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 91 :صفحه تعداد                    20/5/89فارغ التحصيلی: تاريخ         فنی و مهندسی      دانشکده: 

 ،  دبی جرمی جريان"افقی -قائم"، لوله "مايل -قائم"لوله قائم، لوله  :هاهواژ کليد

 چکيده

ه يم است که در تهويک کانال قايگرم درون  يان هواياز جر يک مثال کاربردي يديدکش خورشدو

 يد از صفحه شفافيخورش يتابش ين کاربرد، انرژيرد. در ايگيها مورد استفاده قرار مي ساختمانعيطب

ال بر اثر انتق م،ين کانال قايدرون ا يشود. هوايم يميکانال قا يواره داخليعبور کرده و باعث گرم شدن د

با  در مطالعه حاضر .شوديم يم برقراردر درون کانال قا يعيان طبيک جريواره، گرم شده و يحرارت از د

ط مورد نظر گرم شده يمح ي،  هوايديکلکتور خورش يبجا يکيالکتر يک منبع حرارتين کردن يگزيجا

برقرار شده است. سپس  "مايل -ائمق"و  "افقي -قائم"هاي قائم، لوله هوا در درون يعيان طبيک جريو 

ط يم و شراي، قطر و طول کانال قاي منبعل توان حرارتيمختلف از قب ير پارامترهايدار، تاثيط پايتحت شرا

مانند جاد شده يا يان هوايجرشده است.  يجاد شده بررسيان ايجر دبي زانيم يآن رو يحرارت يمرز

با ثابت . رديمختلف مورد استفاده قرار گ يفضاها يعيه طبيتهو يتواند برايم يديخورش يهادودکش

کند و يدا ميش پيافزا يجرم يط اضافه شود دبيمح يمتوسط از دما يکه دما يبودن طول لوله در صورت

 يافته دارايان يجر يباشد دبيط مح يم برابر دمايک و نيال درون لوله يمتوسط س يکه دما يدر صورت

با يابد. مي ان کاهشيجر يمتوسط درون لوله مقدار دب ياد دمايبا ازدمم مقدار خود بوده و سپس يماکز

گذرنده  يجرم يکه طول لوله اضافه شود دب يط در صورتيمح يو دما جريان متوسط يثابت بودن دما

براي ترکيبات  کند.يل ميم يبلند به سمت مقدار ثابت يليخ يطول ها يافته و سرانجام به ازايش يافزا

اندازه لوله قائم اول بخصوص در حالتي که اندازه لوله  "مايل -قائم"و  "افقي -قائم"ي هامختلف لوله

هاي ثابت در ترکيبات مختلف با افزايش اندازه لوله قائم باشد، اهميت دارد. براي طولقائم اوليه صفر مي

 يابد.اول دبي جرمي هواي خروجي اندکي افزايش مي
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 مقدمه 

داخل  يه هوايمختلف تهو يهاه ساختمان و روشيتهو ي در موردن فصل مباحث مقدماتيدر ا

 يارائه شده است. سپس مرور يان مطالبيجر يهاميانواع رژ ي انتقال حرارت وهاساختمان، انواع روش

نامه صورت گرفته است. در انتها به طور انيورد بحث پاانجام گرفته مرتبط با موضوع م يهابر کار

ن يق در مورد اينامه و ضرورت تحقانيمختصر در مورد مساله در نظر گرفته شده به عنوان موضوع پا

 ان شده است.يب يمساله مطالب

  



 13 

 داخل ساختمان یه هوايتهو -1-1

ل يداخل ساختمان است. به دل يت هوايفيبهتر از ک يرون ساختمان به صورت عموميب يت هوايفيک

آن با  ينيگزيو جا يداخل يه هواياز مبرم به تهويساختمان، ن يوجود ذرات آلوده کننده هوا در داخل هوا

ن يهوا از ب هاييآلودگ بيشتر ،هوا به داخل جو  يروعلت فرو رون ساختمان بهيباشد. در بيتازه م يهوا

دو  داخل ساختمان است. يرون ساختمان در برابر هوايب يات هويفيل باالتر بودن کين دليرود و ايم

در روش اول هوا به  ي داخل ساختمان وجود دارد.موجود در هوا يخروج آلودگ يبرا يروش اصل

طور طبيعي داخل ساختمان به  يشود و در روش دوم هوايلتر ميف يکيو مکان ييايميش يهايله روشوس

ينکه بر دارد و هم ايي را درنه بااليهم هز تهويه نديروش اول فرآشود. در ين ميگزيرون جايب يهوا با

ند ساده و يکه در روش دوم فرآ يحالين روش استفاده کرد درشود از ايم يخاص يهافقط در مکان

