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 فصل اول
 ( Table of contentشده )  سیمطالب تدر نیفهرست و عناو •
 یمصرف انرژ  تیری در مد کیکرومتری سا میمفاه تیاهم •
 ( HVAC Definitionمطبوع ) هیو اصطالحات تهو فیتعار •
 ( Comfort Conditionمختلف ) یطبق استانداردها  شی رفاه و آسا  طیشرا •
 ( PSY. Concept)  کیکرومتری سا میمفاه •
 ( Air & Vaporو بخار آب ) هوا •
 ( saturationاشباع ) مفهوم •
 ( Humidity Parametersرطوبت )  یپارامترها تیاهم •
 ( Ideal and Real Gas) آلایده یو گازها یواقع  یگازها روابط •
 ( Dalton & Gibbs Lawدالتون ) بس ی دالتون و گ نیقوان •
 ( PSY. Chart)  کیکرومتری سا نمودار •
 ( Air Conditioning Processمطبوع ) هیتهو یندهایفرا انواع •
 ( PSY. Analysis Software) کیکرومتریسا آنالیزو  یمحاسبات  افزارنرم  •
 ( Sensible & Latent Heat Changesحرارت محسوس و نهان ) راتییتغ •
 ( Sensible Heat Factorحرارت محسوس ) بیضر •
 (Sensible Heating & Coolingمحسوس ) شیو گرما  شیسرما •
 ( Humidification & Dehumidification) گیریرطوبت و   زنیرطوبت  •
 ( Air Mixingمتفاوت ) یکی نامیترمود طیهوا با شرا اختالط •
 مطبوع هیتهو ستمیتحت پوشش س یفضا یبرا  موردنیاز یهوا یدب •

(Finding Room Air Flow ) 
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 (Evaporative Cooling) یر یتبخ  شیسرما •
 ( Cooling with Dehumidification) گیریرطوبت و   شیسرما •
 ( Cooling Coils) یش یسرما هایکویل  اتیمختصر و کل حیتوض •
 ( Bypass Factor)  کنارگذر بیضر •
 لیاز کو یعبور  یو سرعت هوا هاکویل فی، تعداد ردهاکویل  نیف تعداد •

(FPI, Coils Rows, Air Velocity ) 
 ( Complete Analysis of AHU and ADPو محاسبات هواسازها ) هاسیستم •
 د ی( و تبرHVACمطبوع ) هی تهو یر ی ادگی مقدمات •
 مطبوع  هی تهو ستمیدر س کیکرومتریسا تیاهم  حیتشر •
 HVACگستره و اصطالحات واژه  حیتشر •
 HVAC (HVAC Definition)واژه   فیو تعار یمعرف •
 ( Ventilation & ACHهوا ) ضیو تعو هیتهو ستمیس یمعرف •
 هوا ضیتعو ستمیکاربرد س هایمکان  یمعرف •
 ( Air Conditionمطبوع ) هیتهو ستمیس یمعرف •
 مطبوع  هیتهو  ستمیمورد انجام در س  یندهایفرا یمعرف •
 ( د ی و تبر هیتهو بی)ترک  HVAC-Rمفهوم واژه  یمعرف •
 ( Human Comfort) شیآسا طیشرا  یپارامترها حیتشر •
 ( Dry Bulb Temperatureدما ) تی اهم یمعرف •
 ( Relative Humidityرطوبت ) تی اهم یمعرف •
 ( Velocity fpmهوا ) ییجا جابه  تی اهم یمعرف •
 ( Filtrationهوا )  تی فی ک تی اهم یمعرف •
 رطوبت هوا(  لیبه آن )تحل   ازین  لیو دل  کیکرومتری سا فیتعر •
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 کیکرومتر ی نمودار سا یی( هواGeneral Zonesمناطق مختلف ) یمعرف •
(Psychrometric Chart ) 

مناسب در نمودار   هیو استانداردها( در انتخاب ناح فی)طبق تعار هاکاربری  تأثیر •
 ک یکرومتریسا

 رطوبت هوا  هایشاخص  یمعرف •
 مختلف عیدر صنا کیکرومتری کاربرد سا یمعرف •
 ک ی کرومتریدر سا طیشرا یمعرف •
 ک یکرومتری در سا ندهایفرا یمعرف •
 ( (moist air)مرطوب  یهوا یکینامی )خواص ترمود کیکرومتری سا هیاول فیتعر •
 ( (air-water mixture) وهواآبمخلوط   یک یزی ف نی )قوان کیکرومتری سا هیثانو فیتعر •
 ک یکرومتریحرارت و رطوبت در سا  ریی تغ تأثیر •
 کیکرومتر یعلم سا  حیتشر •
 پروژه  یدر ابتدا کیکرومتریسا  هایتحلیل  تیاهم •
 هاداکت و  دیوارهادر  ری تقط یدما تیاهم •
 هاپروژه مناسب در  زاتی در انتخاب تجه کیکرومتری کاربرد سا یمعرف •
 ( Properties of Airخواص هوا ) یبررس  •
 و خشک  کی اتمسفر یهوا تفاوت •
 هوا دهندهتشکیل   یاصل یو گازها عناصر •
 ( Composition Of Dry Airخشک ) یهوا یجدول محاسبات جرم مولکول  یمعرف •
 ( Composition Of Water vaporبخار آب ) یجدول محاسبات جرم مولکول  یمعرف •
 وهواآب بخار  ی پارامترها گیریاندازه •
 مطبوع  هیتهو  ستمیس  یشاخص )پارامتر( اصل 4 یمعرف •
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 (  Mixture & Compound) بی مخلوط و ترک  تفاوت •
 وجود ندارد(  ییایمیهوا واکنش ش  ی)در مخلوط بخار آب و گازها

