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1. Ποιά είναι η σηµασία των υδρατµών (υγρασίας) στον αέρα; (σελ.43-44) 
Η περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατµούς (υγρασία), αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται τελείως ασήµαντη, εντούτοις είναι η αιτία που προκαλεί 
διάφορα καιρικά φαινόµενα (οµίχλη, νέφωση, βροχή κλπ). Συγχρόνως αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαµόρφωση συνθηκών άνεσης σε 
έναν κλιµατιζόµενο χώρο.  
 
2. Τι είναι ο κλιµατισµένος αέρας; (σελ.44) 
Κλιµατισµένος αέρας ονοµάζεται γενικότερα ο αέρας που έχει υποστεί µια σειρά από τροποποιήσεις των βασικών χαρακτηριστικών του 
(θερµοκρασίας, υγρασίας, αφαίρεσης σκόνης κλπ), µε σκοπό να περιέλθει στις επιθυµητές συνθήκες. 
 
3. Τι προσδιορίζουµε για τον κλιµατιζόµενο αέρα µέσω της ψυχροµετρίας; (σελ.44) 
Τα στοιχεία του αέρα, που προσδιορίζουµε µέσω της ψυχροµετρίας έχουν να κάνουν µε τη θερµοκρασία και την υγρασία του αέρα. 
Αυτά τα στοιχεία ονοµάζονται ψυχροµετρικά χαρακτηριστικά του αέρα. 
 
4. Που δεν επεµβαίνει καθόλου η ψυχροµετρία; Δώστε τρία παραδείγµατα για χαρακτηριστικά του αέρα που έχουν σηµασία για την 
διαµόρφωση συνθηκών άνεσης, αλλά που δεν έχουν σχέση µε την ψυχροµετρία (σελ.44) 
Η ψυχροµετρία δεν επεµβαίνει σε στοιχεία του αέρα που είναι πέρα των ψυχροµετρικών χαρακτηριστικών του, όπως: 1) Η ταχύτητα του αέρα, 
2) Η περιεκτικότητα του αέρα σε σκόνη και 3) Οι οσµές (µυρωδιές) που µπορεί να περιέχονται σε αυτόν. 
 
5. Τι επιτυγχάνεται µέσω του ψυχροµετρικού χάρτη; (σελ.45) 
Μέσω του ψυχροµετρικού χάρτη είναι δυνατόν 
1) Να προσδιορίσουµε όλα τα ψυχροµετρικά χαρακτηριστικά του αέρα πάνω σε µια σελίδα και 
2) Με τη βοήθειά του γίνονται πολύ εύκολα όλοι οι θερµοδυναµικοί υπολογισµοί των µεταβολών του αέρα. 
Οι υπολογισµοί αυτοί, αν δεν είχε επινοηθεί ο ψυχροµετρικός χάρτης, θα ήταν µεν δυνατοί, αλλά θα παρουσίαζαν πολύ µεγάλη δυσκολία στην 
εκτέλεσή τους. 
 
6. Γιατί αναγράφεται το υψόµετρο πάνω σε κάθε ψυχροµετρικό χάρτη; (σελ.45) 
Οι ψυχροµετρικοί χάρτες συντάσσονται για συγκεκριµένα υψόµετρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο ανεβαίνουµε στο ύψος, τόσο ο αέρας 
γίνεται αραιότερος. Το αποτέλεσµα είναι να µεταβάλλονται τα θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά του αέρα. 
Αν χρησιµοποιήσετε πχ. σε υψόµετρο 1500 µέτρα έναν ψυχροµετρικό χάρτη που έχει συνταχθεί για υψόµετρο µηδέν µέτρα, τότε θα έχετε λάθος 
αποτελέσµατα. 
 
7. Ποιούς άλλους (εκτός από τον Νο 1) ψυχροµετρικούς χάρτες διαθέτει η ASHRAE; Ποιος χρησιµοποιείται πιο πολύ στην πράξη; (σελ.45) 
Η ASHRAE διαθέτει άλλους 6 ψυχροµετρικούς χάρτες µε αριθµούς από «2» µέχρι και «7». Από αυτούς, οι πιο χρήσιµοι για τον κλιµατισµό είναι 
ο 3 που καλύπτει την περιοχή από 10 µέχρι 120 oC και οι 5, 6, 7 που είναι για τα υψόµετρα 750 m, 1500 m και 2.250 m αντίστοιχα. Επίσης 
υπάρχουν ο 2 για τις χαµηλές θερµοκρασίες (-35 µέχρι +10 oC και ο 4 για τις υψηλές θερµοκρασίες (100 – 200 oC). 
Στην πράξη, ο ψυχροµετρικός χάρτης της ASHRAE µε αριθµό «1» χρησιµοποιείται, µε καλά αποτελέσµατα, µέχρι και σε υψόµετρο 400 m. 
 
