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رسـاند كـه    های اين انتشـارات، بـه استحضـارتان مـی     نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به كتاب

سازی و نشر كتـاب، تمـامی سـعی و     های مختلف آماده انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترامان و كارگروه همکاران اين

انـد كـه اثـری را     اند و تالش كـرده  كار بسته همّت خود را برای ارائة كتابی درخور و شايستة شما فرهیختة گرامی به

ظر محتوايی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظـر  های استاندارد يک كتاب خوب، هم از ن ارائه نمايند كه از حدّاقل

 كیفیّت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

های اين انتشارات برای ارائة اثری با كمترين اشکال، باز هم احتمال بروز ايـراد و اشـکال    رغم تمامی تالش واود، علی بااين

ديگـر، ايـن انتشـارت بنابـه تعهّـدات       نقص و اِشکال دانست. ازسویتوان الزاماً مبرّا از  در كار واود دارد و هیچ اثری را نمی

ويـژه   ای و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طريق ممکن، بـه  حرفه

هـا   را در چـاپ  ها آنو های منتشرة خود آگاه شده  از طريق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی كتاب

 های بعدی رفع نمايد. و ويرايش

كه حـین مطالعـة كتـاب بـا اشـکاوت، نـواقص و يـا         لذا دراين راستا، از شما فرهیختة گرامی تقاضا داريم درنورتی

ايـد پـس از اتمـام     ايرادهای شکلی يا محتوايی در آن برخورد نموديد، اگر انالحات را بر روی خود كتاب انجام داده

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگی بـا انتشـارات، ارسـال نمايیـد، و نیـز        العه، كتاب ويرايشمط

ايد، لطف كرده عکس يا اسکن برگة مزبور را بـا   ی يادداشت نمودهها آنچنانچه انالحات خود را بر روی برگة اداگ

هـا و   ارسال نمايید، تا اين موارد بررسی شده و در چـاپ  ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايمیل انتشارات نوآور

های بعدی كتاب اِعمال و انالح گردد و باعث هرچه پربارترشـدن محتـوای كتـاب و ارتقـاح سـطي كیفـی،        ويرايش

 شکلی و ساختاری آن گردد.

منظـور تقـدير و    نقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مسئوونة شما خوانندة فرهیخته و گرا

كه انالحات درست و بجـا باشـند، متناسـا بـا میـزان       تشکّر از اين همدلی و همکاری علمی و فرهنگی، درنورتی

شـدة آن و نیـز از سـاير كتـا      رسم ادب و قدرشناسی، نسخة ديگری از همان كتاب و يا چـاپ انـالح   انالحات، به

كـه انـالحات تأثیرگـذار     نمايـد، و درنـورتی   دتان، برايتان ارسال مـی عنوان هديه، به انتخاب خو منتشرة خود را به

 شود. باشند در مقدّمة چاپ بعدی كتاب نیز از زحمات شما تقدير می

كارهـای شـما عزيـزان در     همچنین نشر نوآور و پديدآورندگان كتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  

 نمايند. دن سطي كیفی و علمی آن نمیمانه و مشتاقانه استقبال میراستای بهبود كتاب، و هرچه بهتر ش
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كارشناسـی ارشـد مهندسـی مکانیـک )گـرايش      التحصیل مقطع  مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی فارغ
بوده و در حال حاضر در مقطع دكتری مهندسی مکانیک در حال تحصـیل   72در سال ( تبديل انرژی

سال سابقه تدريس دانشگاهی هم اكنون عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه      ۴2. ايشان با بیش از باشد می
س دروس متعـدد آمـادگی آزمـون نظـام     های مختلف به تدري بوده و در دوره غرب آزاد اسالمی تهران

كالسهای ارتقاح پايه نظام مهندسی در رشته مهندسی مکانیـک،  ( مهندسی )رشته تاسیسات مکانیکی
مشاوره، طراحی و نظارت در رشته تاسیسات مکانیکی از قبیل طراحـی موتورخانـه، طراحـی اسـتخر،     

رسانی و فاضالب و چیلر  ی آبها سیستممقدماتی و پیشرفته، طراحی  HVACسونا و اکوزی، طراحی 
ای كامـل از نکـات مهـم     اند. كتابی كه پیش رو داريد مجموعه های خنک كن و.... فعالیت داشته و برج

كاربردی و محاسباتی در ننعت تاسیسات ساختمان بوده كه بصورت گام به گـام نسـبت بـه تشـريي     
رگـزاری كالسـهای آموزشـی اهـت     موارد مهم طراحی پرداخته است. وزم به ذكر است كـه امکـان ب  

. كـه در ايـن   شركتهای خصونی و دولتی بصورت انفرادی و گروهـی توسـط ايشـان نیـز واـود دارد     
 توانید با انتشارات نوآور تماس بگیريد. خصوص می

گیری اين سواوت بـه سـمت    های اخیر و اهت با تواه به نحوه سواوت آزمون نظام مهندسی در سال
برآن شديم تا يک كتاب مراع و قابل اتکا برای داوطلبان عزيـز تهیـه و ارائـه     و سوی مفهومی بودن،

توانـد بـا مطالعـه آنهـا و حـل       نمايیم. در اين كتاب مطالا و نکاتی آورده شده است كه هر كسی مـی 
های كاربردی قید شده در كتاب، خود را برای آزمون نظام مهندسـی رشـته تاسیسـات     مسائل و مثال
ا درند بسیار باويی قبولی در اين ازمون را بـرای خـود تضـمین نمايـد. يقینـا مطالعـه       آماده كند و ت

بايسـت اـز اولـین     سازمان برنامه و بوداه مـی  ۴82بخش نشريه  6مباحث مقررات ملی ساختمان و 
منابع مورد مطالعه برای داوطلبین باشد اما در اين كتاب سعی شده است كه كلیه نکات فنی، اارايـی  

