
 

 

 

 

 

 

یح کامل آزمایش ها، همراه با روند انجام محاسباتتشر  

اصفهانی دکتر امیر همایون مقدادی   

  پوریا صدری کرمی مهندس

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 به نام پروردگار یکتا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرست مطالب

 نام آزمایش صفحه

:کمپرسور تک مرحله ای  1آزمایش شماره  1  

: کانال تهویه مطبوع  2آزمایش شماره  11  

: برج خنک کن  3آزمایش شماره  92  

: پمپ حرارتی  4آزمایش شماره  35  

: سیکل استرلینگ  5آزمایش شماره  66  

: موتور دیزل  6آزمایش شماره  53  

: دیگ مارست  7آزمایش شماره  29  



 

1 

 



 آزمایشگاه ترمودینامیک

، پوریا صدری کرمیاصفهانی دکتر امیر همایون مقدادی  

2 

 

 ای کمپرسور رفت و برگشتی تک مر حله ی توان و راندمان یک تحلیل و محاسبه

تگاهی به نام متعددی به آن است از دسسیسات مختلف نیازهای ردن گاز یا بخار که در صنایع و تأبرای فشرده ک

ها چه از کمپرسور. دنرو می کار هب مورد نیاز انواع مختلفی از کمپرسورها بسته به دبی و فشار. شود کمپرسور استفاده می

د که در هر حال نگیر می وادوات صنعتی مورد استفاده قرارها  وع دورانی و چه از نوع رفت و برگشتی در انواع دستگاهن

برای دست یابی به نسبت فشار زیاد  اساساً. به خصوص استای  هف باال بردن فشار هوا ویا یک گاز خاص برای استفادهد

 است استفاده2 جایی مثبتکه از نوع جاب 1از کمپرسور پیستونی یا رفت و برگشتی ،وسیعی از دبی در محدوده نسبتاً

 شود . می

 باشد: برای یک سیلندر پیستون مطابق شکل زیر می P-Vنمودار 

 
 سیستم سیلندر پیستون P-Vنمودار  :1-1نمودار 

 قسمت تشکیل شده است: 4مطابق این نمودار، فرایند حاکم بر کمپرسور پیستونی از 

dهوا به صورت فشار ثابت:مکش   a 

a هوا به صورت پلی تروپیک: تراکم b 

                                                

Reciprocating Comperessor 
1
  

Positive Displacement
 2
  



 آزمایشگاه ترمودینامیک

، پوریا صدری کرمیاصفهانی دکتر امیر همایون مقدادی  

3 

 

b هوای متراکم شده به صورت فشار ثابت: تخلیه c 

c هوای باقیمانده در فضای مرده: انبساط d 

 Vcفضای مرده: 

Vaحجم جابجایی:  − Vc 

Vaحجم هوای مکیده شده:  − Vd 

 کمی با نمودار ایدئال آن متفاوت است. نمودار واقعی کمپرسور در شکل زیر نشان داده شده است. P-Vنمودار واقعی 

 
 سیستم سیلندر پیستون P-Vنمودار واقعی )نزدیک(  :2-1نمودار 

انبساط حرارتی قطعات  لحاظه . بباشد سورهای پیستونی اجتناب ناپذیر می، وجود فضای مرده در کمپربه دالیل متعددبنا 

برخورد  ، جهت جلوگیری ازتراکم گاز شافت پیستون و ...( در اثر گرم شدن ناشی از، کمپرسور )پیستون، شاتون

 سرسیلندر کمپرسور باید بین پیستون در نقطه مرگ فوقانی مکانیکی پیستون با سرسیلندر در هنگام بهره برداری از

(TDC) باعث می شود که بعد از راه  . بی توجهی به پدیده فوق در طراحی کمپرسوریک فاصله هوائی وجود داشته باشد

که می تواند پیستون با سرسیلندر برخورد مکانیکی نموده ، طولی قطعات در اثر انبساط، اندازی کمپرسور و گرم شدن آن

 سمت باالئی رینگهای تراکم تا سرسیلندرعالوه بر آن، بین ق .لرزش و... گردد ،منجر به خرابی قطعات، ایجاد سروصدا

دادن سوپاپها در شود. برای قرار  ضای مرده کمپرسور به آن مربوط میاز ف نیز فضای خالی وجود داشته که بخشی

. کند می که قسمتی از سیلندر و یا سر سیلندر خالی شده که خود مقداری فضای خالی ایجاد سیلندرها الزم است

لبه پائین بدنه سوپاپ نیز ماشین کاری شده که  تا یدر حد فاصل بین محل آب بند سوپاپها در راهگاههای عبور گاز

 فضاهای خالی شده در باال که در پایان سیکل تراکم حاوی گاز تراکم شده مجموعه گذارد. می برروی فضای مرده تأثیر

را حتی  در طراحی کمپرسور همواره سعی بر این است که در صد فضای مرده. نامند باشد را فضای مرده کمپرسور می می
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با درصد فضای  کهکمپرسورهائی  دهد آن دسته از ی تجربیات عملی در کمپرسورها نشان می، ولاالمکان کاهش دهند

 .بیشتری دارند اند در هنگام بهره برداری سر و صدای مرده کم طراحی شده

با صرف نظر از تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل بین ورودی و خروجی، کار مورد نیاز از رابطه  SSSFبرای حجم کنترل 

w dp  آید. طبق این رابطه، با کاهش حجم مخصوص گاز، کار مورد نیاز برای متراکم کردن آن نیز  بدست می

اگر  شود. ای از آب یا روغن خنک می الیهیابد. به همین منظور در برخی از کمپرسورها بدنه کمپرسور توسط  کاهش می

عنی اتیک است و فرایند آدیاباتیک برگشت پذیر )یآدیاب ، فرآیند واقعی کمپرسور تقریباًگاز در ضمن تراکم خنک نشود

کنند و برای این منظور از  کند. اما گاهی اوقات کمپرسورها را عمداً خنک می آل عمل می تک آنتروپی( بعنوان مدل ایده

. ابدی شود. با این عمل، کار مورد نیاز کاهش می ها یا ژاکت آب که در پیرامون محفظه قرار گرفته است استفاده می پره

د فرآیند دماثابت برگشت پذیر شون هایی که که در فرآیند تراکم عمدا خنک میفرآیند مدل واقعی برای کمپرسور

 .است

 
 : خنک کاری کمپرسور1-1شکل 

از طرف دیگر، باید گفت که هر چه فرایند حاکم بر تجهیزات صنعتی به فرایند آدیاباتیک بازگشت پذیر نزدیکتر باشد، 

در ادامه باشد.  آنتروپی )ایزنتروپیک( می آل حاکم بر کمپرسورها فرایند تک راندمان آنها باالتر است. بنابراین فرایند ایده

 گردد. پرسور بیان میهای مختلف بازده کم روش محاسبه حالت

 راندمان حجمی  الف(

ونه حرارتی هیچگ درجه حرارت گاز ثابت مانده ودرتحول آدیاباتیک ،گاز، گفته شد که در تحول تک دما "قبال

به سیستم خنک کن آبی یا هوائی  . در تراکم گاز در کمپرسور باوجود اینکه سیلندرها مجهزباخارج تبادل نمی کند

گاز بهنگام خروج از  "بااین وجود عمال، گرفته شود تاحرارت ایجادشده درمرحله تراکم گازهستند وسعی می شود 

عبارت دیگر فرآیند تراکم گاز درکمپرسور نه از ه ، بمکش کمپرسورمی باشد ورودی درقسمت متر از گازکمپرسور گر

 وهم مقداری حرارت از گاز توسطباشد. چراکه هم درجه حرارت تغییر نموده  نوع آدیاباتیک می نوع تک دما ونه از

 در کمپرسور را در توان تراکم خارج تبادل حرارتی می نماید(، بنابراین میشود )سیستم با کن گرفته می سیستم خنک
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برای تحول  نامند. تروپیک می پلی ( دانست که آنرا تحولآدیاباتیک -حالت فوق )تک دما  عمل تحولی بین دو

 تروپیک داریم: پلی

(1- 1) 𝑃𝑉𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

0 که، ≤ 𝑛 ≤ 𝑘 شود و  تروپیک بوده و با استفاده از نتایج آزمایش محاسبه می توان پلی𝑘 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
 4/1برای هوا برابر  

 باشد. می

 :P-Vتروپیک عبارت است از مساحت زیر منحنی  کار پلی

(1- 2) 𝑊�̇� = �̇�𝑅𝑇1
𝑛

𝑛−1
(𝑟𝑝

(
𝑛

𝑛−1
)
− 1)  

𝑅دبی جرمی هوای ورودی،  �̇�نسبت تراکم،  𝑟𝑝که در آن  = 287
𝐽

𝑘𝑔𝐾
دمای ورودی به کمپرسور  𝑇1ثابت هوا و  

 باشد. بر حسب کلوین می

به منظور این که پیستون  .کند یستون در یک استروک جاروب میشود که پ حجم جابجایی به عنوان حجمی تعریف می

حجم  ی ورودی و خروجی وجود داشته باشددریچه هاخورد نکند و نیز فضایی برای ر انتهای هر استروک به سیلندر برد

شود.  نسبت حجم مرده به حجم جابجایی کلیرنس نامیده می شود.  بینی می در کمپرسور های رفت و برگشتی پیشمرده 

 % است. 12% تا 3مقدار این نسبت بین 

( کمتر یستونهاپ یرمپرسور )نظقطعات متراکم کننده در ک یکمپرسور همواره از حجم جابجائمکش  یحجم یدببنابراین 

 :دانست یرز یدعواملامر را با ینباشد. علت ا یم

 افت فشاردر قسمت مکش 

 یگرم شدن گاز ورود

 مرده در مرحله مکش یگاز متراکم شده در فضاانبساط 

 …ها و ینگگاز از درون سوپاپ ها، کناره ر ینشت

 جهت باز کردن سوپاپ دهش یتراکم اضاف

در کاربردهای  شود که تعریف می یستونپ ییشده به حجم جابجا یدهمک ینسبت حجم هوا به صورت راندمان حجمی

عملی کمپرسور دارای اهمیت فراوانی است و مقدار واقعی هوای تخلیه شده را با مقدار ماکزیمم تئوری آن مقایسه 
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اند بنابراین در هنگام مکش تمام سیلندر م کند. چون در هنگام تخلیه هوای فشرده مقداری از آن در سیلندر باقی می می

 گردد. شود. همین امر سبب کاهش راندمان کمپرسور می تواند حاوی هوایی تازه باشد و گاز کمتری مکیده می نمی

 : آید می  بدست زیراز رابطه  حجمی راندمان

(1- 3) ηvol =
(Va−Vd)

(Va−Vc)
 

 داریم: 3-1و رابطه  P-Vبا استفاده از نمودار 

(1- 4) Vs = Va − Vc 

(1- 5) η =
Va−Vd

Vs
=
Vs+Vc−Vd

Vs
= 1 −

Vc

Vs
(
Vd

Vc
− 1) 

Pd𝑉𝑑و چون 
𝑛 = PcV𝑐

𝑛 ،داریم: 

(1- 6) η𝑣𝑜𝑙 = 1 −
Vc

Vs
((
Pc

Pd
)

1

n
− 1) 

rPو با توجه به اینکه  =
Pc

Pd
 ، راندمان حجمی به صورت زیر خواهد بود:

(1- 7) η𝑣𝑜𝑙 = 1 −
Vc

Vs
((rP)

1

n − 1) 

Vcمعموال نسبت  

Vd
شود اگر حجم فضای مرده برابر  گونه که مشاهده می همان .گویند می نسکلیرنسبت ترخیص یا  را 

 خواهد بود. 1صفر باشد راندمان حجمی برابر 

زیرا با افزایش  یابد شود با افزایش مقدار فشار، مقدار راندمان حجمی کاهش می مشاهده می 7-1همانطور که در رابطۀ 

شود همچنین مقدار گاز موجود در فضای مرده  تر می لفشار، دمای گاز متراکم شده بیشتر شده و متراکم کردن آن مشک

 با خنک کن میانی ای رو برای فشارهای باال بهتر است از کمپرسورهای چند )دو یا سه( مرحله . از اینیابد نیز افزایش می

مقدار توان  تواند کار می یابد و این استفاده کنیم. بدین طریق مقدار هوای وارد شده در یک نسبت فشار معین بهبود می

 کل مورد نیاز را برای دستیابی به دو نسبت فشار کاهش دهد.

 دما ثابت: ( راندمانب

 توان بصورت زیر تعریف کرد: را توسط مقایسه فرآیند واقعی با فرآیند تک دمای برگشت پذیر می ثابت دما بازده

(1- 8) ηP = 
ẇt

ẇa
  

 برگشت پذیر و در حالت واقعی هستند. حالت دما ثابت از کمپرسور درکار مورد نیترتیب، به ẇaو  ẇtکه در آن 
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 آید : می ی زیر بدست ون اول ترمودینامیک کار از رابطهبا استفاده از قان

(1- 9) �̇� = 𝐻1 − H2 +
ṁ𝑉1

2

2
−
ṁ𝑉2

2

2
+ g𝑍1 − g𝑍2 + Q̇ 

به  2و  1های  ارتفاع و زیرنویسZ  سرعت جریان، Vآنتالپی سیال،  Hدبی جرمی هوای ورودی،  ṁ که در رابطه باال،

 با صرفنظر از انرژی جنبشی و ساده سازی داریم :  باشند. ترتیب معرف شرایط در ورودی و خروجی می

(1- 11) ẇ = ṁ(h1 − h2) + Q̇ 

توان  برای گازهای کامل آنتالپی فقط تابع دماست. بنابراین با فرض گاز کامل بودن هوا و با فرض فرایند دما ثابت، می

 در نظر گرفت. در این صورت خواهیم داشت: آنتالپی ورودی و خروجی را یکسان

(1- 11) ẇ = Q̇ 

 توان کار حالت دما ثابت را محاسبه نمود که با انتقال حرارت برابر است: و در نهایت، با استفاده از رابطه زیر می

(1- 12) ẇ = ṁRT1 ln
P2

P1
 

برای محاسبه باشند.  به ترتیب فشار ورودی و خروجی کمپرسور می 𝑃2و  𝑃1دمای هوای ورودی و  𝑇1که در رابطه باال، 

 نماییم:  توان مصرفی کمپرسور به ترتیب زیر عمل می

 باشد: توان ورودی به موتور الکتریکی برابر حاصلضرب ولتاژ در شدت جریان مصرفی کمپرسور می

(1- 13) 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 = 𝑉𝐼  

باشد. بنابراین توان خروجی از موتور  می 72/1راندمان موتور الکتریکی مورد استفاده در این آزمایش تقریباً برابر 

 الکتریکی و ورودی به کمپرسور برابر است با:

(1- 14) 𝑃𝑖𝑛 = 0.72𝑉𝐼  

و  شود به عنوان کار مکانیکی نیز شناخته می شود توسط تسمه به کمپرسور وارد می که توان خروجی از موتور الکتریکی

 با رابطه زیر نیز قابل محاسبه است:

(1- 15) mec in

2 NT
W P

60


  

باشد که با مساوی قرار دادن دو  می گشتاور وارد بر کمپرسور Tدر دقیقه و  تعداد دور کمپرسور Nکه در رابطه باال، 

 رابطه اخیر قابل محاسبه است.
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 شود: فاده از رابطه زیر محاسبه میراندمان دماثابت با استبنابراین 

(1- 16) ηiso =
1000ṁRT1 ln

P2
P1

0.72VI
 

اگر چه مقداری انتقال گرما بین وسایل با جریان پایا و محیط اطراف وجود دارد، اغلب این وسایل برای کارکرد در 

یند ایده آل ید آدیاباتیک باشد. به عالوه، فرآیند مدل برای این وسایل باشوند. بنابراین، فرآ می تیک طراحیشرایط آدیابا

کنند. از  می همیشه در جهت افت عملکرد وسایل صنعتی عملها  برگشت ناپذیریباید فاقد برگشت ناپذیری باشد زیرا 

مناسبی برای بیشتر وسایل با جریان پایا عمل کند فرایند تک آنتروپی  تواند به عنوان مدل آلی که می ایدهیند فرآ رو، این

 است.

کند. از این رو، پارامتری الزم  بهتر کار میتر باشد، وسیله  آنتروپی نزدیک آل تک یند واقعی به فرایند ایدههرچه فرآ

ده تک آنتروپی آل نزدیک است. این پارامتر باز له واقعی چقدر به وسیله ایدهداریم که به طور کمی تعیین کند یک وسی

ل متناظر است. بازده آ دهای واقعی از فرایندهای ایدهاست، که معیاری برای انحراف فراین یا بازده ایزنتروپیک

 د زیرا هر وسیله برای انجام کار خاصی طراحیشو می برای وسایل مختلف به طرق گوناگون تعریف روپیکایزنت

برای  در شرایط ایزنتروپیک عملکرد آن توسط مقایسه عملکرد واقعی این وسایل با بازده ایزنتروپیک کمپرسورشود.  می

 .شود می شرایط ورودی و خروجی یکسان، تعریف

ار یک گاز تا مقداری معلوم در عبارت است از نسبت کار مورد نیاز برای آفزایش فش کمپرسورآنتروپی  بازده تک

 : آنتروپی به کار مورد نیاز واقعی یند تکفرآ

(1- 17) ηC = 
کار تک آنتروپی کمپرسور

کار واقعی کمپرسور
= 

ws

wa
  

کسر آورده شده است نه در رت ، کار تک آنتروپی در صوتعریف بازده تک آنتروپی کمپرسور توجه کنید که در

بزرگتر از  𝜂𝑐اگر  .درصد باشد 111تواند بیشتر از  نمی 𝜂𝑐، و با توجه به این تعریف، است waکمتر از  ws، زیرا مخرج

همچنین توجه . کند رساند که کمپرسور واقعی بهتر از کمپرسور تک آنتروپی کار می می ، به نادرستیدرصد باشد 111

اگر تغییرات انرژی . های واقعی و تک آنتروپی یکسان استی و فشار خروجی گاز برای کمپرسورورودکنید که شرایط 

، اتیک برابر است با تغییر آنتالپی، کارداده شده به کمپرسور آدیابشود ناچیز باشد می جنبشی و پتانسیل گازی که متراکم

 عادله در این حالت بصورت زیر است:و م

(1- 18) ηc ≅ 
h2s−h1

h2a−h1
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. آنتروپی هستند یند های تراکم واقعی و تکر آنتالپی در حالت خروجی برای فرآبه ترتیب مقادی h2sو  h2aکه در آن 

 درصد است.  85تا  75بازده کمپرسورها با طرح مناسب در گستره . بستگی دارد به طرح کمپرسور کامالً ηcمقدار 

 
 فرایند های واقعی و تک آنتروپی کمپرسور آدیاباتیک h-Sنمودار  :3-1نمودار 

 دستگاه مورد آزمایش تشکیل شده است از یک کمپرسور رفت و برگشتی که توسط یک الکتروموتور به حرکت در

محاسبه توان توسط دانستن توان مصرفی موتور و راندمان الکتریکی آن  می میزان توان الزم جهت کمپرسور را. آید می

دستگاه مورد نظر . نمود از همین رو برروی پانل اندازه گیری سیستم میزان ولت/آمپر مصرفی الکتروموتور مشخص است

شود که الزم به ذکر است این فشار بر روی دستگاه  دارای یک تانک است که هوای خروجی کمپرسور وارد آن می

شود و تنها فشار  ه است که البته وارد محاسبات نمیمشاهدتوسط یک فشار سنج )فشار سنج سمت چپ دستگاه( قابل 

𝑃1)ورودی به کمپرسور  = 100𝑘𝑃𝑎( و فشار خروجی از کمپرسور )𝑃2روجی از فشار خ شود. ( وارد محاسبات می

 قابل مشاهده است.  کمپرسور توسط فشار سنج سمت راست دستگاه

 شده است.از یک شیپوره استفاده گیری دبی جریان هوا  در خط مکش کمپرسور برای اندازه
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 مکش هوا بر روی کمپرسور لوله ی: 1-1شکل 

در دهانه آن سرعت و دمای هوای ورودی به  توان با قرار دادن مانومتر می در کنار تانک یک عدد لوله تعبیه شده که

کمپرسور را نیز اندازه گیری نمود. البته دقت کنید که بر روی مانومتر فلش مشخص شده که در حین اندازه گیری به این 

یک سیستم  است. 63mmشود باید جهت فلش به سمت داخل لوله باشد. قطر این لوله  دلیل که هوا وارد لوله می

 توان دور سیستم را تغییر داد. می کنترل دور نیز برای دستگاه تعبیه شده است که توسط آن

 
: سیستم محرکه ی دسستگاه شامل موتور و پیستون ها2-1شکل 
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T1 ,دمای هوای ورودی به کمپرسور :T2 ,دمای هوای خروجی از کمپرسور :T3دمای هوای داخل تانک : 

P1ورودی به کمپرسور( : فشار اتمسفر( ,P2فشار هوای خروجی از کمپرسور : ,P3فشار هوای داخل تانک : 

N بر حسب( دور کمپرسور :rpm) ,Vولتاژ مصرفی : ,I : جریان مصرفیشدت 

 
: نمایشگر دیجیتالی دستگاه3-1شکل 

 صفر را نمایش دهد .شیر کنترل دبی جرمی هوا را باز کنید تا فشار سنج مخزن فشار 

 .دور را بر روی عدد صفر قرار دهیدولوم کنترل  -
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 .کلید را در حالت روشن قرار دهید -

 تنظیم شود. rpm  511تا دور کمپرسور روی بچرخانید کنترل دور راولوم  -

 .ببندید تا فشار افزایش پیدا کند را ی خروجی از تانکهوا شیر -

روی  را قدری باز کنید تا فشار داخل مخزن مخزن شیر هوای خروجی برسد، bar5/1 پیش از این که فشار مخزن به -

bar5/1 .ثابت بماند 

 .ه دهید سیستم به حالت تعادل برسداجاز -

 .آمپر، دبی و دور را یادداشت کنید دما، ،قادیر فشارم -

 را محاسبه نمایید.گیری نموده و به کمک آن دبی جرمی هوای ورودی  سرعت هوای مکش شده را اندازه -

 دستگاه را خاموش کرده و شیر خروجی تانک را باز کنید تا هوا کامال خارج شود. -

 تکرار کنید. bar5/3 و bar5/2 فشار مخزن 3مراحل فوق را برای با ثابت نگه داشتن دور کمپرسور،  -

 حالت( 9دور بر دقیقه تکرار کنید. )جمعاً  711و  611فوق را برای دورهای  مراحل -

 :الزم به ذکر است

 . برای انجام هریک از حالتهای آزمایش ابتدا باید مخزن خالی شود ،طور که در مراحل آزمایش آمده استهمان  -

تا  ،زمایش باز هم باید مخزن خالی شود، برای شروع مجدد آبه هر دلیلی کمپرسور خاموش شد اگر در حین آزمایش -

 هنگام روشن کردن دستگاه به کمپرسور فشار نیاید.

