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 تاریخچه

لمانی به نام توماس سیبک نسبت دان آکیتوان به فیزکشف و اساس اولیه پدیده ترمو الکتریک را می

یک مدار الکتریکی بسته شود و یکی از  کرد که اگر با اتصال دو فلز مختلف کشف 1820داد. وي در سال 

شود. سیبک از این آزمایش خود به این اتصاالت حرارت داده شود، در مدار حاصله جریان الکتریکی تولید می

شود، اما چون موضوع به نتیجه رسید که با انرژي دادن به مدار (به شکل حرارتی)، جریانی در مدار القاء می

  ها مسکوت ماند.ر نگرفته بود، این کشف سالاین صورت مورد نظر وي قرا

ژان پلتیر دریافت که اگر جریانی از محل اتصال دو فلز مختلف عبور نماید، محل اتصال گرم یا  1834در سال 

امیل لنز اهمیت  1838شود. پلتیر نیز همچون سیبک از درك کامل این موضوع عاجز ماند. در سال سرد می

رار دادن مقداري آب در محل اتصال دو فلز و گذراندن جریان برق مستقیم از مدار کشف سیبک و پلتیر را با ق

زند و در صورتی که جهت جریان معکوس نشان داد که اگر عبور جریان در یک جهت ادامه یابد، آب یخ می

  از همیت این کشف بازماند. شود؛ با این حال لنز نیز همچون سیبک و پلتیرزده آب میشود، محل یخ

ویلیام تامسون (لرد کلوین) تئوري خود را پیرامون کشف سیبک، پلتیر و لنز تکمیل نمود و با  1855در سال 

  .هاي ترمودینامیک آماري مدرن کامال به اثبات رساندکمک روش

 مقدمه

ه قادر ب ،هايهادکارگیري نیمههپمپ حرارتی ترموالکتریک با الهام از مدل پلتیر ساخته شده است و با ب

شود که جریان الکتریکی باشد هنگامی ظاهر میباشد. اثر پلتیر که عکس اثر سیبک میتشریح اثر پلتیر می

ود داشته باشد. عبور جریا سبب هاي غیر همجنس در آن وجدياهمستقیم از مداري عبور کند که نیمه

د و این اختالف درجه حرارت به اختالف درجه حرارت به وجود بیای ،ي مدارهايهادشود بین اتصاالت نیمهمی

 مقدار فاکتورهاي دیگر و مقدار جریان الکتریکی وابسته است.



لنز نشان داد در صورتی که جهت جریان الکتریکی معکوس شود، وضعیت نقاط اتصال سرد و گرم نیز 

ز مقدار معکوس خواهد شد. با معلوم بودن جنس مواد و مقدار جریان، میزان اختالف درجه حرارت متاثر ا

) خواهد بود. این انتقال حرارت معموال از طریق هدایت بین دو نقطه اتصال گرم و (J)	�RIحرارت حاصله (

  باشد و به منظور بهره برداري زیاد از اثر پلتیر مواد انتخابی باید داراي شرایط زیر باشند:سرد می

  .واحد جریانداشتن ضریب تبدیل باال جهت ایجاد اختالف درجه حرارت زیاد بر  )1

 .�RIداشتن قابلیت هدایت الکتریکی زیاد جهت کاهش  )2

 .داشتن قابلیت هدایت حرارتی کمتر براي به حداقل رساندن مقدار حرارت انتقالی بین اتصاالت )3

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اثر پلتیر و سیبک 1شکل 

  

  

  



  طرح پمپ حرارتی

ی بهتري داشته باشند. با عبور جریان درجه تدر این طرح از موادي استفاده شده است که عملکرد برود

یابد. در این ماژول از موادي از آلیاژهاي بیسموت و تلورید استفاده شده است حرارت در اتصاالت کاهش می

اي با یا ماده Pبراي نوع  �Bi�Te�/Sb�Teهادي عبارتند از که بازدهی خوبی دارند؛ این آلیاژهاي نیمه

اي با الکترون اضافی. یک ماژول واقعی که قادر به یا ماده Nبراي نوع   �Bi�Te�/Bi�Se الکترون ناقص و

ها تشکیل شده است که به صورت ساندویچی بین موادي که مقاومت مکانیکی کار باشد از یک سري زوج

اند و چهار نقطه توسط تسمه مسی به هم متصل شده Nو  Pاند. عناصر مناسبی داشته باشند قرار گرفته

شود و حرارت ورد وجود دارد، ولی فقط دو اتصال موجود است. اتصال باالیی که اتصال سرد نامیده میبرخ

دهد. استفاده از مس به شود و حرارت از دست میکند و اتصال پایینی که اتصال سرد نامیده میجذب می

دهد. اي به سیستم میهها نبوده و شکل هندسی قابل استفادعملکرد اتصال عنوان یک جسم خارجی مانع از

توان به صورت سري در کنار هم قرار داد و چندین ردیف را کنار هم ها نظیر شکل را میتعدادي از زوج

گذاشت تا یک صفحه پدید آید. این صفحه قادر است حرارت را در طرف سرد جذب نموده و از طرف دیگر 

  دفع نماید و در نتیجه تولید سرما کند.

  

  

  

  

  



  طرح پمپ حرارتی.  2شکل 

  

  آزمایش تئوري

هاي مخصوص به االکتریکی است. بعد ترمومترها را در جدر این دستگاه تنها نیاز خارجی، انرژي 

ما دهی ماژول خودشان نصب کرده (یکی از ترمومترها که بر حسب درجات زیر صفر مدرج شده در سمت سر

ت کلیدهاي مربوطه به آن حالت تنظیم شوند. دست آوردن شرایط مختلف کافی اسشود). براي بهنصب می

 ،وانتیالتور به طور اتوماتیک روي کلید اصلی قرار گرفته است تا در زمان آزمایش انتقال حرارت صورت گیرد

  ولی باید در هنگام بکارگیري هیتر بیشتر دقت کرد.

شوند، در نتیجه جریانی در داري میاند در دو دماي مختلف نگهدیگر متصل شدهدو فلز مختلف که به یک

نامیده و نسبت  Eگیري کرد. این جریان را توان آن را توسط پتانسیومتر اندازهشود که میمجموعه ایجاد می

  نامیم:این جریان به اختالف دماي دو سر فلز را ضریب سیبک می



α�� =
�

�� − ��
					→ 						�� = � × �� 

شود، در نتیجه یک طرف از اتصاالت در آن برقرار می Iاگر این مدار را به یک باطري متصل کنیم جریان 

با همان شدت سرما تولید خواهد شد. این مقدار سرما را  C) گرم شده در حالی که در اتصال H(مثال سمت 

  کنیم:را چنین تعریف می هدهیم. سپس ضریب پلتینمایش می qبا 

π =
�

�
 

معرف معرف مقاومت  R) که در آن �RIکند (مدار به باطري متصل است و عبور جریان گرما تولید می چون

آید. همچنین دست میهبر خسب آمپر هستند و در نتیجه افت حرارتی بر حسب وات ب Iمدار بر حسب اهم و 

  نیز وجود دارد. ، گرادیان درجه حرارتIباید توجه داشت که عالوه بر عبور جریان 

شود: نسبت گرماي تولید شده یا سرماي تولید شده در شدت جریان ضریب تامسون به این صورت تعریف می

  ضرب در گرادیان درجه حرارت بر واحد طول:

τ =
��

�	�� ���
 

یرهاي ترموالکتریک را گسترش داد باید بدانیم ضریب سبیک و ضریب لرد کلوین نخستین روابط بین متغ

هاي مدار دخالت داد. اثبات نظري و عملی براي این عمل وجود دارد و ها یا قسمتدر اتصالپلتیه را بایستی 

  بر اساس معادالت ترموالکتریکی:

π = (�� − ��)� = �� 

τ� − τ� = �
��

��
=

�(�� − ��)

��
 

  



  آید:دست میباشند. از ترکیب روابط فوق بتوان گفت پارامترهاي فوق در رابطه با این اثر پر اهمیت میو می

� = �. �. � 

کننده). حرارت و گرماي تولید شده در باشد (قسمت جذبمی �به  �جهت عبور جریان وصل شده از 

یابد و شود در هر دوسو جریان میسیستم که توسط عبور جریان در مسیر و درون عنصر تبریدي تولید می

شود و نصف سرد به وسیله هدایت دریافت میتوان فرض کرد که نصف آن در طرف براي تجزیه و تحلیل می

  ها باید تحت شرایط زیر انتخاب شود:دیگر در طرف گرم. بنابراین طول و سطح مقطع سیم

�(�� − ��)+
1

2
��� = �∆� +

1

2
��� 

باشد، به عالوه گرماي وقتی در طرف سرد تعادل برقرار شود، سرماي پلتیه که همان حرارت جذب شده می

هاي مسی است. قدرتی که الزم است از همراه با مقاومت صفحه �و  �هاي هاديمقاومت نیمهتولید شده از 

  شود:مولد یا باطري گرفته شود (ولتاژ سیبک) چنین تعریف می

� = �� = �(�� + ���∆�) 

� = ��� + ����∆� 

� = ��� + (�� − ��)�(�� − ��) 

  ضریب عملکرد

  شود: نسبت اثر گرمایی یا سرمایی به مقدار انرژي مصرف شده:میضریب گرمایی چنین تعریف 

��� =
��

�
=

(�� − ��)��� − �(�� − ��)− 1 2���⁄

��� + (�� − ��)�(�� − ��)
 

 

  



 هاي قرارداديعالمت

  .درجه حرارت در سمت سرد ماژول =�� 

  .درجه حرارت در سمت سرد ماژول = ��

  .آمپر مصرفی در ماژول = ��

  .ولتاژ در ماژول = ��

 � = �� ×   .توان مصرفی = ��

  .هاي ترموکوپلضریب هدایت سیم =� 

  �و  �هاي هادياختالف فاکتور سیبک براي نیمه =��� 

  روش انجام آزمایش 

  هاآزمایش

  بررسی اثر پلتیر) 1

تا دماها به مقدار مطلوب برسند و سپس مراحل دقیقه قبل روشن شده  15در این آزمایش دستگاه از 

 شوند:زیر براي آزمایش طی می

  قبل از شروع آزمایش کلید اصلیOFF شود.می  

 گیرد.کلید کنترل هیتر روي صفر قرار می 

  روي حالت  1کلید شمارهNORMAL .باشد 

  روي حالت  2کلید شمارهPELTIER .باشد 

  روي حالت  3کلید شمارهNORMAL .باشد 



 روي حالت  4لید شماره کOFF .باشد 

  کلید اصلی دستگاه روي حالتON .باشد 

 کنیم.دقیقه جدول زیر را تکمیل می 5با خاموش کردن هیتر و روشن نگه داشتن فن، هر 

  . بررسی اثر پلتیر 1جدول 

4 3 2 1 Test No. 

Minute 20 Minute 15 Minute 10 Minute 5 Time 

    hT 

    cT 

    mV 

    mI 

    mW 

 ضریب پلتیر    

 

  هاي آزمایشخواسته

  را بر حسب توان ورودي به ماژول رسم کرده و ضریب پلتیر در هر مرحله محاسبه شود. �∆و   ��و  ��

  

  

  

  



 بررسی اثر سیبک) 2

شود که بتواند در این آزمایش خصوصیات مربوط از طریق فراهم کردن قدرت توسط هیتر حاصل می

راي آزمایش مدار باز را در مسیر ماژول به دلیل اختالف دماي موجود در همین ماژول القاء نماید. ب ولتاژ

 شوند:طی می مراحل زیر

  قبل از شروع آزمایش کلید اصلیOFF شود.می  

 گیرد.کلید کنترل هیتر روي صفر قرار می 

  روي حالت  1کلید شمارهSEEBEK .باشد 

  روي حالت  2کلید شمارهPELTIER .باشد 

  روي حالت  3کلید شمارهNORMAL .باشد 

  روي حالت  4کلید شمارهON .باشد 

  کلید اصلی دستگاه روي حالتON .باشد 

به وسیله کلید کنترل شود تا اثر سیبک به دست آید. با افزایش شدت جریان کنترل هیتر به تدریج زیاد می

  شود.ند. سپس جدول زیر پر میاو شدت جریان از روي ولتمتر قابل خواندن هیتر، ولتاژ

  

  

  

  

  

  

  

  



  سیبک. بررسی اثر  2جدول 

4 3 2 1 Test No. 

Minute 20 Minute 15 Minute 10 Minute 5 Time 

    hT 

    cT 

    hV 

    hI 

    mV 

 ضریب سیبک    

  

  هاي آزمایشخواسته

  را بر حسب توان ورودي به ماژول رسم کرده و ضریب سیبک در هر مرحله محاسبه شود. �∆و   ��و  ��

 

  

  

  

  



  

 توربین گازيآزمایش 

  

  

  

  

  

  

  



  هدف آزمایش

هاي عملکرد و بررسی دست آوردن منحنیههاي گازي و بآشنایی با تجهیزات اصلی و نحوه عمل توربین

   .هاي مختلف دستگاهمشخصات و رفتار قسمت

 مقدمه

بخار آب استفاده  يکه در آن از هوا به جا ینبخار است، به جز ا ینگاز مشابه تورب ینتورب یعملکرد اساس

 شود.یکمپرسور وارد و در آن جا توسط کمپرسور تا فشار باال متراکم م یکجو به درون  يتازه يشود. هوایم

  گردد.یم تعلشده وسوخت مش ینوارد تورب يسوخت به درون هوا، انرژ یقسپس با تزر

حرارت و فشار باال  يدرجه ياراد يشود. گازهایم یادبا درجه حرارت ز یانیجر یداحتراق سوخت باعث تول

 ینگردد. کار محور توربیم یدکار تول یندفرا ینشوند و در ایمنبسط م یشده و تا فشار خروج ینوارد تورب

تواند به محور جفت شده باشد استفاده یمولّد برق که م یلاز قب یلوسا یگرد یاچرخاندن کمپرسور  يبرا

حرارت  يدرجه يکه دارا یکار محور دستگاه استفاده نشده است، در حال يکه برا يشود. آن بخش از انرژیم

گاز با توجه به اهداف  ینتورب یشود. طرّاحیخارج م یناز تورب یخروج يهاهستند همراه با گاز یادو سرعت ز

  مورد نظر به حداکثر مقدار خود برسد. یديتول ژيکه انر يابه گونه ،یردگیصورت م

توانند مانند آب ینم یخروج يباشد، گازهایهوا م یژناکس یازمندکه چون احتراق سوخت ن باید توجه داشت

  بازگردند یکلبخار مجددا به س يهایروگاهن يموجود در چرخه

است.  یرون یدتول يیلهوس یکگاز  ین، غالباً توربکم باشد الزم بوده و فضا یرون  یاديکه مقدار ز یمواقع در

فالت قاره،  يهایروگاهتوربوجت، ن يجت، موتورها يهاکاربردها عبارت اند از: موتور یناز ا ییهامثال

در حداکثر مصرف  یرون یکمک يمولّدها یا لّی،کوچک مح يهایروگاهن یکوپتر،هل يموتورها ی،کشت يموتورها

گازها  ینن از اتوایگاز نسبتاً باالست، م یناز تورب یخروج يبزرگتر. چون درجه حرارت گازها يهایروگاهن

  بخار سود جست. یروگاهگرم کردن آب مورد استفاده در ن يبه جو، برا یهقبل از تخل



  آزمایش تئوري

که در حالت ایده ال  ،باشدل استاندارد هوایی یا برایتون میهاي گازي سیکنامیکی توربینسیکل ترمودی

محفظه احتراق و مطابق شکل زیر شامل دو فرایند ایزنتروپیک در کمپرسور و توربین و دو فرایند ایزو بار در 

 .استدفع گازها 

 

سیکل توربین گازي . 1 شکل               

 

