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های یکنواخت توسعه پیدا های آسایش حرارتی متداول، برای محیطهای استاندارد آسایش حرارتی همچون مدل فنگر و گایج و دیگر مدلمدل 
توانایی ارزیابی آسایش حرارتی موضعی نمایند و بینی میکرده و آسایش حرارتی کلی برای بدن را برمبنای عوامل فردی و محیطی متوسط پیش

های مختلفی از پارامترهای فیزیکی از جمله دمای هوا، دمای های مختلف بدن محدودههای غیریکنواخت، بخشدر حالی که در محیط را ندارند.
های مختلف حرارتی موضعی بخشکنند. بنابراین واکنش افراد به محیط غیریکنواخت بستگی به احساس متوسط تابش و سرعت هوا را تجربه می

های های غیریکنواخت، بیشتر به صورت آزمایشبدن آنها دارد نه به احساس حرارتی کل بدن. در حال حاضر، ارزیابی آسایش حرارتی در محیط
ی استوار بوده است براساس تحلیل رگرسیون نتایج تجرب های ارائه شده،های خاص مثل محیط داخل اتومبیل بوده و مدلکنترل شده در محیط

باشند. هدف از این مقاله ارائه یک مدل آسایش حرارتی برای ارزیابی های انجام شده میکه مختص شرایط فردی و محیطی مطابق با آزمایش
ید، باشد.درمدل جدهای غیریکنواخت میهای مختلف بدن و در نهایت ارزیابی احساس حرارتی کل بدن در محیطاحساس حرارتی موضعی بخش

های مختلف بدن بخشی تانابه، اثرات غیریکنواختی محیط لحاظ شده و دما و فرایندهای فیزیولوژیکی بخش16 با استفاده از مدل فیزیولوژیکی و
گردد. نتایج بدست آمده از مدل جدید با نتایج محاسبه شده و سپس احساس حرارتی موضعی و کل بدن از طریق مدل دانشگاه برکلی ارزیابی می

 های آزمایشگاهی دارد.تجربی موجود مقایسه گردیده که حکایت از همخوانی مناسب نتایج بدست آمده با داده
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  The standard and conventional thermal comfort models such as Gagge and Fangar models are only 

applicable in uniform thermal environments and predict the overall thermal sensationbased on mean 
environmental and individual parameters and are not capable of evaluation of local thermal sensations 

of different body parts. Butunder non-uniform conditions, the human body’s segments may experience a 

wide range of physical parameters such as air temperature, radiation temperature and air velocity. So the 
thermal response of the people to non-uniform conditions depends on local thermal sensation not on 

overall thermal sensation. Nowadays, thermal comfort in non-uniform environments may be predicted 

using experiments in the climate chambers or in automobiles and the proposed models are based on the 
regression analysis of the experimental data from different subjects in special conditions. So the purpose 

of this work is proposing a model for evaluation of local thermal sensation of different body segments 
and overall thermal sensationin non-uniform environments.In the new model, temperature and 

physiological mechanisms of different body parts are obtained by 16-segmentTanabe model and then 

the local and overall thermal sensations are evaluated by the University of Berkeley model. The 
comparison of obtained results by new model with available experimental data shows good agreement 

between them.  
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 مقدمه 1-

های حرارتی اغلب غیریکنواخت و ناپایا هستند و در حالت کلی، محیط

ترین دالیل سرعت هوا مهم تغییرات دمای هوا، دمای متوسط تابش و

هایی وجود های زیادی از چنین محیطغیریکنواخت هستند. مثالهای محیط

هایی با سطوح گرم و یا سرد، وسایل نقلیه دارای تهویه هوای اتاق دارد:

 های دارایهای هم جوار با دماهای مختلف و محیطموضعی، محیط
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هایی . ارزیابی آسایش حرارتی در چنین محیط1های تهویه انفرادیسیستم

ای است و تحقیقات نشان داده است که واکنش افراد به پیچیدهمعموال کار 

های مختلف محیط غیریکنواخت بستگی به احساس حرارتی موضعی بخش

 ها.ها دارد نه به احساس حرارتی کل بدن آنبدن آن

 گایج و 1][ فنگر هایهای استاندارد آسایش حرارتی از جمله مدلمدل

های آسایش سال، به عنوان پرکاربردترین مدل 30که برای بیش از  [2]