 .های خروجی و تحلیل آناساس فشار منحنی دمای خروجی از کمپرسور بر. 1

 .اساس دور های متفاوت و تحلیل آنمنحنی دبی مصرفی بر . 2

را از رابطه  n) توجه کنید که ابتدا . نس% کلیر 8 محاسبه راندمان حجمی در حالت های مختلف آزمایش با فرض. 3

T2ی

T1
= (

P2

P1
)

n−1

n  برای هر آزمایش بدست آورید و سپس با n .).راندمان حجمی را بدست آورید 

 . ایزوترم کلی در حالتهای مختلف آزمایش ومقایسه آن با راندمان حجمیمحاسبه راندمان . 4
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700rpm 600rpm 500rpm  

 T1 ؟ ؟ ؟

 T2 ؟ ؟ ؟

 T3 ؟ ؟ ؟

 Patm ؟ ؟ ؟

 Pcomp-exit ؟ ؟ ؟

 Ptank ؟ ؟ ؟

 Aamp ؟ ؟ ؟

 Vvolt ؟ ؟ ؟

 Vm/s ؟ ؟ ؟
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های تاثیر گذار بر روی آنبوع و آشنایی با پارامتربررسی یک سیستم تهویه مط 

گویند. در مقابل، هوایی را که فاقد  می را هوای اتمسفریک و آن، حاوی مقداری بخار آب است هوا در اتمسفر معموالً

و  شویم، هوای خشک می ی که در تهویه مطبوع با آن مواجهیهاگویند. در گستره دما می هوای خشک بخار آب است

 شک را در طی هر فرایند از رابطهتغییر آنتالپی هوای خ ، بنابراینتوان در نظر گرفت می آل بخار آب را به عنوان گاز ایده

 توان تقریب زد؛ می زیر

(2- 1)  h = C  T = [1.00 
  

  .C 
]  T          (

  

  
)  

ای  هفشار آن با مجموع فشار پارتوان فرض کرد که  می هوای اتمسفریک را به صورتی مخلوطی از گاز های ایده آل

 ، برابر است؛PVبخار آب، ای  ه، وفشار پارPaهوای خشک، 

(2- 2) P = Pa + PV              ( Pa)  

در  ددرجه ی فارنهایت(، آنتالپی بخار آب موجو 21تا  15درجه سانتیگراد )  51درجه سانتیگراد تا  -11در گستره دمای 

 توان برابر دانست؛ می هوا را با آنتالپی بخار اشباع در همان دما

h (T، کم P) ≅ h (T) ≅ 2 01.3 + 1.82 T          (
  

 g
)  C  برحسب T 

≅ 1061. + 0.43  T                                              (
  

 g
)   C    برحسب T  

 را رطوبت مخصوص یا موجود در مخلوط هوای خشک جرم مخلوط به جرم بخار آب موجود دررطوبت مطلق: نسبت 

 شود: و با رابطه زیر محاسبه می گویند میمطلق  رطوبت

(2- 3)  =
m 

ma
=
0. 22 P 

P−P 
 (

کیلو گرم آب

کیلو گرم هوای خشک
)   



 آزمایشگاه ترمودینامیک

دی اصفهانی، پوریا صدری کرمیدکتر امیر همایون مقدا  

16 

 

 فشار بخار است.  PVو  (kPa111)فشار کل  Pکه در آن 

یا نسبت فشار جزیی بخار به فشار اشباع بخار در همان دما رطوبت نسبی: نسبت جرم بخار به جرم بخار اشباع در همان دما 

 گویند. را رطوبت نسبی می

(2- 4) φ =
m 

m 
=
P 

P 
  

رطوبت نسبی از صفر  باشد. نشان دهنده حالت بخار اشباع می gنشان دهنده بخار و زیرنویس  vزیرنویس  که در آن

% بیانگر آن است که مخلوط هوا و بخار 111رطوبت نسبی  .کند تغییر می)برای هوای اشباع(  1تا )برای هوای خشک( 

( نیز Pgپذیرش بخار آب بیشتر را ندارد. بدیهی است که با افزایش دما، فشار بخار اشباع )در آن دمای مشخص ظرفیت 

اما رطوبت  کند. یابد. در واقع مخلوط ظرفیت پذیرش بخار بیشتری را پیدا می افزایش یافته و رطوبت نسبی کاهش می

 نماید. مطلق تابع دما نیست و فقط بوسیله تزریق بخار به محیط یا کاهش بخار محیط )چگالش( تغییر می

 ه هم ارتباط داد:توان ب می زیر ا استفاده از روابططوبت نسبی و رطوبت مخصوص را بر

(2- 5)  =
  P

(0. 22+ )P 
           =

0. 22   P 

P−(  P )
  

 آدیاباتیکفرایند اشباع 

و بهتر است آنها را بر حسب  رطوبت نسبی و رطوبت مخصوص اغلب در علوم مهندسی و هواشناسی به کار می روند

رطوبت نسبی این است که دمای ها برای تعیین  ما و فشار بیان کنیم. یکی از روشهای قابل اندازه گیری مانند د کمیت

، و از این رو رطوبت نسبی را تعیین کرد. این  pvشبنم، می توان فشار بخار،  ی ی شبنم هوا، تعیین شود. با تعیین نقطه نقطه

روش ساده ای است، اما کامال عملی نیست. راه دیگر برای تعیین رطوبت مطلق یا نسبی به فرایند اشباع آدیاباتیک مربوط 

عایق بلندی که شامل استخر آب بطور ترسیمی نشان داده شده است. این سیستم از کانال  T-Sمی شود، که در نمودار 

، در این کانال بطور پایا جریان  T1، با رطوبت مخصوص )مجهول( و دمای تشکیل شده است. هوای غیر اشباعی است

دارد. با عبور هوا از روی آب، مقداری آب تبخیر می شود و با جریان هوا مخلوط می شود. محتوی رطوبت هوا در این 

که بخار می شود از هوا گرفته  ، زیرا قسمتی از گرمای نهان تبخیر آبیکند دمای هوا افت میفزایش می یابد و فرایند ا

گویند،  می ، که آن را دمای اشباع آدیاباتیکT2ی کافی باشد، جریان هوا در دمای  طول کانل به اندازه شود. اگر می

 است. %(111)رطوبت نسبی  بصورت هوای اشباع
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  T-Sیاباتیک و نمایش آن در نمودار فرایند اشباع آد :1-2شکل 

در باال را بصورت فرایند اشباع آدیاباتیک توصیف شده به کانال داده شود  T2اگر آب جبرانی با آهنگ تبخیر در دمای 

های کار و گرماست، و از تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل نیز  کرد. این فرایند فاقد بر هم کنش توان تحلیل فرایند پایا می

های پایستاری جرم و انرژی برای این سیستم که دو ورودی و یک خروجی دارد  ان صرف نظر کرد. بنابراین، رابطهمی تو

 به شکل زیر است.

 با توجه به اینکه دبی جرمی هوای خشک ثابت است داریم:

(2- 6) �̇� 1 = �̇� 2 = �̇�   

 ، افزایش می یابد. از این رو،  �̇�دبی جرمی بخار در هوا به اندازه نرخ تبخیر 

 (2- 6) �̇� 1 + �̇� = �̇� 2  �̇�  1 + �̇� = �̇�  2  

 (2- 8) �̇� = �̇� ( 2 − 1)  

 ی انرژی: موازنه

(2- 9) ∑�̇�𝑖  𝑖 = ∑�̇�𝑒  𝑒         ( ̇ = 0   ̇ =   ( زیرا 0
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�̇� 1 1 + �̇�   2 = �̇� 2 2 

 �̇�  1 + �̇� ( 2 − 1)  2 = �̇�  2 

 ،  �̇�با تقسیم کردن بر 

(2- 11)  1 + ( 2 − 1)  2 =  2  

 (  𝑇1 + 1 𝑔1) + ( 2 −  1)  2 = (  𝑇2 + 2 𝑔2) 

 که می دهد،  

(2-11)  1 =
𝐶𝑝( 2− 1)+ 2   2

  1−  2
  

 که در آن ، 

(2-12)  2 =
0. 22P 2
P2−P 2

  

2 زیرا  = 100  . 

با اندازه گیری دمای هوا و فشار هوا در ه رطوبت مخصوص )و رطوبت نسبی( هوا را، گیریم ک از این رو نتیجه می

 استفاده کرد. 12-2و 11-2ورودی و خروجی اشباع کن آدیاباتیک، می توان از معادله ی 

یکسان  T2با دمای ورودی  T2اگر هوای ورودی به کانال قبال اشباع شده باشد، در این صورت دمای اشباع آدیاباتیک 

1 می دهد  11-2خواهد بود، و در این حالت معادله ی  = اتیک بین دمای ورودی . بطور کلی، دمای اشباع آدیاب 2 

ی شبنم است. فرآیند اشباع آدیاباتیک، که در باال تشریح شد، برای تعیین رطوبت مطلق یا نسبی هوا به کار  و دمای نقطه

روجی است. روش عملی تر این می رود، اما نیازمند کانال طویل یا مکانیزم رطوبت زن برای ایجاد شرایط اشباع در خ

ای اشباع شده از آب اشباع شده است و هوا روی فتیله  ی پنبه ستفاده کنیم که مخزن آن با فتیلهاست که از دماسنجی ا

، می گویند ودر  Twbدمایی که با این روش اندازه گیری می شود، دمای حباب خیس  2-2دمیده می شود. مطابق شکل 

 شود. اغلب از آن استفاده می ویه مطبوعکاربرد های ته
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 خیس-وسیله ی ساده ای برای اندازه گیری دمای حباب :2-2شکل 

بور هوای غیر اشباع از روی ی فوق از آن استفاه می شود شبیه اصل اشباع آدیاباتیک است. با ع اصل بنیادی که در وسیله

آب افت می کند و بین هوا وآب اختالف دما ایجاد شود. در نتیجه، دمای  ی آب در فتیله تبخیر میی خیس، مقدار فتیله

میکند)که نیروی محرک انتقال گرماست(. پس از مدتی، دفع گرما از آب در اثر تبخیر با جذب گرما از هوا برابر شده، 

ی  قرار دادن دماسنج مجهز به فتیله خواند. با در این حالت، دماسنج دمای حباب خیس را می و دمای آب تثبیت می شود.

ای متصل است و با چرخاندن سریع گیره، یعنی، با حرکت دادن دماسنج به جای هوا، نیز  ای که به دسته خیس در گیره

کند را رطوبت سنج دمایی  که بر مبنای این اصل کار میای  ب خیس را اندازه گیری کرد. وسیلهمی توان دمای حبا

معموال یک دماسنج حباب خشک نیز روی قاب این وسیله نصب است که عالوه بر دمای حباب  گویند. می چرخان

 دمای حباب خشک را بطور همزمان بوجود می آورد.امکان خواندن خیس، 

بخار در فشار -آب-بطور کلی دمای حباب خیس و دمای اشباع آدیاباتیک با هم یکسان نیستند، اما برای مخلوط هوا

اب خیس تقریبا با دمای اشباع آدیاباتیک برابر است. برای تعیین رطوبت مخصوص هوا می توان در اتمسفر، دمای حب

 استفاده کرد. Twbاز دمای حباب خیس  T2به جای  11-2معادله ی 

تشخیص داده شود. اگر هوا در فشار ثابت ها گویند تا از سایر دما می معمولی هوای اتمسفریک را دمای حباب خشک

 گویند: می TdPشود دمای نقطه ی شبنم  می دمایی را که در آن چگالش شروعسرد شود 

Tdp=Tsat@pv 
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توان تعیین کرد، و آن دمایی  می رطوبت نسبی و رطوبت مخصوص هوا را با اندازه گیری دمای اشباع آدیاباتیک هوا

 باشد؛ می است که هوا پس از عبور از روی آب در یک کانال طویل و رسیدن به حالت اشباع دارا

(2- 13)  1 =
C a(T2−T1)+ 2h  2

h 1−h 2
  

C a که در آن، = 1.003 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
دمای خروجی کانال اشباع آدیاباتیک )دمای  T2ظرفیت گرمایی مخصوص هوا،  

آنتالپی بخار اشباع در دمای  h 1دمای ورودی کانال اشباع آدیاباتیک )دمای حباب خشک(،  T1حباب مرطوب(، 

و مایع اشباع در دمای  آنتالپی بخار اشباعاختالف  h  2آنتالپی مایع اشباع در دمای حباب مرطوب،  h 2حباب خشک، 

معادله فوق تحت عنوان معادله اشباع آدیاباتیک شناخته  باشد. میرطوبت مطلق در نقطه اشباع  2 و  حباب مرطوب

 شود. می

اشباع شده از آب ای  هپنب ود که مخزن آن توسط فتیلهش می در روش عملی تر در تهویه مطبوع، از دما سنجی استفاده

 ،TWb، شود را دمای حباب خیس می پوشیده است و هوا روی فتیله جریان دارد. دمایی که به این طریق اندازه گیری

ین درنمودار رود. خواص هوای اتمسفریک در یک فشار کلی مع می گویند و به جای دمای اشباع آدیاباتیک به کار می

 ند و به سهولت قابل خواندن هستند.ا هایی، به نام نمودارهای رطوبت سنجی آورده شده

 تعیین رطوبت مطلق و نسبی: 1 مثال

 محاسبه کنید. T1=30OCو  100kPa=P ،T2=20OCرطوبت مطلق و رطوبت نسبی را برای هوا با شرایط 

توان فشار جزیی  باشد. بنابراین به کمک آن می% 111دمای حباب مرطوب در واقع دمای حالتی است که رطوبت نسبی 

 بخار و رطوبت مطلق را در حالت اشباع محاسبه نمود:

 2 = 1 =
PV2
P 2
 PV2 = P 2 = Psa  T 20 = 2.34 Pa 

 2 = 0.622
PV2

P − PV2
= 0.622  

2.34

100 − 2.34
= 0.014  

نسبی را برای شرایط داده شده، توان رطوبت مطلق و سپس رطوبت  با استفاده از معادله اشباع آدیاباتیک میدر مرحله بعد 

 بدست آورد:

 1 =
1.003  (20 − 30) + 0.014  24 4.1

2  6.1 − 83. 4
= 0.01073 
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 1 = 0.01073 = 0.622
PV1

100 − PV1
 PV1 = 1.6 1 Pa 

 1 =
PV1
P 1
=
1.6 1

4.2461
= 0.3 8 = 3 .18 

شود. سایر خواص  می ای اتمسفریک در یک فشار معین توسط دو خاصیت شدتی مستقل بطور کامل توصیفحالت هو

شوند. در تعیین اندازه دستگاه تهویه مطبوع، مقدار محاسبات آنقدر زیاد است که  می از رابطه های باال به سهولت محاسبه

که یکبار این محاسبات انجام شوند و به صورت آورد. بنابراین، بدیهی است  می حوصله صبورترین مهندسان را سر

گویند، و  می را نمودارهای رطوبت سنجیها نمودارهایی که به سهولت قابل خواندن باشند در آورده شوند. این نمودار

 یا1atm ( 14.966Psiشود. نمودار رطوبت سنجی برای فشار  می در کاربردهای تهویه مطبوع خیلی از آنها استفاده

101.325kPaنیز موجود هستند )که در ارتفاعات خیلی ها ( دردسترس است. نمودارهای رطوبت سنجی در سایر فشار

 زیاد از سطح دریا به کار میروند(.

شکل کلی نمودار رطوبت سنجی به شکل زیر است. دمای حباب خشک روی محور افقی، و رطوبت مخصوص روی 

دهند زیرا، همانطور که  می بخار را نیز روی محور عمودی نشان ودارها فشارممحور عمودی مشخص شده است. )یعنی ن

تناظر یک به  PVو فشار بخار  ωبین رطوبت مخصوص Pدهد، در فشار کلی ثابت  می معادله رطوبت مخصوص نشان

)به نام خط اشباع( داریم. تمام حالت های ای  هیک برقرار است(. در سمت چپ نمودار به جای خط راست، خط خمید

های  باشد. سایر منحنی می % نیز111ی اشباع روی این منحنی قرار دارند. بنابراین، این منحنی برای رطوبت نسبی هوا

 متناظر با رطوبت نسبی ثابت دارای شکل کلی یکسانند.
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 وبت سنجیطشمای کلی از نمودار ر :1-2نمودار 

هستند. خطوط حجم مخصوص ثابت )برحسب خطوط دمای حباب خیس ثابت دارای ظاهر شیب دار به سمت راست 

اند، با این تفاوت که شیب آنها بیشتر است. خطوط آنتالپی ثابت  ( نیز دارای ظاهر مشابهm3کیلوگرم هوای خشک/

از ها اند بنابراین، در بعضی از نمودار دمای حباب خیس ثابت تقریبا موازی( با خطوط  KJ)کیلوگرم هوای خشک/ 

شود. برای هوای اشباع، دمای حباب خشک،  می پی ثابت استفادهالثابت به عنوان خطوط آنتحباب خیس خطوط دمای 

، ی شبنم هوای اتمسفریک در هر نقطه نمودار ، بنابراین برای تعیین دمای نقطهحباب خیس، و نقطه ی شبنم یکسانند

ثابت( از آن نقطه رسم شود تا منحنی اشباع را قطع کند. مقدار دما  PVثابت یا خط  ωکافی است یک خط افقی )خط 

 ی تقاطع دمای نقطه ی شبنم است. در نقطه

های معمولی یندآ، فرباشد. مثالً می ویه مطبوع نیزیندهای تهآنمودار رطوبت سنجی وسیله با ارزشی برای تحلیل فر

گیری  زنی یا رطوبت گونه رطوبت که هیچ شوند به شرطی می گرمایشی یا سرمایشی به شکل خط افقی در این نمودار ظاهر

دهد که در فرآیند به هوا گرما داده شده است یا از  می ثابت(. هر انحرافی از خط افقی نشان ωوجود نداشته باشد )یعنی، 

 آن گرما گرفته شده است.



 آزمایشگاه ترمودینامیک

دی اصفهانی، پوریا صدری کرمیدکتر امیر همایون مقدا  

23 

 

 

 خیس، و نقطه ی شبنم یکسانند.-برای هوای اشباع؛ دماهای حباب خشک، حباب :2-2نمودار 

 : استفاده از نمودار رطوبت سنجی9مثال 

ده از نمودار رطوبت سنجی ادرصد است. با استف 41و با رطوبت نسبی  1atm  ،35 oCهوای اتاقی در شرایط 

کیلو گرم هوای خشک(، )ج(دمای حباب  )الف(رطوبت مخصوص، )ب( آنتالپی ) برحسب کیلوژول برمطلوبست: 

 خیس، )د(دمای نقطه ی شبنم، )ه( حجم مخصوص هوا ) برحسب متر مکعب بر کیلو گرم هوای خشک(.

 پاسخ:

خشک و رطوبت نسبی -در یک فشار کلی معین، حالت هوای اتمسفریک توسط دو خاصیت مستقل مانند دمای حباب

 قرائت مستقیم مقادیرشان در حالت داده شده می توان یافت.بطور کامل مشخص می شود. سایر خواص را با 

 تحلیل:

را قطع کند، رطوبت مخصوص تعیین  ωالف( با ترسیم یک خط افقی از حالت داده شده به سمت راست تا اینکه محور

 می شود. در نقطه ی تقاطع 

ω = 0.0142
𝐻2  کیلوگرم

گرم کیلو هوای خشک
 

ثابت از حالت داده شده تا اینکه مقیاس آنتالپی را قطع کند، آنتالپی جرم وتحد  h)ب( با ترسیم خطی بموازات خطوط 

 ،هوای خشک تعیین می شود. در نقطه ی تقاطع
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h = 71. 
𝑘 

کیلوگرم هوای خشک
 

خیس -ثابت از حالت داده شده، تا اینکه خط اشباع را قطع کند، دمای حباب Twb)ج( با ترسیم خطی بموازات خطوط 

 در نقطه ی تقاطع،تعیین می شود. 

