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ارائه شاخص جدید ارزیابی آسایش حرارتی مبتنی بر اصول انتقال حرارت غیرفوریهای
سید علیرضا ذوالفقاری* ،حانیه بیجاری
دانشکده مهندسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
خالصه :در سالهاي اخير ،محققان زیادی به دنبال ارائه پیشبینی صحیحی از احساس حرارتی افراد در شرایط محیطی مختلف
بودهاند .به این منظور بدن به صورتهای مختلفی مدلسازی شده است .این مدلها شاخصهایی را برای ارزیابی احساس حرارتی

بر مبنای دمای قسمتهای مختلف بدن ارائه میدهند .در تمامی مدلهای ارائهشده تاکنون جزئیات نحوه مدلسازی فرآیند انتقال
حرارت موردتوجه قرار نگرفته است؛ ولی ازآنجاییکه بافتهای زنده دارای ساختاری پیچیده و ناهمگن میباشند ،توصیف نحوه انتقال

حرارت در اینگونه بافتها به کمک مبانی انتقال حرارت غیر فوریهای حائز اهمیت به نظر میرسد .در مدل مورداستفاده در این مقاله

توزیع دما در محل حسگرهای حرارتی پوست به کمک معادله انتقال حرارت غیرفوریهای به دست میآید ،سپس شاخص احساس
حرارتی با استفاده از دما و مشتق آن در محل حسگرها مطابق با استاندارد آسایش حرارتی با کمک عددهایی در بازه  +5تا  -5بیان

میشود .شاخص ارزیابی آسایش حرارتی با نتایج تجربی و تحلیلی مختلف در شرایط پایا و گذرا مورد اعتبارسنجی قرار گرفت و در هر
دو شرایط گذرا و پایا نتایج خوبی حاصل شد .نتایج نشان میدهد که شاخص جدید میتواند در موارد پایا با دقت  0/32واحد و در موارد

گذرا با دقت  0/49واحد احساس حرارتی را پیشبینی نماید .از آنجاییکه شاخص جدید بر مبنای مفاهیم انتقال حرارت غیرفوریهای
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انتقال حرارت در بافتهای زنده همراه با تولید گرمای متابولیک و نرخ

برای در نظر گرفتن اثر برخوردهای ریزساختاری در انتقال گرمای سریع

بافتهای زنده از مدل انتقال حرارت زیستی پنز [ ]1استفاده میشود .معادله

معرفی کرد .مدل حاصله از مطالعات وی مدل تأخیر فاز دوگانه نامیده شد.

است .این قانون بیانگر سرعت انتشار نامحدود سیگنال گرمایی است .قانون

حرارت غیر تعادلی در بافتهای زنده را مورد مطالعه قرار داد .او دریافت برای

در مواد زیستی با ساختار داخلی ناهمگن به خطاهای بزرگی منجر میشود.

سال  ،2012لیو و همکاران [ ]7به بررسی انتقال حرارت زیستی با اثرات

شارش خون است .در بسیاری از موارد ،برای توصیف انتقال حرارت در

و گذرا ،ژو و پوری [ ]5دو جمله تأخیر فاز برای گرادیان دما و شار گرمایی را

پنز یکی از مدلهای انتقال حرارت زیستی بر مبنای قانون کالسیک فوریه

در سال  ،2009ژانگ [ ]6معادله تأخیر دوفازی تعمیمیافته بر اساس انتقال

هدایت حرارتی فوریه در بسیاری از کاربردهای عملی قابلقبول است ولی

بافتهای زنده زمانهای تأخیر شار و گرادیان دما نزدیک به هم هستند .در

در موادی با ساختار غیرهمگن ،فرایند انتقال گرما به مقدار زمان کافی

تأخیر فاز دوگانه پرداختند .آنها با مقایسه نتایج این مدل با مدلهای انتقال

موجی انتقال گرما بهصورت تجربی توسط میترا و همکاران [ ]2مشاهده

فاز دوگانه به همراه اثرات ناشی از شارش خون درصورتیکه هر دو زمان

بهمنظور بررسی سازوکارهای فیزیکی و رفتار انتشار موجی گرما در بافتهای

تبدیل میشود .در سال  ،2014آفرین و همکاران [ ]8به مدلسازی عددی

نیاز دارد تا رخ دهد و در واقع سرعت انتشار گرما محدود میباشد .این رفتار

حرارت زیستی فوریه و موج گرمایی دریافتند که مدل انتقال حرارت تأخیر

شده است .پس از این مشاهدات ،مدل موج گرمایی انتقال حرارت زیستی

آسودگی برابر و یا هر دو صفر باشند ،به معادله انتقال حرارت زیستی فوریه

بیولوژیکی توسط لو و همکاران [ ]3ارائه شد .همچنین ،کاتانئو [ ]4بسط

آسیب دمایی ناشی از تابش لیزر در بافتهای زیستی به کمک معادله انتقال
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حرارت تعمیمیافته تأخیر فاز دوگانه پرداختند .آنها نشان دادند مدل تأخیر

