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 الخواص الثرموديناميكية للهواء

 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF AIR 

 

  

2-1  )Introduction( مقدمة 

2-2  )Properties of atmospheric air( خواص الهواء 

2-3  )Problems( مسائل 

 

 (2Introductionـ1    مقــــــدمة      )

              ( 1ـ2)يعطي الجدول .الهواء الجوي عبارة عن خليط من الهواء الجاف وبخار الماء

.تركيب الهواء الجوي  

تركيب الهواء الجوي( 1ـ2)جدول   

 اسم العنصر
 الرمز

 

 الوزن الجزئي
 النسبة المئوية بالحجم

نـــــأكسجي  O2 22 2749.02 

 .N2 214712 01471 نيتروجين

ونغــــأر  Ar 2949.. 7492. 

 CO2 ..4717 74721 ثاني أكسيد الكربون

ونـــــــني  Ne 274112 747711 

ومــــــهلي  He .4772 747770 

 H2 24712 747770 هيدروجين
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انــــــميث  CH4 1247.2 747772 

 SO2 ..4717 747771 ثاني أكسيد الكبريت

 747772 - - مكونات أخرى

 

)الهواء القياسي  Standard air :هو عبارة عن غاز مثالي له المواصفات التالية(   

)                             الجاذبية األرضية( أ) 9.807 m/s
2) 

)                           ة ـــــــــــــالكثاف( ب) 1.204 kg/m
3) 

)         الضغط الجوي عند سطح البحر( جـ) 101.039 kpa) 

)            درجة الحرارة عند سطح البحر( د) 288.1 K) 

 

 

 (2Properties of atmospheric air- 2 خواص الهـــواء الجوي           )

 

 (Dry bulb temperatureأ ـ درجــة الحرارة الجافـــــــــة            )

الترمومتر الجاف أي درجة الحرارة الجافة هي عبارة عن درجة الحرارة التي يعينها    

)يرمز لدرجة الحرارة الجافة  (. أ 1ـ2)الترمومتر الزئبقي العادي الموضح في شكل  d.b.) 

 ( Wet bulb temperatureب ـ درجـــة الحــرارة الرطبـــة           )

درجة الحرارة الرطبة عبارة عن أقل درجة حرارة يعينها الترمومتر الرطب الموضح في 

، بصيلته الزجاجية مغطاة  الترمومتر الرطب عبارة عن ترمومتر زئبقي عادي (.ب 1ـ2)شكل 

)بقطعة من الشاش المبلل  Wetted wick . بالماء(   

)يرمز لدرجة الحرارة الرطبة بالرمز  W.b .) 
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)تعرف درجة الحرارة الرطبة بدرجة التشبع األدياباتي       Adiabatic saturation 

temperature رارة الالزمة لتبخير الماء من قطعة الشاش المبللة تؤخذ كلها من وذلك ألن الح( 

.خاللها عندما تصل قراءة الترمومتر الرطب إلى أقل قيمة لها رالهواء الجوي الما  

تعين قراءة الترمومتر الجاف درجة الحرارة الجافة بينما تمثل قراءة . الترمومترات

. الترمومتر المبلل درجة الحرارة الرطبة  

يتوقف الفرق بين . يالحظ أن قراءة الترمومتر المبلل أقل من قراءة الترمومتر الجاف

. الترمومترين على رطوبة الهواء  

 

 

 (Dew point temperatuer)جـ( ـ درجــــة النـــــــدى           )

درجة الندى عبارة عن درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار الماء المتواجد في الهواء 

)يرمز لدرجة الندى بالرمز .  جويال d.p حيث أن ضغط بخار الماء يتوقف على درجة تشبعه (. 

)فإن الضغط الجزئي لبخار الماء  pv :أي أن.  تعينه درجة الندى للهواء الجوي(   

Pv = f (d.p) 

.ضغط بخار الماء لدرجات الحرارة العادية 1يعطى ملحق   

 

 (Humidity ratio)د( ـ نسبـــــة الرطوبـــــــة         )

نسبة الرطوبة هي عبارة عن كتلة بخار الماء المتواجد في الهواء الجوي والمناظر لوحدة 

)يرمز لنسبة الرطوبة بالرمز . الكتلة للهواء الجاف W :ومعادلتها(   

 (1                     ) W = mv  / ma             (kg / kg dry air) 

يحتوي رطل الماء على . نظام الوحدات البريطاني بحبيبات الرطوبة تقاس نسبة الرطوبة في

)حبابة  0777 Grain.) 

يمكن اعتبار الهواء الجاف وبخار الماء غازات مثالية عند الضغط الجوي ودرجات الحرارة 

.العادية  
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 بتطبيق معادلة الغاز المثالي 

:للهواء الجاف           Pa Va = ma Ra Ta                              

ار الماء                  ــولبخ       Pv Vv = mv Rv Tv 

  (1)بالتعويض في معادلة 

 W = (Pv Vv/Rv Tv) (Ra Ta/Pa Va)                              

:وحيث أنه تبعاً لقانون دالتون للضغوط الجزئية  

 Ta = Tv = Tm   ,       Va = Vv = Vm                                     

                                           B = pa + pv 

:حيث  

Tm .ـ درجة حرارة مخلوط الهواء   

Vm .الهــــــواء وط ـــــ حجم مخل   

B . ـ الضغط الجوي البارومتري   

Pv .ـ الضغط الجزئي لبخار الماء   

Pa .ـ الضغط الجزئي للهواء الجاف   

:بالتعويض في المعادلة السابقة  

W = (Ra / Rv ) Х Pv / (B – pv)                                         