 گازهاي خروجی از )باشند. در سیکل باز (شکل فوقهاي گازي در دونوع باز و بسته میهاي توربینسیکل

اي هواپیما مورد استفاده قرار شوند که این سیکل بیشتر در موتورهتوربین به درون اتمسفر تخلیه می

 گیرد، گازهاي خروجی از توربینهاي برق مورد استفاده قرار مینوع بسته که عمدتاً در نیرو گاه گیرد. درمی

کمپرسور گردیده  رده و بعد از خنک شدن مجددا واردعبور ک ( cooler) ) از درون بخش دفع گرما4مرحله (

شوند که نوع دو گروه صنعتی و هوایی تقسیم می هاي گازي از نظر کاربردي بهتوربین .شودو سیکل تکرار می

  .ندگیررار میاول در صنعت و نوع دوم در هوانوردي مورد استفاده ق

  

  



 شرح دستگاه آزمایش 

با سیکل باز بوده و اساسا از سه قسمت اصلی  IS/60دستگاه توربین گازي موجود در آزمایشگاه از نوع 

تشکیل شده است که عبارتند از: توربین یک طبقه محوري، کمپرسور یک طبقه سانتریفیوژ و محفظه احتراق 

 ) نشان داده شده است.2هاي اساسی دستگاه در شکل (با جریان معکوس. قسمت

  

  دستگاه توربین گازي.  2 شکل

  

نشان داده  3بوده که مشخصات و تجهیزات آن در شکل  )control desk(دستگاه مجهز به یک میز کنترل 

هاي دیگر و نیز مومتر و فشار سنجهاي اساسی فوق دستگاه مجهز به تعدادي ترشده است عالوه برقسمت

ستارت سولزئید، شمارنده تعداد و ساعت، شمارنده جعبه کنترل که خود شامل سوئیچ استارت الکتریکی، ا

ی که فشار روغن کم باشد ) (که دستگاه را در مواقعSafety cut-oxtsتعداد استارت و قطع اطمینان (

 باشد.کند ) میخاموش می



  

  میز کنترل دستگاه توربین گازي . 3 شکل

  : عملکرد دستگاه

شود پس عمل استارت دستگاه استارت اولیه زده می سازي، پس از آماده  5و 4هاي شکلبا توجه به 

آمده و هوا از مجاري ورودي  اثر آن محور کمپرسور به دوران در طور خودکار انجام پذیرفته و درهکامال ب

س از پگردد. سپس این جریان هوا با سرعت زیاد از میان دیفیوزرها عبور کرده و مکیده شده و بعد متراکم می

هاي اطراف اسپریر و سایر نقاط وارد مجاري اطراف محفظه احتراق شده و از طریق سوراختراکم بیشتر 

 گردد.مشخص شده در شکل وارد محفظه احتراق می



برروي  در تمام این لحظات سوخت توسط اسپریر به داخل محفظه احتراق پاشیده شده و نیز شمع موجود

یط مناسب عمق احتراق کامل که صداي آن قابل باشد. پس از حصول شرامحفظه در حال جرقه زدن می

گیرد. گازهاي حاصل از احتراق پس از عبور از مجاري مشخص شده در شکل، از تشخیص است صورت می

  دارد.را به دوران وا میها با انرژي بسیار باال وارد محفظه تور توربین شده و محور آنطریق مجموعه نازل

  شوند.وجی به محیط تخلیه میاي خرگازها نهایتا از طریق مجر

  

  شماي کلی اجزاي دستگاه توربین گازي . 4 شکل



  اجزاي دستگاه توربین گازي . 5 شکل

  

  



  محاسبات آزمایش:

 کنیم:نشان داده شده است را معرفی می 3ها در شکل هاي زیر را که تعدادي از آنر ابتدا زیر نویسد

 :A اتمسفر :a هوا

 Airmeter( :oاندازه گیر هوا (در گلوگاه  b: ترمز

 :1 در ورودي به محفظه کمپرسور :c کمپرسور

 2: در خروجی از کمپرسر :comb احتراق

 3: داخل محفظه احتراق :d دینامیک

 :4 در ورودي نازل توربین :g گاز

یک نقطه خیالی در توربین آنچنانکه افت  :i ایده آل

الزمه حرکت کمپرسور  (���)�δTدماي 

  .باشد

5: 

  :is آیزنتروپیک

وجی توربین (بالفاصله بعد از در خر s: استاتیک

 هاي توربین)پره

6: 

 :7 هادر خروجی تخلیه گاز t: کلی

  

  مثال: 

δP�(���) تغییر فشار دینامیکی بین خروجی کمپرسور و ورودي نازل :.  

δT�(���)� تغییر دماي کلی ایده آل بین خروجی کمپرسور و ورودي نازل:.  

  

  



 a، پارامتر سرعت کمپرسورU/�T�(1) شود.نیز نامیده می "سرعت بی بعد"الح ، که در اصط  

Uتور کمپرسور (وتوان با استفاده از سرعت دورانی ررا می، سرعت نوك پره کمپرسور بوده که میزان آنN� ،(

  دست آورد.                                ه) ب6.5inو قطر خارجی آن( معادل 

N� =
46000

3000
N� 

T�(1)توجه شود :  = T(�)  

a(  قدرت ترمزي)Brake Hourse Power – BHP ( 

BHP توان با دانستن بار خالص ترمزي (را میWو سرعت ترمزي� ،((N�)  و ثابتی که بر روي صفحه

  دست آورد:همشخصات ترمز داده شده به کمک رابطه زیر ب

B.H. P =
W� × N�

ثابت	ترمز
 

b(  ،دبی جرمی هواM (lb/sec)  

 دست آوردن دبی جرمی هوا باید مراحل زیر به ترتیب انجام پذیرد:هب براي

I.  نسبتδP�(���)/P�  شود.محاسبه می  

II. ) با استفاده از منحنی کالیبراسیون اندازه گیر هواAirmeter1هاي شماره )، (منحنیc  1وb  1وa (

مساحت گلوگاه اندازه گیر هوا بوده و معادل  �X را مشخص کنید: M�T�/(X�P�)مقدار 

15.3in� باشد.می  

III.  مقدار حاصله از قسمتІІ  را درX� شود تا ضرب میM�T�/P�  (در اصطالح دبی جرمی بی بعد)

  دست آید.هب

IV.  دبی جرمیM وسیله ضرب مقدار فوق در هرا بP�/�T� آید.دست میهب  

P� بر حسب psi  وT�  بر حسب°K باشد.می  



c(  ، نسبت تراکمR  

R =
فشار	کل	تحویل	کمپرسور

فشار	کل	در	ورودي	به	محفظه	کمپرسور
 

) وجود داشته که بایستی در محاسبه نسبت 1) و ورودي به محفظه کمپرسور (Aیک افت فشار بین اتمسفر (

 دست آورد.هب 2توان از منحنی شماره قرار گیرد. مقدار این افت را می تراکم مورد توجه

R =
P�(�) + P�(�)

P� − δP�(���) + P�(�)
 

 توان صرف نظر نمود.در مقایسه با  فشارهاي استاتیک می (�)�Pو   (�)�Pاز ترم هاي

d(  ،نسبت انبساطE  

هاي کل این نقاط بوده و از رابطه زیر رفته و نسبت انبساط بر اساس فشارصورت گ 6و  4انبساط بین نقاط 

 آید:دست میهب

E =
P�(�) + P�(�)

P� + δP�(���) + δP�(���)+P�(�)
 

P�(�)  در مقایسه باP�(�) باشد. فشار کل در خروجی توربین، کم بوده و قابل صرف نظر کردن میP�(�)  را

ت مختلف بر روي دست آورد. این منحنی نتیجه آزمایشاهب 3از منحنی شماره  kتوان با استفاده از ضریب می

 محاسبه نمود:توان از رابطه زیر را می (�)�Pباشد. کانال خروجی می

P�(�) = k�P� + δP�(���)� 

Eبنابر این:                                                                             =
��(�)

��������(���)�
  

  

  

  

 



e(  :بازده کمپرسورη�  

  گردد:کمپرسور طبق رابطه زیر معرفی می بازده آدیاباتیک

η� =
δT�(���)��
δT�(���)

 

 توان نشان داد که:می

η� =

δT�(�) �R
���
� − 1�

δT�(���)
 

γ باشد.در دماي متوسط تراکم می  

چرا که ،استفاده شود، مقادیر بازه کمی حاصل خواهد شد (���)�δTاگر چنانچه از مقدار اندازه گیري شده 

باشد. لذا از منحنی شماره تر موتور نیز میهاي داغري شده ناشی از افزایش دماي قسمتاین کمیت اندازه گی

  نتایج آزمایشات دقیق حاصل شده است. آید. این منحنی از یک سريدست میهب(�)�δT�(���)/T	مقدار 4

f(  بازده توربینη����  

  افت دماي کلی گاز و توربین را می توان با نمودار زیر نشان داد:

  

  

  

  

  

  

  

4 

�T�(���) 

�T�(���) 

�T�(���) 

5 

6 



 δT�(���)توان با استفاده از رابطه زیر کمپرسور بوده که مقدار آن را می به منظور به حرکت در آوردن

  بدست آورد:

δT�(���) = δT�(���) ×
c��
c��

 

 c�� وc�� باشند.دماهاي متوسط تراکم و انبساط می ، گرماهاي ویژه هوا و گاز، به ترتیب در  

هاي ها و سایر افتو غلبه بر اصطکاك )BHP(به منظور تولید قدرت محوري  (���)�δTباقی مانده افت دما، 

  دست آورد.هب 6توان می توان با استفاده از منحنی شماره را می FHPباشد. می )FHP(موتور 

  عبارت خواهد بود از: (���)�δTنهایتاً 

δT�(���) =
(BHP + FHP) × 1.43

M
 

  

  توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود:راندمان توربین را می

η���� =
δT�(���)

δT�(���)��
 

  که در آن:

δT�(���)�� = T�� ×

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�E

���
� − 1�

E
���
�

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

γ باشد.در دماي متوسط تراکم می 

g( بازده احتراق  

η���� =
δT�(���)

δT�(���)�
 

  



  توان به دو طریق محاسبه نمود:را می �(���)�δTافزایش دماي ایده آل 

  الف) براي هر سوختی:

δT�(���)� =
fuel	flow	 �

1b
sec�

× L. C. V(
CHU
lb

)

M(lb/sec) × c��(CHU/lb/℃)
 

.L)  یک سوخت معین  ب)براي C. V = Lower	Calorific	Value)         

I. به دست آورده شود. نسبت دبی سوخت به هوا         Fuel flow/M 

II.  8از منحنی هاي شمارهa  8وb   (و یا یک منحنی معادل براي سوخت مورد استفاده) مقدار

δT�(���)�  را با استفاده از مقدارT�(�) شود.بدست آورده می 

h(  حرارتیبازده 

η������� =
work	dons

heat	supplied
=

B.H. P × 550

fuel	flow	 �
lb
sec�

× L. V. C × J
 

i( بازده استاندارد هوا 

η���	�������� = 1 −
1

R���
 

j( سبت دماي ماکزیمم به دماي ورودي کمپرسورن 

T�(�)/T�(�) 

k( ) نسبت کارwork ratio( 

حوري و غلبه بر نسبت کار سهمی از قدرت کل تولیدي توسط توربین بوده که صرف تولید قدرت م

  .گرددها میاصطکاك

work	ratio =
δT�(���)

δT�(���)
 

  



l( ضریب جریان توربین 

k =
M�T�(�)

P�(�)
× �

E�

E� − 1
 

m(  مصرف مخصوص سوخت)specific fuel consumption( 

S. F. C =
Fuel	flow	(lb/sec) × 3600

B. H. P
									[lb/B.H. P./hour] 

 

  انجام داد:توان بر اساس یک دقیقه بصورت زیر موازنه گرما را می

  

  

  

  

  

  

 

  

  

c��  در دماي متوسط افت دمايδT�(���) باشد.می  

 

J = 1400	ft. lb/CHU 

CHU = Centigrade	Heat	Units 

  

 
CHU % 

B.H.P. 
B. H. P.× 33000

J
 

 

F.H.P 
F. H. P.× 33000

J
 

 

Exhaust c�� × 	δT�(���) × M × 60 
 

Radiation 

including 

heat to oil 

by subtraction 
 

Heat in fuel fuel	flow	 �
lb

sec
� × L. V. C × 60 100 



  خواسته ها

هاي گازي و خصوصیات اجزاء اصلی و نحوه عملکرد هریک از هاي باز توربینبحث جامع در مورد سیکل )1

  ها.آن

  هاي بخار و یا موتورهاي پیستونی (از نظر کلی).ها با توربینهاي گاز و مقایسه آنموارد کاربرد توربین) 2

   شرح دستگاه و نحوه عملکرد آن )3

  بیان روش انجام آزمایش )4

  انجام محاسبات براي مراحل مختلف آزمایش و ارائه یک نمونه کامل از محاسبات  )5

  رسم نمودارهاي زیر و بحث کامل در مورد هریک: )6

a) (SFC , bhp (–  دور  

b ( دبی جرمی سوخت و نسبت سوخت به هوا) (– bhp  

c دماي گازهاي خروجی (– bhp  

d( نسبت تراکم و راندمان کمپرسور) (- دبی جرمی بدون بعد  

e دور  –) بازده توربین  

  اساس کار دینامومتر هیدرولیکی  )7

 

  

  

  

  

 



  تاریخ:      فشار محیط:      دماي محیط:

  

  

  

  

 6 5 4 3 2 1 مرحله/واحد متغیرها

bw Kg       

bN Rpm       

Imp.tip p. 21b/in       

s2P 
21b/in       

t(2)T Co       

t(6)T Co       

t(4)T Co       

o)-(ASSP O2In H       

s(6)P O2In H       

4)-s(2SP In Hg       

waterT Co       

inlet)air(T Co       

oilT Co       

oilP 21b/in       

زمان مصرف نیم لیتر 

 سوخت
sec       
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  هدف آزمایش

رون است. اگر یهدف از این آزمایش، بررسی تبدیل حالت مایع به بخار (تغییر فاز) و کاربرد معادله کالپ

شود درجه حرارت ثابت مانده و تغییرات حجم شدید میدهیم، حرارت  )دماي جوش( اشباعمایعی را در فشار 

تا اینکه تمام مایع داخل ظرف تبدیل به بخار گردد. سپس در اثر ادامه حرارت دما و حجم هر دو تغییر 

  خواهند کرد. 

