعاد

براي  يتابشساخته شد و پس از عايقكاري و نصب سيستم گرمايش 

. از شدك، آزمايشات و اندازه گيري هاي الزم انجام اين اتاق

روش تشعشع خالص براي محاسبه تبادل انتقال حرارت تابشي بين 

سطوح اتاقك استفاده گرديد. اين روش از فرضيات سطوح مات، 

ديفيوز و خاكستري و همچنين فرض محيط غير موثر در تابش و 

. کندده مي شار تابشي و دماي يكنواخت سطوح المان ها استفا

ضرايب ديد در تابش با استفاده از روابط تاثير متقابل و 

انتگرال گيري عددي در مختصات اتاقك مدل بدست مي آيند. در 

اين روش به دماي سطوح داخلي و خارجي اتاقك جهت تعيين 

انتقال حرارت تابشي نياز است كه براي اين كار از تعداد 

براي ثبت دماهاي داخلي زيادي ترموكوپل به همراه ديتاالگر 

اتاقك و همچنين از يك ترمومتر ليزري جهت اندازه گيري دماي 

 سطوح خارجي اتاقك استفاده شده است. در روش تشعشع خالص،

ضرايب ديد و همينطور دماهاي اندازه گيري شده، براي تعيين 

انتقال حرارت تابشي الزم است. محاسبات موردنظر در محيط 

انجام شد. به اين ترتيب با استفاده از  MATLABبرنامه نويسي 

روش تشعشع خالص، مقدار انتقال حرارت تابشي محاسبه شده و با 

نرخ انتقال  كمك قانون انتقال حرارت هدايتي )قانون فوريه(،

حرارت هدايتي نيز محاسبه و در نهايت مقدار انتقال حرارت 

ش از کف يگرما يستم هايدر س ج نشان داد کهينتا .جابجايي نيز تعيين گرديده است

ارت سقف درصد انتقال حر 98تا  90، يش سقفيگرما يستم هايدرصد از انتقال حرارت کف و در س 80تا  75

 است. يبصورت انتقال حرارت تابش
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Abstract: 
Radiant Heating Systems by balancing four main convenience factors i.e., environment 

temperature, Radiant heating, air flow and relative humidity provide convenience for human. In 

these systems, high percentage of obtained heating is radiantly. In this study, surface radiant 

heat transfer rate with conductive and natural convective heat transfer in a model enclosure 

heated by radiant system is investigated experimentally and theoretically. For this purpose an 

enclosure by 240  by heating system  equippedis fabricated, then insulated and  3cm 240  240

and finally tested. A model based on the net-radiation method is employed to compute the 

radiation exchange between surfaces. The radiation model assumes opaque, diffuse and gray 

surfaces, a nonparticipating medium, and uniform incident and hence reflected energy flux and 

temperature. In this method internal and external surface temperature of enclosure for 

determining radiant heat transfer is required. For this study, the surface temperatures were 

measured using type k thermocouples and thermometer. In net radiation method, view factors 

and surface temperatures are required for computing radiant heat transfer. These calculations 

are done by MATLAB program. After calculation radiant heat transfer by net radiation method, 

conductive and convective heat transfer rate were computed. Results are shown, in the 

underfloor heating systems, 75-80 % heat transfer of floor and in radiant ceiling heating 

systems 90-98 % heat transfer of ceiling is radiation heat transfer. 
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 مقدمه

ستاز و  با توجه به روند رو به رشد جمعيت جهان، عواملي نظير نياز به آسايش، حركتت و ارتاااتا ،

افتاون هاي اين جمعيت رو به افتاايش باشتد، تضايتاي روزهايي كه پاسخگوي خواستهها و فناوريكار

 ويه انرژي ورپرشتاب و بي مصرف  از سوي ديگر،هاي تامين اين تضايا را به دناال دارد. انرژي و انگياه

 آگتاهي از اثرا  مخرب زيست محيطي آن و وابستگي شديد زندگي بشر بته منتابا انترژي  و همننتين

 بتراي مهتار كارهاييدولتمردان و محضضان را به تالش در جهت يافتن راه ،محدوديت منابا انرژي در دنيا

ت كته نو واداشتته استت و باعتد شتده است هايوري انرژي و دستيابي به انرژيمصرف و باالبردن بهره

، صرف انترژيمامروزه به مويوع استفاده بهينه از منابا انرژي توجه بيشتري شود. منظور از بهينه سازي 

ه از مصرف درست انرژي است، كجهت هايي در ها و سياستانتخاب الگوها و اتخاذ و بكارگيري روش

ضتمين توجود و دوام انرژي و ادامه حيتا  و حركتت را نضطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار 

  آن متدكند. در اين چارچوب تعيين سهم انرژي در ساد انرژي هر جامعه بتا توجته بته امكانتا  دراز

ا انترژي ها كه متضمن كتاهش تخريتم منتابترين شيوه استفاده از آنجامعه، همننين بكارگيري پربازده

، حيط زيستمبر عوامل ديگر حيا  و  انرژي صحيح ازز استفاده ناي او نيا كاهش تاثيرا  سوء ناشباشد 

مگتان و هنه تنها متضمن استمرار حيا  و توسعه پايدار جامعه است، بلكه منجر بته بضتاء انترژي بتراي 

نرژي هاي زيست محيطي ناشي از مصرف نادرست اهاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگينسل

هينته رديد در چنين شرايطي هر اقدامي در راستاي ارتضتاء رشتد و فرهنتص مصترف ببدون تخواهد بود. 

 ،ها و ذخائر ملي است كته فترد فردمتان در هتر حرفته و تخصصتيانرژي، گامي در جهت حفظ سرمايه

 هاي آتي هستيم. مسئول و موظف به حفظ و حراست از آن براي نسل
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ختمان ساليانه انرژي در كشور مربوط به بختش ستابا توجه به اين نكته كه بخش اعظمي از مصرف    

-يستمسهاي الزم در جهت كاهش مصرف انرژي در ساختمان و بهاود بازدهي است، لذا شناسايي راهكار

اتوع ها از اهميت بساايي برخوردار است. ايجاد محيطتي ستالم و مطهاي گرمايش و سرمايش ساختمان

مهتم  هتاين مورد توجه بشر بوده است. يكي از دستتاوردبراي زندگي در فصول مختلف سال از دير زما

 هاي تهويته مطاتوع جهتت تتامين آستايش حرارتتي استت.علوم و تكنولوژي جديد، استفاده از سيستم

هتاي يطهاي جديد منجر به اين شد كه انسان بيشتر وقت خود را در محهاي علمي و تكنولوژيپيشرفت

