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  چكيده
مپيوتري و كاربرد آنها در حوزه علوم  استفاده از روشهاي شبيه سازي كا ،با توجه به پيشرفتهاي بوجود آمده در زمينه فناوريهاي محاسباتي

توان پزشكان را  در اين حوزه با مدلسازي انتقال حرارت در چشم انسان مي. يك مورد اقبال عمومي قرار گرفته استژپزشكي و سيستمهاي بيولو
دود براي شبيه سازي انتقال در اين تحقيق از يك مدل دو بعدي المان مح. در تشخيص زود هنگام بيماريها و التهابهاي چشمي ياري نمود

نتايج اين مدلسازي با نتايج مطالعات عددي مشابه و نتايج مطالعات تجربي مقايسه شده . حرارت در چشم انسان در حالت پايا استفاده شده است
 دو مطالعه عددي مشابه مي  درصد با79/3 و 66/2 درصد با نتايج اندازه گيري هاي تجربي و اختالف 25/0مقايسه نتايج حاكي از اختالف . اند

  . همچنين آناليز حساسيت روي اين مدل انجام گرفته و پارامترهاي غالب در تعيين دماي سطح قرنيه مشخص شده اند. باشد
 

  "پروفيل توزيع دمادر بافت چشم"،"انتقال حرارت زيستي"،"روش المان محدود" :هاي كليدي واژه
 

  مقدمه  -1
مده در زمينه فناوريهاي با توجه به پيشرفتهاي بوجود آ

محاسباتي، استفاده از روشهاي شبيه سازي كامپيوتري و 
يك ژكاربرد آنها در حوزه علوم پزشكي و سيستمهاي بيولو

مورد اقبال عمومي قرار گرفته است، به عنوان مثال از اين 
دست مي توان به مدلسازي انتقال حرارت چشم انسان اشاره 

ل توزيع دما در بافت چشمي در انتقال حرارت و پروفي. نمود
صد سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و روشهاي تهاجمي 
و غير تهاجمي متعددي براي اندازه گيري پروفيل دما در 

روشهاي تهاجمي كه بدواً . ساختار چشم ابداع گرديده است
مورد استفاده قرارمي گرفتند بدليل آسيب هاي منتجه، هم 

از روشهاي . ]1[يواني محدود گرديده انداكنون به مطالعات ح
غير تهاجمي نيزمي توان به روش تصوير برداري مادون قرمز 

)IR ( اشاره نمود كه درحال حاضر بطور وسيعي مورد استفاده
  . قرار مي گيرد

 ]2[ و همكارانEfronدر دو مطالعه تجربي مشابه توسط 
ماي متوسط سطح د ]3[ و همكاران Purslowهمچنين و 

 درجه 3/34م با استفاده از روش تصوير برداري مادون قرمزچش
اين .  درجه سانتيگراد گزارش شده است35±1/1سانتيگراد و 

تفاوت مي تواند بدليل فاكتورهاي متعددي نظير شرايط 

 نمونه هاي مورد ]6[ و سن]5و2[، پلك زدن]5و4[محيطي
 Fielder. چشم تاثير گذارندمطالعه باشدكه روي دماي سطح 

 در مطالعه ديگري با استفاده از روش تصوير برداري و همكاران
 درجه 6/3مادون قرمز نشان دادند كه دماي مركز قرنيه 

بنابراين اگر  ]7[ مي باشدسانتيگرادپايين تر از دماي بدن فرد 
 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود 37دماي بدن شخص 
همچنين .  درجه سانتيگراد باشد4/33بايد دماي مركز قرنيه 

 مطالعات ديگري نيز در اين خصوص با استفاده از فناوريهاي
 نتايج مدلسازي   چرا كه پذيرفته است محاسباتي صورت 

چشم مي تواند پزشكان را در تشخيص زود  حرارتي مناسب 
هنگام مشكالت بينايي نظير بيماريهاي التهابي چشمي ياري 

ن ارتباط تا كنون مطالعات محاسباتي گسترده اي درهمي.نمايد
 و Taflove، 1975نيز انجام گرفته است، در سال 

Brodwin روش تفاضل  محدود پديده انتقال  با استفاده از
 در اين مطالعه .]8[ را مدلسازي نمودندحرارت از سطح چشم

در يك مدل سه بعدي متشكل از دو تصوير دو بعدي تابش 
 مگاهرتز شبيه سازي 1500 و 750  با فركانسامواج ميكروويو

 درجه 4/40 و 3/39شده است و به ترتيب دماي ماكزيمم
در .  براي فركانس هاي تابش فوق بدست آمده استسانتيگراد

اين تحقيق بافت چشمي همگن وبا خواص موادي شبيه به آب 
در نظر گرفته شده است درحاليكه درمطالعه ديگري، 

  شبيه سازي انتقال حرارت زيستي در چشم انسان با استفاده از روش المان محدود

    *و2 و ناصر فتورائي  1حامد قماشچي

 آزمايشگاه -دانشكده مهندسي پزشكي )تكنيك تهران پلي(دانشگاه صنعتي امير كبير 2 دانشكده مهندسي مكانيك و -دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين1
 15914ياالت بيولوژيكي تحقيقاتي مكانيك س

