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1. Το χειμώνα, μία αίθουσα συνεδριάσεων με ένα μεγάλο εξωτερικό παράθυρο, θα 
πρέπει να διατηρείται σε συνθήκες θερμικής άνεσης. Η θερμοκρασία της 
εσωτερικής επιφάνειας του τζαμιού κατά την ημέρα που επικρατούν οι συνθήκες 
σχεδιασμού εξωτερικού χώρου, είναι 4.5οC. Είναι δε εξαιρετικά ανεπιθύμητο να 
συμβεί συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια αυτή. Η αίθουσα θα πρέπει να 
εξυπηρετεί 18 ενήλικες άνδρες (75 W αισθητό φορτίο και 60 W λανθάνον φορτίο 
ανά άτομο). Υπάρχουν δε ηλεκτρικοί λαμπτήρες συνολικής ισχύος 640 W που 
λειτουργούν στην αίθουσα. Οι συνολικές θερμικές απώλειες μέσα από τους 
τοίχους την οροφή και το δάπεδο ανέρχονται σε 10 kW. 
• Να υπολογίσετε τις αισθητές θερμικές απώλειες (ή θερμικά κέρδη) της 

αίθουσας 
• Να προσδιορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία (DB) στο εσωτερικό της 

αίθουσας, καθώς και την επιθυμητή σχετική υγρασία 
• Εάν το σύστημα κλιματισμού παρέχει αέρα σε θερμοκρασία 35οC, να 

προσδιορίσετε την απαιτούμενη παροχή αέρα και τη μέγιστη σχετική 
υγρασία που επιτρέπεται να έχει ο αέρας προσαγωγής. 

• Να δείξετε στο ψυχρομετρικό διάγραμμα, καθώς και σε κατάλληλο πίνακα, 
τις απαιτούμενες μεταβολές κατάστασης του αέρα κλιματισμού από τις 
εξωτερικές συνθήκες (εκτιμήστε τες), μέχρι τις συνθήκες προσαγωγής, 
υποθέτοντας κλιματισμό με 100% νωπό αέρα. 

 
Λύση: 
Οι αισθητές θερμικές απώλειες προκύπτουν αφαιρώντας τα αισθητά θερμικά 
κέρδη ανθρώπων – εξοπλισμού, από τις θερμικές απώλειες κελύφους: 
Qs=10,000 W-18*75 W-640W=8.01 kW 
 
Η επιθυμητή θερμοκρασία (χειμώνας) είναι 20οC βάσει των κανονισμών. Η 
επιθυμητή σχετική υγρασία, μεταξύ 30-50%. 
 
Η απαιτούμενη παροχή αέρα προκύπτει κατά τα γνωστά με βάση το αισθητό 
φορτίο: 
Qs=macp(ti-tr) 
ma=8.01kW/(1.04kJ/kgK*(35-20)oK)=0.51 kg/s 
 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική υγρασία του χώρου για να αποφευχθεί η 
συμπύκνωση στο τζάμι, προκύπτει ίση με 35%, από το σημείο τομής της 
οριζόντιας γραμμής θερμοκρασίας σημείου δρόσου = 4.5οC και της κατακόρυφης 
γραμμής θερμοκρασίας DB=20oC. Δηλαδή, θα πρέπει η θερμοκρασία σημείου 
δρόσου του δωματίου να μήν ξεπερνά τους 4.5οC. 
Από εκεί και πέρα, η μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική υγρασία του αέρα 
προσαγωγής θα προκύψει  με βάση ισοζύγιο υγρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο, 
όπως παρακάτω: 
ma.Ws+Ql/Δhfg=ma.Wr 
όπου Wr=5.3 g/kg, Ql=60*18=1080 W, Δhfg=2450 kJ/kgK 
Ws=4.4 g/kg, RH=13% 
Έτσι μπορεί να χαραχτούν στο ψυχρομετρικό διάγραμμα οι μεταβολές 
κατάστασης, ξεκινώντας από χειμερινές εξωτερικές συνθήκες σχεδιασμού πχ -5οC 



και 50% RH, και με θέρμανση στην ΚΚΜ να φτάσει ο νωπός αέρας στους 35 οC 
και κάτω από 5% σχετική υγρασία (οπότε θα χρειαστεί κάποια ύγρανση). 
 

2. Να σχεδιάσετε το παρακάτω σύστημα αεραγωγών έτσι ώστε να είναι τέλεια 
εξισορροπημένο, χωρίς να απαιτούνται τάμπερ. 
Το δωμάτιο Α απαιτεί 3000 cfm παροχή αέρα. 
Το δωμάτιο Β απαιτεί 5000 cfm παροχή αέρα. 
Και τα δύο δωμάτια βρίσκονται σε ατμοσφαιρική πίεση. 