اند، برمبنای حرارتی برای ارزیابی احساس حرارتی مورد استفاده قرار گرفته

و  موازنه انرژی برای بدن بوده و برای شرایط یکنواخت توسعه پیدا کرده

توانند احساس و نمی نمایندبینی میاحساس حرارتی کلی برای بدن را پیش

های مختلف بدن را که مستلزم ارزیابی آسایش حرارتی عی بخشحرارتی موض

، ذوالفقاری 2010در سال باشد، ارزیابی کنند. های غیریکنواخت میدر محیط

سازی لباس ای به اصالح نحوه مدلبا معرفی یک مدل سه نقطه [3] و معرفت

های استاندارد آسایش حرارتی پرداختند به این ترتیب که به جای مدل

های سازی یکدست لباس بر روی تمام سطح بدن، شرایط حرارتی بخشلمد

طور مجزا مورد ارزیابی قرار دادند. در مدل سه هپوشیده و لخت بدن را ب

، بدن به سه بخش پوست لخت، پوست [3] ای ذوالفقاری و معرفتنقطه

طور مجزا هپوشیده و بخش مرکزی تقسیم شده و فرآیندهای فیزیولوژیکی ب

این سه بخش ارزیابی شده است. در یک تحقیق دیگر، ذوالفقاری و  برای

، یک مدل آسایش حرارتی زیست گرمایی برای ارزیابی پاسخ [4] معرفت

های ناپایا ارائه کردند. به این ترتیب که حرارتی حسگرهای پوستی در محیط

 تاثیر تغییرات دمای هسته و فرآیندهای ترموفیزیولوژیکی بر دمای حسگرهای

، لحاظ نمودند. در ادامه [5] گرمایی پنس-پوستی را در معادله زیست

منطبق با مقیاس  2یک شاخص احساس حرارتی [6] ذوالفقاری و معرفت

مبنای پاسخ حسگرهای حرارتی پوستی ارائه نمودند. و بر [7] حرارتی اشری

مدل ایشان به دلیل مبتنی بودن بر فیزیک واقعی درک حرارتی انسان، بر 

بینی پدیده کوران بر های استاندارد آسایش حرارتی توانایی پیش ف مدلخال

 و معرفت های ارائه شده توسط ذوالفقاریرفتار حرارتی بدن را دارد. مدل

های پوشیده و لخت و مبتنی بودن رغم تفکیک لباس بین بخش، علی[7,6,4]

و فردی  اساس پارامترهای محیطیبربر فیزیک واقعی درک حرارتی انسان، 

های یکنواخت و ناپایا متوسط یکنواخت هستند بنابراین برای محیط

توانند اثرات محیط غیریکنواخت دهند؛ اما نمیهای قابل قبولی ارائه میجواب

 و توزیع نامتقارن لباس را بر احساس حرارتی افراد لحاظ کنند.

اند دههای فیزیولوژیکی چند بخشی توسعه پیدا کرهای اخیر مدلدر سال

های مختلف تقسیم کرده وپارامترهای فردی، پارامترهای که بدن را به بخش

های مختلف متفاوتی برای بخش فیزیولوژیکی محیطی، خواص و فرآیندهای

های چند بخشی توانایی ارزیابی تاثیر مدلگیرند، در نتیجهبدن در نظر می

نامتقارن لباس بر  تغییرات دمای هوا، سرعت هوا، دمای متوسط تابش و توزیع

های مختلف بدن را دارند؛ اما درنهایت دما و فرآیندهای فیزیولوژیکی بخش

 کنند.شاخصی برای ارزیابی احساس حرارتی موضعی و یا کلی ارائه نمی

بوده است که  [8] های چند جزئی تفاضل محدود، استولویکگذار مدلپایه

تقسیم نموده اها، تنه و سر ها، پشامل دستای بدن را به شش جزء استوانه

در جهت  و هر قسمت دارای چهار الیه )هسته، ماهیچه، چربی و پوست(است

های مختلف بدن از طریق جریان باشد. دراین مدل، ارتباط قسمتشعاعی می

های چند جزئی تفاضل محدود، بیشتر در شود. دیگر مدلخون برقرار می

اند که از آن گذاری شدهپایه [8] راستای توسعه و اصالح مدل استولویک

                                                                                                                                  
1 Personalized Ventilation Systems 
2 TRESP 

و مدل تانابه  [10] ، مدل سالوم و همکاران[9] توان به مدل فیاالجمله می

های مدل های ذکر شده بعضی از نقصاشاره نمود. در هریک از مدل [11]

