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 :ثب حشاست سا ٔي تٛاٖ ثٝ غٛست صيش ثيبٖ ٕ٘ٛد Aساثغٝ فٕش ٔفيذ ثقضي اص ٔٛاد آِي والس



.ثبضذ ٔي A  ،0/08ثشاي والس  αٚ سبَ  K، 104x7/15ٔمذاس ٔقٕٛال 
 

دسجٝ سب٘تي ٌشاد 105تب  100دس دٔبي ثيٗ  

  ٔىب٘يىي اجضاء است ٕٔىٗ فبيمي، سيستٓ ٔفيذ فٕش وبٞص ثش فالٜٚ ا٘ذاصٜ، اص ثيص دٔبي افضايص
  ٔٙؾٓ ٞٙذسي ٞبي د٘ذا٘ٝ وٕٛتبتٛس است ٕٔىٗ ٔثبَ، ثشاي .دٞذ لشاس تبثيش تحت ضذيذاً ٘يض سا ٔبضيٗ

  اص  يبتبلبٟ٘ب ثطىٙذ، آسٔيچش پيچ سيٓ اعشاف ٚ وٕٛتبتٛس ثيٗ ضذٜ ِحيٓ اتػبالت ثذٞذ، دست اص سا خٛد
 .غيشٜ ٚ ثشٚ٘ذ، ثيٗ

دسجٝ سب٘تي ٌشاد 115دٔبي وبسوشد  

  سبَ 24تب  16ثشاي 

 دس حذٚد ٞفت سبَ



  ثستٍي ضٛد ٔي ايجبد لسٕت آٖ دس وٝ تّفبتي ثٝ تٟٙب ٘ٝ اِىتشيىي ٔبضيٗ اص ٔقيٗ لسٕت يه دٔبي  •
  ايٗ ثيٗ اختالف.داسد ثستٍي ٘يض سبصي خٙه فضبي دٔبي ثٝ ديٍش فجبست ثٝ يب ٔحيظ، دٔبي ثٝ ثّىٝ داسد

.ضٛد ٔي ٘بٔيذٜ دٔب افضايص ٔمذاس دٚ

  ٔٛسد دس .است ضذٜ اسائٝ دٔب ٌيشي ا٘ذاصٜ سٚضٟبي ٔٛسد دس ٔفػّي تٛضيحبت ٔختّف استب٘ذاسدٞبي دس  •
  ٔي تقييٗ آٖ ٔمبٚٔت افضايص ثٝ تٛجٝ ثب ٔقٕٛالً پيچي سيٓ دٔبي افضايص وٛچه، اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي

(ٔمبٚٔت سٚش) ٌشدد

  ٌيشي ا٘ذاصٜ ثشاي ٘يض تشٔٛوٛپُ يب ٞب سٙج دٔب اص استفبدٜ ٚات، 600 تب ٘بٔي تٛاٖ ثب ٔبضيٟٙبي ثشاي  •
 (سٙج دٔب سٚش) ثبضذ ٔي ٔجبص پيچٟب سيٓ دٔبي

: دما افشايص



  ثيٗ استب٘ذاسد ٚ ٔختّف ّٔي استب٘ذاسدٞبي ثٛسيّٝ ٔبضيٟٙب ٔختّف والسٟبي ثشاي دٔب افضايص ٔحذٚدٜ  •
  سبيش ثشاي ثّىٝ پيچي ٞب، سيٓ ثشاي فمظ ٘ٝ ٔحذٚديتٟب ايٗ .است ٌشديذٜ تقييٗ (34 ضٕبسٜ IEC) إِّّي

 .ٌشدد ٔي تقييٗ ٘يض ا٘ذ ٘طذٜ ثٙذي فبيك فٕٛٔبً وٝ ٔبضيٗ ثخطٟبي

  ثشاي ٔجٙب ٔمذاس فٙٛاٖ ثٝ سا ٌشاد سب٘تي دسجٝ 40 دٔبي IEC ٚ NEMA جّٕٝ اص استب٘ذاسدٞب، اغّت   •
.ٌيش٘ذ ٔي ٘ؾش دس ٔحيظ دٔبي

  ثب ٔتٙبست دٔب افضايص ٔجبص ٔحذٚدٜ ثبضذ، ٌشاد سب٘تي دسجٝ 40 اص ثيطتش ٔحيظ دٔبي وٝ غٛستي دس  •
  اص وٕتش ٔحيغي دٔبي دس وٝ ٔبضيٟٙبيي ثشاي IEC استب٘ذاسد دس ديٍش، عشف اص .يبفت خٛاٞذ وبٞص آٖ

 دسجٝ ٞش ٔمبثُ دس (ٔجبص حذ) دسجٝ تػحيح اجبصٜ وٙٙذ، ٔي وبس ٌشاد سب٘تي دسجٝ 40 يقٙي ٔجٙب ٔمذاس
 .است دادٜ سا ٌشاد سب٘تي دسجٝ 10 سمف تب ٔحيظ دٔبي وبٞص

 وٙٙذٜ خٙه سيبَ دٔبي ثشاسبس سٚ٘ذ، ٔي وبس ثٝ  آة دسصيش وٝ ٔٛتٛسٞبيي ثشاي دٔب افضايص ٔحذٚدٜ  •
 دسجٝ 10 ثبضذ، آٖ اص وٕتش يب ٌشاد سب٘تي دسجٝ 30 وٙٙذٜ خٙه سيبَ دٔبي اٌش .ضٛد ٔي ٌيشي ا٘ذاصٜ

  .ضٛد ٔي افضٚدٜ (ٞٛا ثب ضٛ٘ذٜ خٙه ٔبضيٟٙبي ثشاي ضذٜ ٔحبسجٝ) دٔب افضايص ٔحذٚدٜ ثٝ ٌشاد سب٘تي



ا٘ٛاؿ  
وبسوشدٞب   
ٚ ؽشفيتٟب

 تٛا٘ذ ٔي ٔبضيٗ وٝ ثبسي اص فجبستست : (MCR) پيًستٍ ظزفيت حدامثز
.ضٛد ايجبد فبدي غيش ضشايظ آ٘ىٝ ثذٖٚ وٙذ تحُٕ ٘بٔحذٚد صٔبٖ ٔذت ثشاي

 ا٘ذاصي ساٜ اص پس ٔبضيٗ وٝ ثبسي اص فجبستست : (STR) مدت مًتاٌ ظزفيت
 آ٘ىٝ ثذٖٚ وٙذ تحُٕ دليم10ٝثالٔ وٛتبٜ صٔبٖ ٔذت دس تٛا٘ذ ٔي ٔحيظ دٔبي دس

ضٛد ايجبد آٖ دس فبدي غيش ضشايظ

 ٔبضيٗ وٝ ضشايغي ٚ ثبس اص فجبستست : (ECR) مؼادل پيًستٍ ظزفيت
 تجبٚص ضذٜ تقييٗ ٔمبديش اص آٖ، اص لسٕت ٞيچ دٔبي ايٙىٝ ثذٖٚ ثتٛا٘ذ آٖ تحت