*و2 Nasser@aut.ac.ir    H_Ghomashchi@yahoo.com و 1
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Lagendijkده است كه ضريب هدايت حرارتي   نشان دا
همچنين در اين مدل . ]9[عدسي خيلي كمتر از آب مي باشد

اجزاء داخلي چشم نظير قرنيه و عنبيه در نظر گرفته نشده كه 
مجموع اين ساده سازيها خطاي قابل توجهي را وارد مدلسازي 

 و همكاران در مطالعه ديگري با استفاده از Guy. مي نمايد
 مگاهرتز را روي 2450ود تاثيرات تابش امواج روش المان محد

شرايط مرزي در اين . ]12[چشم خرگوش مدلسازي نمودند
مدل شامل  تبخير و انتقال حرارت تشعشعي از سطح قرنيه 
بوده و شبيه به مطالعه قبل، بافت چشمي بصورت همگن در 

براي ضريب هدايت حرارتي عدسي . نظر گرفته بود
1مقدار 1Wm K−  در نظر گرفته شده كه با مقادير 213/0 −

 سال  در.  مطابقت نداشت]9[تجربي بدست آمده براي آن 
1982 ، Lagendijk يكسري اندازه گيريهاي تجربي را بر

روي چشم خرگوش انجام داده و از نتايج آن براي تعيين 
خواص حرارتي چشم خرگوش با استفاده از روش تفاضل 

در مطالعات تجربي وي دماي سطح . ]9[ نمودمحدود استفاده
 درجه سانتيگراد  اندازه گيري شده ودماي  5/34±7/0قرنيه 

 20/34بدست آمده از روش تفاضل محدود در همان ناحيه 
در مطالعه ديگري توسط .درجه سانتيگراد گزارش شده است 

Scott ان محدود با تقارن مدل دو بعدي الم و همكاران از يك
در اين . ]10[محوري نسبت به محور عنبيه استفاده شده است

 ناحيه بافت چشمي مدلسازي گرديده و شرايط مرزي 6مدل 
در مساله غير . روي قرنيه و صلبيه در نظر گرفته شده اند

خطي ابتدايي، تاثيرات تشعشع با شرايط مرزي همرفتي 
ه خطي تبديل شده جايگزين شده و مساله فوق به يك مسال

 درجه 25/33دماي سطح قرنيه در اين شبيه سازي . است
سانتيگراد گزارش شده كه با مقادير اندازه گيري شده از 

در سال . روشهاي تهاجمي و غير تهاجمي متفاوت اختالف دارد
  Ooi و Ng در مطالعه ديگري نظير مطالعه فوق توسط 2006

عدي با تقارن محوري و با روش المان محدود از يك مدل دوب
 ناحيه بافت 6نسبت به محور عنبيه استفاده شده و براي هر 

سه نوع . چشمي خواص مواد متفاوت در نظر گرفته شده است
شرط مرزي حرارتي همرفت، تشعشع و تبخير اشك  روي 
سطح قرنيه و شرط مرزي همرفت جريان خون روي صلبيه در 

ن شبيه سازي تطبيق نتايج حاصله از اي. نظر گرفته شده است
بسيار بهتري را با نتايج اندازه گيري هاي تجربي 

خاطرنشان مي گردد نتايج حاصله از تحقيق . ]11[اند داشته
حال حاضر با نتايج دو مطالعه ذكر شده اخير مقايسه گرديده 

بيماريهاي چشمي كه علت اصلي نابينايي ها شناخته . است
وع پيدا كرده و رخداد شده اند در كشورهاي توسعه يافته شي

يم غذايي، نحوه زندگي و ژاين بيماريها به عواملي از قبيل ر
اغلب اين بيماريها  بسيار . عوامل متعدد ديگري مرتبط هستند

دير و هنگامي كه بيماري پيشرفت كرده است تشخيص داده 
مي شوند و لذا تشخيص زود هنگام اين بيماريها، درمان آنها را 

شبيه سازي هاي كامپيوتري به همراه  .ممكن مي سازد 
استفاده از الگوريتمهاي هوش مصنوعي مي تواند راه حلي را 

  .براي تشخيص زود هنگام اين بيماريها فراهم آورد
  خواص مواد بافتهاي چشمي). 1(جدول 

  بافت
ضريب هدايت 

 حرارتي
1 1( )Wm K− −  

 گرماي ويژه
1 1( )JKg K− −  

 چگالي
3( )Kgm−  

  1050  4178  58/0  قرنيه
  996  3997  58/0  زالليه
  1100  3180  0042/1  عنبيه
  1050  3000  40/0  عدسي
  1000  4178  603/0  زجاجيه
  1100  3180  0042/1  صلبيه

  
  تئوري و روش حل عددي -2
  معادله حاكم و شرايط مرزي. 2-1

تروپيك فرض شده و نواحي متعدد بافت چشمي همگن و ايزو
گيهاي حرارتي هر ناحيه از چشم از مطالعه ژخواص مواد وي

