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    نحوه اندازه گيری رطوبت نسبی ھوا 

  ...صرف نظر از آ�ينده ھا . ھوای اتمسفری مخلوطی از گاز ھای مختلف ، بخار آب و آ�ينده ھای متعددی است 

  نحوه اندازه گيری رطوبت نسبی ھوا 

صرف نظر از . ھوای اتمسفری مخلوطی از گاز ھای مختلف ، بخار آب و آ�ينده ھای متعددی است 
  نده آ�ي

ھا که از يک محل به محل ديگر بسيار متفاوت است ، ترکيب ھوای خشک نسبتا ثابت بوده و با توجه به 
. زمان ، مکان و ارتفاع ، مختصری تغيير می يابد در عمل ھوا مخلوطی از ھوای خشک و بخار آب است 

  . ط است ، تغيير يابد مقدار بخار آب ممکن است از صفر تا مقدار حداکثری که تابع دما و فشار مخلو

  . ميزان بخار آب موجود در ھوا به عنوان رطوبت شناخته شده است 

  روش ھای اندازه گيری رطوبت نسبی 

  :روش ھای اندازه گيری رطوبت نسبی در ھوا به دو دسته کلی تقسيم می شوند 

  روش مستقيم           -

  روش غير مستقيم           -

وسايلی استفاده می گردد که به طور مستقيم قادر به اندازه گيری رطوبت روش مستقيم در اين روش از 
در اين وسايل ، از موادی استفاده می گردد که نسبت به رطوبت ھوا حساسيت زيادی . نسبی ھوا می باشند 

مانند طول ، مقاومت ، ( دارند و با تغيير رطوبت ھوا برخی از پارامتر ھای فيزيکی آنان تغيير می کند 
  :نظير ... ) . طح و س

يا بر اساس . براساس اندازه گيری تغيير طول جنس موی خاصی از انسان عمل می کند ← ھيدروگراف 
  . عمل می کند ) که در حال کشش می باشد ( تغيير مساحت سطح مشخصی از پوست قورباغه 

. الکتريکی توليد می کند دارای سنسوری است که در اثر تغيير رطوبت ھوا ، جريان : ترموھيدر ديجيتالی 

اين وسيله در سنجش رطوبت ھوا در . ميزان جريان الکتريکی متناسب با رطوبت موجود در ھوا است 
  .مقابل دمنده سيستم ھای تھويه کاربرد زيادی دارد 

  روش ھای غير مستقيم 

ر رطوبت نسبی دماسنج خشک و دماسنج تر چرخان ، مقدا: در روش غی مستقيم اندازه گيری دو پارامتر 
در اندازه گيری دمای خشک و تر چرھان . به کمک روابط ، جداول ، خط کش و نمودار تعيين می شود 

متر ر ثانيه از سطح بخش حساس دما سنج ھا عبور داده  �2.5زم است جريان ھوای اجباری با سرعت 
خشک و تر در کنار  بدين منظور رطوبت سنج به گونه ای طراحی گرديده است تا دو دمتسنج. شود 

رطوبت سنج ھايی . يکديگر قرار گرفته و سرعت مورد بنسظر ھوا از سطح مخزن آنھا عبور داده شود 
و )  whiring hygrometer( رطوبت سنج چرخان : که بر اين اساس عمل می کنند به دو صورت کلی 

  . ساخته و ارائه شده اند )  assman higromete ( رطوبت سنج آسمن 

مرکب از دو دماسنج است که مخزن يکی از آن ھا با فتيله ای با قابليت : رطوبت سنج چرخان    -1  
در ضمن رطوبت سنج چرخان با مخزن (رسانايی آب پوشش يافته وبه عنو ان دماسنج تر استفاده می شود 
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کت در آورد ومجھز به دسته ای می باشد که می توان آن را حول محور بازو به حر) وبدون مخزن داريم 
  .می کند    وبدين ترتيب تھويه �زم در سطح مخزن ھا که بخشی حساس دماسنج ھاست را تامين

  :رطوبت سنج آسمن     -2

تفاوت اين رطوبت سنج با رطوبت سنج چرخان در اينست که در نوع مکش جريان ھوا به کمک يک باد 
  .ور می کند دماسنج عب   بزن که پس از کوک شدن عمل می کند از روی مخزن