  .وٙذ وبس ٔقَٕٛ ضشايظ دس ٕ٘بيذ،

 وٝ ٔبضيٙي دس ثبسٌزاسي ضشايظ اص فجبستست : (DTR) مار وًع ظزفيت
 وبسوشدٞبي ا٘ٛاؿ اص يىي ثب ٔغبثك سا ٔقَٕٛ حبِت دس ٔبضيٗ وبسي ٘يبصٞبي ثتٛا٘ذ

.ٕ٘بيذ ثشآٚسدٜ استب٘ذاسد



(S1٘ٛؿ )وبسوشد پيٛستٝ  

(S2٘ٛؿ )وبسوشد وٛتبٜ ٔذت  

(S3٘ٛؿ )وبسوشد دٚسٜ اي  

(S4٘ٛؿ )وبسوشد دٚسٜ اي ثب ساٜ ا٘ذاصي  

(S5٘ٛؿ )وبسوشد دٚسٜ اي ثب تشٔض اِىتشيىي  

(S6٘ٛؿ )وبسوشد پيٛستٝ دٚسٜ اي  

(S7٘ٛؿ )وبسوشد پيٛستٝ دٚسٜ اي ثب تشٔض اِىتشيىي  

( S8٘ٛؿ )ٌطتبٚس ٔشثٛعٝ -وبسوشد پيٛستٝ دٚسٜ اي ٕٞشاٜ ثب تغييشات سشفت 

(S9٘ٛؿ )وبسوشد ثب ثبس غيش دٚسٜ اي ٕٞشاٜ ثب تغييشات سشفت 

اوًاع
مارمزدَاي 

استاودارد 



  خٙه ٔٛضٛؿ ثب تٍٙبتٍٙي استجبط ٚ ثبضذ ٔي ٔضش اثشات ٚ فٛأُ ثشاثش دس حفبؽت ٔحفؾٝ ٚؽيفٝ   •
.داسد آٖ اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي دس تٟٛيٝ ٚ وبسي

  وبسي خٙه سيستٓ ثبضذ، ثيطتش ٔبضيٗ ٔحفؾٝ ثٛسيّٝ ضذٜ فشاٞٓ حفبؽت ٔيضاٖ چٝ ٞش ٔقٕٛالً  •
.ثٛد خٛاٞذ تش پيچيذٜ اش

ٔستميٓ خٙه وبسي
ٔي ثبضذ( سيٓ پيچ ٚ ٞستٝ)ٞٛاي ٔحيظ دس تٕبس ٔستميٓ ثب ٔٙبثـ ٌشٔب  

ٔستميٓ غيش خٙه وبسي
يب ثٛسيّٝ يه ٔذاس ت ٞذايت ٌشٔب ثٝ ٔحفؾٝ وبٔالً ثستٝ ٚ سپس ثٛسيّٝ ٕٞشف

خٙه وٙٙذٜ داخّي اص سغح ٔحفؾٝ ثٝ ٞٛاي ٔحيظ

:سيستمُاي خىل ماري ي اوًاع محفظٍ َا 



  استب٘ذاسدٞبي عجك ثش اِىتشيىي ٔبضيٗ يه دس ضذٜ ٌشفتٝ وبس ثٝ ٔحفؾٝ ٘ٛؿ تقييٗ ثشاي
IEC) إِّّي ثيٗ   .ٌشدد ٔي استفبدٜ سلٓ دٚ ثب ٕٞشاٜ IP حشٚف تشويت اص (34-5

  آة آٚس صيبٖ ٘فٛر ثشاثش دس حفبؽت دسجٝ ثيبٍ٘ش
  8 تب ٘طذٜ حفبؽت ٔبضيٟٙبي ثشايغفش اص .است
  آة صيش دس ٔذاْٚ وبس جٟت وٝ ٔبضيٟٙبيي ثشاي

ٞستٙذ ٔٙبست

 ثيبٍ٘ش دسجٝ حفبؽت دس ثشاثش ٘فٛر رسات جبٔذ
ٔتغيش است وٝ ايٗ دٚ فذد ثٝ تشتيت  5ٚ  غفشثيٗ  

ٔجيٗ ٔبضيٟٙبي حفبؽت ٘طذٜ ٚ ٔبضيٟٙبي حفبؽت 
. ضذٜ دس ثشاثش ٌشد ٚ غجبس ٔي ثبضذ

45

:وامگذاري محفظٍ َا

IP



  ٘طبٖ S ٚ M پسٛ٘ذٞبي .آيذ ٔي M يب S حشٚف اص يىي سلٓ دٚ ايٗ د٘جبَ ثٝ ٔٛاسد ثقضي دس 
  اٌش .ثبضذ ٔي (M) آٖ فّٕىشد يب (S) ٔبضيٗ سىٖٛ حبِت ثٝ ٔشثٛط حفبؽت، دسجٝ وٝ دٞٙذ ٔي

.ٔيجبضذ ٔبضيٗ فبدي وبس ضشايظ ثٝ ٔشثٛط حفبؽت دسجٝ ثبضذ، ٘يبٔذٜ حشفي ٞيچ IP فذد ثب ٕٞشاٜ

،IP54 :اص فجبستٙذ ثستٝ وبٔالً ٞبي ٔحفؾٝ ا٘ٛاؿ
IP55،IP56،IP57،IP58، ٝثشاي تشتيت ث 

 دس ، آة پبضص ثشاثش دس ضذٜ حفبؽت ٔبضيٟٙبي
 دس ، ٔتالعٓ آثٟبي ثشاثش دس ، آة صيبد فطبس ثشاثش
 فشٚسفتٍي ثشاثش دس ٚ  آة دس سفتٗ فشٚ اثش ثشاثش

  آة صيش دس ٔذاْٚ
 ٔحبفؾت  ٘ٛؿ اص ٔحفؾٝ سٝ سٛساخٟب، اثقبد ثٝ ثستٝ
 ثٝ IP21، IP31 ٚ IP41 :ا٘ذ ضذٜ ٔطخع ضذٜ

  اضيبء ثشاثش دس ضذٜ حفبؽت ٔبضيٟٙبي ثشاي تشتيت
ٔيّيٕتش 1 ٚ 2/5 ،12 اص ثضسٌتش جبٔذ

 ٞٛاي وٝ ضٛ٘ذ ٔي سبختٝ عٛسي ثستٝ وبٔالً ٔبضيٟٙبي
 ٘ذاضتٝ ٔحيظ ٞٛاي ثب استجبعي ٞيچ ضذٜ ٔحػٛس

..ثبضذ

45IP



IEC) إِّّي ثيٗ استب٘ذاسد ثشاسبس   سبصي خٙه دس استفبدٜ ٔٛسد سٚش تٛغيف ،(34-6
: ٔيٍيشد غٛست آٖ د٘جبَ فذد دٚ ثب ٕٞشاٜ IC حشٚف تٛسظ  ٞٛا عشيك اص اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي

 ٌشدش ثٝ جٟت ا٘شطي تأٔيٗ ٘حٜٛ دْٚ فذد
 فذد ايٗ .دٞذ ٔي ٘طبٖ سا خٙه ٞٛاي دسآٚسدٖ

 ثٝ ثشاي آٖ دس وٝ) آصاد ٕٞشفت ثشاي 0 اص
 ٕ٘ي غشف ا٘شطي خٙه، ٞٛاي دسآٚسدٖ ٌشدش

 ٘ؾيش) ٘سجي سبصي جبثجب حبِت ثشاي 8 تب (ضٛد
 عشيك اص ٚ ٔي ٌشدا٘ذ سا فٗ يه ٔٛتٛس، وٝ ٚلتي

