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مقدمـــه

رطوبت محيطدماي خشک محيط

دماي منابع تابشيسرعت نسبي هواي محيط

فعاليت بدني نوع و ميزان پوشش

طي
حي
ي م

رها
تغي

م
صي

شخ
ي 
رها

تغي
م



شرايط طرح داخل

شـرايط طـرح مناسـب بـراي تـامين شـرايط        ASHRAE،با توجه به مجموعه مطالعات تئوري و آزمايشـگاهي  
.است 50%و رطوبت نسبي  F 75°تابستان و در  F 70°زمستان آسايش ساكنين در 



شرایط طرح خارج

شرایط طرح خارج به محل ساختمان بسـتگی داشـته و بـراي محاسـبات بـار گرمایشـی و سرمایشـی متفـاوت         
 2-2براي ایالت کالیفرنیاي آمریکا در جـداول   ASHRAEنمونه اي از شرایط طرح ارایه شده بوسیله . می باشد

 .ارایه شده است 3-2و 

:عبارت است ازجدول شرایط طرح گرمایش اطالعات ارایه شده در 

نام ایستگاه هواشناسی  §
به این معنی است که دماي محیط بـه طـور   99/6%وقوع ساالنه ( 99%و  99/6%دماي خشک با وقوع ساالنه   §

)ساعت، از مقدار داده شده کمتر می شود 35ساعات سال یعنی  0/4%متوسط تنها در 
5%و  2/5%، 1%سرعت باد با وقوع ساالنه   §
در سردترین ماه سال و متوسط دماي خشک متناظر با آن 1%و  0/4%سرعت باد با وقوع   §
 0/4%در ستون دوم جدول شرایط طرح گرمایش و 99/6%متوسط سرعت و جهت باد متناظر با دماي خشک   §

در ستون دوم جدول شرایط طرح سرمایش
متوسط حداقل و حداکثر دماي خشک ساالنه و میزان انحراف معیار آنها  §



شرایط طرح خارج

:عبارت است از) شرایط طرح سرمایش و رطوبت زدایی( 3-2اطالعات ارایه شده در جدول 
نام ایستگاه هواشناسی

بـه ایـن    0/4%وقـوع سـاالنه   (و متوسط دماي مرطوب متناظر بـا آن   2%، 1%، 0/4%دماي خشک با وقوع ساالنه 
سـاعت از مقـدار داده شـده تجـاوز      35ساعات سال یعنـی   0/4%معنی است که دماي محیط به طور متوسط در 

)می کند
و متوسط دماي خشک متناظر با آن 2%، 1%، 0/4%دماي مرطوب با وقوع ساالنه 

و متوسط دماي خشک و نسبت رطوبت متناظر با آن 2%، 1%، 0/4%دماي نقطه شبنم با وقوع ساالنه 
گستره دماي روزانه متوسط که عبارت است از متوسط اختالف بین حداکثر و حداقل دماي روزانه طی گرم تـرین  

ماه سال



)گرمایش(شرایط طرح زمستانی 
.براي محاسبه تجهیزات گرمایشی بکار می رود 2-4جدول  2در ستون  99%و  99/6%معموالً شرایط طرح 

)خنک کنندگی و رطوبت زدایی(شرایط طرح تابستانی 
بـراي   3-4جـدول   2و دماي مرطـوب متوسـط متنـاظر بـا آن در سـتون       2%و  1%، 0/4%معموالً دماي خشک 

.محاسبات مربوط به تجهیزات خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد

شرایط طرح باد
 2-4جـدول   3جهت طراحی سیستم هاي مدیریتی مرتبط با دود و آالینده ها از سرعت باد ارایه شـده در سـتون   

مورد اسـتفاده   5و  4اما براي تقریب میزان نفوذ هواي خارج در محاسبات بار مقادیر ستون هاي . استفاده می شود
.قرار می گیرد

شرايط طرح خارج



شرایط طرح دماي مرطوب
حـداکثر آنتـالپی کـل هـواي خـارج را نشـان داده و لـذا در         3-4جدول  3شرایط طرح دماي مرطوب در ستون 

.طراحی برج هاي خنک کن، خنک کننده هاي تبخیري و سیستم هاي تهویه با هواي تازه مفید است

شرایط طرح دماي نقطه شبنم
مستقیماً با حداکثر نسبت رطوبت مـرتبط بـوده و نشـان     3-4جدول  4شرایط طرح دماي نقطه شبنم در ستون 

این اطالعات در کاربردهایی که مستلزم کنترل رطوبت اسـت نظیـر   . دهنده حداکثر با رطوبتی هواي خارج است
.خنک کننده هاي جاذب رطوبت و سیستم هاي تهویه با هواي تازه مورد استفاده قرار می گیرد

شرايط طرح خارج
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مساحت سطوح فضاي تهويه نشده مجاور با فضاي تهويه شده

مساحت سطوح فضاي تهويه نشده مجاور با محيط خارج

,,Kضريب انتقال حرارت سطوح 21 AA

,,Kضريب انتقال حرارت سطوح ba AA

oVنرخ ورود هواي خارج به فضاي تهويه نشده

K10/1  در سيستمI-P  در سيستم  1200وSI

دماي فضاهاي تهويه نشده



:هاي زير دقت قابل قبولي دارند براي فضاهاي تهويه نشده معمولي با تقريب §
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خنک کنندگي

گرمايش

اي بزرگ و بيش از يک سطح مجاور با محيط خارج  اي با سطوح شيشه دماي فضاهاي تهويه نشده §
.شود و نيز فضاهايي با ميزان هواي نفوذي باال عموماً برابر دماي خارج فرض مي

دماي فضاهاي تهويه نشده


