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 گفتارپیش
 

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 ان بیفروختـــبه نور ج چراغ دل

 

سیستم مناسب گرمایش ساختمان یکی از نیاز های اساسی زندگی است و  یکی از روش های  وجودامروزه 

است. به همین منظور در دوره های  "سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم"مناسب گرم کردن ساختمان 

پیش بینی  ”حرارت مرکزی با هوای گرم“سی با عنوان سیسات مکانیکی درأتحصیلی دانشگاهی رشته های ت

 اساتیدی که این درس را تدریس می کنندمرجع مناسبی برای آن در دسترس نیست   شده است. از آنجایی که

گذراننـد ناگزیرنـد بـه منـابع وکتاب های تخصصی گوناگون دانشجویانی کـه ایـن درس را مـی  همچنین  و

. می شود احساسزی است که در این زمنیه کتاب پاسـخگویی بـه نیـا این انگیزه اصلی تألیف .مراجعه نمایند

ن و اساتید این درس را دانشجویا نیازو بوده جهت برداشته شده است سودمند امید است گامی که در این 

 . برطرف نماید

 "کویل گرمایی"یا  "هوای گرم ۀکور" به وسیله ، ، هوای گرم در سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم
می  . هوای گرم تولید شده به وسیله سیستم کانـال کشـی بـه اتـاق هـا هـدایتگردد ر یك مرکز تولید مید

فصل  گانه یاد شده در شـش شود و در اتاق از راه دریچه های هوا توزیع می شود. در این کتاب مراحل سه
 ارائه شده است. 

هوای  نام گرفته است در این فصل ساختمان و اجـزای کـوره هـای "کوره های هوای گرم"فصل یکم 
هوای گرم  ، محاسبه ظرفیـت کـوره هـای ، محاسبه مقدار هوای الزم گرم، انواع کوره ها، تخمین بارگرمایی

 و انتخاب آنها آورده شده است . 

است که در ایـن فصـل سـاختمان کویـل هـای آبگرم،  "کویل های آب گرم " مربوط بهصل دوم ف
شرح داده شده  چگونگی استفاده از کویل آب گرم در تأمین هـوای گـرم و روش انتخـاب کویـل آب گـرم

 است. 

فضای گرم  بـه پس از تأمین هوای گرم که در دو فصل یکم و دوم شرح داده شده است انتقال هوای گـرم
است. در این فصل  به آن پرداخته شـده "انتقال هوای گرم"عنوان  انده مطرح می شود که در فصل سوم بشو

کانال و  اندازه گذاری  ، اصـول انـدازه گـذاری ، اصول ساخت و نصب کانال سیستم های توزیع هوای گرم
له های نمونه در مورد أمس ایـن فصـل بـا حـل .توضیح داده شـده اسـت ، کانال به روش اصطکاك یکسان

 اندازه گذاری کانال هوای گرم پایان یافته است. 

 



ی ، منحنـ ، منحنی بـادزن نقش بادزن در سیستم کانال کشی "بادزن ها"در فصل چهارم با عنوان 
ه تبیین ب مثال هـایی کمك با شده و، انواع بادزن و قوانین بادزن شرح داده  ، چگونگی انتخاب بادزن یستمس

 است.  شده پرداخته موارد فوقو توضیح 

طرح م پس از رساندن هوای گرم به فضای گرم شونده چگونگی توزیـع و پخـش هـوای گـرم در فضـا
نواع ، ا هوا برگشـت وه است. در این فصل روش های پخـش می شود که در فصل پنجم به آن پرداخته شد

ان حل مثال بی ، رجیسترها و گریل ها توضیح داده شده و روش انتخـاب آنهـا بـا از دیفیوزرها دریچه ها اعم
 شده است. 

 ، وا، تعریـف هـ فصل ششم و پایان کتاب به رطوبت زنی هوا اختصاص یافته است در ایـن فصـل
 مرطـوب ، نمـودار ، دمـای حبـاب خشـك، دمـای حبـاب ، رطوبت نسـبی ، نقطـه شـبنم رطوبت ویژه

 ، رطوبت زن ها و انواع دستگاه های رطوبت زنی توضیح داده شده است.  ، شرایط آسایش سایکرومتریك

، مهندسان ، طراحان و دیگر  لبان آزمون های کاردانی به کارشناسیداوط ، اساتید و دانشجویان
 ند بود.متخصصان تأسیسات مکانیکی ساختمان از مراجعان و مخاطبان کتاب خواه

ن کتاب را و از شما که ای شاکرماز این که به تألیف این کتاب توفیق پیدا کرده ام خدای بزرگ را بسیار 
 به اینمحترم  را از طریـق ناشـر بازخورد های خودمطالعه می کنید ممنون و سپاسگزار خواهم بـود کـه 

 آتی برطرف گردد. ویرایش های اعالم فرمایید تا در جانب 
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