 
Ο σχεδιασμός σας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Τις απαιτούμενες διαμέτρους των αεραγωγών (κυκλικής διατομής). 
• Την απαιτούμενη ονομαστική παροχή και στατική πίεση του ανεμιστήρα. 
• Αναμένετε να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα θορύβου με τον συγκεκριμένο 

σχεδιασμό;  
• Εάν επιθυμείτε να απαλείψετε το πρόβλημα θορύβου με μείωση των ταχυτήτων, 

σε ποιά θέση θα τοποθετούσατε το τάμπερ και ποιά θα ήταν η διατομή ροής που 
θα άφηνε; 

 



Λύση: 
Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα πτώσης πίεσης για κυκλικής διατομής αεραγωγούς, 
θα εκτιμήσουμε αρχικές διατομές για τρία επι μέρους τμήματα του αεραγωγού: 

• Τον κύριο αεραγωγό (μεταφερόμενη ποσότητα αέρα 8000 cfm) 
• Τον κλάδο που τροφοδοτεί τον χώρο Α (μεταφερ. ποσότητα αέρα 3000 cfm) 
• Τον κλάδο που τροφοδοτεί τον χώρο Β (μεταφερ. ποσότητα αέρα 5000 cfm) 

  
Οι επιλογές μας θα πρέπει να κινούνται στο κατώτερο τμήμα της σκιασμένης 
περιοχής του διαγράμματος: Για παράδειγμα μπορούν να γίνουν οι παρακάτω αρχικές 
εκτιμήσεις διαμέτρων και γραμμικών απωλειών πίεσης: 
Κύριος αεραγωγός: 
D1=30 in., u1=1600 fpm, Δpfr1=650 ft * 0.096 inwg/100ft=0.624 in w.g. 
Κλάδος Α: 
D2=20 in., u2=1400 fpm, Δpfr2=30 ft * 0.15 inwg/100ft=0.045 in w.g. 
Κλάδος Β: 
D3=26 in., u3=1400 fpm, Δpfr3=230 ft * 0.09 inwg/100ft=0.207 in w.g. 
Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προστεθούν οι απώλειες εξαρτημάτων, φίλτρων και 
θερμαντικών ψυκτικών στοιχείων, στομίων κτλ. 
Η απαιτούμενη στατική πίεση του ανεμιστήρα προσαγωγής μπορεί να εκτιμηθεί με 
βάση τις συνολικές απώλειες τριβών του πλέον απαιτητικού βρόχου, που έχει 
συνολικό μήκος 880 ft, συνολικές γραμμικές απώλειες πίεσης 0.83 in. w.g. και 
επιπλέον απώλειες εξαρτημάτων της ίδιας τάξης μεγέθους. 
 
Για να εξισορροπήσουμε τον κλάδο Α ώστε να περνά μέσα από αυτόν η επιθυμητή 
παροχή των 3000 cfm, σαφώς και θα πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τη διατομή του 
αεραγωγού του από την αρχική εκτίμηση, αφού με τις παραπάνω εκτιμήσεις το 
μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παροχής των 8000 cfm θα κατευθύνεται μέσα από 
τον χώρο Α, αντί να ακολουθεί το μεγαλύτερου μήκους και αντιστάσεων κύκλωμα 
που οδηγεί στον χώρο Β. 
 
Ιδανική εξισορρόπηση θα απαιτούσε η πτώση πίεση μέσα από τον κλάδο 2 να φτάσει 
στα επίπεδα της πτώσης πίεσης μέσα από τον κλάδο Β, δηλαδή 0.207 in w.g. 
Δεδομένου ότι το μήκος αεραγωγού του κλάδου Α είναι μόλις 30 ft, απαιτούνται για 
το σκοπό αυτό γραμμικές απώλειες της τάξης των 0.69 inwg/100ft, που θα απαιτούσαν 
να μειωθεί η διάμετρος σε D2=14 in, η οποία είναι έξω από τη συνιστώμενη περιοχή 
λόγω και της υψηλής ταχύτητας των 2800 fpm (14 m/s) που αναμένεται να 
δημιουργεί προβλήματα θορύβου στον αεραγωγό. 
 
Γι’ αυτό το λόγο η προτεινόμενη μέθοδος εξισορρόπησης θα πρέπει να βασίζεται σε 
τοποθέτηση τάμπερ στην είσοδο του κλάδου Α, συνοδευόμενη από μιά μείωση της 
διαμέτρου του αεραγωγού του κλάδου Α, π.χ. στις 16 in. 
Η διατομή ροής που θα αφήνει το τάμπερ όταν κλείνει από τον αεραγωγό, 
υπολογίζεται με βάση τις απώλειες τριβών του συγκεκριμένου τάμπερ (από πίνακες 
κεφ.8), έτσι ώστε αυτές αθροιζόμενες στις υπόλοιπες απώλειες του κλάδου Α να 
εξισώνονται με τις απώλειες της όδευσης μέσω του κλάδου Β. 