 ک یکرومتریمحاسبات سا ینقطه مبنا ییدما طیشرا یمعرف •
 ، دما و فشار بر هواییایجغراف تی موقع تأثیر •
  تی فارنها درجه 100تا  0 نیب یرطوبت موجود در هوا در دما یمقدار درصد جرم یمعرف •

 درصد رطوبت( 3)حداکثر 
 متقابل فشار و رطوبت هوا  یوابستگ •
 قانون دالتون )فشار کل معادل مجموع فشار هوا و فشار بخار آب( یمعرف •
 ی هواشناس هایگزارش در  مؤثر یپارامترها یمعرف •
 مرطوب  یخشک نسبت به هوا یبودن هوا  ترسنگین •
 استاندارد ینقطه مرجع و هوا فیتعر •
 خشک یمقدار رطوبت در هوا گیریاندازه  تیاهم •
 ( Moisture-Carrying Capacity Of Airهوا جهت حمل رطوبت ) تی ظرف حیتشر •
 حمل رطوبت  شیگنجا   شیدما و افزا شی افزا میمستق نسبت •
 اشباع  ینقطه هوا فیتعر •
 وبت رط  دیمنابع تول  یمعرف •
 مخلوط هوا و بخار آب یندهایدر محاسبات فرا مؤثر هیپا نی قوان یمعرف •
 رطوبت و دما   یپارامترها یمعرف •
 ( T db) کیکرومتریحباب خشک در نمودار سا یدما تأثیر •
 ی رطوبت نسب  نییحباب تر در تع یدما تأثیر •
 ( T wbدما حباب تر ) گیریاندازه روش •
 ( T dpهوا ) طیدر شرا (T Dew Pointنقطه شبنم ) یدما تأثیر •
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 دما نقطه شبنم فیتعر •
 کاهش رطوبت به جذب بخار آب از هوا یوابستگ •
 ک یکرومتری سا لی( در تحل Vapor Pressureفشار بخار ) تأثیر •
 ( درصد  100 یحباب خشک مشخص و رطوبت نسب یفشار بخار )دما  فیتعر •
 هوا ینمودار فشار بخار و دما  لیتحل •
 ( Humidity Ratioرطوبت ) نسبت •
 و فرمول محاسبه نسبت رطوبت )نسبت جرم بخار آب به جرم هوا( فیتعر •
 اثر مقدار فشار بخار بر نسبت رطوبت  یمعرف •
 آل ایدهگاز  عنوانبه هوا  یمعرف •
 معادله مخلوط گاز کامل  فاکتورهای نکات •
 ییوهواآبدر مناطق مختلف  کی کرومتری سا لی و تحل  یطراح یفازها تفاوت •
 مختلف  طیدر شرا  یرطوبت نسب سهیدما در مقا تیاهم  حیتشر •
 (ωو نسبت رطوبت ) یروابط رطوبت نسب یمعرف •
 دما و حجم هوا  ریی رطوبت هوا )جرم بخار آب( با تغ  رییعدم تغ  لیدل •

 حجم(   رییتغ  کیشمات )  
 رطوبت هوا   ریی( بدون تغRH) یرطوبت نسب ریی تغ نحوه •

 (actual water content (moisture) ) 
 آنتالپی  میمفاه •
 بخار آب(  ری تبخ ای  ریخشک و بخار آب )احتمال تقط  یهوا یساختار  تفاوت •
 مطبوع  هیتهو یهاسیستم یخشک در کاربر  یهوا یی محدوده دما یمعرف •
 آنتالپی روابط محاسبه   یمعرف •
 مخصوص آنتالپی فیتعر •
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 ( Specific Volumeحجم مخصوص ) فیتعر •
 ی رابطه معکوس حجم مخصوص و چگال یمعرف •
 متفاوت  طی در شرا یک ی نامیجداول خواص ترمود یمعرف •
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 دوم صلف
 گازها  ایپایه  میمفاه یمعرف •
 آلایدهگاز  فیتعر •
 بال   یو دما نییدر فشار پا  آلایدهبه گاز  یرفتار گاز واقع  شباهت •
 ی گاز  هایمخلوط یرفتارها  یمدل اصل دو •
 (گازهار مخلوط قانون دالتون )جمع فشا  یمعرف •
 قانون آماگات )جمع حجم مخلوط گازها( یمعرف •
 آلایده گاز  یمعادله حالت برا حیتشر •
 یواقع یگازها یمعادله حالت برا شدهاصالح فرم  حیتشر •
 آلایده ینسبت به گازها یواقع یانحراف گازها زانیحداکثر م یمعرف •
 نکات استفاده از قانون دالتون حیتشر •
 دالتون-بسیقانون گ یمعرف •
 دالتون -بسیدالتون و گ نیبودن قوان  یتجرب •
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 سوم فصل
( نسبت به جدول Psychrometric Chart)  کیکرومتریسا ینمودارها  یایمزا ریسا •

 و محاسبات  یخوان
 اشباع  یدر خواص هوا مؤثر عوامل •
 مفهوم نقاط اشباع  یمعرف •
 اشباع(  یدرصد )منحن  100  یرطوبت نسب  یمنحن یمعرف •
 ک یکرومتری ارتفاع در نمودار سا تی اهم لیدل •
 کی کرومتری سا لی در تحل  یپارامتر اصل 7 یمعرف •
 ( یاصل یخشک )عمود بر محور افق یهوا یدما عنوانبه نمودار  یخطوط عمود یمعرف •
محور  نسبت رطوبت )عمود بر  ایرطوبت مخصوص  عنوانبهنمودار  ی خطوط افق یمعرف •