بدن به بیست المان  [9] استولویک برطر ف شده است. مثال در مدل فیاال

بدن دارای دو سیستم فعال و غیرفعال ای تقسیم شده و در آن، استوانه

شامل تعداد جزءهای افزایش یافته،  [10] باشد. مدل سالوم و همکارانمی

باشد. افزودن گره لباس و اصالح ضرایب انتقال حرارت همرفت و تشعشع می

 16گرهی یک بعدی بوده که در آن بدن به  65یک مدل  [11] مدل تانابه

امل چهار الیه پوست، ماهیچه، چربی و جزء تقسیم شده است. هر جزء ش

باشد که دارای تبادل حرارت از ام مربوط به خون می65باشد. گره هسته می

های چند بخشی ذکر شده باشد. از مدلها میطریق همرفت با سایر گره

های توان برای برآورد دما، انتقال حرارت و فرآیندهای فیزیولوژیکی بخشمی

های ذکر ریکنواخت استفاده نمود. اما نقص مدلمختلف بدن در محیط غی

 اند.شده این است که شاخصی برای ارزیابی احساس حرارتی ارائه نکرده

بینی و ارزیابی آسایش حرارتی در هایی نیز برای پیشالبته مدل

که شامل  اندصورت آزمایشگاهی توسعه پیدا کردهههای غیریکنواخت بمحیط

باشند. می  [12]3گیری وزنی و مدل دمای معادلنهای مبتنی بر میانگیمدل

 توان به مدل ماتسوناگاگیری وزنی میهای مبتنی بر میانگیناز جمله مدل

 [16]و مدل هاگینو و هارا  [15]4، مدل جونز و اوگاوا[14] ، مدل کوهری[13]

که برای محیط داخل اتومبیل توسعه  [13] اشاره نمود. در مدل ماتسوناگا 

 گیری وزنی براساس سطح سه عضو بدن یکده است از طریق میانگینداده ش

 [13] ماتسوناگا نقص مدل شاخص حرارتی برای کل بدن محاسبه شده است.

های مختلف بدن دارای همان احساس حرارتی کل بدن بخش این است که

که برای یک شرکت اتومبیل سازی توسعه  [14] هستند. در مدل کوهری

عضو بدن،  11داده شده است، با استفاده از آدمک حرارتی و مدل گایج برای 

به دست آمده است. به کار بردن مدل دو گرهی  یک دمای موثر استاندارد

واسطه  ههای مختلف بدن ببدون در نظر گرفتن تبادل حرارتی بین قسمت

 [14] مدل کوهری هدایت، یک نقص برایجریان خون و انتقال حرارت 

که در دانشگاه کانزاس توسعه یافته است  [15] در مدل جونز و اوگاوا باشد.می

های نامتقارن، پوست و ای در ارزیابی محیطبرای رفع محدودیت مدل دو نقطه

در این مدل نیز همانند  های خیلی کوچک تقسیم شده است.لباس به قسمت

های مختلف بدن به واسطه جریان ال حرارت بین قسمتهای قبلی انتقمدل

یک سری  [16] خون در نظر گرفته نشده است. در مدل هاگینو و هارا

ای میان احساس حرارتی کلی و احساس حرارتی آزمایش برای یافتن رابطه

در  موضعی اجزاء مختلف بدن در داخل اتومبیل انجام شده است. البته

هایی از بدن که فقط تاثیر احساس حرارتی قسمتکه ارائه شده،  ایرابطه

بیشترین تاثیر را روی احساس حرارتی کلی دارند، در نظر گرفته شده است. 

های موضعی بدن توسط ویون و مدل دمای معادل برای اولین بار برای بخش

برای ارزیابی احساس حرارتی افراد در داخل وسایل نقلیه با  [12] همکاران

مک حرارتیمعرفی شد. در این مدل، دو نمودار یکی برای استفاده از آد

دمایی قابل قبول در شرایط تابستانه و دیگری برای شرایط زمستانه  محدوده

ارائه شده است.همچنین، اخیرا یک مدل برای ارزیابی آسایش حرارتی 

 تحت شرایط محیطی ناپایا و غیریکنواخت، توسط ژانگ و همکاران موضعی

معرو ف  5اه برکلی توسعه یافته است که به مدل دانشگاه برکلیدر دانشگ [17]

باشد. این مدل، یک مدل ارزیابی احساس و آسایش حرارتی موضعی و می

                                                                                                                                  
3 EHT(Equivalent Homogeneous Temperature) 
4 KSU 
5 UCB(Univesity of California, Berkely) 
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باشد. در نهایت، در مدل کلی بدن براساس تحلیل رگرسیون نتایج تجربی می