8. Πόσα είναι τα χαρακτηριστικά του αέρα που εµφανίζονται στον ψυχροµετρικό χάρτη και ποια είναι αυτά; (σελ.48-49), ΠΕ 
Τα θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στον ψυχροµετρικό χάρτη είναι επτά (7) και αυτά είναι: 1) Η θερµοκρασία ξηρού 
θερµοµέτρου ή ξηρού βολβού, 2) Η θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου ή υγρού βολβού, 3) Ο ειδικός όγκος του αέρα, 4) Η ειδική ενθαλπία, 5) Η 



ειδική υγρασία, 6) Η σχετική υγρασία και 7) Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου. 
 
9. Πως µετράται η θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου; (σελ.48) 
Η θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου µετράται µε ένα κοινό θερµόµετρο. 
Πρακτικά, θα µετρήσουµε αυτή τη θερµοκρασία τοποθετώντας το θερµόµετρο στο χώρο του οποίου θέλουµε να µετρήσουµε τη θερµοκρασία. 
 
10. Πως µετράται η θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου, πως θα τη µετρήσουµε πρακτικά; (σελ.48), ΠΕ 
Η θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου µετράται µε ένα κοινό θερµόµετρο του οποίου ο βολβός του είναι εµβαπτισµένος σε νερό που υποβάλλεται 
σε έντονη εξάτµιση. 
Πρακτικά, θα µετρήσουµε αυτή τη θερµοκρασία αν πχ τυλίξουµε το βολβό του θερµοµέτρου µε ένα υγρό κοµµάτι ύφασµα και το βάλλουµε στο 
ρεύµα αέρα που δηµιουργείται από έναν ανεµιστήρα. 
 
11. Σε ποιες περιπτώσεις συµπίπτουν η θερµοκρασία ξηρού βολβού και η θερµοκρασία υγρού βολβού; (σελ.48) 
Μόνο σε πολύ µεγάλα ύψη ή σε τροπικές περιοχές, καµιά φορά µπορεί να παρουσιαστεί η θερµοκρασία ξηρού βολβού να είναι ίση µε τη 
θερµοκρασία υγρού βολβού. 
Σε µια τέτοια περίπτωση η σχετική υγρασία είναι ίση µε 100% (φ = 100%). 
 
12. Τι εκφράζει ο ειδικός όγκος του αέρα; (σελ.48) 
Εκφράζει πόσα κυβικά µέτρα καταλαµβάνει το 1 Kg αέρα σε ορισµένη θερµοκρασία και υψόµετρο. 
 
13. Τι εκφράζει η ειδική ενθαλπία του αέρα; (σελ.48), ΠΕ 
Είναι το ποσό της θερµότητας που περιέχεται σε 1Kg αέρα. 
 
14. Τι εκφράζει η ειδική υγρασία του αέρα; (σελ.48), ΠΕ 
Είναι τα γραµµάρια νερού ανά Kg ξηρού αέρα. 
 
15. Τι εκφράζει η σχετική υγρασία του αέρα; (σελ.48-49) 
Εκφράζει το ποσοστό του αέρα που είναι κορεσµένο σε υδρατµούς 
 
16. Τι είναι η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου; (σελ.49), ΠΕ 
Είναι η θερµοκρασία του αέρα, στην οποία αρχίζει η υγροποίηση των υδρατµών που περιέχει. Η σχετική υγρασία στο σηµείο δρόσου είναι 
πάντοτε 100%. 
 
17. Τι σηµαίνει στην πράξη ο όρος «σηµείο δρόσου»; Πότε συµβαίνει αυτό το φαινόµενο; (σελ.49) 
Όταν το καλοκαίρι ρίχνουµε κρύο νερό σ’ ένα ποτήρι, στην επιφάνειά του θα δηµιουργηθούν δροσοσταλίδες, δηλαδή υγροποίηση υδρατµών. 
Για να συµβεί αυτό θα πρέπει το ποτήρι να έχει θερµοκρασία µικρότερη ή το πολύ ίση µε τη θερµοκρασία σηµείου δρόσου (tdp). 
 