لـذا   ی مورد نیاز برای آزمون نظام مهندسی و حتی كارشناس رسمی تاسیسـات، ديـده شـود.   و طراح
توانند ابتدا با مطالعه مرااع ذكر شـده وارد مطالعـه ايـن كتـاب گردنـد و كلیـه مـوارد         داوطلبین می

هـای   آموزشی مورد نیازآزمون را در ذهن خود تثبیت نمايند. وزم به ذكر است كـه بـرای حـل مثـال    
تـوان بـه الـد دوم و سـوم همـین كتـاب        ر و آشنايی با نحوه آزمون نیز در كنار اين كتـاب مـی  بیشت

مرااعه كرد. اين كتاب به شما اهت آموزش و دريافت مسـائل تاسیسـاتی آزمـون نظـام مهندسـی و      
كارشناس رسمی كمک میکند و دو كتاب ديگر نیز در راستای حل مسائل آزمون و چگونگی اسـتفاده  

 اين كتاب كمک خواهند كرد.از مطالا 
از آنجايی كه هیچ اثری عاری از اشتباه و خطـا نیسـت، از كلیـه دوسـتان، همکـاران گرامـی، دانـش        
پژوهان عزيز و فعالین حرفه تاسیسات تقاضا داريم تا چنانچه در مورد مندراات كتـاب، پیشـنهاد يـا    

های بعدی از تجربیات  نموده تا در ويرايشنکته نظری دارند، به طور مستقیم و يا از طريق ناشر اعالم 
 و نظرات سازنده شما استفاده نمايیم.

 
 

Info@noavarpub.com 
 



 

 

 كلّیة حقوق چاپ و نشـر ايـن كتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان          
 

، برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشـر نـوآور   ۴۵۳6نامة اارايی آن مصوّب  و آيین ۴۵۱2 مصوّب سال
است. لذا هر گونه استفاده از كل يا قسمتی از مطالا، اشکال، نمودارها، اداول، تصاوير ايـن كتـاب در ديگـر    

قسمتی از كتاب به هـر شـکل    ها و موارد ديگر، و نیز هر گونه استفاده از كل يا كتا، مجالت، نشريات، سايت
بـرداری، نشـر    از قبیل هر نوع چـاپ، فتـوكپی، اسـکن، تايـپ از كتـاب، تهّیـة پـی دی اف از كتـاب، عکـس         

وی دی، فیلم، فايل نـوتی يـا تصـويری و غیـره       نورت اينترنتی، سی دی، دی الکترونیکی، هر نوع انتشار به

پیگـرد  است، و متخلّفـین تحـت    شرعاً نیز حرام بوده وبـدون ااازة كتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی 

 گیرند. قرار می قانونی و قضایی
چنـین،   نورت فايل ورد يا پـی دی اف و مـوارد ايـن    با تواّه به اينکه هیچ كتابی از كتا نشر نوآور به

ـ      توسط اين انتشارات در هیچ سايت اينترنتی ارائه نشده است، لذا درنورتی ه كـه هـر سـايتی اقـدام ب
تايپ، اسکن و يا موارد مشابه نمايد و كل يا قسمتی از متن كتا نشر نوآور را در سايت خود قرار داده 
و يا اقدام به فروش آن نمايد، توسط كارشناسان امور اينترنتی اين انتشارات، كه مسئولیّت ادارة سايت 

ند، بررسی و درنـورت مشـخص   پرداز ها می را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای سايت
باشـد،   شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينکه اين كار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حـرام مـی  

)پلیس رسیدگی به اـرايم   پلیس فتاوكیل قانونی انتشارات از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و نیز ساير مرااع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـايت متخلّـف كـرده و طـیّ     ( ی و اينترنتیها آنراي

قـرار داده و كلّیّـة    پیگرد قـانونی و قضـایی  انجام مراحل قانونی و اقدامات قضايی، خاطیان را مورد 
 گردد. خسارات وارده به اين انتشارات از متخلّف اخذ می

ة كپی، ازوه، چاپ ديجیتال، چاپ ريسو، اُفسـت از كتـا   كه هر كتابفروشی، اقدام به تهیّ همچنین درنورتی
رسانی تخلّفات كتابفروشی مزبور به ساير همکاران  انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمايد، ضمن اطالع

و مُوَزّعین محترم، از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادية ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز  
 نمايد. ااع قانونی و قضايی اقدام به استیفای حقوق خود از كتابفروشی متخلّف میمر

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی غیرمجاز 
مــوارد انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد كه در نورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل 

ـــن   ـــريق تلف ــا از ط ــا را ي ـــوق، مرات ــماره   ف ــه ش ـــوآور ب ــارات ن ــای انتش ــای ه و  68۴ 66۱2۱۴۳۴ -8ه
و يا از طريـق   info@noavarpub.comو يا از طريق ايمیل انتشارات به آدرس  6۳۴8۵6767۱2

به اين انتشارات ابالغ نماينـد، تـا از تضـییع      www.noavarpub.comمنوی تماس با ما در سايت 
 عنـوان تشـکّر و    عمل آيد، و نیـز بـه   حقوق ناشر، پديدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم الوگیری به

 قدردانی، از كتا انتشارات نوآور نیز هديه دريافت نمايند.       