لتاوم  ذا هتر روز بترلترخانجا  و وسايل حمل و نضتل بگذرانتد. بسته مانند منازل مسكوني، ادارا ، كا

ستته بهتاي هاي گرمايش و سرمايشي جهت ايجاد محيطي سالم و مطاوع در اين محيطاستفاده از سيستم

 ستائل فنتي ومچه را كه در هر شرايطي ناايد از نظر دور داشت، رعايت كامل افاوده شد. در اين ميان آن

ر عوامتل گذاري هرچه كمتر و با توجه به ويعيت اقليمي محل و سايبا سرمايه اقتصادي است، بطوريكه

صترف بحتد صترفه جتويي در مموثر بتوان شرايط سالم و مطاوع را در ساختمان فراهم نمود. بتا آاتاز 

د. امتا ها متحول گرديتهاي زيادي در اين خصوص بوجود آمد. مثال عايضكاري ساختمانانرژي، پيشرفت

ي كيفيت هواي داخل هم بوجود آمد. در حضيضت صرفه جويي در مصرف انرژ كاهشجمله مشكالتي از 

الم هايي با هواي مريض معني شد. بحد صرفه جويي در مصرف انرژي و آسايش حرارتي ابا ساختمان

ا ها بختمانكنند. به عاار  ديگر معموال بهاود شرايط آسايش حرارتي در سادر تضاد با يكديگر عمل مي

نظتر  هتاي تهويته مطاتوع ازايش مصرف انرژي همراه است و بالعكس. اذا الزم است عملكرد سيستمافا

. مصرف انرژي، آسايش حرارتي، شرايط اقليمي و آب و هواي محل و ايتره متورد بررستي قترار گيترد

 يتران وها و تحضيضا  انجام شده در زمينه آسايش حرارتي، بتا در نظتر گترفتن شترايط اقليمتي ابررسي

ايشتي بته هتاي گرماي، بيانگر اين نكته است كه در ايران نياز بته سيستتمفرهنص و آداب و رسوم منطضه

 . (1383،اميدوار) هاي سرمايشي استمراتم بيشتر از سيستم

هاي گرمايشي، سيستم گرمايش از كف است. گرمايش از كف يك انتخاب مدرن بتراي يكي از سيستم

ها بر پايه مكانيام انتضال حترار  ال اقتصادي است. عملكرد اين سيستمگرمايش منازل با خصوصيا  كام

ها گردش كرده و باعد گرم شدن كف اتتا  جابجايي و تابش است. آب با دماي كم در داخل مسير لوله
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كند. آن بختش مي گردد. سيستم گرمايش از كف، فضاي پايين اتا  را بيشتر از فضاي باالي اتا  گرم مي

گيرد باعد از بين رفتن گراديان دمتاي نتامطلوب در داختل رار  كه به كمك تابش انجام مياز انتضال ح

هتا، امكتان ايجتاد گردد. همننين به دليل كم بودن شد  ااتشاش جريتان هتوا در ايتن سيستتماتا  مي

يابد. امكان ايجاد شرايط آسايش حرارتتي مطلتوب در سرمايش مويعي در بدن تا حد زيادي كاهش مي

ها هاي گرمايش از كف امروزه بيشتر از ساير سيستمر مصرف بهينه انرژي باعد شده است كه سيستمكنا

 (.1-1شكل ) مورد توجه قرار گيرند

 

 
 يمان مسكونت: گرمايش از كف در يك ساخ(1-1شكل )

 

 هاي هيدرونيك،هاي گرمايش از كف در دو نوع الكتريكي و هيدرونيك وجود دارند. در سيستمسيستم

شود. هايي با آرايش خاصي در كف ساختمان به داخل منتضل ميحرار  از اريق جريان آب گرم در لوله

هاي تهويه مطاوع وظيفه فراهم كردن شترايط آستايش حرارتتي در ها نيا همانند ساير سيستماين سيستم

حرارتي دارد. اين  لتااداز ارفي فضاي داخل ساختمان با محيط بيرون داخل ساختمان را به عهده دارند. 

گيرد. بنابراين اراحي حرارتي سطوح جاناي به عنتوان از اريق سطوح جاناي ساختمان صور  مي تاادل

هاي گرمايش از كف، با توجه به بخش اعظمي از ساختار حرارتي بنا بسيار حائا اهميت است. در سيستم

ف اتتا  بته عنتوان بختش متوثري از ك ،شوداينكه حرار  از اريق كف اتا  به فضاي داخل ماادله مي
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هتاي گرمتايش از سال است كه از سيستم 20در اروپا و آمريكا بيش از كند. ساختار حرارتي بنا عمل مي

. (1383،اميتدوار) شتودهتا استتفاده متيكف، به عنوان يكي از وسايل مرسوم براي گرم كردن ساختمان

هاي گرمايشي دارند، ها نسات به ساير سيستمسيستمهمانطور كه گفته شد به دليل مااياي زيادي كه اين 

ها به تازگي نظر مهندسان تاسيستا  و اراحتان يابد. اين سيستمها گسترش ميروز به روز استفاده از آن

ساختمان در ايران را به خود جلم كرده است. در بسياري از كشورها از جمله ايران به خاار بتاال بتودن 

هاي هيتدرونيك، همننين به خاار برخي مااياي مثات و منحصر به فرد سيستمقيمت انرژي الكتريكي و 

هاي گرمتايش از كتف هيتدرونيك هاي گرمايشي، االم از سيستمدر صور  تمايل به استفاده از سيستم

 شود. استفاده مي

 

  هاي گرمايش از كف هيدرونيك:سيستم -1-1

 هتايهتاي گرمتايش تابشتي و سيستتمني سيستمهاي گرمايشي ساختمان به دو دسته عمده، يعسيستم

وستيله  ترين و حتي تنها روش گرم شدن كره زمين بهتابش مهم شوند.گرمايش همرفتي تضسيم بندي مي

سترد  ورسد و موجم گرم باشد. گرماي خورشيد از داخل خالء به وسيله تابش به زمين ميخورشيد مي

ز اشتود. لتذا، تتابش يكتي و اقليمتي مختلتف آن متي شدن  زمين و همننين ايجاد مسائل آب و هوايي

 هاي گرمايش و سرمايش است. انسان هااران سال از گرماي مطاتوع خورشتيد جهتتترين روشاايعي

 گرم كردن خود استفاده نموده است. 