استخراج گرديده ] Ooi ]11 و Ngتوسط  مشابه انجام شده
  . اند نشان داده شده) 1(كه در جدول 

 به عنوان معادله حاكم Pennesمعادله انتقال حرارت زيستي 
گرفته كه براي بيان انتقال حرارت در چشم مورد استفاده قرار 

  : عبارتست از 
)1(  ( ) ( ), ,

Ttc k T c T T Qt t t b b a in v outt
ρ ωρ∂

=∇ ∇ + − +
∂

  
 گرماي ويژه 3Kgm− ،cدانسيته برحسبρكه در اين رابطه 

 ضريب هدايت حرارتي بافت برحسب 1JKgK− ،kبرحسب 
1 1Wm K− كه بواسطه  −3Wmمنبع حرارتي برحسب ترم Qو  −

متابوليسم دروني و يا منبع حرارت بيروني نظير تابش امواج 
 معرف دما برحسب درجه كلوين Tالكترومغناطيس مي باشد، 

 به ترتيب b و  tانديسهاي .  زمان برحسب ثانيه مي باشدtو  
ي باشند و بيانگر پارامترهاي مربوط به بافت و خون م
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a,انديسهاي  in و ,v out به ترتيب معرف دما خون شريان 
ترم دوم سمت راست . ورودي و وريد خروجي مي باشند

بيانگر انتقال حرارت بواسطه جريان خون درون ) 1( معادله
بدليل .  در چشم مي باشد نرخ جريان حجمي خونωچشم و 

فقدان اطالعات در اين خصوص، در اين مطالعه از اين ترم 
صرفنظر گرديده و لذا تاثير اين ترم در دقت نتايج اين مدل 

قسمت اعظم چشم انسان را زجاجيه . مشخص نمي باشد 
آنرا آب % 99التيني شفاف است كه ژتشكيل داده كه يك ماده 

حال از آنجايي . سخت مي باشدتشكيل داده و مابقي آن جسم 
كه فعاليت متابوليك در قسمت كوچكي از بافت چشمي 
صورت مي گيرد لذا ترم توليد گرمايش متابوليك نيز قابل 

در . صرفنظر بوده و بنابراين صفر در نظر گرفته شده است
 :نهايت فرم كلي معادله مشخصه بصورت مقابل خواهد بود 

)2(  2Tc k T
t

ρ ∂
= ∇

∂
  

حذف شده است ولي ) 2( از معادله t براي ساده سازي انديس 
به بافت چشمي اشاره ) 2(مشخص است كه پارامترهاي معادله 

شرط مرزي اول روي صلبيه اعمال گرديده كه جريان . دارند
عبوري از آن به عنوان يك منبع حرارتي عمل مي كند،  خون

  :بنابراين 
)3(  ( )Tk h T Tbl bln

∂
= −

∂
  

 hbl راستاي عمود بر سطح مرزي،nكه در معادله فوق، 
 دماي Tblضريب انتقال حرارت همرفتي بين خون و چشم و 

شرايط مرزي ثانويه روي قرنيه تعريف . خون عبوري مي باشد
زم انتقال حرارت صورت مي شده اند كه در آنجا سه مكاني

  : گيرد و عبارتند از 
)4(  4 4( ) ( )Tk h T T T T Eamb amb ambn

σε∂
= − + − +

∂
  

 به ترتيب معرف اتالف  )4(ترمهاي سمت راست معادله 
 برحسب  )E(حرارتي بواسطه همرفت، تشعشع و تبخير اشك 

2Wm− انديس ) 4(در معادله . مي باشندamb  معرف محيط
معرف ضريب انتقال حرارت همرفتي برحسب  hخارج، 

2 1Wm K− − ،σبيانگر ثابت استفان بولتزمن به مقدار  
  . بيانگر انتشار مي باشدε و 67/5×8-10 

  كه شرط مرزي صلبيه را بيان نموده) 3(در معادله 
2 1Wm K− − 65 =hbl درنظر گرفته شده و با فرض اينكه طي 

جريان خون از شريان كاروتيد تا شريان چشمي هيچگونه 
= 37اتالف حرارتي نداشته باشيم، دماي خون ورودي به چشم 

Tbl استفاده از . در نظر گرفته شده است درجه سانتيگراد
، در  ]11[  براساس گزارشاتچنين فرضي الزامي است زيرا

هيچيك از مطالعات انجام شده دماي خون در شريان چشمي 
محيط  ضريب همرفت )4( در معادله .گزارش نشده است

2 1Wm K− −10 =hamb25 ماي محيط، د =Tamb درجه 
در نظر گرفته شده ε= 975/0قرنيه  ضريب انتشار سانتيگراد و

در اين مطالعه بدليل محدوديت نرم افزار در اعمال . است
شرايط مرزي همزمان روي سطح قرنيه از اعمال شرط نرخ 

  . استصرفنظر گرديده) 4( در معادله )E(تبخير اشك 

 
   مدل شبكه بندي شده توسط المانهاي چهاروجهي- 1 شكل

  