Twb=24 oC 

)د( با ترسیم یک خط افقی از حالت داده شده به سمت چپ تا اینکه خط اشباع را قطع کند، دمای نقطه ی اشباع تعیین 

 ،می شود. در نقطه ی تقاطع

Tdp=19.4 oC 

ثابت در دو طرف نقطه، حجم مخصوص برای جرم واحد هوای  ν)ه( با توجه به فواصل حالت داده شده و خطوط 

 خشک تعیین می شود. حجم مخصوص با درون یابی ،

 = 0.8 3
m 

کیلوگرم هوای خشک
 

یندهایی به نام تهویه مطبوع دارد. این آدما و رطوبت دلخواه احتیاج به فرحفظ فضای زندگی یا محیط صنعتی در 

دما(، رطوبت زنی )افزایش رطوبت(، ورطوبت  شامل گرمایش ساده )افزایش دما(، سرمایش ساده )کاهشها فرایند

ات دو یا تعداد بیشتری از این دما و رطوبت دلخواه، گاهی اوق گیری )کاهش رطوبت(، هستند. برای حفظ هوا در

اند. توجه کنید که  مختلف تهویه مطبوع نشان داده شدههای در نمودار رطوبت سنجی فرایند مورد نیازند.ها یندآفر

ثابت ها زیرا رطوبت هوا در این فرایند هستنداین نمودار به صورت خطوط افقی در  یش و سرمایش سادهفرایندهای گرما

کنند. توجه  هوا را در زمستان گرم و مرطوب، و در تابستان سرد و رطوبت گیری می در برخی مناطق،ثابت(.  ωاست )

 شوند. می در نمودار رطوبت سنجی به چه صورتی ظاهرها یندآه این فرکنید ک
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 فرآیند های مختلف تهویه مطبوع :2-2شکل 

 کنیم: می بررسی، اکنون فرآیند هایی را که در کانال تهویه مطبوع دراین آزمایش با آن مواجه خواهیم شد

 ثابت( ωالف( گرمایش و سرمایش ساده )

الکتریکی تشکیل شده بسیاری از وسایل گرمایش ساختمان های مسکونی از بخاری، پمپ گرما، یا گرمکن مقاومت 

 مگذردگر می است. در این وسایل، هوا با گردش در مجرایی که از آن لوله های حامل گاز داغ یا المنت های الکتریکی

شود. یعنی،  شود یا از آن گرفته نمی نمیماند زیرا هیچ رطوبتی به هوا داده  می یند ثابتآشود. مقدار رطوبت در این فر می

ثابت(. این  ω) ماند می فرایند گرمایش )یا سرمایش( فاقد رطوبت زنی یا رطوبت گیری ثابترطوبت مخصوص هوا در 

ثابت در نمودار رطوبت  رود و از خط رطوبت مخصوص می فرایند گرمایش در جهت افزایش دمای حباب خشک پیش

 کند. می سنجی، که بصورت خط افقی است، پیروی

 

 در گرمایش ساه، رطوبت مخصوص ثابت می ماند، اما رطوبت نسبی کاهش می یابد. :3-2شکل 
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ثابت بماند، زیرا  ωیابد حتی اگر رطوبت مخصوص  می توجه کنید که رطوبت نسبی هوا در فرایند گرمایش کاهش

ب دما رطوبت نسبی نسبت رطوبت موجود در هوا به ظرفیت رطوبت هوا در همان دماست، و ظرفیت رطوبت بر حس

یابد. بنابراین، رطوبت نسبی هوای گرم ممکن است خیلی کمتر از سطح آسایش باشد، پوست را خشک کند،  می افزایش

 مشکالت تنفسی بوجود آورد، و الکتریسیته ی ساکن را افزایش دهد. 

ت که در این وتفاه در باال مشابه است، با این یند گرمایش توصیف شدآرمایش در رطوبت مخصوص ثابت با فریند سآفر

با عبور از روی کویل هایی که در یابد. سرمایش را  می یابد و رطوبت نسبی افزایش می فرایند دمای حباب خشک کاهش

 توان انجام داد. می نها مبرد یا آب سرد جریان داردآ

هوای خشک به گیری است برای  زنی یا رطوبت معادالت بقای جرم در فرآیند گرمایش یا سرمایشی که فاقد رطوبت

�̇� 1صورت  = �̇� 2 = �̇�   و برای آب به صورتω
1
= ω

2
است. با صرف نظر از کار فن، معادله بقای انرژی   

 در این حالت به شکل زیر است:

(2-14)  ̇ = �̇� ( 2 −  1)  

کن  کن یا خنک آنتالپی برای واحد جرم هوای خشک به ترتیب در ابتدا و انتهای مجرای گرم 2 و  1 که در آن 

 هستند.

 سرمایش تبخیریب( 

گیرد. پس از پاشش، قطرات  در این آزمایش، فرایند سرمایش تبخیری به کمک پاشش قطرات آب در محیط انجام می

شوند. بنابراین  کنند و باعث خنک شدن هوا می ریافت میآب تبخیر شده و گرمای مورد نیاز جهت تبخیر را از هوا د

توان یک فرایند آدیاباتیک در نظر گرفت. در نتیجه آنتالپی هوا و بخار آب موجود، قبل و بعد از  تبخیر آب در هوا را می

 شود. میماند. در نمودار سایکرومتریک، فرایند سرمایش تبخیری با خط آنتالپی ثابت نشان داده  تبخیر، ثابت می
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گرمایش با رطوبت زنی :4-2شکل 

است که در ابتدای آن یک عدد فن تعبیه شده است و در انتهای آن یک ای  هدستگاه کانال تهویه شامل یک کانال شیش

که ای  هبگون باشد، می وبت زنیرط و گرمایش ساده حاوی فرایندهایرتی نصب شده است. این کانال عدد المنت حرا

فن روشن است در قالب یک دستگاه گرمایشی ساده قابل اجراست ولی اگر رطوبت هوا نیز مهم باشد، این  که هنگامی

کند. در جلوی  می که بخار آب را به کانال تزریقای  هشود به گون می رطوبت توسط یک دستگاه ایجاد رطوبت، تامین

دو عدد دماسنج وجود دارد ودر کنار آنها یک عدد فتیله در آب نیز موجود است که یکی از دما فن و در انتهای دستگاه 

کند)توجه کنید که یکی  می دمای حباب خشک و دیگری دمای حباب مرطوب )فتیله داخل آب( را اندازه گیریها سنج

توان به  می ا داشتن دماها در ابتدا و انتهااز دو دماسنج ابتدایی و انتهایی داخل آبی است که فتیله در آن قرار دارد(. ب

 خواسته های مورد نیاز دست یافت.

 ها را کالیبره نمایید. دماسنج -1

  نمایید.دستگاه رطوبت زن را روشن  -2

 سنجها به حالت پایدار برسند.منتظر بمانید تا دما -3

 را یادداشت نمایید. ک و مرطوب قبل و بعد از رطوبت زندمای حباب خش -4
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و به  نقاط قبل و بعد از المنت حرارتی را روی چارت سایکرومتریک مشخص نموده و به یکدیگر متصل نمایید  -1

 رسم شده تغییرات دمای حباب خشک و مرطوب و رطوبت مطلق و نسبی را با ذکر علت بیان نمایید.کمک نمودار 

 افتد؟ فرایند این آزمایش در کدامیک از تجهیزات تهویه اتفاق می -2

 ها را کالیبره نمایید.  دماسنج -1

 حرارتی را روشن کنید تا قرمز شود. المنت  -2

 فن دستگاه را روشن نمایید.  -3

 به حالت پایدار برسند.ها  منتظر بمانید تا دماسنج -4

 را یادداشت نمایید.و شار حرارتی المنت  رطوب قبل از المنت و بعد از النمتدمای حباب خشک و م -5

 آن دبی جرمی جریان هوا را محاسبه نمایید. سرعت جریان هوا در ورودی کانال را اندازه گیری نموده و به کمک -6

ده و با بدست آور ه کمک روابط    و یکبار ب رطوبت نسبی و رطوبت مطلق را یکبار با استفاده از چارت سایکرومتریک

 یکدیگر مقایسه کنید.

نقاط قبل و بعد از المنت حرارتی را روی چارت سایکرومتریک مشخص نموده و به یکدیگر متصل نمایید. با توجه به 

خطا را بررسی خط رسم شده باید کامالً افقی باشد. علت اینکه در این فرایند افزایش و یا کاهش رطوبت وجود ندارد 

 نمایید.

با داشتن دمای حباب خشک و مرطوب هر نقطه، آنتالپی هوا را به کمک چارت سایکرومتریک بدست آورده و به  

 کمک آن شار حرارتی المنت را محاسبه نموده و با شار حرارتی بدست آمده از آزمایش مقایسه نمایید.

این بار المنت حرارتی و دستگاه رطوبت زن را با هم روشن نموده و مانند قبل، دماها و شار حرارتی را یادداشت نمایید و 

 ایج بحث کنید.راجع به نت
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 نمادها و واحدها

 واحد پایه کمیت نماد

Cp ظرفیت گرمای ویژه J.Kg-1.K-1 

h آنتالپی ویژه J.Kg-1 

H آنتالپی J 

 W نرخ آنتالپی ̇ 

KE انرژی جنبشی J 

m جرم Kg 

یجرم دبی ̇   Kg.s-1 

M جرم مولکولی Kg(Kg.mole)-1 

P فشار N.m-2 

p توان w 

q انتقال حرارت بر واحد جرم J.Kg-1 

 w نرخ انتقال حرارت ̇ 

R ثابت ویژه گاز J.(Kg-1.K-1) 

Ro  گازثابت عمومی  J.(Kgmole)-1.K 

t )دما )عادی oC 

T )دما )مطلق K 

 مخصوصحجم    m3.Kg-1 

y بازه زمانی s 

x اختالف فشار نشان داده شده توسط مانومتر mmH2O 

مطلقرطوبت     Kg.Kg-1 

 - رطوبت نسبی  

Δ تغییرات - 
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یک ند، در ا و غیره محاسبه شدهها  در طول آزمایش بصورت تجربی ی کههای عدد کمیت، در این آزمایش الف (

اند تقسیم شده  گیری شده های فیزیکی دربرگرفته شده به واحدهایی که اندازه اند، یعنی کمیت سبک بدون بعد بیان شده

 است.

 بعنوان مثال: 

 :دهد که نشان می

𝑃

10  .𝑚−2
= 1 0 

𝑃 یا: = 1 0  10  .𝑚−2 = 1 0𝑘 .𝑚 

 هادماها و پسوند ب(

 معرفی پسوند معرفی دما

 برج پایینهوای ورودی از  A برج از پایینای حباب خشک هوای ورودی دم 1

 برج باالیاز هوا ی خروجی  B از پایین برجهوای ورودی  مرطوبدمای حباب  2

 برجباالی  ازآب ورودی  C ی خروجی از باالی برجمای حباب خشک هواد 3

 آب خروجی از مخزن D برج باالی یخروج یهوا مرطوبدمای حباب  4

 آب در مخزن جبرانی E برجدمای آب ورودی به  5

 حباب خشک d برج دمای آب خروجی از 6

 مرطوبحباب  w آب در مخزن جبرانی 7

  s بخار آب 

  a خشک یهوا 

  t کلینهایی ، (total) 

  f مایع اشباع 

   

151  

10  . −2
  فشار    
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 که اغلب به آب کنند زیادی گرمای بالاستفاده تولید مینیروگاهها، وسایل تهویه مطبوع بزرگ، و بعضی صنایع مقدار 

شود. ولی، در بعضی موارد تامین آب خنک کن  آید دفع می ی نزدیک می خنک کنی که از استخر یا رودخانه

محدودیت دارد، یا آلودگی گرمایی بسیار نگران کننده است. در چنین مواردی گرمای بالاستفاده را باید به اتمسفر دفع 

انتقال گرما بین گرماده و گرماگیر)اتمسفر( عمل می کرد، همراه با آب خنک کنی که گردش می کند و بعنوان محیط 

 کند. در روشی برای این منظور از برج های خنک کن خیس استفاده می شود. 

نمایی طرحواره از برج خنک کن خیس با  1-3برج خنک کن خیس اساسا کولر تبخیری نیمه محصور است. در شکل 

ست. هوا از پایین وارد برج می شود و از باالی آن خارج می شود. کشش واداشته و با جریان نا همسو نشان داده شده ا

 ، این استآب گرم از کندانسور به باالی برج پمپ می شود و برروی جریان هوا پاشیده می شود. هدف از انجام این کار

می کنند، وقتی قطره های آب تحت تاثیر نیروی وزن خود سقوط  که مساحت بزرگی از آب در معرض هوا قرار گیرد.

کسر کوچکی از آب )معموال چند درصد( تبخیر می شود و آب باقی مانده را خنک می کند. دما و محتوی رطوبت هوا 

در این فرایند افزایش می یابد. آب خنک شده در پایین برج جمع می شود و به کندانسور پمپ می شود تا گرمای 

فزوده می شود تا جایگزین آبی شود که بر اثر تبخیر و کشش هوا بالاستفاده ی اضافی را بگیرد. آب جبرانی به سیکل ا

هدر می رود. برای به حداقل رساندن آبی که همراه با هوا خارج می شود، در برج های خنک کن خیس در باالی 

 مجرای پاشش آب کشش گیر ها نصب می کنند.

 

 برج خنک کن با کشش واداشته و با جریان ناهمسو:1-3شکل 

گردش هوا در این نوع برج خنک کن توسط فن انجام می شود، و بنابراین آن را بعنوان برج خنک کن با کشش واداشته 

رده بندی می کنند. نوع دیگری که مقبولیت دارد، برج خنک کن با کشش طبیعی است، که شبیه یک دودکش بزرگ 
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تر است،  ب دارد، و لذا از هوای بیرون سبکدی بخار آکند. هوا در برج مقدار زیا است و مانند دودکش معمولی کار می

از پایین به باالی برج کند و جریان هوا  تر بیرونی فضا را پر می ، و هوای سنگینرود ر نتیجه هوای سبک در برج باال مید

ی های خنک کن با کشش طبیع شود. برج سط شرایط هوای اتمسفریک کنترل میشود. آهنگ جریان هوا تو برقرار می

های خنک کن با کشش  ی ساخت آنها از برج به قدرت خارجی ندارند، ولی هزینهبرای برقراری جریان هوا ، احتیاجی 

نشان داده شده است، مقطع برج های خنک کن با کشش طبیعی  2-3واداشته خیلی بیشتر است. همانطور که در شکل 

سد. مقطع هذلولی برای مقاومت بیشتر سازه است، نه به متر می ر 111بصورت هذلولی است و ارتفاع بعضی از آنها به 

 دالیل ترمودینامیکی.

اشیده می شود و هنگام ی آب فشان شروع شد، که در آن آب گرم به داخل هوا پ های خنک کن با حوضچه ی برج ایده

شود. اما  های آب فشان هنوز استفاده می (. از بعضی حوضچه3-3)شکل ه توسط هوا خنک می شود چسقوط در حوض

اثر کشش هوا زیاد است،  خنک کن است، اتالف آب در آنها بربرابر مساحت برج  51تا  25مساحت مورد نیاز در آنها 

 شوند. و در برابر گرد و خاک محافظت نمی

 

 برج خنک کن با کشش طبیعی:2-3شکل 

رض و در معی خنک کن ساکن، که اساسا استخر بزرگی است  انیم گرمای بالاستفاده را، در حوضچهتو همچنین می

چه به اتمسفر خیلی کند است و در این حالت، برای اتسفر قرار دارد، جمع آوری کنیم. اما انتقال گرما از سطح حوض

 ی آب فشان مورد نیاز است. چهبرابر حوض 21کسان، مساحتی تقریبا ایجاد سرمایش ی
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 حوضچه ی آب فشان :3-3شکل 

 ثابت اوریفیس:  .1

(3-1) �̇� = 0.0137√
 

𝑉 
= 0.0137√

 

(1+  )𝑉  
  

�̇�  :جرمی هوای خشک  دبی(Kg.s-1)  

x :اختالف فشار نشان داده شده توسط مانومتر 

B
 برجخروجی از باالی  یبخار آب و هوا مخلوط مخصوصحجم (m3.Kg-1) 

aB
برجهوای خشک خروجی از باالی  مخصوص : حجم (m3.Kg-1) 

 B هوای خروجی از باالی ستون  مطلق: رطوبت(Kg.Kg-1) 

 

 

 



 آزمایشگاه ترمودینامیک

 دکتر امیر همایون مقدادی اصفهانی، پوریا صدری کرمی

35 

 

 (h892) 3اطالعات دستگاه برج خنک کن هیلتون

0.1kw انرژی منتقل شده به آب توسط پمپ 

 ظرفیت آب سیستم لیتر)به جز مخزن جبرانی( 3

150mm×150mm×600mm ابعاد ستون 

 تعداد عرشه ها 8

 تعداد صفحه های هر عرشه 10

1.19m2 مساحت مجموع جعبه 

0.48m ارتفاع جعبه 

110m-1  جعبهتراکم 

24kg وزن کل برج و متعلقات 

725mm ارتفاع کل دستگاه 

710mm طول کل دستگاه 

240mm عرض کل دستگاه 

 

 تبدیل: ها و ضرایب تثاب

  4.18 KJ.Kg-1.K-1 :(Cpw)ی آب  ظرفیت گرمای ویژه

 1.005 KJ.Kg-1.K-1 :(Cpa)ظرفیت گرمای ویژه هوا 

1bar = 105 N.m-2 =100 KN.m-2    1وkw = 3412 Btu.h-1  

 M = 18 Kg(Kg.mole)-1و برای بخار آب :   R = 0.2871 KJ.Kg-1.K-1برای هوا : 

 𝑅0= 8.3143 KJ(Kg.mole)-1.K-1ثابت عمومی گاز: 

                                                

می باشد که با توجه به امکانات آزمایشگاه بر روی دستگاه قابل نصب است.ستون  5این دستگاه در مجموع  شامل  3
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های دیگر میزان اسمی در ولتاژ، اند ولت تنظیم شده 221تگاه در ولتاژ های حرارتی دس : الزم به ذکر است که المنتتوجه

 .ضرب شود / ولتاژ اسمی ( 999) 9باید در 

های عملیاتی یک  طراحی و ویژگی، ی درکی از ساختار بطور ویژه برای ارایه، Hilton H892میز برج خنک کن 

ز است که کن تبخیری مدرن به دانشجویان ساخته شده است. این دستگاه مثالی مناسب از یک سیستم با سیستم خنک

 .شود ررسی میدیگر ب  به نقطه ال جرم از یک نقطهو انتق آب و هوابواسطه آن دو جریان سیال 

حرارتی و بار  های ایجاد سیستم و شاملدیگر بوده  جانبی های دستگاه ازی نیاز بطور کامل ب موجود میز برج خنک کن

دارای پایداری  بسیار مشابهی با نمونه واقعی دارد وهای  شد. این دستگاه پیکربندی و ویژگیبا می جریان پمپ گردش

، جریان آب دبی، جریان هوا دبیتاثیر  توانند می دانشجویان اند و ارائه شدهی جرم و انرژ معادالت بقای باشد. می سریع

دستگاه برج خنک  یساختار درون یردر شکل ز بررسی نمایند. را بار خنک کن بر عملکرد برج خنک کن و دمای آب

 .نمایید یرا مشاهده م یلتونکن ه
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گیری  پس از اندازه شود. می وارد برجو دبی سنج به  تنظیم دبیشیر  کن حرکت کرده و با عبور از گرمآب گرم از مخزن 

بسیار نازکی  ی الیه . با این کارشود می توزیع اتو سپس روی صفح واخت باالی برج پاشیده شدهیکن صورتآب ب دما،

شود که این موضوع بیشتر  خالل حرکت از میان صفحات، خنک میدر  آب گیرد. هوا قرار می جریاناز آب در معرض 

دمای دوباره به مخزن ذخیره وارد شده و  هعرش آخریناز  عبورخنک شده پس از آب  افتد. تحت تأثیر تبخیر اتفاق می

افتد، سطح  میکه در مدار اتفاق  بدلیل تبخیری گردد. شود و مجددا وارد سیکل می گیری شده، گرم می آن مجددا اندازه

مخزن  شود که شیر شناور باز شده و آب از می کند. این عامل باعث ب موجود در مخزن شروع به پایین رفتن میآ

 .اصلی وارد شودرانی به مخزن جب

ی  تبخیر ایجاد شده در مدار بعالوه است با نرخکند برابر  مخزن جبرانی را ترک می، آبنرخی که ، در شرایط پایدار

شود. که به همراه هوای خروجی به محیط پاشیده می هرگونه قطرات جزئی آب

 ی محفظهی فلزی قابل کنترل است وارد  ی یک دریچه فن که نرخ ورود هوا درآن بوسیله ی یک هبوسیل محیطهوا از 

هوا از میان  همزمان با عبورکند.  عبور می مرطوبحباب خشک و  های دماسنجاز  برجا شده و قبل از ورود به توزیع هو

 شود.  می خنک نیز مدار رطوبت آن افزایش یافته و آب موجود درمیزان  صفحات

را  از باالی برج آب خروجی که مقادیر زیادی از قطرات کند گیری عبور می باالی ستون، از میان قطره هوا در خروج از

های حباب خشک و  و دماسنج اوریفیس یک از با عبور . هوا سپسگرداند اندازد و سپس به جعبه باز می می به دام

 شود. می تخلیه محیط مرطوب، به

دمای مورد نیاز برای انجام آزمایش با این دستگاه را نشان میدهد.) رجوع کنید به قسمت ))ب(( داده  6 نمایشگر دما:

 های عددی(.

