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 1نسبت بازدهی فصلی انرژی
بازدهی کولرها معموالً به وسیلهی نسبت بازدهی انرژی فصلی داده میشود که توسط موسسهی تهویه مطبوع،
گرمایش و تبرید 2در استاندارد

210/240

 ،ARIارزشیابی عملکرد تهویهی متمرکز و تجهیزات پمپ گرمایی داده

میشود.
نسبت بازدهی انرژی فصلی یک واحد خنک کننده ،برابر است با نسبت خروجی سرمایش بر حسب  Btuدر یک فصل
سرمایش نمونه به مجموع انرژی الکتریکی وارد شده به دستگاه بر حسب  Whrدر همان بازهی زمانی .هرچه

SEER

یک دستگاه خنک کننده باالتر باشد ،از منظر مصرف انرژی بهینهتر است.
برای مثال یک کولر گازی با ظرفیت  1011( 5000Btu/hrوات) در نظر بگیرید که  SEERآن برابر با  10Btu/Whباشد،
در صورتی که در یک فصل گرما  1111ساعت کار کند (مثالً روزی هشت ساعت برای  120روز).
مجموع انرژی که صرف خنک کاری شده است برای یک سال به شرح زیر خواهد بود:
5000 BTU/h × 8 h/day × 125 days/year = 5,000,000 BTU/year

برای  SEER=10مجموع انرژی الکتریکی برای کل سال برابر خواهد بود با
5,000,000 BTU/year / 10 BTU/W·h = 500,000 W·h/year
متوسط توان مصرفی بر این مبنا به صورت زیر به دست میآید:
Average power = (BTU/h) / (SEER) = 5000 / 10 = 500 W

 2رابطه  EER ،SEERو COP
نسبت بازدهی انرژی )EER( 3برای یک دستگاه خنک کنندهی خاص نسبت سرمایش (بر حسب  )Btu/hrبه توان
الکتریکی ورودی (بر حسب وات) در شرایط معلوم رطوبت و دمای درون و بیرون است .نسبت بازدهی فصلی انرژی
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بعدی مشابه نسبت بازدهی انرژی دارد ،اما در عوض محاسبه شدن در یک نقطهی کاری مشخص نمایندهی عملکرد
کلی ساالنه برای مکانی معلوم را میدهد.
نسبت بازدهی انرژی به ضریب عملکرد 4که معموالً در ترمودینامیک استفاده میشود ،مربوط است ،تفاوت پایهای بیبعد
بودن  COPبرای یک دستگاه خنک کننده است که موجب میشود در تمام سیستمهای واحدها بی تغییر بماند .تفاوت
دیگر این است که  COPیک معیار لحظهای است ،در حالی که  EERو  SEERحاصل تقسیم انرژی بر انرژی هستند و
برای بازهای معلوم محاسبه میشوند .این بازه برای  EERچند ساعت با شرایط یکسان است و برای  SEERیک سال با
شرایط نمونهی هوای بیرون و داخل.
 SEERدر آزمون استاندارد  ARIمحاسبه میشود .چرخهی معلوم روشن  /خاموش ،بهتر رفتار دستگاههای خنک کننده را
نشان میدهد در حالی که حالت تمام روشن که در محاسبه  EERبه کار میآید با کارکرد معمول فاصله بیشتری دارد.
برای سیستمهای خنک کاری مرکزی مسکونی میتوان با رابطهی زیر  SEERرا به  EERمربوط نمود:
EER = 0.875 × SEER

رابطهی دقیقتری نیز برای نیل به این مقصود وجود دارد:
EER = -0.02 × SEER² + 1.12 × SEER

 3حداکثر مقدار نظری نسبت بازدهی انرژی
حداکثر  SEERو  EERبا قانون دوم ترمودینامیک محدود میشوند .چرخهی سرمایشی که باالترین بازدهی را دارد چرخه
کارنو است که در آن حداکثر ضریب عملکرد از رابطهی زیر به دست میآید:

 Tcدمای درون

و TH

دمای بیرون است هردوی این دماها باید بر حسب کلوین یا رانکین باشند (از صفر مطلق محاسبه

گردند) .رابطهی  EERو  COPبه صورت زیر داده میشود:

افزایش اختالف دمای درون و بیرون  EERرا کاهش میدهد .این امر به خصوص در نواحی بیابانی در خور توجه است.

 4حداکثر مقادیر عملی SEER

Coefficient of Performance
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امروزه واحد های کولر گازی برای کاربری مسکونی وجود دارد که  SEERآن به  22میرسد ]4[ .تکنولوژیهای جدید
مانند کمپرسورهای پیچی ،اینورتر ها و موتور های  DCبدون جاروبک و سیستمهای تکامل یافته راه را برای رسیدن به
 SEERهای باالتر هموار میکنند]0[ .

 5مقدار کمینه EER
وقتی که پمپ حرارتی در حالت گرمایشی کار میکند عموماً بهینهتر از بخاریهای برقی است .این امر عموماً به این
دلیل است که پمپ حرارتی غیر از انرژی الکتریکی که به گرما تبدیل میشود مقداری از گرمای بیرون را با خود به
درون میبرد .در شرایطی که دمای بیرون بسیار پایین باشد ،پمپ حرارتی نزدیک به بخاری برقی عمل میکند ،زیرا
بازدهیاش به شدت پایین میآید.
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