ك ميالدي توسط سرجان استتون در يت 1790اولين سيستم شناخته شده تابشي براي گرمايش در سال 

كته  1907ال هاي مدرن تابشتي از ستهاي گرمايي اجرا شد. اما، سيستمبا استفاده از لولهبانك انگليسي 

ج نمتود، رايت هاي باريك آب داغ در داخل گچ و بتن استفادهاولين بار توسط باركر براي گرمايش از لوله

ت و راحتتي و فتگرها مورد استفاده قرار ميميالدي تضرياا در اكثر مكان 1940ها تا سال شد. اين سيستم

در ايجتاد  هتاهاي تابشي توانتايي آنها به اثاا  رسيده بود. مايت عمده سيستمتامين شرايط مطلوب آن

ا محيطي با شرايط دمايي مطاوع است كه توسط كنترل دماي سطح با حداقل حركت هتوا در داختل فضت

 . (1385، مانيمض) شودتامين مي
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اشتد. ش بب% انتضال حرار  آن از اريق تتا50ود كه بيش از شااق تعريف به سيستمي تابشي گفته مي

 ه و دريافتتها بستگي به عوامل زير در اجسام صادر كننتدمضدار انرژي تابشي ماادله شده در اين سيستم

 كننده دارد: 

 دما   .1

 يريم جذب   .2

 يريم صدور )انعكاس(   .3

 يريم شكل   .4

-روش ،استفاده موثر از اين پديده تاادل گرما هاي تهويه مطاوع برايهاي اخير اراحان سيستمدر سال

هتاي هاي قابل توجهي به دست آمده است. سيستتمهاي جديدي را ابداع نموده و در اين زمينه پيشرفت

انتد اعتم گرمايش و سرمايش تابشي با مشخصاتي مانند داشتن سطح وسيا و دماي سطح پايين توانسته

هايشان و دور از آفتتاب بنشتانند. امتروزه ايتن حتي در خانه هاش به انسانبمطاوع گرمايش را توسط تا

باشتند و ارفتداران زيتادي نيتا در آمريكتاي هاي گرمايش در اروپا متيترين روشها از محاوبسيستم

ها نه تنها از نظر تامين شترايط آستايش اايعتي بلكته از نظتر شمالي پيدا كرده است. كارايي اين سيستم

ايجاد شرايط  حتي روانشناسي براي ايجاد آرامش و آسايش به اثاا  رسيده است.مسائل اقتصادي، فني و 

هاي گرمايش تابشتي آسايش حرارتي مطلوب و مصرف كم انرژي باعد شده است كه استفاده از سيستم

شتوند: هاي گرمايش تابشي نيا به دو دسته تضستيم متيروز به روز بيشتر مورد توجه قرار گيرند. سيستم

هتاي تابشتي هاي تابشي اير مستضيم )دما پايين(. در سيستمي تابشي مستضيم )دما باال( و سيستمهاسيستم

ها بيشتر بتراي فضتاهاي شود. اين سيستمدما باال، از يك تابشگر با دماي باال براي گرم كردن استفاده مي

هاي تابشي در سيستمدارند. برد رها كاها و آزمايشگاهها، سولههاي ورزشي، كارگاهايرمسكوني نظير سالن

مانتاي  كننتد.ضش موثري را در انتضال حرار  ايفاء متينهاي داخلي اتا  دما پايين، تمام سطوح و ديواره

و  30عنوان مثال حتداكثر ههاي تابشي فراهم آوردن سطح وسيا با دماي نه چندان زياد )بكار اين سيستم

به منظور افاايش يريم شكل جهت انجام پديده تاتادل هاي كف( گراد در پانلدرجه سانتي 19حداقل 
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تواند سضف، ديوار و يا حتي كف ستاختمان يتا محتل باشد. سطح گرم يا سرد شده ميگرماي تابشي مي

هتا، توان بيان كرد كه افاايش سطح موثر تاادل حرارتي در اين نوع از سيستمدر واقا ميمورد نظر باشد. 

هاي تابشي دما باال باشد. تر از سيستمهايي بسيار پايينركرد چنين سيستمباعد گرديده است كه دماي كا

درجته سلستيوس استت.  60تتا  30ها بين ها با توجه به موارد كاربرد آندماي كاركرد اين گونه سيستم

هاي تابشي دما پايين به دو صتور  الكتريكتي و هيتدرونيك وجتود همانطور كه قاال اشاره شد، سيستم

شتود. امتا گرما در ناحيه كف اتا  استفاده مي دهاي الكتريكي براي تولير نوع الكتريكي، از الماندارند. د

حرار   شود.هايي با آرايشي خاص در كف اتا  استفاده ميدر نوع هيدرونيك از جريان آب گرم در لوله

ي صتور  ابتدا توسط هدايت به كف رسيده و سپس عمل گرمايش توسط تابش و تا حتدودي جابجتاي

هتا، ها، جنس لولتهها، يخامت مصالح روي لولهگيرد. مضدار انتضال حرار  بستگي به فاصله بين لولهمي

به دليل امكان انتضال حرار   ها )سضف، كف، ديوار( دارد.ها و محل قرار گرفتن پانلدماي آب داخل لوله

زم است سمت ديگتر ستطح متورد شود، الناخواسته به ارف ديگر جدار كه به صور  هدايت انجام مي

شتود، بلكته موانتا گذرد، نميموجم گرم شدن هوايي كه از داخل آن مي تابشنظر عايق حرارتي شود. 

عتواملي ماننتد پتايين  د.نشتوكند، گرم ميها برخورد مياتا  كه تابش با آن يلو وسا هجامد مانند جدار

هتاي حرارتتي و امكتان ه صور  تركياي با پمت كاركرد سيال، و امكان استفاده همامان و ب يبودن دما

هتاي استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين آب گرم مورد نياز، از جمله عوامل مثاتي است كه سيستم

هتاي ها متمايا ساخته است. يكي ديگر از ماايتاي سيستتمگرمايش از كف هيدرونيك را از ديگر سيستم

هاي الكتريكي به صور  روشن هاست. كنترل دما در سيستمگرمايش از كف هيدرونيك، كنترل دماي آن

حالت خود كنترلتي وجتود دارد، بطوريكته اگتر شترايط  هاي هيدرونيكو خاموش است، اما در سيستم

مرزي براي خروج حرار  از ناحيه كف به فضاي داخل اتا  فراهم باشد، سيال عامل با انتضتال حترار  

ابد. اما اگر شرايط مرزي در كف اتا  جهت خروج حرار  از كتف يبه محيط واسطه )بتن( افت دما مي

تا  فراهم نااشد، سيال عامل بدون تاادل حرار  با محيط واسطه، بتدون افتت دمتا بته ابه فضاي داخل 

