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تاثیر جنسيت و تناسب بدني بر احساس حرارتي افراد خوابيده تحت سيستم تهويه متمرکز
علی فوادالدینی ،فرزین داودی ،سید محمد هوشمند ،سید علیرضا ذوالفقاری*  ،حسن حسنزاده
دانشکده مهندسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

خالصه :برقراری شرایط آسایش حرارتی در محیط خواب میتواند تاثیر قابل مالحظهای بر سالمتی انسانها داشته باشد.

بنابراین سیستم تهویه مطبوع باید به نحوی تنظیم شود که برای افراد با شرایط فیزیولوژیکی متفاوت ،شرایط آسایش
حرارتی مطلوب فراهم شود .در تحقیق حاضر ،یک سیستم تهویه متمرکز برای محیط خواب مدلسازی شده و با استفاده از

مدل سهنقطهای فردی ،تاثیر جنسیت و وزن بر احساس حرارتی افراد تحلیل شده است .بر طبق نتايج ،عليرغم اينکه مدل

استاندارد گایج احساس حرارتي افراد را در ناحيه مطلوب پیشبینی ميکند؛ ولي بر اساس مدل سهنقطهای فردی ،شاخص

احساس حرارتی از مقدار  -0/63تا  0/66متغير است و در مواردی از محدوده آسایش حرارتی خارج میشود .ضمن اينکه
افراد با تناسب وزنی و افراد چاق در نقاط پوشیده بدن احساس گرما دارند و افراد الغر ،به خصوص زنان در بخشهاي فاقد

پوشش ،احساس سرما میکنند .همچنین ،بر اساس این نتایج زنان نسبت به مردان و افراد الغر نسبت به افراد چاق احساس

سرمای بیشتری میکنند .بر اساس نتايج به دست آمده ،با تغيير شاخص توده بدني افراد ،شاخص احساس حرارتی افراد

ميتواند تا نزديک به  0/36واحد تغيير کند که اين امر در ارزیابی آسایش حرارتی بسیار قابل توجه است.
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سیستم تهویه مطبوع متمرکز

مدل سهنقطهای آسایش حرارتی
فردی

محیط خواب

نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ چرا که در هنگام خواب به دلیل ثابت

انسانها در هر شبانه روز حدود یک سوم از وقت خود را جهت

و محدود بودن موقعيت خواب افراد ،به نظر میرسد که بتوان از

تجدید قوا در خواب میگذرانند .لذا داشتن یک خواب آرام و راحت

سیستمهای تهويه مطبوع به نحو بسیار موثري برای ارتقاي شرايط

تاثیر قابل مالحظهای بر افزایش کارایی افراد در طی فعالیت روزانه

آسايش حرارتي افراد استفاده نمود.

دارد .بهبود کیفیت خواب ،به دليل تأثير قابل توجهي که ميتواند بر

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه آسایش حرارتی در محیط

سالمت جسم و روان انسانها داشته باشد ،از اهمیت ویژهای برخوردار

خواب انجام شده است .لین و دنگ [ ]3در یک تحقیق آزمایشگاهی

است .تحقیقات نشان میدهد که عوامل ذهنی و جسمی متعددی در

نشان دادند که انتخاب مناسب و صحيح لباس ،رو انداز و رختخواب

بهبود کیفیت خواب دخیل هستند [ .]1یکی از این عوامل ،شرایط

به عنوان مقاومت حرارتی ميان بدن و محيط میتواند موجب دستیابی

حرارتی محیط است و تحقیقات تجربي نشان میدهد که وقتي

به شرايط آسایش حرارتی مطلوبتر با صرف انرژی کمتری شود.

محیط از محدوده آسایش حرارتی دور میشود ،کیفیت خواب کاهش

همچنين ايشان نشان دادند که در مناطق گرم و مرطوب ،کاهش

مییابد [ .]2بهرهگيري از مزایای سیستمهای تهویه متمرکز منحصر

مقاومت حرارتي ناشي از لباس و رختخواب براي رسيدن به شرايط

به استفاده در محیط فعالیت روزانه نیست و میتواند در محیط خواب

آسايش حرارتي مطلوب در هنگام خواب کافي نيست و بايد الزاماً از

* نویسنده عهدهدار مکاتباتzolfaghari@birjand.ac.ir :

وسایل تهویه مطبوع مناسب نيز استفاده شود .با این وجود ،لین و

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
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دنگ [ ]4در یک مطالعه پيمايش ميداني نشان دادند که غالبا مردم

سیستم مقدار اختالف دمای ناحیه سر و مچ پا نسبت به سیستمهای

مناطق گرم و مرطوب ،به منظور کاهش هزینه انرژی از سیستم تهویه

غیرمتمرکز افزایش مییابد ،با این حال این مقدار در محدوده مجاز

مطبوع در زمان خواب استفاده نمیکنند .بنابراین توسعه سیستمهای

استاندارد اشري 3قرار دارد .در سال  ،2016ذوالفقاری و همکاران []13

تهویه مطبوع مناسب برای محیط خواب با هدف کاهش مصرف انرژی

به تحلیل همزمان شرايط آسایش حرارتی و نارضایتی ناشی از کوران

ضمن دستیابی به شرايط آسایش حرارتی ضروری به نظر میرسد.