18. Γράψτε τους συµβολισµούς και τις µονάδες των θερµοδυναµικών χαρακτηριστικών του αέρα. (σελ.50), ΠΕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Τι είναι η αισθητή θερµότητα και πως συµβολίζεται; (σελ.56), ΠΕ 
Το ποσό της θερµότητας που αποµακρύνεται κατά την ψύξη µιας ποσότητας αέρα, χωρίς να λαµβάνει χώρα υγροποίηση υδρατµών, ονοµάζεται 
αισθητή θερµότητα και συµβολίζεται µε το QS. 
 
20. Τι είναι η αισθητή διαφορά ενθαλπίας και πως συµβολίζεται; (σελ.56) 
Το ποσό της ενθαλπίας που αποµακρύνεται κατά την µεταβολή της θερµοκρασίας µιας ποσότητας αέρα, αλλά χωρίς µεταβολή της υγρασίας του 
αέρα ονοµάζεται Αισθητή Διαφορά Ενθαλπίας και συµβολίζεται µε το Δhs 
(S από το Sensible = Αισθητός) 
 
21. Τι είναι η Λανθάνουσα Θερµότητα και πως συµβολίζεται; (σελ.54), ΠΕ 
Το ποσό θερµότητας που αποµακρύνεται κατά την υγροποίηση των υδρατµών µιας ποσότητας αέρα, αλλά χωρίς µεταβολή της θερµοκρασίας 
του αέρα ονοµάζεται λανθάνουσα θερµότητα και συµβολίζεται µε QL 



(L από το Latent = Λανθάνον) 
 
22. Τι είναι η Λανθάνουσα Διαφορά Ενθαλπίας και πως συµβολίζεται; (σελ.54) 
Το ποσό της ενθαλπίας που αποµακρύνεται κατά την υγροποίηση των υδρατµών µιας ποσότητας αέρα, αλλά χωρίς µεταβολή της θερµοκρασίας 
του αέρα ονοµάζεται Λανθάνουσα Διαφορά Ενθαλπίας και συµβολίζεται µε το ΔhL 
(L από το Latent = Λανθάνον) 
 
23. Τι ονοµάζεται ολική θερµότητα πως συµβολίζεται; (σελ.57) 
Το άθροισµα της Αισθητής και της Λανθάνουσας θερµότητας QS + QL ονοµάζεται ολική θερµότητα και συµβολίζεται µε QT 
Ισχύει: QT = QS + QL   (Τ από το Total = Ολικός) 
 
24. Τι είναι η Ολική Διαφορά Ενθαλπίας και πως συµβολίζεται; (σελ.57) 
Το άθροισµα της αισθητής διαφοράς ενθαλπίας και της λανθάνουσας διαφοράς ενθαλπίας ΔhS + ΔhL ονοµάζεται ολική διαφορά ενθαλπίας και 
συµβολίζεται µε το ΔhT. ΔhT = ΔhS + ΔhL 
(Τ από το Total = Ολικός) 
 
25. Τι είναι το φορτίο στον κλιµατισµό, πως συµβολίζεται και ποιά είναι η τυπική µονάδα του στο SI; (σελ.58), ΠΕ 
Το φορτίο είναι η θερµότητα που απάγεται ή προσάγεται µέσα σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Συµβολίζεται µε q. Τυπική µονάδα του 
φορτίου είναι τα W. 
 
26. Τι είναι Αισθητό, Λανθάνον και ολικό φορτίο και πως συµβολίζονται; (Σελ.58) 
Η αισθητή θερµότητα που θα πρέπει να αποµακρυνθεί ανά δευτερόλεπτο από ένα χώρο, ονοµάζεται αισθητό φορτίο, η λανθάνουσα θερµότητα 
λανθάνον φορτίο και η ολική θερµότητα ολικό φορτίο. Οι συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται για τα φορτία είναι αντίστοιχα qS, qL και qT. 
 
27. Αναφέρετε τον ορισµό και το συµβολισµό του συντελεστή αισθητής θερµότητας. (σελ.60) 
Ο λόγος της αισθητής διαφοράς ενθαλπίας προς την ολική διαφορά ενθαλπίας ΔhS/ΔhT, ονοµάζεται συντελεστής αισθητής θερµότητας και για 
συντοµία το γράφουµε SHR από τα αρχικά του αντίστοιχου αγγλικού όρου Sensible Heat Ratio. 
Συχνά αντί για SHR βρίσκουµε το συµβολισµό SHF (Sensible Heat Factor). 
Γενικά ισχύει: 

 
 


