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 رای کاربرد در وسایط نقلیۀ شخصی ، عمومی و ساختمان هاب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يقی، چندگانه و تلف یچند مرحله ا يبیترک ـكلیاز س یریمطبوع با بهـره گ هیتهـو . 

 یمصرف انرژ یساز نهیبه یهوشمند برا یوتریكروکامپیکنترل م ۀمجهز به سامان . 

 قـطار  و  . . . نیسبـک ، سنـگ یـواع خـودرو هـاکاربـرد در ان یشـده بـرا يطـراح ، 

 هینقل لهیشده توسط موتور وس دیتول یاز انـرژ میمستق یریگبه بهـره  ازیعـدم ن . 

 سـتیز ـطیو کمک به حفـظ مح   %20تا   ـهینقل طیکاهـش مصـرف سـوخت وسـا  . 

 مشـابه . یها یتكنـولوژکـم نسبـت بـه  یباال و مصرف انرژ ـاریرانـدمان بس یدارا 

 گـردد . يمـوتور کـه منجـر بـه کاهـش راندمـان مـوتور مـ یدمـا شیعـدم افـزا 

 مـوتور خـامـوش اسـت . ـكـهیدر زمـان يحتـ ـهینقل طیدر وسـا یـریامكـان بكارگ 

 . کـاهـش استهـالک مـوتـور خـودرو 

 رم سال .خنک در فصول گ يبهـداشت يـدنیآب آشـام ـنیتام 

 ينـیزم سـاتیقابـل استفـاده در سـاختمان ها ، کـانكـس هـا و انـواع تـاس . 

   75کاهـش مصـرف بـرق در سـاختمـان ها ، کـانكـس هـا و . . .  تا% . 

 گـردنـد . يمـ سـتیز طیمحـ يمبـرد کـه سبـب آلـودگ یعـدم استفـاده از گاز هـا 

 يخروج یو کننده هواخودکار خوشب ۀمجهز به سامان  . 

 ها . كروبیها و م يجذب ذرات معلق  و انواع آلودگ یبرا یسلولوز، کـربن فعال و  لـورینانو س یها لتـریمجهز به ف 

  يخـروجـ یهـوا يزدائـ كـروبیو م هیتصفـ یسـاز بـرا ـونیمجهـز بـه سـامـانه . 

 طیخودکار رطوبت مح میمجهز به سامانه کنترل و تنظ . 

 طیمح یخودکار دما میمجهز به سامانه کنترل و تنظ . 

  نهیآسـان و کـم هـز یو نگهـدار سیمناسـب ، سـرو ـمتیسـاده ، ق سـاختـار یدارا  . 

 

 

 

 

 

  رایانه ایرایانه ایکنترل کنترل تهویه مطبوع سرد و گرم با تهویه مطبوع سرد و گرم با سامانۀ سامانۀ 
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شود . ها كنترل ميها، ريزپردازنده و عمل كنندهاي از حسگراين اختراع مربوط است به روش و دستگاهي براي ايجاد هواي سرد و گرم در اتومبيل و ساختمانها كه به كمك مجموعه

 آب چند ودرو يا ساختمان كه داراي مسـير هواي گرم و سرد واحد است. جزء سرمـايشي آن از روش تبخيرـسامانه هوشمند ، ساده، كارآ و كم هزينة تهويه مطبوع يكپارچه براي خ

كند . با بكارگيري اين سامانه در اتومبيل ، تامين آب آشاميدني بهداشتي و خنك در فصول هوا استفاده مي -ارتي آب داغ اي با سيكل تركيبـي و جزء گرمـايشي آن از مبدل حرمرحله

ري صافيهاي ويژه عمل آورد . با بكارگيگرم سال براي سرنشينان خودرو مقدور خواهد بود . اين سامانه قادر است رطوبت هواي خروجي را تنظيم نموده و از خشك شدن هوا ممانعت به 

نمايد . با استفاده از ات و . . . را تأمين ميبا پوششهاي نانوسيلوري و حذف هرگونه ميكرو ارگانيسم هاي مضر ، بو ، ذرات معلق و آلودگي ، هوايي پاك و عاري از هر گونه آلودگي ، ذر

سازد . مهمترين ويژگي سامانه تهويه مطبوع حاضر راندمان بسيار باالي آن و صرفه جوئي زياد در ممكن ميدستگاه خوشبو كنندة هوا، توليد هوايي خوش رايحه و عاري از بوهاي زايد را 

دوستدار  ا در رده تكنولوژي هاي نوين ، سبز  ومصرف انرژي مي باشد . از طرف ديگر عدم استفاده از مواد و گازهاي آالينده كه در سامانه هاي مشابه بكار گرفته مي شود ، اين اختراع ر