 مقدمه

مهندسی  علوم در توجه مورد تحوالت و هاپروسه از بخار به مایع از یا و مایع به جامد حالت از فاز تغییر

 اکثر در را فاز تغییر پدیده اینکه به توجه با ترمودینامیک مبحث باشد. درمی مکانیک مهندسی خصوصهب

 از فاز تغییر زمان در ماده رفتار مطالعه و شده پدیده این به خاصی توجه لذا داریم غیره و توانی هايسیکل

 آن خواص و طبیعت در آن وفور به توجه با که است موادي جمله از آب است. برخوردار سزائیهب اهمیت

- پیش برنامه به توجه با لذا گیردمی قرار استفاده مورد غیره و نیروگاهی هايسیکل در عامل سیال عنوانهب

 همزمان عملی صورتهب رشته این دانشجویان است الزم مکانیک مهندسی کارشناسی دوره جهت شده بینی

 نزدیک از آزمایشگاه در عملی طورهب بهتر درك جهت درس این گذراندن از بعد یا و ترمودینامیک درس با

  .نمایند بررسی و مطالعه را ماده این فاز تغییر تحول

 با که بوده ثابت حجم فضاي یک شامل در اصل که باشددرآزمایشگاه دیگ مارست می استفاده مورد وسیله

 آب بخار به را مایع آب فاز تغییر ثابت حجم تحول یک طی حرارت افزودن و فضا این در آب دادن قرار

 تجهیزات از استفاده با بود. خواهند هم مجاورت در بخار و مایع فاز دو همواره تحول طول در داشت. خواهیم

 .بود خواهند گیرياندازه قابل دما و فشار به مربوط مقادیر لحظه هر در شده نصب گیرياندازه

 



  آزمایش تئوري

 یک براي فشار همین و گانه سه نقطه به رسیدن تا و مختلف دماهاي در جامد یک بخار فشار هرگاه

 ) را1شکل ( گراف شود، رسم P-T نمودار یک در نتایج و شود گیريهانداز بحرانی نقطه رسیدن به تا مایع

 دهند:می نشان را زیر موارد همزمان وجود نمودار، این .داشت خواهیم

 گیرند.می قرار تصعید منحنی امتداد در بخار و جامد )1

 گیرند.می قرار تبخیر نیحمن امتداد در بخار و مایع )2

 گیرند.می قرار ذوب منحنی امتداد در جامد و مایع )3

  

  

  1شکل 



 منحنی و بخار خط تبخیر منحنی شبنم، خط تصعید منحنی باشد، آب نظر مورد ماده که خاصی حالت در

 منحنی شیب اما .هستند مثبت مواد تمام براي بخار و تصعید هايمنحنی شود. شیبمی نامیده یخ خط ذوب

 اما است، مثبت مواد اکثر براي منحنی این شیب که کرد توجه باید .باشد منفی یا مثبت است ممکن ذوب

  .باشدمی مهم هاياستثناء از یکی آب

 آب) شود (مانند منقبض شدن ذوب ضمن که ايماده هر ذوب منحنی شیب کالپیرون، معادله به مراجعه با

 و تصعید هايمنحنی برخورد نقطه .بود خواهد مثبت شوند منبسط شدن ذوب ضمن که موادي براي و منفی

 شکل به ماده یک گانه سه حالت P-Tنمودار  در تنها که کرد توجه باید .گویندمی گانه سه نقطه را تبخیر

  .گرددمی ظاهر خط یک صورت به نقطه این P-Vنمودار  در صورتیکه در است. نمایش قابل نقطه یک

 P-V-Tسطح 

-دیاگرام در موجود اطالعات کلیه توانشود، می استفادهP-V-T  مختصاتی سه دیاگرام یک از چنانچه

 در سطوح این از نمونه دو باشیم. داشته را P-V-Tسطح  نتیجه در داده و نشان جایک را P-Tو  P-Vهاي 

 که است آب مانند ايماده به مربوط ترمودینامیکی رویه )2است. شکل ( شده داده نشان )3) و (2هاي (شکل

 ذوب، حین که است اکسید کربننظیر دي ايماده براي )3شکل ( شود ومنقبض می شدن ذوب ضمن

 است. شده رسم واقعی میزان از ترکوتاه حجم محور و اندنشده مقیاس رسم با هادیاگرام این گردد.می منبسط

 آید؛ در حالی که اگر روي صفحهمی بدست نمودار معمولیشود،  تصویر P-Vصفحه  روي P-V-Tسطح  اگر

P-T  تمام تبخیر، خط روي بخار -مایع ناحیه تمام تصعید، خط روي بخار -جامد ناحیه تصویر شود، تمام 

  .شودمی تصویر گانهسه نقطه روي گانهسه خط باالخره و ذوب خط روي مایع -جامد ناحیه

 شود؛می نامیده گاز بحرانی دماي از باالتر دماي با محفظه، یک حجم به محدود و آزاد سطح بدون ماده یک

  .نامیممی بخار آن را باشد، مربوطه بحرانی دماي از کمتر ماده دماي فوق شرایط با اگر

  



    

  3شکل   2شکل 

 

 حالت معادالت

 غیر ساده، معادله یک توسط P-V-Tشده  گیري اندازه مقادیر از ايگسترده بازه در ماده یک رفتار بیان

 است. این شده ارایه بخار -مایع و بخار مایع، نواحی بیان براي تنها معادله 60 از بیش است. تاکنون ممکن

  .اندآمده بدست آلایده گاز به مربوط معادله براساس معادالت

 دما، جرم حجم، فشار، هايمشخصه شامل شودمی مشاهده زیر در که طورهمان آلایده گاز یک حالت معادله

  باشد:می گازها عمومی ثابت و

)1(  PV = mRT  

و  بوده بینیپیش قابل دما و حجم فشار، تغییرات با رابطه در آلایده گاز یک رفتار (1) رابطه از استفاده با

 از و بوده آلایده گازهاي رفتار از متفاوت حقیقی گازهاي رفتار حالیکه در نمایدمی پیروي رابطه این از کامالٌ

 از است الزم حقیقی گازهاي رفتار مطالعه جهت نمایند.نمی پیروي کامل گازهاي به مربوط حالت معادله



 نمود. از استفاده اندآمده بدست تجربی هايروش از استفاده با اکثرا که گازها این به مربوط حالت معادالت

 برد: نام را بریجمن -بیتی رابطه توانمی کنندمی بیان را حقیقی گازهاي رفتار که معادالتی جمله

 

 

 هايداده به مقادیر نزدیکترین رابطه، شودمی سعی هاآن در که هستند تجربی کامالً معادالت این از برخی

از  اند. یکیآمده دستهب گازها سینتیک تئوري محاسبات براساس دیگر برخی حالیکه در بدهد، را تجربی

والس  در وان حالت معادله است، آمده بدست مولکولی رفتار فرضیات براساس که تئوري، معادالت معروفترین

 کند.می سازيشبیه خوب نسبتاً را بحرانی نقطه از باالتر مایع -بخار نواحی معادله این است.

 حرارتی انرژي صورتهب انرژي افزایش با گرفت خواهد قرار مطالعه مورد آزمایش این در که آب با رابطه در

 از هامولکول از بیشتري تعداد شدن جدا موجب انرژي افزایش این و یافته افزایش هامولکول سینتیک انرژي

 موجود فشار به بستگی بحث مورد تعادل شد. حالت خواهد تعادل حالت به سیستم رسیدن تا مایع آزاد سطح

 سطح از مولکول شدن کنده باشد،می پایین فشار مقدار مواقعی که در دارد. بخار و مایع آزاد سطح بین در

 به رسیدن امکان پایین فشارهاي در بنابراین باشد،می باالئی مقدار داراي فشار که است حالتی از ترسهل آزاد

  

  بریجمن -معادله بتی



 خواهیم معین فشار یک در را تعادل حالت دما این در که دمائی باشد. می میسر کمتري انرژي با تعادل حالت

 .نامید خواهیم اشباع دماي داشت

 آب بخار تعادل حالت در اشباع بخار دماي و فشار بین رابطه آن از استفاده با که است ايوسیله مارست دیگ 

 دستهب مقدار با آزمایش طریق از آمده بدست  ) sat )dp / dtشیب  گیرد.می قرار مطالعه مورد آب مایع با

  گیرد. قرار مقایسه مورد تواندمی آب بخار جداول از آمده

 داشت: خواهیم کالپیرون -کالوزیوس روابط از استفاده با
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انرژي الکتریکی دستگاه توسط یک کلید  .شیر اطمینان –ترمومتر  –فشار سنج  –مخزن صلب فوالدي 

است. جریان  2Kwشود. المان گرم کننده داراي قدرت هرتز و یک فاز تأمین می 50از برق شهر با فرکانس 

  گیرد.آمپر صورت می 10ولت توسط یک کابل مقاوم  240تا  220

  

  

  

  

  

  

  

  . دستگاه آزمایش 4شکل 

  دیگ مارست

لیتر با ضخامت ورق زیاد تا بتواند در فشارهاي باال  4اي به حجم دیگ مارست مخزنی است استوانه

ورق آهن نازك پوشیده شده در نتیجه فاصله هوائی ایجاد شده که یک نوع عایق مقاومت کند بدنه دیگ با 

دهد. یک بوشن باشد، که فشار مخزن را نشان میباشد این دیگ داراي یک فشارسنج، باالي دیگ میمی

دار درون دیگ رفته و انتهاي بوشن بسته است. درون بوشن پر شده از روغن معمولی (تا فاصله  هوائی مهره



که بین ترمومتر و بوشن وجود دارد توسط روغن از بین برده شود). حدود 
�

�
باشد و دیگ پر از آب می 

�

�
خالی  

شود و شیر بوشن را باز کرده و آب را درون دیگ ریخته می هبراي پر کردن دیگ از آب مقطر ابتدا مهر . است

مهره بوشن را بسته و درون بوشن روغن باالي دیگ را باز کرده تا زمانی که آب از شیر خارج شود و سپس 

دهیم (شیر حدود اضافه کرده و ترمومتر را سرجاي خود قرار می
�

�
از باالي دیگ نصب شده که آب اضافه از  

شود. همیشه شیر خارج می
�

�
  باشد).فضاي دیگ بدون آب می 

  روش انجام آزمایش 

 1کنیم تا آب در فشار ثابت به جوش بیاید. سپس شیر را بسته و به ازاي تغییرات هر بتدا شیر را باز میا

bar  6 کنیم تا اینکه به فشارفشار، دما و زمان مربوطه را در جدول یادداشت می  bar   برسیم. آنگاه هیتر را

  bar 1را به ازاي هر  یابد و دوباره تغییرات دما و زمان آنخاموش کرده که در نتیجه فشار و دما کاهش می

  کنیم.کاهش فشار، یادداشت می

 ایمنی نکات

 آزمایش شروع و دستگاه اندازي راه به اقدام وجه هیچ به آزمایشگاه مسئول یا و تکنسین حضور دونب 

 .ننمائید

 گردند. تعقیب دقت با باید دما و فشار به مربوط مقادیر همواره آزمایش طول در 

 نماید تجاوز آزمایش طول در آن مجاز مقدار از دیگ فشار داد اجازه نباید عنوان هیچ به. 

 و نموده داري خود دیگ بدنه به زدن دست از فشار و دما بودن باال به توجه با آزمایش طول در 

 حفظ احتمالی خطرات از اجتناب جهت را دیگ از متر دو اندازه به حداقل کافی فاصله همواره

 .نمائید



  خطرات به توجه با کن پر و تخلیه شیر کردن باز از فشار بودن باال به توجه با آزمایش طول در 

 .گردد خودداري جداٌ احتمالی

  هاخواسته

منحنی  s=f(Pst(دست آورده در دیاگرام هازاء فشارهاي مختلف بهمیانگین دماي رفت و برگشت را ب )1

 دماي تئوري (از کتاب وان وایلن) را رسم نمائید. –دماي برگشت و دماي متوسط –تغییرات دماي رفت

منحنی  )2
��

��
 را بازاء فشارهاي مختلف براي دماي میانگین و دماي تئوري رسم نمائید. 

رون. یو تغییرات آنتروپی را در ناحیه دو فازي (بخار مرطوب) به کمک معادله کالپ fghگرماي نهان تبخیر  )3

(فصل ده وان وایلن) یعنی از رابطه 
��

��
−

���

��������
=

���

�����
��دست آورید.هب  − �� = را  ���

ازاء فشارهاي هب fgh,  fgSرسم منحنی  وان وایلن بدست آورد. 1.1A.توان بازاء دماي دلخواه از جدول می

دست هکمک رابطۀ کالپیرون از جدول به دست آمده از آزمایش و مقادیري که بهمختلف براي مقادیر ب

 آید.می

رون (یمحاسبه دماي جوش به کمک معادله کالپ )4
��

�
=

�����	

�
�
��

��
ازاء فشارهاي مختلف و هب )�

دست آمده و مقایسه هرون بیکه توسط معادله کالپ s=f( Pst(مقایسه آن با مقادیر تئوري (رسم منحنی 

 آن با منحنی تئوري).

 مطابقت داشته باشد پیشنهاد کنید.دست آمده در آزمایش هکه با اعداد ب sP(S)=f(t(معادله براي  )5

 ها بر روي نتایج آزمایش بیان کنید.نذکر منابع خطا و تأثیر آ )6

 گیري کامل از نمودارهاي فوق.بحث و نتیجه )7

و تأثیر بستن شیر زودتر یا دیرتر از زمان  PVرسم تحول طی شده از ابتدا تا انتهاي آزمایش در دیاگرام  )8

 مورد نظر.



  حرارت و فشار برحسب زمان. منحنی تغییرات درجه )9

  سواالت

  ) علت حلقوي بودن لوله ارتباطی فشار سنج به دیگ. 1

  ) دلیل تخلیه بخار از دیگ قبل از انجام آزمایش.2

شود که براي زمان ) هنگامی که فشار دیگ به ماکزیمم خود رسید و آن را خاموش گردید مشاهده می3

  یابد علت این پدیده را بیان کنید.ایش میکوتاهی فشار ثابت یا کم شده ولی دما افز

  آیا بدنه دیگ عایق است یا خیر چرا؟ )4

  دهد یا خیر؟) آیا در طول آزمایش پدیده جوش رخ می5

  ) بحث در مورد تأثیرات دماي اولیه آب روي نتایج آزمایش.6

  توان اطمینان یافت که آب دیگ به جوش آمده است؟) چگونه می7

  در دیگ.بررسی نوع تحول ) 8

  ) تغییرات حجم آب داخل دیگ در مرحله برگشت به چه صورتی است؟9

  بندي بین صفر تا یک یا سایر مقیاس در فشار سنج چیست؟علت اختالف در فاصله درجه )10

  علت باال واقع شدن منحنی دما نسبت به فشار در مرحله رفت نسبت به برگشت چیست؟ )11

ایم زیر منحنی دست آوردهه(دما نسبت به فشار) که در آزمایشگاه ب ) آیا هر دو منحنی رفت و برگشت12

  گیرند؟ چرا؟تئوریک قرار می

  طور که مالحظه کردید فاصله زمانی طی شده در هنگام تغییرات فشار متفاوت است توضیح دهید؟) همان13

از طُرق پیشنهادي را بدست آورده. کدامیک  P(dt.dp)برحسب  Tتوان شیب منحنی ) به چند طریق می14

  تر است و چرا؟دقیق

15 ( gV شویم، علل آنرا شرح دهید؟کنیم و تا حد مرتکب خطا میرا چگونه محاسبه می  



  ) چند نمونه از کاربرد (تئوریک و عملی) رابطه کالپیرون را بنویسید.16

  ) پدیده جوش را تعریف کنید. دماي اشباع و فشار اشباع را تعریف کنید؟17

  دهد؟ترمومتر تهیه شده بر روي دیگ دماي واقعی را نشان می) 18

  دهد؟اي را نشان می) فشارسنج فشار چه نقطه19

  توان حالت یک ماده خالص را معین نمود؟) آیا به کمک دو مشخصه فشار و دما می20

  ) آیا ماده مورد آزمایش خالص بود؟ (چرا باید ماده مورد آزمایش خالص باشد).21

  تخلیه هوا را  قبل از شروع آزمایش بیان کنید. ) دلیل22

دست آمده از طریق اطالعات جدول مقایسه هدست آمده از نتایج آزمایش را با منحنی بههاي ب) منحنی23

  کنید.