بیجاری و ذوالفقاری [ ]18به کمک مفاهیم انتقال حرارت غیرفوریهای،

فاز دوگانه دما و آسیب دمایی متفاوتی را از مدل کالسیک تأخیر فاز دوگانه

يک مدل زيست-گرمايي جديد براي بافت بدن توسعه دادند .ایشان نشان

تحقیقات متعددی درزمینه بررسی آسیب دمایی به کمک معادالت انتقال

مذکور شاخصي براي ارزيابي احساس حرارتي افراد ارائه نشده است .هدف

و این مطالعات همخوانی مناسبی با نتایج تجربی دارند .بنابراین استفاده

شاخصی جهت پیشبینی صحیح احساس حرارتی افراد در شرایط محیطی

به نظر میرسد .یکی از کاربردهای بررسی انتقال حرارت بافتهای زیستی

در ادامه کارهای پیشین با ارائه يک شاخص جديد براي ارزیابی احساس

حسگر دمایی سرد و گرم میباشد .مغز و مرکز تنظیم دمای بدن ،به فرکانس

[ ]18پرداخته شود.

[ ]9دریافتند که پاسخ فرکانسی حسگرهای حرارتی پوست هم به دما و

2-2مدل زيست-گرمايي بدن بر اساس معادالت انتقال حرارت
غیرفوریهای
کاتانئو [ ]4پیشنهاد اصالح مدل کالسیک فوریه را با درنظرگرفتن

و مدل انتقال حرارت زیستی پنز پیشبینی میکند.

دادند این مدل تطابق مناسبی با نتایج تجربی دارد .با اين وجود ،در مدل

حرارت غیرفوریهای بهخصوص مدل تأخیر فاز دوگانه صورت گرفته است

اصلی از ارائه مدلهای آسایش حرارتی مختلف از سوی محققان معرفی

از مدل تأخیر فاز دوگانه در بررسی انتقال حرارت از بافت بدن بسیار مهم

مختلف است .بر اساس آنچه که گفته شد ،در تحقيق حاضر سعي شده است

در حوزه پیشبینی احساس حرارتی بدن میباشد .بدن انسان دارای دو نوع

حرارتی افراد به تکمیل مدل زيست-گرمايي غیرفوریهای ارائهشده در مرجع

ناشی از تحریکات محیطی حسگرها پاسخ میدهند .در سال  ،1981هنسل

هم به مشتق زمانی دما در محل حسگرها وابسته است .در ادامه ،در سال
 1991رینگ و دیدیر [ ]10مدل جدید پاسخ حرارتی بدن را بر اساس
مطالعات هنسل توسعه دادند .آنها پاسخ حرارتی بدن را برحسب دما و
تغییرات آن در محل حسگرهای بدن بهصورت فرکانسی برحسب هرتز
()1

بیان کردند .عالوه بر این ،احساس حرارتی بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر

نرخ تغییر دمای حسگرهای پوست تحت شرایط گذرا شخصی و محیطی

میباشد .بهعبارتدیگر تأثیر مشتق دمایی بر احساس حرارتی بیشتر از تأثیر
خود دما است [ .]11بر همین اساس در سال  2007لو و لیو [ ]12-13با
استفاده از معادله انتقال حرارت زیستی پنز به بررسی تأثیر دمای گذرا بر

پاسخ حسگرهای بدن پرداختند.

در سال  2010ذوالفقاری و معرفت [ ]14به بررسی احساس حرارتی
()2

بدن انسان بهعنوان تابعی از پاسخ حسگرهای حرارتی پوست پرداختند.