 ( یاصل یعمود
 ک ی کرومترینمودار سا ی( از روT dbحباب مرطوب ) یدما آوردندستبه روش   حیتشر •
 آب(  یاشباع کننده )نازل اسپر  لهیوس  یمعرف •
 به نقطه شبنم  دنیرس  ندیفرآ •
 خط اشباع  ینقطه شبنم رو ینمودار  حیتشر •
 مطبوع  هیتهو یهاسیستم داکت  رینقطه شبنم در مس کاربرد •
 ( در نقطه شبنمCondensing)  ری نسبت رطوبت با تقط  رییتغ زانی م تناسب •
 نقطه شبنم  درنظرگرفتنداکت با  طیمح  ییدما طی و شرا  کاریعایق نکات •
 خط اشباع  یحباب خشک، حباب تر و نقطه شبنم رو یدماها  یبرابر   لیو دل  حیتشر •
   کیکرومتریسا  یدر منحن یو خطوط رطوبت نسب  هامنحنی  •

 (Related Humidity lines ) 
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 ی رطوبت نسب یهامنحنی  نیثابت ب  هایگام  یمعرف •
 خط اشباع  یمعرف •
 ی رطوبت نسب فیو تعر  مفهوم •
 در زمستان و تناسب آن با نقطه شبنم  یحداکثر مقدار مجاز رطوبت نسب  کاربرد •
 ی رطوبت نسب  یهامنحنیاستفاده از  نکات •
 ک یکرومتری سا یمنحن ( درSpecific Volume Lineپارامتر حجم مخصوص ) یمعرف •
 حجم مخصوص و دما  م ینسبت مستق یمعرف •
 ی نسبت معکوس حجم مخصوص با چگال یمعرف •
 زات ی تجه زی حجم مخصوص در انتخاب سا کاربرد •
 ک یکرومتریروند خطوط حجم مخصوص در نمودار سا یمعرف •
 ک یکرومتریدر نمودار سا آنتالپی خطوط •
 حرارت مخلوط هوا و بخار آب   عنوانبه  آنتالپی کاربرد •
 ک یکرومتری نمودار سا ی از رو آنتالپیو خواندن  آوردندستبه  نحوه •
 ک یکرومترینمودار سا  یرو  یکی نامی ترمود ت یکم  7 یمعرف •
 ت یکم  2با داشتن  کی کرومترینمودار سا یاز رو هاکمیت همه  آوردندستبه   روش •
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 چهارم فصل
 ( Air Conditioning Processes) کیکرومتری در سا ندیفرا فیتعر •
 ک یکرومتریسا  ندیمطبوع در فرا هیتهو  طیشرا ریی تغ نحوه •
 ک یکرومترینمودار سا یمطبوع رو هیتهو یاصل  فرایندهای حیتشر •
 محسوس   شیو گرما  شیسرما یندهایروند فرا یمعرف •
 رطوبت و دما   ریی تغ صی تشخ یاصل  یپارامترها یمعرف •

(Tdb & Specific Humidity ) 
 مطبوع  هیتهو  یاصل  ندیرآف 8 یمعرف •
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 پنجم  فصل
 ک یکرومتریسا لیمطبوع و تحل  هیتهو یمحاسبات افزارهاینرم تفاوت  یمعرف •
 Psychrometric Analysis CD (Ashrae) افزارنرم  یمعرف •
 ک یکرومتریسا ل یدر تحل  اینقطه و ارتفاع از سطح در تیاهم •
 ( ک یکرومتریسا ینمودار  ای  ی)گزارش جدول افزارنرم  یخروج نتیپر تی دو قابل یمعرف •
 ( HDClimatic)  ییوهواآب یای انتخاب محل و جغراف نحوه •
 ( HDPsyTech) کی کرومتریطبق سا یخروج آوردندستبه و  هاورودی واردکردن ابزار •
 HDFreshAirابزار  یمعرف •
 Psychrometric Analysis CD (Ashrae) افزارنرم مختلف  یابزارها یمعرف •
 Chart رمجموعهیز یابزارها تی و اهم  حیتشر •
 Profile Chartدر ابزار   یارتفاع تیموقع ن ییو تع  میتنظ تیاهم •
 زنی رطوبت و   شیسرما  ندیفرآ افزارینرم  روند •
 زنی رطوبت پمپ و نازل   کی شمات یمعرف •
 زنی رطوبت و  ش ی سرما ند یفرآ افزارینرم و محاسبه   حیتشر •
 افزاری نرم   یجداول گزارش خروج  حیتشر •
و   افزارنرم در  یو خروج  ینقاط مختلف ورود یک ی نامیتفاوت خواص ترمود  حیتشر •

