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رادياتورها و بخاريهای گازسوز پر کاربردترين تجهیزات گرمايشی 

نرخ انتقال  تحقیقدر اين باشد. در ساختمانهای عمومی و منازل می

ال حرارت هدايتي و جابجايي حرارت تابشي سطح به همراه انتق

با رادياتور و طبیعي در يك اتاقك مدل كه توسط سیستم گرمايش 

گرم مي شود، به روش تجربي و تئوري مورد با بخاری گازسوز 

 ارزيابي قرار گرفته است. براي اين منظور اتاقكي با ابعاد

ساخته شد و پس از عايقكاري و نصب سیستم  مکعب متر 4/2×4/2×4/2

ش براي اين اتاقك، آزمايشات و اندازه گیري هاي الزم گرماي

. از روش تشعشع خالص براي محاسبه تبادل انتقال حرارت شدانجام 

تابشي بین سطوح اتاقك استفاده گرديد. اين روش از فرضیات سطوح 

مات، ديفیوز و خاكستري و همچنین فرض محیط غیر موثر در تابش 

. کندالمان ها استفاده مي  و شار تابشي و دماي يكنواخت سطوح

ضرايب ديد در تابش با استفاده از روابط تاثیر متقابل و 

انتگرال گیري عددي در مختصات اتاقك مدل بدست مي آيند. در اين 

روش به دماي سطوح داخلي و خارجي اتاقك جهت تعیین انتقال 

حرارت تابشي نیاز است كه براي اين كار از تعداد زيادي 

همراه ديتاالگر براي ثبت دماهاي داخلي اتاقك و ترموكوپل به 

همچنین از يك ترمومتر لیزري جهت اندازه گیري دماي سطوح خارجي 

ضرايب ديد و  اتاقك استفاده شده است. در روش تشعشع خالص،

همینطور دماهاي اندازه گیري شده، براي تعیین انتقال حرارت 

برنامه نويسي  در محیطضرايب ديد تابشي الزم است. محاسبات 

انجام شد. به اين ترتیب با استفاده از روش تشعشع خالص، فرترن 

مقدار انتقال حرارت تابشي محاسبه شده و با كمك قانون انتقال 

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

محاسبه و در نهايت مقدار انتقال حرارت جابجايي نیز تعیین 

رادياتور  باتايج نشان داد که در سیستم گرمايش ن گرديده است.

و در سیستم از رادياتور درصد از انتقال حرارت  35در حدود 

انتقال حرارت درصد از  35 در حدود با بخاری گازسوز نیزگرمايش 

های . انتقال حرارت به ديوارهبصورت انتقال حرارت تابشي است

بر اساس جابجايی  جانبی و سقف در هر دو سیستم گرمايش عمدتا  

 گیرد.است، ولی انتقال حرارت به کف از طريق تابش صورت می
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 مقدمه

با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان، عواملي نظیر 

ها و نیاز به آسايش، حركت و ارتباطات، ساز و كار

هاي اين جمعیت رو به هايي كه پاسخگوي خواستهفناوري

هاي تامین افزايش باشد، تقاضاي روزافزون انرژي و انگیزه

پرشتاب مصرف  از سوي ديگر،اين تقاضا را به دنبال دارد. 

و بي رويه انرژي و اثرات مخرب زيست محیطي آن و وابستگي 

آگاهي از  شديد زندگي بشر به منابع انرژي  و همچنین

دولت ،محدوديت منابع انرژي در دنیا مردان و محققان را 

كارهايي براي مهار مصرف و به تالش در جهت يافتن راه

ي نو هاوري انرژي و دستیابي به انرژيباالبردن بهره

امروزه به موضوع واداشته است و باعث شده است كه 

استفاده بهینه از منابع انرژي توجه بیشتري شود. منظور 

از بهینه سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و 

مصرف درست انرژي جهت هايي در ها و سیاستبكارگیري روش

 است، كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار

وجود و دوام انرژي و ادامه حیات و حركت را تضمین كند. 

