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 1نسبت بازدهی فصلی انرژی

 بازدهی فصلی انرژینسبت  1

ی تهویه مطبوع،  که توسط موسسه شود مینسبت بازدهی انرژی فصلی داده  ی وسیلهبازدهی کولرها معموالً به 

داده ی متمرکز و تجهیزات پمپ گرمایی  تهویه، ارزشیابی عملکرد ARI 210/240در استاندارد  2گرمایش و تبرید

 .شود می

در یک فصل  Btuخروجی سرمایش بر حسب نسبت بازدهی انرژی فصلی یک واحد خنک کننده، برابر است با نسبت 

 SEERی زمانی. هرچه  در همان بازه Whrدستگاه بر حسب سرمایش نمونه به مجموع انرژی الکتریکی وارد شده به 

 است. تر بهینهاز منظر مصرف انرژی کننده باالتر باشد، یک دستگاه خنک 

باشد،  10Btu/Whآن برابر با  SEERوات( در نظر بگیرید که  1011) 5000Btu/hrگازی با ظرفیت  ربرای مثال یک کول

 روز(. 120د )مثالً روزی هشت ساعت برای ساعت کار کن 1111در یک فصل گرما در صورتی که 

 انرژی که صرف خنک کاری شده است برای یک سال به شرح زیر خواهد بود:مجموع 

5000 BTU/h × 8 h/day × 125 days/year = 5,000,000 BTU/year 

 

 الکتریکی برای کل سال برابر خواهد بود بامجموع انرژی  SEER=10برای 

5,000,000 BTU/year / 10 BTU/W·h = 500,000 W·h/year 

 

 :دیآ یمتوان مصرفی بر این مبنا به صورت  زیر به دست متوسط 

Average power = (BTU/h) / (SEER) = 5000 / 10 = 500 W 

 COPو  SEER، EERرابطه  2

( به توان Btu/hr)بر حسب خاص نسبت سرمایش  ی کنندهبرای یک دستگاه خنک  (EER) 3بازدهی انرژی نسبت

فصلی انرژی بازدهی ورودی )بر حسب وات( در شرایط معلوم رطوبت و دمای درون و بیرون است. نسبت الکتریکی 

                                                           
1
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عملکرد  ی نمایندهکاری مشخص  ی نقطهنسبت بازدهی انرژی دارد، اما در عوض محاسبه شدن در یک بعدی مشابه 

 .دهد میکلی ساالنه برای مکانی معلوم را 

بعد  بی ای پایه، مربوط است، تفاوت شود میدر ترمودینامیک استفاده  که معموالً 4بازدهی انرژی به ضریب عملکردنسبت 

تفاوت . بی تغییر بماند واحدها های سیستمدر تمام  شود میکه موجب  گاه خنک کننده استیک دست برای COPبودن 

حاصل تقسیم انرژی بر انرژی هستند و  SEERو  EERکه  در حالیاست،  ای لحظهیک معیار  COPدیگر این است که 

یک سال با  SEERچند ساعت با شرایط یکسان است و برای  EERبازه برای . این شوند میمعلوم محاسبه  ای بازهبرای 

 هوای بیرون و داخل. ی نمونهشرایط 

SEER  استاندارد در آزمونARI  خنک کننده را  های دستگاه، بهتر رفتار خاموش / روشنمعلوم  ی چرخه. شود میمحاسبه

 با کارکرد معمول فاصله بیشتری دارد. آید میبه کار  EERدر حالی که حالت تمام روشن که در محاسبه  دهد مینشان 

 :نمودمربوط  EERرا به  SEERزیر  ی رابطهبا  توان میخنک کاری مرکزی مسکونی  های سیستمبرای 

EER = 0.875 × SEER   

 نیز برای نیل به این مقصود وجود دارد: تری دقیق ی رابطه

EER = -0.02 × SEER² + 1.12 × SEER 

 مقدار نظری نسبت بازدهی انرژیحداکثر  3

ی سرمایشی که باالترین بازدهی را دارد چرخه  . چرخهشوند مید ترمودینامیک محدوبا قانون دوم  EERو  SEERحداکثر 

 :آید میی زیر به دست  حداکثر ضریب عملکرد از رابطه کارنو است که در آن

 

Tc دمای درون و  TH هردوی این دماها باید بر حسب کلوین یا رانکین باشند )از صفر مطلق محاسبه  دمای بیرون است

 :شود میبه صورت زیر داده  COPو  EERی  . رابطهگردند(

 

 در نواحی بیابانی در خور توجه است. خصوص بهامر . این دهد میرا کاهش   EERاختالف دمای درون و بیرون افزایش 

 SEERمقادیر عملی حداکثر  4

                                                           
4
 Coefficient of Performance 
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جدید  های تکنولوژی[ 4] .رسد می 22آن به  SEERواحد های کولر گازی برای کاربری مسکونی وجود دارد که  امروزه

راه را برای رسیدن به  تکامل یافته های سیستمبدون جاروبک و  DCپیچی، اینورتر ها و موتور های  پرسورهایممانند ک

SEER  [0. ]کنند میهای باالتر هموار 

 EERکمینه مقدار   5

امر عموماً به این این  .برقی است های بخاریز ا تر بهینه عموماً کند میکه پمپ حرارتی در حالت گرمایشی کار وقتی 

مقداری از گرمای بیرون را با خود به  شود میرما تبدیل گدلیل است که پمپ حرارتی غیر از انرژی الکتریکی که به 

، زیرا کند میپمپ حرارتی نزدیک به بخاری برقی عمل ، شرایطی که دمای بیرون بسیار پایین باشد. در برد میدرون 

 . آید می پایینبه شدت  اش بازدهی
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