
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مطبوع و تاسيسات حرارتي و برودتي مقاالت اولين كنفرانس بين المللي تهويهمجموعه 

 هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394ارديبهشت  31 

 مجري: انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران

HVACconf-IRSHRAE-1-053 

 

1 
 

  از كوران ناشي بر شرايط آسايش حرارتي افراد و درصد نارضايتي بررسي ميداني اثرات استفاده از سيستم هاي سرمايش انفرادي
 

 zolfaghari@birjand.ac.irدانشگاه بيرجند؛ ، استاديار گروه مهندسي مكانيكسيد عليرضا ذوالفقاري، 

 ali.foad7@gmail.comدانشگاه بيرجند؛ ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيكعلي فوادالديني، 

  mo_ho321@yahoo.com؛ دانشگاه بيرجند،  كارشناسي ارشد مهندسي مكانيكانشجوي د، سيد محمد هوشمند

 

  چكيده 
 سايشآ بر انفرادي سرمايش سيستم عملكرد بررسي تحقيق، اين انجام از هدف

 زا منظور اين براي. باشدمي كوران ازناشي  رضايتي نا ميزان و افراد حرارتي
 يك با نمونه اتاق يك در انرژي و جريان بر حاكم معادالت عددي سازي مدل

. است شده استفاده فوم اوپن عددي حلگر كمك به آن حل و كار ميز و شخص
 و وزش زواياي دما، اساس بر عددي يهاسازي مدل حاضر تحقيق  در

 انفرادي سرمايش هايدريچه از ورودي جريان براي مختلف ورودي هايسرعت
. ستا گرديده معرفي مطلوب وضعيت عنوان به وضعيت يك نهايتا و شده انجام
 30 وزش زاويه سلسيوس، درجه 16 دماي كه دهد مي نشان تحقيق نتيجه
 ار مطلوبي بسيار شرايط ثانيه بر متر 1,5 سرعت و ميز سطح به نسبت درجه

. كند مي ايجاد كوران از نارضايتي درصد و حرارتي آسايش شاخص لحاظه ب
 درصد و است 0,5 تا -0,5 محدوده در حرارتي آسايش شاخص حالت اين در

  .دارد قرار درصد 10 تا 5 بين نيز كوران از ناشي نارضايتي
  

  واژه هاي كليدي
  سيستم سرمايش انفرادي، شرايط آسايش حرارتي، نارضايتي ناشي از كوران.

  
  مقدمه

هاي تهويه مطبوع بر كسي پوشيده نيست. اين امروزه اهميت سيستم
ر كنند. دها به منظور تامين بار حرارتي و برودتي ساختمان عمل ميسيستم

ها با تمركز بر جبران كردن اتالفات حرارتي ساختمان، طراحي اين نوع سيستم
 اين شود. در نتيجهشرايط آسايش حرارتي ساكنان را در نظر گرفته نمي

ها داراي توانايي ايجاد آسايش حرارتي براي همه ساكنان نيستند. سيستم
ه شود كيعني تفاوت در ميزان پوشش لباس و شرايط خاص هر فرد باعث مي

هاي تهويه نتوانند در سرمايش و گرمايش شرايط حرارتي مناسبي را سيستم
اي جديد در ايدههاي اخير براي همه افراد به وجود آورند. در نتيجه در سال

هاي تهويه مطبوع به جاي اين زمينه مطرح شده است كه بر اساس آن سيستم
تمركز بر جبران بارهاي ساختمان به تامين شرايط آسايش حرارتي براي 

هاي تهويه مطبوع به عنوان سيستم پردازد. اين نوع سيستمساكنان مي
ر ها دن نوع سيستمشوند. در ايسرمايش و يا گرمايش انفرادي شناخته مي

هايي تعبيه نزديكي محل قرار گرفتن هر يك از ساكنان ساختمان دريچه
شود تا هوا را با سرعت و دماي مناسب وارد محيط نمايند. با اين كار به مي

جاي مطبوع ساختن هواي كل ساختمان، شرايط مطلوب تنها در نزديكي 
ساختمان كاهش پيدا محل قرار گرفتن ساكنان تامين شده و مصرف انرژي 

ي هايها مربوط به ساحتمانخواهد نمود. بديهي است كاربرد اين نوع سيستم
هاي باشد، مانند ساختمانمي باشد كه در آن محل استقرار ساكنان ثابت مي

اد هاي يها در محيطاداري و آموزشي. در نتيجه با استفاده از اين نوع سيستم

به شرايط مطلوب حرارتي براي هر يك  شده مي توان با مصرف انرژي كمتر
اي از يك سيستم تهويه انفرادي نشان نمونه 1در شكل  از ساكنان دست يافت.