 . محيط زيست قرار مي دهد

اي با سيكل تركيبي و جزء گرمايشي آن از مبدل كند كه جزء سرمايشي آن از روش تبخيرآب چندمرحلهاي را پيشنهاد مياختراع حاضر سامانة تهويه مطبوع كم حجم و يكپارچه

 مانها و چه در خودرو مشترك مي باشد . اين سامانة تهويه مطبوع بسيار ساده، كارآ و كم هزينه است. برد. مسير هواي سرد و گرم در آن چه در ساختهوا بهره مي -حرارتي آب داغ 

و يا سلولزي بصورت مداوم صورت مي بر خالف سامانه هاي تهويه مطبوع متداول كه از تبخير آب براي سرمايش بهره مي گيرند و در آنها اعمال آب به پانل هاي با الياف پوشاي 

يب ضمن صرفه جوئي در مصرف آب ، در اين اختراع آب فقط در مقاطع زماني مشخص و با حداقل مقدار مورد لزوم بر روي مبدل هاي حرارتي سامانه افشانده مي شود . بدين ترتپذيرد 

بخير و سرمايش تحت كنترل يك ريز پردازنده مي باشد . همچنين ، ميزان افزايش رطوبت محيط به حداقل ممكن خواهد رسيد . در اين اختراع تناوب استفاده از آب براي انجام عمل ت

زي استفاده شده است . به منظور باال بردن براي ايجاد دما و رطوبت بهينه در شرايط اقليمي مختلف از تعدادي حسگر هاي دما و رطوبت و نيز يك ريز پردازنده هوشمند قابل برنامه ري

 Peltierرطوبت و بازيافت بخش عمده اي از آب تبخير شده در مبدل هاي حرارتي تبخيري ، از مجموعه اي از پمپ هاي حرارتي نيمه هادي )  ميزان سرمايش سامانه ، كنترل و كاهش

Effect ل قبلي به هوا افزوده شده ( استفاده شده است . در قسمت هواي خروجي سامانه ، مبدل حرارتي ديگري تعبيه شده است كه اوال ضمن جذب قطرات بسيار ريز آب كه در مراح

در حال عبور از لوله هاي اين مبدل حرارتي بر اثر عبور هواي خنك و همچنين تبخير قطرات بسيار ريز آب بر بهداشتي ثانيا آب است موجب كاهش بيشتر دماي هواي خروجي گشته ، 

د ضدزنگ در ساختار اين مبدل حرارتي كامال بهداشتي مي باشد ، مي تواند به عنوان آب آشاميدني روي پره هاي آن ، خنك مي گردد . اين آب كه به دليل استفاده از لوله هاي فوال

 خنك در داخل خودرو استفاده گردد .

انه هاي تبخيري آبي سبت به ساممصرف انرژي سامانة تهوية موضوع اختراع حداقل معادل يك دهم مصرف انرژي سامانه هاي تبخيري گازي )كولرهاي گازي( و ميزان مصرف آب آن ن

 )كولرهاي آبي( كمتر از نصف مي باشد . 

كند. مكانيزم كار آن ساده و داراي قطعات كم بوده ، تعمير و گيري مستقيم از انرژي موتور خودرو نداشته و لذا در صورتي كه موتور خاموش باشد نيز كار مياين سامانه نيازي به بهره

 استفاده از اين سامانه در خودرو موجب كاهش مصرف سوخت در فصول گرم گرديده و از اينرو به حفظ محيط زيست كمك خواهد نمود . نگهداري آن ساده و كم هزينه است. 

بكارگيري صافيهاي ويژه با  اين سامانه در حالت عملكرد سرمايشي و گرمايشي مي تواند رطوبت هواي خروجي را تنظيم نموده و از خشك شدن هوا ممانعت به عمل آورد . با

نمايد . با استفاده از دستگاه خوشبو كنندة پوششهاي نانوسيلوري و حذف هرگونه ميكرو ارگانيسم هاي مضر ، بو ، ذرات معلق و آلودگي ، هوايي پاك و عاري از ذرات و آلودگي تأمين مي

 سازد.هوا، توليد هوايي خوش رايحه و عاري از بوهاي زايد را ممكن مي

خت نمونه هاي متعدد آزمايشگاهي و اثبات سامانه تهويه مطبوع موضوع اين اختراع در ابتداي امر صرفا براي كاربرد در اتومبيل ها طراحي گرديد . ليكن پس از آزمايشات اوليه ، سا