  (ضٛد ٔي خٙه فٗ، تٛسظ ضذٜ ايجبد جشيبٖ
  وٙذ ٔي تغييش

 .ٔيىٙذ ٔطخع سا سبصي خٙه ٔذاس آسايص اَٚ فذد
 حبِت ثشاي 0 وٝ وٙذ ٔي تغييش 9 تب 0 ثيٗ فذد ايٗ

 ٌشٔبيي ٔجذَ يه وٝ ٍٞٙبٔي 9 ٚ ٞٛا آصاد ٌشدش
 .ٌيشد ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد است، ضذٜ ٘ػت جذاٌب٘ٝ

14IC

:سٚضٟبي خٙه سبصي ٔبضيٟٙبي اِىتشيىي 



  حشوت ٚ (اَٚ غفش) ضٛد ٔي خٙه ٞٛا آصاد ٌشدش ثب وٝ داسد اضبسٜ ٔبضيٙي ثٝ IC00 ٔثبَ، ثشاي
  وٝ سبصي خٙه سٚضٟبي اص ٞبيي ٕ٘ٛ٘ٝ .ٌيشد ٔي غٛست آصاد ٕٞشفت يب دٔب اختالف اسبس ثش ٞٛا

:اص فجبستٙذ ٔيجبضٙذ ٔقِٕٛتش

IC01 يب IC0 ٝفبدي تٟٛي

IC11 يب IC1 ٝٔبضيٗ دس ضذٜ ايجبد وب٘بَ ٚ ٔجشا عشيك اص تٟٛي

IC41 يب IC4 ٗٔحػٛس فٗ ثب ضذٜ خٙه ٔبضي

IC05         ٝٔجضا تغزيٝ فٗ ثب ٕٞشاٜ فبدي تٟٛي

IC17         ٝٔجضا تغزيٝ فٗ ثب ٕٞشاٜ ٔبضيٗ دس ضذٜ ايجبد وب٘بَ ٚ ٔجشا عشيك اص تٟٛي

IC48         ٞٛا جشيبٖ ثب ٔبضيٗ سغح سبصي خٙه



 است آٖ سبصي خٙه سيستٓ ٞذف .ضٛ٘ذ ٔي خٙه ٞٛا ثب وٛچه اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي اغّت•
 سٕت ثٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ فشاٞٓ ثبدخٛسي تّفبت حذالُ ثب سا ٔبضيٗ اص فجٛس ثشاي الصْ ٞٛاي حجٓ وٝ

 .وٙذ ٞذايت لسٕتٟب ٌشٔتشيٗ
  ٞٛاي دٔبي اص ثبالتش سب٘تيٍشاد دسجٝ 27 تب 18 خشٚجي ٞٛاي دٔبي ٔقَٕٛ ٔبضيٟٙبي دس•

 ٔتش 0/05 تب 0/033 ثيٗ ٔبضيٗ، دس تّفبت ٚات ويّٛ ٞش اصاي ثٝ اسبس، ٕٞيٗ ثش .ثبضذ ٔي ٚسٚدي
.ثبضذ ٔي ٘يبص ٔٛسد وٙٙذٜ خٙه ٞٛاي (دليمٝ ثش ٔىقت ٔتش 3 تب 2 يب) ثب٘يٝ ثش ٔىقت

 ٚ ٘ذاس٘ذ خبغي تٟٛيٝ سيستٓ عجيقي، غٛست ثٝ ضذٜ خٙه ٔبضيٟٙبي :طثيؼي ساسي خىل
  اص وسشي وٛچه ٔٛتٛسٞبي اص ثقضي ثشاي سبصي خٙه سٚش ايٗ .ٞستٙذ ثبص ٔحفؾٝ ٘ٛؿ اص ٔقٕٛالً

 تٛجٝ لبثُ خيّي ٔٛتٛسٞب ايٗ دس ٌشٔب ثٝ ٔشثٛط ٔطىالت وٝ چشا ثبضذ، ٔي ٔٙبست ثخبس است
.٘يست

  ٌشداٖ ثخص اص جضئي وٝ فٗ يه ثٛسيّٝ سبصي خٙه حبِت، ايٗ دس : داخلي ساسي خىل خًد
 ٘ٛؿ دٚ ٞٛا، جشيبٖ جٟت ثٝ ثستٝ .يبثذ ٔي افضايص ٌشديذٜ، ٘ػت آٖ ٔحٛس سٚي ٚ ثٛدٜ ٔبضيٗ
اججبسي تٟٛيٝ ٚ ( اي تخّيٝ يب)  ٔىطي تٟٛيٝ :آيذ ٔي پذيذ تٟٛيٝ

:ي ريضُاي آن خىل ساسي



  ٔبضيٟٙبي دس ضقبفي جشيبٖ) است ٔحٛسي غٛست ثٝ وٛچه، اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي دس ٞٛا جشيبٖ
  ٔحٛسي ٔجشاٞبي .(سٚد ٔي وبس ثٝ ثبضذ ضذٜ ايجبد سبصي خٙه ٔجشاٞبي وٝ ٚلتي ٔتٛسظ ٚ ثضسي

 دٚ جشيبٖ) استبتٛس دس ٞٓ ٚ سٚتٛس دس ٞٓ يب ،(ٔحٛسي ته جشيبٖ) سٚ٘ذ ٔي وبس ثٝ سٚتٛس دس فمظ يب
  .ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد (ٔحٛسي

 ٚ فقبَ ثخطٟبي آٟ٘ب دس وٝ ثستٝ وبٔالً ٔبضيٟٙبي دس سبصي خٙه ٘ٛؿ ايٗ : خارجي تًُيٍ خًد
  ثٙبثشايٗ، .ٌيشد ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد ٘ذاس٘ذ، دستشسي ثيشٖٚ ٔحيظ ٞٛاي ثٝ تّفبت، ايجبد فبُٔ

  ا٘تمبَ ٔبضيٗ ٔحفؾٝ خبسجي سغح اص تٛا٘ذ ٔي فمظ ٔبضيٙي چٙيٗ دس آٔذٜ ثٛجٛد ٌشٔبي وُ
  ٞٛاي آٖ، خبسجي سغح ثٝ ٔبضيٗ داخّي ثخطٟبي اص ٌشٔب جشيبٖ ٘شخ افضايص جٟت .ضٛد دادٜ

  ٔبضيٗ ٔحفؾٝ ٞب، سيستٓ اص ثقضي دس .دسآيذ ٌشدش ثٝ داخّي فٗ يه وٕه ثٝ ثبيذ ٔبضيٗ داخُ
  اص ضيٜٛ ايٗ .ٌشدد ٔي خٙه است ضذٜ ٘ػت  ا٘تٟبيي ٞبي دسپٛش پطت دس وٝ فٗ يه ثٛسيّٝ
.ضٛد ٔي ٘بٔيذٜ اججبسي ثيشٚ٘ي سبصي خٙه سبصي، خٙه