در اين چارچوب تعیین سهم انرژي در سبد انرژي هر جامعه 

مدت آن جامعه، همچنین بكارگیري با توجه به امكانات دراز

ها كه متضمن كاهش تخريب ترين شیوه استفاده از آنپربازده

ز شي او نیز كاهش تاثیرات سوء ناباشد منابع انرژي 

بر عوامل ديگر حیات و محیط  انرژي صحیح ازاستفاده نا

، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه پايدار زيست

-جامعه است، بلكه منجر به بقاء انرژي براي همگان و نسل

هاي زيست هاي آتي و مانعي براي تولید و گسترش آلودگي

بدون محیطي ناشي از مصرف نادرست انرژي خواهد بود. 

ترديد در چنین شرايطي هر اقدامي در راستاي ارتقاء رشد 

ها و و فرهنگ مصرف بهینه انرژي، گامي در جهت حفظ سرمايه

 ،ذخائر ملي است كه فرد فردمان در هر حرفه و تخصصي

هاي آتي مسئول و موظف به حفظ و حراست از آن براي نسل

 هستیم. 

سالیانه  با توجه به اين نكته كه بخش اعظمي از مصرف   

انرژي در كشور مربوط به بخش ساختمان است، لذا شناسايي 
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هاي الزم در جهت كاهش مصرف انرژي در ساختمان و راهكار

 بهبود بازدهي 



 ط 

ها از اهمیت بسزايي هاي گرمايش و سرمايش ساختمانسیستم

برخوردار است. ايجاد محیطي سالم و مطبوع براي زندگي در 

زمان مورد توجه بشر بوده است. فصول مختلف سال از دير 

مهم علوم و تكنولوژي جديد، استفاده هاي يكي از دستاورد

هاي تهويه مطبوع جهت تامین آسايش حرارتي است. از سیستم

هاي جديد منجر به اين شد كه هاي علمي و تكنولوژيپیشرفت

هاي بسته مانند منازل انسان بیشتر وقت خود را در محیط

كارخانجات و وسايل حمل و نقل بگذراند.  مسكوني، ادارات،

هاي گرمايش و ذا هر روز بر لزوم استفاده از سیستمل

هاي سرمايشي جهت ايجاد محیطي سالم و مطبوع در اين محیط

چه را كه در هر شرايطي بسته افزوده شد. در اين میان آن

نبايد از نظر دور داشت، رعايت كامل مسائل فني و 

گذاري هرچه كمتر و با يكه با سرمايهاقتصادي است، بطور

توجه به وضعیت اقلیمي محل و ساير عوامل موثر بتوان 

شرايط سالم و مطبوع را در ساختمان فراهم نمود. با آغاز 

هاي زيادي در اين بحث صرفه جويي در مصرف انرژي، پیشرفت

ها متحول گرديد. خصوص بوجود آمد. مثال عايقكاري ساختمان

كیفیت هواي داخل هم بوجود  كاهشاز جمله اما مشكالتي 

هايي آمد. در حقیقت صرفه جويي در مصرف انرژي با ساختمان

معني شد. بحث صرفه جويي در مصرف انرژي و آلوده با هواي 

كنند. به آسايش حرارتي اغلب در تضاد با يكديگر عمل مي

عبارت ديگر معموال بهبود شرايط آسايش حرارتي در 

افزايش مصرف انرژي همراه است و بالعكس.  ها باساختمان

هاي تهويه مطبوع از نظر مصرف ذا الزم است عملكرد سیستمل

انرژي، آسايش حرارتي، شرايط اقلیمي و آب و هواي محل و 

ها و تحقیقات انجام بررسيغیره مورد بررسي قرار گیرد. 

شده در زمینه آسايش حرارتي، با در نظر گرفتن شرايط 

اي، بیانگر ان و فرهنگ و آداب و رسوم منطقهاقلیمي اير

هاي گرمايشي به اين نكته است كه در ايران نیاز به سیستم

.(1383،امیدوار) هاي سرمايشي استمراتب بیشتر از سیستم  

رکزی را ابداع ماولین شخصی که سیستم گرمايش آبگرم 

میالدی بود. در سال  1716نمود تريواله سوئدی در سال 

وات برای اولین بار از رادياتورهای چند تکه جیمز 1770

شد برای گرمايش استفاده نمود. گرم می ،که با بخار آب



 ي 

اين سیستم گرمايی تکامل جدی يافت تا آن که در سال 

گرم را که مجهز  کامل گرمايش با آب، پرکنیز سیستم 1831

به مخزن انبساط بود را به نام خود به ثبت رساند. 