  ) منابع احتمالی خطا را مورد بررسی قرار دهید.24

ها را با توجه به این آزمایش مورد بحث قرار داده و نمونه صنعتی و عملی که در آن ) خواص مایع و بخار25

  این رابطه مؤثر است بیان کنید.
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  هدف آزمایش

آشنایی بیشتر با کمپرسورها و محاسبه مشخصات آنها از نظر عملی و تئوري، آشنایی با تجهیزات و نحوه 

 میانی کاريخنک تأثیر بررسی و کمپرسور واقعی راندمان آوردن دستهاي و بعملکرد کمپرسورهاي دو مرحله

  .دنباشمیآزمایش  از اهداف این اییمرحله تراکم دو با کمپرسور راندمان بر

 مقدمه

روند. اگر به منظور تراکم م یا انتقال سیال به کار میهایی هستند که به منظور تراککمپرسورها دستگاه

 هاي دوارکار روند از کمپرسورهبگازها اي پیستونی و اگر براي انتقال معموال از کمپرسوره ،کار روندها بگازه

اي و چند ي یک مرحلهباشند که به دو دستهشود. کمپرسورهاي پیستونی داراي دور کمتري میاستفاده می

  شوند.اي تقسیم میمرحله

  آزمایش تئوري

�ي ار داده شده به کمپرسور از رابطهک = ∫ آید. بدیهی است که یک روش براي به دست میهب  ���

وامل کردن عکار با کمپذیر داخلی است که این به فرآیند برگشت پرسور نزدیک شدنحداقل رساندن کار کم

پذیر است. توسعه و تکامل استفاده ض غیر شبه تعادلی انجامپذیري از قبیل اصطکاك، انبساط و انقبابرگشت

شود که هر چه طبق فرمول مالحظه میشود. شرایط اقتصادي نیز محدود می يها به وسیلهاز این روش

-. درنتیجه راه دوم (و عملیم یا حجم هواي مکیده شده کمتر باشد، کار مصرفی کمتر خواهد بودنسبت تراک

داشتن حجم مخصوص گاز مورد نظر در طی فرآیند تراکم است. از ، پایین نگهتر) براي کاهش کار کمپرسور

مورد نظر در  داشتن درجه حرارت گازجا که حجم مخصوص گاز تابع دما است، این عمل با پایین نگهآن

اي در هنگام تراکم، افزایش دما، شدید گیرد. همچنین چون در کمپرسور یک مرحلهصورت می فرآیند تراکم،



بوده و بر طبق رابطه 
��

��
= �

��

��
�

���

�
گیرد، چنانچه بدنه کمپرسور به شدت سرد نشود، در صورت می  

توان از کمپرسورهاي چند می لزومدر صورت رسد. به همین دلیل باال به دماي غیر قابل تحملی می هايتراکم

هند. هوا پس از وارد دکن قرار میسردب که بین دو کمپرسور یک میاناي استفاده کرد. بدین ترتیمرحله

داً به کمپرسور یابد و از آنجا مجدار آن ثابت مانده، دمایش کاهش میسردکن درحالی که فششدن به میان

  توان به نسبت تراکم زیادتري دست پیدا کرد.بیشتر باشد میکند. هرچه تعداد مراحل بعدي راه پیدا می

 شرح دستگاه آزمایش 

باشد. ار، کمپرسور و مخزن ذخیره هوا میدستگاه شامل چهار قسمت اصلی الکتروموتور، چرخ طی

طرف آن به یک  طرفه بوده و هرچرخاند که داراي یک شفت دووموتور توسط تسمه چرخ طیار را میالکتر

کمپرسور  نسبت بهي اول داراي ابعاد بزرگتري کمپرسور پیستونی یک طرفه متصل است. کمپرسور مرحله

و هر کدام داراي یک سوپاپ ورودي و یک سوپاپ خروجی است. هوا پس از خروج از هر باشد میمرحله دوم 

گردد تا دمایش کاهش یابد. فشار و سرد می ،ي آبوسیلهه گردد و بیک مبدل حرارتی میکمپرسور وارد 

یک رسنج و دماسنج نصب شده بر روي هرتوان با استفاده از فشاودي و خروجی به هر کمپرسور را میدماي ور

تجاوز نکند، در غیر اینصورت  bar 15اندازه گرفت. در هنگام آزمایش باید دقت نمود که فشار مخزن اصلی از 

 آید.ه صدا درمیسوپاپ نصب شده بر روي مخزن باز شده و آژیر ب



 

  ايطرح شماتیک آزمایش کمپرسور دومرحله .1شکل 

  :مشخصات کلی دستگاه به شکل زیر است 

 . مشخصات دستگاه1جدول 

 کمپرسور دوم کمپرسور اول مشخصات دستگاه

 6 3.25 (in)قطر سیلندر 

 4.5 3.5 (in3)کورس پیستون 

 122 28.85 (in3)حجم جابجایی در هر حرکت 

 4,534 1,984  (in3)حجم فضاي مرده 

  

عدد و هرکدام به قطر خارجی  37هاي اینترکولر: تعداد لوله
�

�
in   18   و طول

�

�
 in 

عدد و هرکدام به قطر خارجی  9هاي افترکولر: تعداد لوله
�

�
in   36و طول in 

 ها جریان دارد.ها و آب از روي لولهتوجه: در اینترکولر و افترکولر هوا در داخل لوله



  روش انجام آزمایش 

ها در مسیر قرار گیرند . ابتدا شیر آب اصلی را باز کرده، باید طوري قرار گیرند که خنک کن شیرهاي آب

دهیم که قرار میها را طوري کمپرسورهاي . سوپاپقرار گیرد  lit/sec  0.25تا ارتفاع دبی سنج برروي 

کنیم موتور به بعد از روشن کردن موتور صبر می . )دهیم(فنر روي سیلندر را فشار می تراکم صورت نگیرد .

دهیم که روي سیلندر را در وضعیتی قرار میهاي ، سوپاپدور مطلوب برسد . بعد از ایجاد تعادل در سیستم 

  کنیم . ) ر آن را آزاد می( فن عمل تراکم صورت گیرد .

رودي به دهیم که هواي فشرده شده به مبدل هدایت شود . شیر وه راهی هوا را در وضعیتی قرار میشیر س

  کنیم .مخزن اصلی را نیز باز می

  هاخواسته

  هاي زیر را محاسبه کنید:) با استفاده از متنی که در ادامه آمده است هریک از پارامتر1

opt, P airṁ, c , Ẇ   ��,�, cycle, W vη , CF , �� 

تروپیک با انبساط پلی) رسم شکل مربوط به هر یک از کمپرسورها در ورق میلیمتري با فرض تراکم و 2

n≈1.28  در نمودارP-V. 

 .P-V) رسم فرایند تراکم هردو کمپرسور در نمودار 3

یک حجم کنترل در نظر گرفته و  ) After Cooler & Inter Cooler( هاي حرارتی ) براي هریک از مبدل4

  ي انرژي را انجام دهید).قانون اول ترمودینامیک را براي آن بنویسید (موازنه

  هاي حرارتی را بیان کنید.) علت وجود مبدل5



  هاجدول ثبت داده .2جدول

         گردش در آب حجمی جریان شدت

        )Coاول(  کمپرسور به ورود هواي دماي

        )Coاول( کمپرسور از خروج هواي دماي

        )Coدوم( کمپرسور به ورود هواي دماي

        )Coدوم( کمپرسور از خروج هواي دماي

        )Coافترکولر( به ورود هواي دماي

         )Coافترکولر( از خروج هواي دماي

        )Coاینترکولر( به ورود آب دماي

        )Coاینترکولر( از خروج آب دماي

        )Coافترکولر( به ورود آب دماي

        )Coافترکولر( از خروج آب دماي

        )2Kg/cmاول( کمپرسور از هوا خروجی فشار

        )2Kg/cmدوم( کمپرسور از هوا خروجی فشار

        )rpmدور(

        )2Kg/cmفشار مخزن(

  



 هاي رفت و برگشتیمختصر به تئوري و روابط حاکم بر ماشین اشاره

 

معرفی اجزاي یک ماشین رفت و برگشتی . 2شکل   
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�
Piston Displacement: PD = (   

 

)2        (  Compression Ratio:  
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  براي کمپرسور P-Vنمودار  . 3 شکل

  

a) Volumetric Efficiency (ηv)  

)4           (  ηv=
������  ���� �� ����� ���������� ��� �����

���������� ���� �� ����� ���������� ��� �����
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(�����)/��
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 تئوري گاز داخل سیلندر در خالل فرایند مکش: حجم مخصوص  ��

 : حجم مخصوص گاز در خط مکش �� 

)5(  V� − V�

V� − V�
=
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�  (n: polytropic exponent) 
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)8(  ⇒  η� = �1 + CF − CF(P� P�)⁄ � �⁄
�∗
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مانده در در کل بنابر دالیلی نظیر افت فشار در شیرها ، انتقال حرارت بین محیط و موتور و وجود سیال باقی

  باشد.)، راندمان حجمی همواره از یک کمتر میTDC(ي مرگ باال سیلندر در انتهاي نقطه

 

b) Compressor Work (W �����) 

3- 9باتوجه به شکل  )            9( :  W �����= W ��� + W ��� + W ��� + W ��� = 

P�(V� − V�)+
��� ����� �

���
+ P�(V� − V�)+

��� ����� �

���
           

 

PL = P1 = P2 

PH = P3 = P4            

V� − V� = m v�        

 V� − V� = m v�  

m باشد.جرم گاز وارد شده به سیلندر در هر سیکل می 

)10(  
The work per unit mass: ������ =
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c) Isothermal Compression Efficiency (��,�) 

  :توان نوشتو می  PV = C، پذیر باشد) برگشتصورت ایزوترم (دما ثابتهاگر فرایند ب
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  ي فرایندهاي ایزوتروپیک، پلی تروپیک و همدمامقایسه . 4شکل 

  مثال

کند. متراکم می kPa 700دریافت کرده و تا فشار  kPa 100یک کمپرسور هواي رفت و برگشتی هوا را با فشار 

باشد. می kPa 10و در خط تخلیه  kPa 5است. افت فشار در خط مکش  n=1.28و  c˚20دماي هواي ورودي 

راندمان حجمی، توان الزم براي تراکم و جرم هواي متراکم شده در هر ساعت را حساب کنید.  ،CF=8%اگر 

) 3PD=500 cm  وN=900 rpm (  

= Pressure in the discharge line + pressure drop at the discharge port HP 

= 700 + 10 = 710 kPa HP 

pressure drop at the intake port –= Pressure in the suction line  LP 

5 = 95 kPa –= 100  LP 

�� =
���

��
=

287 ∗ (20 + 273.15)

100 ∗ 10�
= 0.841 ��/� � 

�� =
287 ∗ (20 + 273.15)

95 ∗ 10�
= 0.885

��

� �
 



η� = �1 + CF − CF(P� P�)⁄ � �⁄
�∗

��

��
= �1 + 0.08 − 0.08 �

710

95
�

�
�.���

� (
0.841

0.885
) 

=  0.66 or 66% 

ṁ = (PD)(number  of cycles per unit time )∗
��

��
=

500 ∗ 10�� ∗ 900 ∗ 0.66

0.841

= 0.3532
kg

min
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���
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− 1�
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�
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− 1� = − 212.42 
��
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P = ṁ W = �
�.����

��
� (212.42)= 1.25�� 

The temperature of the discharge air is: �� = ��(
��

��
)

� ��

� = (20 +

273.15)�
���

��
�

�.����
�.���

 

= 455.17 KH T  

  

  

  

 

a) Intercooling 



 

  ايبراي کمپرسور دو مرحله P-Vنمودار .  5شکل 

  

ي آن براي باشد که با استفاده از حساب دیفرانسیل معمولی مقدار بهینهمتغیر می ��تنها  ي اخیردر رابطه

آید و خواهیم دست میهي فوق و قرار دادن آن برابر با صفر بکار مینیمم به راحتی با گرفتن مشتق از معادله

  داشت:

کاري به جاي آید. همچنین اگر خنکدست میهقبلی مقدار کار مینیمم نیز ب يبا جایگذاري در رابطهکه 

  کرد که فشارهاي بهینه برابر خواهند بود با:توان ثابتدوبار صورت گیرد می یکبار،

)13(  
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)15(  
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           &            ���,��� = �����
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  مراجع 

کتاب محاسبات در پمپ، توربین و کمپرسور / مولف : شرکت . ١

 .ره آوران فنون پتروشیمی

 .سایت ویکی پدیا. ٢

:   شماره نظام بین المللی شابک Compressed Air Manual Book) ( کتاب راهنماي هواي فشرده3. 

 اطلس المللی بین مطالعات موسسه سفارش به ؛ چشمارو میثم:   نام پدیدآور 978- 7689-04-964- 5

  .کاسپین

http://www.acw.ir/book/farsi


  

 موتور احتراق داخلیآزمایش 

 

 

 

  

  



  هدف آزمایش

باشد. مشخصات یک موتور احتراق داخلی می بررسی خصوصیات و آزمایش هدف اصلی تست و دراین

به دو دسته اصلی تقسیم  ،روندطور عمده در وسایل نقلیه زمینی بکار میهموتورهاي احتراق داخلی که ب

  شوند:می

  (سیکل اتو).اي الف) موتورهاي جرقه

  ب) موتورهاي اشتعال تراکمی (سیکل دیزل).

 مقدمه

اي براي هاي احتراق جرقهاي است. در بیشتر موتورآل موتورهاي احتراق جرقهي ایدهي اتو چرخهچرخه

لنگ دو دور دهد و میلیی کامل را داخل سیلندر انجام میي ترمودینامیکی پیستون چهار جابجاهر چرخه

 "اتو"مهندسی به نام  1870در سال  شوند.ها موتورهاي احتراق داخلی چهارزمانه نامیده میموتورزند. این می

 :نمود پیشنهاد را کردمی کار مرحله ي زیر  4اولین کسی بود که موتوري را که بر اساس 

دارد. در قرار  )BDCترین وضعیت خود(اند و پیستون در پاییندر ابتدا هر دو سوپاپ ورود و خروج بسته

که نماید. کمی قبل از اینهوا را متراکم میوزمان تراکم پیستون به سمت باال حرکت کرده و مخلوط سوخت

شود. که این احتراق باعث ور میزند و مخلوط شعلهبرسد شمع جرقه می )TDCپیستون به مرگ باال (

دهند که پیستون را به سمت پایین فشار میهاي فشار باال شود. گازحرارت سیستم میافزایش فشار و درجه

کند. در پایان این لنگ دوران کرده و طی انبساط یا جابجایی نیرو کار مفید خروجی را ایجاد میدرنتیجه میل

شود.در این ي مکانیکی تکمیل میجابجایی پیستون در پایین ترین وضعیت خود قرار داشته و اولین چرخه

هاي خروجی را از آید و گازحتراق پوشیده شده است. حال پیستون دوباره باال میحالت سیلندر با محصوالت ا

هوا -ي سوختي خروج). و مجددا پایین رفته تا مخلوط تازهفرستد(مرحلهطریق سوپاپ خروجی به بیرون می

  را از طریق سوپاپ ورودي به داخل بکشد.(مرحله مکش).



  

  . مراحل موتور احتراق داخلی 1شکل 

  

   براي این سیکل به قرار زیر است: P-Vنمودار 

  

  P-V. نمودار  2شکل 



دست آورد . هحق ثبت اختراع آلمان را ب 1892هاي دیزل را توسعه داد و در سال لف دیزل ایده موتورودور

اختراع شد، که  1876هاي بنزینی در سال با بازده باال بوده است . موتور وجود آوردن موتوريههدف او ب

  خصوصاً در آن موقع بازده باالیی نداشتند.