 [9]ميش رو داريرا در پ يارزان

در طراحي  هاي مهمآوردن يک محيط سالم و راحت داخلي براي ساختمان از اولين فاکتور فراهم    

براي مهندسين تهويه مطبوع است. ايجاد احساس راحتي و باال بردن کيفيت هواي داخل ساختمان به 

عوامل زيادي بستگي دارد که شامل تنظيم درجه حرارت، کنترل منابع آالينده داخلي و خارجي، تهويه 

 هداري و تعميرات سيستمبرداري مناسب و نگقابل قبول، بهرهقابل قبول، جدا کردن و خروج هواي غير
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هاي تاسيساتي ساختمان است. انتخاب تهويه مناسب و نرخ نفوذ هوا براي حل مسائل آسايش حرارتي و 

کاهش نرخ مصرف انرژي در کيفيت هواي داخلي تاثير دارد. از هواي بيرون که به داخل ساختمان جريان 

شود. انرژي مورد نياز براي ايجاد شرايط مي هاي هوا استفادهدارد، براي کاهش و از بين بردن آالينده

گيرد. مقدار جريان هواي خارج به مطلوب در هواي بيرون، بخش زيادي از بار تهويه مطبوع را در بر مي

داخل ساختمان براي انتخاب اندازه مناسب تجهيزات تهويه مطبوع در نرخ مصرف انرژي بايد مشخص 

گيري مکانيکي، تهويه مناسب توسط جريان گرمايش و رطوبت هايي بدون نياز بهشود. براي ساختمان

آورد. تعويض هواي داخل هواي نفوذي به ساختمان شرايط آسايش مناسبي براي فضاي داخل فراهم مي

شود، تهويه و نفوذ. هواي تهويه با هوايي که داخل ساختمان را اشغال کرده است، به دو دسته تقسيم مي

 يهاي از روشمختلف يها[. شکل2آورد ]با کيفيت قابل قبول را فراهم مي هوايي است که هواي داخل

با استفاده از  يکيه مکانيباشد. در تهويم يعيو طب يکيه وجود دارد که به دو صورت مکانيتهو ايجاد

که به  ييهاي کارخانجات و مکانه فضايتهو يها به طور معمول براير فننظجايي اجباري جابهل يوسا

شتر يب يعيه طبيکه روش تهو يحالشود. دريم استفاده يورزش يها، مانند سالناز دارنديمطبوع ن هيتهو

ياد به داخل ساختمان ز يورود يرات در آب و هواييکه تغيي معتدل است و جا يمناسب با آب و هوا

تهويه طبيعي  با در نظر گرفتن قيمت و وسايل زيست محيطي استفاده از انرژي، .شودنباشد، استفاده مي

به عنوان يک روش موثر براي کاهش انرژي و هزينه در ايجاد کيفيت قابل قبول محيط داخلي و 

شود. در شرايط آب و هوايي مساعد و نوع ساختمان، نگهداري آن در يک شرايط آسايش محسوب مي

ف انرژي کل را هاي تهويه مطبوع، نرخ مصرکار براي واحدتواند به عنوان يک راهتهويه طبيعي مي 

 [.2کاهش دهد] %30-10

کند. اين هاي تهويه مطبوع، هواي تازه بر اساس اختالف فشار به داخل ساختمان نفوذ ميدر سيستم   

هاي شناوري که به دليل اختالف دما يا اختالف رطوبت تواند بر اثر باد يا تاثير نيرواختالف فشار مي

-ها و خروجيميزان تهويه به مقدار زيادي به اندازه و محل وروديچنين شود، به وجود آيد. همايجاد مي

اي در نظر گرفت که توان يک سيستم تهويه طبيعي را به صورت چرخهها در ساختمان بستگي دارد. مي

هاي تهويه طبيعي نه تنها به کاهش انرژي خروجي و ورودي آن در يک فضا با هم برابر است. روش

تواند کيفيت هواي درون ساختمان را بهتر کند و کند، بلکه ميتهويه کمک ميهاي مصرفي توسط سيستم
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خالف تهويه اجباري از اي را از وضعيت گرمايي بوجود آورد. در تهويه طبيعي برالعادهرضايت فوق

گردد، استفاده شده است. هاي طبيعي باد و شناوري که باعث ورود هواي تازه به داخل ساختمان مينيرو

ي تازه در ساختمان براي کاستن بو، فراهم آوردن اکسيژن الزم براي تنفس و افزايش آسايش حرارتي هوا

تاثير است که اين خالف تهويه اجباري، تهويه طبيعي در کاهش رطوبت هواي ورودي بيبر .الزم است

 آيد.هاي مرطوب به شمار ميمساله به عنوان يک محدوديت تهويه طبيعي در اقليم

 

