ﮔﺰارش

ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾ ؛ آﯾﻨﺪۀ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ
آرش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽﺑﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﺪاری

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،از اﺛﺮ ﭘﻠﯿﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ

در ﺳﺎل ١٨١٢م ﺗﻮﻣﺎس ﺟﺎن ﺳﯿﺒ

ﻣﺘﺸ ﻞ از دو ﻓﻠﺰ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل و دو ﺳﺮ ﻓﻠﺰﻫﺎ در

 ،دﯾﻮدﻫﺎی ﻟﯿﺰر و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎ در ﻣﺼﺎرف

ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی اﻟ ﺘﺮﯾ

ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﻘﺮﺑﮥ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ را ﺑﻪﺣﺮﻛﺖ درآورد.

ﭘﺰﺷ

در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ،وی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ در اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﺣﺎﺻﻞ از

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ راﻧﺪﻣﺎن

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺛﺮ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﯿﻠﺮ ﭘﻠﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﻚ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺮﺳﯿﺪه

ﺳﯿﺒ  ١ﯾﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﻟ ﺘﺮﯾ

ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

در ﺳﺎل ١٨٣۴م ،ﺟﯿﻦ ﭼﺎرﻟﺰ ﭘﻠﺘﯿﺮ ﻛﺸﻒ ﮐﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از
دو ﻓﻠﺰ ﻣﺘﻔﺎوت در دو ﺳﺮ دﯾ ﺮ آﻧﻬﺎ و در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻣﻌﻜﻮس ﺳﯿﺒ

ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﭘﻠﺘﯿﺮ  ٢ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪ.

 ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ  ،آزﻣﺎﯾﺸ ﺎﻫ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﯽﺻﺪا ﯾﺎ

اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﺛﺮ ﭘﻠﯿﺘﺮ در ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺤﺎﺗ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻔﺤﺎت
ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ  ،٣ﻛﻪ دهﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﺤﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻮﭼﻚ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ ﺑﺎ
دﻗﺖ زﯾﺎد ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر

ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺧﺎرج از ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ

ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺑﻌﻀ از ﻣﺼﺎرف ﻋﻠﻤ  ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﭘﺰﺷ

و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق

ﻛﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ دﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﭘﻠﯿﺘﺮ از دﻗﺘ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان

و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،

 ٠٫١ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﺎرف ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در

راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺘ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﻛﻮﭼ ﺘﺮ از ﯾﻚ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟ ﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﺑﺮﺧ از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ

ﺿﺨﺎﻣﺖ  ٣ﻣﯿﻠ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣ رﺳﻨﺪ .اﺑﻌﺎدی ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮﭼ ﺘﺮ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﺛﺮ ﺳﯿﺒ

و ﺳﻔﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻛﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ دور از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣ ﺎن

از ﻇﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﻠﺮ ﺗﺮاﻛﻤ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﻟ ﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮥ ﻣﻮرد

ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﮥ ﻣﺘﺤﺮﻛ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣ ﺎن ﺧﺮاﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾ ﺮ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ

ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم  ٢٣٨در رآﻛﺘﻮر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.

ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ رآﻛﺘﻮرﻫﺎ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی آنﻗﺪر

اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه از

ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم  ٢٣٨ﺳﺮاﻣﯿ

ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺮخ در آﻣﺪه و ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه

ﺟﻤﻠﻪ ذوب ﻟﺤﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دو ﻓﻠﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ از دﯾ ﺮ

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﮔﺮﻣﺎی اﺿﺎﻓﻪ را از

ﺑﺮ ﻓﯿﻦ ،از ﯾﻚ ﻓﻦ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت

ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺮﺧ از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ،

اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه ،ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺒﻮر

ﺻﻔﺤﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪﻛﺎر ﻣ روﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت

ﺟﺮﯾﺎن اﻟ ﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﯿﺰان آن در ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ

ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﻤﺖ دﯾ ﺮ ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ

واﻗﻊ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮﻣﺎ در ﺳﻄﻮح

ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﯾ ﺼﺪ درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﮔﺮﻣﺎ را دارد ﻛﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی

ﺳﺮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﻔﺎرﺷ ﺣﺘ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣ رﺳﺪ.
1 Seebeck

٣ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺪول ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

2 Peltier

آرش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢۶ﺷﻤﺎره  ،١١۶ﺻﻔﺤﺎت ١٠٠–٩٨

ﺷ ﻞ  :٢اﺛﺮ ﺳﯿﺒ

ﺷ ﻞ  :١اﺛﺮ ﭘﻠﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﺎ

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن

ﺷ ﻞ  :٣ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدیﻫﺎ در ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ
ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠ ﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود ﯾ ﺳﻮم اﺳﺖ و اﯾﻦ

از ﻃﺮف ﺳﺮد و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ ﺑﺨﺎری ﻛﻪ

ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺣﺪود ده ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻚ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ،ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻛﻤﺘﺮی

ﻋﻤﻠ ﺮد  ٣ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣ ﻛﻨﻨﺪ! از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﻠﺮ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﺨﺎری ﺑﺮﻗ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠ ﺮد

ﭘﻠﯿﺘﺮ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ را از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸ

را ﯾ ﺳﻮم در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺮف  ١٠٠وات ﺑﺮق ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ

ﻛﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ و

ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ١٣٣ ،وات ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣ ﮔﺮدد؛ در ﺻﻮرﺗ ﻛﻪ در ﯾﻚ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ  .ﭘﯽ .ﯾﻮ .ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺨﺎری ﺑﺮﻗ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ١٠٠وات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦوﺟﻮد ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﭘﺮهﻫﺎی ﻓﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺧﻨﻚﻛﺮدن ﻣﺪارﻫﺎی اﻟ ﺘﺮﯾ

ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎی ﻓﻨ دﯾ ﺮ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﺮمﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻦ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل )ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ( دﻣﺎی

اﻧﺒﻮه ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿ ﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن

ﻓﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳ  .ﭘﯽ .ﯾﻮ .را ﺑﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ،در

اﻟ ﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان،

 ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧ را در ﭘﯿﺶ روی دارﻧﺪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ

از دﻣﺎی اﺗﺎق اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗ ﻛﻪ ،ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﺑﯿﻦ ﺳ  .ﭘﯽ

ﻧﻤ رﺳﺪ در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﻛﻤﭙﺮﺳﻮری

.ﯾﻮ .و ﻓﯿﻦﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دﻣﺎی ﺳ  .ﭘﯽ .ﯾﻮ .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ

دﻣﺎی اﻃﺎق ﻣ رﺳﺪ.

ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠ ﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺣﺎﻟ ﻛﻪ دﻣﺎی ﻛﯿﺲ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺪارﻫﺎی اﻟ ﺘﺮﯾ

در ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟ اﺧﺘﻼف ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺳﺮد و
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﺪود  ٧٠درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ و ﭘﺮهﻫﺎی ﻓﯿﻦ در
ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم ،در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﮥ دوم ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه در ﻗﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎ را ﺟﺬب
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺒﻮر اﻟ ﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﺻﻔﺤﮥ اول را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬب
ﻛﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی در ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺻﻔﺤﮥ اول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،دﻣﺎی ﻃﺮف ﮔﺮم اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮﻣﺎﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﻟ ﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﮔﺮﻣﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه

ﺷ ﻞ  :۴ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ
٩٩

آرش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢۶ﺷﻤﺎره  ،١١۶ﺻﻔﺤﺎت ١٠٠–٩٨

ﻛﺎﻓ ﺧﻨﻚ ﻧﺸﻮد ،دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
در ﺷ ﻞ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،از ﯾﻚ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن آب و ﺑﺮای آبﺑﻨﺪی ،ﻗﺴﻤﺖ
زﯾﺮﯾﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﯾﻚ ﭼﯿﻠﺮ ﻛﻮﭼﻚ و
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺎ وزن  ٣٢٠ﮔﺮم و ﻗﯿﻤﺘ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ رادﯾﺎﺗﻮر ﻛﻮﭼ ﺘﺮ ،اﻣ ﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ وزن
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻠﺮ ﺗﺮاﻛﻤ ﺑﺎ اﯾﻦ اوزان و در ﺻﻮرت
اﻣ ﺎن ،ﻛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی
ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی را ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﺷ ﻞ  :۵اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪۀ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﺑﺎ ﺑﺮق ﺧﻮدرو

ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷ ﻞ  :٨ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪۀ ﺷﺶﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ
ﺷ ﻞ  :۶اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﯿﻦ و ﻓﻦ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮان و COP

ﺷ ﻞ  :٩ﻗﻄﻌﮥ ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ

ﺷ ﻞ  :٧ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻋﻤﻠ ﺮد ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪۀ ﯾ ﻣﺮﺣﻠﻪای و دوﻣﺮﺣﻠﻪای

ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺦ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ در ﻛﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪ
در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه

ﺷ ﻞ  :١٠اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪی

آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ .در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻚ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه ﺳ  .ﭘﯽ .ﯾﻮ .ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﻪﻋﻨﻮان رادﯾﺎﺗﻮر  ١ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ
ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۴ × ۴ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ،دو ﺳ  .ﺳ  .آب در ﻛﻤﺘﺮ
از  ٧دﻗﯿﻘﻪ  ٢ﺑﻪ ﯾﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺦ ﺑﺎ دﻣﺎی  −١٠درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ دﻣﺎی ﭘﺮهﻫﺎی اﺗﺎق  ٢۵درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد و دﻣﺎی ﭘﺮهﻫﺎی ﻓﯿﻦ در
ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ۴٠ ،درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﻮد ٣ .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ
ﺣﺮارت از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻦ ،ﯾﻚ ﻻﯾﮥ ﻧﺎزك روﻏﻦ ﺑﯿﻦ آن دو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺒﻞ
از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،دﻣﺎی آب ﺑﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﻤ رﺳﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺷ ﻞ  :١١ﯾﺦ درون ﻗﺎﻟﺐ

اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در وﺟﻮه ﺧﻮد را دارﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازۀ

١ﺟﺎذب ﮔﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر در ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻛﻤ را ﺑﺎزی ﻣ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﻌﺎﻧ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ ﺷﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﻛﻠﻤﮥ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر
از واژه رادﯾﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٢از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﯾﻘ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ.
٣ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ ﺻﻔﺤﮥ ﺗﺮﻣﻮاﻟ ﺘﺮﯾﻚ و رادﯾﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

١٠٠