  ].1. [داده شده است

 
: سيستم تهويه انفرادي1شكل   

 
ي حركتي در ادارات و مراكز آموزشي و تاثير با توجه به محدود بودن دامنه

ش آفتاب و ساير اثرات استفاده از اين پذيري اين مكان ها از پنجره ها و تاب
نوع سيستم تهويه مطبوع كمك قابل توجهي به تامين شرايط حرارتي مطلوب 

ات انجام ها تحقيقنمايد. با توجه به سابقه كم اين نوع سيستمبراي ساكنان مي
 2004]  در سال 2مليكوف[ ها نيز چندان گسترده نيست.گرفته در زمينه آن
 3هاي تهويه انفرادي سرعت وزش هواي باالتر از در سيستم نشان داد داد كه

شود.كازمارزيك و روز نارضايتي حرارتي در افراد ميمتر بر ثانيه موجب ب
نفر از  30در تحقيقي تجربي به بررسي واكنش 2004] در سال 3همكاران[

ي هي انفرادي و تهويساكنان يك محيط اداري نسبت به دو نوع سيستم تهويه
گر اين طي پرداخته و اين دو سيستم را مقايسه كردند. اين مقايسه بياناختال

ي اختالطي، ي انفرادي در مقايسه با تهويهموضوع بود كه سيستم تهويه
ين بخشد و همچناي بهبود ميكيفيت هواي استنشاقي را به طور قابل مالحظه

  2005 شود. در سالباعث كاهش شديد عاليم سندروم ساختمان بيمار مي
به بررسي احساس افراد فاقد تطابق با نواحي گرمسيري  ]4[ سيكار و همكاران

 هاي پايانهنسبت به جريان هواي به كار رفته به صورت موضعي از دستگاه
ي انفرادي پرداختند. نتايج نشان داد كه درصد زيادي از تخليه هواي تهويه

 يها محدودهناراضي بودند، آنافراد در هر دو مقادير سرعت پايين و باالي هوا 
 متر بر ثانيه تشخيص دادند. سان و همكاران 9/0تا  3/0سرعت قابل قبول را 

با آزمايش انسان و آدمك حرارتي، يك دستگاه پايانه هوا  2007] در سال 1[
ي را ي انفرادي متخلخل دايروي براي يك سيستم تهويهبه شكل يك صفحه

كرد، مورد بررسي قرار اغتشاشات كار مي كه تحت دو سطح مختلف از شدت
دادند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه هر چه شدت اغتشاشات جريان 

توان اندازه سرعت هواي ي انفرادي كمتر باشد، ميوزشي در سيستم تهويه
در سال  ]5[وزشي را به ميزان بيشتري افزايش داد. همچنين، يانگ و همكاران
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ي انفرادي كنترل شده توسط شخص و سقف آويز تهويهيك سيستم  2010
را به منظور فراهم كردن آسايش حرارتي و هواي تازه بدون تأثيرگذاري روي 

ها از يك مانكن حرارتي جهت ارزيابي توانايي زيبايي داخلي، توسعه دادند. آن
ها دريافتند كه دماي هواي سيستم در خنك كردن افراد استفاده كردند. آن

درجه سلسيوس  5/23جي مناسب از سيستم تهويه انفرادي و اتاق برابر خرو
ليتر بر ثانيه براي هر فرد متغير  16تا  4ي بوده و نرخ جريان هوا در محدوده