 ک یکرومتری نمودار سا
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 ششم  فصل
 یشی و سرما  یشیگرما یبارها مطبوع بر هیتهو یهاسیستمغلبه  تیاهم •
 حرارت محسوس و نهان  راتییتغ  یپارامترها •
 حباب خشک  یدما رییپارامترها در صورت تغ ری سا طیشرا •
 ( qsفرمول محاسبه حرارت محسوس ) یمعرف •
 ک یکرومتری نمودار سا  یحرارت محسوس رو  رییتغ  روند •
 حرارت محسوس   راتییرطوبت ثابت در تغ ندیفرا محاسبات •
 ( Latent heat changesحرارت نهان ) تیاهم لیدل •
 حرارت نهان  ریی رطوبت در تغ  راتیی تغ تاثرا •
 حرارت نهان  رییدر صورت تغ ری متغ یارامترهاپ •
 فرمول محاسبه حرارت نهان  یمعرف •
 کیکرومتر ینمودار سا یحرارت نهان رو  رییتغ  روند •
 محسوس و نهان  هایحرارت  راتییتغ  بیترک •
 حرارت محسوس و حرارت نهان   یجبر  جمع •
 افزار نرم به کمک  آنتالپی راتیی تغ محاسبه •
 ی فرمول محاسبه حرارت کل  یمعرف •
 افزار نرم به کمک   یکل یحرارت  راتیی تغ محاسبه •
 ک یکرومتری نمودار سا یرو یحرارت کل  راتییتغ  روند •
 و دلخواه یورود ی هوا میتنظ محاسبات •
 ( Heat Loss) رفتهازدست جبران حرارت  هایروش  •
 محاسبات حرارت محسوس  هایفرمولکاربرد  سهیو مقا  مرور •
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 ک یکرومتریدما بر اساس نمودار سا   راتیی تغ یرارت محسوس روح  راتیی تغ تأثیر •
 آل ایدهو  یواقع  یینها یدما سهیمحاسبه و مقا روش •
 به کمک محاسبات   زاتی تجه یعملکرد و بازده  یاب یارز •
 نقطه شبنم یدما یحرارت نهان بر رو  تأثیر •
 ند یمهم نقطه شبنم در محاسبات فرا نکات •
 بخار آب )رطوبت(  یمحاسبه دب روش •
 ی جرم ی( و دب Cubic foot per minute) یحجم  یرابطه دب تی اهم یمعرف •
 چگالنده ینیس  یرو شوندهجمع آب )رطوبت(  ی دب کاربرد •
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 هفتم  فصل
 ( Sensible Heat Factorحرارت محسوس ) بیضر •
 حرارت نهان و محسوس نسبت به حرارت کل هاینسبت  تی اهم لیدل •
 ک یکرومتریدر نمودار سا ندیفرآ بی( بر شSHFحرارت محسوس )  بیاثر ضر حیتشر •
 پروژه   زاتی ( در انتخاب تجهSHFحرارت محسوس ) بیضر تأثیر •
 محاسبه حرارت محسوس  روش •
 حرارت محسوس  بینقطه مرجع ضر  یمعرف •
نقطه مرجع در نمودار  (  یحباب خشک و رطوبت نسب  ی)دما طیشرا یمعرف •

 ک یکرومتریسا
 کاهش حرارت محسوس  بیروند ضر یمعرف •
 حرارت محسوس  بیبا ضر لیکو یتناسب دما یمعرف •
 حرارت محسوس بیبا ضر  زاتی نقطه شبنم تجه یتناسب دما تیاهم •
 محسوس طبق فرمول( شی گرما شدنی منفمحسوس )  شی سرما ندیفرا •
 افزاری نرم و   یمحاسبات نمودار  ییهمگرا مشاهده •
 رطوبت  ریی تغ یندهایفرا •
 گیری رطوبت و   زنیرطوبت  یتکنولوژ  تفاوت •
 ک یکرومتری نمودار سا یرو گیریرطوبت  ندیفرا حیتشر •
 ک یکرومتری نمودار سا یرو زنیرطوبت  ندیفرا حیتشر •
 رطوبت  رییتغ  یندهایهوا در فرا ی پارامترها ریی تغ نحوه •
 ( Air Mixingاختالط هوا ) فیتعر •
 چرخه  یبازگشت یتازه با هوا یهوا شدنمخلوط  نحوه •
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 بر مخلوط هوا  ی حجم  یاثر دب  یمعرف •
 موردنیاز   یهوا یحجم  یدب نیو محاسبات تخم   روش •
 هوا  انی جر  یحجم یدب کنندهتعیین  یپارامترها •
 مقدار رطوبت  نییتع یبرا یمحاسبات  ندیفرا •
 قانون دالتون مرور •
 خشک  یهوا جزئیمحاسبه فشار   روش •
 محاسبه رطوبت مخصوص )نسبت رطوبت( روش •
 اتاق یهوا یپارامترها یمحاسبات ندیاز فرا یعدد مثال •
 آنتالپی محاسبه  روش •
 خشک و بخار آب  یهوا یجرم  ریمحاسبه مقاد روش •
 ت ی هوا با داشتن دو کم یپارامترها یمحاسبه کل  روند •
 مطبوع  هیو تهو یک ی نامیمحاسبات ترمود در یجرم یدب  تأثیر •
 در محاسبات  یجرم   یو دب  یحجم  یاثر دب تفاوت •
 استاندارد یهوا اینقطه  مشخصات •
 (یمحاسبه حرارت محسوس )مثال عدد روش •
 مختلف  هایروش ( به یبرق تری)ه یشیگرما لیتوان کو محاسبه •
 ( Bypass Flow) لیزننده کو دور انیجر یمعرف •
 شی گرما ندیبخار آب در فرا یانرژ  شیافزا تأثیر •
 خشک  یهوا یبخار آب و انرژ  یانرژ  سهیمقا •
 مختلف هایروش محاسبه حرارت محسوس به   ییهمگرا کردنچک و  سهیمقا •
 نهان و محسوس  یحرارت  یبارها  تأثیرات سهیمقا •
 زات ی( در انتخاب تجه SHRحرارت محسوس ) بی ضر تأثیر یمعرف •
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 یورود یهوا طیبا شرا زاتیو تجه   ندیمحاسبات انتخاب نوع فرا حیتشر •
 ( Evaporative cooling) یر یتبخ  شیسرما ندیفرآ •
 ی عبور  یهوا به کمک پاشش آب در هوا  کردنخنک  •
 ی مانند کولر آب  یزات یو کاهش دما در تجه زنیرطوبت  ندیفرا حیتشر •
 یر ی تبخ شی در سرما کی اباتیاد ندیفرآ یمعرف •
 ک یکرومتری در نمودار سا یر یتبخ  شیسرما ندیفرآ محاسبات حیتشر •
 یر ی تبخ شیسرما کاربرد •
 ( Cooling with Dehumidification) گیریرطوبت و   شیسرما ندیفرآ •
 ک یکرومتری در نمودار سا گیریرطوبت و  شی ( سرمای)حرکت قطر  ندیفرا روند •
 گیری رطوبت و   شیسرما ندیپارامترها در فرا ریی تغ نحوه •
 گیری رطوبت و   شیسرما ندیمحاسبه حرارت محسوس در فرا روش •
 کنارگذر  بیمطبوع و ضر هیتهو ستمیس  یشیسرما هایکویل •
 ی شیسرما هایکویل هایلوله جنس  یمعرف •
 ی شیسرما هایکویل در عملکرد  مؤثر یپارامترها یمعرف •
 هوا انیفرمول محاسبه سرعت جر یمعرف •
 کنارگذر  انیو جر یتماس یهوا تفاوت •
 ی تماس  ی( و هواBypass airکنارگذر )  یهوا شدنمخلوط  حیتشر •
 کنارگذر  انیجر ب یو ضر هاکویل فیمعکوس تعداد رد رابطه •
 ( Apparatus dew pointنقطه شبنم دستگاه ) یدما یمعرف •
 ( ی)تجرب کی کرومترینمودار سا یرو هاکویل  یعبور هوا از رو ندیفرا روند •
 ها کویلاشباع  یبا دما هاکویلو تعداد   یدما تناسب •
 کنارگذر  یهوا بیدر ضر مؤثرعوامل  یمعرف •
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 کنارگذر  انیجر  بیهوا و ضر انیتناسب سرعت جر یمعرف •
 هوا  کنارگذر ب یبر ضر هاآنو نحوه ساخت   هاکویل هایفین تعداد  تأثیر یمعرف •
 ( Bypass factor)  کنارگذر بیفرمول محاسبه ضر یمعرف •
 ( RSCLحسوس اتاق )بار م  یمعرف •
 ( RLCL)  موردنظر ینهان درون فضا  یبار حرارت یمعرف •
 ( SHF) یحرارت   بیضر تیاهم  مرور •
 ( RSHR) موردنظر یمخصوص فضا  یحرارت  بیضر یمعرف •
 ( AHUدستگاه هواساز ) یمعرف •
 شاخص رطوبت( ) حباب خشک   یحباب تر و دما یدما اختالف •
 پروژه  موردنیازتازه  یهوا زانی پارامتر م فیتعر •
 دستگاه هواساز هایماژول  یمعرف •
  یاز هواساز بر هوا یخروج یو هوا موردنظر یفضا یهوا یاختالف دما تأثیر  حیتشر •