   پروفيل انتقال حرارت در بافت چشمي در شرايط كنترل-2 شكل
 براي حالت جريان پايا و بدون منبع  )2(همچنين معادله 

  : حرارت خارجي منجر به حل معادله ساده شده زير مي گردد
)5(  2 0k T∇ =  
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 مدلسازي و گسسته سازي. 2-1

براي مدلسازي دو بعدي، تصوير سطح مقطع مياني مدل 
نمونه ) m 0005/0) mm 5/0آناتوميكي چشم را با دقت 

 برداري كرده و اين مختصات را مستقيماً در نرم افزار
ANSYS وارد كرده و با اتصال نقاط به يكديگر مدل 

اني كره چشم تشكيل گرافيكي دو بعدي از سطح مقطع مي
بافتهاي (در اين مدل بين نواحي مختلف مدل . گرديده است

مرز مشترك تشكيل داده شده به نحوي كه ) متفاوت چشمي
براي . امكان جريان شار حرارتي پيوسته وجود داشته باشد

 با نرم افزار تجاري  گسسته سازي مساله از روش اجزاء محدود
ANSYS براي مش بندي ه و  استفاده گرديد10 ويرايش

 گرهي 8 المانهاي حرارتي چهار وجهي مرتبه دو مدل از
 گره 5562 المان و 1813اين مدل داراي . استفاده شده است

  .نمايش داده شده است) 1(اين مش در شكل .  مي باشد
  نتايج -3

پروفيل توزيع دما در چشم نمايش داده شده ) 2( درشكل 
 278/35 يعني جه حرارتواضح است كه پايين ترين در. است

 روي سطح قرنيه بدست آمده و با حركت از درجه سانتيگراد
نتايج اين . قرنيه به سمت صلبيه دما افزايش پيدا مي كند

  ]11[ و ]10[مطالعه با نتايج بدست آمده از دو تحقيق مشابه 
 25/33مقايسه گرديده كه در آنها به ترتيب دماي سطح قرنيه 

منحني هاي . گراد بدست آمده است درجه سانتي64/33و 
مقايسه اي مابين نتايج اين سه مطالعه با فرض دماي محيط 

20= Tamb 3(  درجه سانتيگراد براي مطالعه كنوني در شكل (
بدليل مقايسه بهتر با نتايج حاصل از . نمايش داده شده است

 تحقيق نيز ، در استخراج منحني مربوط به اين]10[تحقيق 
 درجه سانتيگراد در نظر 20، دماي محيط ]10[نظير مطالعه 

در نتايج هر سه مطالعه همانگونه كه از شكل  .گرفته شده است
تا ( پيداست افزايش سريع دما در قسمت خلفي قرنيه  )3(

 كه در هر سه منحني )محدوده يك سانتيمتري پشت قرنيه
تقال حرارت مشخص است بدليل پايين تر بودن ضريب ان

هدايتي عدسي چشم نسبت به ساير نواحي چشمي مي باشد 
زيرا كه ضريب انتقال حرارت هدايتي پايين تر، گراديان دماي 

 .بزرگتري را سبب مي گردد

 آناليز حساسيت  -4

براي بررسي فاكتورهاي موثر در توزيع و انتقال حرارت در 
 آناليزهاي ساختار چشمي، آناليز حساسيت بصورت يكسري

مشابه با تغيير خواص مواد و مقادير پارامترهاي مندرج در 
مدل انجام گرفته است تا عواملي كه  روي اين شرايط مرزي،

بيشترين تاثير را در تعيين دماي نقاط مختلف بافت چشمي و 
كه به عنوان معياري براي وجود (به خصوص دماي سطح قرنيه 

 مشخص دارند) التهاب و بيماريهاي هاي چشمي مي باشد
براي سهولت بررسي تغييرات دما بواسطه تغييرات . گردند

هريك از اين پارامترها، تغييرات دما در امتداد محور عنبيه 
در نظر گرفته شده و منحني تغييرات دما ) محور تقارن جسم(

درون ساختار چشمي در امتداد اين مسير براي حالت كنترل 
 به آنها اشاره 2-2مقادير مرجع استفاده شده كه در قسمت (

در نهايت منحني . نمايش داده شده است ) 4(در شكل ) شد
هاي حاصله از تغييرات پارامترهاي متعدد طي آناليز حساسيت 
نيز با اين منحني مرجع و همچنين با يكديگر مقايسه خواهند 

 .شد

 
  مقايسه نتايج مطالعه كنوني و دو تحقيق مشابه - 3 شكل

 
  ت دما براي مقاديركنترل در امتداد محور عنبيهمنحني تغييرا -4 شكل
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  بررسي تاثير ضريب هدايت حرارتي عدسي چشم. 4-1
به عنوان اولين فاكتور مورد بررسي، تاثير تغييرات ضريب 

با . هدايت حرارتي عدسي چشم مورد توجه قرار گرفته است
افزايش سن افراد ميزان آب عدسي چشم كاهش پيدا مي كند 

 مختلف آب عدسي چشم، ضرايب هدايت  و مقادير]10[
تغييرات دما بواسطه . حرارتي متفاوتي را سبب مي شوند