دانشگاه برکلییک شاخص برای احساس حرارتی کلی ارائه شده است که تاثیر 

س حرارتی موضعی اجزاء مختلف بدن بر احساس حرارتی کلی را نشان احسا

 دهد.می

با توجه به مطالب ذکر شده، تعداد محدودی مدل آسایش حرارتی برای 

های غیریکنواخت وجود دارند. بینی آسایش حرارتی موضعی در محیطپیش

در  اند.صرفاً تجربی بوده و برای محیط خاصی توسعه پیدا کرده هااین مدل

حال حاضر، آسایش حرارتی موضعی با استفاده از دو روش معرو ف ارزیابی 

: روش دمای معادل و مدل آسایش حرارتیدانشگاه برکلی. روش [18] گرددمی

های دمایی قابل قبول به لحاظ آسایش حرارتی دمای معادل، اگرچه محدوده

، اما یک مدل دهدرا برای اجزاء مختلف بدن در شرایط غیریکنواخت ارائه می

تجربی بوده و استفاده از آن محدود به شرایط خاصی است که نتایج در آن 

دست آمده است و در ضمن اثرات رطوبت در آن لحاظ نشده است،از هشرایط ب

مدل دانشگاه برکلی یک مدل مستقل نیست و باید با یک مدل  سوی دیگر

و یا از طریق  تنظیم دمایی و ترموفیزیولوژیکی بدن انسان ترکیب شود

توان گفت که تاکنون مدل های آزمایشگاهی تغذیه شود. بنابراین میداده

که به تنهایی توانایی ارزیابی احساس حرارتی موضعی و  آسایش حرارتی

های غیریکنواخت داشته سپس برآورد احساس حرارتی کلی را در محیط

ه یک مدل ترکیبی بنابراین هد ف از این مقاله، ارائ باشد، ارائه نشده است.

باشد. به های غیریکنواخت میجدید برای بررسی احساس حرارتی در محیط

این ترتیب که در ابتدابرای برآورد شرایط موضعی بدن از جمله دما و 

بینی احساس حرارتی موضعی است، از فرآیندهای فیزیولوژیکی که الزمه پیش

برای این منظور،  یک مدل فیزیولوژیکی چند بخشی استفاده شده است که

انتخاب شده است.پس از ارزیابی دما و فرایندهای  [11] گرهی تانابه 65مدل 

احساس حرارتی موضعی  [17] فیزیولوژیکی، با استفاده از مدل دانشگاه برکلی

آید. مدل پیشنهادی دست میهجزء بدن و احساس حرارتی کل بدن ب 16

حساس حرارتی موضعی و کلی بینی ادلیل این که مدلی برای پیشجدید به

 شود.نامگذاری می 1LOTSاست، 

 LOTS یپیشنهادی: مدل مدل ترکیب 2-

بینی احساس حرارتی افراد در محیط با توجه به مطالب پیشین، برای پیش

های مختلف بدن ضروری حرارتی موضعی بخش غیریکنواخت، بررسی احساس

باشد.از طر ف دیگر، برای ارزیابی احساس حرارتی موضعی باید دما، انتقال می

های مختلف بدن به صورت حرارت و فرایندهای فیزیولوژیکی برای بخش

جداگانه محاسبه شود. بنابراین باید از یک مدل فیزیولوژیکی چند بخشی 

ارزیابی اثرات غیریکنواختی محیط بر دما و سایر  استفاده نمود که توانایی

پارامترها را داشته باشد. برای این منظور در مدل پیشنهادی جدید، از مدل 

تنها دما و  [11] استفاده شده است. اما مدل تانابه [11] ای تانابهنقطه 65

 ای برای ارزیابی احساسکند و رابطهبینی میفرایندهای فیزیولوژیکی را پیش

کند. بنابراین در مدل پیشنهاد شده در حرارتی موضعی و کلی ارائه نمی

دست آوردن دما و اطالعات فیزیولوژیکی ه، پس از بLOTS تحقیق حاضر،

بخش بدن، از روابط پیشنهاد شده برای احساس حرارتی موضعی و  16برای 

 هایاستفاده شده است. در ادامه بخش[17] کلی در مدل دانشگاه برکلی 

پیشنهادی جدید که شامل ارزیابی شرایط موضعی بدن و ارزیابی  مدل

 شود.باشد، بیشتر توضیح داده میاحساس حرارتی موضعی و کلی می

                                                                                                                                  
1 Local and Overall Thermal Sensation Model 

 ای تانابهنقطه 65ارزیابی شرایط موضعی بدن توسط مدل  1-2-

جزء  16باشد که در آن، بدن به می اینقطه 65 یک مدل [11] مدل تانابه

تقسیم شده است و هر جزء شامل چهار الیه پوست، ماهیچه، چربی و هسته 

باشد که دارای تبادل حرارت از ام مربوط به مخزن خون می65باشد. گره می

برای هر جزء بدن و برای هر چهار  باشد.ها میطریق جریان خون با سایر گره

 iمدل تانابه، اندیس  است. درانرژی نوشته شده  الیه اجزاء بدن، معادله موازنه

 معادالت باشند.های اجزاء بدن میبیانگر الیه jبیانگر اجزاء بدن و اندیس 

( تا 1صورت معادالت )موازنه انرژی برای چهار الیه اجزاء بدن و مخزن خون به

 :(  است5)

 (:j=1) الیه هسته

𝐶(𝑖, 1)
𝑑𝑇(𝑖,1)

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑖, 1) − 𝐵(𝑖, 1) − 𝐷(𝑖, 1) − 𝑅𝐸𝑆(𝑖, 1)         )1( 

 (:j=2) الیه ماهیچه

𝐶(𝑖, 2)
𝑑𝑇(𝑖,2)

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑖, 2) − 𝐵(𝑖, 2) + 𝐷(𝑖, 1) − 𝐷(𝑖, 2)              )2( 