ایشان شاخص جدیدی را برای ارزیابی احساس حرارتی بدن بر مبنای پاسخ

حسگرهای حرارتی پوست ارائه دادند .در سال  ،2010ذوالفقاری و معرفت
[ ]15مدل پاسخ حرارتی ا ِس.تی.بی  1را ارائه دادند .این مدل با ترکیب معادله
انتقال حرارت زیستی پنز و مدل دونقطهای گایج [ ]16بهمنظور یافتن پاسخ

حرارتی بدن در شرایط محیطی گذرا توسعه داده شده است .در این مدل،

احساس حرارتی افراد به کمک پاسخ حسگرهای بدن ارزیابی میشود .در
()3
ادامه ،در سال  ،2011ذوالفقاری و معرفت [ ]17شاخص جدیدی برای برآورد
احساس و پاسخ حرارتی بدن بر مبنای مدل ا ِس.تی.بی به دست آوردند .این

شاخص پاسخ حرارتی بدن را بر اساس مقیاس استاندارد اشری بیان میکند
.
)Simplified Thermoregulatory Bioheat Model (STB

1
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مفاهیم سرعت انتشار محدود اغتشاشات دمایی مطابق زیر مطرح کرد:
q  x, t 
) kT ( x, t
t

(((


q  x, t    q

در این معادله  τ q ≥ 0یک خاصیت ماده است و زمان آسودگی نامیده

میشود .شکل کلی مدل موج دمایی انتقال حرارت زیستی در بافتهای زنده
بهصورت زیر نوشته میشود [: ]19
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T
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مدل موج حرارتی ،تنها سرعت بینهایت انتشار دما را درنظرگرفته و از

برخوردهای ریزساختاری صرفنظر کرده است .این دو اثر با توجه به تأخیر
فاز دوگانه بین شار و گرادیان دما توجیه میشود:

(((


q  x, t 
T  x, t  


k  T  x, t    t

t
t



q  x, t    q

در معادله فوق  τ tزمان وقفهای است که تأخیر فاز براي برقرار ساختن

گرادیان دما در طول فیلم هنگامیکه هدایت از طریق ریزساختارهای آن رخ

میدهد نیاز دارد .بر اساس رابطه ( )3گرادیان دما همانند مدل موج گرمایی
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انتقال حرارت زیستی شامل زمان مشخصه  τ tمیباشد .فرم کلی معادله
تأخیر فاز دوگانه انتقال حرارت زیستی مطابق زیر ارائه شده است [:]20

 2T
T
  C   qW blC bl 
W blC bl T T art 
2
t
t
(((
  2T
Q m
3T 

 k  2   t 2   Qm   q
x t 
t
 x

 q C

باید توجه شود که پارامترهای ، α ، Q m

متأثر از سازوکارهای تنظیم حرارت بدن هستند .سازوکارهای تعرق تنظیمی،
لرز ،انبساط و انقباض عروق به کمک سیگنالهای دمایی مدلسازی شده

است .این سیگنالها به تفاوت دمای هر جزء و دمای خنثی آن قسمت وابسته

است .سیگنالهای سرد و گرم بدن انسان برای پوست و مرکز بدن مطابق
زیر تعریف میشوند:

در تحقیق حاضر با توجه به نتایج مطالعات میترا و همکاران [ ]2و

(((


همچنین تحقیق آنتاکی مقادیر 15/5و  0/05ثانیه به ترتیب برای زمانهای

تأخیر شار گرما و گرادیان دما در نظر گرفتهشده است .معادله فوق در واقع

(((


انتقال حرارت غیرفوریهای در بافتهای زنده است .در مدلهای
کاربرد معادله ()8
آسایش حرارتی مبتنی بر حسگرهای حرارتی پوست معادله اصلی برای تعیین
()9

(((1


دما و مشتق دما در محل حسگرهای سرد و گرم ،معادله انتقال حرارت
باشد ،در این مدل معادله اصلی با معادله انتقال حرارت تأخیر
زیستی پنز می()11

فاز دوگانه رابطه ( )4جایگزین شده است که در آن  C blحرارت مخصوص

(((1


()11

خون میباشد و به ترتیب  C ، ρو  kچگالی ،گرمای مخصوص و هدایت

حرارتی بافت پوست هستند .همچنین  W blنرخ شارش خون Q m ،تولید
گرمای متابولیکT ،و  T artهم به ترتیب دمای بافت و دمای خون هستند.
به همراه شرایط مرزی متغیر با زمان برای سطح پوست و مرکز بدن

w sk

و

m bl

در رابطه ()5


WSIGcr Max 0, Tcr  Tcr,n 


CSIGcr Max 0, Tcr,n  Tcr 


WSIGsk Max 0, Tsk  Tsk,n 


CSIGsk Max 0, Tsk,n  Tsk 

که  CSIGو  W SIGبه ترتیب بیانگر سیگنال سرد و سیگنال گرم

هستند T sk,n ،دمای خنثی پوست و  T cr,nدمای خنثی مرکز بدن است.
تولید گرمای متابولیک وابسته به فعالیت فیزیکی بدن بوده و میتواند با
سازوکار لرز در شرایط سرما نیز افزایش یابد .بنابراین:

()12
(((


  k T  h T T  T  273 4  T  273 4
  a
 
 x  a  
  3.05416.7 hw sk  0.256T 3.37 Pa  at skin surface

T new
t
old
 cr T cr  1  bC b
 
K C m T old T old 
()13
 rmQm   eff bl bll  cr sk   at body core
b
 


(((1

که:
(((1


()14

(((


19.4CSIGsk CSIGcr
lb

Qm,shiv 

همچنین تری کلی پوست با رابطه ( )14محاسبه میشود:

که در این معادله:

(((



Qm Qm,act  Qm,shiv

Vb
AD

lb 

rm 
1 m  0.0014  34 T a 
)  0.0173(5.87  Pa

(((1


m h 

wsk 0.06  0.94  rsw fg 
 Qevap,max 



که  Q evap,maxحداکثر توان تبخیری است و به کمک رابطه ( )15به

دست میآید:
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Psk s   Pa

(((1


Re,t

و دینامیکی میباشد .قسمت استاتیکی به دمای حسگرها وابسته است و
قسمت دینامیکی متناسب با نرخ تغییر دما در عمق حسگرها است .به همراه

Qevap,max 

ضریب مثبت برای حسگر گرم و ضریب منفی برای حسگر سرد [،13 ،10

همچنین:

 .]21بر اساس این یافتهها ،رینگ و دیدیر [ ]10مدلی را برای ارزیابی پاسخ

حسگرهای حرارتی پوست توسعه دادند .پاسخ حسگرهای سرد و گرم بهطور
مجزا بهصورت زیر محاسبه میشوند:

 WSIGsk 
mrsw
 4.7 105WSIGb exp 

 10.7 

(((1


برای حسگرهای سرد:

که:
()22

(((1



WSIGb Max 0, Tb  Tb,n 

برای حسگرهای گرم:

و داریم:
(((1


(((2




T  x, t 
R  x, t  Ks T  x, t   Tn   b  Kd min 0.0,

cR 
t


()23

(((2


Tb Tsk  1    Tcr



T  x, t 
R
 x, t  Ks T  x, t   Tn   Kd max 0.0,

wR

t



که )  R ( x , tپاسخ فرکانسی حسگرهای حرارتی پوست بر حسب

(((1


هرتز K s ،ثابت تناسب بخش استاتیکی و  K dثابت تناسب بخش دینامیکی

Tb,n
 Tsk,n  1    Tcr,n

میباشد .همچنین زیرنویسهای  cRو  wRبه ترتیب مربوط به حسگرهای

که  W SIG bسیگنال گرم بدن T b ،دمای بدن و  T b,nدمای خنثی

سرمایی و گرمایی هستند .همچنین x ،نشانگر عمق حسگرها زیر سطح

انبساط و انقباض عروق با شرایط سرد و گرم رخ میدهند و نرخ شارش

حسگرهای گرما در عمق  0/5میلیمتری و حسگرهای سرما در عمق 0/2

بدن میباشند.

خون  m blو همچنین نسبت جرم بدن متمرکز در سطح پوست ( )αرا تغییر
میدهد .این متغیرها مطابق روابط ( )20و ( )21محاسبه میشوند:

است .بهطورمعمول حسگرهای سرمایی نزدیکتر به سطح پوست هستند.
میلیمتری قرار دارند .پاسخ حرارتی بدن ( )Rدر این مدل برحسب هرتز
بیانشده و يکاي آن ،مطابق با مقياس پیشنهادشده در استاندارد آسایش

حرارتی اشری نيست و به همين دليل ،در مطالعات مرتبط با آسايش حرارتي
(((2


مورد استفاده قرار نمیگیرد.


0.04180  0.745 /  3600 mbl  0.585 




3-33-3شاخص پاسخ حرارتی استاندارد اشری

(((2


6.3  200WSIGcr
3600 1  0.5CSIGsk 

اشری [ TSENS ،]22را بهعنوان شاخص ارزیابی احساس حرارتی

mbl 

پیشنهاد داده است .این شاخص بر اساس مدل دونقطهای گایج بیان شده
است و مطابق زیر تعریف میشود:

3-3مدلسازی شاخص پاسخ حرارتی بدن
3-33-3مدل حسگرهای پوستی

در سال  ،1991رینگ و دیدیر [ ]10مدل پاسخ حرارتی بدن را بر پایه
()24

مطالعات هنسل [ ]9در مورد پاسخ گذرای حسگرهای پوستی ارائه دادند.