ريضُاي  
اوتقال 
حزارت

 دس فٕذتبً اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي دس ٞذايت عشيك اص ٌشٔب ا٘تمبَ : َدايت
ٌيشد ٔي غٛست (فبيك ٚ فٛالد ٔس،) جبٔذ ٔٛاد

  ٔي ٕٞشفت سٚش ثٝ اسبسبً سيبالت سبيش ٚ ٞٛا، دس ٌشٔب ا٘تمبَ : َمزفت
  .ثبضذ

اِىتشيىي  ٔقٕٛالً ا٘تمبَ حشاست اص عشيك تبثص دس ٔبضيٟٙبي :تاتص 
إٞيت چٙذا٘ي ٘ذاسد



.ٔي ضٛد تطشيح وبُٔ عٛس ثٝ لبٖ٘ٛ، دٚ ثٛسيّٝ جبٔذات دس ٌشٔب ٞذايت ٔب٘ذٌبس، ضشايظ تحت
  ثب ٌشٔبيي ٔيذاٖ ضبس ديٛسطا٘س وٝ است ايٗ اَٚ لبٖ٘ٛ ضٛد، حفؼ ثبيذ ا٘شطي ثمبء اغُ وٝ آ٘جب اص 

: است ثشاثش ٘بحيٝ يه دس ٌشٔب ٔٙبثـ

 ٚ سغح ٚاحذ دس حشاست ا٘تمبَ ٘شخ دٞٙذٜ ٘طبٖ وٝ ٌشٔبست ضبس ثشداس ψ وٝ عٛسي ثٝ
.ثبضذ ٔي ٌشٔب ٔٙجـ چٍبِي wٚ ثٛدٜ سغح ثش لبئٓ دسجٟت

  آٖ دس دٔب ٌشاديبٖ ثب ٍٕٞٗ، ٘بحيٝ يه اص ٘مغٝ ٞش دس ٌشٔب ضبس وٝ دٞذ ٔي ٘طبٖ دْٚلبٖ٘ٛ
.است ٔتٙبست ٘مغٝ

w.

:اوتقال حزارت اس طزيق َدايت



:ثٙبثشايٗ 

  ثشاي ٔٙفي فالٔت فٛق ساثغٝ دس .ثبضذ ٔي دٔب θ ٚ است  حشاستي ٞذايت ضشيت λ  وٝ عٛسي ثٝ
  اص ٌشٔب وٝ است ايٗ آٖ ٔقٙبي وٝ است ٌشديذٜ اضبفٝ تشٔٛديٙبٔيه دْٚ لبٖ٘ٛ ضذٖ ثشآٚسدٜ

.يبثذ ٔي ا٘تمبَ تش، پبييٗ دٔبي ثب ٘مبط ثٝ ثبالتش دٔبي ثب ٘مبط

        سا λ ٔمذاس تٛاٖ ٔي ٔٛاجٟيٓ آٖ ثب وٛچه اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي دس ٔقٕٛالً وٝ دٔبٞبيي ٔحذٚدٜ ثشاي     
                       ثب ثشاثش ٌشاديبٖ ديٛسطا٘س وٝ ٘ىتٝ ايٗ يبدآٚسي ٚ ψ ٔمذاس جبٌزاسي ثب .ٌشفت ٘ؾش دس ثبثت
:آٚسيٓ ٔي ثذست سا صيش پٛاسٗ ٔقبدِٝ ،است
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w
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  چٍبِي ثب V،w اِىتشيىي پتب٘سيُ ثب θ فٛق ٔقبدِٝ دس چٙب٘چٝ وٝ دسيبفت تٛاٖ ٔي فٛق ساثغٝ دس دلت ثب

  ٔيذاٖ ثٝ ٔشثٛط ديفشا٘سيُ ٔقبدِٝ ضٛد، جبيٍضيٗ ε اِىتشيه دي ثبثت ثب ρ ٚ λ اِىتشيىي ثبس
  تٛا٘ذ ٔي اِىتشٚستبتيىي ٔيذاٖ ٔسبئُ ٚ ٞذايتي ٌشٔبي ضبس ثيٗ ضجبٞتٟبي .آيذ ٔي ثذست اِىتشٚستبتيىي

.ٌيشد لشاس استفبدٜ ٔٛسد ٌشٔب ضبس ٔحبسجبت سبصي سبدٜ جٟت دس

 




 V2

x




  ٔقبدِٝ ٔسئّٝ، ايٗ ثشاي .وٙيٓ ٔي ثشسسي سا ثقذي ته حشاست ا٘تمبَ اص اي ٔسئّٝ سبدٜ، ٔثبِي فٙٛاٖ ثٝ
آٔذ خٛاٞذ دس صيش غٛست ثٝ



 
 ٞش ،(ضيبس جذاسٜ ٚ پيچ سيٓ والف عشف يه ٔثالً) ٌشاد سب٘تي دسجٝ 1θ ٚ 2θ دٔبٞبي ثب ٔٛاصي سغح دٚ

 سغح دٚ ايٗ ثيٗ ٔحيظ اص ضذٜ ٞذايت ٌشٔبي ٔمذاس .ٌيشيٓ ٔي ٘ؾش دس سا (ٔشثـ ٔتش) A  ٔسبحت ثب يه
:ثب است ثشاثش (ضيبس فبيك)

 

 ٔحيظ حشاستي ٞذايت  ضشيت λ است، W ثشحست ٞذايت عشيك اص ضذٜ ٔٙتمُ ٌشٔبي Q :وٝ عٛسي ثٝ
 ٔقبدِٝ .ثبضذ ٔي m ثشحست (فبيك ضخبٔت) سغٛح ثيٗ فبغّٝ δ  ٚ ثٛدٜ                    ثشحست ٚاسظ
:ضٛد ثبص٘ٛيسي صيش ضىُ ثٝ اِىتشيىي، ٔذاس يه دس اٞٓ لبٖ٘ٛ ثب ٔطبثٝ غٛستي ثٝ است ٕٔىٗ
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 A والس فبيك ٔشثـ ٔتش ٔيّي 100 ٔيبٖ اص پيچ سيٓ يه دس ٚات0/5 تّفبت اٌش ثبَ،ٔ ثشاي

:ثب است ثشاثش فبيك دس دٔب افت ضٛد، ٔٙتمُ داسد ضخبٔت ٔتش ٔيّي 0/5 وٝ
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  ٔبضيٟٙبي دس ٌشٔب جشيبٖ ٔحبسجبت دلت وٝ داس٘ذ ٚجٛد ٔختّفي فٛأُ وٝ داضت تٛجٝ ثبيذ•
  ٘مبط دس تٕبس ٘حٜٛ ٚ ٔشصي ضشايظ ٘ٛؿ ٔثبَ، ثشاي..دٞٙذ ٔي لشاس تبثيش تحت سا اِىتشيىي

  دٔب ٌشاديبٖ ضذ٠ ٔحبسجٝ ٔمبديش سٚي تٛجٟي لبثُ تبثيش ٔبدٜ، دٚ ثيٗ ٔطتشن سغح ٔختّف
.داس٘ذ

