






سيال
 دائم طور به ناچيز حتي برشي تنش اثر در كه است اي ماده سيال

 بر برشي نيروي تقسيمبابرابرمتوسطبرشي تنش.دهدميشكلتغيير
.استسطح ح

  .باشد مي سطح بر نيرو مماسي ي مولفه همان برشي نيروي

 آنگاه شود تبديل نقطه يك به كه شود كوچك آنقدر سطح اين اگر
طكششااططاش  مي نقطه يك در برشيتنشرااينقطهسطحاينبربرشينيرويحد

.گويند



.سيالي را  بين دو صفحه موازي و نزديك بهم در نظر بگيريد• ر ر م ز و و و ن ي

  Aصفحه يباال به مساحت  Fاگر صفحه ي پايين ثابت باشد و نيروي•
كشد ها نت اF/Aد اد ا ش تنش ا ه .همان تنش برشي بر اين ماده است F/Aدر نتيجه.را بكشد

باعث شود صفحه ي بااليي با سرعت يكنواخت   Fهنگامي كه نيروي 
ومي توان نتيجه گرفت كه ماده ي   ,حركت كند)اما مخالف صفر( ي

.يك سيال است,موجود بين دو صفحه مذبور
  ,به طور تجربي معلوم شده است كه ذرات سيال مجاور صفحات 

داشت خواهند مرزي هاي سرعتاليه با برابر سيال.سرعتي سيال  . سرعتي برابر با سرعت اليه هاي مرزي خواهند داشت 
.مي رسد 'a b'c'dبه موقعيت جديد   abcdموجود در سطح 



فارنهايت، درجه 70 خشكدماي(صنعتيتهويهاستانداردشرايطدرهوادانسيته هريهورررو ر
،)جيوه اينچ 29/92 فشار درصد، صفر نسبي رطوبت 
 .مي باشد مكعب متر بر كيلوگرم 1/2 يا مكعب فوت بر جرم پوند0/075 





p = ρRT
P: گاز مطلق فشار lbf/ft2   

ρ: گاز دانسيته Lb/ft3 ،  
R: 53.35 کامل گاز عمومی ثابت ft‐

lbf/lbm‐°Rlbf/lbm R
T: رانکلين درجه حسب بر مطلق دمای

R=°F + 459.7

ρa: شرايط در ھوا دانسيته
(Lb/ft3)حقيقی





يک از پارامترھای رطوبت، ارتفاع، فشار داخلی کانال و دما ھر •
ا ا ل ا ا ت ا تاث ا به تنھايی تاثيری بر دانسيته ھوا ندارند ولی در صورت ھمراھی بات
يکديگر تاثير معنی داری بر دانسيته ھوا خواھند داشت و اين تاثير 

ت ان ت فاکت شا(df)قال  .می شودبيان(df)در قالب فاکتور تصحيح دانسيته
6df- 3- رابطه = dfe × dfp × dfT × dfm

dfتفاازناشتض تفاZا (ft)ا dfe:ارتفاعازناشیتصحيحضريبZ: ارتفاع(ft)

dfp: داخلی فشار از ناشی تصحيح ضريب 
کانال

SP :فشار استاتيک("wg)

dfT: دما از ناشی تصحيح ضريبT  : درجه فارنھايت(دما(

dfm: نسبت از ناشی تصحيح ضريب ω :د مول (نسبت مخلوط پون
)پوند مول ھوای خشک/ھوامخلوط









تتحول33شکل و بتدآدياباتيکايک اکاھشازناشخلوطن جه55به75ازھواد د  درجه 55 به 75 از ھوادمایکاھشازناشیمخلوطنسبت درآدياباتيکسايکرومتریتحول3-3-شکل
 پوند ھر از رطوبت گرين 30 دادن دست از و %70 به %10 از ھوا نسبی رطوبت افزايش(سانتيگراد

)گيری رطوبت(ھوا



)( )ω(رطوبت يامخلوطنسبت•
 در موجود آب بخار جرم يا و آب بخار وزن يا رطوبت مقدار•

 پوند بر رطوبت گرين يا پوند بر پوند  حسب بر ھوا جرم واحد
ا ادخشکھ تند ا .استمعين دمای درخشکھوای

HV) ( رطوبت حجم يا  مخصوص حجم•
ھوایپونديکدرموجودبخارمخلوطتوسطشدهاشغالحجم•  ھوای پوند يک درموجودبخارمخلوط توسطشدهاشغالحجم•

.شود می بيان  پوند بر مکعب فوت حسب بر که خشک
 .باشدمی ھوادانسيتهشاخص،عکساين•
  صنعتی تھويه استاندارد شرايط در مخصوص حجم•

.باشد می پوند بر مکعب فوت13.65



• WB=60ºFWB=60 F
• W=46grain/lb

80 º• DB=80 ºF
• Ve=13.75 ft3/lb
• DP=46ºF
• H=26 5 BTU/lbH 26.5 BTU/lb
• RH=30%







)دارای منحنی ضريب تصحيح دانسيته(درجه فارنھايت  1500چارت سايکرومتری دمای بسيار باال تا 



•ρ: مکعب فوت بر پوند(آب بخار /ھوا مخلوط دانسيته(
•Hv:خشکھوایپوندبرمخلوطمکعب فوت(مخلوطمخصوصحجم پ(م
•ω: خشک ھوای پوند در موجود بخار پوند مقدار ، مخلوط نسب

نسبت و مکعب فوت بر پوند 0.0610 ھوايی دانسيته اگر - مثال
ط آل باشد،حجم خشک ھوایپوندھرازایبه آبپوند0.04مخلوط

؟کنيد تعيين را ھوا مخصوص

مخلوط نسبت و دانسيته، تصحيح ضريب داشتن اختيار در با•
طگذ رطوبت، حاوی ھوایدرواقعی،حجمی ھواگذرمحاسبهامکان

.شود می زيرفراھم رابطه از استاندارد غير شرايط در

•  





 نسبت است مطلوب .است آب بخار حجمی %15 حاوی ھوايی
خشک؟ھوایبهآببخاروزنی ی روز یبب ب  و

• PV i =n i RT PV =n RTPV air=nairRT , PV water=nwaterRT
برای مخلوط آب و ھوا•

( )• PVmix= (nair + n water)RT 
 درصد 85 و آب درصد 15 فوق نسبت در ترتيب اين به•

 ھر اينکه و مول تعريف گرفتن نظر در با .دارد وجود ھوا
 خواھيم دارد وزن گرم 18 آب مول ھر و 8/28 ھوا مول
:داشت