در یک سیستم تهویه متمرکز در محیط خواب پرداختند .نتایج ایشان

یکی از انواع سیستمهای تهویه مطبوع ،که امکانات ویژهای را برای

نشان میدهد که این سیستم میتواند ضمن برقراری شرایط آسایش

آسایش حرارتی ساکنان فراهم میکند ،سیستمهای تهویه مطبوع

حرارتی مطلوب ،از بروز نارضایتی ناشی از کوران جلوگیری نماید .مائو

2

و همکاران در تحقیقی دیگر [ ]14تاثیر بار حرارتی دریافتی از پوسته

به ساکنان ساختمانها اجازه میدهند تا تنظیمات حرارتی نواحی

را بر عملکرد سیستم پیشنهادی خود مورد بررسی قرار دادند .در این

خاص ساختمان را به صورت مجزا انجام داده؛ در حالی که شرایط

تحقیق عددی مدل آسایش حرارتی فنگر برای تحلیل آسایش حرارتی

گرمایی بقیه نقاط اتاق میتواند آزادانه نوسان کند [ .]5در سالهاي

افراد مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که با افزایش بار

اخير ،مطالعات متعددی برای بررسی عملکرد این سیستمها در محیط

حرارتی دریافتی از ساختمان ،انرژی مورد نیاز برای برقراری شرایط

فعالیت روزانه صورت گرفته است [ 6و  .]7نتایج این تحقیقات نشان

مناسب آسایش حرارتی افزایش مییابد.

متمرکز 1هستند .این سیستمها بر خالف سیستمهای تهویه فراگير

میدهد که استفاده از سیستم تهویه متمرکز میتواند عالوه بر کنترل

در تمامی تحقیقات انجام شده در زمینه آسایش حرارتی در محیط

دمای محلی و بهبود کیفیت هوا در ناحيه استنشاقي ،شرایط مطلوب

خواب ،از مدل ساده و پایای فنگر [ ]15استفاده شده است .در این

آسایش حرارتی را برای ساکنان فراهم کند .پان و همکاران [ ]8در

مدل ساده ،سازوکارهای تنظیم حرارتی بدن نظیر تعرق ،لرز و اتساع

یک تحقیق آزمایشگاهی به بررسی عملکرد یک سیستم متمرکز

و انقباض عروق مدلسازی نشده و این مدل قادر به مدلسازی حالت

برای حالت خواب پرداختند .نتایج تحقیق ايشان نشان میدهد که

گذرا نمیباشد .عالوه بر این ،در مدلهای رایج و استاندارد ،توزیع

این سیستم میتواند موجب کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی

لباس روی پوست کامال یکنواخت فرض شده است؛ بهطوریکه تفاوتی

شود .همچنین نینگ و همکاران [ ]9مائو و همکاران [ 10و  ]11در

میان احساس حرارتی قسمتهای برهنه و پوشیده بدن وجود نداشته

تحقيقاتي گسترده ،عملکرد یک سیستم تهویه مطبوع متمرکز ساده

و فقط یک شاخص آسایش برای تمام بدن ارایه میشود .همچنین

را برای حالت خواب مورد بررسي قرار داده و با تحلیل آزمایشگاهی و

در مدلهای آسایش حرارتی رایج و بر پایه جمعیت (نظیر فنگر) از

عددی ،تاثیر جانمایی دریچههای ورودی و خروجی هوا را بر عملکرد

تأثیر عوامل فردی (از قبیل سن ،وزن ،قد و جنسیت) صرفنظر شده

این سیستم بررسی کردند .نتایج تحقیقات ايشان نشان میدهد

است؛ عواملی که نقش قابل مالحظهای در تنظیم حرارتی بدن برعهده

که بکارگیری این سیستم موجب صرفهجویی قابل مالحظهای در

دارند [.]16

مصرف انرژی میشود .همچنین ،این تحقیقات نشان میدهد که با

برخالف تحقیقات پیشین یکی از موارد مهم در تحقیق حاضر،

نزدیک شدن دریچه ورودی و خروجی هوا به محل قرارگیری شخص

توجه به ویژگیهای فردی است .سیستمهای فراگیر بخش بزرگی

خوابیده ،میتوان بهرهوری انرژی را افزایش داد؛ ولی این کار موجب

از فضا را به لحاظ حرارتی تحت تاثیر قرار میدهند بنابراین باید به

توزیع غیریکنواخت سرعت و دما در محل حضور شخص خواهد شد.

نحوی تنظیم شوند که شرایط آسایش را برای تمامی ساکنان تا حد

همچنین مائو و همکاران [ ]12در یک تحقیق آزمایشگاهی و عددی،

امکان برقرار سازند .در چنین شرایطی نمیتوان تنظیمات سیستم

سیستم متمرکز را به لحاظ جریان هوا و انتقال رطوبت مورد بررسی

را برای افرادی با ویژگی فیزیولوژیکی ویژه تغییر داد .اما یکی از

قرار دادند .نتایج این تحقیقات نشان داد که این سیستم ،توزیع

ویژگیهای اساسی سیستمهای متمرکز قابلیت آنها برای محدود

غیریکنواخت دمای پوست را تشدید میکند .همچنین اگرچه در این

نمودن تهویه به ناحیه خاصی از فضا و محل حضور فرد است .به این

1
2

3

)Task-Ambient Conditioning (TAC

)Full Air-conditioning (FAC
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ب) برش طولی هندسه

الف) نمای سهبعدی هندسه

پ) برش عرضی هندسه

b) Longitudinal cross section of the
room

a) 3D view of the room

c) Transverse cross section of
the room
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ترتیب میتوان متناسب با ویژگیهای فیزیولوژیکی هر فرد تنظیمات