 
جديل ضزية َدايت حزارتي تزخي مًاد

مادٌ ٔس آِٛٔيٙيْٛ
فٛالد 

اِىتشيىي
ش٘ضث ٔيىب

ٞٛا دس
    20   

فبيك  
والس 

A

فبيك  
والس
 B

385 205 20-46 100 0/36 0/025 0/12
0/2
تب

0/0015
 )(
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  ايٗ ٌشْ، جسٓ يه ثٝ ٘ضديه ٞٛاي تشاوٓ وبٞص اثش دس وٝ آيذ ٔي پذيذ غٛست ايٗ ثٝ عجيقي ٕٞشفت
  ايٗ ٚ سٚد ٔي ثبال ٚ ضذٜ ٌشْ ٔجذداً سشد ٞٛاي ٌشدد، ٔي آٖ جبيٍضيٗ سشدتش ٞٛاي ٚ سفتٝ ثبال ثٝ ٞٛا

  دس ٌشٔب سبصي پشاوٙذٜ ٚ ثبص ٘ٛؿ ٔبضيٗ يه دس وٕٛتبتٛس سغح سبصي خٙه .ٌشدد ٔي تىشاس سيىُ
 ثٝ ضذٜ پشاوٙذٜ ٌشٔبي .ثبضذ ٔي ٕٞشفت ٘ٛؿ ايٗ اص ٞبيي ٕ٘ٛ٘ٝ عجيقي عٛس ثٝ ضذٜ خٙه ٔبضيٟٙبي

:ٕ٘ٛد ٔحبسجٝ صيش غٛست ثٝ تٛاٖ ٔي سا عجيقي ٕٞشفت سٚش

 وٙٙذٜ پشاوٙذٜ سغح ٔسبحت A ،                 ثشحست ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشيت h  وٝ عٛسي ثٝ
  .ثبضٙذ ٔي ٔحيظ دٔبي ٚ وٙٙذٜ پشاوٙذٜ سغح دٔبي تشتيت، ثٝ        ٚ        ، ٔشثـٔتش ثشحست ٌشٔب

 

Cm/W
2

s a

اوتقال حزارت
تزيش َمزفت

طثيؼي

اجثاري

 ashAQ 



  وبس ٕٞشفت، سٚش ثٝ ضذٜ پشاوٙذٜ ٌشٔبي ٔمذاس ٘تيجٝ، دس ٚ (h) ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشيت تقييٗ•
.ثبضذ ٔي ٔطىّي

:جّٕٝ اص ثبضذ ٔي ٔتغيش چٙذ اص تبثقي ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشيت وٝ است آٖ أش ايٗ فّت•
وٙٙذٜ خٙه سيبَ ٚ ضذٜ ٌشْ ثذ٘ٝ ثيٗ دٔبي اختالف 1.
  ضذٜ ٌشْ سغح دٞي جٟت ٚ ضىُ 2.
وٙٙذٜ خٙه سيبَ فيضيىي خٛاظ3.

  ثب ٚ ٞٛا دس ٔيّيٕتش 50 لغش ثب افمي ٞبي استٛا٘ٝ ثشاي تشتيت ثٝ ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشايت ٔمبديش •
  890 6/5ٚ :اص فجبستٙذ تخٕيٙي عٛس ثٝ آة دس ٔيّيٕتش 20 لغش

  حشاست ا٘تمبَ ضشايت ٔمبديش اسائٝ ثبضذ، ٔي ٔتفبٚت ٔختّف ٔبضيٟٙبي سبختبسي جضئيبت وٝ آ٘جب اص•
  آصاد ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشايت سبدٜ، ٞٙذسي ضىّٟبي ثشاي ٚجٛد ايٗ ثب .ثبضذ ٕ٘ي فّٕي ٕٞشفت

 .ٕ٘ٛد ٔحبسجٝ ٔشثٛعٝ ٔشاجـ دس ضذٜ اسائٝ فشَٔٛ ثٛسيّٝ تٛاٖ ٔي سا



  وٙٙذٜ خٙه سيبَ ٌشدش ثب يب ٚ اججبسي يب ٔػٙٛفي سٚش ثٝ ٌشٔب ا٘تمبَ ٔذسٖ ٔبضيٟٙبي اوثش دس   •
.ٌيشد ٔي غٛست

 ٘يض آصاد ٕٞشفت حبِت اص حتي است، پيچيذٜ ثسيبس اججبسي ٕٞشفت سٚش ثٝ ٌشٔب اتالف ٔحبسجٝ    •
  اضبسٜ ثذاٖ ثبال دس وٝ فٛأّي ثش فالٜٚ اججبسي، ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشايت وٝ چشا .ثبضذ ٔي تش ٔطىُ

.داسد ثستٍي ٘يض ثبضذ  ٔتالعٓ يب  اي اليٝ ٞٛا جشيبٖ وٝ أش ايٗ ثٝ ٚ ٞٛا سشفت ثٝ ضذ،

  اص ٌيشد، ٔي غٛست ثبص سغٛح سٚي اص تٟٛيٝ وٝ ٚلتي حشاست ا٘تمبَ افضايص ٔحبسجٝ ثشاي ثٙبثشايٗ    •
 .ضٛد ٔي استفبدٜ تجشثي فشِٟٔٛبي

:ثبضذ ٔي صيش غٛست ثٝ فشِٟٔٛب سبدٜ تشيٗ اص يىي    •

    تجشثي، ثبثتCa عجيقي، ٕٞشفت ٚ ضذٜ تٟٛيٝ سغح اص حشاست ا٘تمبَ ضشايت تشتيت، ثٝ h ٚ        وٝ     
υ ضذٜ خٙه سغح ثٝ ٘سجت ٞٛا سشفت (m/s) ٜثٛد ٚ n ثبضذ ٔي 1 ٚ 0/5 ثيٗ ٔمذاسش وٝ است ثبثتي.  

 n

aChh  1

h



  .ثبضذ ٔي 1/3 حذٚد Ca  تجشثي اعالفبت ثشاسبس ثبضذ، يىسبٖ سغح وُ سٚي ثش ٞٛا جشيبٖ اٌش    •
.وٙذ ٔي افت 1 اص وٕتش ٔمذاسي ثٝ  Ca  ضشيت ٘يست، يىسبٖ ٞٛا جشيبٖ وٝ ٚلتي

:٘ٛضت صيش غٛست ثٝ ساحتي ثٝ تٛاٖ ٔي سا ٔشثٛعٝ ٔقبدِٝ•
 

•Rcاست ٕٞشفت حشاستي ٔمبٚٔت.  

  ٔبضيٗ دس حشاست ٕٞشفت فشآيٙذ ثشاي فطشدٜ ٔذاس يه ٔذَ سبختبس ثتٛاٖ تب ضٛد ٔي ٔٛجت أش ايٗ•
  ٞش Rc  ٚ  Rth  ٚاحذٞبي) ضٛد ٔي جٛس ٚ جفت ٌشٔب ٞذايت ٔجذَ ثب ساحتي ثٝ وٝ ٕ٘ٛد سيضي پي سا
.(ثبضذ ئ    دٚ
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:حشاست ا٘تمبَ ٔذِٟبي

:ٕ٘ٛد ثٙذي دستٝ ٌشٜٚ سٝ ثٝ تٛاٖ ٔي سا اِىتشيىي ٔبضيٟٙبي دس ٔٛجٛد ٌشٔبيي ٔذِٟبي

ثبضٙذ، ٔي ٌشٔب جشيبٖ ٔقبدالت فذدي حُ ثشاسبس وٝ ٔذِٟبيي1.
 