اي (موتور هاي احتراق جرقههاي احتراق تراکمی است. درموتورآل براي موتوري ایدهي دیزل چرخهچرخه 

خود متراکم شده و عمل احتراق توسط بهتر از دماي احتراق خودبنزینی) مخلوط هوا و سوخت تا دمایی پایین

هاي دیزلی معروفند)هوا تا (که به موتورCIبرگشتیوگیرد. اما در موتورهاي رفتي شمع صورت میجرقه

گیرد که خودي سوخت است متراکم شده و احتراق هنگامی صورت میبهدمایی که باالتر از دماي احتراق خود

یق شود. پس در موتورهاي دیزل شمع و کاربراتور با یک سیستم تزرسوخت به داخل هواي گرم تزریق می

ي تراکم فشرده شده و هوا در طی مرحلهوهاي بنزینی مخلوطی از سوختشود.در موتورسوخت تعویض می

هاي دیزل طی فرآیند خود و یا ضربه موتور محدود می شود. در موتوربهنسبت تراکم توسط دماي احتراق خود

- برد.بنابراین موتورود را از بین میخشود که به این ترتیب احتمال احتراق خودبهتراکم فقط هوا متراکم می

طراحی  14تا12تر تقریبا بین هاي بیشکردن در دماهاي باالتر با نسبت تراکمتوانند براي عملهاي دیزل می

هایی است خود مزیت دیگري نیز دارد و آن برداشتن تمام محدودیتبهو ساخته شوند. نداشتن احتراق خود

اند و در هایی که کمتر پاالیش شدههاي بنزینی موجود است.و سوختموتور که در تولید بنزین مناسب براي

  هاي دیزل مصرف شوند.توانند در موتورترند مینتیجه ارزان

  

  

  

  

  



  براي این سیکل به قرار زیر است: P-Vنمودار 

  

  

  سیکل دیزل P-V. نمودار  3شکل 

شود به شرح میبرگشتی یافت وی که در یک موتور احتراق داخلی رفتیاجزا

  : 1زیر است

شود. بدنه یا آلومینیوم ساخته میهایی است که از چدن وبدنه موتور شامل سیلندر :2ي موتوربدنه )1

باشند که دورتادورسیلندر تعبیه شده می 3شوند، داراي مسیرهاي عبور آبموتورهایی که با آب خنک می

  باشد.می 4کنندههاي خنکخارجی بدنه موتور داراي پرهشوند سطح در موتورهایی که با هوا خنک می است.

به  هاي کارکرد موتور براي فشار آوردن و باز کردن سوپاپمحور دواري است که در چرخه :5بادامکمیل )2

اغلب موتورهاي  کند.صورت مستقیم یا از طریق اتصاالت مکانیکی یا هیدرولیکی در زمان مناسب عمل می

-میل گیرند.باشند که در سرسیلندر موتور قرار میبادامک میمدرن داراي یک یا دو میل خودروهاي سواري

                                                           
1 engine component 
2 block 
3 Water jacket 
4 Cooling fins 
5 Camshaft 



- وسیله یک تسمه یا زنجیر از میلشوند و حرکت خود را بهشده یا چدن ساخته میها از فوالد آهنگريبادامک

  شوند.میها از یک محور توخالی ساخته بادامکها برخی میلبراي کاهش وزن آن گیرند.لنگ می

ت ان هوا را به کمک اختالف افسنجی است که مقدار مناسب سوخت ورودي به جریجریان کاربراتور: )3

  کند.فشار تنظیم می

اندازه  گیرد.جا صورت میبین سرسیلندر و سرپیستون که احتراق آن در انتهاي سیلندر :6محفظه احتراق )4

ن در مرگ پایین است تا حداکثر حجم وقتی که پیستون ظه احتراق از حداقل حجم در زمانی که پیستومحف

  کند.در مرگ باالست پیوسته تغییر می

  کند.لنگ درحال دوران وصل میاي که پیستون را به میلمیله دسته پیستون(شاتون):  )5

 شود.هاي خارجی منتقل میمحور دواري است که کار خروجی موتور به کمک آن به سیستم لنگ:میل )6

هاي در حال حرکت گردد و توسط پیستونهاي اصلی به بلوکه موتور متصل میي یاتاقانلنگ به وسیلهمیل

  آید.برگشتی توسط دسته پیستون به دوران در میورفت

برگشتی وها با حرکت رفتباشند که پیستونهاي با مقطع دایروي در بلوك موتور میاستوانه ها:سیلندر )7

  کنند.عقب حرکت میولوها به جدر داخل آن

هاي خروجی را به خارج از سیلندرهاي کشی است که گازسیستم لوله :چندراهه(منیفولد)خروجی )8

  کند.و معموال از جنس چدن است.موتور هدایت می

- سیستمی براي دفع گازهاي خروجی از سیلندرها تصفیه و تخلیه آنها به محیط می :سیستم خروجی )9

کن کاهش سروصداي  شامل مبدل کاتالیزوري براي کاهش انتشار مواد آالینده صداخفهاین سیستم . باشد

  کردن گازهاي خروجی از قسمت اتاقک سرنشین است.ي اگزوز براي دوردفع موتور و لوله

                                                           
6 Combustion chamber 



ها براي افزایش جریان هوا از میان رادیاتور و بخش موتور که توسط موتور به حرکت از فن :پروانه یا فن )10

  دهد.شده از موتور را هم افزایش میهمچنین حرارت دفع . شودآید استفاده میمیدر 

- هدف از به شود.لنگ موتور متصل میجرم دواري با ممان اینرسی بزرگ است که به میل :فالیویل )11

ت اي بزرگی است، که موتور را در بین مراحل قدرکارگیري این چرخ ذخیره انرژي و دادن مومنتوم زاویه

  کند.تر میدارد و کارکرد موتور را یکنواختدرحال دوران نگه می

سوخت را به داخل هواي  SIنازلی است تحت فشار که در موتورهاي   :پاش یا انژکتور سوختسوخت )12

  افشاند.سوخت را به داخل سیلندر می CIورودي و در موتورهاي 

باشدکه براي تغذیه سوخت از مخزن سوخت به میپمپی با محرك الکتریکی یا مکانیکی  :پمپ سوخت )13

  رود.       موتور به کار می

بندد را سرسیلندر گویند.واشري قطعه اي که انتهاي سیلندرها را می سرسیلندر:سرسیلندر و واشر )14

  گیرد.شوند قرار میسیلندر در محلی که آن دو به هم پیچ میبندي بین بدنه موتور و سرکه براي آب

  رساند.کشی است که هواي ورودي را به سیلندرها میلوله سیستم چندراهه ورودي: )15

 .... .,هاسوپاپ, مخزن روغن, پمپ روغن ,سینی روغن درونی:هاي احتراقهاي موتورسایر قسمت

 شرح دستگاه آزمایش 

  الکتریکی.صفحه کنترل  تست و تختهاست،  دستگاه تست موتور از دو قسمت اصلی تشکیل شده

اند قرار دارد. یک الکتروموتور که توسط یک کوپلینگ به هم متصل شده برروي صفحه تست یک موتور و

شود. در قسمت گازهاي حاصل از احتراق توسط یک لوله اگزوز خرطومی به بیرون از آزمایشگاه منتقل می

توسط لوله پالستیکی از این منبع  که موتور هواي مورد نیاز را ،هوا قرار داردیین تخته تست یک تانک اپ

کند در در قسمت ورودي تانک هوا یک شیلنگ الستیکی قرار گرفته که به مانومتر دستگاه متصل دریافت می



توان فشار کمش هوا را اندازه گرفت. همچنین در قسمت ورودي تانک یک باشد؛ به کمک این مانومتر میمی

موتور در دور تعریف شده آن نصب شده است. در قسمت باالیی تخته اریفیس متناسب با دبی هواي مورد نیاز 

اند. متناسب با نوع هاي مشخص شده برروي برچسب مخازن قرار گرفتهتست سه مخزن سوخت براي سوخت

اي با شود که با لولهموتور نصب شده روي دستگاه از یکی از این مخازن سوخت در طول آزمایش استفاده می

  باشند.اط میموتور در ارتب

اي مدرج نصب شده که هر کدام با یک مخزن در ارتباط است. در برروي صفحه نمایشگر سه لوله شیشه

  ها چند عدد شیر قرار دارد که ارتباطشان به گونه زیر است:قسمت پایین لوله

  شیر سمت راست ارتباط مخزن اصلی با شیر سه راهی است.

  مدرج وصل می کند.شیر سمت باال مخزن اصلی را به لوله 

  رساند.شیر سمت چب سوخت را به موتور می

  شیر سمت پایین جهت تخلیه سوخت داخل مخزن سوخت یا لوله مدرج است.

یکی از شیرهاي موجود براي استفاده در موتور دیزل است. بنابر این یک ورودي دیگر در باال براي سوخت 

  یرگشتی انژکتور قرار دارد.

  سنج.سنج وزمانمتر، آمپرمتر، دوراجزاي دیگري نیز وجور دارند همانند: ولتبرروي صفحه نمایشگر 

  

  

  

  

  



  :مشخصات موتور

  صنام موتور می باشد. LGA-225تست - Stand-موتور نصب شده روي پایه

  :مشخصات فنی

  تک سیلندر، هوا خنک  چهار زمانه

��	5حداکثر توان :   3600حداکثر دور:  − 3/7�� 

  کنروشن شدن موتور با طناب با سیستم جمع  بنزین، نفت گازنوع سوخت: 

:6/7نسبت تراکم:   تنظیم دور با گاورنر از نوع گریز از مرکز  1

1/07حداکثر گشتاور:  ∶  ���	216حجم جابجایی:  10/5

 ��	53کورس پیستون:   ��	72قطر سیلندر: 

  برروي آن نصب شده است.مشخصات فنی الکتروموتور نصب شده برروي دستگاه نیز 

  صفحه کنترل الکتریکی:

  :است زیر صورت به شکل مطابق که بوده نشانگر و کلید تعدادي داراي صفحه این

  

  

  . صفحه کنترل الکتریکی 4شکل 



 سوئیچ عمومی براي روشن کردن کل قسمت کنترل .1

 فیوز .2

 المپ سبز نشان دهنده خاموش یا روشن بودن دستگاه .3

 المپ نمایشگر .4

 نمایشگرالمپ  .5

(چرخش پیچ در  .در شرایط موتور است DCپتانسیومتر براي سرعت چرخشی وقتی که ماشین  .6

 جهت ساعتگرد دور را افزایش می دهد.)

 .(G)یا ژنراتوري  (M)انتخاب کننده براي حالت موتوري  .7

 المپ نشان دهنده وضعیت انتخاب  .8

 المپ نشان دهنده وضعیت انتخاب  .9

 یکپتانسیومتر براي جریان تحر .10

 فیوز .11

 آمپرمتر براي جریان تحریک .12

  :اندازي موتورراه

 شود.روشن می 3سوئیچ عمومی را روشن کنید: المپ  .1

 انتخابگر را در وضعیت موتوري قرار دهید. .2

 را روي صفر تنظیم کنید. 10و 9پتانسیومترهاي  .3

 هندل طنابی را چند بار بکشید تا موتور روشن شود. .4

 اي افزایش یابد.زاویه اهرم گاز را باال ببرید تا سرعت .5

 شود.روشن می 9قرار داده در این حالت چراغ  (G)انتخابگر را در حالت ژنراتوري  .6



 دور موتور را با افزایش یا کاهش بار تنظیم کنید. 10با استفاده از پتانسیومتر  .7

گیري ذاري زیاد روي موتور جلوبهتر است در حالی که موتور هنوز به حالت پایدار نرسیده از بارگ .8

  .شود

  روش انجام آزمایش 

کنیم. بعد از آماده سازي وروشن نمودن موتور، با اعمال بار دور موتور را برروي عدد مورد نظر تنظیم می

دست آوردن هسنج یادداشت نموده وبراي بمصرف مقدار معینی از سوخت را با استفاده از لوله مدرج وزمان

کنیم. همچنین براي محاسبه مقدار شده توسط ژنراتور را نیز ثبت میتوان موتور مقادیر ولتاژ وآمپر تولید 

خوانیم. این عمل را با شش هواي ورودي به موتور اختالف فشار ایجاد شده در اریفیس را از مانومتر موجود می

  دور مختلف تکرار کنید.

  هاي مختلفی از فشار متر رنجتوان با تغییر زاویه لوله مانواز مانومتر باید دقت کرد که میبراي استفاده

 اي است که دقت بیشتري دارد.را خواند. در هر حالت ترجیح با آن زاویه

 توان دبی جرمی ودبی حجمی انومتر که از قبل کالیبره شده میتوسط دیاگرام موجود در پشت م

هوا کدام یک از سه هواي ورودي را نیز تعیین نمود. البته با دانستن اینکه اریفیس نصب شده برروي تانک 

 باشد وازکدام منحنی باید استفاده نمود.اریفیس موجود براي دستگاه می

  

  

  

  

  

 



  جدول زیر را با توجه به توضیحات داده شده پر کنید:

  

N (rpm) V (v) I (A) T ∆�	(�� − ������) �̇� �
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  :ها وروابط مورد نیازفرمول

Power  

  

 Power taken from Generator:   ��= ��                                                                              -
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           -2 Engine power:                                � =
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Where ��  is the efficiency of Generator. 
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  هاخواسته

هر کدام از مقادیر توان، گشتاور، مصرف ویژه سوخت، نسبت هوا به سوخت وراندمان حجمی را براي هر ) 1

  مرحله بدست آورید.

  آمده باال را برحسب دور موتور رسم وتحلیل کنید.کدام از مقادیر بدست نمودار هر) 2

تغییرات توان، گشتاور، راندمان حجمی ومصرف ویژه سوخت را در یک دیاگرام برحسب دور موتور وارد ) 3

  کنید؛ این نمودار را نیز، که به منحنی مشخصات موتور معروف است، تحلیل نمایید.
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  موتور بخارآزمایش 

 

  

 

  



 هدف آزمایش

هدف از انجام این آزمایش آشنایی بیشتر با مفاهیم ترمودینامیکی و کاربرد قوانین اول و دوم 

  ترمودینامیک است .

 قانون اول ترمودینامیک بیانی است از اصل بقاي انرژي . 

  افتند ، نه در هر جهتی .فرآیندها در جهت مشخصی اتفاق می کند کهقانون دوم ترمودینامیک بیان می

کند ، غیر ممکن است که حرارت را از اي کار میصورت چرخههاي که بظریه ي کلوین و پالنک : هر وسیلهن

  یک منبع منفرد دریافت نموده و کالً آن را به کار خالص تبدیل نماید .

اهی ساخت که در یک چرخه کار کند و هیچ اثري جز انتقال نظریه ي کالزیوس : غیر ممکن است که دستگ

  .حرارت از جسمی با دماي پایین تر به جسمی با دماي باالتر نداشته باشد 

 مقدمه

 

  . موتور بخار 1شکل 

١ 

٢ 

٣ 

۴ 



) بخار را از مسیر سمت چپ به داخل محفظه 1اي متحرك (اري جریان بخار در موتور ، دریچهبا برقر

شود . با حرکت پیستون به سمت راست می ) به سمت2کند که باعث حرکت پیستون (می سیلندر هدایت

) به دریچه متحرك متصل است که 4کند . چرخ توسط مکانیزم () شروع به گردش می3، چرخ طیار ( راست

مت راست ون حدوداً به انتهاي سباعث عوض شدن جهت جریان بخار خواهد شد . یعنی هنگامی که پیست

اعث شود . این تعویض جهت بت به داخل محفظه سیلندر هدایت میرسد ، این بار بخار از مسیر سمت راسمی

  باشد . حرکت رفت و برگشتی پیستون می

 نوع کندانسور :

  ) خنک شونده با آب است.shell & tubeلوله ( –همانطور که پیش تر اشاره شد ، کندانسور از نوع پوسته 

  

  منحنی موازنه انرژي . 2شکل 



کنیم ، انرژي ورودي به سیستم برابر حاصل جمع حرارت طوري که در نمودار فوق مشاهده میهمان

است . اما بخشی از قدرت الکتریکی ورودي ، در اثر تبادل  �̇�و قدرت الکتریکی ورودي  �ṁhمحسوس 

نشان  �̇�عنوان افت حرارتی دیگ  شود . این مقدار در ستون دوم باحرارتی دیگ با محیط اطراف تلف می

شود که به عنوان حرارت داده شده است . مابقی قدرت الکتریکی ورودي موجب تبخیر شدن آب می

شود . حال سیال با فشار باال وارد موتور می شود . قسمتی از این انرژي شناخته می ṁ(h�−h�)نهان

نماید ، قسمت دیگري از آن در اثر اصطکاك و ... در موتور را حاصل می �Ẇموجود در سیال ، قدرت خروجی 

نشان داده شده است ، بخش دیگر در نتیجه ي انتقال  �Ẇهاي مکانیکی موتور شود که با عنوان افتتلف می

هاي حرارتی موتور و کندانسور شود که با عنوان افتراف در موتور و کندانسور  تلف میحرارت به محیط اط

�̇� + یابد ، بخشی به آب خنک به کندانسور انتقال می ن داده شده است و نهایتاً مابقی انرژي کهنشا �̇�

از کندانسور خارج  �ṁhیابد و بخشی به صورت حرارت موجود در بخار تقطیر شده انتقال می �̇�کننده 

  شود .می

  آزمایش تئوري

  سه صورت زیر است :کنیم که به دیگر را بررسی میها به یکاصل اول تبدیل انرژي

  الف ) اصل اول براي سیکل : گرماي مفید برابر است با کار مفید :

�δ� = �δw 

ب ) اصل اول سیستم ( بسته ) : گرما صرف کار ، تغییرات انرژي داخلی ، انرژي پتانسیل و انرژي جنبشی 

  شود :می

� = � + ∆� + ∆�� + ∆�� 

  

 



  ج ) اصل اول در حالت کلی :

��� + ��� �ℎ� +
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�

2
+ ����

= ��� + ��� �ℎ� +
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2
+ ����
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2
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2
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صورت زیر است : ( هنگامیکه در داخل حجم کنترل در هبراي حالت جریان پایدار (سیستم باز ) اصل اول ب

  طول زمان ، در یک نقطه ي معین تغیراتی در خواص ترمودینامیکی رخ ندهد .)