یا افت فشار  اوریفیس دو طرف رفشا اختالف ( درجه بندی شده وmmH2O) 40تا  0از  :ای مورب لولهمانومتر 

 .کند گیری می را اندازه درون برج
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غییر دبی جریان آب ورودی به برای ت دارای یک شیر تنظیم جریاندرجه بندی شده و  50gm.s-1تا   0از  :دبی سنج

  باشد. برج می

در مدت دهد.  ، سطح آب داخل مخزن را نشان میصب شده بر روی مخزنی ن ا شیشه ی لوله گر سطح آب:نمایش

 عملیات با دستگاه نباید اجازه داده شود این سطح از سطح مینیمم نشان داده شده کمتر شود.

نصب شده است تا  حرارت دهییک ترموستات بر روی مخزن  .ودش OC 50دمای آب نباید متجاوز از  :ترموستات 

گرم کن نباید هنگامی که ترموستات  المپ. ، گرم کن خاموش شودبیشتر شدقدار مشخص از این م دما که در صورتی

 .باشدکند روشن  عمل می

محتمل غیر بطور اتوماتیک در مواقع غیر عادی و  موجود در دستگاه های حرارتی تمام المنت :های حرارتی المنت

مطلع ول آزمایشگاه را در صورت مشاهده هرگونه حرارت غیر عادی و بوی خاص مسئشوند.  افزایش دما خاموش می

 .نمایید

 

 اختالف بین دمای آب ورودی و خروجی از برج :بازه سرمایش. 1

، kw/h ،kcal/hو بصورت  انتقال حرارت از آب که با توان هیتر گرمایشی برابر است نرخ :سرمایشیبار . 9

btu/h گردد. می بیان 

جهت جبران اتالفات حاصل از تبخیر و عوامل  ذخیره شده و در یک مخزن که مقدار معینی آب :آب جبرانی. 5

 .شود استفاده میدیگر 

ی حباب خیس هوای وارد شده از برج و دما خروجیاختالف بین دمای آب  :دمای رویکرد به حباب مرطوب. 1

 .(T6-T2) به برج
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به اختالف فشار بخار موجود در محیط با فشار اشباع مایع بستگی  یک سطح خیس به هوای محیط اطراف،نرخ تبخیر از 

 شود. دارد. فشار بخار موجود در محیط توسط رطوبت مطلق محیط و فشار محیط تعیین می

ادامه  ود،اشباع شیعنی تا زمانی که هوا  ،شونددو فشار بخار ذکر شده مساوی در یک سطح بسته، تبخیر تا زمانی که 

مداوم در حال حرکت شباع نشده بطور اگر هوای ا در این حالت دمای هوا و سطح نیز با هم برابر خواهد شد. اما .یابد می

در اثر تبخیر با انتقال حرارت به مایع در اثر هدایت و جابجایی برابر بوده و  سطح خیس میزان انتقال حرارت از ،باشد

 شود. در این حالت دمای سطح، بیشتر خواهد بود. حاسبه میدمای سطح به این روش م

سنجی،  شود که در علم رطوبت د دمای حباب مرطوب نامیده میکن دمای تعادلی که سطح در شرایط آدیاباتیک پیدا می

 پارامتری معروف باشد.

دمای آب خروجی از برج با دمای حباب  ،دبی جریان هوای کافی در یک برج خنک کن با اندازه نامحدود و با 

  باشد. مرطوب هوای ورودی از پایین برج برابر می

به حباب  )دمای رویکرد محلی مرطوباز برج خنک کن و دمای حباب  خروجیدلیل، اختالف بین دمای آب بدین 

 باشد. گذاری برج می بیانگر میزان کارایی و تاثیر (مرطوب

کن  کی از مهمترین پارامترها در آزمایش، تشخیص، طراحی، و انتخاب برج خنکی دمای رویکرد به حباب مرطوب

  است.

 فاکتور های زیر بر روی برج خنک کن تاثیرگذار هستند:

. 5رطوبت ورودی)به ویژه دمای حباب خیس(.     دمای هوا و. 4دمای آب، . 3جریان هوا،  دبی. 2جریان آب،  دبی. 1

 نحوه قرارگرفتن صفحات. 6 مساحت و حجم جعبه.

 مثال برج خنک کن

(، حجم مخصوص و مقدار در صد رطوبت هوا در فشار  0.01oCمثال: مطلوب است تعیین آنتالپی مخصوص)مرتبط با 

 . 20oCو  14oCبا داشتن دمای حباب خیس و خشک به ترتیب 1.013bar(101.3KN.m-2)نهایی 
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 پاسخ:

= 𝑃  𝑡از جداول ترمودینامیکی داریم:   1 . 7 𝑘𝑃𝑎 

 :بنابراین فشار بخار آب موجود در محیط برابر است با

𝑃 = 1 . 7 − 6.666  10
−  1013(20 − 14) = 11. 2𝑘𝑃𝑎  

 بنابراین رطوبت نسبی برابر است با: است. Kpa 23.37برابر  20oCفشار اشباع در 

=
11. 2

23.37
=  1  

 اده نمود.توان استف سایکرومتریک نیز میقابل ذکر است که عالوه بر روش فوق از چارت 

است. بنابراین بخار آب سوپرهیت  9.5oCتقریبا  11.92mbarاز جداول ترمودینامیکی دمای اشباع بخار آب در 

آنتالپی  توان نیز می به روش زیر قابل تعیین است. است. که در صورت در دسترس بودن جداول یا چارت ها آنتالپی آن 

 :نمود را محاسبه

 =  𝑔 +  𝑝         𝑟  𝑠 𝑜  𝑠   𝑟  𝑎𝑡 

( 𝑝        𝑜𝑟  𝑠𝑡 𝑎𝑚  1.  𝑘 . 𝑘 
−1) 

= 2 17.4 + 1. (20 −  . ) 𝑘 . 𝑘 −1 = 2 37𝑘 . 𝑘 −1  

. همچنین با ها قابل تعیین است صورت در دسترس بودن جداول و چارتحجم مخصوص بخار آب در این شرایط در 

 را تعیین کرد: حجم مخصوص بخار آبتوان  استفاده از روابط گاز کامل نیز می

3RT 0.287 293
113.52(m /kg)

P 101.3


    

. 𝑚 2 .113 بنابراین حجم 𝑘 −1 1 هوا شاملkg  37 2بخار آب خواهد بود که دارای آنتالپی𝑘 . 𝑘 −1 .است 

 بصورت زیر قابل محاسبه است:نیز ی خشک مقدار جرم هوا

 دالتون داریم:از قانون 

𝑃𝑡 = 𝑃 + 𝑃  
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𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝑃  

= 1.013 − 0.011 2   𝑎𝑟 

𝑃 = 1.001  𝑎𝑟 

�̇� =
𝑃 𝑉

𝑅 𝑇
 

=
1.001  10  113. 2

287.1  2 3
= 13  𝑘  

 آید: ( بصورت زیر بدست می 0.01oC)مرتبط با  آنتالپی

𝐻 = 𝑚  (𝑡 − 0.01) 

= 13  1.00 (20 − 0.01)𝑘  

= 2714 𝑘  

. 𝑚 2 .113 بنابراین حجم 𝑘 −1 1 هوا شاملkg  است.    37 2بخار آب خواهد بود که دارای آنتالپی 

دارای آنتالپی  هوا kg 136بنابراین در مجموع  است.  𝑘 2714دارای آنتالپی  هوای خشک kg 135همچنین 

 .)قانون گیبس( باشد می    1 2 

 آنتالپی مخصوص این ترکیب برابر است با:

 2 1

136
 𝑘 . 𝑘 −1  𝑜𝑟  38.6  𝑘 . 𝑘 −1 

(  بر حسب کیلو گرم 0.01oCآنتالپی مخصوص هوای خشک / ترکیب بخار آب )مرتبط با  تر هستیم که اغلب راحت

 هوای خشک بیان شود. در اینجا داریم:

 =
 2 1

13 
 𝑘 (𝑘   𝑟  𝑎 𝑟)−1 

 = 38.  𝑘 (𝑘   𝑟  𝑎 𝑟)−1 
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 ترکیب بصورت زیر قابل محاسبه است: حجم مخصوص این

𝑉 =
113. 2

136
 𝑚 . 𝑘 −1 = 0.83  𝑚 . 𝑘 −1 
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 به همین ترتیب بعضی مواقع مفید است حجم مخصوص بصورت زیر نوشته شود:

𝑉 =
113. 2

136
 𝑚 (𝑘   𝑟  𝑎 𝑟)−1 

= 0.841 𝑚 (𝑘   𝑟  𝑎 𝑟)−1 

 :برابر است با (  نامیده می شود کهω) نسبت جرم بخار آب به جرم هوای خشک رطوبت مخصوص

 =
1

13 .0
 𝑘 . 𝑘 −1 = 0.00740 𝑘 . 𝑘 −1  

 را تعریف کنیم. مورد نظر باید ابتدا سیستم ارائه معادالت،قبل از 

 

 F: سیستم انتخابی 4-3شکل 

 توسط نیز و کار حرارت دهیحرارت از مخزن  انتقال که در شکل با خط چین نمایش داده شده است، Fبرای سیستم 

شود. همچنین آب  می خارج Bبا رطوبت زیاد از  وارد شده و Aشود. هوا با رطوبت کم از  می به حجم کنترل واردپمپ 

شود. از معادله جریان  می وارد سیستم Eنیز از  )که مقدار آن با افزایش رطوبت هوای عبوری از برج برابر است( جبرانی

 داریم: (چرا؟)و با توجه به منفی بودن کار پمپ،  پایدار

Q̇ − Ṗ = Ḣ  i − Ḣ n    

Q̇ − Ṗ = (ṁahda + ṁshs) − (ṁahda + ṁshs) − ṁ h  
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Q̇ − Ṗ =  ṁa(h − h ) − ṁ h  

 الزم به ذکر است که:

هوای  جریان دبی جرمیرج خنک کن ثابت است در حالیکه ب درون (ṁa) هوای خشک  جریان دبی جرمی. 1

 یابد. می آب افزایش مرطوب به دلیل تبخیر

 باشد.  می نظر یگر کوچک بوده و قابل صرفدر مقایسه با عبارت های د  ṁ hعبارت . 2

 تعادل جرم

ع یا بخار ( در آب )بصورت مای دبی جرمیهوای خشک و  دبی جرمی، جرم تحت شرایط حالت پایدار بقایقانون  نابرب

 باشد. بنابراین: برابر حجم کنترل باید ورود و خروج

(ṁa) = (ṁa)  

(ṁs) + ṁ = (ṁs)  

ṁ = (ṁs) − (ṁs)  

چارت  از، برای نقاط ورودی و خروجی برج با استفاده   نسبت جرم بخار به جرم هوای خشک،  با توجه به اینکه

 سایکرومتریک قابل محاسبه است داریم:

(ṁs) = ṁa   

(ṁs) = ṁa   

 و داریم:

ṁ = ṁa(  −  ) 

 گیریم: حال حجم کنترل را به صورت زیر در نظر می
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 G: سیستم انتخابی 5-3شکل 

وارد محاسبات  Ṗ و Q̇فرایندهای حرارت دهی و پمپاژ، بیرون حجم کنترل قرار دارند. بنابراین  Gدر حجم کنترل 

حال  شود. آب خنک شده خارج می Dوارد حجم کنترل شده و از نقطه  Cدر این حالت آب گرم از نقطه  نخواهند شد.

 بریم: می انرژی جریان پایدار را به کارمعادله 

Q̇ − Ṗ = Ḣ  i − ḢInl   

 اما مقداری انتقال حرارت بین سیستم و محیط وجود دارد. بنابراین G، P=0همان گونه که اشاره شد برای حجم کنترل 

 داریم:

Q̇ = ṁah + ṁ h − (ṁah + ṁ hC + ṁ h ) 

Q̇ = ṁa(h − h ) + ṁ (h − hC) − ṁ h  

= ṁa(h − h ) + ṁ CP(t − tC) − ṁ h  

 کوچک است.ها معموال در مقایسه با سایر عبارت  ṁ hبیان شد عبارت  همانطور که قبالً

  کنیم. می را بیانها انجام آزمایش مراحلحال با توجه به اطالعات ارایه شده و تئوری های بیان شده 
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را  دبی آب، هوا و بار سرمایشی )توان هیتر(پس از آماده سازی دستگاه توسط مسئول آزمایشگاه دستگاه را روشن کرده 

دقیقه  11در مدت  سپس آزمایش را شروع نمایید. اجازه دهید سیستم به پایداری برسد. روی مقادیر دلخواه تنظیم کنید.

در مثال  های مورد نیاز را در جدول یادداشت نمایید. داده گیری کرده و کاهش حجم آب درون مخزن ذخیره را اندازه

الزم به ذکر است که در این آزمایش اختالف فشار دو سمت اوریفیس باید  شود. ای از محسبات ارائه می زیر نمونه

 باید در باالترین نقطه به برج متصل شود.محاسبه شود. بنابراین لوله پالستیکی مانومتر 

نرخ جریان وغیره ، آید که تغییر محسوسی در دماها می توجه: رسیدن به پایداری هنگامی بوجود

 ایجاد نشود.

 خواسته ها داده ها

B ستون نصب شده 

 m-1تراکم جعبه  111

 T1 (oC) ؟

 T2 (oC) ؟

 T3 (oC) ؟

 T4 (oC) ؟

 T5 (oC) ؟

 T6 (oC) ؟

 T7 (oC) = T1 (oC) ؟

 x(mmH2O)دیفرانسیل اوریفیس 

.�̇� ( 𝑚نرخ جریان آب   𝑠
−1) 

 (𝑊 )̇  سرمایشیبار  

 (s)بازه ی زمانی  611

 𝑚E/ kgمقدار آب جبرانی  ؟
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 نمونه مثال حل شده

 مثال: نمونه محاسبات برای برج خنک کن در شرایط زیر:

 1kWبار سرمایشی )توان هیتر(:  40g/sدبی آب:  x=16mmH2Oاختالف فشار اوریفیس:

̇  ،   ، �̇� ، 𝑚های زیر بدست آمده است. مطلوب است.  در این آزمایش داده − 𝑃، �̇� ،  �̇�  

 خواسته ها داده ها

B   ستون نصب شده 

 m-1تراکم جعبه  111

21,8 T1 (oC) 

17 T2 (oC) 

22,9 T3 (oC) 

22,7 T4 (oC) 

29,5 T5 (oC) 

23,1 T6 (oC) 

21,8 T7 (oC) = T1 (oC) 

 x(mmH2O)دیفرانسیل اوریفیس 16

.�̇� ( 𝑚نرخ جریان آب  42 𝑠
−1) 

 (𝑊 )̇  سرمایشیبار  1,1

 (s)بازه ی زمانی  611

 mE/kgمقدار آب جبرانی 1,26

  با استفاده از نمودار سایکرومتریک داریم:
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 : سیستم انتخابی6-3شکل 

  = 47.8 𝑘 . 𝑘 
−1 

  = 0.010  𝑘 . 𝑘 
−1 

  = 67.4 𝑘 . 𝑘 
−1 

  = 0.017  𝑘 . 𝑘 
−1 

𝑉  = 0.862𝑚
 (𝑘   𝑟  𝑎 𝑟)−1 

�̇� = 0.0137√
 

(1 +   )𝑉  
 

= 0.0137√
16

(1 + 0.017 )  0.862
 𝑘 . 𝑠−1 = 0.0 8  𝑘 . 𝑠−1 

𝑚 =
𝑚 
 
=
0.26

600
 𝑘 . 𝑠−1 = 0.433  10−  𝑘 . 𝑠−1 

 ( hf @ 20.8 oc)آنتالپی مخزن جبرانی 

  = 86.  𝑘 . 𝑘 
−1 

Q̇ − Ṗ =  �̇� −    ̇ 
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Q̇ − Ṗ = 1.0 𝑊 − (−0.1 𝑊) = 1.1 𝑊 

 شود. کیلو وات، منفی در نظر گرفته می 111توان پمپ تقریبا 

 Ḣ = Ḣ  i − Ḣ n    

= �̇�   − �̇�   − �̇�   = ṁa(h − h ) − �̇�    

= 0.0 8 (67.4 − 47.8) − 0.433  10−  86.  

= 1.146 − 0.038 = 1.108 𝑊 

 قانون بقای جرم:

ṁ = ṁa(  −  ) 

ṁ = 0.433  10
−  𝑘 . 𝑠−1 

ṁa(  −  ) = 0.0 8 (0.017  0.010 ) = 0.40  10
−  𝑘 . 𝑠−1 

 ناشی از چیست؟  �̇�ی  در محاسبه به نظر شما اختالف
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، با دمای حباب  T6همان طور که اشاره شد، در شرایط مطلوب عملکرد برج خنک کن، دمای آب خروجی از برج، 

هم اختالف دارند که اختالف آنها تحت  ، برابر است. در شرایط واقعی این دو دما با T2 مرطوب هوای ورودی به برج،

شود و هر چه مقدار آن کمتر باشد برج عملکرد بهتری داشته است.  عنوان دمای رویکرد به حباب مرطوب شناخته می

 باشد. می به حباب مرطوب یکردرو یدما یبر رو )توان هیتر( و دبی هوا یشیبار سرما یرتاثهدف این آزمایش بررسی 

دبی آب و هوا را روی مقادیر دلخواه  دستگاه را روشن کرده ،دستگاه توسط مسئول آزمایشگاه پس از آماده سازی

 5/1و  1، 5/1، 1 حالت بار سرمایشی )توان هیتر( 4را برای تنظیم نمایید. بدون تغییر دادن دبی هوا و آب، آزمایش 

 در هر آزمایش الزم است صبر کنید تا شرایط حالت دائم برقرار شود. کیلووات انجام داده و جدول زیر را کامل نمایید.

حالت بار  4دبی جریان هوا را تغییر داده و آزمایش را مجددا برای  است(. t6-t2همان  دمای رویکرد به حباب مرطوب)

اختالف فشار دو سمت اوریفیس باید محاسبه  نیز در این آزمایش تکرار نمایید. کیلووات 5/1و  1، 5/1، 1 سرمایشی

 شود. بنابراین لوله پالستیکی مانومتر باید در باالترین نقطه به برج متصل شود.

ی شرایط آزمایش خود تکرار در مثال زیر نمونه محاسبات برای این آزمایش ارائه شده است. همین محاسبات را برا

 .بر دمای رویکرد به حباب مرطوب داردنمایید و با ذکر علت بیان کنید که بار سرمایشی چه تاثیری 

 نمونه مثال حل شده:

 در یک آزمایش داده های بدست آمده در یک مرتبه )گام( بصورت جدول زیر است. مطلوب است:

 )مرحله( شماره گام 1 2 3 4

B B B B ستون نصب شده 

 m-1تراکم جعبه  111 111 111 111

 T1 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T2 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T6 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 x(mmH2O)دیفرانسیل اوریفیس 16 16 16 16

.ṁw(gmنرخ جریان آب  41 41 41 41 s
−1) 

 (  )Q̇ سرمایشیبار  1 1,5 1,1 1,5
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الف( جریان جرمی هوا، ب( نرخ جریان آب بر واحد سطح، ج( حجم مخصوص در خروجی، ه( دمای رویکرد به 

 سرمایشی بر حسب دمای رویکرد به حباب مرطوب.حباب مرطوب، د( رسم نمودار بار 

 )مرحله( شماره گام 1

B ستون نصب شده 

 m-1تراکم جعبه  119

91.9 T1 (oC) 

16.1 T2 (oC) 

95.9 T6 (oC) 

 x(mmH2O)دیفرانسیل اوریفیس 16

.ṁw(gmنرخ جریان آب  19 s
−1) 

 (  )Q̇ سرمایشیبار  1

 

 پاسخ:

 پمپ کل: بار اعمالی + توان ورودی ربا

= 0.1 + 1.0𝑘 = 1.1𝑘  

 طوب:رویکرد به حباب مردمای 

= 𝑡 − 𝑡  = 23.2 − 16.4 = 6.8  

 حجم مخصوص در خروجی)بطور نمونه(:

= 0.87
𝑚 

𝑘 
 

�̇� = 0.0137√
 

𝑉 
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�̇� = 0.0137√
16

0.87
= 0.0 87

𝑘 

𝑠
 

 مساحت سطح مقطع ستون:

 = 0.1  0.1 𝑚2 = 0.022 𝑚2 

 جریان جرمی هوا بر واحد سطح:

�̇� 
 
=
0.0 87

0.022 
 𝑘 . 𝑠−1. 𝑚2 = 2.6 𝑘 . 𝑠−1. 𝑚2 

 :بر واحد سطح نرخ جریان آب

�̇� 
 
=
0.04

0.022 
𝑘 . 𝑠−1. 𝑚2 = 1.777𝑘 . 𝑠−1. 𝑚2 

 نمودار بصورت زیر است:
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 : بار سرمایشی بر حسب دمای رویکرد به حباب مرطوب1-3نمودار

و بار سرمایشی را  g/s 41دبی آب را روی  پس از آماده سازی دستگاه توسط مسئول آزمایشگاه دستگاه را روشن کرده

تنظیم نمایید. دمپر هوای ورودی به فن را کامالً باز کنید طوری که دبی هوای ورودی به برج ماکزیمم شود.  kW1روی 

و نتایج را در جدول زیر یادداشت کنید. بدون تغییر دادن دبی آب و بار سرمایشی، اجازه دهید سیستم به پایداری برسد 

 یج را یادداشت کنید. و نتا ی دیگر انجام دادهدبی هواآزمایش را برای دو 

، باید لوله پالستیکی مانومتر در باالترین نقطه xتوجه: در این آزمایش برای محاسبه اختالف فشار دو سمت اوریفیس،

را خوانده  ( باید فشار دو سمت جعبهpackingدقیقاً زیر اوریفیس متصل شود. اما برای محاسبه افت فشار درون جعبه )

 و مرتبه بعد به اتصال پایین جعبه متصل نمایید. ستیکی را یک مرتبه به اتصال دومحالت لوله پال و از هم کم کنید. در این

در مثال زیر نمونه محاسبات برای این آزمایش ارائه شده است. همین محاسبات را برای شرایط آزمایش خود تکرار 

 نمودار مربوطه را رسم نموده و راجع به نتایج بحث کنید. نمایید و

 شماره گام 1 2 3 4

B B B B ستون نصب شده 

 m-1تراکم جعبه  111 111 111 111

 T1 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T2 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T3 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T4 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T5 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 T6 (oC) ؟ ؟ ؟ ؟

 x(mmH2O)دیفرانسیل اوریفیس ؟ ؟ ؟ ؟

.ṁw(gmنرخ جریان آب  41 41 41 41 s
−1) 

 (  )Q̇ سرمایشیبار  1,1 1,1 1,1 1,1

 ΔP(mmH2O)افت فشار در عرض جعبه  ؟ ؟ ؟ ؟
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 نمونه مثال حل شده:

 در یک آزمایش داده های بدست آمده در یک مرتبه )گام( بصورت جدول زیر است. مطلوب است:

 شماره گام 1

C ستون نصب شده 

 m-1تراکم جعبه  999

22 T1 (oC) 

18,5 T2 (oC) 

23,9 T3 (oC) 

23,9 T4 (oC) 

31,6 T5 (oC) 

24,75 T6 (oC) 

 x(mmH2O)دیفرانسیل اوریفیس 11

.ṁw(gmنرخ جریان آب  41 s
−1) 

 (  )Q̇ سرمایشیبار  1,1

 ΔP(mmH2O)افت فشار در عرض جعبه  2,9

 در این آزمایش استفاده شده است. از ستون های دیگر نیز می توان استفاده نمود. Cتوجه: بطور دلخواه از ستون 

 -نمودار سرعت هوا بر حسب دمای رویکرد حبابالف( دمای حباب خیس ورودی، ب( دمای آب خروجی، ج( 

، د( دمای رویکرد به حباب خیس، ه( نرخ جریان جرمی و حجمی هوا، و(سرعت هوا، ن(حجم مخصوص هوا در خیس

 .   𝑡و    𝑡خروجی) با میانیابی کردن بر روی نمودار سایکرومتریک بین 

 پاسخ:

 (𝑡2دمای حباب خیس ورودی)

= 18.     

