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 مقدمه

مريالدي  1970بحرران انررژي در نيمره دوم دهره ف انرژي در دنيا با بروزضرورت صرفه جويي در مصر

کشرورهاي  ،1973مختلف پيشرفت قابل توجهي داشته است. در سرال  هايمطرح شد و تاکنون در زمينه

کره  نفت خام، قيمت محصوالت نفتي خود را به شدت افزايش دادند و اين امرر باعرش شرد توليد کننده

کاهش وابستگي به نفت  در جهت کنندگان عمده نفت خام،مصرف هان مخصوصاًبسياري از کشورهاي ج

کشورهاي صنعتي را مجبور کرد ترا ضرمن صررف  و ساير منابع انرژي فسيلي گام بردارند. بحران انرژي

اي را براي کاهش مصررف انررژي مقررات و استانداردهاي ويژه هزينه هاي هنگفت و تحقيقات گسترده،

امر  تدوين و بکار گيرند. متاسفانه درکشور اسالمي ايران که صرفه جويي در آن يك لفدر بخشهاي مخت

منابع انررژي سربب شرد ترا  هاي انرژي و در دسترس بودن انواعپسنديده است، ارزان بودن قيمت حامل

 مصرف انرژي بيانديشد. با اين وجود آنچه مسرلم کشور ما با تاخير قابل توجهي به ضرورت بهينه سازي

رويه انرژي در کشور ما نيز روز به براي جلوگيري از اتالف و مصرف بي است اتخاذ راهکارهاي مناسب

بر حفظ منرابع  هاي فسيلي، عالوهشود، چرا که جلوگيري از به هدر رفتن سوختبيشتر احساس مي روز

ست را نيز در اصلي جوامع امروز ا براي نسلهاي آينده،کاهش آلودگي محيط زيست که يکي از معضالت

در زمينه کاهش آالينده ها اين خود عامرل ديگرري برراي  پي خواهد داشت و با توجه به اقدامات جهاني

 .روداين زمينه بشمار مي تالش هر چه بيشتر در

هم اکنون موضوع انرژي و دستيابي هر چه بيشتر کشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا به منرابع انررژي ارزان 

اني را ايجاد کرده است و همين امر از مباحرش بسريار مهرم و مترداول در جهران قيمت، چالشهاي فراو

 امروز مي باشد. به طوري که ريشه بسياري از رخدادها و تحوالت مهم در جوامع را طي سالهاي اخيرر

له موضوعاتي است که تمرامي کشرورها حفظ منابع انرژي از جم .مي توان ناشي از اين موضوع دانست
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توجه به رشد سريع جمعيت و وابستگي روز افزون انسران بره منرابع انررژي، و آن دارند  به انجام يسع

 ينده اي نه چندان دور ما را برا بحرران شرديد روبرروافزايش مصرف اين منابع، در آ کنوني ادامه روند

برازار  خواهد ساخت. زيرا مجبور خواهيم شد تمام توليد نفت خرود را بره جراي صرادر کرردن، روانره

در پيش روي مرا نيسرت.  لي کنيم تا نيازهاي روز افزون کشور برآورده شود. اما اين تنها راه ممکنداخ

آگراهي مرردم و اصرالح الگروي  امروزه ثابت شده است که با ايجاد فرهنگ مصرف صحيح و افرزايش

 حياتي کمك نماييم.  توانيم به حفظ اين ذخايرميمصرف در جامعه 

هرايي در سياسرت وهرا شوبکارگيري ر واتخاذ  وها وانرژي، انتخاب الگور از بهينه سازي مصرف منظ

ام ود ود وجرواسرتمرار  وب باشرد وانرژي است، که از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلر جهت مصرف درست

ب تعيين سهم انررژي در سربد انررژي هرر وحرکت را تضمين کند. در اين چارچ وادامه حيات  وانرژي 

ها کره ه استفاده از آنوترين شيمدت آن جامعه، همچنين بکارگيري پربازدهت درازجه به امکاناوجامعه با ت

صحيح از انرژي بر ء ناشي از استفاده ناونيز کاهش تاثيرات س ومتضمن کاهش تخريب منابع انرژي باشد 

سعه پايردار جامعره اسرت، بلکره وت ومحيط زيست، نه تنها متضمن استمرار حيات  وامل ديگر حيات وع

هراي زيسرت دگيوگسرترش آلر وليرد ومانعي براي ت وهاي آتي نسل ونجر به بقاء انرژي براي همگان م

ن ترديد در چنين شرايطي هر اقدامي در راستاي ود. بدواهد بومحيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي خ

فررد  ذخائر ملري اسرت کره وها فرهنگ مصرف بهينه انرژي، گامي در جهت حفظ سرمايه وارتقاء رشد 