 (:j=3) الیه چربی

𝐶(𝑖, 3)
𝑑𝑇(𝑖,3)

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑖, 3) − 𝐵(𝑖, 3) + 𝐷(𝑖, 2) − 𝐷(𝑖, 3)              )3( 

 (:j=4) الیه پوست

𝐶(𝑖, 4)
𝑑𝑇(𝑖,4)

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑖, 4) − 𝐵(𝑖, 4) + 𝐷(𝑖, 3) − 𝑄𝑡(𝑖, 4) −

𝐸(𝑖, 4)                                                                                                  )4( 

 ام:65مخزن خون یا گره  

𝐶(65)
𝑑𝑇(65)

𝑑𝑡
= ∑ ∑ 𝐵(𝑖, 𝑗)4

𝑗=1                                                   16
𝑖=1 )5( 

Whظرفیت گرمایی ویژه ) Cکه  ℃⁄،)Q  ،نرخ تولید حرارتB  تبادل حرارت

,𝑄𝑡(𝑖تبادل حرارت در اثر هدایت،  Dهر گره با مخزن خون،  𝑗)  تبادل حرارت

اتال ف حرارت  RES اتال ف حرارت تبخیری از پوست و Eمحسوس از پوست، 

 باشد.در اثر تنفس می

موازنه  هایمعادله [11] مدل تانابهگردد، در طور که مشاهده میهمان

صورت جداگانه نوشته شده و اجزاء بدن از طریق جزء بدن به 16انرژی برای 

انتقال حرارت هدایت با همدیگر و با مخزن خون در تماس هستند. در نتیجه 

(، دمای پوست، 5( تا )1از معادالت ) با استفاده ،LOTSدر مدل ترکیبی 

محاسبه  منظور شده وو فرآیندهای فیزیولوژیکی اجزاء مختلف بدن  هسته

شود. ضمن این که امکان ارزیابی تاثیر غیریکنواختی شرایط محیطی و می

 . [11] فردی بر پارامترهای ذکر شده وجود دارد

 تعیین احساس حرارتی موضعی و کلی با مدل دانشگاه برکلی  2-2-

در دانشگاه برکلی توسعه  [17] مدل دانشگاه برکلی توسط ژانگ و همکاران

و یک مدل ارزیابی احساس و آسایش حرارتی موضعی و کلی بدن  یافته است

جزء  19 است. در این مدل، یک رابطه برای احساس حرارتی موضعی در

مختلف بدن ارائه شده است که تابعی از دمای پوست موضعی، دمای پوست 

است. دمای  ها نسبت به زمانمیانگین، دمای هسته متوسط و مشتقات آن

وضعی و دمای میانگین پوست بیانگر پاسخ به حالت پایا و مشتقات پوست م

باشد. در قسمت استاتیکی، دمای پوست گر پاسخ به شرایط ناپایا میها بیانآن

گر موضعی نشان دهنده احساس حرارتی موضعی و دمای میانگین پوست بیان

 :[17] است احساس حرارتی کل بدن

𝐿𝑇𝑆𝑖 = 4 (
2

1+𝑒
−𝐶1(𝑇sk,𝑖−𝑇sk,𝑖,set)−𝐾1[(𝑇sk,𝑖−𝑇sk,𝑖,set)−(�̅�sk−�̅�sk,set)]

−

1)  +𝐶2𝑖
𝑑𝑇sk,𝑖

𝑑𝑡
+ 𝐶3𝑖

𝑑𝑇cr

𝑑𝑡
                                                           (6) 

احساس حرارتی موضعی جزء موردنظر،  LTS𝑖 بیانگر اجزاء بدن، iکه اندیس 
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𝑇skin,𝑖  و𝑇skin,𝑖,set  به ترتیب دمای پوست موضعی و دمای پوست خنثی

 �̅�skin,set دمای پوست متوسط برای کل بدن، �̅�skin، جزء موردنظر برای

 و 𝐶2𝑖 دمای هسته متوسط کل بدن، 𝑇cr دمای خنثی برای پوست کل بدن،

𝐶3𝑖 باشند که به ترتیب ضرایب تحلیل رگرسیون برایدمای پوست و هسته می

سرمایش عضو موردنظر ضرایب متفاوتی ارائه شده است.الزم برای گرمایش و 

های مختلف دمای پوست خنثی برای بخش UCB به ذکر است که در مدل

دست آمده هبدن از طریق آزمایش روی افراد مختلف تحت شرایط خنثی ب

(، باید LTS𝑖بعد از به دست آوردن شاخص احساس حرارتی موضعی ) است.