 ( 𝑡دمای حباب خیس ورودی)

= 24.7     
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    𝑡و    𝑡حجم مخصوص هوا در خروجی) با میانیابی کردن بر روی نمودار سایکرومتریک بین 

= 0.86 𝑚 𝑘 −1 

 نرخ جریان جرمی هوا:

�̇� = 0.0137√
 

𝑉 
 

�̇� = 0.0137√
10

0.86
= 0.0467

𝑘 

𝑠
 

 حجمی هوا: ننرخ جریا

= �̇�𝑉  

= 0.0467  0.06 𝑚 . 𝑠−1 = 0.04 𝑚 . 𝑠−1 

 برج:مساحت سطح مقطع خالی 

= 0.1  0.1 = 0.022 𝑚2 

 هوا: سرعت

�̇�

 
=
0.04

0.022 
= 1.78 𝑚. 𝑠−1 

 بصورت زیر است: به حباب مرطوب نمودار سرعت هوا بر حسب دمای رویکرد
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 به حباب مرطوب : سرعت هوا بر حسب دمای رویکرد2-3نمودار 

در شکل زیر برای حالت خاصی از آزمایش، نمودار  نماییم. در این قسمت از نتایج بدست آمده در آزمایش دوم استفاده می

نمودار را مطابق مثال زیر رسم نموده و راجع  ی سرمایش رسم شده است. پس از انجام آزمایش، بار سرمایشی بر حسب بازه

با تغییر دبی جریان آب و دبی جریان هوا آزمایش را تکرار نموده و  ی سرمایش بحث کنید. ر بازهبه تأثیر بار سرمایشی ب

 نمودار را رسم و راجع به نتایج بحث کنید.
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، پوریا صدری کرمیدکتر امیر همایون مقدادی اصفهانی  
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های تاثیر گذار شناخت پارامتر ،رارتیتعیین ضریب عملکرد پمپ ح ،اجزای اصلی یک پمپ حرارتی صنعتی آشنایی با 

 آل . میکی و مقایسه سیکل واقعی و ایدهنمودار های ترمودینابررسی سیکل بر روی  ، بر روی ضریب عملکرد

  

همان طور که در باال ذکر شد در این آزمایش به شناخت پارامتر های مختلف تاثیر گذار بر روی پمپ حرارتی و یا 

یا سیکل معکوس آن شود این سیستم دارای اجزای اصلی یک پمپ حرارتی صنعتی و  می سیکل تبرید تراکمی پرداخته

، امروزه هاتر با کمک این سیکل تر و مناسب با توجه به قابلیت هواسازی راحت که. یعنی تبرید تراکمی صنعتی است

بهترین ها توان با در نظر گرفتن تمامی مشکالت و محدودیت می های مختلفبا شناخت پارامتر. اند کاربرد بیشتری یافته

 از آنجا که در این پمپ گرما از هوا به آب داده. رید و یا پمپ حرارتی بدست آوردبرای یک سیکل تب را شرایط کاری

 شود. می پمپ حرارتی هوا به آب نامیده، شود می

ور و تحویل گرما جه حرارت پایین در اوپراتار آن جذب گرما از یک منبع با درپمپ حرارتی ماشینی است که اساس ک

طبق قانون دوم  .مختلف یا آب گرم خانه مناسب است گرم کردن فضا های. پمپ حرارتی برای در کندانسور است

. با بررسی سیکل تبرید حیط گرم باید کار وارد سیستم شودترمودینامیک برای انتقال گرما از یک محیط سرد به یک م

 .یشتر استشود که انرژی گرمایی تولید شده توسط پمپ حرارتی از کار ورودی به آن ب می تراکمی بوضوح مشاهده

توان از  می (...های گرمایش به منظور کاهش انرژی مصرفی )نسبت به سیستم هایی نظی بخاری برقی و بنابراین در سیستم

توان از منابع  می . اماراتور، عموما در عمل آب با هواستمنبع درجه حرارت پایین در اواپ پمپ حرارتی استفاده نمود.

 .اشینهای حرارتی نیز استفاده نمود، دودکش یا گاز های خروجی مآب فشار پایین ع خورشیدی، بخاردیگری مانند تشعش

 آشنایی با سیکل ها

 الف( سیکل کارنوی معکوس

یند تک دمای برگشت آبرگشت پذیر کلی است و شامل دو فردانیم که سیکل کارنو یک سیکل  می از ترمودینامیک

دمای مشخص، مقدار ماکزیممی دارد، و به عنوان  یند تک آنتروپی است. بازده گرمایی آن، برای حدودآپذیر و دو فر

توان با آن مقایسه کرد. چون سیکل کارنو یک سیکل  های قدرت واقعی را می کند که بازده سیکل استانداردی عمل می

کل باعث معکوس توان معکوس کرد. معکوس کردن سی می برگشت پذیر است، تمام چهار فرایند تشکیل دهنده آن را
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 کند ید که در جهت پادساعتگرد کار میآ شود. در نتیجه، سیکلی بدست می های کار و گرما می هم کنششدن جهت بر 

کند  گویند. یخچال یا پمپ گرمایی را که بر مبنای سیکل کارنوی معکوس کار می و به آن سیکل کارنوی معکوس می

 گویند. می یخچال کارنو یا پمپ گرمای کارنو

را از منبع دما پایین  QLنظر بگیرید که در گنبدی اشباع مبردی انجام میشود. مبرد گرمای سیکل کارنوی معکوسی را در 

TL شود ) دمای آن تا  می بصورت تک آنترپی متراکم 3(، تا حالت  2-1کند ) فرایند  بصورت تک دما جذب میTH 

(، و بطور  تک آنتروپی  4-3) فرایند کند  دفع می THرا بطور تک دما به منبع دما باالی  QHیابد (، گرمای  می افزایش

در کندانسور در حالت اشباع به حالت  3-4یابد (. مبرد در فرایند  می TLشود ) دمای آن تا کاهش  منبسط می 1تا حالت 

 آید. می مایع اشباع در

 شود: و پمپ های کارنو بصورت زیر تعیین میها ضرایب عملکرد یخچال

(4-1) C PR، کارنو = 
1

  
  
−1
  

(4-2)   𝑃  ، کارنو = 
1

1−
  
  

  

 یابند. می افزایشها cop، یا هر دو، THیا با کاهش  TLتوجه کنید که با افزایش اختالف دماها، یعنی با افزایش 

ترین سیکل است. کنند سیکل تبرید کارنو کارآمد های تبریدی که بین حدود دمای یکسان کار می از میان تمام سیکل

و پمپ گرما در نظر بگیریم. اما ها ایده آلی برای یخچال لخواهیم سیکل کارنو را بعنوان سیکاست ببنابراین، بدیهی 

 در زیر توضیح داده شده است، سیکل کارنوی معکوس مدل مناسبی برای سیکل های تبرید نیست. ههمانطور ک
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 سیکل کارنوی معکوس T-S: طرحواره ی یخجال کارنو و نمودار1-4شکل 

دو فرایند تک دما عمال کار مشکلی نیست زیرا، با ثابت نگه داشتن فشار، دمای مخلوط دو فازی در دمای اشباع انجام  

نزدیک شد. زیرا فرایند  4-3و  1-2توان به فرایند های  های واقعی میبراین در اواپراتورها و کندانسورماند. بنا می ثابت

 4-1رند، و احتیاج به کمپرسوری دارد که با دو فاز کار کند، و فرایند بخار سرو کار دا -با تراکم مخلوط مایع 3-2های 

 با انبساط مبردی سرو کار دارد که دارای رطوبت باالیی است.

توان این مشکالت را رفع کرد. اما در  می رسد که با انجام سیکل کارنوی معکوس در خارج از ناحیه ی اشباع می به نظر

گیریم  های جذب و دفع گرما مشکل خواهیم داشت. بنابراین، نتیجه میدما در فرایندبرای حفظ شرایط تک این حالت 

توان حتی بطور تقریبی اجرا کرد و این سیکل مدل مناسبی برای  نوی معکوس را در وسایل واقعی نمیکه سیکل کار

تبرید واقعی با آن مقایسه سیکل های تبرید نیست. ولی، از سیکل کارنوی معکوس به عنوان استانداردی که سیکل های 

 توان استفاده کرد. می میشوند

 ب( سیکل تبرید تراکمی ایده آل

جایگزینی توربین توسط یک وسیله فشار شکن، مانند شیر انبساط یا لوله مویین، برای تبخیر کامل مبرد قبل از تراکم آن 

د. سیکل حاصل را سیکل تبرید تراکمی بسیاری از مشکالت عملی مربوط به سیکل کارنوی معکوس را حل کن دمیتوان
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ترین سیکلی است که در  سیکل تبرید تراکمی متداول آن نشان داده شده است. T-Sگویند و نمودار  می ایده ال

 رود. و پمپ های گرما بکار می ها، سیستم های تهویه مطبوع یخچال

 این سیکل از چهار فرایند تشکیل شده است:

 کمپرسورتراکم تک آنتروپی در  1-2

 دفع گرما با فشار ثابت در کندانسور  2-3

 فشار شکنی در وسیله ی انبساط 3-4

 جذب گرما با فشار ثابت در اواپراتور 4-1

شود و بطور تک آنتروپی تا  بصورت بخار اشباع وارد کمپرسور می 1، مبرد در حالت لآ در سیکل تبرید تراکمی ایده

شود. مبرد  تراکم تک آنتروپی، دمای مبرد خیلی بیشتر از دمای محیط اطراف می شود. در این فشار کندانسور متراکم می

بصورت مایع  3شود و بر اثر دفع گرما به اطراف، در حالت  می بصورت بخار فوق گرم واردکندانسور 2سپس در حالت 

 3مبرد مایع اشباع در حالت  شود. دمای مبرد در این حالت هنوز بیشتر از دمای اطراف است. می اشباع از کندانسور خارج

شود. دمای مبرد در این فرایند به کمتر از  با عبور از شیر انبساط یا لوله مویین تا فشار اواپراتور دستخوش فشار شکنی می

و با جذب  شود می بصورت مخلوط اشباع با کیفیت کم وارد اواپراتور 4رسد. مبرد در حالت  می دمای محیط سرد شده

شود. مبرد بصورت بخار اشباع از اواپراتور خارج و دوباره وارد کمپرسور شده،  می تبخیر تبرید شده کامالًگرما از محیط 

 شود. می وسیکل تکمیل
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 تبرید تراکمی ایده آلیسیکل  T-S: طرحواره و نمودار2-4شکل 

کند. کویل  می اواپراتور عملشود به عنوان  می در یخچال های خانگی، محفظه فریزر که در آن گرما توسط مبرد جذب 

 شود، به عنوان کندانسور عمل میکنند. می های پشت یخچال، که در آن گرما به هوای آشپزخانه دفع

 

 : یخچال معمولی خانگی3-4شکل 

انتقال گرما را برای فرایند های برگشت پذیر داخلی نشان میدهد.  T-Sمی دانیم که مساحت زیر منحنی فرایند در نمودار 

 3-2گرمای جذب شده توسط مبرد را در اواپراتور نشان میدهد، و مساحت زیر منحنی  1-4مساحت زیر منحنی فرایند 

افزایش دمای برای هر درجه سانتیگراد گرمای دفع شده را در کندانسور نشان میدهد. یک قانون سر انگشتی این است که 
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. نمودار دیگری یابد می درصد افزایش 4تا  2به اندازه  COPتبخیر یا برای هر درجه سانتیگراد کاهش دمای چگالش، 

است. در این نمودار، سه تا از چهار فرایند  P-hرود نمودار  می که اغلب در تحلیل سیکل های تبرید تراکمی به کار

 ا در کندانسور و در اواپراتور با طول منحنی های متناظر متناسب است.بصورت خطوط راست هستند، و انتقال گرم

 

 سیکل تبرید تراکمی ایده آلی P-h: نمودار 1-4نمودار 

توجه کنید که برخالف سیکل های ایده آلی موجود در کتاب ترمودینامیک، سیکل تبرید تراکمی ایده آل یک سیکل 

این سیکل به عنوان  زبرگشت ناپذیر فشار شکنی است. به همین دلیل، ابرگشت پذیر داخلی نیست. زیرا شامل فرایند 

مدل بهتری برای سیکل تبرید تراکمی واقعی استفاده میشود. اگر یک توربین تک آنتروپی جایگزین وسیله فشار شکن 

یابد ) به اندازه  می شود. در نتیجه، ظرفیت تبرید افزایش می ارد اواپراتورو، 4به جای حالت ، 4شود، مبرد در حالت 

یابد ) به اندازه کار خروجی از توربین (.   می در شکل( و کار خالص داده شده کاهش 4-4مساحت زیر منحنی فرایند 

البته، جایگزینی شیر انبساط توسط توربین عملی نیست زیرا بهره حاصل از آن نمی تواند افزایش هزینه و پیچیدگی های 

ر جزء مربوط به سیکل تبرید تراکمی وسایل با جریان پایا هستند، و  از این رو تمام چهار مربوطه را توجیه کند. تمام چه

توان تحمل کرد. تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل مبرد در  می یند های پایاآند تشکیل دهنده سیکل را بصورت فرفرای

توان صرفنظر کرد. بنابراین، معادله انرژی پایا بر  می مقایسه با جمله های کار و انتقال گرما معموال کوچک اند، و از آنها

 مبنای جرم واحد به شکل زیر است:

ورودی ) (4-3) − (خروجی  + ورودی ) (خروجی − =  𝑒 −  𝑖   

توان تقریبا آدیاباتیک گرفت. بنابراین، ضریب  می کندانسور و اواپراتور فاقد بر هم کنش کارهستند، و کمپرسور را

پمپ های گرما را که بر مبنای سیکل تبرید تراکمی کار میکنند میتوان بصورت زیر بیان و ها ( یخچال copعملکرد ) 

 کرد:
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(4-4)   𝑃 = 
  

ورودی خالص 
=
 1−  

 2− 1
  

(4-5)   𝑃  = 
  

ورودی خالص 
=
 2−  

 2− 1
  

 باشد. می   h2=hf@p3و   h1=hg@p1 ، که در آن، در حالت ایده آل

 های تبرید تراکمی واقعی  ج ( سیکل

هایی است که  یریناپذ عمدتا ناشی از برگشتها آل چند تفاوت دارد، و این تفاوت ایده لسیکل تبرید تراکم واقعی با سیک

 که باعث افت فشاراپذیری عبارتند از اصطکاک سیال )دهند. دو تا از عوامل برگشت ن در اجزاء مختلف روی می

 سیکل تراکم واقعی در شکل نشان داده شده است. T-s ( اطراف. نمودار )یا ازشود( و انتقال گرما به  می

شود. ولی، در عمل، نمی توان حالت  می مبرد بصورت بخار اشباع از اواپراتور خارج، و وارد کمپرسورآل،  در سیکل ایده

فوق گرم ای  هکمپرسور تا اندازمبرد را دقیقا کنترل کرد. بلکه، بهتر است سیستمی طراحی شود که مبرد را در ورودی 

به این منظور الزم است طول مبدل اواپراتور به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود تا مطمئن شویم که فرئون حتما به  کند.

افت  رو خیلی بلند است؛ از این همچنین، خط اتصال بین اواپراتور و کمپرسور معموالً حالت سوپرهیت تبدیل شده است.

، جذب سوپرهیت کردنخیلی بلند باشد. تاثیر تواند  می انتقال گرما از اطراف به مبرد اصطکاک سیال وفشار حاصل از 

 و از این یابد می و افت های فشار در اواپراتور و خط اتصال این است که حجم مخصوص افزایش گرما در خط اتصال

 متناسب با حجم مخصوص است.یابد زیرا کار جریان پایا  می رو قدرت مورد نیاز کمپرسور افزایش

د تراکم واقعی شامل ( است. ولی، فراین)ایزنتروپیک آدیاباتیک بازگشت پذیرنوع فرایند تراکم در سیکل ایده آل از 

. اصطکاک باعث افزایش آنتروپی در اثر است و انتقال حرارت به محیط در اثر گرم شدن کمپرسور اثرات اصطکاک

ابراین، در بنشود.  تی که انتقال حرارت به محیط باعث کاهش آنتروپی کمپرسور میشود در صور بازگشت ناپذیری می

( یا  2-1نتروپی مبرد، بر حسب این که کدام اثر غالب است، ممکن است افزایش یابد ) فرایند آفرایند تراکم واقعی، 

اکم تک آنتروپی باشد، زیرا حجم تواند مطلوب تر از فرایند تر می حتی 2-1(. فرایند تراکم  2-1فرایند د )کاهش یاب

رو کار ورودی مورد نیاز، در این حالت کوچکتر است. بنابراین، در صورتیکه عملی و  مخصوص مبرد، و از این

 اقتصادی باشد، مبرد را باید در فرایند تراکم خنک کرد.
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 تبرید تراکمی واقعیسیکل  T-S: طرحواره و نمودار2-4شکل 

شود. ولی  می شود مبرد بصورت مایع اشباع در فشار خروجی کمپرسور از کندانسور خارج می آل، فرض در حالت ایده

وان به ت انبساط وجود دارد. همچنین، نمی شیر -کمپرسور -در حالت های واقعی، مقداری افت فشار در کندانسور

مایع اشباع باشد، و فرستادن مبرد به  تد بصورسهولت فرایند چگالش را با آنچنان دقتی انجام داد که مبرد در انتهای فراین

شود که مبرد در  بنابراین طول کندانسور به نحوی طراحی میشیر انبساط قبل از چگالش کامل آن کار مطلوبی نیست. 

ولی، هیچ وقت اهمیتی به این موضوع نمی دهیم زیرا مبرد در این حالت  خروجی کندانسور در حالت مایع متراکم باشد.

تواند گرمای بیشتری را از فضای تبرید شده جذب کند. شیر انبساط و  می شود و می کمتری وارد اواپراتوربا آنتالپی 

 و بنابراین افت فشار در خط اتصال کوچک است. گیرند می اواپراتور معموال خیلی نزدیک به هم قرار

ست. بدین معنی منبع با دمای پایین در اواپراتور هوای اتمسفر ا. باشد می R134فرئون سیال عامل در این پمپ حرارتی 

فرئون  گرد. در کندانسور بخار می تبخیر فرئونشود و  می منتقل فرئونکه در اواپراتور حرارت از هوای اتمسفر به 

کند همان  می در این دستگاه طی فرئونسیکلی که  گردد. می کند و تقطیر می خود را به آب منتقل گرمای سوپرهیت،

، هاقبل توضیح داده شد. شیر انبساط از نوع ترمو استاتیکی است. دماسنجسیکل تبرید تراکمی است که در بخشهای 

توسط ، اگر بار کمپرسور از حد مجاز بیشتر شود. شود می گیری ند و دبی آب توسط روتامتر اندازهدماسنج دیجیتال هست

وجه این است که بخار افتد. مطلب قابل ت می شود و در صورت رفع اشکال دوباره به کار می خاموش های حفاظتی سیستم
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در ورود به کمپرسور، باید   R12دمای  T1 به میزان سوپرهیت )فوق داغ( باشد. یعنی ورودی به کمپرسور باید تقریباً

 باالتر از دمای اشباع در فشار اواپراتور باشد. ) این امر هم به این خاطر است که ورودی به کمپرسور فاز گازی باشد (. 