 هاي آتي هستيم.حراست از آن براي نسل وظف به حفظ وم ول وتخصصي، مسئ وفردمان در هر حرفه 

ط به بخش ساختمان است، ور مربوجه به اين نکته که بخش اعظمي از مصرف ساليانه انرژي در کشوبا ت 

هراي سيسرتم د برازدهيوبهب وهاي الزم در جهت کاهش مصرف انرژي در ساختمان لذا شناسايي راهکار

ع برراي ومطبر وردار است. ايجاد محيطي سرالم وها از اهميت بسزايي برخسرمايش ساختمان وگرمايش 

 وم وهاي مهم علرردوده است. يکي از دستاوجه بشر بورد تول مختلف سال از دير زمان موزندگي در فص

هراي تي اسرت. پيشررفتع جهت تامين آسايش حرارويه مطبوهاي تهژي جديد، استفاده از سيستمولوتکن

هراي بسرته ماننرد د را در محريطوقت خوهاي جديد منجر به اين شد که انسان بيشتر ژيولوتکن وعلمي 

م اسرتفاده از وز برر لرزونقرل بگذرانرد. لرذا هرر ر وسايل حمل و وني، ادارات، کارخانجات ومنازل مسک
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ده شرد. وهاي بسته افزاين محيطع در ومطب وسرمايشي جهت ايجاد محيطي سالم  وهاي گرمايش سيستم

اقتصرادي  ور داشت، رعايت کامرل مسرائل فنري وچه را که در هر شرايطي نبايد از نظر ددر اين ميان آن

ان وثر بتوامل موساير ع وضعيت اقليمي محل وجه به وبا ت وگذاري هرچه کمتر ريکه با سرمايهواست، بط

يي در مصررف انررژي، و. برا آاراز بحرش صررفه جردوع را در ساختمان فرراهم نمرومطب وشرايط سالم 

ل گرديد. اما مشکالتي وها متحد آمد. مثال عايقکاري ساختمانوجوص بوهاي زيادي در اين خصپيشرفت

يي در مصررف انررژي برا ود آمرد. در حقيقرت صررفه جروجرواي داخل هم بواز جمله کاهش کيفيت ه

آسايش حرارتري االرب  ودر مصرف انرژي  ييواي مريض معني شد. بحش صرفه جوهايي با هساختمان

ها برا د شرايط آسايش حرارتي در ساختمانوال بهبوکنند. به عبارت ديگر معمدر تضاد با يکديگر عمل مي

ع از نظرر ويره مطبروهراي تهذا الزم است عملکرد سيستمبالعکس. ل وافزايش مصرف انرژي همراه است 

رد بررسري قررار گيررد. وايرره مر واي محرل وه وآب  ومصرف انرژي، آسايش حرارتي، شرايط اقليمي 

 وتحقيقات انجام شده در زمينه آسايش حرارتري، برا در نظرر گررفتن شررايط اقليمري ايرران  وها بررسي

هراي گرمايشري بره اي، بيانگر اين نکته است که در ايران نيراز بره سيسرتمم منطقهورس وآداب  وفرهنگ 

 .[1]ي است هاي سرمايشسيستم  مراتب بيشتر از

... از  ول ويرفاژ، فرن کو، شرير بخارير نظود در کشوجوم يحرارت يستم هايم اکثر سيدان يرکه موهمانط

سرتم هرا االرب برا يع سون نريردر استفاده از ا ند.وشيط ميجب گرم شدن محوتابش م وق همرفت يطر

شرتر انتقرال يل بومتدا يشيگرما يستم هاين سيم. در اياجه هستوك اتاق مياختالف دما در نقاط مختلف 

به سرمت  وگرم، سبك شده  ياون هوچ ورد يگ يرت موا صوگرم کردن ه و ييق جابجايحرارت از طر

يعني جايي که هيچ استفاده اي از آن نمري سقف  يکياره با تجمع حرارت در نزدوکند هم يباال حرکت م

االي اتراق بايسرتي ترا دمراي کنيم مواجه هستيم در واقع در اين نوع سسيستم هاي گرمايشري  فضراي بر

باالتري برسد تا دماي هواي پايين به مقدار مطلوب ميل کند و از اين مورد مي توان بعنوان يکي از اصلي 

ترين معايب استفاده از اين سيستم هاي گرمايشي نام برد و هر چه ارتفاع سقف بيشرتر باشرد ايرن ايرراد 

اي اخير استفاده از سيستم هاي تابشري نظيرر گرمرايش از بيشتر قابل مالحظه خواهد بود. البته در سال ه

شرده هاي ساختهاستفاده از اين سيستم در ساختمانکف متداول شده است ولي با توجه به اجرايي نبودن 
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هراي آسايش حرارتري و مصررف بهينره سيسرتمهمچنان نياز به اصالح شرايط  ،و هزينه باالي نصب آنها

