
 النسبية الرطوبة عن التنبؤ (3) :رقم ةتجرب

Forecast of Relative Humidity 

 -النظري: الجزء

 حرارةال درجة نفس عند المشبع الخلط ونسبة الخلط نسبة ن  بي النسبة انها على تعرف يضغط مستوى الي ة  النسبي الرطوبة

بريو والضغط   مئوية : كنسبة عنها ع 

                                                                         RH=
𝑟

𝑟𝑠
 (1)                   111 % *  

 يف الماء بخار ة  يكم نسبة انها على هاتعريف   م كني فانه الجاف الهواء وزن لوحدة الماء بخار وزن تمثل الخلط نسبة ان وبما

 ن ةيمع حرارة درجة عند س توعبهاي ان م كني يالت ة  يالكم الى الهواء 

 مع ا  يعكس ر  يتتغ فالرطوبة الحرارة. ودرجة الماء بخار ية  كم ر  يتغ وفق ر  يتتغ ان بجب ة  يالنسب الرطوبة ان مماتمدم يت ضح

 ةدرج وتصل مشبع ونيك  س الهواء فان % ة  يالنسب الرطوبة قيمة جعل الى الحرارة درجة تتناقص ث  يبح الحرارة درجة

 . الندى طةنق الى الحرارة

 -: المستخدمة االجهزة

 . ا تيالذات مخطط. 1

 . يضغط مستوى لكل الندى طةنق ودرجات الحرارة درجات معلومات. 2

 . رصاص لمق. 3

 .ً يا نيب ورق. 4

 -: العمل طريقة

 . ا تيالذات مخطط على يالضغط مستواها حسب االولى الحرارة درجة ةقيم   ثبت. 1

 . الحرارة بدرجة الخلط نسبة مرور خالل منوذلك  الخلط نسبة ةقيم حدد. 2

 .الندى مطةق حرارة بدرجة المشبع الخلط نسبة خط مرور من وذلك المشبع الخلط نسبة قيمة حدد. 3

 (1) العاللة خالل من ة  يالنسب الرطوبة قيمة حسبا. 4

 ا تيالذات مخطط بواسطة المحسوبة ة  يالنسب والرطوبة المشبع الخلط ونسبة الخلط نسبة قيم   ا ناتيب (1)جدول

P (mb) 1111 091 051 001 011 041 011 521 451 411 

T(c) 0.1 0.3 0.0 4.2 2.1 3.0- 15.1- 19.0- 24.4- 29.2- 

Td(c ) 2.2- 4.5- 0.3- 2.9- 1.4- 4.0- 10.1- 24.3- 29.9- 31.0- 

rs(g/kg)           

r(g/kg)           

RH %           

 

 

 

 

 

 



 -: المناقشة

 درجات م  قي رسم خالل من ة  يالنسب والرطوبة الحرارة درجة ن  يب عالقةال نوع حدد. 1

 الصادي؟ المحور على ة  يالنسب والرطوبة ين  يالس المحور على الحرارة

 درجات م  قي رسم خالل من ة  يالنسب والرطوبة الندى طةنق درجة ن  يب العاللة وعن حدد. 2

 ؟ الصادات محور على ة  يالنسب الرطوبة م  وقي الصادات محور على الندى طةنق

 ؟ ذلك وناقش ياالعل ة  يالضغط ا تيالمستو مع ة  يالنسب الرطوبةلقيم  العمودي ر  يالتغ ارسم. 3


