
 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 عبدالهی دکتراستاد :                                 2ترمودینامیک ششم فصل  مسائل 

  سفر چیست ؟ماختالف بین هوای خشک و هوای اتـ  1

***************** 

 چرا ؟آیا بخار آب موجود در هوا را می توان به عنوان گاز ایده آل در نظر گرفت ؟ ـ  2

***************** 

درجه سانتی گراد و  22را با آنتالپی بخار آب در شرایط  2kpaدرجه سانتی گراد و 22آنتالپی بخار آب در شرایط  ـ 3

0/5kpa  . مقایسه کنید 

***************** 

   اختالف بین رطوبت نسبی و رطوبت مخصوص چیست ؟ ـ  4

***************** 

 چیست ؟ دمای نقطه شبنمـ  5

***************** 

اندی و وندی هر دو عینک می زنند در یک روز سرد زمستان اندی از بیرون سرد می آید و وارد خانه گرم می شود ـ  6

   اما وندی از خانه بیرون می رود . احتمال مه گرفتگی در کدام یک از دو عینک بیشتر است . 



   انند ؟ چه موقع حباب خشک و دمای حباب خیس یکسـ  7

***************** 

 با استفاده از نمودار رطوبت سنجی چگونه می توان دمای نقطه شبنم را در یک حالت معین به دست آورد ؟ـ  8

***************** 

 چرا کودکان برای سرماخوردگی مستعد ترند ؟   ـ 9

***************** 

 ـ رطوبت چه تاثیری بر بدن انسان دارد ؟ 02

***************** 

درجه سانتی  30بخارآب است . دما و فشار کل این مخلوط به ترتیب   0/3kgهوای خشک و  21kgـ مخزنی حاوی  00

 است . مطلوبست الف ـ رطوبت مخصوص   ب ـ رطوبت نسبی         ج ـ حجم مخزن 100kpaگراد و 

***************** 

است . مطلوبست الف ـ فشار  %85دارای رطوبت نسبی  98kpaدرجه سانتی گراد و  20ـ هوای یک اتاق در شرایط 02

 ب ـ رطوبت مخصوص هوا     ج ـ آنتالپی جرم واحد هوای خشکپاره ای هوای خشک 

***************** 

 02اق تا است . دمای شیشه این پنجره این ات %65درجه سانتی گراد و  25ـ دما و رطوبت نسبی هوای داخل یک اتاق 03

 درجه سانتی گراد کاهش می یابد . چه پدیده ای روی می دهد ؟

***************** 



درجه سانتی گراد است .  06درجه سانتی گراد و دمای حباب خیس  22ـ هوای داخل اتاقی دارای دمای حباب خشک  04

 تالپی هوا     د ـ دمای نقطه شبنماست . مطلوبست الف ـ رطوبت مخصوص ب ـ رطوبت نسبی    ج ـ آن 100kpaفشار هوا 

***************** 

است با استفاده از نمودار رطوبت  %62درجه سانتی گراد دارای رطوبت نسبی  32و  1atmـ هوای اتاقی در شرایط  05

 سنجی ) سایکومتریک ( مطلوبست  الف ـ رطوبت مخصوص هوا          ب ـ آنتالپی هوا            ج ـ دمای حباب خیس هوا

 د ـ دمای نقطه شبنم هوا               ه ـ حجم مخصوص هوا 

 را روی نمودار سایکومتریک نشان دهید . 05 تذکر : اعداد سوال

***************** 

 

 


