
 

 
مجاز و   www.kelidvajeh.irخرید این جسوه فقط از طریق سایت 

 نوناً ممنوع است.هرگونه کپی برداری از جسوه، شرعاً حرام و قا

 

𝐴 𝑐𝑚2 =
𝑄 kcal ℎ𝑟  

38
 

 بٍ مساحت: یک دهانه

 

خًاَیم تأمیه ًَا آیا می

 از فضای بیرين باشذ؟

)کانال  خیر

 زیر کف(

 خیر

177kcal برای َرآیا 
ℎ𝑟  

در داخل ي فضا  1𝑚3ممذار 

 مجاير يجًد دارد؟

)فضای داخل  بلی

 به تنهایی(

 شريع

تراق تأمیه ًَای اح

 طبیعی است؟

 خیر بلی

درزبند آیا 

 است؟  معمولی

 بلی

 خیر

 آیا 

 𝑄 ≤ 50000 kcal
ℎ𝑟  

 است؟ 

 خیر

 بلی

 دو دهانهبا استفادٌ از  بیرونتأمیه ًَای احتراق از 

 .باالی کف باشذ  30𝑐𝑚زیر سمف ي یکی  30𝑐𝑚یکی 

 بلی

𝐴 𝑐𝑚2 =
𝑄 kcal ℎ𝑟  

155
 

یا از  مستقیمدریچٍ آیا  مساحت َریک از دَاوٍ َا:

بٍ ًَای  کانال قائمطریك 

 بیرين مرتبط است؟ 

 بلی

) کانال خیر 

 افقی(

𝐴 𝑐𝑚2 =
𝑄 kcal ℎ𝑟  

77
 

 مساحت َریک از دَاوٍ َا:

 بلی

 خیر

𝐴′ 𝑐𝑚2 =
𝐴 𝑐𝑚2 

0.75
 

 مساحت اصالح شذٌ دریچٍ:

آیا ريی دَاوٍ 

 یم؟ دریچٍ دار

 )دریچه فلسی( بلی

)دریچه  بلی

 چوبی(

𝐴′ 𝑐𝑚2 =
𝐴 𝑐𝑚2 

0.25
 

 مساحت اصالح شذٌ دریچٍ:
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 َریک بٍ مساحت: دو دهانه

 در وتیجٍ تأمیه ًَا مکاویکی است:

   1𝑚
3

ℎ𝑟 355 برای َرkcal
ℎ𝑟  

د ًَای احتراق خًد بٍ خً

 تأمیه است

 پایان

ی السامی: بایذ حذالل هاکنترل حداقل

مساحت دریچٍ ي کاوال در حالت کلی 

100𝑐𝑚2  ي برای حالت تأمیه از فضای

. ي طًل ضلع کًچک 645𝑐𝑚2مجاير 

 ( 3وکتٍ باشىذ. ) 10cmدریچٍ ي کاوال 

)فضای داخل  بلی

 و مجاور مجموعا(

ٍ شذٌ است! جُت دریافت وسخٍ کامل بٍ ایه وسخٍ صرفا جُت ومًوٍ ارائ

 مراجعٍ فرماییذ. http://kelidvajeh.irسایت 

http://www.kelidvajeh.ir/
http://kelidvajeh.ir/
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 باشدباشد و هرگونه کپی برداری از جسوه، شرعاً حرام و قانوناً ممنوع میمجاز می  http://kelidvajeh.irخرید این جسوه فقط از طریق سایت 

 هراجعه فرهاییذ. http://kelidvajeh.irه شذه است! جهت دریافت ًسخه کاهل به سایت ایي ًسخه صرفا جهت ًووًه ارائ

-کیلَکالری در ساعت در هَتَرخاًِ 10,000دٍ دیگ با سَخت گازٍئیل ّرکدام با ظرفیت ٍاقعی  (4 هثال

کاًاال قاائن    2ای ٍاقع در زیرزهیي دٍم یک ساختواى ًصب شدُ اًد. َّای الزم برای احتراق از طریق 

گاردد.  شاَد  تایهیي های   ای خارج ٍ دّاًِ دیگر آى بِ فضای هَتَرخاًِ باز هیکِ یک دّاًِ آى بِ َّ

ّاا  تَاًد بِ عٌَاى دریچِ ٍرٍدی َّای تاازُ رٍی ّریاک از کاًاال   ّای فلسی زیر هیکداهیک از دریچِ

 (80طراحی هْر  43% در ًظر بگیرید(. )سَال 08ًصب شَد؟ )راًدهاى دیگ را 

 وترساًتی 14×14( دریچِ بِ ابعاد 1

 ساًتیوتر 12×16( درچِ بِ ابعاد 2

 ساًتیوتر 12×20( دریچِ بِ ابعاد 3

 ساًتیوتر 5×60( دریچِ خطی بِ ابعاد 4

 

 آیذ:ها به طریق زیر به دست هیظرفیت کل دستگاه پاسخ:

       
∑ 

 
 

        

   
            

 ⁄  

ز طریق کاًال قائن تأهیي گردد. در ًتیجه در فلوچارت از قسوت کاًال قائن )که طبق صورت سوال تأهیي هوا قرار است ا

-دهین. فرهول هحاسبه اولیه هساحت را از گام بعذی فلوچارت هیی با رًگ قرهس هشخص شذه است( به بعذ را اداهه هی

 خواًین:

 [   ]  
 [      ⁄ ]

   
 

      

   
       

 دهین:یچه فلسی دارین، اصالح هربط به آى را اًجام هیبا توجه به ایي که در

  [   ]  
 [   ]

    
 

     

    
        

 011ساًتیوتر هربع است بیشتر است در ًتیجه صحیح است. )اگر کوتیر بیود باییذ هریذار      011عذد به دست آهذه  از 

 کردین(. ساًتیوتر هربع را لحظا هی

http://kelidvajeh.ir/
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