   فطشدٜ پبسأتش ٔذِٟبي2.

ٝ ٞبي غٛست ثٝ سا ٔبضيٗ ٞٙذسي ضىُ وٝ ٔذِٟبيي3.   دٞٙذ ٔي لشاس ثشسسي ٔٛسد ٔشوض ٞٓ استٛا٘
.(اي پٛستٝ ٔذِٟبي)



:ميدان ػددي حل تز مثتىي مدلُاي1.

  ٔثبَ، ثشاي .است تمذْ داساي  ٔحذٚد اجضاء سٚش ثٝ ٘سجت  ٔحذٚد اختالف سٚش لذٔت، ِحبػ اص•
Richert سبَ دس اِىتشيىي، ٔبضيٟٙبي دس دٔب تٛصيـ ٔحبسجٝ ثشاي سا ٔحذٚد اختالف سٚش وبسثشد 

.ٕ٘ٛد تطشيح 1969

  تٛسثيٗ يه دس دٔب تٛصيـ ٔغبِقٝ ثشاي سا ثقذي سٝ ٔحذٚد اجضاء ٔذَ Armor ٚ Chari  ٔتقبلجب•
 ٞذايت ٚاثستٍي ٘يض ٚ ضيبسٞب دليك ٞٙذسي ضىُ سٚش، ايٗ دس  .داد٘ذ لشاس استفبدٜ ٔٛسد ط٘شاتٛس

  ٘ؾش دس (ثبضذ ثبثت تٛا٘ذ ٕ٘ي سٚد، ٔي وبس ثٝ ٞيذسٚطٖ ثب سبصي خٙه ٚلتي وٝ) سا دٔب ثٝ حشاستي
.ضذ ٌشفتٝ

  استفبدٜ ثب سيّٙذسي، لغجي ضىُ دس ٌشٔب ا٘تمبَ ديفشا٘سيُ ٔقبدِٝ حُ ثشاي ٔحذٚد اجضاء سٚش .•
  .سفت وبس ثٝ ا٘ذ ضذٜ ٔٙغجك ضيبسٞب ضىُ ثب دليمبً وٝ ضىُ ٔٙحٙي اجضاء ضبُٔ ثٙذي ٔص اص

  .ضذ ا٘جبْ Armor تٛسظ ٘يض ٌزسا تحّيُ



  . دٞذ ٔي ٘طبٖ لغت دٚ سٚتٛسي ساثشاي (يىسبٖ حشاست دسجٝ) ايضٚتشٟٔب 4-2 ضىُ•

  دٔبي ثيٗ وٝ است تٛجٝ جبِت حبَ ايٗ ثب أب ٞستٙذ ثقذي دٚ ٔذِي ٔذِٟب، ايٗ چٝ اٌش•
  ٔطبٞذٜ 5- 2 ضىُ دس ٕٞچٙب٘ىٝ استبتٛس، پيچي سيٓ ضذٜ ٔحبسجٝ دٔبي ٚ ضذٜ ٌيشي ا٘ذاصٜ

  .آيذ ٔي ثذست وٕي ثسيبس اختالف ضٛد، ٔي



:مدلُاي پارامتز فطزدٌ. 2

  ٔي استفبدٜ ٌشديذ، ثيبٖ ٌشٔب ٕٞشفت ٚ ٞذايت ٔقبدالت دس وٝ ٌشٔبيي ٔمبٚٔت ٔفْٟٛ اص ٔذِٟب ايٗ
 ٔثبَ، ثشاي .ٔيٍيشد لشاس استفبدٜ ٔٛسد فطشدٜ ٔذاس فٙبغش اص ٔتطىُ سيستٕي ،ٔذِٟب ايٗ دس .وٙٙذ
  .ٔيطٛد ٌٜش 8 ضبُٔ آٖ ٌشٔبيي ٔقبدَ ٔذاس ٚ ضذٜ تمسيٓ ٘بحيٝ 8 ثٝ سٚتٛس

 ؽشفيت ثب ٔتٙبست ٌشٔب رخيشٜ فجبست ضٙبسبيي، لبثُ ٌشٔبيي ٔٙجـ ضبُٔ ٌشٜ ٞش ثشاي ٌشٔبيي ٔقبدالت
  اوثش دس ٚ ٌشٔبست ٞذايت فشآيٙذ ثيبٍ٘ش وٝ ٌشٔبيي ٞذايت فجبست ،(ٌزسا حبِت دس) فٙػش ٌشٔبيي
  .ثبضذ ٔي است، وٙٙذٜ خٙه ٞٛاي ثٝ سغح حشاست ا٘تمبَ ثيبٍ٘ش وٝ فجبستي ٔٛاسد،

  دس ضذٜ تٟٛيٝ سغٛح حشاست ا٘تمبَ ضشايت ٘يض ٚ ٔختّف ٔٛاد ٌشٔبيي ٞذايت ضشايت دليك ٔمبديش اٌش
  .ضٛد ٔي دليمي ٘تبيج ثٝ ٔٙجش لبفذتبً سبدٜ سبختبس ايٗ ثبضذ، دست

  ضذٜ تقييٗ آصٔبيطبت عشيك اص ٔستميٕبً خبسجي ٞٛاي ٚ ثذ٘ٝ ثيٗ ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشايت ٔمبديش
  ثبس آصٔبيص ٚ ضذٜ لفُ سٚتٛس آصٔبيص اص تشتيت ثٝ اججبسي ٚ آصاد ٕٞشفت حشاست ا٘تمبَ ضشايت .ا٘ذ

  .ٔيطٛ٘ذ ٔطخع ثبثت



.  



.  



:مدلُاي پًستٍ اي. 3
دس ٔذَ پٛستٝ اي، ٔبضيٗ عٛسي دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔي ضٛد وٝ ٌٛيب اص پٛستٝ ٞبي استٛا٘ٝ اي ٞٓ ٔشوض ثاب  

. خٛاظ حشاستي ٔختّف سبختٝ ضذٜ است



 ٚ اِمبيي ٔٛتٛسٞبي ٘ؾيش) ٘ذاسد ٚجٛد آٟ٘ب دس ٞٙذسي ثشجستٍي وٝ ٔبضيٟٙب اص ٔقيٙي والس ثشاي فمظ سٚش ايٗ
.ثبضذ ٔي استفبدٜ لبثُ (ٔٛتٛس سغح سٚي ضذٜ ٘ػت آٞٙشثبٞبي ٘ٛؿ اص جبسٚثه ثذٖٚ dc ٔٛتٛسٞبي

 . داس٘ذ تغبثك يىذيٍش ثب خٛثي ثٝ ضذٜ ٌيشي ا٘ذاصٜ ٚ ضذٜ ٔحبسجٝ دٔبٞبي وٝ دٞذ ٔي ٘طبٖ حبغّٝ ٘تبيج 
 جذَٚ دس ضذٜ تحّيُ ٔٛتٛسٞبي اص يىي ثشاي پبيذاس، حبِت دس ٚ ٔحٛسي ٔٛلقيت ثشحست حشاست دسجٝ تغييش
  .  است ضذٜ اسائٝ