�̇�� + ��̇� �ℎ� +
��

�

2
+ ���� = �̇�� + ��̇� �ℎ� +

��
�

2
+ ���� 

توان اصل اول را براي سیستم باز ( حجم اگر از تغییرات انرژي جنبشی و پتانسیل صرف نظر شود ، می

  صورت زیر نوشت :ه) بکنترل

�̇�� = �̇�� + ∆�̇ 

  و یا :

�̇�� + ∆�̇�ℎ� = �̇�� + ∆�̇�ℎ� 

  

  

  کاربرد اصل اول براي کل دستگاه :

�̇� + �̇ℎ� = �̇� + �̇ℎ� + (�̇� + �̇� + �̇� + �̇�) 

�̇� = �̇� + �̇(ℎ� − ℎ�) − (�̇� + �̇� + �̇� + �̇�) 

  



 �ℎگیریم ، بنابراین جاي مشخصات آب ورودي ، آب جوش را در نظر میهچون در این مرحله از آزمایش ، ب

  شود :می �ℎجانشین 

�̇� = �̇� + �̇(ℎ� − ℎ�) − (�̇� + �̇� + �̇� + �̇�) 

  شرح دستگاه آزمایش

  باشد :اي پنج بخش مختلف میموتور بخار دار

پمپ آب : یک پمپ پیستونی است که توسط الکتروموتور آب را از ظرف مکیده و با فشار وارد دیگ  - 1

  کند .می

واتی  1500میلیمتر است که در جلو و عقب آن دو المنت  10دیگ :  استوانه اي با ضخامت ورق حدود  - 2

، شیر تنظیم ، شیر اطمینان و دو شیر در پایین براي تخلیۀ نصب شده است . همچنین دیگ داراي  آب نما 

باشد . روي آن شاخص کمترین و فضاي خالی براي بخار می 3/1آن پر از آب و  3/2و همیشه  باشدآب می

 بیشترین حد آب عالمت گذاري شده است . 

رکه اولیۀ موتور توسط باشد . نیروي محموتور بخار : شامل یک موتور دو سیلندر و یک چرخ طیار می - 3

  گیرد .چرخانیدن با دست در جهت عقربه ي ساعت انجام می

) خنک شونده با آب است . کندانسور shell & tubeلوله ( –کندانسور : کندانسور از نوع پوسته  - 4

ند رساباشد . یک لوله آب سرد را به کویل میاي که چهار لوله مسی به آن متصل میاي است استوانهمحفظه

ي دیگر متصل به این محفظه ، یکی بخار کند . دو لولهشده را از کویل به خارج هدایت میو دیگري آب گرم 

شود . ل سرد گرفته شده و بخار تقطیر میکند . گرماي بخار توسط کویج شده از موتور را وارد محفظه میخار

توان د . با قرار دادن یک ظرف مدرج میردگي دوم به خارج هدایت میاز طریق لولهسپس بخار تقطیر شده 

  بخار تقطیر شده در واحد زمان را اندازه گیري نمود .



هاي المنت هاي عقب و جلوي دیگ تابلو و کنتور برق و کلیدهاي فرمان که شامل کلید اصلی برق ، کلید  - 5

فشار ابتداي پیستون توسط دو دهد . فشار دیگ و المانها را نشان میباشد . کنتور نیز مقدار مصرف برق می

  گیج مشخص است .

  اطالعات فنی موتور :

  W = 120 W             قدرت اصلی :                                   

  rpmmax N 2000=               ور :                          حداکثر د

  R = 0.0568 m                 شعاع چرخ ترمز :                       

�̇�              مصرف ماکزیمم بخار :                   = 8	��/ℎ  

���̇�       دبی ماکزیمم آب خنک کننده :       = 180	���/ℎ  

  P = 400 kPa          حداکثر فشار دیگ :                             

  روش انجام آزمایش 

کنیم تا با ها را روشن میبه مرز مشخص آن برسد . سپس المنتکنیم تا توسط پمپ آب را وارد دیگ می

بخار شدن آب فشار دیگ  باال رفته و به مقدار مورد نظر در آزمایش برسد . در تمام مراحل آزمایش باید سعی 

  گیرد . ها صورت میو خاموش کردن المنتشود فشار دیگ ثابت بماند و این کار توسط روشن 

به  کنیم تا موتور شروعدهیم و شیر بخار را باز مییروي محرکه اولیه را به موتور میبا دست نسپس ابتدا 

  توانیم دور موتور را کنترل کنیم و روي عدد موردنظر قرار دهیم .چرخش کند و توسط شیر بخار می

ازاي مقدار به گیرد و در هر مرحلهبارهاي مختلف روي موتور صورت می ازايآزمایش در مراحل مختلف به

موتور و دماهاي آب را یادداشت معینی آب تقطیر شده ، زمان جمع آوري آن ، عدد روي کنتور ، فشار ابتداي 

  کنیم . می

  مقایسه کرد .  سیکل رانکینتوان آن را با ردن به نحوه عملکرد موتر بخار میبراي پی ب



سیکل ایده آل رانکین از چهار تحول تشکیل شده است . دو تحول فشار ثابت که مربوط به انتقال حرارت و 

  باشد .که مربوط به تولید و مصرف کار میدو تحول ایزنتروپیک 

  شود :آن در شکل زیر مشاهده می T-Sشماتیک سیکل ایده آل رانکین و نمودار 

  آن T-Sانکین و نمودار . شماتیک سیکل ایده آل ر 3شکل 

  

  

             2تا  1فرآیند  : PumpW تراکم ایزنتروپیک در پمپ

   3تا  2فرآیند  in: qانتقال حرارت فشار ثابت در دیگ 

   4تا  3فرآیند  : TurbineWانبساط ایزنتروپیک در توربین 

   1تا  4فرآیند  : outqانتقال حرارت فشار ثابت در کندانسور 

  

  

  

 

 



دلیل عوامل برگشت ناپذیري هنشان داده شده است ، چرخه واقعی توان بخار ، ب زیرهمانطور که در شکل 

شود و اتالف نامطلوب حرارت به محیط ، مانند اصطکاك سیال که منجر به افت فشار در دیگ و کندانسور می

 با چرخه ایده آل رانکین تفاوت دارد .

  

  

  رانکینچرخه واقعی سیکل .  4شکل 

  

 هاخواسته

 تکمیل جدول )1

 

       mmHgفشار محیط :                                         Coدماي محیط : 

  kPa     فشار بویلر :                    rpm    دور موتور :

  

  



    واحد  1مرحله   2مرحله   3مرحله   4مرحله   5مرحله 

          N  ∆F 

          kW-hr  1g  

          kW-hr  2g  

          2kN/m  2gP  

          cc  sV  

          Sec  t  

          Co  wT  

          Co  3T  

          Co  4T  

          Lit/min  �̇ 

  

∆F نیروي خالص اعمالی بر چرخ ترمز :  

g1 ي شروع آزمایش در هر مرحلهي کنتور برق در لحظه: شماره  

g2 آزمایش در هر مرحله يخاتمهي : شماره ي کنتور برق در لحظه 

P2g :  فشار ابتداي موتور  

Vs حجم بخار تقطیر شده در هر مرحله :  

t  مدت زمان جمع آوري بخار تقطیر شده :  

T� ي ورودياي آب خنک کننده: دم 

T� ي خروجی: دماي آب خنک کننده  

V̇ ي کندانسور: شدت جریان حجمی آب خنک کننده  



 کنیم :  زیر استفاده میدست آوردن نتایج خواسته شده در هر مرحله از روابط هبراي ب

     ( قدرت خروجی موتور ) :  �Ẇمحاسبۀ  - 1

                             �̇� = v(∆F) = (Rω)(∆F) = 	
����(∆�)

��
  

  هاي مکانیکی موتور ) :  ( افت �Ẇمحاسبۀ   - 2

 رسم نمود. �Ẇباید منحنی مربوط به فشار ابتداي موتور را در هر آزمایش بر حسب  �Ẇدست آوردن هبراي ب

  دهد .را نشان می �Ẇفاصله محل تقاطع این منحنی با محور افقی و مبدأ مختصات ، مقدار 

  ( قدرت اندیکاتوري موتور یا قدرت کل ) : �Ẇمحاسبۀ  - 3

Ẇ� = Ẇ� + Ẇ� 

  ( قدرت الکتریکی ورودي به دیگ بخار ) : �̇�محاسبۀ  - 4

�̇� =
(g� − g�) ∗ 3600

t
 

 یا افت حرارتی دیگ ) :  منتقل شده از دیگ به محیط گرماي ( �̇�محاسبۀ  - 5

�̇� = �̇� + ṁ(h� − h�) 

h� آنتالپی مخصوص آب داخل دیگ :  

h� آنتالپی مخصوص بخار خروجی از دیگ :  

ṁ دبی جرمی بخار :  

  

  

  

  



 ( گرماي منتقل شده به آب خنک کننده ي کندانسور) : �̇�محاسبۀ   -6

�̇� = ṁ�c(T� − T�) 

ṁ� =
�̇

�
 

ṁ�  :دبی جرمی آب خنک کننده  

  : حجم مخصوص آب خنک کننده �

  

�Q̇محاسبۀ   - 7 + Q̇� :  

  : افت حرارتی موتور �̇�

 : افت حرارتی کندانسور �̇�

Q̇� + Q̇� = Q̇� − Ẇ� + ṁ(h� − h�) − (Q̇� + Q̇�) 

  محاسبۀ راندمان دیگ : - 8

η� =
ṁ(h� − h�)

Q̇�

 

 محاسبۀ راندمان حرارتی : - 9

η�� =
�̇�

Q̇� + ṁc(h� − h�)
 

h� تقطیر شده : آنتالپی مخصوص بخار  
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 نیروگاه بخارآزمایش 

  

 

 

  

  

  

  

  



  هدف آزمایش

 . باشدمی آن ضرایب محاسبۀ طرز و بخار نیروگاه یک با بیشتر آشنایی آزمایش این از هدف

هاي مختلف هاي اخیر به شدت افزایش یافته است که در میان انرژيا پیشرفت صنعت مصرف انرژي در سالب

گیرد انرژي الکتریکی است. براي تهیه انرژي استفاده قرار می بیشترین و راحت ترین نوع انرژي که مورد

  شود:تریکی از روش هاي زیر استفاده میالک

  هاي بخارنیروگاه - 1

 هاي گازينیروگاه - 2

 هاي آبینیروگاه - 3

 هاي دیزلینیروگاه - 4

  شود.هاي بخار حاصل میتولید انرژي الکتریکی از نیروگاهبیشترین 

  آزمایش تئوري

  به نحوه عملکرد موتر بخار می توان آن را با سیکل رانکین مقایسه کرد. براي پی بردن

سیکل ایده آل رانکین از چهار تحول تشکیل شده است. دو تحول فشار ثابت که مربوط به انتقال حرارت و دو 

آن  TSشماتیک سیکل ایده آل رانکین و نمودار  باشد.تحول ایزنتروپیک که مربوط به تولید و مصرف کار می

  شود:در شکل زیر مشاهده می

  

  

  

  



  pw :21 تراکم ایزنتروپیک در پمپ  in:q32انتقال حرارت فشار ثابت در دیگ

 wt :43انبساط ایزنتروپیک در توربین  outq:14تقال حرارت فشار ثابت در کندانسوان

  . سیکل رانکین 1شکل 

توربین و کندانسور است . ابتدا سیال در پمپ از فشار مینیمم  –دیگ  –یک نیروگاه ساده بخار شامل پمپ 

ل آید به هنگام عبور از دیگ در اثر گرماي مصرفی تبدیرسیده و در دستگاه به حرکت در میبه فشار ماکزیمم 

بخار با فشار زیاد و دماي زیاد وارد توربین شده در آن جا انرژي یابد. به بخار شده و دمایش افزایش می

کند. بخار در توربین پس از آنکه مقداري شود و در توربین کار تولید میرارتی به انرژي مکانیکی تبدیل میح

ر گردد . دین خارج شده  و وارد کندانسور میاز انرژي خود را از دست داد با فشار کم و دماي کم از تورب

شود. از دست داده و تبدیل به مایع می کندانسور بخار در مجاورت آب سرد کننده قرار گرفته حرارت خود را

  در عمل مقداري افت فشار و دما در پمپ و توربین وجود دارد . 

براي افزایش راندمان و توسعه آن باید سعی کرد دماي ورودي و فشار ورودي به توربین را افزایش و فشار 

  خروجی از توربین را کاهش داد.