حرارتی موضعی اعضا و احساس حرارتی کلی بدن پیدا ای میان احساس رابطه

نمود. در مدل دانشگاه برکلی با استفاده از تحلیل رگرسیون یک سری فاکتور 

ها احساس حرارتی جزء بدن تعریف شده است که به کمک آن 19وزنی برای 

های مختلف بدن مرتبط شده کل بدن به احساس حرارتی موضعی بخش

 است:

OTS =
∑ weight𝑖.𝐿𝑇𝑆𝑖𝑖

∑ weight𝑖𝑖
                                                                  (7) 

باشد و فاکتور وزنی از رابطه زیر احساس حرارتی کل بدن می OTS که 

 آید:دست میهب
weight𝑖 = 𝑎 × (LTS𝑖 − LTS̅̅ ̅̅ ̅

𝑖)                                                 (8) 

LTS̅̅ضریب تحلیل رگرسیون برای مدل خطی و  𝑎که  ̅̅ ̅
𝑖  میانگین احساس

( 7با استفاده از رابطه ) .[17] های مختلف بدن استحرارتی موضعی بخش

های مختلف بدن را بر احساس توان تاثیر احساس حرارتی موضعی بخشمی

حرارتی کلی ارزیابی نموده و در نتیجه اعضایی که در یک محیط حرارتی 

 کنند، تعیین نمود.یا کمترین اثر را بر احساس حرارتی اعمال میبیشترین و 

 LOTS فلوچارت عملکرد مدل جدید -3-2

نشان داده " 1شکل "صورت شماتیک در هفلوچارت مدل ترکیبی جدید، ب

فرایندهای فیزیولوژیکی، احساس  شده است که به ترتیب نحوه ارزیابی دما،

 دهد. حرارتی موضعی و احساس حرارتی کل بدن را نشان می

 LOTS ارزیابی دقت عملکرد مدل جدید3- 

برای بررسی عملکرد مدل ترکیبی جدید، نتایج به دست آمده برای دمای 

پوست متوسط، دمای پوست موضعی، احساس حرارتی موضعی و احساس 

های تجربی موجود مقایسه شده مورد مختلف با دادهحرارتی کلی در چهار 

گیری از طریق میانگین الزم به ذکر است که دمای متوسط پوست است.

 16بخش بدن و پس از محاسبه دمای پوست موضعی  16براساس سطح 

 دست آمده است:ه( ب9بخش بدن و طبق رابطه )

�̅�skin =
∑ 𝐴Du(𝑖).𝑇skin(𝑖)16

𝑖=1

∑ 𝐴Du
16
𝑖=1 (𝑖)

                                                            (9)  

دمای پوست موضعی و  𝑇skin(𝑖)دمای متوسط پوست برای کل بدن،  �̅�skinکه 

𝐴Du(𝑖)  سطح بخشiباشد. مقادیر مربوط به ام می𝐴Du(𝑖)  در مدل تانابه برای

 است. بخش بدن مشخص شده 16

مختلف، دمای متوسط پوست به دست آمده از مدل در ابتدا در دو مورد 

و عبدالمنیر و  [19] های آزمایشگاهی استولویک و هاردیپیشنهادی، با داده

در مورد اول، افراد با پوشش حدود  مقایسه گردیده است. [20] همکاران

0.1clo دقیقه در معرض محیطی با دمای 30، و در حالت نشسته ابتدا به مدت 

ساعت، محیطی  2قرار گرفتند و سپس به مدت  %40و رطوبت نسبی  30℃

را تجربه کردند و پس از آن دوباره به  %30و رطوبت نسبی  ℃48با دمای 

 ساعت در آن اقامت کردند. 1محیط اولیه بازگردانده شده و به مدت 

 
Fig.1Flowchart of the new model 

 فلوچارت مدل جدید 1 شکل

دست ، دمای متوسط پوست به[19] تجربی استولویک و هاردیعالوه بر نتایج 

 [22] و نتایج کایناکلی و کلیک [21] آمده با نتایج مدل هویزنگا و همکاران

نشان داده  "2 شکل"مقایسه گردیده است که نتیجه این اعتبارسنجی در 

دست آمده از هتوان گفت که نتایج ب، می"2 شکل"شده است. با توجه به 

و  [19] حاضر سازگاری بسیارخوبی با نتایج تجربی استولویک و هاردیتحقیق 

 دارد. [22] و نتایج کایناکلی و کلیک [21] دو مدل تحلیلی هویزنگا و همکاران

در مورد دوم، افراد با پوشش بسیار اندک و در حالت نشسته پنج فاز 

، که شامل [20] های منیر و همکارانآب و هوایی را مطابق با آزمایش شرایط

باشد، تجربه شرایط آب و هوایی خنثی، سرد، خنثی، گرم و خنثی می

 دست آمده از مدل جدیده، متوسط دمای پوست ب"3 شکل"کنند. در می
  

 
Fig.2Comparison ofpredictedmeanskintemperaturewith experimental 
data [19] and simulated data [21,22] 