 زات یتجه  گذاریاندازه تازه و 
 ک ی کرومترینمودار سا یهواساز رو یهوا ند یفرا یو بررس   حیتشر •
 ندیحباب خشک در هر مرحله از فرا یمحاسبات دما هایروش  یمعرف •
 ل یکو یخروج یهوا ینقطه نمودار  آوردندستبه   روش •
 هواساز )مجموع بار نهان و محسوس(  لیکو ی( روشی)سرما  یبار حرارت محاسبه •
 د یبه تن تبر  یبار حرارت  لی ساز به کمک تبد لیکو موردنیازمشخصات   محاسبات •
 نقطه شبنم  یبه کمک دما ی شیسرما لیکو یخروج  یمحاسبه دما روش •
 ل ی کو یخروج ی( بر دماBypassکنارگذر )  ب یضر یمحاسبات تأثیر •
 ل یاز کو یعبور  یهوا  ندیفرا یجرم هایدبی روش محاسبه    حیتشر •
 در محاسبات  DX  لیکو تأثیر •
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 فصل هشتم 
 ست؟ یچ HAP-CARRIER افزارنرم کاربرد  •
• HVAC-R ست؟ ی مخفف چ 
 CARRIER افزارنرم مختلف  یهانسخه یمعرف •
 م یدقت کن  CARRIER افزارنرم در استفاده از  بایستمی که  یو نکات  های ژگی و یمعرف •
 ست؟ ی چ CARRIER افزارنرم در  Retrieveو   ویکاربرد آرش •
 افزارنرم  Preferencesپنجره  یانتخاب هایبخش  یمعرف •
 افزارنرم  Projectموجود در پنجره   هایگزینه کاربرد  حیتشر •
 افزارنرم  Editپنجره  هایگزینه  حیتشر •
 م؟ی ( کنReplace) نیگزیجا   Editرا در پنجره  تاهاید بایستمیچگونه  •
 ست؟ یچ افزارنرم  Rotate نهیکاربرد گز •
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 فصل نهم 
 ست؟ یچ افزار نرم وارد شده در  یهادادهصحت   تیاهم •
 Weather Propertiesمختلف پنجره  هایبخش   حیتشر •
 ست؟ یچ 271  هیکاربرد نشر •
 وهواآب بر اساس  یدر مورد اطالعات طراح   Chapter 14 حیتشر •
 ست؟ یاستخراج شده و کاربرد آنها چ  یبر چه اساس  Design Solar ریمقاد •
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 فصل دهم 
 Space Properties پنجره  Generalتب   حیتشر •
 ر یکر افزارنرم در  Spaceمفهوم  حیتشر •
 ست؟ یچ ری کر افزارنرم در  Spaceو   Zoneتفاوت   •
 ؟گیردمیچگونه انجام  افزارنرم آحاد در   ستمی س رییتغ •
 م؟ یری در نظر بگ بایستمی را  یچه نکات ...و  هاSpaceدر انتخاب نام پروژه،  •
 ؟شودمی  یر یگاندازه( چگونه Building Weightوزن فضا ) •
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 فصل یازدهم 
 مطبوع  هیتهو ستمیس  یو روش برخورد با آنها در طراح  واریانواع د یمعرف •
 ANSI/ASHRAE 62.1 2010رد استاندا  حیتشر •
 هایسیستمدر   ی( به چه علتInfiltration( و نفوذ هوا )Exfiltrationهوا ) ینشت •