 فصل اول
 سایکرومتریك

 هوا( 8-8)
آب را هـوای مرطـوب    رهـوای بـدون بخـار آب را هـوای خشـک و بـا بخـا        اسـت.  هوا مخلوطی از گازهای مختلف و بخار آب

 گويند. می
وژن و ر، هیـد اكسـیدكربن  هوای خشک، مخلوطی است از گازهای مختلف مانند ازت، اكسـیژن، آرگـون، دی  :هوای خشكـ 8

نسبت اين گازها در نقاط مختلف مـثالً در شـهرها و ارتفاعـات     .(هاكسیدگوگرد، كريپتون و غیر گازهای ديگر )مانند متان، دی
 شود. متفاوت است. هوای خشک انطالحاً قسمت ثابت هوا محسوب می مختلف

هوا عالوه بر گازهای ذكر شده در هوای خشک، دارای مقداری بخار آب است كه تواماً بنـام هـوای مرطـوب    :هوای مرطوب ـ2
هر اندازه فشار در يک دمای ثابت كمتر و .كند مقدار بخار آب مواود در هوا از نفر تا حد اشباع تغییر می است. شده شناخته

 گردد. میزان قابلیت اذب رطوبت آن بیشتر می های هوا بیشتر و لذايا دما باوتر باشد فانله مولکول
 روابط حاکم بر هوای خشك و مرطوب

 باشند.بصورت زير می مرطوب وهوای خشک حاكم بر  ها و روابط كاربردیقانون

 معادله گازهای کامل(8-2)

 P.V n.R.T 
دمـای مطلـق    Tو  ثابت اهـانی گازهـای كامـل    Rها، تعداد مولn ،(حجم)متر مکعا V ،(فشار)پاسکال Pكه در اين رابطه

 توان نوشت: را بصورت ذيل به فرم حجم مخصوص و ارم مخصوص نیز می فوقتواه شود كه معادله است. ( )كلوين

m فرم ارم مخصوص
P R.T P R.T

V
   

 
V فرم حجم مخصوص

P R.T P v RT
m

    
قـدار ثابـت گـاز بـرای     .مآيد میبه ارم مولکولی گاز بدست  ثابت اهانی گازهایاست و از نسبت  ثابت گاز Rكه در روابط باو 

 زير است: نورتای خشک و بخار آب به هو

a هوای خشکثابت گاز برای 
a

R J
R

M kg K
  

0

8314
287

29
 

v ثابت گاز برای بخار آب
H O

R J
R

M kg K
  

2

0

8314
461

18
 

 ايـن  . طبقشوددالتون رعايت  -كه قانون گیبساستفاده كرد توان  برای هوای مرطوب معادوت گازهای كامل را به شرطی می
برابر است با مجموع فشارهای ازئی هوای خشـک و فشـار   ( فشار هوای مرطوب )فشار بارومتريک يا فشار هوای محیط ،قانون

a يعنی: ازئی بخار آب مواود در هوا vP P P  
 :آيد میبصورت زير بدست مشخصات هوای مرطوب  ،با داشتن مشخصات هوای خشک و بخار آب

a ارم: vm m m  :ارم مخصوص a v     
 
      ←چگالی هوا      pa 101325←فشار محیط ℃ 21←دمای محیط         هوای استاندارد:      

  
  
⁄ 
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 مشخصات هوا (8-7)
هفـت   و مشخص كـردن آن،  برای پی بردن به وضعیت يک نمونه هوا .باشد خواص هوای مرطوب می ،مشخصات هوامنظور از 

دمای نقطه شبنم قابـل   و سه مشخصه دمای خشک، دمای مرطوب آن بايد تعیین شوند. از اين هفت مشخصه،مشخصه مهم 
هستند و بايد بـا   گیری غیرقابل اندازه( …ی و غیرهآنتالپگیری و بقیه )رطوبت مخصوص، دراه رطوبت، حجم مخصوص،  اندازه

نقطـه   -۵دمـای مرطـوب،    -8دمـای خشـک،    -۴ين مشخصات هوا عبارتند از: تر مهمشوند.   محاسبه استفاده از روابط حاكم
پرداختـه   هـا  آنحجم مخصوص كـه در زيـر بـه تشـريي هـر كـدام از        -7ی و آنتالپانحراف  -6، یآنتالپ-۳، رطوبت -۱شبنم، 
 .شود می
 
 درجه حرارت خشك هوا( 8-7-8)

وای مخلوط با بخار آب كه هیچگونـه رطوبـت و تشعشـع    باشد يعنی دراه حرارت ه دمای خشک همان دمای حقیقی هوا می
 گیری است.و با استفاده از دماسنج قابل اندازه حرارتی اضافه روی آن تأثیر نداشته باشد

 
 مرطوب یدرجه حرارت هوا( 8-7-2)

 مرتبـاً  و شـود  داشتهاريان هوا نگه مقابل و مدتی در  پوشانده شودمرطوب  ایهرگاه مخزن دماسنج معمولی با پنبه يا پارچه

شود ایوه در ترمومتر پـايین آمـده و در    بماند، مالحظه می یباق یسكه خ طوری شود مرطوب ياپنبه پارچه چکان قطره توسط
گرد. دمای خوانده شده، دراه حرارت مرطوب هوا است كه با مقايسه بـا دمـای خشـک     يک ارتفاع و دراه معینی متوقف می

داده  هـا  آناست يعنی هیچگونه گرمايی از منبع خارای بـه   ياباتیکآد يندفرا ينشود كه ا واهتهمیشه از آن كوچکتر است. 
گیری دمای مرطوب عمالً با چرخاندن دماسنج مرطـوب   باشد. اندازه نظر می شود و اتالف تشعشعی نیز ناچیز و قابل نرف نمی

. بعلـت برخـورد هـوا روی پنبـه مرطـوب، آب آن      ردگیـ  در سرعت معینی در هوا يا دمیدن مصنوعی هوا بر دماسنج انجام می
و دائمـاً درنـد رطوبـت هـوای     ( آيد می يینآن پا یلذا دما شود میآب از دماسنج گرفته  یخیرت یوزم برا یتبخیر شده)گرما

در ايـن   .كند كه فیلم هوای اطراف مخزن به حد اشـباع برسـد   گردد و اين عمل تا اائی ادامه پیدا می مجاور مخزن اضافه می
تـوان بطـور    رود. دمای هوای مرطوب را مـی  وضع ديگر تبخیر نورت نگرفته و دمای مخزن ایوه بیشتر از اين حد پائین نمی

 با داشتن دمای خشک و رطوبت نسبی محاسبه كرد.رابطه زير تقريا از 
   / /WBT DBT RH DBT   1 4 5 0 35 