گرم که شباهت زيادی با سیستم  رمايش آبسیستم گ نکاملتري

توسط مهندس  1833های متداول امروزی نیز دارد در سال 

که  1950از سال  انگلیسی به نام پالکو ابداع گرديد.

رويکرد  ،پمپهای آبگردان وارد سیستم های گرمايشی گرديد

ای عمومی مردم به استفاده از شوفاژ به طور قابل مالحظه

، گرمايش(.2ه تاسیسات، جلددور)افزايش يافت  

پر کاربردترين تجهیزات  گازسوزرادياتورها و بخاريهای  

-باشد. فرض میگرمايشی در ساختمانهای عمومی و منازل می

کنیم اتاقی داريم که سیستم گرمايش آن يک رادياتور است. 

انتقال حرارت در اين اتاق به دو شیوه جابجايی طبیعی و 

دهد که حساب سر انگشتی نشان می گیرد. يکصورت میتابش 

 گرمای خود را از طريق تابش و درصد 30معموال  رادياتورها 

-میرا از طريق جابجايی به هوای اتاق پس آنمابقی 

(. هر کدام از اين ، گرمايش2دوره تاسیسات، جلددهد)

های انتقال حرارت محاسن و معايبی دارند.شیوه  

ی در ابتدا هوای در انتقال حرارت به طريقه جابجاي

شود. سپس در اثر گرم شدن، چگالی اطراف رادياتور گرم می

کند. لذا در اين آن کاهش يافته و به سمت باال حرکت می

نوع انتقال حرارت همواره گراديان دمای نامطلوب وجود 

در حقیقت در اين شیوه شود. دارد. که يک عیب محسوب می

اجسام گرم شوند هوا انتقال حرارت به جای اينکه افراد و 

شود. از ديگر معايب اين شیوه، جـابجايی گرد و گرم می

باشد. که در مدت زمان طوالنی باعث غبار به همراه هوا می

شود. همچنین گرد می ی باالی رادياتورتر شدن ديوارهاتیره

و غبار در هوا برای تنفس افرادی که نسبت به اين مواد 

دارند، مضر است.حساسیت   

تقال حرارت به شیوه تابش اين عیوب را ندارد. و ان 

اجسام سطوح دلیل آن اين است که در اين شیوه افراد و 

شوند. لذا اثری از گراديان دمايی نامطلوب نیست. گرم می

در نتیجه در سیستمهای گرمايش هر چقدر سهم تابش افزايش 

ي در حقیقت مولفهشود. يابد، درجه آسـايش نیز بیشتر می



 ك 

هاي گرمايشي كمتر مورد توجه قرار گرفته ش در سیستمتاب

، مانند بخاری هاي گرمايش متداول و سنتياست. و در سیستم

بیشتر انتقال حرارت از طريق جابجايي و گرم كردن هوا 

گیرد و چون هواي گرم، سبك شده و به سمت باال صورت مي

 كند، همواره با تجمع حرارت در نزديك سقف، يعنيحركت مي

كنیم، مواجه هستیم. اي از آن نميجايي كه هیچ استفاده

هاي گرمايشي بايد آنقدر واقع در اين نوع از سیستمدر

فضاي باالي سر را گرم كنیم تا مقداري از حرارت آن به 

 پايین منتقل شود.

 

 نسبت بهتابش انتقال حرارت به طريق  یمزايا -1-1

در سيستمهای گرمايشی جابجايی  

بیشترين تبادل حرارت بدن با محیط ه اينکه با توجه ب

لذا در اين بخش به شود، خارج از طريق تابش انجام مي

بررسی مزايا و معايب انتقال حرارت به طريق تابش و 

بر اساس تحقیقات انجام شده از جمله پردازيم. جابجايی می

 وه تابشیمزايای مهم انتقال حرارت به ش(، 1385)مقیمان، 

 عبارتند از: 

تحقیقات نشان  فراهم آوردن بهترين شرايط تبادل حرارت: -1

داده است كه بر خالف نظر عمومي، تابش بیشترين نقش را 

انتقال حرارت از در گرمايش و سرمايش پوست بدن دارد. 