 -2فضای نمونه

سیستم را برای برقراری شرایط آسایش حرارتی انتخاب نمود .یکی

هندسه مورد بررسی در تحقیق حاضر ،مانند هندسه مورد استفاده

از اهداف تحقیق حاضر بررسی میزان اهمیت ویژگیها فیزیولوژیکی

در تحقیق ذوالفقاری و همکاران [ ]13بوده که در شکل  1نماي کلي

افراد در انتخاب تنظیمات مناسب برای این سیستم است .از طرف

و ابعاد آن نشان داده شده است .بر اين اساس ،فضاي نمونه ،اتاقي

دیگر استفاده از سیستمهای متمرکز موجب توزیع غیریکنواخت دما و

با طول ،عرض و ارتفاع به ترتیب  2/6 ،3/6و  2/5متر ميباشند که

سرعت در محیط میشود .در سیستم متمرکز بررسی شده در تحقیق

تختخوابي در يک سمت اتاق قرار گرفته است .دريچه هوای ورودی

حاضر تفاوت زیادی بین شرایط حرارتی در نقاط مختلف بدن وجود
دارد [ .]13بررسی میدان دما و سرعت در این سیستم نشان میدهد
که غالبا نقاط برهنه بدن نظیر سر و پا نسبت به نقاط پوشیده دارای
شرایط حرارتی کامال متفاوتی هستند .بنابراین با توجه به این ویژگی،
در تحلیل سیستمهای متمرکز باید از مدل آسایش حرارتی مناسب
برای تمایز نهادن بین نقاط برهنه و پوشیده استفاده شود.
در تحقیق حاضر با توجه به اهداف مذکور ،استفاده از یک مدل

دارای ابعاد  57×21سانتيمتر مربع و دريچه خروجي داراي ابعاد
 37×16سانتيمترمربع ميباشد و مطابق شکل  1جانمايي شده است.
 -3معادالت حاکم
برای تحليل جريان از معادالت پيوستگي ،بقاي تکانه خطي و
بقاي انرژي تحت شرايط پايا و غير قابل تراکم با در نظر گرفتن اثرات
شناوري حرارتي از طريق تقريب بوزينسک استفاده شده است.
1

معادله پیوستگی:

آسایش حرارتی برای بررسی تاثیر عوامل فیزیولوژیکی و همچنین
توزیع پوشش ضروری است .ذوالفقاری و معرفت [ ]17با اصالح مدل
دو نقطهای گایج [ ،]18مدلی سهنقطهای شامل هسته مرکزی بدن،

()1
معادله بقاي تکانه خطی:

قسمت پوشیده و قسمت برهنه بدن ارائه کردند و داودی و همکاران
[ ،]18مدل سهنقطهای مذکور را توسعه داده و با استفاده از عواملی
مانند جنسیت ،سن ،متابولیک پایه و شاخص توده بدنی مدلی فردی

معادله انرژي:

احساس حرارتی فرد در محیط خواب به تفکیک قسمت برهنه و
شبیهسازی شده است.

 
 
ρ (V ⋅∇V ) = −∇P + µeff ∇ 2 V + S

()2

ارائه نمودند .در تحقیق حاضر با استفاده از مدل سهنقطهای فردی،
پوشیده بدن و با توجه به عوامل فردی تناسب بدنی و جنسیت


= ∇.V
0

()3


=∇⋅ V
T α eff ∇ 2T + ST
.Boussinesq Approximation
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که:


ˆV = uiˆ + vjˆ + wk

()4

ˆ ∂ ˆ ∂ ˆ ∂
i+
j+ k
∂x
∂y
∂z

()5

=
∇

همچنین ،بیانگر نیروهاي حجمی (شناوري) وارد بر سيال است
و به کمک تقریب بوزینسک محاسبه میشود.

که  βضریب انبساط حجمی بر حسب

 -4شرط مرزی
جهت بررسي عملکرد سيستم تهويه متمرکز بر آسايش حرارتي
در هنگام خواب ،هوا با سه نرخ دبي ورودي متفاوت به فضاي اتاق وارد
میشود .بر اين اساس ،نرخ جریان هواي ورودي در سه حالت B ،A
تحقیقات ذوالفقاری و همکاران [ ]13و مائو و همکاران [ ]12مقادیر


و  gبردار شتاب

گرانش زمین بر حسب  ms −2است .همچنين µeff ،ضریب لزجت مؤثر
سیال است که برابر با حاصل جمع لزجت سیال و لزجت اغتشاشی
است:
()7

شبکه غیر سازمانیافته) استفاده شده است.

و  Cبه ترتیب  80 ،60و  100لیتر بر ثانیه میباشد .با توجه به نتایج


)) S = ρ g (1 − β (T − Tref

()6

الپالس از طرح عددی مرتبه  2همراه با تصحیح (به دلیل استفاده از

مذکور برای نرخ جریان هوای ورودی میتواند عالوه بر تامین شرایط
مطلوب به لحاظ آسایش حرارتی از نارضایتی ناشی از کوران جلوگیری
نماید .همچنين ،دمای هوای ورودی از دریچه طبق روشي که در بخش
 7به طور مفصل شرح داده ميشود ،محاسبه ميگردد .شرط مرزی
دما و سرعت برای دریچه خروجی به صورت گرادیان ثابت و برابر صفر
اعمال شده است .اتالف حرارتي برای درب اتاق و ديوارهاي خارجي 18

µeff= µ + µ t
که لزجت اغتشاشی سیال به کمک مدل دو معادلهاي کا-اپسیلون

1

استاندارد محاسبه میگردد .همچنین با توجه به استفاده از
سیستم وزشی و پایین بودن دمای دیوارهها مکانیزم تابش در انتقال
حرارت نقش قابل توجهی ندارد بنابراین از آن صرفنظر شده است.
معادالت حاکم در تحقيق حاضر توسط حلگر عددي اوپنفوم

2

و بسته حل بويانت بوزينسک سيمپلفوم 3حل شده حلگر مذکور
براي حل عددي از روش حجم محدود 4بهره ميگيرد .ضمن اينکه
از الگوریتم سیمپل 5براي تصحیح جفت شدگي بین فشار و سرعت
استفاده شده است .در این الگوریتم شرط توقف برای فشار ،سرعت و
دما به ترتیب  10−4 ، 10−3و  10−5منظور شده است .براي حل مسأله
یک شبکهبندي غير سازمانیافته ايجاد شده است و در طي حل عددي،
استقالل حل از شبکه محاسباتي به دقت مورد بررسي قرار گرفته و
شبکهاي با حدود  400هزار گره محاسباتي مناسب تشخيص داده
شده است .از طرح عددی مرتبه  2برای ترمهای جابجایی (دیورژانس)
و برای محاسبه گرادیان روی سطوح سلول شبکه و محاسبه ترم