تغييرات ضريب هدايت حرارتي در مدل مورد بررسي قرار 
 و دماي نقاط مختلف در امتداد مسير از قرنيه تا صلبيه گرفته

روي محور تقارن در ضرايب مختلف هدايت حرارتي بدست 
مطابق شكل ضريب . ايش داده شده اندنم) 5(آمده و در شكل 

هدايت حرارتي پائين تر، دماي پائين تر سطح قرنيه را نتيجه 
مي دهد كه با نتايج مطالعات تجربي حاكي از پائين تر بودن 
دماي سطح قرنيه افراد جوان نسبت به افراد مسن تر مطابقت 
دارد زيرا همانگونه كه اشاره شد با افزايش سن آب عدسي 

هش يافته يا به اصطالح عدسي چشم خشك تر شده چشم كا
و ضريب هدايت حرارتي افزايش پيدا مي كند و انتقال حرارت 
از قسمت خلفي چشم به سطح قرنيه را تسهيل نموده و لذا 

اين در حالي است كه . دماي سطح قرنيه افزايش پيدا مي كند
مطابق نتايج مدلسازي اين تغيير تاثير محسوسي در دماي 

  . خلفي چشم نداردقسمت

 
تاثير تغيير ضريب هدايت عدسي در تغييرات دماي درون بافت  -5 شكل

  چشم در امتداد محور فرضي عنبيه

 
منحني تفاضلي تغييرات دما در مقادير مختلف ضريب هدايت  -6 شكل

 عدسي در امتداد محور فرضي عنبيه

  تاثير ضريب انتقال حرارت همرفتي. 4-2
تاثير ضريب انتقال حرارتي همرفتي با تغيير دو ضريب همرفت 

در ابتدا تاثير تغيير . در مدل مورد بررسي قرار گرفته است 
)ضريب همرفت جريان خون  )hbl و سپس تغييرضريب 

)همرفت محيط  )hamb كه نتيجه تغيير اين دو ضريب در 
 .آورده شده است) 8(و ) 7(شكلهاي 

ابتدا تاثير تغييرات ضريب انتقال حرارت همرفتي خون در 
( )hbl را مورد توجه قرار مي دهيم، تغييرات حاصله در دماي 

نقاط مسير ياد شده بواسطه افزايش ضريب همرفت خون ، در 
مشاهده مي شود كه تغييرات .نشانداده شده است ) 7(شكل 

 در تمامي نقاط داخلي چشم بسيار ناچيز بوده و بيشترين دما
 درجه سانتيگراد بوده كه در تغيير ضريب 119/0اين تغييرات 

2همرفت خون از  1Wm K− 2 به 65 − 1Wm K−  و درفاصله 90 −
 ميليمتري قسمت خلفي قرنيه و در مجاورت 83/3 تا 55/2

اما حساسيت سطح قرنيه نسبت به تغيير . ه استعنبيه رخداد
ضريب همرفت خون را نيز نمي توان از نظر دور داشت زيرا در 
همين مقدار تغييرات ضريب همرفت خون، دماي سطح قرنيه 

 درجه سانتيگراد تغييرات داشته كه اختالف دماي 115/0نيز 
ي  درجه سانتيگراد را با مقدار فوق نشان م004/0بسيار ناچيز 

بنابراين حساسيت سطح قرنيه نسبت به تغييرات ضريب . دهد
همرفت خون را نيز مي توان با حساسيت ناحيه ذكر شده در 

  .باال برابر دانست

 
تاثير تغيير ضريب انتقال حرارت همرفتي خون روي تغييرات  -7 شكل

  دماي درون بافت چشم در امتداد محور فرضي عنبيه
)مرفت محيط براي بررسي تغييرات ضريب ه )hamb هم ،

افزايش و هم كاهش آن نسبت به مقدار كنترل در نظر گرفته 
افزايش و كاهش ضريب همرفت محيط متناسب با . شده است

 انجام گرفته كه متناسب با ]10[مقادير فرض شده در مطالعه 
انتقال حرارت همرفت آزاد از سطح قرنيه مي باشند و نتايج 

همچنين در . نشان داده شده است) 8( مقايسه در شكل اين
عالوه بر مقاديردر نظرگرفته  ]11[اين تحقيق، مشابه مطالعه 
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شده براي شبيه سازي انتقال حرارت همرفت آزاد، ضريب 
2همرفت محيط 1Wm K− −100hamb= نيز براي شبيه سازي 

ارت همرفت اجباري در نظر گرفته شده شرايط  انتقال حر
همانگونه كه مالحظه مي شود افزايش ضريب انتقال .است

حرارت همرفت محيط، ميزان انتقال حرارت از سطح قرنيه را 
  قرنيه مي گردد ولي سطح افزايش داده و سبب كاهش دماي 

 همچنين. روي دماي نقاط داخلي چشم تاثير چنداني ندارد
2ضريب همرفت 1Wm K− − 100hamb=  دماي سطح قرنيه را