عتي از اختراع مذكور جهت ارائه در نمايشگاه هاي مختلف در مراحل نهائي ساخت و كارآئي آن ، كاربرد اين اختراع به ساختمان ها نيز تعميم داده شد . در حال حاضر يك نمونه نيمه صن

اين سامانه تهويه مطبوع و امكانات منحصر به اجرا مي باشد ) تصاوير مربوطه به پيوست مي باشد ( . در صورت حمايت و تجاري سازي اختراع مذكور ، و با توجه به راندمان بسيار باالي 

يه مطبوع و همچنين مناسبي به ويژه در صنعت خودرو  براي آن متصور است . قيمت تمام شده نمونه تجاري آن بستگي كامل به ظرفيت سرمايش و گرمايش سامانه تهوفرد آن ، بازار 

باالي آن و صرفه جوئي زياد در مصرف انرژي مي باشد . از تكنولوژي بكار گرفته شده در توليد انبوه و نرخ توليد آن دارد . مهمترين ويژگي سامانه تهويه مطبوع حاضر راندمان بسيار 

 ين و دوستدار محيط زيست قرار مي دهد . طرف ديگر عدم استفاده از مواد و گازهاي آالينده كه در سامانه هاي مشابه بكار گرفته مي شود ، اين اختراع را در رده تكنولوژي هاي نو

 به مثال زیر توجه فرمائید :برای درک بهتر اهمیت کاربرد این اختراع ، 

مصرف مي نمايد . راندمان موتورهاي  Kw 4 ~ 2.5در يك خودروي شخصي معمولي ، تواني در حدود  طبق بررسي هاي صورت گرفته يك سامانة تهويه مطبوع متداول )كولر گازي(

حاصل مي گردد . لذا براي ايجاد توان الزم براي راه اندازي يك كولر گازي در  Kw 8.86دود مي باشد . بر اثر سوختن هر ليتر بنزين تواني در ح %30 ~ 25بنزيني خودرو در حدود 

بدون استفاده از سيستم تهويه  (cc 1600بنزين در هر ساعت مصرف شود . اگر مصرف سوخت اين خودرو )با حجم موتور حدود  Lit 1.33خودرو مي بايست بطور متوسط حدود 

در نظر گرفته شود ، استفاده از سامانة تهويه مطبوع در طي همين مسافت موجب افزايش حداقل  Lit 8پيمايش حدود  Km 100متوسط به ازاي هر  مطبوع )كولر گازي( بصورت

است . اندازه گيري هاي تجربي  در مصرف سوخت خواهد شد . البته الزم به توضيح است كه در محاسبات فوق كاهش راندمان موتور بر اثر افزايش دماي آن و . . . ملحوظ نشده 16%

 مصرف سوخت مي گردد .  %20نشان داده است كه استفاده از سامانه هاي تهويه مطبوع متداول )كولرهاي گازي( در خودرو موجب افزايش حداقل 

مصرفي كولرهاي گازي متداول مورد استفاده در خودرو ها توان  %10توان مصرف مي نمايد كه حدود  W 400سامانة تهوية مطبوع موضوع اختراع در بدترين شرايط كاري حداكثر 

در مصرف سوخت صرفه جوئي خواهد شد . اين صرفه جوئي در مصرف  Lit 1.2هر ساعت حدود مي باشد . لذا در صورت جايگزيني سامانة تهويه مطبوع موضوع اختراع ، به ازاي 

وجود داشته باشد و اين خودرو  هزار دستگاه خودرو 500حدود  بود . براي مثال اگر در يك شهر بزرگ )نظير تهران(سوخت در مقياس كالن و در طي يك سال مقادير متنابهي خواهد 

 ي در هر سالميليون ليتر صرفه جوئ 216استفاده از اين اختراع موجب  ساعت از سامانة تهويه مطبوع خود استفاده نمايند ، 3روز( و در هر روز حدود  120ها طي فصل گرم سال )حدود 

ژي برق منتج خواهد شد محاسبات مشابهي را مي توان در مورد استفاده اين سامانه در ساختمان ها نيز انجام داد كه مشخصا به صرفه جوئي قابل توجهي در مصرف انرخواهد گرديد .  

 كه جهت ايجاز در اينجا به آن نمي پردازيم . 
 

 ميالدي در اداره ثبت اختراعات آمريكا فايل گرديده  2010آگوست سال  31در تاريخ متعاقباً ،  11/6/87مورخ  52279شماره  اختراع مذكور پس از ثبت در داخل كشور به

 در اداره ثبت اختراعات اياالت متحده آمريكا به ثبت رسيده است . US8,739,558 B2 ميالدي تحت شماره 2014سال ژوئن  3در تاريخ نهايتاً و 