به خاطر خاصیت ذاتي خود قادر به گرم نمودن طريق تابش 

ي يكنواخت محیط بوده و معموال  احساس آرامش را در دماها

بهترين  1. بر اساس تعريف اشرهدآورتري فراهم ميپايین

سیستم تهويه مطبوع سیستمي است كه شخص احساس سرد يا 

اي نداشته باشد. اين حالت گرم شدن به صورت قابل مالحظه

است. زيرا چنانچه پذير امکانفقط توسط سیستم تابشي 

گفته شد میزان تبادل حرارت بدن از طريق تابش بیشتر 

در هر فصل سرما و گرما ها است. بنابراين ساير روش از

چنانچه سطوح داخلی اتاق در دمای مطلوب قرار گیرد، 

راحتي مطلوبي بدون وابستگي زياد به دماي هواي 

دماي بدست  های. با مقايسه پروفیلشودحاصل میاتاق،

                                                 
1 - ASHRAE 



 ل 

هاي مختلف سیستمهنگام آمده در امتداد ارتفاع اتاق 

از كف، تابش از سقف، سیستم گرمايش شامل تابش 

آل حالت ايده ادياتور و استفاده از بخاري و نیزر

هاي تابشي شرايطي بسیار نزديك كه سیستم استهمشاهده شد

های پروفیل كنند. مقايسهآل فراهم ميبه حالت ايده

دهد كه بهترين اين چهار روش نشان مي دمايی حاصل از

در شرايط بدترين  وسیله سیستم تابش از كف وحالت به 

   .آيدگرمايش با بخاري به دست مي

تر اتاق روش تابش، احساس گرماي بیشتري در دماي پايین  -2

که اين امر به نوبه خود باعث صرفه جويی كند. فراهم مي

 شود.در مصرف انرژی می

ها دماي كمتر هوا احساس تازه بودن هوا را در كارخانه  -3

ين است كه در اين شرايط دهد، و اعتقاد بر اافزايش مي

 كند. تولید محصول افزايش پیدا مي

جابجايي و جريان هوا در اتاق به حداقل مي رسد. عدم    -4

هاي میكروبي را به حركت هوا، پخش گرد وغبار وآلودگي

هاي عمومي مانند حداقل میرساند. اين موضوع در مكان

 فضاهايی که بايستی عاریمدارس و سالن اجتماعات و نیز 

 . است مهماز گرد و غبار باشد، 

در سیستمهای گرمايشی هر چقدر میزان تابش نسبت به    -5

دماي اتاق در مقايسه با ساير جابجايی بیشتر باشد 

 تر است، بنابراين اتالف انرژي به علتها پايینسیستم

هاي اطراف درب و نفوذ هوا از درزها و شكافهدايت و 

 ها كمتر است. پنجره

ها بستگي به ژي تابشي مبادله شده در سیستممقدار انر

 عوامل زير در اجسام صادر كننده و دريافت كننده دارد: 

 دما   .1

 ضريب جذب   .2

 ضريب صدور )انعكاس(   .3

 ضريب شكل   .4

هاي تهويه مطبوع براي هاي اخیر طراحان سیستمدر سال

هاي جديدي روش ،استفاده موثر از اين پديده تبادل گرما

هاي قابل توجهي ده و در اين زمینه پیشرفترا ابداع نمو

هاي گرمايش و سرمايش تابشي با به دست آمده است. سیستم



 م 

مشخصاتي مانند داشتن سطح وسیع و دماي سطح پايین 

ها ش به انسانباند طعم مطبوع گرمايش را توسط تاتوانسته

هايشان و دور از آفتاب بچشانند. امروزه اين حتي در خانه

و  دباشهاي گرمايش در اروپا ميترين روشز محبوبها اسیستم

طرفداران زيادي نیز در آمريكاي شمالي پیدا كرده است. 

ها نه تنها از نظر تامین شرايط آسايش كارايي اين سیستم

طبیعي بلكه از نظر مسائل اقتصادي، فني و حتي روانشناسي 

ايجاد  براي ايجاد آرامش و آسايش به اثبات رسیده است.