  باشد.مي
در تحقيقات پيشين اثرات عواملي مانند سرعت و دماي هواي وزشي بر شرايط 

ق سعي داريم ضمن مدل آسايش حرارتي افراد بررسي شده است. در اين تحقي
سازي جريان و دماي ناشي از وزش هوا در يك سيستم تهويه انفرادي اثرات 
نارضايتي مربوط به كوران را بر افراد حاضر در اتاق براي فصل تابستان بررسي 

كه در سرمايش انفرادي، سرمايش به صورت محلي نماييم. با توجه به اين
بايست به نقش جزئيات هندسه مي هاي عدديگيرد در مدل سازيصورت مي

توجه بيشتري كرد. از اين رو در تحقيق حاضر حضور انسان و همچنين زاويه 
  وزش جريان مورد توجه قرار گرفته است.

  
  فضاي نمونه

 متر 2,7 و 3 ،4 ارتفاع و عرض طول، با اتاقي حاضر تحقيق در نمونه فضاي
 سانتي 30×10 ابعاد به هاييدريچه و دارد قرار اتاق وسط در ميزي. باشدمي
 مختلف زواياي و سرعت دما، با هوا جريان. است شده تعبيه ميز روي متر

 هب انسان حضور همچنين. شودمي وزيده انسان سمت به ميز سطح به نسبت
 رنظ مورد اتاق. است شده گرفته نظر در ميز پشت در ايساده هندسه صورت
 ها ديواره دماي و بوده متر سانتي 20×20 ابعاد به خروجي دريچه دو داراي

 هندسه كلي نماي 2 شكل در. است شده گرفته نظر در سلسيوس درجه 40
  .است شده داده نشان اتاق

 

 
: نماي كلي هندسه اتاق2شكل  

  
  شبكه بندي

براي مدل سازي بهينه فضاي نمونه مورد نظر با توجه به تقارن موجود در 
هندسه اتاق، تنها نيمي از هندسه مورد بررسي عددي قرار گرفته است. در 
صفحه تقارن، شرط مرزي تقارن اعمال گرديده است. تعداد نقاط شبكه برابر 

ن ا نشانماي كلي شبكه بندي فضاي نمونه ر 3شكل عدد مي باشد.  197000
  مي دهد.

 
شبكه بندي فضاي نمونهنماي كلي  :3شكل  

  
  معادالت حاكم

  معادالت حاكم بر اين مدل سازي شامل پايستگي جرم، مومنتوم و انرژي است.

0																																																																					 1  
  

1
 

																																																													 2  
  

																																		 3  
بدن به شرايط محيطي نياز به مدل آسايش بيني پاسخ حرارتي براي پيش

حرارتي با صحت عملكرد و دقت كافي است. يكي از مدلهاي پركاربرد و قابل 
] 6سازي احساس حرارتي افراد، مدل آسايش حرارتي فنگر[اتكا در زمينه مدل

] 8[ 55] و اشري 7[ 7730است. اين مدل در استانداردهاي تأسيساتي ايزو 
]، 6اندارد آسايش حرارتي معرفي شده است. در مدل فنگر[و به عنوان مدل است

ف شود و اختالي موازنه انرژي براي بدن انسان در شرايط پايا نوشته ميمعادله
ي شرايط ميان توليد و اتالف حرارت از بدن، به عنوان عامل تعيين كننده

  شود:حرارتي بدن تعريف مي
)4(                                     ( ) (Q )k C r e resL M W Q Q Q Q         

 eQوkQ ،cQ،rQكار انجام شده توسط شخص، Wنرخ متابوليك،  Mكه 
 جايي، تابش و تبخيربه ترتيب اتالف حرارت توسط سازوكارهاي هدايت، جابه

) است. بر اين 2W/mاتالف حرارت از طريق تنفس (همگي بر حسب resQو
ي تجربي زير را براي ارزيابي احساس حرارتي فرد پيشنهاد اساس فنگر رابطه

  كند: مي
)5 (                   / / /           [ ]    PMV exp M L  0 303 0 036 0 028   
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 3و  -3بيانگر احساس حرارتي افراد است و مقدار آن بين  PMV1شاخص 
متغير است و هر عدد صحيح بين اين دو مقدار معادل يك احساس معين 