در این مدل فرض شده است پاسخ حسگرها شامل دو قسمت استاتیکی

2600

(((2


0.4685 Tb  Tb,c 
Tb  Tb,c


Tb  Tb,c 
Tb,c  Tb  Tb,h
 4.7ev
Tb,h  Tb,c 

 4.7  0.685 T  T
 b b,h  Tb  Tb,h
ev


TSENS
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()29

()31
که  ηevبازده تبخیری است و برابر  0/85فرض میشود .همچنين:
()31

(((2
()32


Tb,c 0.0033 Qmt  Qwk   36.301

(((2



Tb,h 0.0060  Qmt  Qwk   36.669

(((3



Tn.c 35.55  0.8M

(((3



Tn.w 35.65  0.8M

در این روابط  Mمتابولیک برحسب  metمیباشد .درنهایت شاخص

پاسخ حرارتی ( )TRESPبه صورت زیر تعریف میشود [:]17

مقادیر شاخص  TSENSمطابق زیر بیانگر احساس حرارتی فرد خواهند

(((3


( )33بود:
 +5گرمای غیر قابل تحمل +4 ،خیلی گرم +3 ،گرم +2 ،گرم +1 ،کمی

TRESP
 TRESPC  TRESPW

که:

گرم 0 ،احساس خنثی -1 ،کمی خنک -2 ،خنک -3 ،سرد -4 ،خیلی سرد

(((3


و  -5سرمای ()34
غیرقابل تحمل [.]22



 
K
T


TRESPC min 0.0, Cc TcR  Tn.c   d min 0.0,
 
Ks
t cR  




()35

3-33-3شاخص پاسخ حرارتی مدل جدید

TRESPW 




(  ((3
K
T
max 0.0,C w T wR T n.w   d max 0.0,
  
Ks
t wR  






در مدلهای مبتنی بر حسگرهای حرارتی پوست ،احساس حرارتی تابعی
از عکسالعمل حسگرهای حرارتی نسبت به دما و تغییرات آن میباشد .پاسخ
حسگرهای بدن مطابق مطالعات رینگ و دیدیر [ ]10برحسب هرتز بیان

روابط ( )33تا ( )35پاسخ حرارتی بدن را مطابق با مقیاس استاندارد

ذوالفقاری و معرفت [ ]17در سال  ،2011رابطهای میان پاسخ فرکانسی

بازه وسیعی از شرایط محیطی و شخصی برابر  25میباشد [ .]17در ادامه به

شده است که مطابق با استاندارد آسایش حرارتی اشری نمیباشد از اینرو،

اشری بیان میکنند .ثابت (  ) K d / K sظاهر شده در این معادالت برای

حسگرهای بدن (  ) Rو شاخص استاندارد آسایش حرارتی ارائه نمودند.

اعتبارسنجی شاخص پاسخ حرارتی در مدل آسایش حرارتی مبتنی بر اصول

ایشان دریافتند احساس گرما نسبت به احساس سرما به تغییرات دمای
حسگرهای حرارتی پوست حساستر میباشد و بهصورت زیر نوشته میشود
[:]17

هدایت حرارت غیرفوریهای پرداخته خواهد شد.

4-4نتایج و بحث

به منظور اعتبارسنجی شاخص پاسخ حرارتی در مدل جدید ،نتایج حاصله

با نتایج تجربی و شبیهسازی مقاالت مختلف [ ]27-23مقایسه شده است.

(((2


TSE

) NSC CC (TcR  Tn,c

برای ارزیابی شاخص احساس حرارتی 31 ،مورد مقایسهای مختلف در نظر

(((2


TSE

) NSw Cw (TwR  Tn, w

حرارتی گذرا میباشند .در حالت پایا نتایج حاصله از مدل انتقال حرارت

گرفته شده است که  26مورد دارای شرایط حرارتی پایا و  5مورد با شرایط

که:
(((2

(((3


غیرفوریهای به سمت فوریهای میل میکند .در ادامه به بررسی بیشتر حالت
پایا برای مدل غیرفوریهای پرداخته خواهد شد.