رايط آسايش حرارتي مطلوب و مصرف كم انرژي باعث شده ش

روز به روز هاي گرمايش تابشي است كه استفاده از سیستم

 بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

  انتقال گرماانواع  -2-1

و تابش  ييت، جابجايق هدايگرما به سه طر يبطور کل

ن سه يدر مورد ا يحاتیابد که در ادامه توضييانتقال م

شود.ينتقال گرما داده منوع ا  

 

هدايت قيبه طر انتقال گرما -1-2-1  

تجربه نشان داده است كه در صورت وجود گراديان دما در 

ي دما ي دما باال به ناحیهجسم، انتقال گرمايي از ناحیه

گويیم انرژي به طريق هدايت انتقال پايین وجود دارد. مي

احت متناسب يافته و آهنگ انتقال گرما به ازاي واحد مس

:است است با گراديان دماي عمودي  
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داريم: تناسببا جايگزيني ثابت   
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2)  x
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كه در آن:   

qآهنگ انتقال گرما = 

x

T




 = گراديان دما در جهت جريان گرما

K باشد.= ضريب هدايت گرمايي ماده مي  

المت منفي براي صدق قانون دوم ترمودينامیك است؛ بدين ع

 .گیردانتقال حرارت در جهت کاهش دما صورت می معني كه



 ن 

فیزيك دان فرانسوي، -( را به ياد رياضي2-1ي )معادله

ژوزف فوريه، كه در بررسي تحلیلي انتقال گرماي هدايتي 

نامند. از ي هدايت گرما ميسهم بزرگي دارد قانون فوريه

ي معرف ( معادله2-1ي )نظر اهمیت بايد گفت كه معادله

ضريب هدايت گرماست و در دستگاه واحدي كه جريان گرما بر 

شود واحد حسب وات بیان مي k -یسانتي وات بر متر درجه 

است. ضريب هدايت گرمايي مواد مختلف با استفاده از گراد 

يب هدايت توان ضرگردد. ميهاي تجربي تعیین ميگیري اندازه

ي مشخص گرمايي را بیانگر سرعت جريان گرما در ماده

 دانست.

ي تخت و ( براي ديواره2-1با به كارگیري معادله )

انتگرال گیري از آن، با فرض ثابت بودن ضريب هدايت 

 گرمايي  داريم:
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 (، با1-1هاي چند اليه، مثال سه اليه )شكلبراي ديواره

توجه به تفاوت ضريب هدايت گرمايي در مصالح مختلف جريان 

شود:گرما چنین مي  
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-توجه داريم كه بايد جريان گرما در كل مقاطع يكسان 

باشد. با حل همزمان اين سه معادله، جريان گرما چنین 

 است:
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  سه اليه ارهديو: (1-1)شكل

 

ي انتقال حرارت رسانايي تشابه كاملي با قانون مسئله

اهم در مدار الكتريكي دارد. به طوري كه، آهنگ انتقال 

توان به عنوان شدت جريان، و تركیب ضريب گرما را مي

هدايت گرمايي، ضخامت مصالح و مساحت را مقاومتي در 

.(1381هولمن، ) مقابل اين جريان فرض كرد  

جابجايي قيبه طر انتقال گرما -2-2-1  

-جايي از دو مكانیزم تشكیل ميانتقال گرماي جاب شیوه

شود. عالوه بر حركت تصادفي مولكولي )پخش(، انرژي بر اثر 

شود. اي )ماكروسكوپیك( سیال نیز منتقل ميحركت كپه

توان انتقال گرماي جابجايي را بر حسب ماهیت جريان مي

يان توسط وسايل خارجي از قبیل رده بندي كرد. وقتي جر

جايي هاي اتمسفريك به وجود آيد جابفن، پمپ يا باد

اجباري داريم. در مقابل در جريان آزاد )يا طبیعي( 

آيد؛ اين هاي شناوري به وجود ميجريان بر اثر نیرو

نیروها از اختالف چگالي ناشي از تغییرات دما در سیال به 

آيند. به اين صورت كه دماي هوايي كه با نقاط وجود مي

كم  يابد و از اين رو چگالي آنگرم تماس دارد افزايش مي

تر است، نیروهاي شود. چون اين هوا از هواي محیط سبكمي

كنند كه به موجب آن شناوري حركتي عمودي را ايجاد مي

رود و جريان هواي سردتر محیط جايگزين باال ميهواي گرم 

شود. آن مي  

T را نشان ميدهد  u و دماي  شكل )1-2( سیالي با سرعت 

sA  جريان  كه روي سطحي با شكل اختیاري و با مساحت 



 ع 

sT است، به  دارد. فرض ميشود كه سطح در دماي يكنواخت 

، در اين صورت انتقال حرارت جابجايي روي   TTs طوري كه 

q را به صورت زير ميتوان بیان   ميدهد. شار گرماي محلي 

:دكر  

(1-

6)  