  



 شرح دستگاه آزمایش 

  باشد :داراي بخش هاي مختلف زیر مینیروگاه بخار 

دستگاه اندازه  –دستگاه مصرف کننده  –ژنراتور  –جعبه تبدیل  –دستگاه مکنده  –توربین  –دیگ  –پمپ 

  کندانسور. –گیري نیرو 

  روش انجام آزمایش 

نماید.دیگ داراي مشعل و فشار سنج است که رزرو ) مکیده و وارد دیگ میخزن( پمپ آب الزم را از م

ه در . در اثر حرارت مشعل آب در داخل دیگ به جوش آمد کندا به طور اتوماتیک تنظیم میفشار دیگ ر

شود. بعد از این که به این فشار رسیدیم شیر خروجی دیگ را باز کرده تا فشار معینی خاموش و روشن می

وارد توربین گردد. در قسمت ورودي بخار به  ،که توسط لوله ارتباطی در مقابل حرارت ایزوله شده بخاري

کنیم یک نازل که رود. دو نازل باز میایجاد سرعت بخار ورودي به کار میهایی قرار دارد که براي توربین نازل

  گذرد.و دیگري که بخار مرطوب از آن می رودصرف بخار داغ از ورودي به کار میجهت م

ها و بدنه ون سرعت وارد توربین شده تا تیغهبندیم تا بخار بدهاي ورودي را کمی میدر شروع کار شیپوره

ها در اثر دماي شدید و ناگهانی ). در این براي جلوگیري از صدمه خوردن پره تدریج گرم شوند (توربین به

امال بسته است . بعد از اطمینان از گرم شدن توربین شیر خروجی توربین را در حالت شیر خروجی توربین ک

کنیم ر تقطیر شده کندانسور را روشن میکنیم و پمپ تخلیه بخار در حالت بی باري است باز میحالیکه ژنراتو

رسانیم. در دور در دقیقه می 3000ربین را به در حالی که آب سرد کننده کندانسور در جریان است. دور تو

این آزمایش را براي  دهیم.این حالت مقادیر الزم را یادداشت کرده و در مراحل بعد بار مصرفی را افزایش می

  دهیم .انجام می    % 75   -  % 50   -  % 25  -   12.5   %  - 0 %بارهاي

  



  هاخواسته

 تکمیل جدول) 1

  mmHgفشار محیط :                             Coدماي محیط : 

را فشارهاي باال فشارهاي نسبی ( براي بدست آوردن  فشار مطلق باید اعداد فوق را بعالوة فشار محیط نمود زی

 باشند .)می

  هاي حاصل از آزمایش. داده 1جدول 

75% 50% 25% 12.5% 0% �� 
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  : فشار بخار موجود در دیگ.   ��

  : دماي بخار موجود در دیگ.  ��

  ها.ها در محفظه ورود به نازلر ورودي به نازل: فشار بخا ��

  : فشار سیال خروجی از توربین . ��

 N.دور موتور :  

M .عدد حاصله از دینامومتر :  

V .ولتاژ :  

I .شدت جریان :  

  : درصد بار. ��

  : شدت جریان حجمی آب خنک کننده کندانسور . ��

  : دماي آب خنک کننده ورودي به کندانسور. ���



  : دماي آب خنک کننده خروجی از کندانسور. ���

  : دماي بخار ورودي به کندانسور. ���

  : دماي بخار خروجی از کندانسور. ���

  : فشار سیال در خروج از کندانسور. ��

  : شدت جریان حجمی آب خروجی از پمپ. 	��

 براي هر مرحله، با انجام محاسبات الزم ، کامل کنید. جدول زیر را) 2

�̇�� �̇�� SSV ��� ���� ���,� �̇� �̇� �̇� �̇��  �� �� 

            

  

راندمان سیکل رانکین  : ��
�����

�����
=  ���/�,����)-: ( راندمان نسبی ( ���� (−)

.�تولیدي  توان الکتریکی  : ��̇� � =  (�̇�/��̇�)) -راندمان تبدیل الکتریکی ( : ��� (��)

(26.)��توان ترمزي  : �̇�
���

��×����
  SSVمصرف مخصوص بخار :  

 (�̇�/�̇�) �
��/���

��
� 

�̇�اتالفات قدرت   : �̇� − �̇�� = انون اول دبی بخار، با استفاده از کاربرد ق : ��̇� (��)

�براي کندانسور 
��

���
�  

  

 

، از طریق اندازه  (kg/min): دبی بخار �̇�

 گیري 

دبی بخار ، با استفاده از رابطه حاکم بر   : ��̇�

��̇� ) "ها با فرض حالت خفگی (نازل =



�. �. �	. ���/� 

) -: راندمان حرارتی ترمزي (�,���

[�̇� ÷ �̇�(ℎ� − h�)] 

�): مساحت گلوگاه نازل  � = 3.9	��) 

(� = .012)(� = 3.9	��) 

 K   حجم مخصوص بخار  �: تعداد نازل : 

 

  رسم کنید: �̇�نمودار تغییرات هر یک از پارامترهاي زیر را برحسب) 3

SSV			, �̇�	, �̇�� 	, P�, ���,�   
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  هدف آزمایش

یا  (کولر)درك بیشینه و مشاهده عملی چگونگی استفاده از یک سیکل تبرید به منظور ایجاد سرما

  و تحلیل مسائل و مفاهیم مربوط به هریک.(هیت پمپ) گرما

 مقدمه

دماي باال را انجام ه نقطه با اي است که عمل انتقال انرژي از یک نقطه کم دما بپمپ حرارتی وسیله

هاي تهویه مطبوع تفاوت پمپ حرارتی و دستگاه شود.دهد. عمل انتقال به کمک انرژي خارجی تامین میمی

مرسوم این است که پمپ حرارتی قابلیت انتقال حرارت براي سرمایش و گرمایش را دارد. براي مثال در 

  باشد.مایش میحرارتی بیشتر به منظور گرمناطق سردسیر استفاده از پمپ 

  هیت پمپ -دیاگرام جریان . 1شکل 



  

  کولر - دیاگرام جریان . 2شکل 

  

  

  

  

  



  آزمایش تئوري

شوند. هاي هوایی تقسیم میهاي بخار و سیکلي سیکلبرید بر حسب نوع سیال به دو دستههاي تسیکل

اي از توان نمونهمی (3)شکلبندي نمود. در به دو گروه تراکمی و جذبی تقسیم توانهاي بخار را میسیکل

هاي کمپرسور، شماتیک سیکل تبرید تراکمی بخار ساده را دید. این سیکل شامل چهار قسمت به نام

  است. ر فشار شکن و اواپراتورکندانسور، شی

  

  شماتیک سیکل تبرید تراکمی ساده . 3 شکل

  

 سیکل روند عملکرد

شود. تحول در آن کمپرسور به حرکت در آمده و متراکم میدر سیکل تبرید تراکمی بخار، سیال توسط 

هایی که به دور جداره آن نصب شده است.). در اثر تراکم ، فشار و باشد(به کمک عایقبه صورت آدیاباتیک می

  ).1→2شود(دماي سیال زیاد شده و به صورت بخار داغ از کمپرسور خارج می



شود، در نتیجه نماید که توسط آب یا هوا سرد میانسوري عبور میبخار داغ بعد از خروج از کمپرسور از کند

بخار داغ به صورت هم فشار گرماي خود را به سرد کننده پس داده و به صورت مایع متراکم از کندانسور 

  ).2→3شود(خارج می

فشار و مایع سرد متراکم در مرحله بعد وارد شیر فشار شکن شده و به صورت آنتالپی ثابت منبسط شده، 

دوفاز(بخار مرطوب) شیر را ترك دمایش کاهش یافته و مقداري از آن تغییر فاز داده و به حالت 

  ).3→4نماید(می

شود که باید آنجا را سرد نماید. چون دماي سیال ورودي کم است به صورت دما بعد از آن وارد محیطی می

گردد و وارد کمپرسور و در نتیجه به بخار خشک تبدیل می )Qevp(ثابت حرارت را از محیط دریافت نموده

  شود. می

) Qevp(مقداري حرارت از منبع سرد )W(بنابراین سیال در ضمن گردش در دستگاه به کمک کمپرسور

  دهد.پس می )Qcond(دریافت نموده و هر دو را به منبع گرم

. در سیکل باشندداراي اجزاي مشابهی می سیکل تبرید و سیکل پمپ حرارتی جز  سیکل تراکم بخار بوده و

تبرید مقدار گرما از یک فضاي محدود (محفظه اپراتور ) جذب شده و به یک محیط بزرگ یعنی هوا انتقال 

حرارت از منبع سرد به  گردد. در هر دو نوع سیکل،یابد و باعث کاهش درجه حرارت فضاي محدود میمی

  شود.منبع گرم منتقل می

هاي خانگی و صنعتی، کولرهاي گازي، انواع یخچال .باشدتراکم بخار بیشتر در سیکل تبرید می کاربرد سیکل

تبرید تمامی آنها براي دستیابی به  باشند که درتهویه مطبوع و . . . از این نوع می هاي تبرید،بعضی از سیستم

  شود.و . . . )استفاده می 22و فریون  12از نوعی سیال عامل تبرید(فریون 



 هاي حرارتی مرسوم نام برده شده است: در زیر چند نمونه از پمپ

 Earth energy (انرژي زمین)  

 earth coupled(همبستر با زمین)  

 geoexchange(انتقال دهنده به زمین)  

 Water source heat pumps(پمپ حرارتی با استفاده از مایعات گرم) 

 )ا استفاده شده، به طور کامل شرح داده شده است.) نمادهایی که در محاسبات از آنه1در جدول                                                                       

  نمادها .1 جدول

mm)					��              هد سرعت هوا در کانال     (�)					�                                         قطر کانال هوا   	H�O)  

��)					� جریان حجمی هواشدت  ���⁄ cm)					��                  ارتفاع دبی سنج آب                          ( 	H�O)  

⁄������ℎ)					�                 شدت جریان حجمی آب  �            سرعت ماکزیمم در خروجی کانال  ( 			(� ���⁄ )  

N)						��                   فشار مارو متریک            m �⁄ �)			�U            سرعت متوسط در خروجی کانال   ( ���⁄ )  

kg)		��                  جرم مخصوص هواي خروجی m �⁄   شدت جریان هاي آنتالپی  (

J)			��                       هواي خشک ورودي            دما s⁄ )  

J)			��                                      بخار آب ورودي  (k)					��                                   هوا ورودي (خشک) s⁄ )  

J)			��                                هواي خشک خروجی  (k)					���                                   هوا ورودي مرطوب) s⁄ )  

J)			��                                 بخار آب خروجی      (k)					��                                   هوا خروجی (خشک) s⁄ )  

J)			��                                بخار آب تقطیر شده   (k)					���                       هوا خروجی (مرطوب)          s⁄ ) 



J)			��                                           آب ورودي   (k)					��                                          آب ورودي     s⁄ )  

J)			��                                          آب خروجی   (k)					��                                             آب خروجی s⁄ )  

J)			��                          افتهاي  تشعشعی و غیره   (k)					��                                     ورودي به کپرسور s⁄ )  

  ورودي هاي الکتریکی  (k)					��                                        خروجی کپرسور

w)			��                             کمپرسور دستگاه تبرید    (k)					��                 بین مبدل حرارتی آب و کمپرسور  )  

w)			��                                                 فن         (k)					��          بین مبدل حرارتی آب و شیر انبساط     )  

  یکاطالعات سایکرومتر  (k)					��                 بین مبدل حرارتی هوا و کمپرسور 

  φ                                   رطوبت نسبی در ورودي        (k)					���            ن مبدل حرارتی هوا و شیر انبساط بی

kg)			�� جرم مخصوص بخار آب اشباع در ورودي  دبی هاي جرمی m �⁄ )  

kg)				̇��	                                 هواي خشک     s⁄ kg)			��جرم مخصوص هواي خشک در ورودي      ( m �⁄ )  

kg)				̇��	                            بخار آب تقطیر شده s⁄   γ                                   رطوبت مخصوص در ورودي    (

kg)				̇��	                                                آب s⁄   پمپ حرارتی ایده آل  (

�                                        قدرت ورودي   کمیات حرارتی 			(� �⁄ )  

�)	��                        گرماي ویژه ي آب      kg	℃⁄ J)			��                       ورودي از منبع حرارتی سرد   ( s⁄ ) 

�	)	��           گرماي ویژه ي هوا در فشار ثابت  kg	℃⁄ J)			��                    خروجی به منبع حرارتی گرم    ( s⁄ )  

ℎ�(J                       آنتالپی مخصوص بخار آب    kg⁄ )    

ℎ�(J         آنتا لپی مخصوص بخار تقطیر شده      kg⁄ )    



 

 ي انرژي مبادله شده با سیستمدهندهشکل نشان 4شکل

 )نویسیم:سیستم را می) قانون اول ترمودینامیک براي جریان یکنواخت در کل 4با استفاده از شکل  

)1(  (�� − ��) + (E� + E�) = (Q� + Q� + Q�) − (Q� + Q�) + Q� 

 :ضریب عملکرد خارجی پمپ حرارتی 

)2( 
(C.O.P� )� =

(Q� + Q� + Q�) − (Q� + Q�)

(E� + E�)
 

 آل پمپ حرارتی:ضریب عملکرد ایده  

)3( 
(C.O.P� )��� =

1
2� (T� + T�)

1
2� (T� + T�) −

1
2� (T� + T�)

 

 

 



 :ضریب عملکرد داخلی پمپ حرارتی 

)5( 
(C.O.P� )� =

(Q� + Q� + Q�) − E� − (Q� + Q�)

E�
 

 :در صورت استفاده دستگاه به عنوان کولر 

 :ضریب عملکرد خارجی کولر  

)6( 
(C.O.P� )� =

(Q� + Q�) − (Q� + Q� + Q�)

(E� + E�)
 

   

 :ضریب عملکرد ایده آل کولر  

)7( 
(C.O.P� )��� =

1
2� (T� + T�)

1
2� (T� + T�) −

1
2� (T� + T�)

 

 :ضریب عملکرد داخلی کولر  

)8( 
(C.O.P� )� =

(Q� + Q�) + E� − (Q� + Q� + Q�)

E�
 

   

  شود. گیري میت که در مرکز خروجی کانال قرار دارد، اندازهوپیتدبی جرمی هوا به کمک یک لوله

باشد. از رابطه حالت گاز می �ρو جرم مخصوص معادل �Pفشار هوا در این نقطه معادل فشار اتمسفر 

  کامل داریم:

)9( ��
��

= RT 								,										R = 287
J

kg	°k
 �براي	هوا�			



  فشار دینامیکی مربوط به هدH� (����� -که توسط مانومتر مایل لوله پیتت اندازه گیري می (

  شود، عبارتست از:

)10( ��
2
� � = 9.81	H�								,									(1mm H�O = 9.81 N m �⁄ ) 

 داریم: )10)و(9(از دو معادله  

)11( � = 75.04� ���� ��⁄  

 :سرعت متوسط هوا در این کانال عبارت است از  

)12( �� = 0.96	U 

  شدت جریان حجمی هوا در کانال به قطرD :عبارتست از  

)13( 
V =

πD�

4
× 0.96 × 75.04� ���� ��⁄  

  براي� =   داریم: �0.073

)14( � = 0.3014����� ��⁄  

 :نهایتاً شدت جریان جرمی عبارت خواهد بود از 

)15(  

 

�̇� = 0.00105����� ��⁄  

  رابطه بین رطوبت مخصوصγ  و رطوبت نسبیφ :عبارتست از  



)16( γ =
���
��

 

  رطوبت نسبیφ توان به کمک وسیله رطوبت سنجرا می(whirling 	hygrometer گیري اندازه (

 نمود.

 توان به کمک مقادیر دماهاي خشک و مرطوب هوا با مقادیر رطوبت نسبی و رطوبت مخصوص را می

  استفاده از نمودار سایکرومتریک بدست آورد.

 ��  جرم مخصوص هوا در شرایط ورودي هستند. ��جرم مخصوص بخار آب اشباع و  

  مقادیرρ�  و آنتالپی هاي بخار و آب را می توان از جداول بخار(یا نمودار سایکرومتریک) بدست

  آورد.

  حجمی آب توسط دبی سنج ستونی رینولدز را می توان به کمک رابطه ي زیر محاسبه نمود:دبی  

)17( L = k�H�
��    ,    k� = �k			و		26.36 = 0.48 

 k�  وk� .ثابت هاب مربوط به دستگاه مورد استفاده هستند 

)18( Q� = m �̇c�T� 

)19( Q� = γm �̇h� 

)20( Q� = m �̇c�T� 

)21( Q� = (γm �̇ − m �̇)h� 

)22( Q� = m �̇h� 



)23( Q� = m �̇c�T� 

)24( Q� = m �̇c�T� 

  شرح دستگاه آزمایش 

  نظر عبارتند از:تجهیزات موجود در ارتباط با آزمایشات مورد

1( (Air Conditioner) باشد که ظرفیت گرمایشی و سرمایشی آن وابسته دستگاه اصلی آزمایش می

باشد. دستگاه شامل یک موتور به قدرت یک اسب بخار، کیلووات می 3تا  1,8به شرایط محیط بین 

هوا، شیرهاي برگشت، فن و موتور آن، -ي مبردآب، مبدل حرارتی ماده-ي مبردمبدل حرارتی ماده

  باشد. می الکتریکیهاي آوري آب تقطیر شده و کنترل ظرف جمع

هوایی که باید سرد و یا گرم شود توسط یک فن سانتریفیوژ از میان یک مبدل حرارتی پره دار، مبدل 

  شود.هوا، عبور کرده و نهایتاً از یک لوله خارج می- حرارتی ماده مبرد

   باشد. قه میمیلیمتر مکعب بر دقی 9شدت جریان حجمی اسمی هوا حدود 

هاي خطر، تعدادي فیوز، کنترل ، یک چراغایزولیتور دستگاه کنترل الکتریکی: این دستگاه شامل )2

- گیري قدرت الکتریکی ورودي به کمپرسور و فن میالزم، یکسري کلید و یک واتمتر به منظور اندازه

  باشد. این دستگاه به دستگاه اصلی و دستگاه سوم وصل شده است.