كف اين است كه ديگتر  از هاي گرمايشگردد. از مااياي ديگر سيستمسيستم تغذيه مدار آب گرم باز مي

شتود و بته همتين دليتل آزادي بيشتتري در تغييتر دياتور و بخاري اشغال نميفضاي ساختمان توسط را
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-در سيستتمپذير استت.   از نظر معماري امكاندكوراسيون وجود داشته و اراحي بهينه فضاي داخل اتا

ناحيه كف ساختمان و سطوح جاناي آن از عايق حرارتي پوشيده شده استت. ايتن  ،گرمايش از كف يها

گيرد. معموال براي پوشش ااراف ي از هدر رفت شار حرارتي به محيط بيرون انجام ميكار براي جلوگير

شتود. شود، از بتن و يا تركيم گچ و بتن استتفاده متيها كه االم از آن به محيط واسطه نام برده ميلوله

د. از تتر گتردشود كه توزيا دما در ناحيه كتف اتتا  يكنواختتظرفيت گرمايي باالي اين مواد باعد مي

يابتد و در نتيجته ارف ديگر به دليل استفاده از اين مواد در ناحيه كف ساختمان، جترم آن افتاايش متي

العمتل و يتا پاست  يابد. هرچه جرم ساختمان بيشتر باشد عكساينرسي حرارتي ساختمان نيا افاايش مي

شتود. ايتن امتر در يهاي گرمايي ناشي از تغيير دماي ختارج ستاختمان كنتدتر متحرارتي آن به تحريك

شوند مانند ادارا ، تا حد زيادي به صترفه جتويي در كار گرفته ميهايي كه به اور اير دائم بهساختمان

 كند.مصرف انرژي كمك مي

هتا، مارستتانهتاي درس، بيهتاي اداري، كتالسستاختمان هاي مستكوني،هاي گرمايشي در خانهپانل 

، در داختل ستضف توانندها ميشود. اين پانلو در صنايا استفاده مي هااستخرهاي شنا، گاراژها، تعميرگاه

 .كف و يا در ديوار ساختمان قرار داده شوند

ف ك  بين هاي گرمايش از كف هيدرونيك، ماادله حرارهمانطور كه قاال نيا اشاره شد، در سيستم

ده روي نجام شهاي اه بررسيگيرد. الاتاتا  و محيط داخل از اريق مكانيام جابجايي و تابش صور  مي

ر عهده م را بها، حاكي از اين است كه انتضال حرار  از اريق تابش نضش االلكرد اين سيستممنحوه ع

هواي داخل  جا كه باعد افاايش گردش اايعيمكانيام جابجايي حرارتي از آن. (1383)اميدوار، دارد

ز كف شده ا لي اتا  با دريافت حرار  تابششود، حائا اهميت است. در واقا دماي سطوح داخاتا  مي

ادله تا  مااشود. سپس حرار  از اريق مكانيام جابجايي بين سطوح جاناي و هواي داخل اتا  گرم مي

ح داخلي ماي سطوتواند اختالف دگردد. مكانيام تابش مستضيما بر هواي اتا  اثري ندارد و تنها ميمي

 اتا  را كاهش دهد. 
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 يتابش ياسيستم ه -1-2

 ابشي هاي تمزاياي سيستم  -1-2-1

اي تابشي هشود، سيستماز آنجا كه بيشترين تاادل حرار  بدن با محيط خارج از اريق تابش انجام مي

هتاي يستتمتوانند نضش مهمي در تنظيم دماي بدن و ايجاد شرايط مطلوب داشته باشند. مااياي مهم سمي

 : (1385، )مضيمان تابشي عاارتند از

تحضيضا  نشان داده است كه بر خالف نظر عمومي،  فراهم آوردن بهترين شرايط تاادل حرار :  .1

ها به خاار خاصيت ذاتي تابش بيشترين نضش را در گرمايش و سرمايش پوست بدن دارد. اين سيستم

تتري احساس آرامتش را در دماهتاي پتايين خود قادر به گرم نمودن يكنواخت محيط بوده و معموالً

بهترين سيستم تهويته مطاتوع سيستتمي استت كته شتخ   1اشرهآورند. بر اساس تعريف فراهم مي

اي نداشته باشد. اين حالت فضتط توستط سيستتم احساس سرد يا گرم شدن به صور  قابل مالحظه

تابشي قابل دسترس است. زيرا چناننه گفته شد مياان تاادل حرار  بدن از اريتق تتابش بيشتتر از 

گترم يتا سترد شتود راحتتي  ها است. بنابراين با توجه به شرايط هواي خارج، اگر جدارهساير روش

پروفيل دماي بدست آمتده  با مضايسه آيد.مطلوبي بدون وابستگي زياد به دماي هواي اتا ، بدست مي

هاي مختلف گرمايش شامل تابش از كف، تابش از سضف، سيستتم در امتداد ارتفاع اتا  براي سيستم

هاي تابشي شترايطي كه سيستم شدمشاهده  آلور و استفاده از بخاري با هم و نيا با حالت ايدهراديات

دهد كه بهترين حالتت كنند. مضايسه اين چهار روش نشان ميآل فراهم ميبسيار ناديك به حالت ايده

 . (1385)مضيمان،  آيدبه وسيله سيستم تابش از كف و بدترين شرايط گرمايش با بخاري به دست مي

ا حدود كند. اين كاهش دمتر اتا  فراهم مياحساس گرماي بيشتري در دماي پايين ،روش تابش  .2

 جويي در انرژي مصرفي را به همراه دارد. صرفه 15%

                                                 
1 - ASHRAE 
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 ر اين است كهدهد، و اعتضاد بها دماي كمتر هوا احساس تازه بودن هوا را افاايش ميدر كارخانه  .3

 كند. فاايش پيدا ميدر اين شرايط توليد محصول ا

 شود. هينگونه وسيله يا تجهياا  قابل رويت در اتا  نصم نمي  .4

 همننتين توليتد صتدا و ،عدم حركتت هتوا. جابجايي و جريان هوا در اتا  به حداقل مي رسد  .5

ي هتاي عمتومهاي ميكروبي را به حداقل ميرساند. اين مويتوع در مكتانوآلودگي پخش گرد وااار

 باشد. هاي تميا مهم ميلن اجتماعا  و نيا اتا مانند مدارس و سا

يازي بته باشند و نهاي مكانيكي مانند فن يا مادل قابل رويت نميها داراي قسمتاين سيستم  .6

 سرويس و تعميرا  مداوم ندارند. 