 ؟شوندی م  جادیا هیتهو
پروژه بر اساس استاندارد    Outdoor یاز فضا موردنیاز یهوا یحجم  یدب زانیم  حیتشر •

ANSI/ASHRAE 62.1 2010 
 در استاندارد  DCV (Demand Controlled Ventilation)مفهوم   •

ANSI/ASHRAE 62.1 2010 ست؟ یچ 
 ؟شودمی پروژه چگونه محاسبه  Outdoor یاز فضا موردنیاز یهوا یحجم  یدب •
 در نظر گرفت؟  بایستمی( را چگونه Zoneپروژه ) کیتعداد نفرات موجود در  •
 متداول  یهاساختمان ری ندامتگاه، آموزشگاه و سا یاستاندارد برا 1-6جدول   حیتشر •
  14پروژه بر اساس مبحث   Outdoor یاز فضا موردنیاز یهوا یحجم  یدب زانیم  حیتشر •

 مهندسی نظام 
 مهندسی نظام  14بر اساس مبحث  یحجم  یدب زانی جدول م  حیتشر •
 بر اساس حجم فضا  موردنیاز یهوا یحجم  یدب زانیم  حیتشر •
 ست؟ یچ  ACHمفهوم و کاربرد  •
 2006و   IMC 2003بر اساس   Outdoor یالزامات هوا حیتشر •
 باشد؟  یمنف  بایستمی  ییمثبت و فشار چه فضاها بایست می  ییفشار چه فضاها •
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 فصل دوازدهم
 Space Properties پنجره Internalsتب   حیتشر •
 ست؟ ی چ ییروشنا یدیدر مبحث حرارت تول  زانیتوکار و آو  ییتفاوت روشنا •
 ر یکر  افزارنرم در  Fixture Typeمفهوم  حیتشر •
 ر ی کر افزارنرم در  Ballast Multiplierمفهوم  حیتشر •
 ؟ شودمیچگونه محاسبه  هالمپ Heat Gain زانیم •
 Space Properties پنجره Scheduleبخش    حیتشر •
 یک یالکتر زاتیتجه  ریترانسفورمر، موتور و سا یبار حرارت  زانیم  حیتشر •
 ؟شودمی آشپزخانه چگونه محاسبه   زاتی بدن افراد و تجه یبار حرارت  زانیم •
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 فصل سیزدهم
 شوند؟ افزارنرم وارد   بایستمی چگونه  هاپنجرهدرب و   وار، یاطالعات د •
 ی و خارج یمجاور سطوح داخل یهوا هیل یجدول مقاومت حرارت  حیتشر •
 وارید دمانیبر حسب نوع چ  یآجر  یوارهاید یمقاومت حرارت  یبررس  •
 دمان یبر حسب نوع چ  یمانیو بلوک س رچهیت هایسازه  یمقاومت حرارت  یبررس  •
 هادرب پنجره و  یمقاومت حرارت  یبررس  •
 هاساختمان متداول در ساخت  هایسازهمشخصات  یبررس  •
 فرض پیش  طیشرا ی انتقال حرارت برا بیضر  یبی تقر ریارائه مقاد •
 Window Properties پنجره هایگزینه  حیتشر •
 م؟یوارد کن افزارنرم در  هاپنجره  بانی سا بادررابطه بایستمی را  یچه اطالعات •
 افزار نرمورود اطالعاِت مربوط به سقف ساختمان در  •
 ACHارائه چند نکته در خصوص  •
 ؟شودمی وارد  افزارنرم اطالعات مربوط به طبقات ساختمان، چگونه در  •
 Space Propertiesپنجره  Partitionsتب   حیتشر •
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 فصل چهاردهم
 ست؟ یچ شی آسا طیشرا یارهایمع •
 مطبوع  هیتهو ستمیانتخاب س یبرا یعمل یهاشاخص   حیتشر •
 Air System Propertiesپنجره   Generalتب   حیتشر •
 ( Packaged Rooftop Unit)  روف تاپ جیچند نمونه پک  یرونی ب هایقسمت  شینما •
 کرد؟ دیروف تاپ چه با جی از انتقال صدا و ارتعاشات پک یر یجهت جلوگ •
 ؟ شودمیروف تاپ به چند روش انجام  یهاج یپکنصب  •
 روف تاپ   جیپک یداخل هایقسمت  یمعرف •
 ؟کنیممی استفاده  Packaged Vertical Unitاز   یچه زمان •
 ( Packaged Vertical Unit) ستادهیا  جیچند نمونه پک  یرونی ب هایقسمت  شینما •
 ست؟ یچ Split Air Handling Units هایسیستمعلت استفاده از  •
 Split Air Handling Unitsچند نمونه  شینما •
 ؟کنیممی استفاده  Chilled Water هایسیستماز  یچه زمان •
 Chilled Water ستمیروش عملکرد س  حیتشر •
 ست؟ یچ  Terminal Unit هایسیستممشخصات و روش عملکرد  •
 متشکل از مصالح مختلف وارید  کی  یروش محاسبه مقاومت حرارت  حیتشر •
 قی با و بدون عا وارید کی  یمقاومت حرارت سهی محاسبه و مقا ،یبررس  •
 وار ید یاز محاسبه مقاومت حرارت  گریمثال د کیارائه  •
 ست؟ یتوپر چ ینسبت به آجرها  یسفال  یآجرها تیمز •
 وار یمقاومت محاسبه شده د زانی بر م  طیمح طیشرا  تأثیر  حیتشر •
 سقف متشکل از مصالح مختلف یروش محاسبه مقاومت حرارت  حیتشر •
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 سقف یاز محاسبه مقاومت حرارت  گریمثال د کیارائه  •
 باشد  کاررفتهبه  یکه در مصالح بنا، کاش یدر حالت یمحاسبه مقاومت حرارت  •
 ی مصرف انرژ  ییجوصرفهدر  قی شگرف عا تأثیر یبررس  •
 ی وار یکمد د یمقاومت حرارت محاسبه  •
 پنجره Generalتب   Air System Typeموجود در قسمت  هایگزینه  حیتشر •