.OpenFoam

. Buoyant Businesq Simple Foam
. Finite Volume
. SIMPLE

1
2
3
4
5
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وات بر مترمربع و برای پنجره  20وات بر مترمربع در نظر گرفته شده
که در قالب شرط مرزی گرادیان ثابت روی این سطوح اعمال شده
است .مقادیر مذکور بر اساس اندازه گیری تحقیق نینگ و همکاران []9
انتخاب شده است .برای سطح تخت و کف اتاق نیز گرادیان ثابت برابر
صفر منظور شده است .همچنین شرط مرزی برای بدن انسان نیز شار
ثابت در نظر گرفته شده است و مقدار آن بر اساس نرخ متابوليک افراد
در هنگام خواب برابر با  40وات بر متر مربع سطح بدن لحاظ شده است.
همچنين ،با توجه به اينکه معموال در اتاقهاي بيمارستاني و يا محل
استراحت افراد خاص از سيستمهاي تهويه مبتني بر هواساز استفاده
ميشود؛ لذا امکان کنترل رطوبت نسبي در محدوده مناسب وجود دارد.
در نتيجه ،در تحقيق حاضر فرض شده است که مقدار رطوبت نسبی
هواي اتاق برابر  50درصد ثابت نگه داشته ميشود.
 -5اعتبارسنجی
به منظور اعتبارسنجی ،نتایج تحقيق حاضر با نتایج تجربي و
مدلسازی عددی مائو و همکاران [ ]9به ازاي دبي ورودي  80ليتر بر
ثانيه و دماي هواي ورودي  23درجه سلسيوس در سه نقطه مختلف از
فضاي نمونه با هم مقايسه شده است .شکل  ،2محل نقاط مورد بررسي
ل  3مقايسه ميان
بر روي فضاي نمونه را نشان ميدهد .همچنين در شک 
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اعتبارسنجي
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شکل :2
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Fig.
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نتايج تحقيق حاضر با نتایج تجربی و عددی نینگ و همکاران [ ]9ارائه

تا ( ،)10معادالت موازنه انرژي براي بخشهاي مرکز ،پوست برهنه و

شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،همخواني نسبتاً مناسبي ميان

پوست پوشيده را نشان ميدهند .با استفاده از این روابط دمای مرکز

نتايج تحقيق حاضر با نتايج تجربي و عددي به چشم ميخورد و همين

بدن ،دمای پوست برهنه و پوست پوشیده محاسبه میشود.

امر نشاندهنده صحت و اعتبار قابل قبول مدلسازي حاضر است.
 -6مدل سهنقطهای فردی

()8

در مدل فردی سهنقطهای ،بدن به سه قسمت مرکز ،پوست
پوشیده و پوست بدون پوشش تقسیم میشود .معادالت موازنه
انرژی و سازکارهای فیزیولوژیکی تنظیم حرارت برای هر کدام از این

()9

قسمتها به صورت مجزا در نظر گرفته شده است [ .]17روابط ()8
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(1 − α )mcp,b dTcr
=
AD
dt
M − W − Qres − λQcr-sk,br − (1 − λ )Qcr-sk,cl

µα mcp,b dTsk,br
=
λ AD
dt
) Qcr-sk,br − (Qconv,br + Qrad,br + Qev,br
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=

()10

فیزیولوژیکی افراد در انتخاب تنظیمات مناسب برای سیستم تهويه

(1 − µ )α mcp,b dTsk,cl
dt

(1 − λ ) AD

متمرکز است .برای بررسی این موضوع ،ابتدا تنظیمات سیستم به

) Qcr-sk,cl − (Qconv,cl + Qrad,cl + Qev,cl



نحوی صورت ميگيرد که شرایط آسایش حرارتی فرد بر اساس یک

که در این روابط فوق λ ،نسبت سطح قسمتهای بدون پوشش
به سطح کل بدن و  µنسبت جرم قسمتهای بدون پوشش به جرم
کل بدن است .همچنین زیرنویسهای  brو  clبه ترتیب نشاندهنده
قسمتهای بدون پوشش و دارای پوشش و زیرنویسهای  h ، bو c

به ترتیب بیانگر بدن ،گرما و سرما میباشد .ساير جزئيات مربوط به
مدل آسايش حرارتي سهنقطهاي در مرجع [ ]18ارائه شده است.شاخص
احساس حرارتی افراد برای این مدل بهصورت معادالت زیر بيان ميشود:

مدل استاندارد که در آن ویژگیهای فردی منظور نشده است برقرار
باشد .سپس به کمک مدل سهنقطهای فردی به تحلیل شرایط آسایش
افراد با ویژگیهای فیزیولوژیکی مختلف پرداخته ميشود .با این
شیوه ،میزان انحراف شرایط آسایش افراد با ویژگیهای فیزیولوژیکی
مختلف از شرایط آسایش مشخص میشود و میتوان میزان اهمیت
ویژگیهای فیزیولوژیکی را در تنظیمات سیستم برآورد نمود .بعالوه
میتوان پیشنهادهایی برای تنظیمات مناسب سیستم برای افراد
مختلف ارائه نمود.