  TThq s  

 كه در آن:

h ، باشد.ضريب جابجايي محلي مي  

 

 

: انتقال حرارت جابجايي محلي سطح با شكل اختیاري(2-1)شكل  

به علت تغییر شرايط جريان از يك نقطه به نقطه ديگر، 

q و   h در امتداد سطح تغییر ميكنند. آهنگ كل انتقال 

qحرارت  -را با انتگرال گیري شار محلي روي تمام سطح مي 

 توان به دست آورد:
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A
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A
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ss
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با تعريف ضريب جابجايي متوسط h براي تمام سطح آهنگ 

كرد: توان بیانانتقال حرارت كل را به صورت زير مي  
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8)  

  TTAhq ss  

( نتیجه 8-1( و )7-1هاي )با مساوي قرار دادن معادله

ي زير شود كه ضرايب جابجايي متوسط و محلي داراي رابطهمي

 هستند:

(1-

9)  
dAh

A
h

sA
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كل در هر مسئله حرارت شار محلي يا آهنگ انتقال 

ها را از . اين كمیتي اول اهمیت استجابجايي در درجه

توان به دست آورد، و براي ( مي8-1( و )6-1هاي، )معادله



 ف 

اين منظور بايد از ضرايب جابجايي محلي و متوسط اطالعاتي 

داشته باشیم. به اين دلیل است كه تعیین اين ضرايب به 

ي ساده اي شود، كه مسئلهجايي تلقي ميعنوان مسئله جابه

عالوه بر وابستگي به چند  هم نیست، زيرا اين ضرايب

پارامتر سیال، از قبیل چگالي، ويسكوزيته، رسانندگي 

ي سطح و شرايط جريان نیز ژه، به هندسهگرمايي و گرماي وي

 وابسته هستند. 

هاي جريان در جابجايي آزاد معموال خیلي كوچكتر چون سرعت

، آهنگ انتقال هستند جايي اجباريها در جابهاز سرعت

ي نیز كمتر است. لذا شايد اهمیت كمتري براي جايجابه

فرايندهاي جابجايي آزاد قائل باشیم. ولي، بايد دانست 

-ها با انتقال گرماي تركیبي، جابهدر بسیاري از سیستم

جايي آزاد بیشترين مقاومت را در برابر انتقال گرما 

دهد و نقش مهمي در طراحي يا عملكرد سیستم دارد. بروز مي

ي كار ، اگر بخواهیم آهنگ انتقال گرما يا هزينهبه عالوه

كرد به حداقل برسد، اغلب، جابجايي آزاد را بر جابجايي 

دهیم. واداشته ترجیح مي  

ني دارد. اين فرآيند بر اجابجايي آزاد كاربردهاي فراو

ها و خطوط انتقال، و همچنین از انتقال گرما از لوله

گذارد. جابجايي یر ميتاث وسايل الكترونیكي مختلف شديدا  

هاي الكتريكي يا از كنگرم آزاد در انتقال گرما از

رادياتورها به هواي اتاق و در دفع گرما از كويل دستگاه 

.(1381هولمن، ) به هواي اطراف اهمیت دارد دتبري  

 

تابش قيبه طر انتقال گرما -3-2-1  

بر خالف سازوكارهاي هدايت و جابجايي كه شامل انتقال 

اي كه خأل ناحیهتواند در ي در جسم مادي است، گرما ميانرژ

نیز انتقال يابد. اين حالت از انتقال گرما به است كامل 

 تابش معروف است. 