Z=L Z=0.75L Z=0.5L Z=0.25L Z=0 واحيٍ

(89)88 88/9 88/4 86/8 (87 )84/9 ريتًر

(67/5)71/9 (67/5)70/8 (67/5)70/3 (67/5)70/8 (67/5 )71/9 استاتًر

(35)37 (41)43 (35 )34 (24 )27/5 (19 )22/5 تدوٍ



:حزارت اوتقال مسائل حل
  فشاٞٓ سا خبظ فّٕىشد ضشايظ تحت ٔبضيٗ سشتبسش دس دٔب تٛصيـ ثيٙي پيص أىبٖ حشاستي ٔذَ •

  افضايص لجيُ اص ٞب ثخص ثشخي دس حشاستي اعالفبت داضتٗ ثٝ ٔٙذ فاللٝ فٕٛٔبً عشاح أب .آٚسد ٔي
  .ثبضذ ٔي ٞب پيچي سيٓ دٔبي

  ٚالقي ٔبضيٗ دس ٔٛجٛد ٞبي فشآيٙذ ٚ حشاستي ٚضقيت اص تٛغيفي فٙٛاٖ ثٝ حشاستي ٔذَ سيضي پي•
.ٔي ثبضذ فذدي ٔذَ ٚ سيبضي ٔذَ فيضيىي، ٔذَ تقييٗ:يقٙي ٔطخع ٔشحّٝ سٝ ضبُٔ

  حزف ثذٖٚ ٚ أىبٖ حذ تب وٛضيذ ثبيذ ٔذِي چٙيٗ دس وٝ است فيضيىي ٔذَ اسئٝ وبس ضشٚؿ ٘مغٝ•
 ثٝ سا ٚسلٟب ٔجٕٛفٝ تٛاٖ ٔي ،ٔثبَ فٙٛاٖ ثٝ .ٕ٘ٛد سبدٜ سا ٔسئّٝ ،ٔبضيٗ ٟٔٓ اجضائ اص ثشخي
  ٔي ٞٛايي فبغّٝ دس ٞٛا جشيبٖ ٔبٞيت خػٛظ دس فشؼ، ٟٕٔتشيٗ .ٌشفت ٘ؾش دس يىپبسچٝ ضىُ
.(ٔتالعٓ يب اي اليٝ) ثبضذ

  ٔثبَ ثشاي .است ضٛ٘ذٜ سبدٜ فشضٟبي ثش ٔجتٙي فيضيىي لٛا٘يٗ اص دادي لشاس تقجيشي سيبضي، ٔذَ•
  ثشاسبس ٞٛايي، فبغّٝ وُ دس حشاست ا٘تمبَ ثبضذ، اي اليٝ غٛست ثٝ ٞٛايي فبغّٝ دس ٞٛا جشيبٖ اٌش

  وٙٙذٜ ٔٙقىس ثبيذ است، سيبضي ٔذَ اص ثخطي وٝ حبغُ ديفشا٘سيُ ٔقبدِٝ ٚ ثٛدٜ ٞذايت سٚش
.ثبضذ ٔغّت ايٗ



  اص ثسيبسي دس.ضٛد ٔي اعالق فذدي ٔذِٟبي ،حشاست ديفشا٘سيُ ٔقبدالت حُ سٚضٟبي ثٝ•
.ضٛ٘ذ ٔي اجشا وبٔپيٛتشٞب سٚي فذدي ٔذِٟبي ٔٛاسد،

  ٔذَ پيطشفتٝ، فيضيىي ٚ سيبضي ٔذِٟبي تٛسقٝ جٟت دس تالش ٚ صٔبٖ غشف وّي حبِت دس•
  فطشدٜ پبسأتش ٔذَ ايجبد ثشاي ٔثالً .داضت خٛاٞذ ٘يبص حُ ثشاي سا اي سبدٜ ٘سجتبً فذدي
 ٔقبدالت حُ ثشاي ٔحذٚد اجضاء افضاس ٘شْ اص ٌيشي ثٟشٜ ثب ٔمبيسٝ دس ٔبضيٗ، يه دليك

  ٘يبصٞبي ٚجٛد، ايٗ ثب .است الصْ ثيطتشي صٔبٖ ثقذي، سٝ فضبي دس ٌشٔب جشيبٖ ديفشا٘سيُ
  .ثبضذ ٔي ٔتفبٚت وبٔالً فذدي، ٔذَ دٚ افضاسي ٘شْ ٚ افضاسي سخت

  است، ٔشوض ٞٓ ٞبيي استٛا٘ٝ اص ٔتطىُ ٔبضيٗ وٝ است آٖ ثش فشؼ اي پٛستٝ ٔذَ يه دس•
  ثشاي است ٕٔىٗ حبَ، ايٗ ثب .داضت خٛاٞذ ثذ٘جبَ سا خغبٞبيي ٔٛاسد اوثش دس فشؼ ايٗ وٝ

  سا فذدي ٞبي حُ ساٜ ثٝ ٔشثٛط خغبٞبي أش ايٗ وٝ آيذ ثذست تحّيّي حّي ساٜ ٔقبدالت،
  پيچيذٌي ٘يض ٚ داس٘ذ اختيبس دس وٝ اثضاسي ثشاسبس عشاحبٖ ٚغف، ايٗ ثب .وٙذ ٔي حزف
.ٌيش٘ذ ٔي تػٕيٓ استفبدٜ، ٔٛسد ٔذَ ثٝ ساجـ ٔبضيٗ دس سفتٝ وبس ثٝ سبصي خٙه آسايص



:دادٌ َاي اوتقال حزارت
:اوتقال حزارت در فاصلٍ ًَايي -1

٘حٜٛ ا٘تمبَ حشاست دس فبغّٝ ٞٛايي ثٝ ايٗ أش ثستٍي داسد وٝ آيب جشيبٖ ٞٛا اليٝ اي است يب ٔاتالعٓ ٚ  
ايٗ ٔسئّٝ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ثٝ عَٛ ضقبفي فبغّٝ ٞٛايي، سشفت سٚتٛس ٚ ٘سجت ضاقبؿ سٚتاٛس ثاٝ عاَٛ     

.فبغّٝ ٞٛايي ثستٍي داسد

. جـ  ٔقيبسي اسائٝ ضذٜ اسات اثشاي تقييٗ ٘ٛؿ ٚ ٌزس جشيبٖ ٞٛا اص حبِت اليٝ اي ثٝ حبِت ٔتالعٓ دس ٔش
:ٍٞٙبٔي وٝ ضشط ريُ ثشلشاس ثبضذ، دس فبغّٝ ٞٛايي فمظ جشيبٖ اليٝ اي ٚجٛد داسد

           

عَٛ ضقبفي فبغاّٝ   m  ،Lgضقبؿ سٚتٛس ثشحست  r1دس فبغّٝ ٞٛايي است،  Reynoldsفذد  Reوٝ   
  غّؾات جٙجطاي ٞاٛا ثشحسات      m/s  ٚvسشفت خبسجي سٚتاٛس ثشحسات   m ،υٞٛايي ثشحست 

m2/sٔي ثبضذ.
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:اوتقال حزارت در مجزاَا -2 