 يهرااز مکرانيزم يمختصرر يو شوفاژ احساس مي شود. در ادامه به بررسگرمايشي متمرکز مانند بخاري 

ان ذکر است که سرهم يم. شايپردازيکنند ميم ي نقشفايا يشيگرما يهاستميانتقال حرارت که در اکثر س

د توانميك يه مطبوع، متفاوت است و هر يو تهو يمختلف حرارت يهاستميها در سندين فرآيك از ايهر 

 باشند.داشته يگرينسبت به د يتريا کمرنگ نقش پررنگ
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 انواع مکانيزم هاي انتقال گرما   -1-1

رد وضريحاتي در مرويابد که در ادامره تتابش انتقال مي ور کلي گرما به سه طريق هدايت، جابجايي وبط

 د.وشع انتقال گرما داده ميواين سه ن

 انتقال گرما به طريق هدايت  -1-1-1

ي دما باال بره د گراديان دما در جسم، انتقال گرمايي از ناحيهوجورت وتجربه نشان داده است که در ص

آهنگ انتقال گرمرا بره ازاي  وييم انرژي به طريق هدايت انتقال يافته وگد دارد. ميوجوي دما پايين ناحيه

 :[10] م داشتدر جهت عمود بر سطح و خواهي ست با گراديان دمااحد مساحت متناسب او

 (1-1) 

 با جايگزيني ثابت تناسب داريم:

 

 (1-2) 

، آهنگ انتقال گرما q که در آن
x

T



 و  گراديان دما در جهت جريان گرماk ضريب هدايت گرمايي مراده  

 باشد.مي

لي ودما سير نز ديناميك است؛ بدين معني که گرما بايد نسبت بهوم ترمون دوعالمت منفي براي صدق قان

ريه، که در بررسي تحليلري وزف فوي، ژوفيزيك دان فرانس-( را به ياد رياضي2-1ي )داشته باشد. معادله

نامند. از نظر اهميت بايد گفت کره ي هدايت گرما ميريهون فوانتقال گرماي هدايتي سهم بزرگي دارد قان

احدي که جريان گرما بر حسرب وستگاه در د وي معرف ضريب هدايت گرماست ( معادله2-1ي )معادله

اد مختلرف برا وس است. ضريب هدايت گرمايي موي سلسيدرجه ،ات بر مترو kاحد ود وشات بيان ميو

سررعت  متناسب براان ضريب هدايت گرمايي را وتگردد. ميهاي تجربي تعيين ميگيري استفاده از اندازه

 ي مشخص دانست.جريان گرما در ماده

دن ضرريب وانتگرال گيري از آن، برا فررض ثابرت بر وي تخت ارهو( براي دي2-1ري معادله )با به کارگي

 هدايت گرمايي  داريم:

 

x

T

A

q






x

T
kAq
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  (1-3) 

 

ت ضرريب هردايت گرمرايي در وجه بره تفراو(، با ت1-1هاي چند اليه، مثال سه اليه )شکلارهوبراي دي

 د:وشمصالح مختلف جريان گرما چنين مي

(4-1)                                       
C

C

B

B

A

A
x

TT
Ak

x

TT
Ak

x

TT
Akq














 342312                                                                                                                 

  

باشد. برا حرل همزمران ايرن سره يکسان  در حالت پايدار جه داريم که بايد جريان گرما در کل مقاطعوت 

 له، جريان گرما چنين است:معاد

(1-5) 

 

 

 

 
 از ديواره سه اليه يشماتيک(: 1-1شکل)

 

 

ريي که، آهنرگ ون اهم در مدار الکتريکي دارد. به طوي انتقال حرارت رسانايي تشابه کاملي با قانمسئله

 وترکيرب ضرريب هردايت گرمرايي، ضرخامت مصرالح  وان شدت جريان، وان به عنوتانتقال گرما را مي

 .متي در مقابل اين جريان فرض کردوحت را مقامسا

 12 TT
x

kA
q 




Ak

x

Ak

x

Ak

x

TT
q

C

C

B

B

A

A 
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 انتقال گرما به طريق تابش -1-1-2

انرد وتجايي که شامل انتقال انرژي در جسم مادي است، گرما ميجابه وکارهاي هدايت وبر خالف ساز

  ف است.ود دارد نيز انتقال يابد. اين حالت از انتقال گرما به تابش معروجواي که خأل کامل احيودر ن

آل يا جسم سرياه، انررژي را برا آهنگري گرمايي ايده دهد که يك تابندهديناميکي نشان ميومالحظات ترم 