0.4685(Tb − Tb,c ) Tb < Tb,c

) (T − T

دریچه در هر یک از حاالت  B ،Aو  Cبه نحوی تنظیم میشود
از
TSENSov  0.47ηe b b,c
(Tb,c < Tb < Tb,h ) 11
=
) (Tb,h − Tb,c

که در تمامی این موارد ،شرایط استاندارد آسایش حرارتی در محل
0.47η + 0.685(T − T ) T < T
e
b
b,h
b,h
b

حضور فرد ،بر اساس مدل گایج [ ،]20برقرار باشد .در فرایند سعی

براي اين منظور ابتدا از طریق سعی و خطا ،دمای هوای ورودی

و خطا در هر بار مقدار خاصی برای شرط مرزی دمایی در محل


0.4685(Tb,br − Tb,c ) Tb,br < Tb,c

) (T − T
دریچه اعمال شده و با حل معادالت ممنتوم و انرژی ،مقادیر میدان

(TSENS br  0.47ηe,br b,br b,c Tb,c < Tb,br < Tb,h ) 12
=
) (Tb,h − Tb,c

سرعت و دما محاسبه میشود .به این ترتیب ،مقادیر سرعت و دما در
0.47η + 0.685(T − T ) T < T
e,br
b,br
b,h
b,h
b,br

محل حضور فرد مشخص شده و با استفاده از آنها احساس حرارتی

محاسبه میشود.

()13


0.4685(Tb,cl − Tb,c ) Tb,cl < Tb,c

مقاومت حرارتی مربوط به پوشش فرد ( ) بر اساس نتایج
) (T − T

TSENScl  0.47ηe,cl b,cl b,c Tb,c < Tb,cl < Tb,h
=
) (Tb,h − Tb,c
تحقیق لین و دنگ [ ]3برابر  1/57 cloدر نظر گرفته شده است .این

0.47η + 0.685(T − T ) T < T
e,cl
b,cl
b,h
b,h
b,cl

لباس سراسر بدن به جز مچ دست و پا را در پوشانده و پشت فرد نیز

در روابط باال پارامتر

بازده تبخیری نامیده میشود و مقدار آن

برابر با  0/85در نظر گرفته میشود .تمامی پارامترها و نحوه محاسبه
آنها در مراجع [ ]17و [ ]18ارائه شده است .در مدل توسعهیافته جدید،
خصوصیات فردی مانند سن ،وزن ،قد و جنسیت به عنوان ورودی به
مدل داده میشود؛ از طریق این خصوصیات ،عوامل فردی تأثیرگذار
همچون درصد چربی بدن ،ظرفیت گرمایی ویژه بدن ،مقاومت حرارتی
بافتهای بدن محاسبه شده [ ]19و در معادالت مربوط به موازنه انرژی
در مدل سهنقطهای اصالح میگردد.

چسبیده به تخت خواب است .نرخ متابولیک فرد در حالت خواب ،بر
اساس دستنامه مبانی اشری [ ]21برابر با  0/7 Metدر نظر گرفته
شده است .با توجه به مالحظات مربوط به کاهش مصرف انرژی در
تابستان ،مقدار دمای هوای ورودی از دریچه در این مرحله به نحوی
تنظیم شده است که شاخص  TSENSدر محل حضور فرد در مرز
نارضایتی حرارتی یعنی حدود  +0/5باشد.
با توجه به تنظیمات بهدست آمده ،برای دمای هوای ورودی از
دریچه در هر یک از حالتهای  B ،Aو  ،Cعوامل فيزيولوژیکی از
جمله جنسیت و وزن مورد بررسی قرار میگیرد .همچنين ،برای
بررسی شرایط آسایش حرارتی افراد با فیزیک بدنی متفاوت ،از معیار

 -7روش تحقیق
یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی میزان اهمیت ویژگیهای
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شاخص توده بدنی ) (BMIکه شاخصی آماری برای مقایسه وزن و قد
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جدول ( :)1دستهبندی افراد بر اساس شاخص توده بدنی
بدنی
شاخص1.توده
BMIبر اساس
classificationافراد
جدول .1دستهبندی
Table
Individual’s
Table 1. Individual’s BMI classification

دستهبندی
بازه

الغر

دارای تناسب وزنی

دارای اضافه وزن

چاق

کمتر از 18/5

بین  18/5و 25

بین  25و 30

بیشتر از 35

جدول  :2دمای هوای ورودی از دریچه و شاخص احساس حرارتی برای  3حالت مختلف در شرایط مطلوب آسایش حرارتی
آسایش
شرایط مطلوب
sensationمختلف در
برای  3حالت
شاخص احساس
دریچه و
ورودی از
comfortهوای
جدول  .2دمای
حرارتی Table 2.
Inlet air
temperature
and thermal
حرارتی for
three different
cases with
proper
thermal
conditions
Table 2. Inlet air temperature and thermal sensation for three different cases with proper thermal comfort conditions

دبی هوای
حالت

ورودی
(لیتر بر ثانیه)

وضعیت احساس حرارتی

دمای هوای ورودی
(درجه سلسیوس)

ناحیه
گرمترین نقطه

سردترین نقطه

60

22/55

سر و پا – 0/47

شکم – 0

80

24/35

سر – 0/47

پا – 0

100

25/35

سر – 0/47

پا – - 0/02

یک فرد است ،استفاده میشود.
()14

قرار بگیرد .دمای بهدست آمده برای دریچه ورودی در هر یک از این

m
l2

= BMI

در این رابطه  mنشاندهنده جرم شخص بر حسب کیلوگرم و l
قد شخص بر حسب متر است .بر اساس مطالعات انجام شده ،شاخص
توده بدنی افراد را به چهار گروه اصلی افراد الغر ،افراد با تناسب وزنی،
افراد دارای اضافه وزن و افراد چاق تقسیم مینماید .این دستهبندی
برحسب شاخص توده بدنیدر جدول  1ارائه شده است.
در این تحقیق ،برای ارزيابي شرایط آسایش حرارتی فردی ،تأثير
دو عامل جنسیت و شاخص توده بدنی مورد بررسي قرار گرفته است و
نتایج برای هم زن و هم مرد در سه دسته از افراد داراي تناسب وزنی،
چاق و الغر ارائه میشود .شاخص توده بدنی برای معادالت آسایش
حرارتی برای افراد الغر ،متناسب و چاق به ترتیب  22/5 ،18و  33در
نظر گرفته شده است.
 -8نتایج و بحث
همانطور که قبال اشاره شد ،ابتدا دمای دریچه ورودی سیستم
تهویه برای سه حالت مختلف بهگونهای تنظیم شده است که بیشینه
شاخص  TSENSبر اساس مدل گایج استاندارد در حدود مقدار +0/5