Cc  0.5

4-44-4اعتبارسنجی حالت پایا

برای ارزیابی شاخص پاسخ حرارتی تحت شرایط پایا  26مورد مقایسهای

C
4.7  2.0M
w

مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند .جدول  1خالصهای از شرایط حرارتی و

2601
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Table 1. Thermal and individual conditions of comparative case 1 to 26, with the comparison between the new index
and the experimental results in stable conditions

 به همراه مقایسه میان شاخص جدید و نتایج تجربی در شرایط پایا26  تا1  شرایط حرارتی و فردی موارد مقایسهای:1 جدول
مورد

TRESP
مدل جدید

TSENS
تجربی

Icl
(clo)

M
(met)

RH
(%)

Va
(m/s)

T
(°C)

0/00

-0/000

0/02

0/46

1/11

64/1

0/11

22

1

0

-0/01

-0/01

0/46

1/12

61/5

0/20

21/6

2

0/16

1/64

1/12

0/54

1/20

01/1

0/00

20

1

0/04

1/14

1/26

0/51

1/24

04/6

0/05

10/5

6

0/64

1/44

1/6

0/16

1/2

50

0/22

16/5

5

0/16

1/04

1/0

0/16

1/2

00

0/15

11/1

4

0/26

-0/24

-0/5

0/16

1/2

50

0/00

26/0

0

0/10

1/0

1/1

0/56

1/2

50

0/14

10/4

4

0/04

0/56

0/4

0/56

1/2

00

0/10

24/0

0

0/20

-0/20

0/0

0/64

1/1

50

0/10

21/1

10

0/60

-0/10

0/1

0/60

1/1

50

0/00

26/1

11

0/000

-0/000

0/0

1/15

1/2

01/2

0/11

21/0

12

0/65

-0/65

-0/0

0/50

1/0

65

0/16

21/0

11

0/22

-0/021

0/2

0/50

1/0

65

0/16

20/0

16

0/04

0/46

1/6

0/50

1/0

65

0/16

10/4

15

0/04

-0/06

-0/1

0/50

1/0

65

0/16

24/1

14

0/04

-0/52

-1/5

0/50

1/0

65

0/16

22/2

10

0/54

-0/16

-0/0

0/50

1/0

65

0/16

26/0

14

1

0

1/0

0/50

1/0

65

0/16

20/0

10

0/05

0/65

1/2

0/50

1/0

65

0/16

10/1

20

0/015

-0/015

0/0

0/50

1/2

65

0/15

24/4

21

0/01

0/01

0/0

0/50

1/2

65

0/15

20/1

22

0/51

-0/01

0/5

0/50

1/2

65

0/15

24/6

21

0/21

-0/00

-0/1

0/45

1/1

50

0/05

21/2

26

0/40

-0/01

-0/0

0/45

1/1

50

0/05

22/1

25

0/010

-0/041

-0/1

0/45

1/1

50

0/05

21/4

24
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شکل  :1مقايسه دمای اندازهگیری شده [ ]28و نتایج شبیهسازی مدل جدید برای
زمانهای آسودگی  τ q =15/5و τ t =0/05

شکل  :2مقايسه احساس حرارتی اندازهگیری شده [ ]28و شاخص پاسخ حرارتی مدل
جدید برای زمانهای آسودگی  τ q =15/5و τ t =0/05

Fig. 1. Comparison of the measured temperature [28] and simulation
results of the new model for time lags τ q =15.5, τ t =0.05.

Fig. 2. Comparison of the measured thermal sensation [28] and the
thermal response index of the new model for time lags τ q =15.5,
τ t =0.05.

فردی موارد موردنظر و همچنین مقایسهای میان نتایج تجربی و مدل جدید

را نشان میدهد .همانطور که مشاهده ميشود ،نتایج شاخص جدید تطابق
مناسبی با نتایج تجربی دارد .موارد  1و  2از مرجع [ ،]23موارد  3و  4از مرجع

[ ،]24موارد  5تا  11از مرجع [ ،]25مورد  12از مرجع [ ]26و موارد  13تا 26
از مرجع [ ]27آورده شدهاند.

4-44-4اعتبارسنجی در شرايط گذرا

بهمنظور اعتبارسنجی شاخص مدل جدید تحت شرایط گذرا ،نتایج مدل

جدید با چند مورد نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است .اولین مقایسه

در برابر تغییرات ناگهانی دمای هوا از  34/3 °Cبه  26/4 °Cو از 26/4 °C

به  ،33/7 °Cبا نتایج تجربی آرنس و همکاران [ ]28صورت پذیرفته است.