 دارد. بنابراين: متناسب با مساحت آن گسيل مي وان چهارم دماي مطلق جسم ومتناسب با ت

(6-1                                                                          )                     4ATqrad                                                                                        

 

 باشد. لتزمن ميو= ثابت استفان بکه در آن 

رد اجسرام سرياه بره کرار وتنها در م وف است ولتزمن تابش گرمايي معرون استفان بو( به قان6-1معادله )

سطح متناسرب برا  وي تابشي خالص بين دد. اين معادله فقط براي تابش گرمايي معتبر است. مبادلهورمي

 ان چهار است، يعني:واختالف دماي مطلق به ت

 

(1-7) 

 

ي ه قطعهح سياه، رفتاري شبيوتابد. زيرا سطمي از آن انرژي  4Tن وجسم سياه جسمي است که طبق قان

ي ي فلزي صيقلي، به اندازهح ديگر، مثل سطح براق يا صفحهوفلزي که با زاال سياه شده باشد دارد. سط

4ن تناسرب وسط اين اجسرام از قرانوتابد؛ گرچه باز هم تابش کلي گسيل شده تجسم سياه انرژي نمي
2T 

د، ضريب ديگرري وشمي ح در ادامه مشخصوح خاکستري، که تعريف اين سطوکند. براي سطي ميوپير

ده، ترابش سرطح خاکسرتري را برا وف برومعرکنيم که به ضريب گسيل ارد ميو( 7-1ي )را در معادله

 سازد.تابش سطح سياه مرتبط مي

بخرش  وتابد، بخشي جرذب کند، بخشي از تابش باز ميقتي انرژي تابيده به سطحي مادي اصابت ميو

را بره  رت کسري که باز تابيده، ضرريب جرذب ورا به ص  د، ضريب بازتاب وشمي از آن تراگسيل

 4
2

4
1. TT

A

qnet 
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  رت کسرري کره تراگسريل شرده تعريرفورا به ص ضريب  تراگسيل  ورت کسري که جذب شده وص

  کنند. بنابراين:مي

 (1-8)                

 

 انتقال گرما به طريق جابجايي -1-1-3

از حرکت  يناش يشود. عالوه بر انتقال انرژيل ميزم تشکياز دو مکان ييجاوه انتقال حرارت جابهيش

شود. حرکت يز منتقل ميال نيك( سي)ماکروسکوپ يابر اثر حرکت کپه ي)پخش(، انرژ يمولکول يتصادف

حرکت  يها به طور انبوهاز مولکول ياديدر هر لحظه مقدار زت است که ين واقعياز ا يال ناشيس ياکپه

ها جا که انبوه مولکولل حرارت سهم دارد. از آنا، در انتقي با وجود تغييرات دمان حرکتيکنند. چنيم

از حرکت  يناش ياست از انتقال انرژ يبيکنند کل انتقال حرارت ترکيشان را حفظ ميحرکت تصادف

ن يا يون برايال. معموالً از واژه کنوکسيس يااز حرکت کپه يناش يانتقال انرژها و مولکول يتصادف

 شود.ياستفاده م يبيانتقال ترک

 شود.ير استفاده مياز معادله آهنگ ز ييجاجابه ير کليان تاثيب يبرا

(9-1       )                                                                                           TThq s 

که در آن 









2m

W
q يبا اختالف دما ييجاجابه ييشار گرما sT يسطح و دما T ال متناسب است.يس 

 

 

 
 (: انتقال حرارت جابجايي محلي سطح با شکل اختياري3-1شکل)

 

1 
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وتون و ثابت تناسب يش نيانون سرمارابطه فوق را ق








Km

W
h

.2
  ييجاب انتقال حرارت جابهيرا ضر 

ته، يسکوزي، ويچگال خواص فيزيکي سيال از قبيل ،يه مرزيط موجود در اليب به شراين ضريند. ايگويم

، سرانجام به يياجدارد. هرگونه مطالعه درباره جابه يهندسه سطح بستگ يژه وو يو گرما ييگرما رسانش

 [.2] انجامديم hن ييتع يهاروش

 کرد.  يبندان ردهيت جريتوان بر حسب ماهيرا م ييجاانتقال حرارت جابه
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for the sake of preventing fro this circumstance and decreasing the vertical temperature gradient 

in a room a trick has been utilized that by creating a circuit against buoyancy force, sucks the 

air from upper area and transfer it to the lower area. For this purpose an enclosure by 240   240 

  240 cm3 is fabricated, then insulated and equipped by heating system and finally tested. Also 

obtained data where compared with outcome of numeral 3D model that was simulated by fluent 

software, in continue with change in the dimensions of the room and intake heat power, the 

circumstances related to decreasing in amount of energy consuming providing that fan would be 

utilized, have been surveyed. Obtained outcomes proved that using the fan decrease  about 50% 
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