 .باشد می( رطوبت نسبی )درندیRHو( oC) دمای خشک هواDBT ،(oC)دمای مرطوب  WBTكه در اين رابطه 
 
 مای نقطه شبنم هواد (8-7-7)

در يـک  ( دهـیم اگر هوای مرطوب غیراشباعی را بدون افزايش و يا كاهش رطوبت آن در فشار ثابت سرد كنیم )دما را كاهش 
گوينـد،   اين دما را دمای نقطه شبنم مـی  .نمايد می( رطوبت مواود در هوا شروع به تشکیل قطرات ريز آب )عرق ،دمای معین

در اين حالت رطوبتی از خارج به هوا زده نشده و گرفته نخواهد شد و فقط مسئله سرد كردن مطرح است. دمـای شـبنم هـوا    
 .نمايد حائز اهمیت است های سرمائی كه دمای هوا كاهش پیدا می در تهويه مطبوع در سطوح سرد و كويل

 
 رطوبت( 8-7-8)

به همین دلیل در تهويه مطبـوع مسـئله میـزان     دارد.راحتی ساكنین  فضا تاثیر زيادی برهوای يک  مواود دررطوبت میزان 
مفاهیمی كـه  . گردد گیر و غیره مطرح می های رطوبت زن و رطوبتزنی و در نتیجه ساخت دستگاه رطوبت و لذا اعمال رطوبت
كـه در زيـر بـه     رطوبت نسـبی  و اشباع مخصوص،دراه رطوبت، طلقمت رطوب عبارتند از شوند میدر ارتباط با رطوبت مطرح 

 .شود میتعريف هر يک از اين مفاهیم پرداخته 
 
 طوبت مطلقـ ر8
كه در حقیقـت همـان اـرم مخصـوص     گويند مطلق می ارم بخار آب مواود در واحد حجم هوادر همان وضعیت رطوبتبه 

 .باشد میوگرم بر متر مکعا و واحد آن معموو كیل بخار آب مواود در هوا است
 
 رطوبت مخصوصـ 2

رطوبت مخصوص يا نسبت رطوبت عبارتست از خارج قسمت ارم بخار آب مواود در حجـم معینـی از هـوا بـه اـرم هـوای       
 .خشک در همان حجم هوا
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.شود میدر نهايت با ساده كردن رابطه باو رابطه بسیار مفید حانل 
 

v v
/ /

a v

P P
W

P P P
 


0 622 0 622 

فشار بارومتريک يا فشار هـوای مخلـوط و   (P)ازئی بخار آب مواود در هوا،  فشار(PV)رطوبت مخصوص، ( wرابطه،) يندر ا كه.
(Pa) باشد میفشار ازئی هوای خشک. 

 
 کنترل رطوبت:

پذير است كه دمای سـطي كويـل    امکانگیری زمانی  چند طرح كنترل برای اضافه يا كم كردن رطوبت هوا واود دارد. رطوبت
از كويـل پاشـش كـه آب سـرد كننـده را روی       تـوان  میآب سرد يا اواپراتور كمتر از دمای نقطه شبنم هوا باشد. برای كنترل 

 استفاده كرد.، پاشد به داخل هوا می پاشد يا ايرواشر كه آب سرد را مستقیماً كويل می
 بخاری، رطوبت زن مخزنی و يا ايرواشر انجام داد.   بوسیله رطوبت زن توان میرطوبت زنی را 

 

سیستم دوباره گرم كن 
REHEAT SYSTEM 

 ای چند منطقه -ای تک منطقه توزيع هوا
 كنار گذر،كويل گرمائی و سرمائی-فقط كويل سرمائی با دمپر روبرو هوارسان مركزی
 با مبرد-با آب سرد كننده  كويل سرمائی
 برقی-گرم كنندهآب -بخار كويل گرمائی

 برقی-آب گرم كننده-بخار كويل دوباره گرم كن
 
 درجه اشباعـ 7

باشد با اضافه كردن بخار آب به ايـن هـوا   vPكه فشار بخار آب آن  مواود باشداگر مقداری هوای اشباع نشده در دمای معین 
تواند بپذيرد محدود به مقـدار بخـار    طرفی ماكزيمم مقدار بخار آبی كه هوا می گردد. از در آندما، دائماً فشار بخار آب اضافه می

 .(sP)ماكزيمم فشار خود را دارد كه همان فشار اشباع بخار اسـت  ،بخار آب ،بنابراين در حالت اشباع .آب در حالت اشباع است
مـاكزيمم   شـود، بطـور مثـال زيـاد     يابدباشند. حال اگر دما تغییر  ی میدر اين حالت دمای هوا با دمای نقطه شبنم هر دو يک

يـا نسـبت    رسد. به همین دلیل پارامتری بـه نـام دراـه اشـباع     مقدار پذيرش بخار آب نیز زياد شده و ديرتر به حد اشباع می
ا در نـورتیکه در  عبارتست از نسبت رطوبت مخصوص هوا به رطوبت مخصوص همـان هـو  .دراه اشباع شود تعريف می اشباع

 . (زنی در دمای ثابت دمای ثابت به حد اشباع برسد )رطوبت

 
s

W

W
  100 

بـه  در اين حالـت  رسد يکی با كاهش دما بدون تغییر میزان رطوبت كه  اشباع می حالتتاكنون گفته شد هوا به دو نورت به 
آيد. حالت ديگـر بـا افـزودن رطوبـت در      درمی( بصورت عرق )شبنمدر اين حالت رطوبت مواود در هوا د، رس نقطه شبنم می

آيـد.   تر تشکیل شده و به هم چسبیده و ريـزش بواـود مـی    در اين حالت قطرات درشت د.رس دمای ثابت كه به حد اشباع می
 اشباع برسد. های بسیار زياد ديگری واود دارد كه باز هم هوا ممکن است به حالتغیر از اين دو حالت، حالت هالبته ب
 