Air System Properties 
 ست؟ ی چ HAP-CARRIER افزارنرم در  CAVمفهوم   •
  Constant Air Volume ستمینمونه س کی ک ینقشه شمات  حیتشر •
 VAV (Variable Air Volume) ستمینمونه س کی ک ینقشه شمات  حیتشر •
 VVT ستمینمونه س کی ک ینقشه شمات  حیتشر •
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 فصل پانزدهم
 ک ی نامیاول و دوم ترمود نیدر ارتباط با قوان ینکات حیتشر •
 ی آنتروپ -نمودار دما یآن بر رو ی کارنو و بررس کلیس  حیتشر •
 ی آنتروپ-نمودار دما یآن بر رو یو بررس  یواقع  خچالی کلیس  حیتشر •
 د یتبر  کلی چرخه س حیتشر •
 دی تبر ستمیمختلف س هایبخش فشار  یبررس  •
 یآنتالپ -نمودار فشار یبر رو دیتبر کلی س یبررس  •
 ؟ باشدمی وابسته  یبه چه عوامل COP زانیم •
 ( COP) عملکرد بیکندانسور بر ضر یدما تأثیر یبررس  •
 ( Air cooled) روش عملکرد کندانسور هوا خنک یبررس  •
 ( Evaporative) یر ی روش عملکرد کندانسور تبخ یبررس  •
 ( Water cooled) روش عملکرد کندانسور آب خنک یبررس  •
 آب خنک و هوا خنک  یکندانسورها ب یو معا ایمزا سهیمقا •
 د یتبر هایسیستمدر  مورداستفاده یانواع اپراتورها  حیتشر •
 ( COP)  عملکرد  بیاواپراتور بر ضر یدما تأثیر یبررس  •
 ( COP) عملکرد بینوع مبرد بر ضر یاثرگذار  حیتشر •
 ست؟ یچ Spaceو  Zoneتفاوت مفهوم  •
 ؟شودمی زده   نیچگونه تخم دیتبر ستمیبار س  •
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 فصل شانزدهم
 تب  Ventilation Air Dataموجود در قسمت  هایگزینه  حیتشر •

System components پنجره Air System Properties 
 ( Coil Bypass Factor)  لیوک پسیبا بیدر خصوص ضر یارائه نکات •
 ست؟ ی ( چADPنقطه شبنم دستگاه ) یمفهوم دما •
 Bypass Factorبر   ل،یکو یاز رو یعبور  یسرعت هوا تأثیر یبررس  •
 ؟ کندمی پروژه را محاسبه   کیمقدار و زمان پ یچگونه و از چه روش  Carier افزارنرم  •
 محاسبات پروژه چگونه است؟ ، روند Spaceو  Zoneشده از چند   لیتشک هایپروژه در  •
 ی معمار  میاز ت  یافتیبا استفاده از نقشه در یپروژه عمل کی لیشروع تحل  •
 ؟باشدمی  تیاز نقشه حائز اهم  یچه اطالعات دیتبر ستمیس یطراح یبرا •
 در نظر گرفت؟  پیت توانمی کدام طبقات را  •
 یواحدها طبق نقشه معمار   لیوتحله یتجزمراحل   حیتشر •
 ست؟ یپروژه چ ییایجغراف  تی موقع تیاهم •
 پروژه را به دست آورد؟  ییای جغراف  تیموقع توانمی  ییبا استفاده از چه ابزارها •
 افزارنرم پروژه در  ییای ورود اطالعات جغراف •
 کاربرد و روش استفاده از آن حی و تشر  meteonorm افزارنرم  یمعرف •
 ست؟ یچ  رانیا ییوهواآب  تیوضع  یدر بررس  271 هیضرورت استفاده از نشر  •
 ست؟ یچ  271 هیمحسوس و نهان نشر یمفهوم بارها •
 ASHRAE کیکرومتری سا افزارنرم  یمعرف •
چگونه   ASHRAE کیکرومتری سا افزارنرمورود اطالعات بر اساس منابع مختلف در  •

 ؟ گیردمی انجام 
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 carier افزارنرم پروژه در  یوهواآبورود اطالعات مربوط به  •
 ؟شودمی استفاده  یک ی مختلف پروژه از چه تکن هایبخش  یگذار نام در  •
 ست؟ یچ ینقشه معمار  یبر رو دیجد یهاهیل جادی ضرورت ا •
 ینقشه معمار  یمختلف پروژه بر رو هایقسمت مشخص نمودن مرز  •
 مشاهده کرد؟ توانمیرا چگونه  یدر نقشه معمار   Space کیمساحت  •
 carier افزارنرم در  ینقشه معمار  یهاSpaceخت  سا •
  ییبر چه مبنا Wall,Windows,Doorsبخش    Spacesدرج اطالعات در پنجره  •

