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Tóm tắt: 

Không khí ẩm là môi chất rất phổ biến trong ngành Kỹ thuật Nhiệt. Để tính toán các thông số 

của không khí ẩm, ta có thể sử dụng các công thức giải tích hoặc sử dụng đồ thị I-d. Hiện tại việc 

sử dụng máy tính để giải các bài toán rất phổ biến; việc xây dựng mô-đun phần mềm có thể tính toán 

các thông số vật lý, thông số trạng thái nhiệt động của các môi chất khác nhau là rất cần thiết, đặc 

biệt trong các bài toán nhiệt rất thường xuyên phải sử dụng phương pháp tính lặp. Bài báo trình bày 

phương xây dựng mô-đun phần mềm xác định các thông số của không khí ẩm, ứng dụng để xây 

dựng đồ thị I-d và giải một số bài toán chuyên ngành, cụ thể liên quan đến bài toán dùng nước ngầm 

làm mát chuồng trại. 
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mềm; Đồ thị I-d. 

Abstract: 

Moist air is a widely used working fluid in thermal engineering. To calculate the parameters of 

moist air, we can use analytical formulas or I-d graph. Currently, the use of computers to solve 

technical problems is very common; building a software module that can calculate the physical 

parameters and thermodynamic state parameters of different refrigerants is very necessary, 

especially in thermal problems which normally require the use of iterative methods. This article 

presents the method of building a software module to determine the parameters of moist air, its 

application to construct the I-d graph, and solves some specific problems related to the problem of 

using ground water for cooling animal sheds. 
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