دست آمده از مدل پیشنهادی با نتایج تجربی هدمای پوست بمقایسه متوسط  2 شکل

 [22,21] سازیو نتایج مدل [19]
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LOTS  اند که نشان دهنده های آزمایشگاهی مربوطه مقایسه شدهدادهبا

 باشد.تطابق بسیار خوب با نتایج تجربی می

سنجی، دمای پوست و احساس حرارتی عنوان مورد سوم برای صحتبه

دست آمده از مدل هچپ و نیز احساس حرارتی کل بدن بموضعی دست 

، مقایسه شده است. [23] های آزمایشگاهی ژانگ و همکارانشبا داده جدید،

دقیقه، در یک  15ها، افراد با پوشش نسبتا کم ابتدا به مدت در این آزمایش

اقامت کرده، سپس سرمایش موضعی روی دست  ℃28  محیط با دمای هوای

شود. برای شرایط ذکر دقیقه اعمال می 19به مدت ℃14ها با دمای چپ آن

شده، دمای دست، احساس حرارتی موضعی دست و احساس حرارتی کل بدن 

با نتایج تجربی "6و  5، 4های شکل"دست آمده از مدل جدید، به ترتیب در به

 اند.مقایسه شده

نشان داده شده است، برای حالت  "6و  5، 4های شکل"طور که در همان

دست آمده از مدل حاضر برای دما، احساس حرارتی هنتایج ب سرمایش موضعی

موضعی دست و احساس حرارتی کل بدن، سازگاری بسیار خوبی با نتایج 

طوری که برای شرایط محیطی و هتجربی مربوطه از خود نشان داده است. ب

شده برای دمای پوست موضعی فردی ذکر شده، ماکزیمم خطای مشاهده 

 باشد. بنابراین واحد می 0.5و برای احساس موضعی و کلی کمتر  ℃𝟏کمتر از 
 

 
Fig. 3 Comparison of calculated mean skin temperature with 
experimental data of Munir et al [20] 

تجربی منیر مقایسه متوسط دمای پوست به دست آمده از مدل حاضر با نتایج  3شکل

 [20] و همکاران

 
Fig. 4 Comparisonofthesimulatedlefthandskin temperatureandmeasured 
data (Zhang et al [23]) 

مقایسه دمای پوست دست بدست آمده از تحقیق حاضر با نتایج تجربی مدل  4 شکل

 [23] ژانگ و همکارانش

 
  

Fig. 5 Comparison of the simulated left hand thermal sensation and 

measured data (Zhang et al.[23]) 
دست آمده از تحقیق حاضر با همقایسه احساس حرارتی موضعی دست چپ ب 5 شکل

 [23] نتایج تجربی مدل ژانگ و همکارانش

 
Fig. 6 Comparison of the simulated overall thermal sensation and 

measured data (Zhang et al [23]) 
دست آمده از تحقیق حاضر با نتایج تجربی همقایسه احساس حرارتی کل ب 6 شکل

 [23] مدل ژانگ و همکارانش

بینی دمای موضعی پوست نیز همانند دمای میانگین مدل جدید در پیش

 دارای عملکرد نسبتا خوبی است.پوست 

های انجام شده توسط چانگ و برای مورد چهارم اعتبارسنجی، آزمایش

ها افراد به مدت سه مدنظر قرار گرفته است. در این آزمایش [24] همکاران

ساعت در یک محیط اداری و با فعالیت معمول اداری قرار گرفتند به طوری 

که محیط ذکر شده دارای یک سیستم تهویه با جریان جابجایی بوده که 

کند و در نتیجه افراد یک محیط گرادیان دمایی عمودی بر محیط اعمال می

سنجی، پنج مورد از این کنند. برای صحترا تجربه می واختغیریکن

 اند که شرایط فردی و محیطی این پنج مورد در جدولها انتخاب شدهآزمایش

آورده شده است. در شرایط محیطی ذکر شده احساس حرارتی موضعی  1

های مختلف بدن و در نهایت احساس حرارتی کل بدن افراد ارزیابی بخش

های تجربی در دست آمده از مدل جدید با دادههقایسه نتایج بشده است که م

 نشان داده شده است. "7شکل "

ماکزیمم و متوسط خطای مشاهده شده برای ارزیابی احساس حرارتی 

واحد و مقادیر  0.38و  0.59کل بدن در مقایسه با نتایج تجربی، به ترتیب 

 و  0.6مختلف بدن،  هایمتناظر برای ارزیابی احساس حرارتی موضعی بخش
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 [24] های چانگ و همکارانو فردی مطابق با آزمایش شرایط محیطی 1جدول
Table 1 environmental and personal conditions of Cheong et al [24] 
experiments 

  (C°)دمای هوا

 0.6mدر ارتفاع

رطوبت 

 نسبی

 سرعت هوا
(m/s) 

 عایق لباس
clo 

 