د، برخالف رادياتورها هينگونه سطح دااي كه در محيط بتراي بتدن انستان آزار دهنتده باشت  .7

 وجود ندارد. 

 به علت نفوذ تر است، بنابراين اتالف انرژيها پايينون دماي اتا  در مضايسه با ساير سيستمچ  .8

 ها كمتر است. هاي ااراف درب و پنجرههوا از درزها و شكاف

 باشد. كاركرد اين روش سالم، آرام و بدون صدا مي  .9

-ما ساير سيستدر مضايسه ب هاي كفي استفاده شود،هاي با ارتفاع زياد چناننه از پانلدر ساختمان .10

 شود. گرما به مضدار بيشتري در نيمه پاييني اتا  نگهداري مي ،ها

 د بود.  اگر سيستم الكتريكي استفاده شود، از تجهياا  گران و حجيم موتورخانه بي نياز خواه .11

 

  بشيهاي تامعايب سيستم  -1-2-2

-ش اجرا ميشوند، معايم متفاوتي براي هر روهاي گوناگون اجرا ميها به روشاز آنجا كه اين سيستم

 ها توييح داده شود: شود معايم كلي اين روشتوان ذكر كرد. در اينجا سعي مي

تختاب ها بسيار مهم است. گاهي به دليل شرايط خاص ستاختماني انجايابي: انتخاب محل پانل  .1

فت بازده سيستم در هاي فرش و ماله شده موجم امحل مناسم جهت نصم اير ممكن است. مكان

 شود. كف مي
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-يران تمام مگ ،رفا نواق  ها نياز به اجراي دقيق دارند، زيرا معموالًدقت در اجرا: اين سيستم  .2

 شود. 

 گران قيمت و پر هاينه است.  ،تعميرا  تعميرا : معموالً  .3

وال كه در صور  رخ دادن معم ترين مسائل اين روش استها يكي از مهمنشت آب: نشت لوله  .4

 شود. با خسارا  ساختماني زياد مشخ  و برارف مي

ص عايضكاري: براي جلوگيري از اتالف حرار ، اين سيستم نياز بته عايضكتاري مناستم و ختا  .5

 دارد. 

ي ي اتا ، دمتاهاي تابشي معموال نياز به مسائل كنترلي بيشتر مانند كنترل دماكنترل دما: سيستم  .6

 ل يا جدار، كنترل نضطه شانم و ايره دارند.سطح پان

 

  انتقال گرماانواع  -1-3

ر مورد د يحاتيابد كه در ادامه تويييو تابش انتضال م ييت، جابجايق هدايگرما به سه ار يبطور كل

 شود.ين سه نوع انتضال گرما داده ميا

 هدايت قيبه طر انتقال گرما -1-3-1

ه ما باال بتي دوجود گراديان دما در جسم، انتضال گرمايي از ناحيه تجربه نشان داده است كه در صور 

زاي اال گرمتا بته گوييم انرژي به اريق هدايت انتضال يافته و آهنص انتضي دما پايين وجود دارد. ميناحيه

 واحد مساحت متناسم است با گراديان دماي عمودي:

(1-1) 

x

T

A

q




 

 داريم: اسمتنبا جايگايني ثابت 

(1-2) 
x

T
KAq




 

 كه در آن: 

qآهنص انتضال گرما = 
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x

T



گراديان دما در جهت جريان گرما = 

Kباشد.= يريم هدايت گرمايي ماده مي 

به  ( را2-1ي )معادله نسات به دما سير ناولي داشته باشد. كه گرما بايداست عالمت منفي بدين معني 

انسوي، ژوزف فوريه، كه در بررسي تحليلي انتضال گرماي هدايتي سهم بارگي فيايك دان فر-ياد ريايي

ي معترف معادلته (2-1ي )نامند. از نظر اهميت بايد گفت كه معادلهي هدايت گرما ميدارد قانون فوريه

 وا  kواحتد  شوديريم هدايت گرماست و در دستگاه واحدي كه جريان گرما بر حسم وا  بيان مي

هتاي  گيتريي سلسيوس است. يريم هدايت گرمايي مواد مختلف با استتفاده از انتدازهبر متر بر درجه

شتخ  مي توان يريم هدايت گرمايي را بيانگر سرعت جريان گرما در مادهگردد. ميتجربي تعيين مي

 دانست.

ابت بتودن يتريم از آن، با فرض ثي تخت و انتگرال گيري ( براي ديواره2-1با به كارگيري معادله )

 هدايت گرمايي  داريم:

(1-3) 
 

12 TT
x

kA
q 


 

ت گرمتايي در (، با توجه به تفتاو  يتريم هتداي2-1هاي چند اليه، مثال سه اليه )شكلبراي ديواره

 شود:مصالح مختلف جريان گرما چنين مي

(1-4) 
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 342312 

 

ا ، جريان گرمباشد. با حل همامان اين سه معادلهريان گرما در كل مضااا يكسان توجه داريم كه بايد ج

 چنين است:

 

(1-5) 
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 : انتضال حرار  جابجايي محلي سطح با شكل اختياري(2-1)شكل

 

هنص ريي كه، آوي انتضال حرار  رسانايي تشابه كاملي با قانون اهم در مدار الكتريكي دارد. به امسئله

 وتوان به عنوان شد  جريان، و تركيتم يتريم هتدايت گرمتايي، يتخامت مصتالح انتضال گرما را مي

 .مساحت را مضاومتي در مضابل اين جريان فرض كرد

 

 بجاييجا قيبه طر انتقال گرما -1-3-2

ولي مولكتشتود. عتالوه بتر حركتت تصتادفي جايي از دو مكانيام تشكيل متيانتضال گرماي جابه شيوه

 جايي راابهجشود. انتضال گرماي اي )ماكروسكوپيك( سيال نيا منتضل مي)پخش(، انرژي بر اثر حركت كپه

م  يتا توان رده بندي كرد. وقتي جريان توسط وسايل خارجي از قايل فن، پبر حسم ماهيت جريان مي

ر يعي( جريان بتجريان آزاد )يا ااجايي اجااري داريم. در مضابل در هاي اتمسفريك به وجود آيد جابهباد

 در ستيال بته آيد؛ اين نيروها از اختالف چگالي ناشي از تغييترا  دمتاهاي شناوري به وجود مياثر نيرو

ز ايتن رو يابتد و اآيند. به اين صور  كه دماي هوايي كه با نضاط گرم تماس دارد افاايش متيوجود مي