(، کندانسور )پوسته و لوله(، روتامتر برای اندازه گیری دبی آب، درایر، وات ـ ساعت متر، اتور )هواییکمپرسور اواپر

  و ... تشکیل شده است. ترمومترهای دیجیتالی، فشار سنج

 ورودی آب را به مقدار زیادی باز کنید. شیر -1

 کلید اصلی را روشن کنید. -2

 توان آزمایش را شروع کرد. می های درجه حرارت و فشار اعداد ثابتی را نشان دادند بعد از این که نشان دهنده

سپس دستگاه را خاموش کنید . دقیقه افزایش دهید 3تا  2قبل از خاموش کردن دستگاه دبی آب کندانسور را به مدت 

 پس از چند دقیقه شیر آب کندانسور را ببندید.

خاطر داشته باشید که برای حفاظت دستگاه ابتدا شیر آب کندانسور را باز نمایید تا آب خنک کننده به ها زمایشآدر تمام 

 کندانسور جریان داشته باشد سپس کمپرسور روشن شود.

 مطابق دستورالعمل فوق دستگاه را روشن نمایید. - 1

ختالف دمای آب ورودی و دبی آب کندانسور را به حدی باز نمایید که ا، وابسته به شرایط هوایی محل آزمایش - 2

 درجه باشد. ) کم باز کنید تا زودتر به حالت دائم برسد( 1خروجی از کندانسور حداقل 

سپس دماها و همچنین فشار کندانسور و اواپراتور را در جدول زیر ، صبر کنید تا دستگاه به شرایط دائم برسد - 3

برابر است و  kg/minبا دبی جرمی آن برحسب  Lit/minدبی حجمی آب کندانسور بر حسب  یادداشت نمایید.

 الزم است در جدول یادداشت شود.
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 کاهش دهید و مراحل فوق را تکرار نمایید.1Lit/min در هر مرحله دبی آب را  - 4

 ساعت متر –اندازه گیری قدرت ورودی به کمپرسور و فن توسط وات 

 Kwhچرخد و تعداد دور هایی که متناظر با  می رژیساعت متر دارای یک دیسک است که به میزان مصرف ان -وات 

زند. بنابراین برای  می دور 1Kwh ،375دانیم که برای مصرف  می 220Vاست، روی آن نوشته شده است. برای 

 توان به طریق زیر عمل کرد: می محاسبه قدرت ورودی

(4-6) 1 wh = 3.6  10    

 10  . بنابراین در هر دور 

 7 
= زند،  می زمانی باشد که دیسک یک دور xشود. اگر  می انرژی مصرف   600 

 آید: می قدرت ورودی از رابطه زیر بدست

(4-7) power =  
  00

 
 watt  

 دور را اندازه گیری نمایید. 11برای افزایش دقت اندازه گیری، مدت زمان 
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 داده ها را در جدول زبر ثبت نمایید.

 آزمایش 1 2 3 4 5 6

      X(sec) نوع سیال زمان گردش یک دور دیسک کنتور 

      P1(psi) ) فشار اواپراتور ) مکش کمپرسور  
 
 
 
R-134 

 
 
 
 
 

      P2(psi) 
 

 فشار کندانسور ) خروج کمپرسور (

      T1(OC) 
 

 دمای مکش کمپرسور

      T2(OC) دمای خروج کمپرسور 

      T3(OC) 
 

 کندانسوردمای خروج 

      T4(OC) دمای ورودی اواپراتور 

      mw(lit/min) 
 

 دبی جرمی

 

 

 

 آب

 

 

      T5(OC) 
 

 دمای ورودی کندانسور  

 

      T6(OC) دمای خروجی کندانسور 

 

 

 خواسته های آزمایش 

 عملکرد را محاسبه نمایید.جدول فوق قدرت ورودی به کمپرسور وفن گرمای خروجی و ضریب  یها در تمام دبی - 1

برای محاسبه ضریب عملکرد پمپ حرارتی در هر نقطه از سیکل با داشتن دما و فشار فرئون، آنتالپی را از جدول 

 آورده و در رابطه    قرار دهید. ترمودینامیکی مربوطه بدست

با استفاده از  رات راتغیی نعلت ای .شود می با تغییر دبی آب ورودی به محفظه کندانسور سیکل مبرد دچار تغییراتی - 2

پذیرند را با دقت در اعدادی که در  می هایی را که از این تغییر تاثیرهمچنین پارامتر .بیان کنید P-Vو نمودار  T-sنمودار 

 جدول فوق پیدا کرده اید ذکر نمایید.
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 چرا؟ اواپراتور و کندانسور دارد ؟تغییر دبی آب ورودی به محفظه کندانسور چه تاثیری بر فشار عملکردی  - 3

های آزمایش، با داشتن دما و فشار هر نقطه، آنتروپی آن را از جدول مربوطه بدست آورده و  برای یکی از حالت – 4

ایدئال مقایسه کنید. نمودار را روی کاغذ شطرنجی رسم  T-Sحالت واقعی را رسم نمایید و با نمودار  T-Sنمودار 

نمایید. پوش اشباع را نیز با مشخص نمودن چند نقطه مهم )مخصوصا نقطه بحرانی( رسم نمایید و حالت فرئون را در 

 هرنقطه با توجه به پوش اشباع مشخص نمایید. 
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 ل.سیک این در بازیاب نقش و استرلینگ سیکل راندمان آوردن دستب  

و  ینیکنند و نسبت به موتور بنز می به جنبش یلهستند که حرارت را تبد یکار -گرما یموتورها ینگ،موتور استرل

 یققا یا یاییدر یرکنند مثل ز می خاص استفاده یموردها یبرا ییموتورها یندارند. امروزه چن یشتریب ییکارآ یزلید

 ییموتورها ینشوند. در چن یهرگز از موتور خارج نم دشو می استفاده ینگکه درون موتور استرل یی. گازهایخصوص

 ینچن یلدل ینشود به هم ینم یدهشن یانفجار یصدا یچوجود ندارد و ه یاگزوز یچه یرد،پذ یصورت نم یاحتراق یچه

ر یلندکنند. گرما به گاز درون س می مثل آتش استفاده یخارج ییموتورها از منبع گرما ینفاقد صدا هستند. ا ییموتورها

راست  یستونپ یکهبرد. زمان می ینرا به سمت پائ یستونگردد و پ می فشار یجادامر سبب ا ینشود. هم می گرم شده اضافه

 یعسر لییکه خ یدنما می خنک شده وارد یلندرشود. سپس گاز گرم را به س می چپ به سمت باال برده یتونپس یرودم ینپائ

شده  یجادا یسازد. گرما می خنک شده گاز را، فشرده یلندرس یستون. پآورد می ینسازد و فشار آنرا پائ می گاز را خنک

 یهرا در مدت بخش اول یروفقط ن ینگگردد. موتور استرل می خارج یتوسط منبع خنک ساز یفشرده ساز ینتوسط چن

 ول،وجود دارد: در مرحله ا ینگچرخه استرل یخارج یروین یشجهت افزا یآورد. دو روش اساس می چرخش بوجود

. یدهدم یشموتور را افزا یخارج یرویمرحله ن ینفشار در ا یشآورد. افزا می فشار وارد یستونفشار گاز گرم شده بر پ

 . درجه حرارت گاز است یشفشار، افزا یشروش افزا یک

 (.یخارج احتراق)برونسوز یها موتور و(  یداخل احتراق)سوز درون یموتورها.دارد وجود موتور نوع دو یکل طور به

 و ردیگ می انجام احتراق محفظه کی در و موتور داخل در آنها در احتراق که هستند ییها موتور، سوز درون یها موتور

 .گردد می نیتام موتور درون در یاحتراق کلیس کی یط در سوخت کی انفجار از موتور یانداز راه جهت الزم یروین

 اگر مثال .ردیگیم انجام موتور سازه از خارج احتراق ندیفرآ داست،یپ اسمشان از که همانطور سوز، برون یها درموتور

 بخار سپس و دهیگرد بخار ییگرما منبع کی حرارت توسط موتور از خارج آب م،یریبگ نظر در را بخار نیماش کی

 عملکرد نحوه .هستند یخارج احتراق یموتورها انواع از زین نگیاسترل یموتورها .رودیم کار به موتور یانداز راه یبرا

 صحبت آن باره در بعدا که... و میدروژن،هلیه همانند عامل الیس کی که است بیترت نیا به نگیاسترل یموتورها

 موتور نوع نیا یکینامیترمود کلیس .دهدیم انجام کار سرد منبع کی و گرم منبع کی  نیب بسته چرخه کی در میکنیم

 . باشد می کارنو آل دهیا کلیس به کلیس نیکترینزد
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 سال در که دارد لیاتومب در یداخل احتراق یموتورها با یادیز اختالف که است یموتورحرارت کی نگیاسترل موتور

 یزلید و ینیبنز یموتورها به نسبت یشتریب یبازده تیقابل نگیاسترل موتور. شد اختراع نگیاسترل رابرت توسط 1816

ها قیقا در یکمک یژنراتورها ای هاییایدر ریز مانند خاص یها کاربرد یبرخ در فقط استرلنگ یموتورها امروزه اما .دارد

 اختراعات یبرخ اما دینرس انبوه دیتول به نگیاسترل یموتورها چه اگر. شود می استفاده است مهم صدا یب عملکرد که

 استفاده یها چرخه مشابه که کند می استفاده استرلنگ چرخه از استرلینگ یموتورها .کند می کار موتور نیا با پرقدرت

 ینم ترک را موتور وقت چیه استرلنگ یموتورها داخل در شده استفاده گاز .ستین یداخل احتراق یموتورها در شده

 به. ندارد وجود احتراق محفظه و کند می هیتخل را فشار پر یگازها که دود سوپاپ ینیبنز و زلید یموتورها مانند و کند

 هر تواند می که یخارج یحرات منبع کی از نگیاسترل چرخههستند.   صدا یب اریبس استرلنگ یموتورها علت نیهم

 داخل یاحتراق چیه و کند استفاده باشد اهانیگ یدگیپوس از یناش حرارت تا یدیخورش یانرژ و نیبنز از یزیچ

 .دهد ینم رخ موتور یلندرهایس

 شامل نگیاسترل چرخه. است شده محفوظ موتور داخل گاز یمقدار که است نیا نگیاسترل موتور کار یاصل قاعده

 گاز مهم تیخاص چند. شود می کار جادیا سبب و دهد می رییتغ را موتور داخل گاز فشار که است دادیرو یسر کی

 داشته فضا از ثابت حجم کی در محبوس گاز یمقدار گر. ااست مهم استرلنگ یموتورها عملکرد یبرا که دارد وجود

 را آن و دیباش داشته محبوس گاز یمقدار گرا. افتی خواهد شیافزا گاز فشار,  دیبده حرارت گاز آن به شما و دیباش

 مراحل از کدام هر به دیده اجازه. افتی خواهد شیافزا گاز آن یدما، ( دیده کاهش فضا در را آن حجم) دیکن فشرده

 لندریس دو از ما شده ساده موتور. میبرو میکن می نگاه نگیاسترل شده ساده موتور به که یهنگام، نگیاسترل کلیس

 کی ی لهیوس به یگریود( آتش مثل) شود می گرم گرما، یخارج منبع کی ی لهیوس به لندریس کی. کند می استفاده

 ی لهیوس به یکیمکان طور بهها ستونیوپ، متصلند هم به لندریس دو گاز محفظه (. خی مثل) شود می سرد، یخارج سرد منبع

 . متصلند گریکدی به کند می نیمع را انها حرکت یچگونگ که اتصال کی
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 استرلینگ : نمودار های تر مودینامیکی سیکل1-5شکل 

نماید. گرما از گاز به محیط  می کند و گاز را متراکم می پیستون سمت راست به طرف داخل حرکت 2به  1در فرآیند  -1

 ماند. می ثابت TLشود. بطوریکه ضمن افزایش فشار دمای گاز در  می داده TLبا دمای 

ماند و گاز به داخل  می کنند و حجم ثابت می هر دو پیستون با سرعت یکسان به سمت چپ حرکت 3به  2در فرآیند  -2

 یابد. می افزایش THبه  TLشود. دمای گاز هنگام عبور از بازیاب از  می محفظه ی سمت چپ رانده

شود. وقتی گاز بصورت دما ثابت  می داده TLبه گاز با دمای  THگرما از المنت حرارتی با دمای  4به  3در فرآیند  -3

 دهد و فشار گاز افت میکند. می مت چپ به طرف بیرون حرکت میکند ،کار انجاممنبسط میشود پیستون س

ماند و گاز به داخل  می کنند ،حجم ثابت می هر دو پیستون با سرعت یکسان به سمت راست حرکت 4به  1در فرآیند  -4

 TLبه  THدهد و دمای گاز از  می گاز به بازیاب گرما، شود. هنگام عبور گاز از بازیاب می محفظه ی سمت راست رانده

اختالف دمای بین گاز و بازیاب نباید از مقدار ، یابد. برای اینکه فرایند انتقال حرارت برگشت پذیر باشد می کاهش

و در انتتهای سمت راست  THبیشتر شود.از این رو در این حالت دمای بازیاب درانتهای چپ  برابر   dTدیفرانسیلی 

 طول در فقط نگیموتوراسترلبرابر است.  4-1با فرایند  2-3نرژی ذخیره شده در بازیاب در فرایند است.مقدار ا TLبرابر 

 : دارد وجود تگیل استر کلیس از یخروج قدرت شیافزا یبرا روش دو جا نیا در. کندیم دیتول روین کلیس اول مرحله

 را دهد می انجام کار که یستونیپ گرم، گاز فشار کل،یس اول مرحله در:  اول مرحله در یخروج قدرت شیافزا •

 فشار، شیافزا راه کی .دهد می شیافزا را موتور یخروج قدرت کلیس از قسمت نیا طول در فشار شیافزا، راند می

 چگونه که دید میخواه میکن نگاه مقاله نیا در استرلنگ موتور ستونیپ دو به بعدا ما که یهنگام. است گاز یدما شیافزا
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 بهبودای  هلحظ ی- -شده رهیذخ حرارت ی لهیوس به را موتور یخروج قدرت شود می دهینام جناتوریر که لهیوس کی

 . بخشد می

 ازکار یقسمت از و دهد می انجام کار گاز یرو ستونیپ، کلیس سوم مرحله در: 3 مرحله در شده استفاده قدرت کاهش •

 نیا در شده استفاده قدرت تواند می کل،یس از مرحله نیا طول در فشار کاهش. کند می استفاده اول مرحله در شده جادیا

 یدما در گاز کردن سرد فشار کاهش راه کی (.  ابدی می شیافزا یخروج قدرت موثر طور به و) دهد کاهش را مرحله

 .دارد اختالف آل دهیا کلیس با یمقدار یکیزیف یطراح یتهایمحدود لیدل به موتور یواقع کار. است تر نییپا

قبلی به تفصیل مطالب برای تئوری بیان شد. دستگاه این آزمایش مربوط به موتور استرلینگی است که در قسمت های 

 دارای دو پیستون میباشد.

 

 : مراحل کارکرد موتور استرلینگ2-5شکل 

نیستند. در برگشت پذیر ها در سیکل های اوتو و دیزل انتقال حرارت در دمای ثابت انجام نمی گیرد. بنابراین این سیکل

کند اما در سیکل  می باشدکه بین همین دو دما کار می نتیجه راندمان سیکل اتو یا دیزل کمتر از راندمان سیکل کارنویی

گیرد. تفاوت آن با سیکل کارنو این است که در سیکل  می انجام TLو  THاسترلینگ انتقال حرارت در دماهای 
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شود. سیکل استرلینگ از  می جایگزین دو فرآیند آیزنتروپیک سیکل کارنو استرلینگ دو فرایند باز یابی در حجم ثابت

است که انرژی را در ای  هیک سیلندر با دو پیستون در طرفین و یک بازیاب در وسط تشکیل شده است. بازیاب وسیل

یا یک جسم تواند یک سیم  می گیرد. بازیاب می دهد و در قسمت دیگر آنرا پس می قسمتی از سیکل به سیال عامل

 رود. می متخلخل با ضریب گرمایی زیاد باشد که برای ذخیره وقت انرژی به کار

کند. موتور دارای یک سیلندر اولیه است که در آن  می این دستگاه بر اساس سیکلی نزدیک به سیکل استرلینگ عمل

همچنین دارای یک سیلندر ، باشد می گیرد و پیستون آن تحت کنترل میل لنگ عمودی و میله های رابط می کار انجام

 شود، می باشد که در آن پیستون )بازیاب( تحت کنترل یک خروج از مرکز که روی میل لنگ انجام می ثانویه نیز

درجه اختالف فاز دارد  91پیستون بازیاب نسبت به پیستون سیلندر اصلی ، باشد. این دو سیلندر به یکدیگر راه دارند می

از آنجایی که این موتور دارای یک . باشد می حداکثر، سرعت پیستون اصلی حداقل است بنابراین سرعت آن زمانی که

. تواند کار بکند می ( آن سنگین ساخته شده است ولی در سرعتهای کم همFlywheelباشد چرخ طیار ) می سیلندر کار

برای سرد کردن هوا تا درجه . دشو می حرارت توسط یک المنت ولتاژ کم که در انتهای سیلندر ثانویه قرار دارد تامین

 (.شود ) هدایت حرارتی می حیط منتقلگرما از طریق جداره های اصلی به م T1حرارت 
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: شمایی از موتور ها و موقعیت پیستون ها در موتور استرلینگ3-5شکل 

برای راه اندازی موتور ابتدا منبع قدرت . با ولتاژی کم در نظر گرفته شده است المان حرارتی مورد استفاده، برای منابعی

شود، بعد از  می شود که المان حرارتی قرمز می مشاهده، آمپر تنظیم کنید 7را به موتور وصل کرده و جریان را روی 

ود ادامه دهد. قدرت خروجی موتور باید به حرکت خ، دقیقه چرخ طیار را در جهت عقربه های ساعت بگردانید 2حدود 

توان محاسبه کرد. این آزمایش را با  می و در نتیجه بازده موتور را در سرعتهای مختلف و قدرت های ورودی مختلف

 دور متفاوت انجام دهید. 4گذاشتن وزنه های متعدد در 

و نوار اصطکاکی نیز به سمت بر آمدگی ، مئن شوید که برآمدگی میل لنگ آغشته به گرد و خاک و چربی نباشدمط

 باشد.

V ) ولتاژ دو سر المنت ) ولت  : 

P1 = VI = R.I2 قدرت ورودی  : 

I :  )جریان در المنت )آمپر 

P2 = 2π.N.T   یاP2 = T.W  قدرت خروجی  : 
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R = 3.  Ω مقاومت المنت  : 

R = 19 mm شعاع برآمدگی چرخ طیار  : 

T = F×R گشتاور  : 

N = (R.P.S)  دور/ ثانیه  : 

  = 2π/60 N سرعت زاویه ای  : 

F = µK × N نیروی اصطکاک  : 

y% = P2/P1 ×100 راندمان  : 

T = (N-M) گشتاور  : 

g = 9.81m/s2 شتاب جاذبه : 

 آزمایش پیاپی ثبت نمایید. 4را در جدول زیر برای ها داده

 وزن وزنه ها

gr 

 عدد نیرو سنج

gr 

 تعداد دور

R.P.S 

 زمان

s 
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 یانجر

 در المنت

توان  راندمان

 خروجی

توان 

 ورودی

سرعت 

 زاویه ای

 یروین گشتاور

 اصطکاک

تعداد 

 دور

عدد 

 نیروسنج

وزن وزنه 

 ها

 پارامترها

I Y% P2 P1 ω T F N - - نماد 
Amper watts watts watts Rad/Sec N-m N R.P.S gr gr واحد 

          

 

1 

          

 

2 

          

 

3 

          

 

4 

 زیر را تکمیل نمایید. جدول نهاییها حال با استفاده از روابط گفته شده در بخش آشنایی با پارامتر

 نقش بازیاب را توضیح دهید؟ -1

 علت تغییرات زمان رفت و برگشتی را توضیح دهید؟ -2

 منحنی های مورد نیاز را برای این آزمایش رسم کنید؟ -3

 چربی و گردوخاک آغشته باشد؟ چرا برامدگی میل لنگ نباید به -4

 درباره نتایج بدست آمده و راندمان دستگاه بحث کنید؟ -5
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 بررسی عملکرد موتور دیزل از دیدگاه ترمودینامیکی

توانند ماده  شود که بدون نیاز به یک جرقه الکتریکی می ای از موتورها گفته می ع گستردهانوموتورهای دیزل، به ا

شود. به این شکل  های باال استفاده می ور ساختن سوخت از حرارت ور سازند. در این موتورها برای شعله سوختنی را شعله

ه دما به اندازه کافی باال رفت ماده سوختنی را با هوا برند و پس از اینک که ابتدا دمای اتاقک احتراق را بسیار باال می

 .کنند مخلوط می

برای سوزاندن یک ماده سوختی به دو عامل حرارت و اکسیژن نیاز است. اکسیژن از طریق مجاری ورودی موتور وارد 

گردد. این فشردگی آنچنان زیاد است که باعث ایجاد حرارت  شود و سپس بوسیله پیستون فشرده می محفظه سیلندر می

شود که در نتیجه آن سوخت  گرما و اکسیژن افزوده میگردد. سپس عامل سوم یعنی ماده سوختنی به  بسیار باال می

 شود. میور  شعله

شود. فرق اصلی  برای ایجاد حرکت استفاده می ی دیزل چرخه است که در آن از موتور درون سوز ای گونه دیزل موتور

گیرد، بلکه  ها عمل انفجار صورت نمی است. در این گونه پیشرانه تراکم در اثر احتراق آن با دیگر موتورها استفاده از

ها بر خالف  د ودور اصلی این پیشرانهشو باال بدون جرقه زدن متراکم میمخلوط سوخت و هوا در اثر تراکم بسیار 

 .گردند دور/دقیقه محسوب می 111موتورهای بنزین سوز 

به  2بت تبدیل سبا ن و پولی که با تسمه است تشکیل شده یک ژنراتور الکتریکی از یک موتور گازوئیل سوز ودستگاه 

منتقل  یک ترانسفورماتور قابل تنظیم )واریاک( انرژی الکتریکی تولید شده توسط ژنراتور بهاند.  یکدیگر متصل شده

 گویند، هم می« اتوفورمر»هی به آن گاواریاک که  خروجی از آن توسط کاربر قابل تنظیم است. ولتاژ که شود می

تواند  پیچ موجود در اتوترانسفورماتور در واقع می دارد. سیمسیم پیچ  الکتریکی است که تنها یک ترانسفورماتورای  گونه

و با تغییر تعداد دور سیم پیچ، ولتاژ خروجی را تغییر  رمر را انجام دهدهای اولیه و ثانویه موجود در ترانسفو پیچ عمل سیم

هستند،   ها از نظر الکتریکی ایزوله )جدا( آنی  پیچ اولیه و ثانویه بر خالف ترانسفورماتورهای معمولی که سیم اما دهد. می

باید توجه نمود که ولتاژ واریاک از  در طول آزمایش .در اتوترانسفورماتورها بین این دو ارتباط الکتریکی وجود دارد

شود. با مصرف شدن این توان در هیتر میزان گشتاور  توان خروجی از واریاک در یک هیتر مصرف می .تجاوز نکند 151

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B1
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قابل  روی صفحه نمایش (rpm) ژنراتور ( و دورNm) کند. گشتاور ورودی ورودی ژنراتور و دور موتور دیزل تغییر می

  مشاهده است.