 یعيه طبيتهو یهاروش -1-2

هاي پيشرفته در چهارده کشور توسعه يافته دنيا نشان   هاي استفاده شده در ساختمانبررسي سيستم

شود. اما تهويه طبيعي هنوز هاي تهويه مطبوع استفاده ميهاي تجاري از سيستمدهد که در ساختمانمي

کوني است.عدم توانايي تهويه طبيعي براي هاي محلي و مسهاي متداول در تهويه ساختمانيکي از روش

هاي تجاري به داليلي مانند نداشتن منظري مناسب با تکنولوژي روز براي صاحبان و    ساختمان

مطلوب، سر و صداي ترافيک و غيره ممکن است باعث شود که از کنندگان ساختمان، موقعيت نااستفاده

ترين هاي تهويه طبيعي ممکن است مهمدر سيستم تهويه طبيعي چشم پوشي شود. اما نداشتن کنترل

 [. در ادامه به چند روش در تهويه طبيعي اشاره شده است.2عامل در طراحي ساختمان باشد]

 

 یديخورش یهادودکش -1-2-1

 يت هوايفيد باال بردن کيآيبه نظر م يها چنانکه منطقي در ساختمانعيه طبيتوسعه تهو يک راه براي

 يهاعملکرد دودکشاست.  1يديخورش يهاي در دودکشديخورش يبر استفاده از انرژ با اتکا يدرون

له پوشش يدودکش به وس يوار جنوبين تفاوت که دياست با ا يسنت يهاي مانند دودکشديخورش

شود يدودکش م يهايوارد گريتوسط د يانرژ يآورين عمل سبب جمعن شده است. ايگزيجا يايشهش

ن يچنشود. هميداخل م اال رفتن هوايو ب يريداخل کانال شده و سبب اوج گ يدما شيکه منجر به افزا

آن در  يسازها و سپس آزاديوارهداخل د ي درره انرژيامکان فراهم آمدن ذخ يايشهاستفاده از پوشش ش

 يهادودکش د( و در طول دوره شب را به همراه دارد.ياز تابش خورش ير کمي)با مقاد يابر يهاروز

                                                 
1- Solar Chimney 
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 يترومب از مواد يهااروين تفاوت که ديدارند، با ا 1ترومب يهايوارد ي بهاديشباهت ز يديخورش

ا ي، خشت خام يکنند )مانند سنگ، فلز، ساروج شن يعمل م ييک توده گرمايشوند که مانند يساخته م

ها دوباره نير فعال ساختماش غيگرما يگرم را برا يد را جذب کرده و هوايخورش يتانکر آب( که انرژ

 يآوريستند، بلکه جمعها نيوارن گونه ديا يدارا يديخورش يهاي که دودکشحالکنند. دريم يگردان

هاي در واقع در دودکش رد.يگيصورت م يديخورش يک جاذب انرژيها در اثر وجود يوارد يگرما رو

يق منافذ ساختمان خورشيدي هواي داخل ساختمان از طريق دودکش خارج شده و هواي تازه از طر

هاي ترومپ يک کانال در قسمت بيروني ديوار گردد. در حاليکه در ديوارها وارد اتالق ميمانند پنجره

باشد. ديوار بيروني اين کانال از هاي پاييني و بااليي ميتعبيه شده است که داراي دو دريچه در قسمت

در طول روز انرژي خورشيد با عبور از ديوار دهد. جنس شيشه بوده و نور خورشيد را از خود عبور مي

شود. از طرفي هواي اتاق به طور مداوم از دريچه پاييني اي توسط ديوار ترومپ جذب و ذخيره ميشيشه

-کانال وارد شده، توسط نور خورشيد گرم شده و از طريق دريچه بااليي به فضاط اتاق بازگردانيده مي

ه شده و با آزاد شدن انرژي ذخيره شده در ديوار ترومپ هواي ها بستشود. در طول دوره شب دريچه

( شماتيکي از ديوار ترومپ و نحوه عملکرد آن و يک دودکش 1-1شود. در شکل )اتاق گرم مي

 خورشيدي نشان داده شده است.