فن . عZوه بر اين در رطوبت سنج آسمن فتيله به روش دستی مرطوب می شود و مخزن آب وجود ندارد 
در سطح دماسنج ھا ) متر بر ثانيه 5/2(جريان ھوا را با سرعت يکنواخت   موجود در اين رطوبت سنج 

  تامين می نمايد 

  :  نکاتی مھم در مورد اين رطوبت سنج ھا 

ھا بايد ھردو دماسنج مورد استفاده از يک نوع ويک اندازه وساخت يک نوع شرکت در رطوبت سنج 
خصوص رطوبت سنج آسمن    دمای درجه سانتی گراد انجام گيرد در1/0باشند در خصوص دماسنج تا 

دقت شود که ھواکش مربوط حرکتی يکنواخت داشته وتھويه کافی را در دماسنج ھا ايجاد کند در رابطه با 
  ج چرخان سرعت گردش،يکنواخت وکافی باشد رطوبت سن

  :وسايل مورد نياز آزمايش

  رطوبت سنج آسمن    -1

  رطوبت سنج چرخان    -2

  خط کش تعيين رطوبت نسبی     -3

  جداول تعيين رطوبت نسبی    -4

  نمودار سايکرومتری در ارتفاع سطح دريا     -5

  آب مقطر     -6

  شرح آزمايبش اول

می    دقيقه دسته آنرا 5الی  3سنج چرخان را با آب مقطر خيس می کنيم و بعد به مدت دما   اول ما فتيله
ھميشه دمای ( را ثبت می کنيم   گيريم و حول محور بازو می چر خانيم و بعد دمای دماسنج ترو خشک

ما برای رطوبت سنج چرخان سه بار آزمايش انجام داديم و برای ھر ) دماسنج خشک از تر بيشتر است 
  .زمايش از روش مختلف تعيين رطوبت نسبی استفاده کرديم آ

  :دقيقه چرخاندن رطوبت سنج چرخان حول محور بازو دما ھا به شرح زير بوده  5در بار اول بعد از 

     درجه سانتی گراد   22    =دمای دماسنج خشک                درجه سانتی گراد 13   =دمای دماسنج تر 

اين :مودار تعيين رطوبت نسبی استفاده می کنيم که روش آن به اين صورت است در اين بار اول از روی ن
نمودارھا از مھم ترين خصوصيات آنھا اختصاصی بودن ھر کدام از آنھا در يک ارتفاع خاص از سطح 

  .درصد می باشد  38نسبی محيط کار ما برای ما    و با توجه به نمودار رطوبت. دريا است 
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  دقيقه چرخاندن رطوبت سنج چرخان دمای اندازه گيری شده 5در بار دوم بعد از 

  درجه سانتی گراد 13   =دمای دماسنج تر   

  درجه سانتی گراد  21=دمای دماسنج خشک 

اين جداول معمو� براساس دمای تر و اختZف ميان دمای خشک و تر چرخان : اين بار از روی جداول 
عمودی (Zف تر و خشک را حساب می کنيم و با وصل کردن دمای تر چرخان ارائه شده است اول اخت

  .به دست می آوريم ) افقی ستون (و تفاضل دمای خشک و تر چرخان ) ستون 

  .می باشد %  37رطوبت نسبی محيط کار ما حدودا           21- 13= 8: اختZف

  .می کنيم دقيقه چرخاندن رطوبت سنج دما ھا را ثبت  5در بارسوم بعد از 

  درجه سانتی گرا د  12.5:دمای تر 

  درجه سانتی گراد  20: دمای خشک 

دراين روش . ساخته می شود محاسبه می کنيم  casellaاين بار از روش خط کش که عمدتا توسط کمپانی 
می باشد که ھر کدام دارای دامنه دمايی مشخص می باشد که  Bو Aخط کش دارای دو خط عمودی 

A:15-30   وB:30-60.  

ردجه سانتی گراد می  20در اين آزمايش يک ياز دو خط فوق را روی مقدار دمای خشک که در اينجا 
می باشد سپس در دمای تر روی ھمان خط افقی ميزان رطوبت  Aباشد تنظيم نموده که دراينجا روی خط 

  .را از روی منحنی مربوطه قرائت می نمايئم

  .می باشد %  35که در اينجا ميزان رطوبت ما 

  شرح آزمايش دوم 

در اين آزمايش ما می خواھيم از طريق رطوبت سنج آسمن ميزان رطوبت نسبی محيط کار را محاسبه 
  .دقيقه ما دمای دماسنج ھای تر و خشک را بدست می آوريم  5با روشن کردن رطوبت سنج به مدت .کنيم 

