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 12 تحوالت سایکرومتریک 

 15 تامین هواي احتراقچکیده اي از شرایط و روابط حاکم جهت 
 18 انواع انتقال حرارت در ساختمان
 18 انتقال حرارت از یک جدار ساده

 20 فضاي کنترل نشده
 21 انتقال حرارت به زمین       

 21 انتقال حرارت از کف متصل به خاك
 22 بار حرارتی هواي نفوذي به اتاق

 23 گرماي محسوس  
 23 گرماي نهان  

 23         مخصوصضریب حرارت 

 CFM 23دبی هوا 
 24 انواع سیستم هاي تهویه مطبوع 
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 .درجه حرارتی است که یک دماسنج معمولی در هواي اتاق نشان می دهد:   dbT  ←  خشکدرجه حرارت 

درجه حرارتی است که اگر روي حباب شیشه اي دماسنج پنبه یا پارچه مرطوبی قرار  : wbT  ←  درجه حرارت مرطوب
 دهیم

 بیشتر را ندارد و در این حالت  وایی است که رطوبت آن آنقدر زیاد است که قابلیت جذب رطوبته ← اي اشباعهو

dbwb TT =  

dbwb←همیشه  نکته : TT  .مگر در حالت اشباع ، 

آب  اتدرجه حرارتی است اگر هوا تا آن درجه سرد شود رطوبت موجود در هوا به صورت قطر:   dpT ← شبنم نقطهدماي 
 در می آید.

RH 

مثال ←آب را در داخل یک ظرف می ریزیم و وزن می کنیم واي اتاق تا جایی که به آب برسیم،کاهش دماي ه
%50 4RH gr= ← 

      سیمربه حالت اشباع می واتاق بخار می دهیم تا جایی که بخار به شکل قطرات در دیوارهاي اتاق ظاهر شود  یکبار دیگر به هواي
←       dbwb TT = 

مثال  ←مجدد دوباره همین اتاق را سرد می کنیم تا جایی که به آب برسیم و آب را داخل یک ظرف می ریزیم و وزن می کنیم
grRH 8%100 ←= 

%50=RH ←  به اندازه وزن ، به عبارتی یعنی این هوا می تواند به اندازه بخار آب که در خود دارد، بخار آب جذب کند
 مجددا بخار آب جذب کند. بخار آبی که در آن موجود است

←%90=RH% وزن خود می تواند بخار جذب کند. 10یعنی به  اندازه 

S

V

S

V

m
mRH

P
PRH == , 

 VP=فشار جزیی بخار آب موجود در هوا

 SP=فشار جزیی بخار هوا در دماي خشک (اشباع)

 Vm=جرم بخار آب موجود در هوا

 Sm=جرم بخار آب موجود در هواي اشباع

 جرم بخار آب به جرم هواي خشک : بت رطوبتنس

/ /0 622 0 622V V V

V a a

P m PW
P P m P

= = =
−
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20در محلی که درجه حرارت خشک آن  :1 تست C° 702و فشار جزئی بخار آنPaرصد می باشد. رطوبت نسبی چند د

20(فشار بخار اشباع در  است؟ C° 2340برابر باPa (می باشد 

1(15               2(20              3(30              4(35 

/ %702 0 3 30
2340

V

S

PRH
P

= = = → 

 3گزینه 
 

 نسبت رطوبت این هوا چقدر است؟

/ / /7020 622 0 622 0 000702
1000000 702

V

V

P
P P

= =
− −

 

lbمقدار حرارت موجود در هوا برحسب ←هوا  آنتالپی
Btu.هواي خشک را آنتالپی می گویند 

در نظر گرفت و مقدار آنتالپی را از  ایده آل در گستره تقریبی کلی هوا در تهویه مطبوع، هواي خشک را می توان به صورت گاز
 رابطه زیر محاسبه نمود.

( ) / ( )

( ) / ( )

0

0

1 005

0 24

h CpT
KJh T CKg C
Btuh T Flb F

=

=°

=°

 

026اگر دماي هواي  :2 تست C مطلوبست آنتالپی هواي خشک:باشد ، 

1(29   2(13/26   3(49/300   4(60 

/ / /1 005 1 005 26 26 13h T= = × = 

 2گزینه 
 توان برابر دانست. با آنتاپی بخار اشباع در همان دما می را موجود در هوا آنتالپی بخار آب 

02500KJبرابر  C°0آنتالپی بخار آب در 
Kg C  بنابراین می توانیم در تهویه مطبوع از فرمول زیر براي تعیین انتالپی بخار

 آب (هواي مرطوب) استفاده کرد.

 ( ) / / ( )0
0 1061 5 0 345g

Btuh T Flb F = )و        + ) / ( )0
0 2500 1 88g

KJh T CKg C = + 
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گرمایی که به 
محیط یک 

 کندانسور می دهد.