 مورد

 اول 1.15 0.1 50 20
 دوم 0.91 0.1 50 23
 سوم 0.64 0.02 50 26

 چهارم 0.73 0.05 50 20

 پنجم 0.82 0.03 50 26

دلیل عدم تعریف واضح هتواند ببوده واحد است. خطاهای ایجاد شده می 0.22

های بعضی از پارامترهای محیطی یا فردی مثل نحوه توزیع لباس بین بخش

 باشد.های تجربی مختلف بدن در داده

، [24] های انجام شده توسط چانگ و همکارانعنوان مثال در آزمایشبه

میزان عایق لباس برای کل بدن ذکر شده اما در مورد میزان پوشش 

تواند بر دمای های مختلف بدن اطالعاتی داده نشده که این موضوع میقسمت

د. لذا موضعی اجزاء بدن و نتیجتا بر احساس موضعی و کلی تاثیرگذار باش

تواند ناشی از تفاوت در شرایط باشد و نه خطای دست آمده میهتفاوت نتایج ب

 توان از مدل جدید با. بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر شد، میLOTS مدل

های مختلف بدن و اطمینان کافی برای ارزیابی احساس حرارتی موضعی بخش

 و ناپایا استفاده نمود.احساس حرارتی کل بدن در یک محیط غیریکنواخت 

 بندیخالصه و جمع 4-

های یکنواخت و یا پایا توسعه برای محیط های آسایش حرارتی متداول،مدل

ها ممکن کنند. این مدلبینی میاند و احساس حرارتی کلی بدن را پیشیافته

های قابل قبولی ارائه دهند، اما های یکنواخت جواباست برای محیط

حرارتی اغلب غیریکنواخت و ناپایا هستند و ارزیابی آسایش های محیط

ای است و تحقیقات نشان هایی معموال کار پیچیدهحرارتی در چنین محیط

داده است که واکنش مردم به محیط نامتقارن بستگی به احساس حرارتی 

. [17] هاها دارد نه به احساس حرارتی کل بدن آنهای موضعی بدن آنقسمت

وسیله مدل دمای همگن معادل هحاضر، آسایش حرارتی موضعی بدر حال 

شود که این دما، محدوده آسایش را برای شرایط خاصی تعیین بررسی می

ها و اشخاص مختلف با شرایط کند. بنابراین قایل تعمیم به همه محیطمی

، برای LOTSدر تحقیق حاضر، مدل ترکیبی جدید  .[18] متفاوت نیست

های غیریکنواخت پیشنهاد رارتی موضعی و کلی در محیطبررسی احساس ح

شده است. نتایج بدست آمده از مدل جدید انطباق بسیار خوبی با نتایج 

دارد. اهم نتایج  [19-24]آزمایشگاهی و نظری گزارش شده در تحقیقات 

 عبارت است از: LOTSدست آمده از مدل هب

 دمای متوسط پوست1-4- 

متوسط دمای پوست با دقت قابل قبول محاسبه شده به طوری که خطای آن 

 درجه سلسیوس بوده است. 0.5کمتر از 

 حالت سرمایش و یا گرمایش موضعی 2-4-

دست آمده هدرجه سلسیوس ب 1دمای موضعی پوست با دقت کمتر از  -

 است.

 واحد ارزیابی شده است. 0.5احساس حرارتی موضعی با دقت کمتر از  -

 واحد ارزیابی شده است. 0.5احساس حرارتی کلی با دقت کمتر از  -

های مختلف بدن و احساس احساس حرارتی موضعی بخش 3-4-

 حرارتی کلی

 

 
 Fig. 7 Comparison of calculated local and overall thermal sensation 

with experimental data of Cheong et al [24] 

حرارتی موضعی و کلی بدست آمده از مدل جدید بانتایج مقایسه احساس  7 شکل

  [24] تجربی چانگ و همکاران

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
96

.1
7.

8.
28

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
m

e.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1396.17.8.28.2
https://mme.modares.ac.ir/article-15-7379-en.html


  

 همکاران و نگین معلمی خیاوی های غیریکنواختمعرفی یک مدل آسایش حرارتی جدید برای ارزیابی احساس حرارتی موضعی و کلی در محیط

 

 8شماره  17، دوره 1396 آبانمهندسی مکانیک مدرس،  444
 

های ماکزیمم و متوسط خطا برای پیش بینی احساس حرارتی موضعی بخش

واحد و  0.22و  0.6مختلف بدن در شرایط فردی و محیطی مختلف به ترتیب 

واحد بوده  0.38و  0.59مقادیر متناظر برای احساس حرارتی کلی به ترتیب 

 است.

با توجه به سادگی محاسبات و در نظر گرفتن شرایط غیریکنواخت و 

ی موضعی و کلی ناپایا در مدل جدید، کاربرد آن برای ارزیابی احساس حرارت

 شود.بدن توصیه می
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