سوم: شامل یک دبی سنج آب خنک کننده، ترمومترهاي مربوط به آب ورودي و خروجی، دستگاه  )3

گیري میزان جریان هوا و یک ظرف شامل استاتیک براي اندازه- ي پیتتمانومتر مایل در اتصال با لوله

باشد. ماکزیمم دبی آب خنک کننده پنج لیتر بر دقیقه ور به قدرت دو کیلووات مییک هیتر غوطه



ور هاي مرطوبی با دستگاه اصلی در ارتباط بوده و در ضمن هیتر غوطهاین دستگاه توسط لوله است.

 باشد.نیز توسط یک کابل به دستگاه کنترل متصل می

  روش انجام آزمایش 

mm	200کننده را حدود ارتفاع دبی آب خنک ،قبل از روشن نمودن دستگاه 	H�O  در دبی سنج

چرا که  کنید.دستگاه به عنوان پمپ حرارتی هیتر را روشن استفاده از . در هنگام کنیدستونی رینولدز تنظیم 

  یخ خواهد زد. آب،- باشد، آب در مبدل حرارتی ماده مبرد ℃10اگر دماي آب ورودي کمتر از 

) 2(در جدول را دقیقه اعداد خواسته شده 5. هر بخوانیداز روي واتمتر  راقدرت کل مصرفی کمپرسور و فن 

. براي بدست سیستم به حالت یکنواخت برسدتا  دثبت کنی ) براي پمپ حرارتی3کولر و در جدول(براي 

. در حالت پمپ حرارتی براي بدست آوردن مجموع توان فن و کنیدآوردن قدرت فن ابتدا فقط فن را روشن 

راي آزمایش کولر نیز ب .کنیدو توان مورد نظر را ثبت  کنیدکمپرسور، بعد از اتمام آزمایش هیتر را خاموش 

متر را از توان فن کسر نموده و توان کمپرسور ، توان خوانده شده از روي واتبراي بدست آوردن توان کمپرسور

  آورید.را بدست 

  

  

  

  



   جدول اعداد خوانده شده:

                                                                                       = atmP 

  ) یادداشت کنید. 2را در جدول( گیري شده براي کولرمقادیر اندازه

 براي کولرگیري شده مقادیر اندازه 2جدول

 4 3 2 1  متغیرها\مراحل

T�	℃  

    

T�
�℃  

    

T�	℃  

    

T�
�	℃  

    

T�	℃  

    

T�	℃  

    

T�	℃  

    

T�	℃  

    

H�	(mm H�O) 

    

H�		(mm H�O) 

    

E(KW) 

 

E�	(KW) 

 

  



  ) یادداشت کنید. 3را در جدول( گیري شده براي پمپ حرارتیمقادیر اندازه

P atm =  

 گیري شده براي پمپ حرارتیمقادیر اندازه 3جدول

 4 3 2 1 متغیرها\مراحل

T�	℃  

    

T�
�℃  

    

T�	℃  

    

T�
�	℃  

    

T�	℃  

    

T�	℃  

    

T�	℃  

    

T�	℃  

    

H�	(mm H�O) 

    

H�		(mm H�O) 

    

E(KW) 

 

E�	(KW) 

 

E��(KW) 

 

  

  



  خواسته هاي آزمایش:

و ضرایب عملکرد مختلف و منعکس نمودن نتایج در جدول مناسب براي هر  �Qتا  �Qمحاسبه ي  .1

  مرحله.

هاي ، گرفته شده از آب، قدرت الکتریکی ورودي و افتبه هواهاي تغییرات گرماي منتقله رسم نمودار .2

  دستگاه براي پمپ حرارتی.واقعی بر حسب زمان، در یک 

  22آنتالپی فریون –هاي مربوط به پمپ حرارتی و کولر در نمودار فشاررسم سیکل .3

  .2و  1بحث در مورد هر یک از اشکال  .4

 رسم سیکلها در نمودار دما آنتروپی براي هر دو حالت ایده آل و واقعی. .5

  مراجع 

١ . Air-source heat pumps|url=http://www.nrel.gov/docs/fy01osti/28037.pdf  

2 . BSRIA, "European energy legislation explained", www.bsria.co.uk, May 2010.  
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 برج خنک کنآزمایش 

 

 

 

  

  



  هدف آزمایش

  .آن است  یو عملو محاسبات تئوري  کنخنکبرج  طرز کارهدف از این آزمایش آشنایی با 

 مقدمه

  گیرد .این دو انجام می، هوا با آب در تماس قرار گرفته و انتقال حرارت بین  کنخنکهاي در برج

  گروه اصلی تقسیم شوند:دو به  کنخنکهاي برجباشد  یرمستقیمغس مستقیم یا برحسب اینکه تما

  خشک (مبدل حرارتی ) کنندهخنکهاي برج  -الف 

  تر کنخنکهاي برج –ب 

هاي شود مانند رادیو ماشین .در برجبرقرار نمی یماًمستق، تماس بین آب و هوا خشک کنندهخنکهاي در برج

هاي بخار براي در نیروگاه کنخنک، مانند برج اندتماسدر  با همرد شده و  ،ب جاريآهوا از بین  تر کنخنک

  کندانسور . کنندهخنکب آسرد کردن 

پـس  ب را تا دماي هـواي مرطـوب سـرد کـرد .     آتوان انتقال حرارت در برج خنک تر بهتر صورت گرفته و می

  باشد.مین با هوا آوسیله تماس هب بآبراي خنک کردن  ايیلهوس(تر)  کنخنکتوان گفت برج می

  . باشدیم لیمانیفلزي یا   -چوب  کنخنکاسکلت برج 

  .کرد بنديیمتقستوان به دو گروه اتمسفریک و مکانیکی تر را می کنخنکبرج 

  شود.استفاده نمیاز وجود فن  در روش اتمسفریک هوا به طور طبیعی جریان داشته و



و هیبربولیکی تقسیم شوند گاهی اوقات از   - پالینگی   -هاي اتمسفریک به سه گروه اپري برج خنک کن

  هاي خنک کن خشک تر نیز استفاده شود.برج

  .روش مستقیم  -د روش هلر کنبرج خنک کن خشک به دو روش عمل می

توسـط فنـی    ،اي هـوا کـه  وسـیله ههاي خنک کن عبور نموده و بـ کویلدر روش هلر بخار تقطیر شده از میان 

عبور کرده و به کمک فن بخار را تقطیـر   هاي پرهروش مستقیم هوا از روي کویل. در جریان دارد خنک شود 

  کند .می

  شود.میزمایش استفاده آزمایش از برج خنک کن تر براي آ در این

  



  

  شکل برج خنک کن تر . 1شکل 

  

  



  آزمایش تئوري

حرکت آب توسط یک  د در جهت عکسریزد و هواي سرصورت قطره به پایین میهآب گرم از باالي برج ب

گـردد و چـون   ذرات آب جذب هوا شده و تبخیر مـی  ، از پایین به باال جریان دارد . در اثر تماس هوا با آبفن

  شود .رطوبت و دماي هوا زیاد میبراي تبخیر حرارت الزم دارد ، دماي آب پایین آمده و 

  

  2شکل 

  بررسی قوانین مربوط باید چند کمیت را تعریف کرد : براي

تقطیر  مخلوط را در فشار ثابت سرد کنیم بخار موجود شروع بهاگر  نقطه شبنم : عبارت است از دمایی که

  .)wtکند (شدن و یا انجماد می

مخلـوط بـه جـرم هـواي      در عبارت است از نسبت جرمی بخار موجـود :  )ὠرطوبت مطلق یا نسبت رطوبت (

  : را با در نظر گرفتن معادله گازي کامل به صورت زیر نوشتتوان آنکه می   am /vm  =ὠخشک     

Commented [MMزیرنویس]: ١  



ap  /vp  0.622    =ὠ  

  د مولهاي بخار در یک مخلوط اشباع:بخار در مخلوط به تعدا) : عبارت است از تعداد مولهاي φرطوبت نسبی (

φ = �� ���⁄ → φ = �� ��⁄ = �̇ ��� 0.622���⁄  

  

  

  3شکل 

  

  

  

  

Commented [MMزیرنویس]: ٢ 



 شرح دستگاه آزمایش 

  باشد :  این دستگاه شامل قطعات زیر می

 وبـراي براي هـوا   هاو دبی سنج آب مخزن ،دیجیتالی  ترمومتر ، ها، دبی سنج هیترها،  پمپ ، ، فن برج اصلی

  است. 1KWو   0.5KWقدرت هیترها برابر  مواد.

  کار دستگاه :  طرز

جا فرستد . که در آنشده و پمپ آن را به باالي برج میبا روشن کردن دستگاه ، آب توسط هیتر گرم 

جا که در آنهاي معینی صفحاتی قرار دارد شود . در مقطعپخش کننده به طرف پایین جاري می توسط لولۀ

  سنج براي اندازه گیري دماي خشک و دماي مرطوب هوا و دماي آب وجود دارد .  سه دما

طرف باال جریان دارد ، در تماس قرار گرفته و بین آن دو هآب در هنگام پایین آمدن با هوایی که توسط فن ب

  تبادل حرارتی صورت می گیرد . 

  کنیم . داشت می دماهاي نقاط مختلف را یادهاي مختلف آب تبخیر شده ، براي دبی

  

  

Commented [MMاز نرم افزار ]: ٣virastyar  استفاده کنید برای
دانلود  virastyar.comوویرایشی. می توانید از سایت ایرادات نگارشی 

  کنید

Commented [MMپیشنھاد می شود این قسمت را شماره بندی ]: ٤
 نمایید



       

  . نحوه عملکرد برج خنک کن 4شکل

  

  روش انجام آزمایش 

ابتدا دستگاه قابل انجام ومشاهده است.  هاي مربوط به برج خنک کن از طریق صفحه کنترلتمام عملیات

به باالي برج  را بو پمپ شروع به کار کنند . پمپ آ کلید برق اصلی را روشن کرده که در این صورت فن

هاي معینی صفحاتی طعشود . در مقپخش کننده به طرف پایین جاري می توسط لوله جافرستاده و در آن

دما سنج براي اندازه گیري دماهاي خشک و مرطوب هوا و  سه جا( کلکتور یا پالینک ) که در آنقرار داشته 

ناسب که دستگاه به حالت تعادل درآید ( حدود زمایش بعد از گذشت زمان مبا شروع آ دماي آب وجود دارد .

  زمایش را شروع کرد .آتوان ده دقیقه ) می

بیاندزید و منتظر راه تا مکان مشخص شده بریزید و زمان سنج را به   make upقدار اب در قسمت منبع م

این داشت کنید اي نقاط مختلف را یاداین منظور و دماهالزم براي زمان آب تبخیر شود .  cc 50شوید تا 

  ي مختلفی انجام دهید .اهعمل را براي دبی



گرم توسط هیتر داغ ب واي سرد توسط فن وارد برج شده و آهاي متفاوت هدر هر مرحله آزمایش براي دبی

ب گرم در آیابد. مقداري از میشده و به وسیله پمپ بعد از عبور از دبی سنج از باالي برج به پایین  جریان 

حالیکه دماي هوا و رطوبت ان افزایش ید. در آسرد تبخیر شده و در نتیجه دماي آب پایین می جریان هواي

  ید. آهیتر گرم شده و به جریان در می توسطو سرد خروجی مجددا به مخزن اصلی برگشته  آب کند.پیدا می

  شود .میجبران    makeupب تبخیر شده توسط  آ

 :  روابط الزم

 :ي جرم براي حجم کنترل مشخص شده اقانون بق

)Asm( –)B sm(=  lm&              )Bam(= )A am(  

  : توان نوشتاطع میوبت مخصوص در مقطکه با دخالت ر

)( ABa wwmEmLm    

  دست آورد :هتوان از رابطه زیر بشدت جریان جرمی هواي خشک را می

)1(
0137.0

BaB

a
wv

x
m


  

aBv حجم مخصوص هواي خشک خروجی از باالي برج :.   

x کیفیت بخار :.   

 براي حجم کنترل مشخص شده : ژيقانون بقاي انر

)()( 1 hwhdmhmhwhmWQ aldaPH    

Commented [MMجتی المقدور لغات فارسی یا نعادل ]: ٥
 زیرنویس شده انگلیسی استفاده شود



daH مخصوص هواي خشکپی انتال.  

  با کاربرد قانون اول ترمودینامیک براي حجم کنترل داریم :

llCDPwABaSuur hmTTCmhhmQ   )()(  

surrQ  طگاه و محیبین دستگرما : شدت انتقال.  

B,  h  Ah     و سایکرومتریک بدست می اید چارت از  lh 7مـاي  د درمخصوص مایع اشباع  آنتالپی لمعادt 

  است .

  

  . نمودار سایکرومتریک 5شکل 



  شکل زیر مشخصات کلی این نمودار را به صورت شماتیک نشان میدهد .

  DB.درجه حرارت خشک =  

  WB.درجه حرارت مرطوب =  

  .RHرطوبت نسبی = 

  .hآنتالپی =  

  .vحجم مخصوص =  

  .wمقدار رطوبت = 

  . SHFضریب حرارت محسوس = 

  

  

  



  

 . نموار سایکرومتریک مشخصات هوا 11شکل

  هاخواسته

  .از دو طریق ( اندازه گیري محاسبات و ریاضی ) محاسبه  مقدار آب تبخیر شده ) 1

  .( دبی هوا ) am ) محاسبه2

 .طي مبادله شده با محی) محاسبه گرما3

 .طوب و دماي آب چنین دماي هواي مربرج و همرسم تغییرات هواي خشک در حین عبور از ) 4

 .رسم فرایند در برج بر روي نمودار سایکرومتریک) 5

  .اهمیت وکاربرد برج خنک کن در صنعت) 6

 

 



Bench Top Cooling Tower With Packing Characteristics Column  

Observation Sheet  

Atmospheric pressure:        m bar  

5 4  3  2  1  Test No.  

          (g/s)   WmWater flow rate        

         O)2Orifice differential   (mmH  

          ( KW)   QHeater setting      

   

  

 

  

  

    (Top)  Station  B   

10 Air wet bulb temperature  C  

 11 Air dry bulb temperature  C  

Water temperature         C 12  

 

  

 

 

   

  

  Station  H  

1  Air wet bulb temperature  C 

2  Air dry bulb temperature    C    

 3  Water  temperature             C  

 

  

 

  

 

  

   

  

Station  G  

4  Air wet bulb temperature  C  

5  Air dry bulb temperature  C   

 6  Water  temperature            C  

  

 

 

  

 

 

  Station  F  

7  Air wet bulb temperature   C  



8  Air dry bulb temperature   C 

 9  Water  temperature             C  

 

  

 

  

 

  

 

  

  (Bottom) Station  A  

 Air wet bulb temperature    C  

 Air dry bulb temperature    C  

   Water  temperature              C  

            Eup Quantity       M-Make 

        Time Interval         ( sec )  

          T- Make up                             C  
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