ا دو يک جداره يتواند ياست که م يايشهشامل صفحه ش يديک دودکش خورشي ياصل يقسمت ها   

واره يوم به ديک ورقه نازک از آلومنيد که معمواًل با نصب يخورش يد، صفحه جاذب انرژجداره باش

 يهايچهتوان از درين ميد کرد، همچنين جاذب را توليتوان اين صفحه مياه کردن ايدودکش و سپس س

ز ي در طرات اصليعمل ي جاري تاثير مهمي دارند.در نرخ هوايز نام برد که دودکش ن يو خروج يورود

-يانتقال م يايشهوار شيق ديد از طرين صورت است که تابش خورشيبه ا يديخورش يهاکار دودکش

آن  دماي د توسط صفحه جاذبيشود. با جذب تابش خورشيابد و سپس توسط صفحه جاذب جذب مي

با شود. يمحصور شده در داخل کانال دودکش م يهوا يش دماين امر منجر به افزايکه ا يابدافزايش مي

دودکش  يابد که باعث حرکت هوا به سمت باالييآن کاهش م يداخل کانال چگال يهوا يباال رفتن دما

 يهايچهق دري)از طراز درون اتاق  داخل کانال دودکش به سمت باال، هوا يشود. با حرکت هوايم

                                                 
1- Trombe wall                       



 17 

افذ رون توسط منيتازه از ب يجاد مکش هوايشده و سبب ا يصعود ين هوايگزيدودکش(جا يورود

 شود.ياتاق به طور مثال پنجره ها م يورود

 

 
 الف                                                                                          ب

 

 [14]ي ديدودکش خورشديوار ترومپ. ب(  الف( کياز  يکي(: شمات1-1) شکل

 

 طرفهکي یعيه طبيتهو -1-2-2

هاي هاي ساده مانند پنجرهترين راه در تهويه ساختمان است که در آن از دريچهاين نوع تهويه آسان

هاي ديگر که در همان يا از دريچه ن دريچهروي ديوار ورود هوا به داخل ساختمان و خروج آن از هما

طرفه در داخل ساختمان را ( شماتيکي از تهويه طبيعي يک2-1شود. شکل )ديوار وجود دارد، انجام مي

هاي تهويه طبيعي است اما ترين راهترين و ارزانطرفه يکي از متداولدهد. اگر چه تهويه يکنشان مي

طرفه فقط در آب و هواي معتدل مناسب است و هاي يکاست. دريچه جريان هوا در آن غير قابل کنترل

 در تهويه زمستاني مناسب نيستند مگر اينکه هواي ورودي گرم شده باشد.
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 [2]طرفهکيه ياز تهو يکي(: شمات2-1شکل)

 

 یه عرضيتهو -1-2-3

طرف اتاق وارد شود  افتد که هوا از يک يا چند دريچه در يکطرفه زماني اتفاق ميتهويه عرضي يا دو

طرفه ( شماتيکي از تهويه طبيعي دو3-1و از يک يا چند دريچه در طرف ديگر اتاق خارج شود. شکل )

شود و فشار دهد. جريان هوا در اين مورد بر اثر فشار باد ايجاد ميدر داخل ساختمان را نشان مي

رتفاع زيادي وجود داشته باشد. به هاي ورود و خروج اختالف اشناوري زماني مهم است که بين دريچه

کند، در اين حالت نفوذ هوا با عمق زيادي دليل اينکه هوا از يک طرف به طرف ديگر در اتاق حرکت مي

ها بايد به هاي تهويه با عمق زياد مناسب است. قرار گرفتن دريچهگيرد. اين روش براي پالنصورت مي

مقداري در خالف جهت وزش باد باشد تا اختالف  اي باشد که مقداري در جهت وزش باد وگونه

 هاي ورودي ايجاد شود.فشاري مناسب در طول دريچه
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Solar chimney is an application example of warm air flow in vertical channel 

which is used in the building natural ventilation. In this application, solar 

energy passes through a transplant plate and causes the inner wall of the 

vertical channel to heat. As a result of the heat transfer from wall, the air in 

this vertical channel warm and generates a natural flow in the vertical channel. 

In the present study, the medium air was heated by substituting the solar 

collection with an electrical heat source and the natural flow air was produced 

in vertical, “vertical-horizontal” and “vertical-inclined” tubes. Then the effect 

of different parameters under steady state such as heat source power,  vertical’s 

diameter and length and heat boundary condition for the produced mass flow 

rate were examined and this air flow like the one in the solar chimneys can be 

employed for natural ventilation of various places. However the function of 

this system is independent of solar radiation. Also, the used heat source is in 

centralized form. It was concluded in the present work that in the some tube’s 

length, when the average temperature exceeds the ambient temperature, the 

mass flow rate increases. And when the fluid’s average temperature in  the 

tube is one and half times of the ambient  temperature , the mass flow rate 

reaches maximum value and with further increasing of the average  

temperature  in the tube, the mass flow rate decreases. In the some ambient 

temperature   and flow average temperature, on increasing the tube length, the 

mass flow rate increases and finally, it inclines to a constant value for higher 

lengths. For different compounds of “vertical-horizontal” and “vertical-

inclined” tubes, the size of the first vertical tube is of great importance 

especially when it is zero. For constant lengths in various compounds with 

increasing the size of first vertical tube, the external mass flow rate gains a 

slight increase. 
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