شکل  1دمای پوست حاصل از مدل جدید را با نتایج تجربی مقایسه میکند

و همچنین شکل  2مقایسه میان شاخص پاسخ حرارتی مدل جدید را با نتایج

شکل  :3مقايسه ي نتايج حاصل از شاخص پاسخ حرارتي مدل جديد با نتايج تجربي
آرنس و همکاران [ ]28برای زمانهای آسودگی  τ q =15/5و τ t =0/05

تجربی نشان میدهد .در شکل  2متوسط خطا برابر  0/38واحد میباشد.

Fig. 3. Comparison of experimental data of Arens et al. [28] and thermal response index of the new model for time lags the τ q =15.5, τ t
=0.05.

دومین مورد مقایسه نیز با نتایج تجربی آرنس و همکاران [ ]28میباشد.

ایشان بهطور ناگهانی افرادی با نرخ متابولیک  1/1 metو احساس حرارتی

اولیه گرم را در معرض محیطی با رطوبت نسبی  50درصد و دمای 29/6 °C

قرار دادند .در شکل  3احساس حرارتی افراد به صورت تجربی با شاخص
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شکل  :4مقايسه نتايج حاصل از شاخص پاسخ حرارتي مدل جديد با نتايج تجربي

شکل  :5مقايسه نتايج حاصل از شاخص پاسخ حرارتي مدل جديد با نتايج تجربي

Fig. 4. Comparison of experimental results of Goto et al. [29] and the
results of the thermal response index of the new model for time lags
τ q =15.5, τ t =0.05.

Fig. 5. Comparison of experimental results of Goto et al. [29] and the
results of the thermal response index of the new model for time lags τ q
=15.5, τ t =0.05.

پاسخ حرارتی مدل جدید مقایسه شده است .متوسط خطای مدل جدید با

در حالت گذرا نشاندهنده همخوانی قابل قبول شاخص پاسخ حرارتی و

گوتو و همکاران [ ]29حالت دوم زمانهای آسودگی  τ q =15/5و τ t =0/05

گوتو و همکاران [ ]29حالت اول زمانهای آسودگی  τ q =15/5و τ t =0/05

نتایج تجربی در این مورد مقایسهای برابر  0/21واحد میباشد.

بهعنوان سومین و چهارمین مورد مقایسهای ،شرایط آزمایشگاهی گوتو و

همکاران [ ]29در نظر گرفته شده است .ایشان به صورت تجربی احساس

حرارتی افراد در حال استراحت با میزان پوشش  0/7 cloدر شرایط محیطی
 26 °Cو رطوبت نسبی  50درصد را در دو حالت با احساس حرارتی اولیه
متفاوت بررسی نمودند .در حالت اول افراد دارای احساس حرارتی اولیه

 2/7و در حالت دوم احساس حرارتی اولیه افراد  1/12میباشد .شکلهای 4

و  5به ترتیب حالتهای اول و دوم را نشان میدهند .متوسط خطای نتایج

در حالت اول برابر  0/38واحد و در حالت دوم  0/90واحد میباشد.

بهعنوان آخرین مورد مقایسهای گذرا ،شرایطی مشابه با تحقیق تجربی

احساس حرارتی تجربی افراد میباشد.
نتایج تجربی ارائه شده در مراجع [ ]30-28برمبنای آزمایشهای تجربی
بر روی افراد مختلف با سن ،جنسیت ،میزان پوشش و مشخصههای بدنی
مختلفی میباشند .مدل حاضر قادر به مدلسازی اینگونه ویژگیها نمیباشد.
همچنین افراد حاضر در این آزمایشها شرایط حرارتی اولیه متفاوتی دارند
از این لحاظ در بیشتر آزمایشها زمانی برای آمادهسازی در نظر گرفته شده
است .نحوه قرارگیری در این زمان ،رطوبت نسبی ،سرعت هوا ،دمای هوا
از متغیرهای مؤثری هستند که جزییات کاملی از آنها در اکثر موارد ذکر
نشده است .همچنین این مدل به صورت موضعی بخشهای مختلف بدن را
مدلسازی نمیکند .از اینرو در برخی از موارد تفاوت میان نتایج مدل جدید