 حالتي  مشابهبه نحو چشمگيري كاهش داده كه اين وضعيت
است كه باد به چشم فرد وزيده و شخص احساس خنكي 

 .نمايد مي

 
مقايسه انتقال حرارت همرفت آزاد و انتقال حرارت همرفت  -8 شكل

 ب همرفت محيط و تاثير آن روي دماي سطح قرنيهاجباري با افزايش ضري

  تاثير دماي خون . 4-3
براي بررسي ميزان تاثير تغييرات دماي خون عبوري از صلبيه، 

 39 و 38، 35 درجه سانتيگراد دماي 37عالوه بر دماي كنترل 
درجه سانتيگراد نيز در نظر گرفته شده اند كه معرف دماي 

هاي متفاوت تب و لرز تقريبي بدن فرد بيمار در حالت
نشان ) 9(باشندكه نتايج حاصل از تغييرات دما در شكل  مي

در مقايسه با تاثير ناچيز تغييرات ضريب . داده شده است
بررسي ) 2-4(انتقال حرارت همرفتي خون كه در بخش 

گرديد، تغيير دماي خون، تاثيرات قابل توجهي را در نتايج 
 درجه سانتيگراد كه 39در دماي . حاصله نشان داده است

 99/36دماي بدن شخص تبدار است دماي سطح قرنيه به 
درجه سانتيگراد رسيده و بر اين امر كه تب و يا بيماري فرد را 

 .توان از دماي سطح چشم وي فهميد صحه مي گذارد مي

 
 تغييرات دماي درون غيير دماي خون عبوري از صلبيه درتاثير ت -9 شكل

  محور فرضي عنبيهبافت چشم در امتداد

  تاثير دماي محيط . 4-4
 25براي بررسي تاثير دماي محيط عالوه بر دماي كنترل 

 20 و 30درجه سانتيگراد، افزايش و كاهش دماي محيط به 
درجه سانتيگراد كه به ترتيب بيانگر شرايط گرم آب و هوايي و 
بيانگر دماي محيط با تهويه مطبوع مي باشند نيز در اين مدل 

نمايش ) 10(نظر گرفته شده است و نتايج حاصله در شكل در 
همانگونه كه از منحني ها پيداست افزايش و . داده شده اند

كاهش قابل توجه دماي سطح قرنيه متناسب با افزايش و 
كاهش دماي محيط مشاهده مي گردد در حاليكه در دماي 
قسمت خلفي چشم تغييرات محسوسي مشاهده نمي گردد و 

ييرات دما در قسمت خلفي چشم با افزايش يا كاهش ميزان تغ
.  درجه سانتيگراد مي باشد069/0دماي محيط يكسان و برابر 

 درجه سانتيگراد بواسطه افزايش انتقال حرارت 20در دماي 
 درجه 717/0همرفتي با گراديان دماي بزرگتر، افت دماي 

سانتيگراد نسبت به نتايج دماي كنترل روي سطح قرنيه 
  .ظه مي گرددمالح

 
 تغييرات دماي  بافت چشم در  تاثير تغيير دماي محيط در-10 شكل

 امتداد محور فرضي عنبيه

  تاثير عوامل ديگر . 5-4
عالوه بر موارد ذكر شده در باال، ميزان رطوبت محيط و نرخ 

محيط . ]4[تبخير اشك نيز در دماي سطح قرنيه تاثير گذارند
 قرنيه را كاهش داده و  از سطحر اشكمرطوبتر نرخ تبخي
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عالوه بر  .بنابراين دماي سطحي چشم افزايش پيدا مي كند 
دد  از غاين سطح قرنيه با اليه نازكي از چربي كه

Meibomain كه ]13[ ترشح مي شود، پوشيده شده است 
وظيفه اين اليه جلوگيري از تبخير اشك از سطح قرنيه 

خ تبخير افزايش  و با از بين رفتن اين اليه نر]14[باشد مي
 كه تاثير اين موارد در اين مطالعه در نظر ]15[پيدا مي كند 

 درشرايط مرزي اعمالي Eگرفته نشده است و لذا از پارامتر 
  .  صرفنظر شده است)) 4(معادله (روي سطح قرنيه 

   بحث-5
نتايج بدست آمده از آناليز حساسيت حاكي از اين است كه 

ترهاي غالب و تاثير گذار در دماي خون و دماي محيط پارام
 نيز ]11[ و ]10[دماي سطح قرنيه مي باشند كه از دو مطالعه 

عالوه بر اين عدم در نظر . نتايجي مشابه گزارش شده است
گرفتن پارامتر نرخ تبخير اشك در اين تحقيق و مقايسه نتايج 

 نيز نشان مي دهد كه ]11[ و ]10[با نتايج بدست از مطالعات 
تر نيز تاثير عمده اي را در تعيين دماي سطح قرنيه اين پارام

دارد ولو اينكه عدم فرض آن تاثيري را در تعيين پارامترهاي 
غالب در دماي سطح چشم نداشته و در خصوص پارامترهاي 

در بررسي تاثير . موثر پيش بيني نادرستي را ارائه نكرده است
ير ياد پارامترهاي ذكر شده در مبحث آناليز حساسيت در مس