دس عشاحي ٔبضيٗ اِىتشيىي جٟت ثٟجٛد خٙه سبصي آٖ ٔي تٛاٖ ٔجشاٞبي  ٔحٛسي ٚ يب   •
اِجتٝ، ثٝ وبسٌيشي ٔجشاٞبي ضقبفي دس ٔبضيٟٙبي وٛچه  . ضقبفي سا ٔٛسد استفبدٜ لشاس داد

.چٙذاٖ ٔقَٕٛ ٘يست

دس ٔٛسد ا٘تمبَ حشاست دس حفشٜ ٞب يب ٔجشاٞب اعالفبت ٔقٕٛالً ثٝ ضىُ ٌشافيىي يب ثٝ غٛست  •
.  سٚاثظ تجشثي اسائٝ ضذٜ ا٘ذ



:پزامىدٌ ساسي گزما اس سطح ماضيه  -3 

ٔي تٛاٖ سغح پشاوٙذٜ وٙٙذٜ ٌشٔب دس ٔبضيٗ اِىتشيىي سا ثذٖٚ افضايص اثقبد ٔبضيٗ، ثب ثٝ  •
.  وبسٌيشي پشٜ ٞبيي  سٚي سغح خبسجي لبة ٔبضيٗ افضايص داد

پشٜ ٞبي ٔٛسد استفبدٜ ٔقٕٛالً داساي ٔمبعـ ٔستغيُ ضىُ ٞستٙذ أب ثقضي ٔٛالـ پشٜ ٞبي   •
.  رٚص٘مٝ اي  ضىُ يب ٔمبعـ ٔخشٚعي  ٘يض ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ

٘حٜٛ ا٘تمبَ حشاست ثيٗ يه لبة پشٜ داس ٚ ٔحيظ اعشاف آٖ سا ٔي تٛاٖ ثٝ سسب٘بيي دس داخُ   •
.ثيٗ پشٜ ٞب ٚ ٞٛاي ٔحيظ، تمسيٓ ٕ٘ٛد( ٚ دس حبِت وّي ثٟٕشاٜ تبثص )پشٜ ٚ ٕٞشفت 



:َستٍ استاتًر-مقايمت اتصال قاب  -4  

ٚلتي وٝ دٚ سغح ثشاي تطىيُ يه سغح ٔطتشن سٚي ٞٓ لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ٔقٕٛالً ٘بحيٝ اتػبَ حميمي جبٔذ ثٝ 
ٍٞٙبٔي وٝ تغييشات دٔبي يىٙٛاختي دس أتذاد اجضاء . جبٔذ ثيٗ آٟ٘ب وسش وٛچىي اص ٘بحيٝ اتػبَ ؽبٞشي است

ٔتػُ ثٝ ٞٓ افٕبَ ٔي ٌشدد، تأثيش سغح تٕبس ثش فشآيٙذ جشيبٖ ٌشٔب، ثٝ غٛست فذْ پيٛستٍي دٔبيي ؽبٞش  
.  ٔي ضٛد

خغٛط ضبس ٌشٔبيي تٕبيُ داس٘ذ تب دس ٘مبط اتػبَ حميمي دٚ جسٓ جبٔذ ٍٕٞشا ضٛ٘ذ صيشا ايٗ ٔسيش ثٝ غٛست 
.لبثُ تٛجٟي داساي ٔمبٚٔت وٕتشي ٘سجت ثٝ ٘ٛاحي ديٍش اتػبَ ٔي ثبضذ

ٔمبٚٔت اتػبَ دس ثشاثش ا٘تمبَ حشاست، ثٝ غٛست ٘سجت افت دٔب دس سغح ٔطتشن، تمسيٓ ثش ضبس حشاستي فجٛسي 
:ثٝ ثيبٖ سيبضي. اص آٖ تقشيف ٔي ضٛد
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  ،(Psi 100-50) ٔشثـ ٔيّيٕتش ثش ٘يٛت0/7ٗ تب0/35 ثيٗ اتػبَ فطبس دس وٝ دٞذ ٔي ٘طبٖ ٞب ثشسسي 
  سغٛح ٔمبديش اص ثضسٌتش خٛسدٜ، صً٘ سغٛح دس دسغذ 30-80 حذٚد اتػبَ حشاستي ٔمبٚٔت ٔمبديش
  أش ايٗ ، است غبدق ٍٟ٘ذاس٘ذٜ فطبسٞبي اص ٚسيقي س٘ج دس ٔغّت ايٗ ٚ ثبضذ ٔي ٔطبثٝ پبويضٜ
  اِىتشيىي ٞبي ٔبضيٗ سبص٘ذٌبٖ وٝ چشا ضٛد، سپشدٜ خبعش ثٝ ثبيذ وٝ است ٟٕٔي ثسيبس ٔسئّٝ
 عٛال٘ي ٘سجتبً صٔبٖ ٔذت دس ضٛ٘ذ، ٘ػت لبثٟب سٚي آ٘ىٝ اص پيص سا، ضذٜ سبختٝ ٞبي ٞستٝ ٔقٕٛالً

.وٙٙذ ٔي ٍٟ٘ذاسي ا٘جبس دس

  دسغذ 35 تب 18 ثيٗ سا اتػبَ حشاستي ٔمبٚٔت ٞستٝ، سغح پشداختٗ وٝ است ضذٜ ٔحمك چٙيٗ ٞٓ
  ٟٔٓ چٙذاٖ تأثيش، ايٗ اِجتٝ . ثبضذ ٔي ٍٟ٘ذاس٘ذٜ فطبس اص ٔستمُ تمشيجبً وبٞص، ايٗ ٚ دٞذ ٔي وبٞص
.وٙذ تٛجيٝ سا تِٛيذ دس اضبفي پشداصش ٔشحّٝ وٝ ٘يست



 مقاديز مقايمت اتصال 3-2جديل    410coR ٌتا فطار وگُدارود   228040 mm/N/Psi  

 مقاديز مقايمت اتصال 3-2جديل  410coR ٌتا فطار وگُدارود   2/84/0 120 mmNPsi  

پشداخت ضذٜصً٘ صدٜ ٚ خٛسدٜ ضذٜسغح تٕيض(N/mm2)فطبس تٕبس

0/0
0/7(Psi  100)

24/5
15/1

37/3
28/3

20/1
12/4

پشداخت ضذٜصً٘ صدٜ ٚ خٛسدٜ ضذٜسغح تٕيض(N/mm2)فطبس تٕبس

0/0
0/7(Psi  100)

19/2
13/6

20/1
18/8

12/7
8/5



:جامد مًاد حزارتي َدايت ضزية  -5

  اص ثسيبسي دس ٔقٕٛالً ٔٛسق ٞستٝ ٚ جبٔذ ٔٛاد پيچي، سيٓ حشاستي ٞذايت ضشيت ثٝ ٔشثٛط اعالفبت
  عشاح يه وٝ ٔٛادي اوثش ثٝ ٔشثٛط اعالفبت .است لبثُ حشاست ا٘تمبَ وّي ٔٛضٛؿ ثٝ ٔشثٛط وتبثٟبي
.است ضذٜ اسائٝ (1-2 جذَٚ) فػُ ٕٞيٗ دس تش پيص داسد وبس ٚ سش آٖ ثب اِىتشيىي ٔبضيٗ