ي را تر است، نيروهاي شناوري حركتي عمتودمحيط ساك شود. چون اين هوا از هوايچگالي آن كم مي

 شود. ن ميرود و جريان هواي سردتر محيط جايگاين آباال ميكنند كه به موجم آن هواي گرم ايجاد مي

دهد كه روي سطحي با شتكل اختيتاري و بتا را نشان مي Tو دماي  vسيالي با سرعت  (1-3) شكل

، TTsاست، به اوري كه  sTشود كه سطح در دماي يكنواخت جريان دارد. فرض مي  sAمساحت 
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qدهد. شار گرماي محلي در اين صور  انتضال حرار  جابجايي روي مي  تتوان را به صور  زير متي

 :دبيان كر

(1-6)   TThq s
 

 كه در آن:

h  ،باشد.يريم جابجايي محلي مي 

 
 : انتضال حرار  جابجايي محلي سطح با شكل اختياري(3-1)شكل

 

qبه علت تغيير شرايط جريان از يك نضطه تا نضطه ديگر،    وh كننتد. آهنتص در امتداد سطح تغيير مي

 توان به دست آورد:ا انتگرال گيري شار محلي روي تمام سطح ميرا ب qكل انتضال حرار  

(1-7) 
s

A
ss

A
dAhTTdAqq

ss
  )( 

براي تمام سطح آهنص انتضال حرار  كتل را بته صتور  زيتر  hجايي متوسط با تعريف يريم جابه

 توان بيان كرد:مي

(1-8)   TTAhq ss 

ابجايي متوستط و محلتي شود كه يرايم ج( نتيجه مي8-1( و )7-1هاي )دادن معادلهبا مساوي قرار 

 ي زير هستند:داراي رابطه

(1-9) 
dAh

A
h

sA
s


1
 

ها را از ي اول اهميت است. اين كميتجايي در درجهشار محلي يا آهنص انتضال كل در هر مسئله جابه

جايي محلتي ه دست آورد، و براي اين منظور بايد از يرايم جابهتوان ب( مي8-1( و )6-1هاي، )معادله
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جايي تلضي و متوسط ااالعاتي داشته باشيم. به اين دليل است كه تعيين اين يرايم به عنوان مسئله جابه

ي ساده اي هم نيست، زيرا اين يرايم عالوه بر وابستگي بته چنتد پتارامتر ستيال، از شود، كه مسئلهمي

ي ستطح و شترايط جريتان نيتا ژه، بته هندستهويسكوزيته، رسانندگي گرمايي و گرماي وي قايل چگالي،

 وابسته هستند. 

ااريند ، جايي اجها در جابهجايي آزاد معموال خيلي كوچكتر از سرعتهاي جريان در جابهچون سرعت

زاد قائتل آجتايي ابتههتاي ججايي نيا كمتر است. لذا شايد اهميت كمتري براي فراينتدآهنص انتضال جابه

ضاومت بيشترين م جايي آزادها با انتضال گرماي تركياي، جابهباشيم. ولي، بايد دانست در بسياري از سيستم

الوه، اگتر دهد و نضش مهمي در اراحي يا عملكترد سيستتم دارد. بته عترا در برابر انتضال گرما بروز مي

يي جتابتر جابته جايي آزاد راحداقل برسد، االم، جابه ي كار كرد بهبخواهيم آهنص انتضال گرما يا هاينه

 دهيم. واداشته ترجيح مي

 انتضتال، و هتا و خطتوطجايي آزاد كاربردهاي فراورني دارد. اين فرآينتد بتر انتضتال گرمتا از لولتهجابه

-نكتگترمرما از جايي آزاد در انتضال گگذارد. جابهتاثير مي همننين از وسايل الكترونيكي مختلف شديداً

 اي ااترافبته هتو دهاي الكتريكي يا از رادياتورها به هواي اتا  و در دفا گرما از كويتل دستتگاه تاريت

 اهميت دارد.

 

 بشتا قيبه طر انتقال گرما -1-3-3

توانتد يجايي كه شامل انتضال انرژي در جسم مادي است، گرما مبر خالف سازوكارهاي هدايت و جابه

 . معروف است وجود دارد نيا انتضال يابد. اين حالت از انتضال گرما به تابش اي كه خأل كاملدر نواحي

ا بتا آهنگتي رآل يا جسم سياه، انرژي گرمايي ايده دهد كه يك تابندهمالحظا  ترموديناميكي نشان مي

 دارد. بنابراين: متناسم با توان چهارم دماي مطلق جسم و متناسم با مساحت آن گسيل مي

(1-10) 4ATqrad  

 كه در آن :

باشد. = ثابت استفان بولتامن مي 
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 د اجسام سياه به كار( به قانون استفان بولتامن تابش گرمايي معروف است و تنها در مور10-1معادله )

تناستم بتا دو سطح مي تابشي خال  بين رود. اين معادله فضط براي تابش گرمايي معتار است. ماادلهمي

 يعني: ،اختالف دماي مطلق به توان چهار است

(1-11)  4

2

4

1. TT
A

qnet  

ي فلاي تابد. زيرا سطوح سياه، رفتاري شايه قطعهانرژي مي  4T جسم سياه جسمي است كه ااق قانون

 ي جسمازهبه اند ي فلاي صيضلي،كه با زاال سياه شده باشد دارد. سطوح ديگر، مثل سطح برا  يا صفحه

4تابد؛ گرچه باز هم تابش كلي گسيل شده توسط اين اجسام از قانون تناسم سياه انرژي نمي
2T  پيتروي

ر شود، يتريم ديگتري را دكند. براي سطوح خاكستري، كه تعريف اين سطوح در ادامه مشخ  ميمي

معروف بوده، تابش سطح خاكستتري را بتا تتابش كنيم كه به يريم گسيل ( وارد مي1-11ي )معادله

 سازد.سطح سياه مرتاط مي

تابتد، ز متي( بتا4-1كند، بخشي از تابش مطابق شتكل )وقتي انرژي تابيده به سطحي مادي اصابت مي

ده، را به صور  كستري كته بتاز تابيت  شود، يريم بازتاب بخشي جذب و بخش از آن تراگسيل مي

را به صتور  كستري كته  را به صور  كسري كه جذب شده و يريم  تراگسيل  يريم جذب 

 كنند. بنابراين:تراگسيل شده تعريف مي

(1-12) 1  

ان يتريم تومسائل كاربردي مياالم اجسام صلم تابش را ترا گسيل نكرده، از اين رو در بسياري از   

 تراگسيل را برابر صفر گرفت. پس:

(1-13) 1 
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 يارح نشان دهنده آثار تابش فرود(: 4-1شكل )

-توان مشاهده كرد. چنان چه زاويهي بازتاب را ميكند، دو نوع پديدهوقتي تابش به سطحي برخورد مي

نامند. و اگر پرتو برخوردي، پتس از بازتتاب اي ميباشد، بازتاب را آيينهي بازتاب ي برخورد برابر زاويه

نامند. اين دو نتوع تتابش در شتكل مي 1در تمام جها  به اور يكنواخت پخش شود، بازتاب را پخشنده

-اي از مناا را به ناظر نشتان متياي تصويري آيينهاند. توجه داريم كه بازتاب آيينه( نشان داده شده1-5)

ش ب، ولي براي كتل محتدوده اتول متوج تتااي استي معمولي براي نور مرئي كامال آيينهد. يك آينهده

ي اي نخواهد بود. معموال سطح ناهموار نسات به سطح خيلي صيضلي رفتار پخشندهآيينه گرمايي، يرورتاً

 باشد.دهد. همننين سطح صيضلي آينه اي تر از سطح ناهموار ميبهتري نشان مي

 
اي)الف( بازتاب پخشنده )ب( بازتاب آيينه(: 1-5ل )شك  

 

مستضل از اتول متوج استت. يتريم  جسم خاكستري جسمي است كه يريم گسيل تك فام آن 

 گسيل تك فام به صور  نسات توان گسيل تك فام جسم به توان گسيل تك فام جستم ستياه بتا همتان

 بنابراين:شود. اول موج و دما تعريف مي

(1-14) 





bE

E
 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Diffuse  
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 مروري بر مطالعات انجام شده  -1-4

 1كمتال و نتوا كند. مطالعا  در بسياري از مسائل مهندسي، انتضال حرار  تابشي نضش مهمي ايفا مي

، هتابر روي ستاختمان (،1995و همكاران ) 3دهضان-(، مختارزاده1993و همكاران ) 2تاكامسا ،(1991)

و  4نشان دادند كه حتي در دماي اتا ، تاثير تاادل تابش، بر مياان جابجايي اايعي سطوح مهم است. لتي

، در يك مطالعه تجربي، تاثيرا  تابش حرارتي روي جريان هوا با تهويه جابجتايي در (1993) همكاران

ثرا  تابش، سطح كف را گرم مدلي با سايا كامل يك اتا  را مورد بررسي قرار دادند. آن ها دريافتند كه ا

كرده و نرخ جريان حرارتي را تغيير مي دهد كه در نتيجه باعد يعيف شدن جريان شده و ستطح اليته 

( و متژراب و 1993) 6(، كتاظمي و نراقتي1992و همكتاران ) 5كارايانيس بندي هوا را پايين مي آورد.

راي محتيط هتاي پارتيشتن بنتدي شتده (، به بررسي اثر متضابل تابش و جابجايي اايعي ب1998) 7بنير

 پرداختند. نتايج آن ها نشان داد كه تابش سطح اثرا  قابل توجهي روي جريتان و انتضتال حترار  دارد.

و همكاران، يك ارزيابي عددي براي مطالعه اثر تركياي جابجايي اايعي و تتابش بتر روي الگتوي  8بهنيا

بعدي كه شامل يك سيال اير موثر در تابش استت، جريان و انتضال حرار  در يك محيط مستطيلي و دو

اي عددي، به توييح ارتااط بين تتابش و جابجتايي (، در مطالعه2006مژراب و همكاران ) انجام دادند.

ها با استتفاده از يتك متدل ي گرم كه جسمي در داخل آن قرار دارد، پرداختند. آناايعي در يك محفظه

اكم پرداختند و نشان دادند كه تاادل تابش، دماي حفره را همگن عددي حجم محدود، به حل معادال  ح

حتتي در دماهتاي پتايين  اين مطالعا  نشتان دادنتد كتهدهد. ميانگين را افاايش مي ناسلتكرده و عدد 

 اثر انتضال حرار  تابشي بر مياان انتضال حرار  جابجايي سطوح مهم است. ها،ديواره

هتا تنهتا زيادي انجام شده است. اما در بيشتتر آن تحضيضا  نساتاً هاي گرمايش از كفدر مورد سيستم

انتضال حرار  جابجايي مورد توجه قرار گرفته است و مياان دقيضي از سهم انتضال حرار  تابشي سطوح 

حجم محدود، عدد ناستلت  يروش عددكمك (، به 2007) 2به عنوان مثال كاراداگ و تكه وجود ندارد.

ق و يدر نظتر گترفتن ستضف عتا مختلف و با ييط دمايشرا يبراش از كف را يماگر يستم هايكف در س

                                                 
1- Kamal and Novak 2- Takamesa 3- Mokhtarzadeh-Dehghan 4- Li 5-Karayiannis  

6- Kassemi and Naraghi 7- Mezhrab and Bchir 8- Behnia 
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كف نه تنها به  ناسلتكه عدد  ندن مضاله نشان داديدر ا يعدد يهاداده ن كردند.ييدما ثابت تع يواره هايد

كتاراداگ و همكتاران  ا استت.يتواره نيتد يلتياز عتدد را يدارد، بلكه تتابع يكف اتا  بستگ يليعدد را

ش از يگرما يستم هايسطوح كف و سضف بر عدد ناسلت در س يرا  دمايتاث يعدد يبه بررس، (2007)

كف اتتا  در  ناسلتعدد  يسضف و ابعاد اتا  بر رو يكف، دما ير دماين مضاله، تاثيكف پرداختند. در ا

ش ابعاد يافااكه با  كردندمشاهده ها آنش از كف مورد مطالعه قرار گرفته است. يستم گرمايك اتا  با سي

 يج عددينتاها آنابد. ييش ميا افاايكف ن ناسلتداخل اتا ، عدد  ين سضف و هواياتا  و اختالف دما ب

مضاال  ر يساكه روابط موجود در  افتنديدرو  كردندسه يمضاال  مضاساير با روابط موجود در را ن مضاله يا

(، 2008كاراداگ و تكه )ح است. يآن رابطه صح داده شده و ابعاد اتا  مربوط به ييط دمايشرا يتنها برا

اي جديد براي عدد ناسلت كف در يك سيستم گرمايش از كف ارائه كردند كه به اي ديگر رابطهدر مضاله

اي جديد هاي كمتري استفاده مي كرد. در اين مضاله، رابطهمتغييرهاي بيشتري وابسته بود و از ساده سازي

 2ستتاري و فرهانيتهد كه تابعي از اعداد رايلي كف، ديوار و سضف است. كف تعيين ش ناسلتبراي عدد 

(، در مضاله خود به مطالعه پارامتريك بر روي عملكرد سيستم هاي گرمتايش از كتف پرداختنتد. 2006)

 3×4بتا ابعتاد سيستتم گرمتايش از كتف  يدارابراي اين كار از يك مدل المان محدود براي يتك اتتا  

در حالت ناپايا،  تابشهاي انتضال حرار  هدايتي، جابجايي و . در اين تحليل مكانياماستفاده شدمترمربا 

در نظر گرفته شد و تاثير پارامترهاي مختلف نظير قطر لوله، جنس لوله، يخامت پوشش كف و ايره بتر 

ه و ن مضاله نشان دادنتد كته قطتر لولتيج اينتا روي دماي اتا  و مد  زمان پايا شدن سيستم بررسي شد.