 

 و متعلقات : تابلوی نمایشگر دیجیتالی1-6شکل 

برای  شود. شود و دود حاصله از طریق اگزوز خارج می به موتور وارد می 40mm ی ورودی هوا با قطر لوله هوا از طریق

: با اندازه گیری سرعت و به گیری سرعت اندازه -1توان عمل نمود: محاسبه دبی هوای ورودی به موتور به دو روش می

2mکمک رابطه  V d
4


 توان دبی هوا را محاسبه کرد که در آن  می  ،چگالی هواV  سرعت و = 0.04𝑚  قطر لوله

و  mm21قطر استفاده از اوریفیس: به این منظور در مسیر جریان هوای ورودی به موتور یک اوریفیس به  -2باشد.  می

گیری افت فشار اوریفیس  شود. برای اندازه قرار داده شده است. هوا با عبور از اوریفیس دچار افت فشار می mm5پهنای 

�̇�مانومتر و با استفاده از رابطه  شود. با محاسبه افت فشار توسط از یک مانومتر استفاده می = توان  می   0.04321

 دبی هوا را محاسبه نمود. 
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 ی دستگاه ومتعلقات : سیستم محرکه2-6شکل 

دود خروجی از اگزوز  شده است که به کمک جریان آب،لوله اگزوز به صورت یک مبدل حرارتی غیر همسو طراحی 

در کنار  گیری کرد. توان توسط کرنومتر و یک ظرف مدرج اندازه دبی آب خروجی از مبدل را می نماید. را خنک می

 واقع شده که روی آن دماهای آب ورودی و خروجی و دود ورودی و خروجی اگزوز را نشانها ی متغیر دستگاه صفحه

به کمک آن دبی مصرف سوخت محاسبه  صفحه قرار گرفته که نیز در کنار mlمدرج به واحد  ی یک استوانه. دهد می

شیر  سوخت به لوله است و شیر سمت چپ برای ورود. از پایین به دو شیر متصل است ی مدرج شود. این استوانه می

از سوخت  استوانه مدرج را همیشه در ابتدای آزمایش. باشد می موتور سمت مخزن سوخت به سمت راست برای خروج

  بندیم اما شیر ورود سوخت به موتور در طی آزمایش باید باز باشد. ت به استوانه را میپر کرده و سپس شیر ورود سوخ

 زمان سنج -1
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 ج(ردظرف مدرج )پارچ م -2

 دستگاه اندازه گیری هوای ورودی -3

 186fمدل موتور : 

 نوع : تک سیلندر چهار زمانه

 86mmقطر سیلندر : 

 70mmکورس پیستون: 

 406ccجابجایی: 

 3000rpm :حداکثر سرعت

 5.7kwتوان خروجی پیوسته : 

 6.3kwتوان خروجی ماکزیمم : 

 8.4m/sسرعت متوسط پیستون : 

 543.5KPaفشار موثر متوسط : 

 285.7gr/kw.hبیشینه مصرف سوخت ویژه : 

 5.5Lظرفیت مخزن سوخت : 

 recoil  :48kgوزن 

 electric  :53kgوزن 

 417mm×441mm×494mmابعاد : 
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با این تفاوت که در آنها سیستم جرقه زنی ، باشند موتورهای دیزل از نظر شکل ساختمانی مشابه موتورهای بنزینی می

گردیده و سپس عمل پاشش سوخت توسط انژکتور انجام متراکم ابتدا هوا به تنهایی ، وجود ندارد. در موتورهای دیزل

آنقدر گرم و ، ؛ زیرا هوای متراکم شده داخل سیلندرباشد دیگر نیازی به سیسم جرقه زنی نمیپذیرد. در این حالت  می

گردد. با توجه به اینکه اشتعال در اثر تراکم  دچار خودسوزی شده و مشتعل می، پرفشار است که به محض پاشش سوخت

 شود. تراکمی گفته می –موتورهای اشتعال ، به این مدل از موتورها، شود یش از حد شروع میب

ابتدا هوا با ، . زیرا در یک موتور بنزینیباشد ی خودسوزی می ، وجود پدیدهیکی از محدودیت های موتورهای بنزینی

اکم از یک حد مشخصی بیشتر پذیرد. بنابراین اگر نسبت تر شود و سپس عمل تراکم صورت می سوخت مخلوط می

مخلوط هوا و سوخت دچار احتراق گردد. درصورتی که در موتورهای ، ممکن است زودتر از زمان تعیین شده، شود

دهد  این مشکل بوجود نمی آید و احتراق صرفاً زمانی رخ می، گردد دیزل با توجه به اینکه ابتدا هوا به تنهایی متراکم می

توان از نسبت تراکم های باالتر در حدود  د. به همین دلیل در برخی از موتورهای دیزل میکه پاشش سوخت انجام گرد

شود. این نسبت  استفاده نمود ؛ حتی در برخی از موتورهای دیزل از نسبت تراکم های باالتر نیز استفاده می 22:1الی  14:1

های باال  استفاده از نسبت تراکمگیرد.  تر انجام می سریع نیز افزایش یافته و احتراق دما و فشار، تراکم هر چقدر بیشتر باشد

شود که این مدل از موتورها دارای قدرت و راندمان باالتری  باعث می ،تر در موتورهای دیزل های قوی و ایجاد احتراق

ولی ، االتری استی اتو برای موتورهای بنزینی دارای راندمان ب ، چرخهباشند. البته الزم به ذکر است که از لحاظ تئوری

 باشد. موتورهای دیزل بیشتر می، در عمل به خاطر استفاده از نسبت تراکم های باالتر و وجود احتراق های بهتر

ی  خروجی آن بستگی به لحظه ی گاز وجود ندارد و سرعت ، دریچهدر ضمن قابل ذکر است که در موتورهای دیزل

 یابد. به عبارت توان موتور بیشتر افزایش می، تری پاشیده شودبه طوری که هر چقدر سوخت بیش، پاشش سوخت دارد

ی تنظیم مقدار پاشش سوخت و زمان آن انجام  موتور و توان تولید شده به وسیلهتوان گفت که کنترل دور  بهتر می

موتورهای  پذیرد. به همین دلیل در در موتورهای دیزل تزریق سوخت با تاخیر و پس از عمل تراکم انجام میپذیرد.  می

، احتراق همراه با ریتارد است. همین موضوع باعث گردیده است که موتورهای دیزل در هنگام کار کردن درجا، دیزل

 خنک شوند.
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تراکمی ابتدا هوای خالص متراکم گردیده و سپس در یک فرایند  –در موتورهای اشتعال ، مطابق نمودار سیکل دیزل

تغییرات فشار و حجم گازهای درون  پذیرد. خت بر روی هوای فشرده انجام میاحتراق ناشی از پاشش سو، ترمودینامیکی

 ی یک موتور دیزل در نمودار زیر نشان داده شده است. ، احتراق و تخلیهتراکم، در هنگام مکش، سیلندر

 

 : سیکل ترمودینامیکی موتور دیزل، فشار بر حسب حجم2-6شکل 

بیانگر زمانی است که پیستون به ، )تراکم ایزنتروپیک( bتا  aحجم در سیکل دیزل فرایند -مطابق نمودار تغییرات فشار

 و دما فشار، در اثر کاهش حجم هوای درون سیلندر، نماید. در این فرایند سمت باال حرکت کرده و هوا را متراکم می

فرایند  دهد. در اثر پاشش سوخت بر روی هوای فشرده احتراق رخ می )فشار ثابت( cتا  bیابد. در فرایند  افزایش می

گیرد. بنابراین در حالت ایدئال، برای ثابت ماندن  احتراق همزمان با حرکت پیستون به سمت پایین و انبساط گاز انجام می

که پاشش بساط ایزنتروپیک( )ان  dتا cدر فرایند ی کافی صورت گیرد.  فشار باید انتقال حرارت در اثر احتراق به انداز

گردد.  قدرت تولید می، باشد پیستون در حال پائین رفتن می، سوخت پایان پذیرفته است و در اثر انبساط ناشی از احتراق

ی  ار خواهیم بود. در نقطهشاهد افزایش حجم و کاهش فش، در اثر انبساط گازهای درون سیلندر، در هنگام تولید قدرت

d گردد و بدین ترتیب  یک افت فشار شدید ایجاد می، ی گازهای حاصل از احتراق ده و در اثر تخلیهوپاپ دود باز شس

ت که هوای داخل سیلندر تعویض فرض شده اس، گردد. در سیکل تئوری دیزل سیکل دیزل از لحاظ تئوری تکمیل می

ی گازهای درون سیلندر تکمیل  ، فرایند تخلیه eتا aطی فرایند ، گردد. در صورتی که در سیکل واقعی دیزل نمی

دوباره مکش هوا انجام   aتا eباشد. پس از آن طی فرایند  گردد. این فرایند با کاهش حجم سیلندر همراه می می

نسبت  یکهاست، در حال 12:1تا  8:1ینیبنز ینسبت تراکم موتور ها باشد. پذیرد که با افزایش حجم سیلندر همراه می می

منجر به بهتر شدن بازده  یزلید یهاموتور یاست. نسبت تراکم باال 25:1به باال مثالً  14:1 یزلید یتراکم موتور ها
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باشد اما در عمل سیکل دیزل نسبت تراکم  در نسبت تراکم یکسان، راندمان سیکل اتو بیشتر از سیکل دیزل می .شود یم

سوزانند زیرا در  تر می ی دیزل سوخت را نیز کاملبزرگتری دارد و بنابراین راندمان بیشتری نیز خواهد داشت. موتورها

وجود راندمان باالتر در موتورهای دیزل و کم بودن  کنند. مقایسه با موتورهای سیکل اتو معموالً با دور کمتر کار می

  گردد. یکی از مهم ترین مزایای موتورهای دیزل محسوب می، میزان آالیندگی آنها

 تر روغنی و تر سنگین( گازوئیل) دیزل سوخت. است متفاوت  (بنزین) سوخت سیکل اتو با( گازوئیل) زلدی سوخت

 تبخیر تر آرام( گازوئیل) دیزل سوخت. است باالتر آن جوش نقطه واقع در شود و می تبخیر دیرتر بنزین به نسبت و است

 حالیکه در  C9H20:بنزینبه بنزین بزرگتر است )زنجیره هیدروکربنی گازوییل نسبت . است تر سنگین زیرا، شود می

 گازوئیل معموالً که است دلیل همین به، آید می بدست پاالیش کمی با( گازوئیل) دیزل (. سوخت C14H30 :گازوئیل

 یک، متوسط طور به. دارد بنزین به نسبت باالتری انرژی چگالی( گازوئیل) دیزل است. سوخت تر ارزان بنزین به نسبت

بنزین  گالن یک که حالی در، دارد انرژی  BTU (155×106J) 147000تقریباً  گازوئیل (lit 3.8) گالن

125000BTU (132×106J) دلیل این و شود می تلفیق دیزل موتور باالی بازده با گازوئیل باالی انرژی. دارد انرژی 

 است. بنزینی های موتور بر دیزل های موتور برتری

 

بر روی موتور ای  هلذا باید مصرف کنند، توان خروجی تقریبا صفر است، از آنجا که تا زمانی که باری روی موتور نباشد

توان  می تنظیم ولتاژ المنت با. المنت حرارتی است، نصب شود تا بتوان توان موتور را اندازه گرفت که این مصرف کننده

 موتور یک گشتاور و دور منحصر به فرد دارد که توان خروجی موتور را به ما، به ازای هر باری. بار موتور را تغییر داد

 :دهد می

(6-1)  𝑃 (watt) =
2    (  m) T( .m)

 0
  

موتور و جذب شده توسط ژنراتور  این توان را که توان خروجیباشد.  تعداد دور می Nگشتاور و  Tکه در رابطه فوق، 

از منحنی تغییرات قدرت ترمزی و گشتاور ترمزی موتور نسبت به دورآن  ای نمونهدر شکل ...  .توان ترمزی گویند، است

نزول منحنی گشتاور در سرعتهای زیاد موتور بخاطر کاهش راندمان حجمی یا ضریب پر شدن . نشان داده شده است

 سیلندر می باشد.

 (mean effective pressure) وثر متوسطفشار م
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ست ا عبارت فشار موثر متوسط. است تغییر حال در بطور پیوسته چرخه یک طی در موتور، یک داخل سیلندر فشار

آورد که  میدرست همان مقدار کار بوجود  از متوسط فشار خالصی که اگر در سرتاسر مرحله قدرت به پیستون اثر کند،

 توان و گشتاور یا و طراحی مقایسه برای خوبی پارامتر متوسط موثر فشار آید. بوجود میدر حین سیکل کامل 

 موتور 2 مقایسه برای گشتاور، است زیرا اگر موتور دورانی سرعت یا و اندازه از مستقل زیرا موتورهاست خروجی

 دورانی سرعت گردد، استفاده مقایسه معیار بعنوان توان اگر و رسد می بنظر بهتر همیشه تر بزرگ موتور شود استفاده

جابجایی  بنابراین برای محاسبه فشار موثر متوسط، توان خروجی به ازای هر دور موتور را بر حجم. یابد می اهمیت موتور

آید که مستقل از ابعاد و تعداد دور موتور است  نماییم. به این ترتیب پارامتری از جنس فشار بدست می پیستون تقسیم می

 شود: و فشار موثر متوسط نامیده می

(6-2) mep( pa) =
  (𝑘 )n  10

   0

𝑉 (dm
 )  (  m)

  

باشد.  می cc416حجم جابجایی موتور بر حسب سانتیمتر مکعب است که برای موتور موجود برابر   𝑉در رابطه باال 

nRدر رابطه باال برای موتورهای دو زمانه  دو مرحله تولید کار دارند. بنابراینموتورهای دو زمانه در هر دور  = و  1

nR زمانه برای موتورهای چهار =  باشد. می 2

با داشتن این دبی بر حسب . آید می دبی حجمی سوخت مصرفی بدست، در یک ثانیهبا اندازه گیری مصرف سوخت 

ml/s جرمی سوخت را نیز بدست آوردتوان دبی  می: 

(6-3)   (
  

s
) =   (

  

m 
)  Q (

m 

s
)  

دبی حجمی مصرف   Qباشد و  می ( gr/m)700 71چگالی سوخت است که تقریباً برابر    در رابطه باال، 

 شود: ی زیر محاسبه می سوخت است که از رابطه

(6-4) Q (
m 

s
) =

V (ml)

 (s) 10 
  

 باشد. ی مدرج می دبی حجمی خوانده شده از لوله  Vکه در این رابطه 
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که میزان سوخت مصرفی  باشد می (sfc) 4مصرف سوخت ویژه، یکی دیگر از پارامترهای مورد بحث در موتور دیزل

  دهد. می کیلووات توان را نشان برای تولید یک

(6-5) s c(
  

  
) =

  (
  

s
)

P( w)
  

یابد. در دورهای پایین، توان ترمزی خروجی  می با افزایش دور موتور ابتدا کاهش و سپس افزایشمصرف سوخت ویژه 

و همین امر رود  از موتور کم بوده و در نتیجه مقدار زیادی از انرژی تولید شده توسط سوخت به صورت گرما هدر می

در دورهای زیاد نیز غلبه اصطکاک سبب اتالف انرژی و در نتیجه افزایش شود.  موجب افزایش مصرف سوخت ویژه می

 گردد، می تر طوالنی سیکل هر زمانی طول موتور، پایینتر سرعتهای دربه عبارت دیگر، شود.  مصرف سوخت ویژه می

 طول باالتر، سرعتهای در .دهد می افزایش را سوخت مصرف و دساز می ممکن را بیشتر حرارتی تلفات امر این که

 افزایش آن نتیجه و شود می ناقص احتراق احتمال شدن بیشتر باعث یابدکه می ادامه انبساط مرحله تا احتراق مدت

 .بود خواهد ویژه سوخت مصرف

سوخت مورد نظر در شرایط کیلوگرم از  1مقدار انرژی حاصل از احتراق ، Q V، ارزش حرارتی باالیی سوخت

باشد در صورتی که آب موجود در محصوالت احتراق در فاز مایع باشد. الزم به ذکر  ( میC25و  MPa 1/1استاندارد )

بیشترین مقدار انرژی حاصل از احتراق  در صورتی که آب موجود در محصوالت احتراق در فاز مایع باشداست که 

  باشد. جش راندمان احتراق میمعیار مناسبی برای سنتولید شده و 

توان بازده سوخت را بدست  می و مصرف سوخت ویژه kJ/grیا  Mj/kgبا داشتن انرژی حاصل از سوخت بر حسب 

 :آورد

(6-6) Ƞ
 
=

1

s c(
  

  
)    (

  

  
)
  

Q V برای گازوییل، ارزش حرارتی را برابر با = 42(
  

  
Ƞدر واقع  در نظر بگیرید. (

 
مقدار انرژی تولید شده توسط  

از جمله عوامل موثر بر بازده سوخت، میزان  نماید. موتور را با مقدار ماکزیمم انرژی قابل تولید توسط سوخت مقایسه می

کامل بودن احتراق است. در صورتی که اکسیژن کافی در محفظه احتراق موجود نباشد یا هوا و سوخت به طور کامل با 

از طرفی، وجود هوای بیش از  دهد. اشند، احتراق ناقص انجام گرفته و راندمان سوخت را کاهش میهم مخلوط نشده ب

                                                

specific fuel consumption
 4
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شود زیرا مقداری از انرژی احتراق صرف گرم کردن هوایی  نیاز در محفظه احتراق نیز سبب کاهش راندمان سوخت می

ه همین علت یکی از پارامترهای مهم در شود. ب شود که در احتراق نقشی نداشته و به همراه دود خروجی، خارج می می

بوسیله پمپ  موتور دیزلدر  که است (F/A)هوا  یا نسبت سوخت به (A/F)نسبت هوا به سوخت عملکرد موتور

  شود: شود و از رابطه زیر محاسبه می به صورت بسیار دقیق تنظیم می پاش سوخت

(6-7)  F⁄ =
1000  a(

  

s
)

  (
  

s
)
  

(6-8) F  ⁄ =
1

  ⁄
  

(6-9) 18 ≤  F⁄ ≤ 70  

(6-11) 0.014 ≤ F  ⁄ ≤ 0.0 6  

شود. در صورتی که نسبت هوا  کند که به ازای هر مقدار از سوخت، چه مقدار هوا وارد موتور می این نسبت مشخص می

به سوخت از مقدار بهینه آن کمتر باشد احتراق ناقص بوده و در صورتی که بیشتر باشد سبب اتالف انرژی احتراق 

ن های سوخت پاش مدر بیشتر پمپمقدار بهینه آن بسیار مهم است. سبت هوا به سوخت بر روی شود. بنابراین تنظیم ن می

 کنند. ساس مکانیسم بادامک وسوزن کار میاین پمپ ها بر ا .از نوع پمپ سوخت پاش خطی هستنددر موتورهای دیزل 

زمان سوخت  ،زمان باالبری سوزناز طریق کنترل و ،مقدار سوخت از طریق کنترل میزان باالبری سوزن، شکل بادامک،

 کند. ی را تنظیم میواز طریق سرعت باالبری سوزن، آهنگ سوخت پاش ،پاشی

بازده حجمی موتور است که عبارت است از نسبت مقدار واقعی هوای ، بازده دیگری که در موتورهای دیزل مطرح است

در عمل به علت ف توسط موتور در یک دقیقه. مصرف شده توسط موتور در یک دقیقه به مقدار تئوری هوای قابل مصر

است و این امر  1عدم تخلیه کامل دود در فرایند تخلیه دود و یا وجود نشتی در موتور، مقدار راندمان حجمی کمتر از 

دهد زیرا در این صورت برای مکش هوا موتور الزم است کورس بیشتری را طی  راندمان عملکرد موتور را کاهش می

تواند راندمان مکانیکی را  شود و کاهش راندمان حجمی می وتور باعث کاهش راندمان حجمی میش سرعت مافزای کند.