شده روي محور عنبيه يا محور تقارن مدل، برخالف تحقيق 
 كه نقطه واقع روي سطح قرنيه را نقطه اي معرفي نموده ]11[

كه نسبت به تمامي پارامترهاي ذكر شده بيشترين حساسيت 
را نشان داده و بيشترين تغييرات درجه حرارت را داشته است، 

 دماي محيط، دماي اين مطالعه در بررسي تاثير پارامترهاي
خون عبوري از صلبيه و ضرايب همرفت محيط و خون نتايجي 
مشابه را در بر داشته و سطح قرنيه را به عنوان سطحي كه 
بيشترين حساسيت را نسبت به تغيير پارامترها نشان داده 
معرفي مي كند ولي در بررسي تاثير ضريب هدايت حرارتي 

 يابيم كه دو نقطه در مي) 5(عدسي با كمي توجه به شكل 
اكسترمم در اين منحني مشاهده مي شود و بيشترين تغييرات 

 10 و 38/6درجه حرارت در اين نقاط يعني در فواصل 
ميليمتري قسمت خلفي قرنيه رخ داده كه در مدل ارائه شده 
ابتدا و انتهاي موقعيت قرار گيري عدسي چشم مي باشد و 

 ميليمتري 62/8ه نقطه عطف اين منحني تغييرات در فاصل
. قسمت خلفي قرنيه يعني تقريباً وسط عدسي چشم قرار دارد

براي بررسي بهتر، تغييرات تفاضلي دماي محور فرضي عنبيه 

نشان ) 6(در ضرايب هدايت حرارتي متفاوت عدسي در شكل 
داده شده است كه نقاط اكسترمم و عطف ياد شده در اين 

 مي توان دريافت بنابراين. شكل بوضوح مشاهده ميگردند
نقاطي كه بيشترين حساسيت را به تغييرات ضريب هدايت 
عدسي نشان مي دهند نقاط اكسترمم اين منحني يعني نقاط 
ابتدايي و انتهايي موقعيت قرارگيري عدسي چشم و مرز اين 
ناحيه با ساير بافتهاي مجاور مي باشد كه از لحاظ منطقي نيز 

ن اينگونه استنتاج نمود كه لذا مي توا. صحيح به نظر مي رسد
 در اين خصوص ]11[ و ]10[نتايج استخراج شده از مطالعات 

  .از دقت كافي برخوردار نمي باشند
، نتايج اندازه گيري دماي سطح چشم با ]11[در مطالعه 

روشهاي تجربي مختلف طي جدولي گزارش شده و مقدار 
 ارائه  براي دماي سطح قرنيه درجه سانتيگراد را65/34متوسط 

 ]10[با نتايج مطالعه مشابه  مقدار متوسط اگر اين. نموده است
 درصد و اگر با نتايج مطالعه مشابه 4مقايسه گردد اختالف 

 درصد بدست مي آيد 9/2 مقايسه گردد اختالف ]11[
درحاليكه مقايسه نتايج اين تحقيق براي دماي سطح قرنيه 

كر شده اختالف با مقدار متوسط ذ)  درجه سانتيگراد561/34(
 درصدي را نتيجه مي دهد و ظاهراً بيان مي كند كه 25/0

نتايج اين تحقيق اختالف كمتري را با نتايج اندازه گيري هاي 
تجربي داشته و نتايج اين مدلسازي از اعتبار بيشتري برخوردار 
است ولي اين در حالي است كه اغلب روشهاي اندازه گيري 

  بصورت ]11[رج در مطالعه تجربي ذكر شده در جدول مند
تهاجمي بوده و به سبب التهابهاي ايجاد شده منجر به اندازه 
گيري دماي بيشتر سطح قرنيه مي شوند و بطور كلي در اين 

 درجه سانتيگراد دور از 6 تا 3روشها خطاي اندازه گيري 
، در اين مدلسازي نيز به سبب عدم در نظر ]16[انتظار نيست 

تبخير اشك در انتقال حرارت از سطح چشم، گرفتن تاثير نرخ 
دماي سطح قرنيه بيش از مقدار واقعي برآورد گرديده و به 
همين دليل نتايج اين مدلسازي نسبت به دو مطالعه مشابه، با 

  .نتايج اندازه گيري هاي تجربي قرابت بيشتري دارد
مقايسه نتايج سه مطالعه مشابه انجام شده در اين با 

، مشاهده مي شود كه تفاوتهايي مابين )3(خصوص در شكل 
منحني هاي نتايج وجود دارد كه علل اصلي اين تفاوتها 

  :عبارتند از 
 برخالف مدلسازي انجام :در نظر گرفتن دماي متفاوت محيط

 كه دماي محيط را ]11[ در مطالعه Ooi و Ngشده توسط 
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 درجه سانتيگراد فرض شده كه دماي محيط 20ماي محيط د
با تهويه مطبوع و دماي محيط اكثر محيطهاي درماني از جمله 

با اين فرض، . بيمارستانها و مطبهاي چشم پزشكي مي باشد
 در اين دماي محيط، دماي پائين ]Scott ]10نتايج مدلسازي 

