كمية االسراء الجامعة

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكيف

النظام السنوي

المـرحمـة الــرابعــة

عدد الساعات
االسبوعية

03أسبوع

النظري

العممي

المجموع

مفـردات مـادة

منظومات تكييف الهواء

3
2

عدد الوحدات
8

5

الجـزء النظـري والعممي

الهــدف مـن المـادة

سيكون الطالب قاد اًر عمى معرفة تصميم منظومات نقل وتوزيع الهواء ودراسه منظومات التكييف وممحقاتها
وترشيد الطاقه في منظومات تكييف الهواء اضافه الى تقييمها .
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مفــردات المــادة

منظومات نقل وتوزيع الهواء،التنطيق ) (zoningومنظومات مسارات المجاري الهوائية ) (lay outوطرق حساب

أحجام المجاري الهوائية.

توزيع الهواء بالغرف ،منظومات توزيع الهواء في الغرف المكيفة ،متطمبات توزيع الهواء في الغرف ،فتحات

التهوية  ،أنواعها و طرق اختيارها وحساباتها،تصميم.

مناوالت الهواء ،وحدات مناولة الهواء ،وحدات الممف والمروحة أجزائها ،عممها ،طرق اختيارها

وحساباتها.ومقاومات منظومات المجاري الهوائية) ،(system resistanceوربطها عمى التوالي وعمى التوازي.

تصميم واختيار المراوح  ،أنواعها و طرق حساباتها واختيارها ألغراض التصاميم وطرق ربطها عمى التوالي

والتوازي وحسابات نقطة التشغيل باستخدام األوراق البيانية.

تنقية الهواء ) (air filtrationأنواع الفالتر واستخداماتها وطرق اختيارها وعالقاتها بوظائف الغرف المكيفة.
الضوضاء في منظومات التكييف ،المصادر ،المعالجة أنواع المسكتات المستخدمة في منظومات المجاري الهوائية

وحساباتها ،اختيار أنواع فتحات التهوية اعتمادا عمى مستوى الضوضاء المسموح به.
تطبيقات متقدمة عمى مخطط الهواء حسب نوع االنظمة المستخدمة بالتكييف.

منظومات األنابيب والممحقات  ،التصاميم ،المنظومات المغمقة والمفتوحة ،المنظومات ثنائية وثالثية ورباعية
األنابيب ،دراسة مقارنة وتصميم.
منظومات التبريد التبخيري ،التطبيقات  ،حسابات سعة مبردات الهواء ،أبراج التبريد ،ـ غساالت الهواء  ،تصاميم.
المخطط المصردي لممنظومة
منظومات تكييف الهواء ،األنواع كيفية اختيار المنظومة المناسبة لألبنية وعالقتها بوظائف البناية ونشاطات
شاغميها-تصاميم.
منظومات الهواء الكمية ،التصاميم ،الميزات ،أنواعها المحاسن والمساوئ لكل االنواع ودراسة مقارنة فيما بينها وبين
المنظومات األخرى .المخططات المصردية لممنظومات.
منظومات المنطقة الواحدة  ،الحجم المتغير  ،درجة الح اررة المتغيرة تصاميم ودراسة مقارنة من حيث الكمفة
1

واألداء .المخطط المصردي لها
21
21

منظومات المجرى المزدوج ،المتعددة المناطق ،دراسة مقارنة .المخطط المصردي لها
منظومات الهواء – ماء ،أنواعها ودراسة مقارنة ،الميزات والمساوئ والمحاسن لكل نوع منها ومقارنتها مع بقية
المنظومات ،طرق اختيارها وأجزائها وكيفية اشتغالها .المخطط المصري والسيطرة.

22

المنظومة الحثية ،دراسة وتصاميم ،أنواع وحدات الحث  ،والممف-مروحة .السيطرة

23

منظومة الماء الكمية ،السيطرة  ،األداء ،التصاميم ،والتطبيقات.

24

منظومات ممف -مروحة ومنظومات الهواء الرئيسي وممف مروحة ،دراسة مقارنة وتصاميم .السيطرة

25

منظومات التمدد المباشر ،الوحدات المجمعة ،السيطرة ،التطبيقات.

26

ترشيد الطاقة في منظومات تكييف الهواء.

27

منظومة استرداد الطاقة.

28

منظومات المضخة الح اررية لتكييف الهواء.

31-29

تقييم منظومات التكييف والتحميل االقتصادي ودراسة الجدوى االقتصادية لكل نوع من أنواع المنظومات ومقارنتها.
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