 رطوبت نسبیـ 8

و بصورت رابطه ( عبارتست از نسبت ارم بخار آب مواود در هوا به ارم بخار آب اشباع در همان هوا )در دمای معین و ثابت
 .شود میزير تعريف 

 v v

s s

m P
RH

m P
   100 100 

توانـد   كه هوا در يک دمای معین می قسمت آبی ۴66% است يعنی از 66شود رطوبت نسبی هوائی  وقتی گفته میبطور مثال 
 قسمت مانده ظرفیت دارد كه به اشباع برسد. ۱6پذيرفته و هنوز قسمت آن را  66بپذيرد 

 ی هواآنتالپ (8-8)

داده شود تا دراه حرارت آن از نفر دراه ( به واحد ارم هوای خشک )يک كیلوگرم بايد ی هوا مقدار حرارتی است كهآنتالپ
ی هـوای مرطـوب بـا    آنتـالپ . كیلوژول به كیلوگرم هوای خشک است ،یآنتالپسانتیگراد به دراه حرارت موردنظر برسد. واحد 

 ی هـوا از رابطـه  آنتـالپ . بنابراين آيد ی بخار آب همراه با آن به دست میآنتالپبايک كیلوگرم هوای خشک ی آنتالپامع كردن 
a .آيد میزير بدست  vh h wh  
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a آيند. به ترتیا از روابط زير بدست می vhو  ahكه  pa /h C T T  1005 
 v g pv /h h C T T    2500 188 

و حرارت نهـان تبخیـر آب اسـت.    ( Cpvگرمای ويژه بخار آب در فشار ثابت ) ،(Cpaدر روابط باو گرمای ويژه هوا در فشار ثابت )
 .آيد میدر  زيرهوا بصورت رابطه  یآنتالپ ينبنابرا / /h T w T  1005 2500 188 
 

 یآنتالپانحراف 
 .شود میی گفته آنتالپی حالت اشباع و حالت غیر اشباع در دمای مرطوب يکسان انحراف آنتالپبه اختالف بین 

 
 حجم مخصوص هوا

mو واحد آن ) شود میحجم مخصوص هوا گفته ( به حجم هوای واحد ارم هوای خشک )يک كیلوگرم Kg3 ).است 
 

 حرارت محسوس
چون تغییر دمای خشک هوا  .شود می آنرطوبت مخصوص هوا باعث تغییر دراه حرارت خشک بدون تغییر  حرارتی است كه

انتقـال   ،هـا  مانند انتقال حرارت از طريق اـداره  .شود میحرارت محسوس گفته  گرمالذا به اين حس است  انسان قابل توسط
kj)واحد آن كیلوژول به كیلوگرم هوای خشک. هاها و دستگاهچراغاز حرارت حانل  ،حرارت توسط خورشید kgda)  و  اسـت

 .  دهند مینمايش  SHآن را با 
 

 حرارت نهان
 حرارت نهانلذا به آن انسان قابل حس نیست  توسطاين گرما  و چون شود میحرارتی است كه باعث تغییر مقدار رطوبت هوا 

و  واحد آن كیلوژول به كیلوگرم هـوای خشـک اسـت    ...و زا ها و لوازم تولید بخار يا رطوبتدستگاهحرارت مانند . شود میگفته 
 .  دهند مینشان  LHآن را با 

 
 کلیحرارت 
كلی هم باعث تغییر دراـه حـرارت    حرارتدر حقیقت  .شود میحرارت كلی گفته حرارت محسوس و حرارت نهان به مجموع 

واحـد آن ماننـد واحـد گرمـای     . دهد مانند حرارت حانل از افـراد و لـوازم تولیـد بخـار     شده و هم نسبت رطوبت را تغییر می
 .دهند مینشان  THو آن را با  محسوس يا نهان است

 
 ضریب حرارت محسوس

 .شود میگفته نسبت حرارت محسوس به حرارت كلی ضريا حرارت محسوس  به

 SH SH
SHF

SH LH TH
 


 

 آمده است. خواص آب و بخار آب اشباعبرخی از ( ۴-۴در ادول )
 

 خواص آب و بخار آب اشباع 8-8جدول 

 دما
˚C 

 K-Pa فشار اشباع
m)حجم مخصوص

3
/Kg ) یآنتالپ(KJ/Kg )  آنتروپی(KJ/Kg.K ) 

 بخار اشباع مایع اشباع بخار اشباع مایع اشباع بخار اشباع مایع اشباع

T P sat ν f ν g h f h g s f s g 
0/01 0/6113 0/001000 206/14 0/01 2501/4 0/000 9/1562 

5 0/8721 0/001000 147/12 20/98 2510/6 0/076 9/0257 

10 1/2276 0/001000 106/38 42/01 2519/8 0/1510 8/9008 

15 1/7051 0/001001 77/93 62/99 2528/9 0/2245 8/7814 

20 2/339 0/001002 57/79 83/96 2538/1 0/2966 8/6672 

25 3/169 0/001003 43/36 104/89 2547/3 0/3674 8/558 

30 4/246 0/001004 32/89 125/79 2556/3 0/4369 8/4533 

35 5/628 0/001006 25/22 146/68 2565/3 0/5053 8/3531 

40 7/384 0/001008 19/52 167/57 2574/3 0/5725 8/2570 
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 دما
˚C 

 K-Pa فشار اشباع
m)حجم مخصوص

3
/Kg ) یآنتالپ(KJ/Kg )  آنتروپی(KJ/Kg.K ) 

 بخار اشباع مایع اشباع بخار اشباع مایع اشباع بخار اشباع مایع اشباع

T P sat ν f ν g h f h g s f s g 
45 9/593 0/001010 15/26 188/45 2583/2 0/6387 8/1648 