ت كه تر سطح قرنيه را پيش بيني مي نمايد و اين درحاليس
تحقيق كنوني با فرض دماي كمتر محيط دماي سطح قرنيه را 
بيش از دو مدل ديگر پيش بيني مي نمايد و اين اختالف 
بدليل در نظر نگرفتن ترم نرخ تبخير اشك در شرايط مرزي 
انتقال حرارت از سطح قرنيه بوده كه به تبع آن دماي باالتر 

  . سطح قرنيه را نتيجه مي دهد
 ]10[ در مطالعه Scott در مدل :اد در مدلها تفاوت خواص مو

خواص مواد يكساني براي عنبيه، زالليه و صلبيه در نظر گرفته 
 توسط ]11[شده در حاليكه در مدل استفاده شده در مطالعه 

Ng و Ooi و همچنين مدل كنوني خواص مواد هر ناحيه از 
بافت چشم با يكديگر تفاوت داشته و در اين مدلسازي نيز 

 ]11[اص مواد هر ناحيه از بافت چشمي مطابق مطالعه خو
 . انتخاب شده اند

عليرغم اينكه امكان دارد نتايج مدلسازي هاي معتبر 
كامپيوتري برآورد خوبي را از دماي سطح چشم و توزيع دما در 
ساختار داخلي چشم ارائه دهند و خطاي كمتري را نسبت به 

 ]11[ و ]10[ام شده مطالعه كنوني و يا مطالعات مشابه انج
داشته باشند ولي زير محدوديت هاي بكار رفته در روش نياز 

تعيين . به ارزيابي نتايج از طريق تجربي را ضروري مي سازد
روش مادون قرمز . دماي داخل بافت چشمي بسيار دشوار است

كه بطور متداول در اندازه گيري دما مورد استفاده قرار مي 
. سطح قرنيه را اندازه گيري مي نمايدگيرد تنها دماي موضعي 

همچنين وجود فرضيات و ساده سازيهايي نظير هموژن بودن 
بافتهاي داخلي چشم، خواص مواد و شرايط مرزي نتايج 

يكي ديگر از نقاط . مدلسازي را تحت الشعاع قرار مي دهند
ضعف مدلسازي دو بعدي اين است كه مدلهاي دو بعدي نمي 

دما روي سطح قرنيه نظير ترموگرام هاي توانند الگوي توزيع 
بنابراين عليرغم . روش ترموگرافي مادون قرمز را ارائه دهند

افزايش پيچيدگي مساله و افزايش زمان محاسبات كامپيوتري، 
  .استفاده از مدل هاي سه بعدي مناسب تر مي باشد

   نتيجه گيري -6
حدود، در اين مطالعه با استفاده از يك مدل دو بعدي المان م

توزيع دما در ساختار چشم انسان در شرايط پايا شبيه سازي و 

نتايج اين شبيه سازي با نتايج . مورد بررسي قرار گرفته است
مطالعات مشابه و همچنين با نتايج اندازه گيريهاي تجربي 

بدليل محدوديت نرم افزار، ترم نرخ . مقايسه گرديده است
رزي اعمالي روي سطح تبخير اشك از سطح قرنيه در شرايط م

قرنيه در نظر گرفته نشده كه اختالف قابل توجهي را با نتايج 
مطالعات عددي مشابه و قرابت بيشتري را با نتايج اندازه 

عالوه بر تاثير قابل توجه نرخ . گيريهاي تجربي سبب شده است
تبخير اشك در تعيين دماي سطح قرنيه كه از مقايسه نتايج 

طالعه مشابه ديگر بدست آمده با استفاده از اين مطالعه با دو م
آناليز حساسيت مشخص گرديد كه دو پارامتر دماي خون 
عبوري از صلبيه و دماي محيط نيز تاثير عمده اي را در دماي 

با آناليز حساسيت ضريب هدايت حرارتي . سطح قرنيه دارند
عدسي چشم مشخص گرديد برخالف نتايج بدست آمده از 

مشابه در اين خصوص، بيشترين حساسيت به مطالعات عددي 
تغيير ضريب هدايت عدسي را نقاط ابتدايي و انتهاي موقعيت 
قرار گيري عدسي و يا به عبارتي مرز عدسي چشم با ساير 

  .  بافتهاي مجاور نشان مي دهند
با مقايسه نتايج مدلسازي هاي كامپيوتري انتقال حرارت در 

ي هاي تجربي مشهود است ساختار چشم با نتايج اندازه گير
كه درصد خطاي كمي مابين نتايج وجود دارد كه راه را براي 
مدلسازي هاي معتبر كامپيوتري ديگر براي پوشاندن اين 

همچنين استفاده از الگوريتمهاي هوش . نقيصه باز مي گذارد
مصنوعي و پيشرفت تكنولوژي در زمينه تصوير برداري مادون 

عاتي مورد نياز براي پيش بيني قرمز مي تواند بانك اطال
بيماريها و التهاب هاي چشمي را با استفاده از يك مدل 
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