ر يخامت پوشش كف و ينظ ييهاپارامتر يها ندارند. ولستمين سيبر عملكرد ا ير چندانيها تاثجنس لوله

دهنتد. نشان متيا دما يها و توزستمين سيبر عملكرد ا يار قابل مالحظهين جنس پوشش كف، تاثيهمنن

و يخامت پوشتش كتف ش از كف، جنس يگرما يهاستميس يبرا ياراح يهان پارامتريتردر واقا مهم

هتا استت. ستتمين سيتام االم انتضتال حترار  در اين نشان دادند كه تابش مكانيج همننين نتاياست. ا

تتاثير جريتان داخلتي بتر روي  ،يو تئتور يتجربت يهاو به كمك روش (، در مضاله خود2000) 1ارگين

رد بررستي قترار داد. تاتادال  متو اتوريرادمكانيام انتضال حرار  ديواره را در يك خانه دو ااضه داراي 

                                                 
1 - Ergin 
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محاساه گرديتد و در نهايتت  1خال  تابشتابشي بين سطوح اتا  و سطوح گرمكن با استفاده از روش 

ر ين مضالته بتر تتاثيدر ا يد اصليتاك نرخ انتضال حرار  ديواره توسط تابش، جابجايي و هدايت ارائه شد.

انتضتال  يان هتوا رويتر جريج نشتان داد كته تتاثيا. نتتبودواره يام انتضال حرار  ديمكان يان هوا رويجر

ها، انتضال ستمين سين مشاهده شد كه انتضال حرار  االم در ايبل مالحظه است. همننواره قايحرار  د

 است.  ييحرار  جابجا

 

 تعريف و ضرورت تحقيق حاضر -1-5

هاي جديتد گرمايشتي سازي و كاهش مصرف انرژي در كشور، استفاده از سيستمهاي بهينهيكي از راه

هاي حرارتي گرمايش از كف كه انتضال حرار  تابشي سهم زيادي در فرايند گرمايشتي آن است. سيستم

جويي و بهينه سازي مصرف انترژي، بلكته هاي حرارتي، نه تنها در صرفهدارد، در مضايسه با ساير سيستم

ام انتضتال گرمتا در يمكتان باشتند.مي در مضوله رفاه و آسايش ساكنان ساختمان داراي نضاط قو  بسياري

در  اتور، متفتاو  استت.يگر مثل راديد يهاستميام انتضال گرما در سيبا مكان يش تابشيگرما يهاستميس

هاي هاي آب گرم، كانال هواي گرم و يا المنتهاي گرمايش تابشي، گرمايش ساختمان توسط لولهسيستم

گيتترد از اريتتق تتتابش صتتور  متتي هتتا و عمتتدتاًارهالكتريكتتي تعايتته شتتده در ستتضف، كتتف و يتتا ديتتو

شتر يش بيشده كه سام احساس آسا ين تابشيانگيم يش دماين مويوع، باعد افاايا .(1371،يي)اااااا

ام انتضتال حترار  يكه از مكتان ييهاستميسه با سين اتا  و كاهش گرد و ااار معلق در هوا در مضايساكن

ش از كتف يستتم گرمتايا دما در سيتوز .(1385)بام آرا و همكاران، گردديكنند، مياستفاده م ييجابجا

ا دمتا از حالتت يتاتور، توزيمثل راد يشيستم گرمايكه در سيدر حال ،ك بودهيآل ناددهيار به حالت ايبس

و  يم انتضال حرار  تابشتينه تركيضا  انجام شده در زميتحض در (.1992، 2آل فاصله دارد )واتسوندهيا

اهده شده است كه حتي در دماي اتا ، تاثير تاادل تابش، بر مياان جابجايي اايعي ستطوح مش ،ييجابجا

ر يتنظ يش تابشتيگرما يهاستمينه سيكه تاكنون در زم ينكه در اكثر مطالعاتيبا توجه به ا است. گذارتاثير

ر گرفتته و محاساا  آن كمتر مورد توجه قترا يش از كف صور  گرفته، سهم انتضال حرار  تابشيگرما
                                                 
1 - Net Radiation Method     2- Watson 
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 ي، چه مضدار از كل انتضال حرار ، ناشتيشيگرما يهاستمين سيشود كه در اين سئوال مطرح مياست، ا

 است. يياز انتضال حرار  جابجا يو چه مضدار ناش ياز انتضال حرار  تابش

 يدلجابجايي اايعي در اتاقك متهدايت و حاير، برآورد تابش سطح به همراه  قيتحضاصلي در  هدف

 كعتممتتر ميسانت 240×240×240با ابعاد  ياتاقك مدل ن منظور، يبد است. يتابشتم گرمايش با سيس

 كتف اتاقتك يك بتر رويدرونيش از كف هيستم گرمايمناسم اتاقك، س يبندقيساخته شد و پس از عا

ستم يس يبرا يو تئور يشا  الزم و محاساا  مربوط به آن به روش تجربينصم شد. پس از انجام آزما

اتاقتك نصتم و متورد  يبصور  مجاا بر رو يش سضفيستم گرمايگر، سيش از كف، در مرحله دياگرم

ورد انتضتال متها در ستمين سيم سهم هر كدام از اين ترتيالزم قرار گرفت. بد يهايريگش و اندازهيآزما

 سه شد. يگر مضايكديبا  يشيستم گرماين دو سين شد و اييتع ييو جابجا يحرار  تابش

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

Department of Mechanical Engineering 

  

 

Parametric analysis of radiant and convective 

heat transfer in underfloor heating system 

 

 

 

Supervisor: 

Dr. Mostafa Rahimi 

   By: 

Amir Sabernaeemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

January-2010  



 26 

 

 