50 12/349 0/001012 12/03 209/33 2592/1 0/7038 8/0763 

55 15/758 0/001015 9/568 230/23 2600/9 0/7679 7/9913 

60 19/940 0/001017 7/671 251/13 2609/6 0/8312 7/9096 

65 25/03 0/001020 6/197 272/06 2618/3 0/8935 7/8310 

70 31/19 0/001023 5/042 292/98 2626/8 0/9549 7/7553 

75 38/58 0/001026 4/131 313/93 2635/3 1/0155 7/6824 

80 47/39 0/001029 3/407 334/91 2643/7 1/0753 7/6122 

85 57/83 0/001033 2/828 355/90 2651/9 1/1343 7/5445 

90 70/14 0/001000 2/361 376/92 2660/1 1/1926 7/4791 

95 84/55 0/001040 1/982 397/96 2668/1 1/2500 7/4159 

100 0/10135 0/00104 1/6729 419/04 2676/1 1/3069 7/3549 

105 0/12082 0/00105 1/4194 440/15 2683/8 1/363 7/2958 

110 0/14327 0/00105 1/2102 461/30 2691/5 1/4185 7/2387 

115 0/16906 0/00106 1/0366 482/48 2699/0 1/4734 7/1833 

120 0/19853 0/001060 0/8919 503/71 2706/3 1/5276 7/1296 

125 0/2321 0/001065 0/7706 524/99 2713/5 1/5813 7/0775 

130 0/2701 0/001070 0/6685 546/31 2720/5 1/6344 7/0269 

135 0/313 0/001075 0/5822 567/69 2727/3 1/6570 6/9777 

140 0/3613 0/001080 0/5089 589/13 2733/9 1/7391 6/9299 

145 0/4154 0/001085 0/4463 610/63 2740/3 1/7907 6/8833 

150 0/4758 0/00109 0/3928 632/20 2746/5 1/8418 6/8379 

VDBT .آيد میبدست با داشتن دمای خشک، فشار بخار اشباع  -۴ P 
vDPT .آيد میبدست فشار ازئی بخار آب  ،با داشتن دمای نقطه شبنم -8 P 
sWBT .آيد میفشار بخار آب اشباع در دمای مرطوب بدست  ،با داشتن دمای مرطوب -۵ P 
  .آيد میی را بدست آنتالپحجم مخصوص و  ،با داشتن دما يا فشار اشباع -۱
 

oدر دمای: جرم و حجم مخصوص هوای اشباع شده را 8مثال C20 د.بدست آوری 
برای محاسبه ارم مخصوص هوای اشباع بايد ابتدا ارم مخصوص بخار اشباع و هوا محاسبه شوند برای اين منظور ابتـدا   حل:

  .  شود میفشار اشباع تعیین ( ۴-۴) ادولبا استفاده از 
 sP Pa 2339

oT C 20 

 
 

s
s /

s

P kg

R T m
   

 3

2339
00173

461 273 20 
 a s

N
P P P

m
    

2
101325 2339 98986 

 a
a /

a /

P kg

R T ( ) m
   

3

98986
11767

287 1293
 

a ارم مخصوص هوای اشباع s / / /

kg

m
      

3
11767 00173 1194 

/ حجم مخصوص هوای اشباع  
/

m
v

kg
  


31 1
0 837

1194 
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oدمای هوائی: 2مثال C26 .باشد مطلـوب اسـت   پاسکال 8227فشار جزئی بخار آب موجود در این هوا در صورتی که است
 .نقطه شبنم دمای

 چون فشار نقطه شبنم با فشار اشباع برابر است، دمای شبنم هم باالی اشباع برابر است.

 oDPT C  v( ۴-۴)ادول10

N
P

m


3
1227 

oدمای نقطه شبنم هوایی : 7مثال C22  .تعیین کنید.را  آن رطوبت هوا و حجم مخصوص بخار اشباعنسبت است 
فشار بخار اشباع بدست آمده و سـپس بـا اسـتفاده از روبـط حجـم مخصـوص و نسـبت        ( ۴-۴ابتدا با استفاده از ادول )حل:

v آيند.رطوبت بدست می sP P Pa   oDPT( ۴-۴)ادول 2642 C 22 

v .آيد میبدست ( ۴-۴با استفاده از ادول ) حجم مخصوص

m
V

kg


3

51 

 .آيد میبدست  یزالبته حجم مخصوص توسط رابطه ن

 
 

v
v /

v

P kg

R T m
   

 3

2642
0019

461 273 22
 

 v
v /

m
V

kg
  


31 1
51

0019
 

 :شود میبرای محاسبه نسبت رطوبت نیز از رابطه زير استفاده 

 v
/ / /

v

P kg
W

P P kgda
   

 

2642
0 622 0 622 001665

101325 2642
 

 
oنسبت رطوبت یك نمونه هوائی که در فشار استاندارد دارای دمای : 8مثال C26  و نقطه شبنمo C10 است را پیدا کنید. 
و سپس با استفاده از رابطـه   آيد میفشار بخار اشباع بدست ( ۴-۴با مشخص بودن دمای نقطه شبنم و استفاده از ادول )حل:

v .شود میزير نسبت رطوبت محاسبه  / aP bar P  0012270 oDPT( ۴-۴)ادول 1227 C 10 

 v
/ / /

v

P kg
W

P P kgda
  

 

1227
0 622 0 622 000762

101325 1227
 

 
oمخلوطی از هوای خشك و بخار آب در دمای: 1مثال C21  و تحت فشارmmHg776  .نقطه در صورتی که دمای وجود دارد

oشبنم آن C15:باشد مطلوب است 
 فشار جزئی بخار آب  -الف

 رطوبت نسبی هوا   -ب
 نسبت رطوبت -ج
 بخار آب و هوای مرطوب، ی هوای خشكآنتالپ -د

 حجم مخصوص هوا -هـ 
 .باشد میفشار ازئی بخار آب قابل تعیین ( ۴-۴با استفاده از ادول )( الفحل:

 
oP mmHg DPT C 736 oTو  15 C 21 

 o
vDPT C P . Pa  15 1705 1 

 رطوبت نسبی هوا با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است:( ب
o

s / aT C P bar P   21 002489 2489 

 v

s

P
RH % .