سه حالت و همچنین اطالعات مربوط به گرمترین و سردترین نقطه
در ناحیه حضور فرد در جدول  2ارائه شده است .همچنین در شکل
 4توزیع دما و سرعت هوا ،برای سه حالت  B ،Aو  ،Cبرای صفحه
عبوری از مرکز اتاق ترسیم شده است .همانگونه که مشاهده میشود
در حالت  ،Aناحیه سر و پا به دلیل داشتن سرعت پایین هوا و دمای
باال دارای بیشترین مقدار  TSENSاست و در مرز نارضایتی حرارتی
قرار دارد .اما نقاط میانی بدن به دلیل ریزش هوای سرد روی این
قسمتها با وجود سرعت پایین هوا دارای احساس حرارتی مطلوب
میباشند.
نتايج همچنین نشان ميدهند که در حالت  Bو  Cهوای ورودی
از دریچه به دلیل داشتن سرعت و دمای باال در فاصله دورتر از دریچه
و روی پای فرد ریزش میکند .در این حالت تنها ناحیه سر فرد به
دلیل سرعت پایین هوا در مرز نارضایتی حرارتی قرار دارد.
هرچند نتایج به دست آمده در جدول  ،2شرایطی را نشان میدهد
که بر اساس مدل گایج استاندارد [ ]20بهدست آمده است و بر این
اساس ،افراد با شرایط سنی و جنسیتی مختلف دارای شرایط آسایش
حرارتی هستند .در ادامه با استفاده از مدل سهنقطهای فردی به تحلیل
تاثیر عوامل فردی بر شرایط آسایش حرارتی پرداخته خواهد شد.
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احساس حرارتی افراد داراي تناسب وزنی در جدول  ،3احساس

گزارش شده است.

حرارتی افراد الغر در جدول  4و احساس حرارتی افراد چاق در جدول

در این بررسی نقاط بحرانی ،یعنی سردترین و گرمترین نقطه در

 5ارائه شده است .همچنين ،احساس حرارتی برای بخشهای پوشیده

محل حضور فرد (جدول  )2مبنای تحلیل قرار گرفته است .با توجه به

( ،)TSENSclبخشهای برهنه ( )TSENSbrو کل بدن ( )TSENSovنیز

آنچه گفته شد در حالت  Aدو عضو برهنه سر و پا به عنوان گرمترین
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جدول  :3احساس حرارتی برای افراد با تناسب وزنی بر اساس مدل سهنقطهای فردی

فردی Table 3.Thermal
sensation
سهon
the
basis
بر of
individualized
model
احساسfor
normal.3weight
نقطهای
مدل
اساس
3-nodeبا تناسب وزنی
برای افراد
حرارتی
 peopleجدول

Table 3.Thermal sensation on the basis of individualized 3-node model for normal weight people

حالت
جنسیت

گرمترین

نقطه (سر و

زن

سردترین

سردترین

گرمترین

سردترین

نقطه (شکم)

نقطه (سر)

نقطه (پا)

-0/17

-0/44

-0/16

-0/4

-0/15

0/55

-0/04

0/58

-0/03

0/58

-0/03

0/34

-0/15

0/35

-0/12

0/36

-0/12

-0/2

-0/48

-0/19

-0/43

-0/19

-0/43

0/59

-0/07

0/59

-0/08

0/59

-0/08

0/4

-0/18

0/33

-0/14

0/33

-0/14

پا)

مرد

حالت
گرمترین

حالت
نقطه (سر)

نقطه (پا)
-0/4

جدول  :4احساس حرارتی برای افراد الغر بر اساس مدل سهنقطهای فردی
ای فردی
نقطه
ofمدل
اساس
برای افراد الغر بر
حرارتی
احساس
جدول .4
Table 4 Thermal sensation
on
basisسهthe
individualized
3-node
model
for underweight
people
Table 4 Thermal sensation on the basis of individualized 3-node model for underweight people

حالت
جنسیت

گرمترین

نقطه (سر و

زن

سردترین

سردترین

گرمترین

سردترین

نقطه (شکم)

نقطه (سر)

نقطه (پا)

-0/23

-0/54

-0/21

-0/51

-0/19

0/22

-0/1

0/3

-0/09

0/36

-0/07

0/14

-0/27

0/18

-0/2

0/21

-0/22

-0/27

-0/63

-0/23

-0/58

-0/21

-0/58

0/26

-0/15

0/31

-0/11

0/37

-0/09

0/17

-0/34

0/2

-0/3

0/22

-0/33

پا)

مرد

حالت
گرمترین

حالت
نقطه (سر)

نقطه (پا)
-0.5

نقطه و عضو پوشیده شکم به عنوان سردترین نقطه شناسایی شده

وزنی ،مقدار شاخص احساس حرارتی کلی بدن ( )TSENSovبرای زن

است .در حالت  Bو  Cهم سر گرمترین نقطه و پا سردترین نقطه

و مرد در سردترین و گرمترین نقطه نسبت به مقادیر این شاخص در

میباشد.