 وارد شود؟  بایستمی
شده از مواد مختلف در  لیتشک  وارینمونه د کی  ینحوه محاسبه مقاومت حرارت حیتشر •

 اکسل  افزارنرم 
 Carier افزارنرم محاسبه شده در   وارید  یورود مقاومت حرارت •
 Wall Assembly  صورتبه  Carier افزارنرم در  واریچند نمونه د  یورود مقاومت حرارت •
 Roof Assembly صورتبه  Carier افزارنرمچند نمونه سقف در   یورود مقاومت حرارت •
 زارافنرم ( در  Window Properties) هاپنجره و ورود اطالعات مربوط به  سازیشبیه  •

Carier 
 Cad یها نقشه یو درج مشخصات آنها بر رو یگذار عالمت   وارها،ید یبررس  •
 Carier افزارنرم تراس در  یهادرب  فینکته مهم در خصوص تعر کیارائه  •
 Carier افزارنرمپروژه در  یهاپنجرهو ورود اطالعات  فیتعر •
 در پروژه  هابانهیسا •
 هابانهیساروش ورود اطالعات مربوط به   حیتشر •

(Shading Geometry Properties در ) افزارنرم Carier 
 Carier افزارنرم ( در Door Properties) هادرب سازیشبیه روش   حیتشر •
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شده   فیتعر یو ...( به فضاها  واریشده )درب، پنجره، د فیتعر یهاالمان اختصاص  •
(Spaces در ) افزارنرم  Carier 

 کرد؟  تی رعا بایستمی را   ی( چه نکاتSpacesجهت ورود اطالعات مربوط به فضاها ) •
 افزار نرم طبقات در  بامپشت کف و  یدرج مقاومت حرارت  •
 مختلف پروژه  هایبخش تعداد نفرات ساکن، در   نیتخم •
 مختلف پروژه  هایقسمت و نفرات  Lighteningوارد نمودن مشخصات مربوط به  •
 افزار نرم ( در Infiltrationبه داخل پروژه ) رونینفوذ هوا از ب  یرس بر •
 کرد؟ نییتع بایستمیرا چگونه  ACHمحدوده  •
 در پروژه  ACH نی مثال از تخم کیارائه  •
 ست؟ یچ ACHارتفاع بر مقدار  شیافزا تأثیر •
 افزارنرم در  هاشن یپارت فیو تعر سازیشبیه  •
 پروژه  یهاSpace یبرا  موردنیازتازه  یمقدار هوا ای  Ventilation فیتعر •
 ست؟ یچ افزارنرم در  یانتخاب یهادستگاه نسبت به  یضرورت اشراف اطالعات  •
 ی ر یتبخ   شیانواع سرما یمعرف •
استفاده خواهد   تی چگونه است و در کدام مناطق قابل  یر یتبخ  ش یروش عملکرد سرما •

 داشت؟ 
 ؟ شودمی چگونه محاسبه  یر یتبخ   شیسرما هایسیستم راندمان  •
 ؟گیردمیانجام  ییهاروش به چه  یآب یکولرها یهواده تی محاسبات ظرف •
 ؟ شودمی بر اساس بار فضا و طبقات چگونه انجام   تیمحاسبه ظرف  •
با استفاده از   یجهت انتخاب کولر آب  ازیموردن CFM زانیارائه چند مثال از محاسبه م •

 مختلف  یهاروش 
 ی کولر آب  تیجهت انتخاب ظرفسطوح،    بیروش ضرا یمعرف •
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 مدنظر قرار داد؟ بایستمی را  یچه نکات افزارنرم در   یآب ی کولرها سازیشبیهدر  •
 ی جهت استفاده از کولر آب  Air system Propertiesاز پنجره  ییهابخش  حیتشر •
 افزار نرم مطبوع در  هیتهو هایسیستمانواع  سازیشبیه  •
 مربوطه ماتیمطبوع و انتخاب تنظ  هیتهو ستمیمراحل انتخاب س حیتشر •
 گرفت؟  یخروج   Carier افزارنرم از  توانمیچگونه  •
 دهدی مما قرار  اریدر اخت افزار نرم  یکه خروج  یاطالعات یو بررس   حیتشر •
 افزارنرم در  یگاز  یکولرها سازیشبیه  •
 ی گاز  یانواع کولرها بادررابطهارائه چند نکته  •
 افزار نرمدر  یگاز  یکولرها سازیشبیه روش   حیتشر •
 نمود؟  سازیشبیه افزارنرم را در   Chilled Waterهواساز  ستمیس کی دیچگونه با •
 د یتازه بر تناژ تبر یهوا شیافزا تأثیر یبررس  •
 ؟ کندمی  لیرا به پروژه تحم یودیاستفاده از دستگاه هواساز چه مشکالت و ق •
 ست؟ یچ هاپروژهدر  کوئلفنبزرگ استفاده از دستگاه  بیع •
  توانمی  یاستفاده شده چه اقدامات کوئلفنکه از  ییهاپروژه تازه در  یهوا نیتأمجهت  •

 انجام داد؟ 
 ؟شودمی چگونه انجام  هاکوئل فنآزاد به  یورود هوا سازیشبیه  •
 شده  میتنظ  ریبر اساس مقاد افزارنرم  جینتا  لیتحل •
 ؟شودمی چگونه انجام  Carier افزارنرم( در شیگرما ستمی)س اتورهایراد سازیشبیه  •