P
    

1705
100 100 68 50

2489
 

 .شود میبرای محاسبه نسبت رطوبت از رابطه زير استفاده ( ج

 v
/ / /

b v

P kg
w

P P kgda
  

 

1705
0 622 0 622 00106

101325 1705
 

 ی هوای خشک، بخار آب و هوای مرطوب به ترتیا داريم:آنتالپبرای تعیین ( د
 a pa / / /

kj
h C T T

kgda
    1005 1005 21 2111 

    v g pv / / /

kj
h w h C T

kgda
     00106 2500 188 21 26 918 

 a v / / /

kj
h h h

kgda
    2111 26 918 48 028 
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 .شود میبرای تعیین حجم مخصوص هوا از رابطه زير استفاده ( هـ

 
 

 /a a
a /

a b v

R T R T m
V

P P P kgda


   

 

3287 3 273 21
0 847

101325 1705
 

 سایکرومتریك( 8-1)
همانطور كه در قسمت قبل مشاهده شد با مشخص بودن دو خانیت مستقل از خواص هوای مرطوب بقیه خواص با اسـتفاده  

باشند. به منظور ساده كردن فرايند تعیین خواص هوا، روابـط حـاكم را بصـورت نمـوداری در     از روابط حاكم قابل محاسبه می
. با مشخص بودن دو خانیت مستقل هـوا حالـت هـوا بـر روی نمـودار      شود میاند كه به آن نمودار سايکرومتريک گفته ردهآو

دياگرامی اسـت كـه شـامل تمـام      سايکرومتريکمنحنی  .شوند میو با استفاده از منحنی بقیه خواص تعیین  شود میمشخص 
)نسـبت   گیـری غیـر قابـل انـدازه   و پارامترهـای  ( نقطه شبنم -مرطوبدمای  -گیری هوا )دمای خشک اندازه پارامترهای قابل

های متفاوتی برای مشخصات هوا بکار برده  حاضر منحنیحال باشد. در  می( یآنتالپ -حجم مخصوص -رطوبت نسبی -رطوبت
و روی ( DBTوا )هـ دياگرامی است كه روی محور افقـی آن دراـه حـرارت خشـک      ها آنترين  شود اما مهمترين و معمولی می

دمـای   -حجـم مخصـوص   -درج گرديده و مابین اين دو محـور خطـوط رطوبـت نسـبی    ( ωمحور قائم آن رطوبت مخصوص )
 يک نمونه نمودار سايکرومتريک آمده است.( ۴-۴در نمودار )ترسیم شده است.  …مرطوب و

 
 نمودار سایکرومتریك 8-8نمودار 

 
ترسـیم شـده   ( پاسـکال  ۴6۴۵8۳بر اساس فشار سطي دريا )( ۴-۴شکل ) تواه شود كه نمودار سايکرومتريک آورده شده در

است. لذا برای مناطق غیر همسطي با دريا، مقادير بدست آمده بايد تصحیي گردند. البته چون دمـای نقطـه شـبنم و رطوبـت     
باشـند  ه فشار اـو مـی  ی وابسته بآنتالپباشند لذا نیاز به تصحیي ندارند ولی رطوبت مخصوص و نسبی مستقل از فشار او می
 لذا نیاز به تصحیي دارند.
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 های مختلف نمودار سايکرومتريک نشان داده شده است.محور ۴-۴در شکل
 

 
 محورهای مختلف نمودار سایکرومتریك 8-8شکل 

 محورهای مختلف نمودار سايکرومتريک عبارتند از:
 محور دمای خشك و خطوط دمای خشك ثابتـ 8

افقی كه محـور انـلی و افقـی ديـاگرام را تشـکیل داده و روی آن اعـداد دمـای خشـک درج         محور دمای خشک خطی است 
خطوطی هستند قائم و به مـوازات هـم كـه از يـک      ،ثابت خشک يابد و خطوط دمای گرديده كه از چپ به راست افزايش می

 نمايند. طرف عمود بر محور دمای خشک هستند و از طرف ديگر خط اشباع را قطع می
 مخصوص هوا تمحور رطوبـ 2

خطی است قائم كه محور انلی و قائم دياگرام را تشکیل داده كه با اعداد رطوبت مخصوص برحسا مدرج گرديده و از پـائین  
 يابد. به باو رطوبت مخصوص افزايش می

 خط اشباع یا منحنی اشباع  -الف
( WBTنوشته شده بر روی اين منحنی دمای مرطـوب هـوا )  كند. اعداد  خط اشباع حاوت مختلف هوای اشباع شده را بیان می

های خشک و مرطوب و نقطه شبنم برابرند. اين  است. تواه شود كه در حالت اشباع دراه حرارت( DPTو يا نقطه شبنم هوا )
 باشد. خط همچنین خط رطوبت نسبی است و در تمام نقاط روی اين خط می

 ( RHخطوط رطوبت نسبی )-ب
های مختلفی را نشـان   هائی از پايین و سمت چپ بطرف باو رسم شده و رطوبت نسبی سبی بصورت منحنیخطوط رطوبت ن 
 دهد. خط اشباع در حقیقت يکی از اين خطوط با رطوبت نسبی است. می
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 (  ωخطوط حجم مخصوص  )-پ
به سمت پائین و متمايل باشند و بصورت مايل  می خطوط مستقیم و موازی هستند كه از يک طرف به منحنی اشباع محدود 

m)دهنده يک حجم مخصوص برحسا اند كه هر كدام نشان به راست ترسیم شده kgda)3 باشد. می 
 ( WBTخطوط درجه حرارت مرطوب )ـ 7
باشند مانند خطوط حجم مخصوص ثابت امـا دارای شـیا كمتـر كـه از يـک       خطوط مستقیمی هستند كه تقريباً موازی می 

 توان دمای مرطوب را خواند. نمايند و در محل تقاطع می طرف منحنی اشباع را قطع می
 (  hی )آنتالپی ثابت و محور آنتالپخطوط ـ 8