   21:دمای دماسنج خشک                  16:دمای دماسنج تر 

  %  57= با توجه به روش خط کش رطوبت نسبی 

  % 58= با توجه به روش جداول رطوبت نسبی 

  .می باشد % 60= با توجه به روش نمودار رطوبت نسبی 
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آن بود چون "در ھر دو آزمايش ما که از نمودار استفاده کرديم فقط جھت آشنايی با نمودار و کار با : نکته 
از سطح دريا می باشد و ممکن است عدد بدست آمده ما از روی نمودار  ھر نمودار در ارتفاعات مشخصی

  .دقيق نباشد 

  

  

  :از مھمترين علل خطا در آزمايش با اين وسايل 

  خطاھای دماسنج       )1

  خطای حاصل از عدم تھويه کافی       )2

  )ممکن است آب مورد استفاده آلوده يا شور باشد( خطای مربوط به آب       )3

  فتيله دماسنج نامرغوب و کثيف باشد       )4

  خطای موجوددر عدم قرائت صحيح دمای دماسنج ھا       )5

  روش ھای مخلف محاسبه رطوبت نسبی 

داد ھی به دست آمده از رطوبت سنج چرخان را می توان به روش ھای مختلفی به رطوبت نسبی تبديل 
  :عمده ترين آنھا عبارتند از . نمود 

1  

  ساس روابط رياضی محاسبه بر ا – 

  :با دانستن دمای تر و خشک و فشار ھوا می توان رطوبت نسبی را با استفاده از رابطه زير به دست آورد 

RH  =100  /PSW  ]PSW – )TA – TW )(PA – PS  / (1547.6-1.478TW [  

TA  : درجه سانتی گراد (دمای ھو(  

TW  : درجه سانتی گراد (دمای تر(  

PA  :سب فشار جو بر ح )Kpa (  

PS  : فشار خار آب در دمای خشک بر حسب )Kpa (  

PSW  : فشار بخار آب در دمای تر )Kpa (  

  :محاسبه بر اساس جداول 

به منظور تعيين ميزان رطوبت نسبی از طرف به منظور تعيين رطوبت نسبی از طرف مراکز مختلف ، 
اين جداول . ا به کمک آن تعيين نمود جداولی ارائه شده است که می تواند مستقيما در صد رطوبت ر
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به ھنگام استفاده از اين جداول بايد به . معمو� براساس دمای تر و خشک چرخان ارائه شده است 
  . محدوديت ھای آن دقت نمود 

  محاسبه بر اساس خط کش 

ه يکی از راه ھای تعيين رطوبت نسبی استفاده از خط کش است که توسط کمپانی ھای مختلف از جمل
casella  خط کش فوق دارای دو خط عمودی .   ارائه شده استA  وB  می باشد که ھر کدام دارای دامنه

جھت محاسبه رطوبت �زم است طبق دستور العمل يکی از دو خط فوق را روی . دمايی مشخصی ھستند 
ای تر روی تنظيم نموده و سپس در دم) افقی نشان داده شده است   که روی محور ( مقدار دمای خشک 

  .ھمان خط افقی ميزان رطوبت را ازمنحنی مربوطه قرائت کرد 

درجه  60تا  15برای دماھای بين  Bدرجه سانتی گراد و خط  - 15تا  30برای دماھای بين  Aخط عموی 
  .سانتی گراد استفاده می گردد 

  محاسبه با استفاده از نمودار 

استفاده ) نمودارھای سايکومتری ( ر تھيه شده است در اين روش از يکسری نمودارھايی که بھمين منظو
از مھمترين خصوصيات اين نموگرام ھا اختصاصی بودن ھر کدام از آنھا در يک ارتفاع . می گردد 

  .، که بايد به آنھا توجه نمود ) يا به عبارتی فشار ھای مختلف ( خاص از سطح درياست 

  : نتيجه گيری 

ا� ما می دانيم اگر رطوبت محيط کار ما تغيير نکند رطوبت محيط کار ما با توجه به انجام آزمايش ھای ب
باشد و در کار با اين وسايل %  50آزار دھنده نمی باشد و با توجه به استاندارد ھا رطوبت نبايد با�تر از 

  .می دانيم که رطوبت سنج آسمن دمای تر محيط را نسبت به چرخان بيشتر نشان می دھد 

  

 

 