گرمايي  دهد كه يك تابندهمالحظات ترمودينامیكي نشان مي

آل يا جسم سیاه، انرژي را با آهنگي متناسب با توان ايده

-سب با مساحت آن گسیل ميچهارم دماي مطلق جسم و متنا

 دارد. بنابراين: 



 ص 

(1-

10)  

4ATqrad   

 ثابت استفان بولتزمن ميباشد.   كه در آن 

( به قانون استفان بولتزمن تابش گرمايي 10-1معادله )

رود. معروف است و تنها در مورد اجسام سیاه به كار مي

ي تابش گرمايي معتبر است. مبادلهاين معادله فقط براي 

تابشي خالص بین دو سطح متناسب با اختالف دماي مطلق به 

يعني: ،توان چهار است  
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  انرژي ميتابد. Tجسم سیاه جسمي است كه طبق قانون 4

ي فلزي كه با زغال زيرا سطوح سیاه، رفتاري شبیه قطعه

ي . سطوح ديگر، مثل سطح براق يا صفحهسیاه شده باشد دارد

تابد؛ گرچه ي جسم سیاه انرژي نميفلزي صیقلي، به اندازه

باز هم تابش كلي گسیل شده توسط اين اجسام از قانون 

2
 پیروي ميكند. براي سطوح خاكستري، كه تعريف Tتناسب 4

شود، ضريب ديگري را در اين سطوح در ادامه مشخص مي

معروف  معادلهي )1-11( وارد ميكنیم كه به ضريب گسیل 

-بوده، تابش سطح خاكستري را با تابش سطح سیاه مرتبط مي

 سازد.

كند، بخشي از وقتي انرژي تابیده به سطحي مادي اصابت مي

تابد، بخشي جذب و بخش از ( باز مي3-1تابش مطابق شكل )

  را به صورت كسري كه  آن تراگسیل ميشود، ضريب بازتاب 

 را به صورت كسري كه جذب شده و  باز تابیده، ضريب جذب 

 را به صورت كسري كه تراگسیل شده تعريف  ضريب  تراگسیل 

كنند. بنابراين:مي  
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12)  
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تابش را ترا گسیل نكرده، از اين رو اغلب اجسام صلب   

توان ضريب تراگسیل را در بسیاري از مسائل كاربردي مي

 برابر صفر گرفت. پس:
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13)  
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 ق 

 

  يطرح نشان دهنده آثار تابش فرود(: 3-1شكل )

 

 

اي)الف( بازتاب پخشنده )ب( بازتاب آيینه(: 4-1شكل )  

 

ي بازتاب كند، دو نوع پديدهرخورد ميوقتي تابش به سطحي ب

ي برخورد برابر توان مشاهده كرد. چنانچه زاويهرا مي

نامند. و اگر اي ميي بازتاب باشد، بازتاب را آيینهزاويه

پرتو برخوردي، پس از بازتاب در تمام جهات به طور يكنواخت 

پخش شود، بازتاب را پخش2 مينامند. اين دو نوع تابش در 

-اند. توجه داريم كه بازتاب آيینه( نشان داده شده4-1شكل )

دهد. يك اي از منبع را به ناظر نشان مياي تصويري آيینه

، ولي براي اي استي معمولي براي نور مرئي كامال آيینهآينه

اي نخواهد كل محدوده طول موج تابش گرمايي، ضرورتا  آيینه

لي صیقلي رفتار بود. معموال سطح ناهموار نسبت به سطح خی

دهد. همچنین سطح صیقلي آينه اي تر از پخشی بهتري نشان مي

باشد.سطح ناهموار مي  

  سیل تك فام آن  ضريب گ ست كه  سمي ا ستري ج سم خاك ج

مستقل از طول موج است. ضريب گسیل تك فام به صورت نسبت 

سیاه با توان گسیل تك فام جسم به توان گسیل تك فام جسم 

                                                 
2- Diffuse  



 ر 

ــا تعريف مي ــان طول موج و دم . (1381هولمن، ) شـــودهم

 بنابراين:

(1-

14)  
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Abstract: 
Radiators and Gas heaters are used for heating the buildings and rooms. In this study, surface 

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

enclosure heated by radiator and gas heater is investigated experimentally and theoretically. For 

this purpose an enclosure by 2.4   2.4   2.4 m3 is fabricated, then insulated and equipped by 

heating system 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 view factors 

calculations are done by FORTRAN program. After calculation radiant heat transfer by net 

radiation method, conductive and convective heat transfer rate were computed. Results are 

shown, in the radiator heating systems, 35% heat transfer of radiator and in gas heater heating 

systems 35% heat transfer of gas heater is radiation heat transfer. Also, the results indicate that 

the heat transfer from or to the enclosure walls is mainly by convection, but the bottom surface 

is heated by radiation. 
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