( )32

.
hhmQcon −= 

  

 کندانسور ورودي←2
 خروجی کندانسور←3
 

 (انرژي) گرمایی
که کمپرسور به 

 دهد.سیستم می 

( )12

.
hhmWcom −= 
comevaconتئوریک WQQ += 

 خروجی کمپرسور←2
 وروردي کمپرسور←1
 

راندمان سیکل 
con تبرید

eva

Q
Q

=η  

 
ضریب عملکرد 

 دستگاه
CH

C

com

eva

TT
T

W
QCOP

−
== 

CT←دماي خروجی از اواپراتور 

HT← کمپرسوردماي خروجی از 

COPEER
EERCOP

41.3
293.0

=
=

 

EER←ضریب بهره وري انرژي 

دماي ورودي  
 چیلر

( ) ( )
21

2211

gpmgpm
tgpmtgpmtin +

×+×
 : برگشتی از فن کویل ها1 =

 :برگشتی از هوارسان ها2
ظرفیت برودتی 

3492 چیلر
)(

12000
)/(

3000
)/( WQhrBtuQhrKcalQTR === ( ) ( )

24

0
.

FTgpmVTR ∆×
= 

( ) ( ) 118803.
×∆×= CTs

mVTR 

دبی پمپ 
) سیرکوالتور چیلر )

( )
5000

hr
BtuQ

gpmq eva
= 

 

Rang outwinw TTRange −− −= inwT  دماي آب ورودي به برج←−
outwT  دماي آب خروجی از برج ←−

Approach wboutw TTApprouch −= −  
دبی پمپ برج 

 خنک کن
TRgpmVچیلر ×= 3)(

.
  

ظرفیت برج خنک 
 کن

( ) ( )
24

0
.

FTgpmVTR ∆×
= ( )gpmV

.
 دبی برج خنک کن←

( )FT  10معموال ←∆0
رانی برج جبآب 

 خنک کن
چیلر 

..
015.0)( VgpmV makeup =  

توان الکتروموتور 
mP پمپ

HQgpP
ηη ×
×××

=  

http://www.pourangilan.com/


 گروه آموزشی دکتر تن زاده        (ویژه داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسی) ه ویژه تاسیسات مکانیکیجزو

 128رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش       صفحه 

  www.PouranGilan.com    09111368730قط تلگرام): (ف       01334248تلفن :  (خط ویژه) 

 
 
 
 

تعادل حرارت 
کویل آب گرم در

 مصرفی
 

WSWHاز آب دیگ می گیرد شهررمایی که آب گ QQ ..  ی که آب کثیف دیگ به آب شهر منتقل می کندگرمای  =

WSWSWHWH TGPHTGPM .... 33.8500 ∆××=∆×× 

WHT F020                                                    WSTمعموال ←∆.  F080معموال ←∆.
تبادل حرارتی 
 درکویل سرد

ASWCHسرمایی که هوا از چیلر می گیرد QQ ..  منتقل می کند هوابه  چیلرکه  سرمایی  =

)68.0()08.1(500 ...... ASASASASWCHWCH WCFMTCFMTGPM ∆××+∆××=∆×× 

WHT F010 ASTمعموال←∆. 0)( اختالف دماي هوا←∆. F ASW )/(اختالف رطوبت مطلق هوا←∆. lbGr                                                                                                                                                                                                   
دماي خشک 

 یلخروجی کو
 

)( adpadbadpidb ttBFtt −+= 
idbt←دماي خشک خروجی کویل 

adbt← کویل وروديدماي خشک 

adpt← نقطه شبنم دستگاهدماي 
 

توان حرارتی مورد 
نیاز براي گرم 
 کردن استخر

TVQ ∆××= 33.8 
بدست آمده را بر مدت پیش راه Qدر نهایت 

Btuتقسیم می کنیم تا با واحد hrاندازي 
 بدست آید.

V← حجم استخر( )gall 
T∆← اختالف دماي آب ورودي و نهایی استخر( )F0 

تراکم نسبت 
 کمپرسور

12 / PP 2P←(مطلق) فشار خروجی 

1P←(مطلق)  فشار ورودي 
 
 
 
 

 
تبادل حرارتی در 

 کویل گرمایی

 
ASWHگرمایی که هوا از آب دیگ می گیرد QQ ..  منتقل می کند هوابه  آب دیگکه  گرمایی  =

)08.1(500 .... ASASWHWH TCFMTGPM ∆××=∆×× 

WHT F020 ASTمعموال←∆. 0)( اختالف دماي هوا←∆. F 
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براي تهیه این مجموعه زمان، زحمت و 
هزینه زیادي صرف شده است. هر گونه 
کپی برداري از این مجموعه بدون اجازه 
کتبی پدیدآورنده، عرفا و شرعا حرام و باطل 

 بوده و قابل پیگرد قانونی می باشد ...

 به نام  بزرگ خالق هستی

 مهندس عزیز

ضمن تشکر از شما به منظور اعتمادي که به مجموعه ما نمودین، یادآور 
دار بوده ص خریمی شود که این بسته آموزشی تنها به منظور استفاده شخ

و در صورت دریافت و مشاهده این مجموعه از هر طریق غیر از تهیه از 
موسسه، بدانید که رضایت صاحب اثر به هیچ صورتی وجود نداشته و 
ضمن تماس با موسسه ضمن اطالع به منظور پیگیري امور حقوقی، 

ات مبدین طریق حمایت خود را به منظور ایجاد انگیزه و تداوم در ارائه خد
 به مهندسین عزیز ، شامل حال ما نمایید ...
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