جدول  2کمتر است .با این حال ،اختالف میان احساس حرارتی کلی

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،مقدار شاخص احساس

در سردترین و گرمترین نقطه ( )TSENSovتقریبا با اختالف شاخص

حرارتی بهدست آمده با استفاده از مدل سهنقطهای فردی با مقادیر

احساس حرارتی در مدل استاندارد گایج برابر است .بنابراین بازه

این شاخص در جدول  2تا حدي تفاوت دارد .برای افراد داراي تناسب

تغییرات احساس حرارتی در دو مدل تفاوت چندانی با هم ندارند.
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جدول  :5احساس حرارتی برای افراد چاق بر اساس مدل سهنقطهای فردی

onهای فردی
theنقط
 basisسه
اساس مدل
برای افراد چاق بر
حرارتی
احساس
 peopleجدول
Table 5. Thermal sensation
of individualized
3-node
model
for .5
overweight

Table 5. Thermal sensation on the basis of individualized 3-node model for overweight people

حالت
جنسیت

گرمترین

نقطه (سر و

زن

سردترین

سردترین

گرمترین

سردترین

نقطه (شکم)

نقطه (سر)

نقطه (پا)

-0/06

-0/12

-0/04

-0/1

-0/01

0/58

0/11

0/6

0/12

0/62

0/12

0/45

0

0/47

0

0/49

0/02

-0/09

-0/18

-0/08

-0/16

-0/06

-0/13

0/61

0/09

0/63

0/1

0/66

0/11

0/47

-0/05

0/49

0/04

0/53

0/06

پا)

مرد

حالت
گرمترین

حالت
نقطه (سر)

نقطه (پا)
-0/08

ضمناً در مجموع ،مقادیر شاخص احساس حرارتی کل برای افراد با

شده ،افراد با تناسب وزنی در برخی از نقاط پوشیده بدن احساس گرما

تناسب وزنی در محدوده مجاز قرار میگیرد.

میکنند .همچنین ،همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،شاخص

مقدار شاخص احساس حرارتی در نقاط پوشیده بدن

()TSENScl

 TSENSbrبرای افراد الغر در سردترین نقاط بین  -0/5و  -0/63قرار

در گرمترین نقطه برای افراد متناسب در محدودهای بین 0/55تا 0/59

دارد که از محدوده مجاز تجاوز کرده است .بنابراین افراد الغر در

قرار میگیرد که از محدوده آسایش حرارتی خارج شده است .بنابراین

قسمتهای برهنه بدن دچار احساس سرما خواهند بود .بنابراین در

فرد متناسب در نواحی پوشیده بدن احساس گرما میکند و در این

حالتهای  Bو  Cنقاط برهنه پای فرد با مقدار شاخص  -0/58احساس

مورد تفاوت چنداني بین زن و مرد وجود ندارد .میتوان نتیجه گرفت

حرارتی نامطلوبی خواهد داشت .اما در حالت  Aسردترین نقطه بدن

که در حالت  Aبخشهای پوشیده پا در زنان و مردان دچار احساس

یعنی شکم کامال پوشیده است و فرد احساس نامطلوبی در این ناحیه

گرما هستند .همچنين ،مقدار شاخص احساس حرارتی در نقاط برهنه

نخواهد داشت .مقدار شاخص در نواحی پوشیده و همچنین احساس

( )TSENSbrدر سردترین نقطه برای فرد سالم در محدودهای بین -0/4

کلی حرارتی برای تمامی حالتها در محدوده مجاز قرار دارد .نکته

تا  -0/48قرار میگیرد و در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد .نکته

قابل توجه دیگر این است که برای افراد الغر مقادیر تمامی شاخصها

قابل توجه این است که در این وضعیت مقدار شاخص در تمامی

کمتر از افراد با تناسب وزنی است .علت این موضوع کم بودن مقاومت

حالتها برای زنان کمتر از مردان میباشد .بنابراین زنان نسبت به

و ظرفیت حرارتی بدن این افراد نسبت به افراد با تناسب وزنی است.

شرایط سرما حساستر هستند که این با نتایج تحقیق لین و دنگ []3

همچنين طبق جدول  ،5برای افراد چاق مقدار  TSENSclدر گرمترین

سازگار است .نکته حائز اهميت دیگر این است که با توجه به نزدیک

نقاط برای زنان و مردان بین  0/58و  0/66قرار دارند که از محدوده

بودن شرایط حرارتی محیط به حالت خنثی از نظر احساس حرارتی،

مجاز فراتر رفته است .بنابراین این افراد در نقاط پوشیده بدن احساس

برای افراد متناسب تفاوت میان احساس حرارتی زنان و مردان کم

گرما خواهند داشت .البته شاخص کلی احساس حرارتی افراد ،در اين

بوده و از  0/05فراتر نمیرود.

حالتها به محدوده مجاز نزديک است.

در مجموع با وجود اینکه فرد بر اساس مدل استاندارد گایج ،در

همانگونه که مشاهده شد ،مقادیر شاخص آسایش حرارتی در

محدوده آسایش حرارتی قرار دارد؛ اما بر اساس مدل سهنقطهای فردی

یک بازه گسترده برای نقاط سرد و گرم در حاالت مختلف تغییر
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کرده است .برای مثال ،در بحرانیترین حالت اختالف  TSENSovبرای

بوده و در موارد متعددی نیز از بازه آسایش حرارتی فراتر رفته است،

گرمترین و سردترین نقطه به مقدار  0/55میرسد .البته در سیستم

نشان میدهد که تنظیمات سیستم تهویه متمرکز باید متناسب با

تهویه متمرکز ،وجود گرادیانهای نسبتاً شدید دما و سرعت و در

ویژگیهای فیزیولوژیکی فردی تنظيم شود تا امکان استفاده موثرتر

نتيجه تفاوت زیاد شرایط حرارتی بین نقاط گرم و سرد ،در ایجاد

از آن فراهم شود.