: معادلة ثابت الغاز المثالي R = 8.314/                          

                                                      Ra /Rv   =  v /  a 

:                              حيث أن  a =28.9 .   ,   v = 18 

                                       H =  0.622   pv  /  (B  - pv )  

)وحيث أن الضغط الجوي البارومتري  B مقداره ثابت لنفس المكان من الكرة األرضية فإن ( 

)نسبة الرطوبة  W )الماء تكون دالة من الضغط الجزئي لبخار (  Pv ) .  
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 W = f ( pv )                                          :  أي أن

أن نسبة الرطوبة للهواء الجوي تزداد مع زيادة الضغط الجزئي لبخار الماء  نتجمن العالقات الرياضية السابقة، ي

تحدده درجة الندى فإن  وحيث أن الضغط الجزئي لخار الماء. المتواجد في الهواء الجوي وتكون أكبر ما يمكن

.  نسبة الرطوبة للهواء تكون أكبر ما يمكن عندما تصبح درجة الندى مساوية لدرجة الحرارة الجافة للهواء الجوي  

:أي أن W = f (pv) = f (d.p)                                                   

Wmax = f (p v,max) = f (d.p max)                                             

 (Relative humidity )هـ( ـ الرطوبــــة النسبيـــــة        ) 

)الرطوبة النسبية هي عبارة عن نسبة الضغط الجزئي لبخار الماء  Pv المتواجد في الهواء ( 

)الجوي والمناظر لدرجة الندى إلى أعلى ضغط جزئي لبخار الماء  P v,max المناظر لدرجة ( 

.  الحرارة الجافة للهواء الجوي  

:أي أن R.H = Pv/P v,max = f (d.p) / f (d.b)                                

 (Percentage humidity )و( ـ الرطوبـــــة المئويــــة        ) 

لدرجة الندى إلى أكبر كمية الرطوبة المئوية عبارة عن كمية الرطوبة الحقيقية في الهواء الجوي والمناظرة 

. رطوبة يمكن للهواء الجوي أن يحتويها والمناظرة لدرجة الحرارة الجافة للهواء الجوي  

:أي أن  = W/Wmax = f (d.p) / f (d.b)                             

)وبالتعويض بالمعادلة  2 ) :  

 = (pv / pv,max) (B - pv,max) / (B – pv) 

:الضغط الجزئي لبخار الماء صغيرة جداً بالنسبة لقيمة الضغط الجوي فإنوحيث أن قيمة   

 = pv/pv,max = R.H 

. أي أن الرطوبة المئوية تساوي الرطوبة النسبية عددياً بالتقريب  

 (Specific enthalpy)ع( االنثــالبيــا النـوعيــة            )

لألنثالبيا النوعية للهواء الجاف ولبخار الماء المتواجد معه محسوباً االنثالبيا النوعية عبارة عن المجموع الجبري 

:أي أن.  من درجة الصفر المئوي  

                                                                        H= ha + hv 
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        = Cp,a (t = O) + W L + C p,v (t = O)                

                                         = Cp,a + W.C p,v t + WL 

                                                   i = Cp t + WL 

               Cp,a = 1.005 (kJ/Kg.k)الحرارة النوعية للهواء الجاف

اءــار المـالحرارة النوعية لبخ Cp,a = 1.805 (kJ/Kg.k)               

               Cp = 1.047 (kJ/Kg.k)الحرارة النوعية للهواء الجوي

   L = 2501 ( kj / kg )        (t=0 )الطاقة الكامنة لتبخير الماء

t  ـ درجة الحرارة الجافة  

W ـ نسبة الرطوبة   

 (Specific Volume)غ( الحجــــــم النــوعــــي           )

ينة يالنوعي للهواء الجاف الذي يعبر عن الحيز المشغول بالهواء والذي يمكن تعالحجم النوعي عبارة عن الحجم 

:بواسطة المعادلة التالية للغاز المثالي  

v = Ra Ta / Pa = Ra (t+273)/(B-Pv)  

 

 

 

                              

 (Problems مسائــــــــل      )23-

.رطوبة نسبية% 07م جافة و 242ـ غرفة حالة الهواء فيها 1  

:عين بدون استخدام خريطة السيكرومتري      

أ ـ نسبة الرطوبة           ب ـ االنثالبيا النوعية      

ج ـ درجة نقطة الندى     د ـ  الحجم النوعي      
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.م جافة بدون إضافة مياه 202م رطبة سخن إلى 172م جافة و 152واء حالته األصلية هـ 2  

:  يكرومتريعين باستخدام خريطة الس  

.أ ـ الرطوبة النسبية للحالة األصلية  

. ب ـ درجة حرارة الندى  

.ج ـ الرطوبة النسبية النهائية  

 

 

: كمل الجدول التاليأـ استخدم خريطة السيكرومتري و3  

V 
i R.H H d.p W.b d.b State 

m
3
/kg KJ/kg % Kg/kg   ْ C  - 

0.85 
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.م212م خالل غرفة درجة حرارة هوائها 172ـ ماسورة مياه تنقل ماء مثلج درجة حرارته 4  
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؟ ما هي أعلى رطوبة نسبية في الغرفة تمنع تكثيف بخار الماء على الماسورة      

.رطوبة نسبية% 07م جافة و 372ثانية هواء خارجي خواصه /لتر 577ـ مروحة تسحب 5  

. ثانية /رام وغعين معدل سريان المروحة بالوحدات كيل      

 