ی ثابت نسـبت  آنتالپشوند، در حقیقت خطوط  به همان شکل رسم می ،ب ثابتی ثابت مانند خطوط دمای مرطوآنتالپخطوط 
های با مقیـاس بـزرا ايـن انحـراف مشـخص اسـت و        به خطوط دمای مرطوب ثابت كمی انحراف دارند و معمووً در منحنی

كـه در   ها آنبخصوص  های هوااند. لیکن در بعضی از دياگرام ی و دمای مرطوب در كنار هم و اداگانه رسم شدهآنتالپخطوط 
انـد لـیکن مقـادير عـددی      ی ثابت درست بر روی خطوط دمای مرطوب قرار گرفتـه آنتالپاند خطوط  مقیاس كوچک رسم شده
ی ثابت از يک طرف محـور  آنتالپاند. خطوط  ی مشخص نمودهآنتالپيعنی انحراف ( Dهايی با عالمت ) انحراف را بوسیله منحنی

ی را برحسـا آنتـالپ تـوان مقـادير    ی مـی آنتـالپ نمايند كـه در محـل تقـاطع و بـر روی محـور       ی را قطع میآنتالپمدرج اعداد 
(KJ kgda) .خواند 

 
هوایی در دمای :6مثال

o C30 درجه حرارت مرطوب هـوا  ( نقطه شبنمب( الف تعیین: باشد مطلوبست و در حالت اشباع می
 .رطوبت نسبی( مخصوصدرطوبت ( ج

 بنابراين: باع نقطه شبنم و دراه حرارت مرطوب و دمای خشک با هم برابرندشدر حالت احل: 

 oDP WB DB C   30 
 :آيد میبصورت زير بدست رطوبت مخصوص : با استفاده از نمودار سايکرومتريک ج

 2-8شکل  

 /

kg
W

kgda
00273 

RHچون هوا در حالت اشباع است لذا  د: % 100 
 

oهوایی در دمای :7مثال C20  مطلوب است:و در حالت اشباع است 
 نسبت رطوبت هوا از منحنی و محاسبه( الف

 حجم مخصوص از طریق منحنی و محاسبه( ب

/ :آيد مینسبت رطوبت بصورت زير بدست منحنی  با استفاده از( الفحل:

kg
W

kgda
00147 

 
 7-8شکل 
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 :شود میبرای محاسبه نسبت رطوبت از رابطه روبرو استفاده 

 s
s / / /

s

P Kg
W

P P Kgda
  

 

2342
0 622 0 622 0014716

101325 2342
 

 N
P at

m
 

2
1 101325 

 
v s /

N
P P mmHg

m
  

2
17 54 oDBTمشخصات آب  ادولبا استفاده از 2342 C 20 

(  نمودار سايکرومتريک )به شکل باو تواه شوداز تعیین حجم مخصوص با استفاده ( ب
 

 
/

m
V

kgda


3

0 85 

 محاسبه حجم مخصوص با استفاده از رابطه:

 a v s

N
P P P P P

m
      

2
101325 2342 98985 

  /a
a /

a

R T m
V

P kgda


  

3287 3 273 30
0 85

98985
 

 مطبوعهای پایه در تهویه فرایند( 8-6)
 از: عبارتند ...دما و ،نحوه كاهش و افزايش و كنترل رطوبتارتباط با های اساسی تهويه مطبوع در  تحول
 
 هوا گرم کردن محسوس-8

گیرد كه هوا از روی سطي گرم يا كويل گرمای خشکی عبور كند در ايـن نـورت نسـبت رطوبـت      اين تحول موقعی انجام می
(ω )( و نقطه شبنمDPT ) ثابت( مانده، رطوبت نسبیRH ) ( كاهش و دمای مرطـوبWBT )  ( 6-۴)يابـد. در شـکل   افـزايش مـی
 .دهد میگرم كردن محسوس را نشان  OBيندفرا

 wb wbT T2 dpو 1 dpT T2 Wو 1  W2 hو 1 h2 dbو 1 dbT T2 RHو 1  RH2 1 
 
 هوا سرد کردن محسوس-2
گیرد كه هوا از روی سطي سرد شده يا كويل سرمايی خشـکی عبـور داده شـود. در ايـن نـورت       اين تحول موقعی انجام می 

. در يابـد  كـاهش مـی  ( WBTافزايش و دمای مرطـوب ) ( RHرطوبت نسبی ) ،ثابت مانده( DPTنقطه شبنم)و ( ωنسبت رطوبت)
 .دهد میگرم كردن محسوس را نشان  OAفرايند ( 6-۴شکل )

 wb wbT T2 dpو 1 dpT T2 Wو 1  W2 hو 1 h2 dbو 1 dbT T2 RHو 1 RH2 1 
 
 تحول ایزوترم-7

تحـول  ( 6-۴)شـکل  در ماند.  ثابت می ،شود. بطوريکه دمای خشک هوا رطوبت اضافه يا از آن گرفته میدر اين تحول فقط به 
OC  تحول و  ايزوترمرطوبت زنیOD دهد میرا نشان گیری ايزوترم  رطوبت  . 

 فقط رطوبت زنی:
 wb wbT T2 dpو 1 dpT T2 Wو 1 W2 hو 1 h2 dbو 1 dbT T2 RHو 1 RH2 1 

 فقط رطوبت گیری:
 wb wbT T2 dpو 1 dpT T2 Wو 1 W2 hو 1 h2 dbو 1 dbT T2 RHو 1 RH2 1 

 
 ( تحول آدیاباتیك و تحول آدیاباتیك اشباع )رطوبت زدن به روش آدیاباتیك-8
ها برگشـت داده شـود بـدون    عبور كند و آب مجدداً به نازل ايرواشرگیرد كه هوا از روی دستگاه  اين تحول موقعی نورت می 

در كولر آبی است. بطوريکه اگر راندمان كولر آبی ند  ل،يابد، نمونه اين تحواينکه حرارتی از داخل به خارج يا بالعکس انتقال 
 گیرد. می نورتباع شدرند باشد در آن تحول آدياباتیک ا