پارسونز [ ]30در نظر گرفته شده است .ایشان احساس حرارتی افراد دارای

و نتایج تجربی مشاهده میشود .همچنین ،خطای ناشی از شاخص پاسخ

°

حرارتی جدید برای  5مورد مقایسهای گذرا در جدول  2آمده است .مشاهده

نرخ متابولیک  1 metو میزان پوشش  1 cloتحت شرایط محیطی

C

 18/5و رطوبت نسبی  50درصد به مدت سه ساعت مورد بررسی قرار

داده است .شکل  6نتایج تجربی پارسونز [ ]30را در مقایسه با شاخص
احساس حرارتی مدل جدید نشان میدهد .در این حالت متوسط خطای مدل

جدید و نتایج تجربی برابر  0/58واحد میباشد .مقایسه نتایج احساس حرارتی

2604

میشود که متوسط خطای شاخص پاسخ حرارتی جدید از  0/21تا 0/90
متغیر است .میانگین این مقادیر برابر  0/49میباشد در حالیکه است که
میانگین مقادیر خطا برای  26مورد پایا کمتر و برابر  0/30میباشد.
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Table 1. Comparison of the new index and experimental results under
transient condition

جدول  :2مقایسه میان شاخص جدید و نتایج تجربی در شرایط گذرا
مورد مقایسهای

میانگین

آرنس و همکاران [( ]24شکل )2

0/14

آرنس و همکاران [( ]24شکل )1

0/21

گوتو و همکاران [( ]20شکل )6

0/14

گوتو و همکاران [( ]20شکل )5

0/00

پارسونز و همکاران [( ]10شکل)4

0/54

میانگین

0/60

شکل  :6مقایسه نتایج حاصل از شاخص پاسخ حرارتی مدل جدید با نتایج تجربی

پارسونز [ ]30برای زمانهای آسودگی  τ q =15/5و τ t =0/05

Fig. 6. Comparison of experimental results of Parsons [30] and the results of the thermal response index of the new model with the for time
lags τ q =15.5, τ t =0.05.

در این مقاله از معادالت انتقال حرارت غیر فوریهای جهت پیشبینی توزیع

دما در محل حسگرهای بدن استفاده شده است .سپس شاخص ارزیابی
پاسخ حرارتی بدن ارائه و مورد اعتبارسنجی قرار گرفت .شاخص احساس

حرارتی مدل جدید در دو حالت پایا و گذرا بررسی شد .این شاخص مطابق
5-5نتیجهگیری

تالش محققان در زمینه پیشبینی احساس حرارتی یک فرد در مقابل

شرایط مختلف محیطی منجر به ارائه مدلهای آسایش حرارتی گردیده

است .پس از درک ماهیت عکسالعملهای بدن در برابر تغییرات دما نگرش

جدیدی در مدل ا ِس.تی.بی ارائه گردید .در این مدل ،حسگرها اصلیترین
نقش را بر عهد ه دارند؛ آنها با درک دما و نرخ تغییرات آن ذهن را از بروز
تغییرات هرچند کوچک مطلع نموده که منجر به صدور دستورهای الزم جهت

بروز عکسالعمل مناسب برای حفظ بدن در شرایط تعادل حرارتی خواهد شد.
ساختار داخلی ناهمگن پوست نیازمند زمان است تا بتواند اغتشاش دمایی
را منتقل سازد از این رو قانون هدایت حرارتی فوریه قادر به مدلسازی

صحیحی از توزیع دما در بافت هنگام بروز تغییرات ناگهانی نخواهد بود.

نتایج قادر به پیشبینی صحیحی از احساس حرارتی افراد در شرایط پایا و

گذرا میباشد .دستاورد مهم این مقاله ارائه شاخصی برای ارزیابی احساس
حرارتی بدن با استفاده از معادالت انتقال حرارت غیرفوریهای میباشد .تفاوت
میان معادالت انتقال حرارت فوریه و غیرفوریهای در وجود زمانهای تأخیر

است این زمانهای تأخیر در معادله انتقال حرارت غیرفوریهای در حالتی که

تغییرات دمای ناگهانی و یا تغییرات نقطهای و پالسی همانند کاربردهای لیزر
در درمان بافتهای زنده موجود باشد ،اهمیت مییابد .ارائه شاخص احساس

حرارتی جدید منطبق بر انتقال حرارت غیرفوریهای میتواند زمینهساز بررسی

احساس حرارتی افراد در شرایط مختلف ازجمله هنگام اعمال تغییرات دمای
ناگهانی ،تغییرات نقطهای و پالسی و همچنین هنگام بروز پدیده کوران باشد.
البته این امر مستلزم انجام تحقیقات تکمیلی در این زمینه خواهد بود.
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