این شرایط دخیل بوده است .از سوی دیگر با توجه به اینکه شرایط

فهرست عالئم

ورودی بر اساس مدل گایج با  TSENSبرابر با  0/5انتخاب شده است
مشاهده میشود که این مقدار برای افراد الغر و متناسب وزنی در مدل

A

TSENSov

سطح بدن ) (m

g

شتاب گرانش ) (ms

I

مقاومت حرارتی

M

نرخ متابولیک ) (Wm

P

فشار )(Pa

سهنقطهای فردی متفاوت بوده و برای این حاالت مقدار

از عدد  0/5کمتر شده است .این تفاوت که در بیشترین حالت خود
تا  0/36واحد احساس حرارتی کلی را تغییر داده است بسیار قابل
توجه بوده و اهمیت استفاده از مدلهای پیشرفته در بررسی آسایش
حرارتی برای دستیابی به شرایط نزدیک به واقعیت را نشان میدهد.

2

−2

)(clo
−2

تولید یا تبادل حرارت بر واحد
Q
از عدد  0/5کمتر شده است .این تفاوت که در بیشترین حالت خود تا  0/36واحد احساس حرارتی کلی را تغییر داده است −2
قابل
بسیار
(Wm
سطح )
 -9جمعبندی و نتیجهگیری
توجه بوده و اهمیت استفاده از مدلهای پیشرفته در بررسی آسایش حرارتی برای دستیابی به شرایط نزدیک به واقعیت را نشان میدهد.
در تحقیق حاضر ،تاثیر عوامل فردی بر احساس حرارتی افراد
S
−2 −2
نیروهای حجمی ) (kgm s
گیریاستفاده از یک سیستم تهویه متمرکز بررسی
نتیجهشرايط
خواب در
هنگام
بندی و
 -9جمع
T
دما )(K
ورودی از
خطا دمای
شیوهبرسعی و
منظور ،ابتدا
براي این
در شد.
خواب در شرایط استفاده از یک سیستم تهویه متمرکز بررسی
هوای هنگام
حرارتی افراد
احساس
عواملبهفردی
حاضر ،تاثیر
تحقیق
شاخص احساس حرارتی
TSENS
ورودیبرازاساس
هوایحرارتی
آسایش
مطلوب
تنظیم شد
دریچه
بعد)حرارتی بر
آسایش
دمای
شرایط خطا
شیوهکهسعی و
نحویابتدا به
این بهمنظور،
شد .برای
دریچه به نحوی تنظیم شد که شرایط مطلوب (بی
احساس
 Vمدل سهنقطهای فردی شده برای ارزیابی
اساس مدل گایج استاندارد در محل حضور فرد فراهم شود ( .)TSENS=0/5سپس از
−1
سرعت ) (ms
استفاده شد.
فردیبدنی
شاخص توده
حرارتی .افراد
احساس حرارتی
مختلفارزیابی
شده برای
جنسیتسوهنقطهاي
سپسبا از مدل
−2
W
کار خارجی ) (Wm
افراد با جنسیت و شاخص توده بدنی مختلف استفاده شد.
عالئم یونانی

نتایج نشان میدهد که با وجود اینکه سیستم تهویه مورد نظر بر

جدول  :3احساس حرارتي برای افراد با تناسب وزني بر اساس مدل سهنقطهای فردی

α

3-nodeرا تامین میکند،
حرارتی
مطلوب
استاندارد
ضریب نفوذ جرمی ) (kgm
Table 3.Thermal sensation on the basis of individualized
model
شرایط for
گایجnormal
weight
اساس مدلpeople

حالتدرAبرخی موارد دارای
اما افراد با وزن و جنسیتهای مختلف
گرمترين

حرارتی نامطلوبی هستند.
جنسیت

نقطه (سر و

سردترين

حالت B
احساس

گرمترين

نقطهبه(سر)
(شکم)
همچنین در تمامی حاالت مورد نقطه
مردان
زنان نسبت
بررسی،
پا)
16
-0/44
احساس سرمای بیشتری 0/17
نسبت-0/به افراد
افراد الغر
دارند؛ -ضمن اينکه
TSENSbr

حرارتی-0نامطلوبتری0/58هستند.
0/55احساس
چاق در شرایط سرما دارای
/04

مرد

TSENScl

گون-0های است که0/35افراد با
ایجاد شده به
همچنين ،شرایط حرارتی
/15
0/34
TSENSov

تناسب وزنی و همچنین افراد چاق در حاالت مختلف تنظیم سیستم
TSENS

-0/2

-0/48

-0/19

0/59

-0/07

0/59

br
متمرکز ،در نقاط پوشیده بدن احساس گرما و افراد الغر ،به
تهويه

زن
خصوص cl
TSENSنقاط بدون پوشش بدن احساس سرما میکنند.
زنان در

0/33
-0/18
0/4
حرارتی که
شاخص احساس
گسترده تغییرات
TSENSبازه
عالوهovبر اين،

β

سردترين

η

نقطه (پا)

−3

حالت C
−1
ضریب انبساط حجمی ) (K
سردترين
گرمترين

بازده (بیبعد)

نقطه (سر)

نقطه (پا)

-0/4

-0/15

-0/4

-0ρ/03

0/58

-0/03

-0/12

0/36

-0/12

-0/19

-0/43

0/59

-0/08

0/33

 -0/14برهنه

λ

µ

-0/43

زیرنویسها
-0/08
b
-0/14
br

c

از مقدار  -0/63تا  0/66برای جنسیت و وزنهای مختلف در تغییر

نسبت سطح بخشهای برهنه
بدن به سطح کل بدن (بیبعد)
−3

چگالی ) (kgm
-1 -1

لزجت دینامیکی ) (kgm s

مربوط به بدن
سرد
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Table 4 Thermal sensation on the basis of individualized 3-node model for underweight people
حالت A

جنسیت

گرمترين

نقطه (سر و
پا)

سردترين

نقطه (شکم)

حالت B

گرمترين

نقطه (سر)
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سردترين
نقطه (پا)

حالت C

گرمترين

نقطه (سر)

سردترين
نقطه (پا)
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