
دانشکده مهندسي مکانيک    

  آزمايشگاه تحقيقاتي احتراق   

  SDHVسيستمهاي    



چرا سيستم کانال سرعت باال ؟    

صرفه جويي در فضا •
 و افزايش فشار استاتيك فن    cfmكاهش •
كاهش بيشتر دماي هوا  •
بيشترازسيستم     %30تا(جذب رطوبت بيشتر   •

)معمولي 
اثر ونتوري و اختالط كامل جريان و يكنواختي        •

دماي اتاق
 



اطالعات 
 بار

 برودتي 
 خانه 



•RSH=15281  (BTU/hr)
•RLH=720  (BTU/hr)
•RTH=RSH+RLH=15281+720=16001 (BTU/hr)
•OASH=( CFM )OA * 1.08( T oa– T rm)
•2737=164*1.08(DT1)
•DT1= 15F       Trm=75 F     Toa=75+15=90
•OASH=2737 (BTU/hr)
•OALH=10262 (BTU/hr
•OATH= 12999 (BTU/hr)
•OASHF=0. 21
•ERSH=RSH+BF*(OASH)=15281+.2*2737=15828
•ERLH=RLH+BF*OALH=720+.2*10262=2772 (BTU/hr)
•ERTH=ERSH+ERLH=15828+2772=18600 (BTU/hr)
•RSHF=RSH/RTH=15281/16001=0.95
•TSH=RSH+OASH=15281+2737=18018
•TLH =RLH+OALH=720+10262=10982
•GTH=RTH+OATH=1600+12999=29000
•GSHF=TSH/GTH=0.62





دبي هواي مورد نياز  

 ،

د به يمبرد انتخاب شده و طراحي اواپراتور و كندانسور با  
 كه اين جاد كنديرا اcfmن دما وياي باشد كه بتواند ا گونه

.امر بايد توسط كارخانه سازنده در نظر گرفته شود  



شرايط ورودي و خروجي اتاق و دستگاه   



دماي هواي ورودي كويل، با توجه به اختالط آدياباتيك                            
: شود   -جريانهاي هوا از رابطه زير حساب مي               
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انتخاب فن كويل   

، فن كويل     با توجه به مقدار بار برودتي ساختمان            •
  Energy Saving product از شركت    HV70مدل 

.را انتخاب مي كنيم     



تعادل سيستم
يكي از مسائل مهمي كه در مورد سيستم كانال بايد بررسي •

در سيستم هاي معمولي . شود بررسي تعادل سيستم است
اين مسئله بايد در طراحي لحاظ شود و سيستم متعادل 

.دطراحي شو
 مي توان گفت كه سيستم خود متعادلSDHVدر سيستم •
•) self balance ( است، اين امر به خاطر آنست كه انتهاي

پلنيوم بسته است،و پلنيوم مشابه كلكتور در سيستم 
توان گفت كه ورودي خرطومي كند و مي لوله كشي عمل مي•

سرعت فشار و هم ها تقريبا همه جا هم
باشند، و چون قطر آنها يكي است، دبي ورودي به همه   مي•

.آنها نيز يكي است
 حسن ديگري كه اين كار دارد اين است كه افت بسيار كمي در •

ها و  شود و قسمت اصلي افت در خرطومي پلنيوم ايجاد مي
 افتد، كه اگر طول خرطومي پذير اتفاق مي هاي انعطاف لوله

ها را بتوانيم يكسان كنيم، سيستم كامال متعادل خواهد شد و 
هيزات براي متعادل كردن نياز نخواهد جبه دمپر وساير ت

.داشت



مكان اواپراتور وكندانسور     

اواپراتور در فضاي زير شيرواني واقع شده      •
واحد كندانسور هم در روي سقف       .  است 

در همان جاييكه اواپراتور   .(نصب شده است     
واحد    .) سيستم اسپليت معمولي قرار داشت      

كويل و كندانسور تقريبا نزديك يكديگر         -فن 
قرار گرفته اند، و بنا براين مقدار لوله كشي          

كويل در پالن طبقه  مكان فن  . شودكم مي  
. دوم نشان داده شده است   



كانال پلنيوم

 اينچ و 8كانال پلنيوم مطابق روش نصب،    •
كانال  .  اي در نظر گرفته شده است     دايره

باشد و از سقف     پلنيوم داراي چند زانويي مي    
مكان گذر   .  گذرد   مي)ووسط آن(شيرواني 

. پلنيوم در نقشه نشان داده شده است    



خرطومي ها   
باشند و در     اينچ ميESP ،2هاي ساخت شركت   خرطومي•

 فوت استفاده مي شوند  25و15و 10سه طول   
.   كنيم فوتي استفاده مي 15و10اين از كانالهاي   بر  بنا•
ها انحنا   در حالي كه اگر طول زيادتر باشد به خرطومي     •

.دهيم مي

شوند و به محل     ها از كانال پلنيوم منشعب مي    خرطومي•
ها در سقف قرار    دريچه .  شوند  كشي مي  دريچه، كانال

كانالهاي خرطومي از سقف شيرواني و كنار ديوار  .  دارند 
هاي كنار ديوار را توكار     خرطومي  .كنند  عبور مي 

. كنند  جاسازي مي



سرعت ها
:كنيم  محاسبه ميcfmسرعت ورودي كانال پلنيوم با توجه به مقدار •

:ز ورودي به هر خرطومي عبارتست ا •

:سرعت جريان در هر خرطومي عبارتست از  •



كانال هواي برگشتي    
با توجه به (  اينچ 12اي و فلزي با قطر   كانال هواي برگشتي را دايره   •

مكان آن در پالن نشان داده شده     . ايم  انتخاب كرده  ) كاتالوگ نصب 
. براي كل ساختمان از يك دريچه برگشت استفاده شده است       .  است

:سرعت در كانال برگشت عبارتست از 

با توجه به اينكه كانال برگشت نزديك فن   .  سرعت نسبتا پايين است•
قرار دارد، مناسب است كه سرعت در دريچه برگشت كم باشد تا    

.باعث ايجاد سروصدا نشود 
سرعت در كانال هواي   . اينچ انتخاب مي كنيم  10كانال هواي تازه را  •

:تازه عبارتست از



افت فشار  

 :شود  واسباخ محاسبه مي  -افت فشار از رابطه دارسي   •

:شود   از رابطه زير محاسبه مي        f  در آن  •

.   ن ميشود   ييتع  34ASHRAE-1ضريب زبري كانال است واز جدول      •
:شود  رينولدز از رابطه زير محاسبه مي    



افت فشارخرطومي ها        



افت فشارپلنيوم    



فشار استاتيک دريچه و افت آن      



کل افت فشارو مقايسه با فشار استاتيک فن        