 کاهش دهد.

( را دبی هوای وارد شده )دبی هوای واقعیو  ṁath وری( را با بجا شده توسط پیستون )دبی هوای تئاگر دبی هوای جا

 :نشان دهیم داریم ṁaبا 
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(6-11)  vol =
 a(

  

s
)

 at (
  

s
)
  

 آید: دبی واقعی هوای ورودی از رابطه زیر بدست می

(6-12)  a(
  

s
) =  (

  

m 
)  

 

 
  1(m)

2   (
m

s
)  

ρکه در رابطه باال،  = 1.22 (
  

m 
1 چگالی هوا در شرایط استاندارد،  ( = 0.04(m) ی ورود هوا و  قطر لولهV 

 شود: باشد. دبی تئوری هوای ورودی نیز از رابطه زیر محاسبه می سرعت ورود هوا می

(6-13)  a h (
  

s
) =

1

2

 ( 𝑝 )

 0
  (

  

m 
)  𝑉   

= 𝑉که در آن  406  10
− (𝑚 ) .حجم جابجایی پیستون است 

 :ژی منتقل شده به آب برابر است باانر. شود می ی آب خنک دود اگزوز به وسیله، همانطور که گفته شد

(6-14) Qw(  ) =  wa   (
  

s
)  CP wa   (

  

  . 
)  ΔTwa   ( )  

(6-15)  wa   (
  

s
) =  wa   (

  

m 
)  Qwa   (

m 

s
)  

(6-16) Qwa   (
m 

s
) =

V(ml)

 (s) 10 
  

wa    20 c که در آن  =   8.2 (
  

m 
CP wa    20 cو    ( = 4.1813 (

  

  . 
) 

 توان نوشت : می    smo و      CP smoبا داشتن 

(6-17) Qw = Qs  

 wa   (
gr

s
)  CP wa   (

  

gr.  
)  ΔTwa   ( )

=  smo  (
gr

s
)  CP smo  (

  

gr.  
)  ΔTsmo  ( ) 
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 معنی به خروجی گاز دمای بودن باال در دبی هوای ورودی ثابت، دبی دود را نیز بدست آورد.توان  می از رابطه ی فوق

 .است نشده تبدیل کار به مناسب طور به سوخت انرژی که است آن
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 .کنید واریاک را روی صفر تنظیم -1

 تا دستگاه روشن شود. فشار دهید کلید را در دستگاه چرخانده و دکمه استارت را -3

 چند دقیقه صبر کنید تا سیستم گرم شود.  -4

ای باشد  شیر آب ورودی به مبدل اگزوز را باز کنید. الزم به توضیح است که در طول آزمایش دبی آب باید به اندازه -5

 درجه سانتیگراد باشد. 61تا  51که دمای آب خروجی بین 

 دائم برسد.اجازه دهید سیستم به حالت  -6

با تقسیم حجم بر زمان، دبی گیریم.  می زمان خروج مقدار مشخصی آب را اندازه، و زمان سنج مدرج به کمک پارچ  -7

 شود. حجمی و با ضرب کردن چگالی در آن دبی جرمی آب محاسبه می

 .کنید  زمان مصرف حجم معینی از سوخت را اندازه گیری، به کمک زمانسنج و لوله مدرج -8

 .کنید  به موتور را اندازه گیری سرعت هوای ورودی، به کمک دستگاه مخصوص -9

 .های نشان داده شده روی تابلو دستگاه را یادداشت نمایید سایر داده -11

 ولت تنظیم کرده و مراحل آزمایش را تکرار نمایید. 91و  61، 31، 21، 15، 11، 5واریاک را روی  -11

 ش را مجددا تکرار نمایید.شیر ورود سوخت به موتور که در زیر مخزن سوخت قرار دارد را کمی بسته و آزمای -12

کنیم تا  می )به کمک اهرم ریتارد موتور را خفه کنید. به کمک اهرم مخصوص موتور را خاموشدر پایان آزمایش  -13

 خاموش شود(.

Qfuel 
(ml/s) 

Qwater 
(m3/s) 

Vair 
(m/s) 

Twater,ou

t (°c) 
Twater,in 

(°c) 
Tsmoke,out 

(°c) 
Tsmoke,

in (°c) 
N 

(RPM) 
T (N.m) V 

(volt) 

         1 

         5 

         11 

         15 

         21 

         31 

         61 

         91 
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نسبت هوا به ، راندمان سوخت، راندمان حجمی، مصرف ویژه سوخت فشار موثر متوسط، ،محاسبه توان ترمزی -1

 سوخت و انرژی داده شده به آب.

را در  بر حسب دور ی سوخت، فشار موثر متوسط و راندمان سوخت توان، گشتاور، مصرف ویژه تغییراتمنحنی  -1

 های بدست آمده را با هم مقایسه کرده و تحلیل نمایید. یک دستگاه مختصات رسم کنید. رفتار منحنی

نتقل شده به آب منحنی دبی هوای مصرفی، راندمان حجمی، نسبت هوا به سوخت، دمای گاز خروجی و گرمای م -2

های بدست آمده را با هم مقایسه کرده و تحلیل  در یک دستگاه مختصات رسم کنید. رفتار منحنیبرحسب دور را 

 نمایید.

 در مورد احتراق در موتور بنزینی و دیزلی بحث کنید. -3

 چرا نباید بیش از حد خنک شوند؟. دلیل خنک کردن موتورهای احتراق داخلی را شرح دهید -5
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 ر فاز( و کاربرد معادله کالپیرون.بررسی تبدیل حالت مایع به بخار )تغیی

فشار، چگالی، جرم، حجم مخصوص، انرژی داخلی، آنتالپی، آنتروپی، خواص ترمودینامیکی یک ماده عبارتند از دما، 

های مخصوص فشار ثابت و حجم ثابت، ضریب ژول تامسون، تابع هلمهولتز و تابع گیبس. از بین این خواص تنها  حرارت

استفاده از روابط  گیری نمود و سایر خواص را باید با توان مستقیماً در آزمایشگاه اندازه فشار، دما، حجم و جرم را می

نماید رابطه کالپیرون  یکی از این روابط که تبخیر را بررسی میگیری مرتبط نمود.  ترمودینامیکی به خواص قابل اندازه

 است.

باشد. وسیله مورد استفاده در  تغییر فاز از جامد با مایع یا از مایع به بخار از فرایندهای مهم در مهندسی مکانیک می

باشد که  دستیابی به هدف فوق، دیگ مارست است که در اصل شامل یک مخزن عایق با حجم ثابت می آزمایشگاه برای

 کند. با حرارت دادن به آب در حجم ثابت، آب را به بخار تبدیل می

کند و در دمای معینی  می تغییر به مقدار ناچیز و دمای آن به شدت اگر مایعی را در فشار ثابت حرارت دهیم حجم آن

شود تا اینکه تمام مایع داخل ظرف تبدیل به بخار  می ی جوش( درجه حرارت ثابت مانده ولی تغییرات حجم شدید)دما

برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب اصول  گردد. سپس در اثر ادامه حرارت دما و حجم هر دو تغییر خواهند کرد.)

ا و فشار بخار را درون یک مارست، ارتباط بین دم دستگاه دیگ ترمودینامیک کالسیک نوشته ون وایلن مراجعه شود.(

فزایش دما، شود تا دمای آن افزایش یابد. در اثر این ا می دهد. به آب درون بویلر حرارت داده می بسته نمایش محفظه

گردند. به طور کلی هدف از این آزمایش بدست آوردن  می آب جداهای آب به جنبش افتاده و از سطح  مولکول

خواص ترمودینامیک آب و مقایسه آن با مقادیر موجود در جداول ترمودینامیکی است. این مقادیر عبارتند از دمای 

 برحسب فشار.  𝑠 𝑔و تغییرات آنتروپی،  𝑔  ، گرمای نهان تبخیر 𝑇  𝑡جوش 

 آشنایی با دستگاه دیگ مارست



  ایشگاه ترمودینامیکآزم   

 دکتر امیر همایون مقدادی اصفهانی، پوریا صدری کرمی

99 

 

 

 و متعلقات دیگ مارست : شمای کلی دستگاه1-7شکل

لیتر با ضخامت ورق زیاد تا بتواند در فشارهای باال  4ای به حجم  دیگ مارست مورد آزمایش، مخزنی است استوانه

باشد.  ی دیگ با ورق آهن نازک پوشیده شده، در نتیجه فاصله هوایی ایجاد شده یک نوع عایق می مقاومت کند. بدنه

دهد. یک شیر اطمینان نیز در باالی مخزن نصب  نشان میباشد، که فشار مخزن را  این دیگ دارای یک فشار سنج می

شده تا از افزایش بیش از حد فشار جلوگیری نماید. یک بوشن مهره درون دیگ رفته وانتهای بوشن بسته است. درون 

 بوشن از روغن معمولی پر شده تا فاصله هوایی که بین ترمومتر و بوشن وجود دارد توسط روغن از بین برده شود. این

باشد. شیر ورودی در پایین مخزن قرار داشته  دستگاه دارای دو عدد شیر، یکی برای ورود و دیگری برای سرریز آب می

2و شیر سرریز در ارتفاع 

 
2ای که به هنگام پر کردن مخزن، حدود  از کف مخزن قرار دارد به گونه 

 
دیگ پر از آب شده  

1و 
 

کنیم. هنگامی که آب  ر پایین را باز کرده و مخزن را از آب مقطر پر میماند. برای پر کردن دیگ، شی آن خالی می 

 بندیم. ی سر ریز خارج شد، شیر را می از لوله

ولت  241تا  221آمپر از جریان برق  11است که توسط یک کابل مقاوم  2kwدستگاه دارای یک عدد هیتر با توان 

ای تنظیم شده که به محض رسیدن فشار به  گیرد و به گونه ن میشود. هیتر از رایانه متصل به دستگاه فرما تغذیه می

10bar شود.  هیتر خاموش می 
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ت توان اندازه گرفت، محاسبا انتروپی بر حسب دیگر خواصی که میی خواص ترمودینامیکی نظیر آنتالپی یا  در محاسبه

فاز همگن  های مختلف و تغییرات در یکعبارتند از اختالف خواص بین فاز که شوند به دو گروه وسیع تقسیم بندی می

کارنو موتور حرارتی  کنیم. یک سیکل اولین گروه یعنی فازهای مختلف میدر اینجا ما توجه خود را معطوف به  منفرد.

کند. فشار اشباع مربوط به هر درجه  کار می T-ΔTو  Tرا در نظر بگیرید که با اختالف ناچیز درجه حرارت بین دو منبع 

کند که در دو نمودار زیر  تغییر می 2به بخار اشباع در  1ر سیال عامل از حالت مایع اشباع د است. P-ΔP و Pحرارت 

 نشان داده شده است:

 

 : سیکل کارنو2-7شکل 

 با توجه به شکل برای انتقال حرارت بازگشت پذیر داریم: 

  = 𝑇             = (𝑇 −  𝑇)    

 :بطوری که

(7-1)  𝑛𝑒𝑡 =   −   = Δ𝑇     

 شود. بیان می زیر و بازگشت پذیر است. بطوری که هر فرایند با معادله sssfهر فرایند  aدر شکل 

 = −∫    

 برای کل فرایند خواهیم داشت:
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 𝑛𝑒𝑡 = 0 −∫  
 

2

  + 0 −∫  
1

 

   

 −(
 2 +   
2

) (𝑃 −  𝑃 − 𝑃) − (
 1 +   
2

) (𝑃 −  𝑃 + 𝑃) 

(7-2)   𝑃 [(
 2+  

2
) − (

 1+  

2
)]  

 حال با مقایسه ی معادالت فوق و مرتب کردن آنها داریم: کوچکتر باشد، تقریب بهتر است. ΔPهر چه 

 𝑃

 𝑇
 

   

(
 2 +   
2 ) − (

 1 +   
2 )

 

1    در حالت حدی یعنی وقتی  =          2 =         𝑇  :نتیجتاً  0 

(7-3) lim   0
  

  
=
𝑑    

𝑑 
=
   

   
  

1چون افزودن حرارت در فرآیند   گیرد: بت و در درجه حرارت ثابت صورت میدر فشار ثا 2 

  =   𝑔 = 𝑇    

 عبارت زیر است: (3-7)ی  ی کلی معادله و نتیجه

(7-4) 
𝑑    

𝑑 
=
   

   
=

   

    
  

نامند. این رابطه بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است. ما می توانیم سمت چپ  ی کالپیرون می این رابطه را معادله

است. همچنین را بصورت تجربی تعیین کنیم که شیب خط فشار بخار به عنوان تابعی از درجه حرارت  (4-7)معادله ی 

آن این است  نیم که معنیهای بخار اشباع و مایع اشباع در یک درجه حرارت معین را تعیین ک می توانیم حجم مخصوص

ای برای گذار از یک فاز  کرد. بدین ترتیب وسیله محاسبه (4-7)ی توان از معادله که تغییر آنتالپی و آنتروپی تبخیر را می

آید که هدف این مباحث بوده است. ما می توانیم بر اساس  محاسبات قانون اول و دوم بدست میبه فاز دیگر از طریق 

ی کالپیرون است که  ی کنیم. در هر حالت نتیجه معادلهفاز از جامد به مایع یا جامد به بخار را بررسهمین خطوط تغییر 

فرایند  fبه مایع  iبرای جامد گیرد. نتروپی و تغیییر آنتالپی مناسب قرار میر آن فشار اشباع، حجم های مخصوص، تغییر آد

 روی خط ذوب اتفاق می افتد ونتیجه عبارت است از:
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(7-5) 
𝑑    

𝑑 
=
   

   
=

   

    
  

= 𝑖 متذکر می شویم که    −  𝑖  عددی بسیار کوچک است بطوری که شیب خط ذوب بسیار تند است. )در

 یک عدد منفی است که غیر معمول است و شیب خط ذوب نه تنها تند بلکه منفی است(  𝑖 مورد آب 

 صورت می گیرد و معادله ی کالپیرون عبارت است از: gمستقیما به بخار  iبرای تصعید تغییر از جامد 

(7-6) 
𝑑    

𝑑 
=
   

   
=

   

    
  

پایین رخ می دهد و آن هنگامی است که فشار  شامل فاز بخار است در دماییک حالت خاص از معادله ی کالپیرون که 

یا  (4-7)تر از فاز چگالیده شده یعنی مایع در معادله ی  نه تنها بسیار بزرگ 𝑔 اشباع بسیار کم باشد. حجم مخصوص 

له کالپیرون به شکل گردد. در این حالت معاد آل بیان می دله حالت گاز ایدهاست بلکه با معا (6-7)جامد در معادله ی 

 شود: زیر تبدیل می

(7-7) 
𝑑    

𝑑 
=

   

    
=
       

  2
  

چندان تغییری با درجه حرارت ندارد. اگر فرض کنیم این  𝑔  در درجه حرارت پایین )نزدیک درجه حرارت بحرانی(، 

را بازآرایی کرد و آن را برای محدوده ای از درجه حرارت برای محاسبه ی  (7-7)مقدار ثابت است، می توان معادله ی 

 فشار اشباع در یک درجه حرارت به کار برد.

 طلق:فشار م

𝑃   = 𝑃 𝑒𝑙 + 𝑃 𝑡  

𝑃 𝑡 = 1 𝑎𝑟 = 100𝑘 𝑎 

 دمای عملی:

 باشد. دمای عملی برابر با میانگین دمای حالت رفت و برگشت )افزایش دما( و حالت برگشت )کاهش دما( می

(7-8) 𝑇 𝑣𝑔 =
1

2
(𝑇𝑖𝑛𝑐 𝑒  𝑒 + 𝑇𝑑𝑒𝑐 𝑒  𝑒)  

 دمای تئوری:
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کنیم که همان دمای تئوری  دمای اشباع را استخراج میه جداول ترمودینامیکی، برای فشارهای خواسته شده با مراجعه ب

 نام دارد.

 درصد خطای آزمایش:

(7-9)  𝑅𝑅 𝑅( ) =
|      −  𝑣 |

      
 100  

 ی کالپیرون ) فقط برای ناحیه ی دو فازی(: معادله

(7-11)  =
  −  

   
=
  −  

   
=
  −  

   
  

(7-11) ( 
𝑑 

𝑑  
)
   
=
    

   
=
 (  −  )

   
    𝑔       

سپس هر دو شیر ورود و سرریز آب را باز کرده و مخزن را از آب مقطر پر کنید تا از شیر سرریز )تخلیه( خارج شود. 

با عالمت  را روشن کرده و میز دستگاه شیر ورود آب را ببندید ولی دقت کنید که شیر سرریز باید همچنان باز بماند.

در نرم افزار نمودار دما بر حسب فشار ترسیم  playی  با زدن دکمه .کنید روشنالمنت را تیک موجود در نرم افزار 

شود. به تغییرات و نوسانات فشار دقت کنید. حرارت دادن را ادامه دهید تا آب به جوش آمده و بخار از شیر سرریز  می

در این حالت نوع فرایند،  .ام شیر سرریز )تخلیه( را ببندید و به تغییرات فشار و دما دقت کنیددر این هنگخارج شود. 

حرارت دادن را تا زمانی که فشار به  باشد و دو فاز مایع و بخار همواره در مجاورت هم خواهند بود. حجم ثابت می

bar5 نرم افزار قادر است یابند.  می فشار و دما کاهشآنگاه المنت را خاموش نموده که در نتیجه،  برسد ادامه دهید

 تغییرات دما بر حسب فشار را به صورت نمودار رسم کرده و مقادیر آن را در یک فایل اکسل ذخیره نماید.

 بر روی این دکمه کلیک کنید.: برای شروع آزمایش و ترسیم منحنی playدکمه 

 : به منظور پایان دادن به آزمایش و ترسیم منحنی بر روی این دکمه کلیک کنید. stopدکمه ی 

 ویندوز باز شده و اطالعات را ذخیره نمایید. save: با کلیک کردن بر روی این دکمه پنجره ی saveدکمه ی 
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باز شده و با وارد کردن نام فایل، نتیجه ی   openی : با کلیک کردن بر روی این دکمه پنجرهopenدکمه ی 

 آزمایش های ذخیره شده را میتوان بازبینی کرد.

منحنی رسم شده قابل مشاهده  شود که در آن باز می print previewبا فشردن این دکمه صفحه  :printدکمه ی 

  .توان از گزارش )نمودار( پرینت تهیه کرد است و می

 پاسخ دهید.ها پرسشجدول زیر را تکمیل نمایید و به 

Pressure, P (bar) Temperature, T   

ERRO

R (%) 

 

Measured 

Slope, 

dT/dP 

 

 

absolute 

 

reletive 

 

Increase 

(
0
C) 

 

Decrease 

(
0
C) 

 

Average  

Tavc (
0
C) 

 

table  

Ttable (
0
C) 

Calculated  

fg

fg

T

h
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 را تکمیل نمایید.ها  جدول ثبت داده ،های بدست آمده با استفاده از داده -1

 𝑑مقدار  توضیحات:

𝑑 
 𝑑را با استفاده از تقریب  

𝑑 
=
 2− 1

 2− 1
نمایید.  محاسبههای بدست آمده از آزمایش  به کمک داده  

fgمقادیر 

fg

T

h


fgو  

fg
s


 های جداول ترمودینامیکی آب بدست آورید و با هم مقایسه کنید. را نیز با استفاده از داده 

 علت حلقوی بودن لوله ی فشار سنج به دیگ؟ -2

 دلیل تخلیه بخار از دیگ قبل از انجام آزمایش؟ -3

 عایق است؟ چرا؟آیا بدنه ی دیگ  -4

شود که برای مدت زمان کوتاهی  می هنگامی که فشار دیگ به ماکزیمم خود رسید و آن را خاموش کردید، مشاهده -5

 یابد. علت این پدیده را بیان کنید؟ می فشار ثابت یا کم شده ولی دما افزایش

 دهد یا خیر؟ چرا؟ می آیا در طول آزمایش پدیده ی جوش رخ -6

 مای اولیه ی آب بر روی آزمایش بحث کنید.در مورد د -7

 توان اطمینان یافت که آب درون دیگ به جوش آمده است؟ می چگونه -8

 چرا؟دهد؟ می شده بر روی دیگ دمای واقعی را نشان آیا ترمومتر تعبیه -9

 را توضیح دهید.ی هوا قبل از شروع آزمایش  دلیل تخلیه -11

 چرا؟ گیرند؟ می رفت و برگشت زیر منحنی تئوریک قرار دمای آیا هر دو منحنی -11

 تغییرات حجم آب داخل دیگ در مرحله ی برگشت به چه صورتی است؟ -12
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 ی رفت نسبت به برگشت چیست؟ منحنی دما نسبت به فشار در مرحلهعلت باال واقع شدن  -13

 ات فشار متفاوت است.چرا؟ی زمانی طی شده در هنگام تغییر شود فاصله می همانطور که مالحظه -14

 رابطه ی کالپیرون ) عملی و تئوری( را بنویسید. های اربردنمونه از کبا توجه به توضیحات و روابط گفته شده ، چند   -15
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