 1معادل گرم،  2معادل احساس خيلي گرم،  3حرارتي است، به طوري كه 
 -3معادل سرد و  -2معادل كمي سرد،  -1معادل خنثي،  0معادل كمي گرم، 
ي معرف محدوده 7730همچنين استاندارد ايزو  ]6[است.معادل خيلي سرد 

5/0PMV≤≤5/0- ي مجاز براي شرايط آسايش حرارتي به عنوان محدوده
] در اين شرايط ميانگين ميزان نارضايتي حرارتي افراد نسبت به 7است.[

فنگر درصد نارضايتي ناشي از وزش در ] 7فراتر نخواهد رفت.[ %10محيط، از 
  د:بيان كر) 6(ناميد و آن را طبق رابطه  PDناحيه سرو گردن را 

)6(           
/( )( / ) ( / / )aPD t V VTI   0 622334 0 05 3 314 0 3696   

PD ،درصد نارضايتي at،(درجه سلسيوس) دماي هواV  سرعت متوسط هوا
)m/s و (TI  شدت اغتشاش جريان هواي وزشي است. بر طبق استاندارد ايزو

ي به عنوان محدوده %10]، مقدار نارضايتي ناشي از كوران كمتر از 7[ 7730
نيز به منظور  ]9مجاز به لحاظ شرايط آسايش افراد معرفي شده است. آوبي[

ي سرمايش موضعي، نمودارهايي را بيني درصد نارضايتي ناشي از پديدهپيش
توان شدت اغتشاش جريان را به يك سرعت اند كه به كمك آنها ميارائه كرده

متوسط معادل تبديل كرده و از اين سرعت متوسط معادل در مدل آسايش 
  حرارتي فنگر استفاده كرد.

 
  نتايج

ي وزش و سرعت هواي ورودي بر ر به بررسي تأثير دما، زاويهدر تحقيق حاض
آسايش حرارتي و درصد نارضايتي ناشي از كوران پرداخته شده است. طبق 

 26تا  23استانداردهاي آسايش حرارتي، دماي آسايش در تابستان در بازه 
ي باشد. همچنين سرعت جريان هواي مطلوب در بازهدرجه  سلسيوس مي

ر تگيرد. بر اين اساس، به منظور تعيين دقيقمتر بر ثانيه قرار مي 5/1تا  1/0
شرايط حرارتي مطلوب براي سيستم سرمايش انفرادي الزم است تا شرايط 

، دما و زاويه وزش مختلف مورد بررسي قرار آسايش حراتي افراد تحت سرعت
 20زش ي وي بين ارتفاع و تغييرات دما براي زاويهرابطه 4گيرد. در شكل 

  درجه نسبت به ميز نشان داده شده است.

 
: تغييرات دما بر حسب ارتفاع4شكل   

                                                 
1 Predicted Mean Vote 

تا  7/0گيرد، بدن فرد در ارتفاع اي كه فرد در پشت ميز قرار ميدر محدوده 
گيرد. شايان ذكر متري از كف زمين در معرض جريان وزشي قرار مي 15/1

متر و متوسط  1/1حدود است كه متوسط ارتفاع سر افراد در شرايط نشسته 
به ترتيب شاخص احساس  6و  5متر است. در شكل  7/0ارتفاع ميز كار تقريباً 

حرارتي افراد و درصد نارضايتي ناشي از كوران در دماهاي ورودي متفاوت 
متر بر ثانيه نشان  1درجه نسبت به سطح ميز و سرعت  20براي زاويه وزش 

شود بهترين وضعيت شاخص يداده شده است. همان طور كه مشاهده م
  درجه سلسيوس بدست آمده است.  14و  16حرارتي در حالت دو دماي 

 

 
هاي : تغييرات شاخص آسايش حرارتي بر حسب ارتفاع براي دما5 شكل

متر بر ثانيه 1درجه و سرعت  20مختلف با زاويه وزش   
 

 
مختلف با هاي : درصد نارضايتي از كوران بر حسب ارتفاع براي دما6 شكل

متر بر ثانيه 1درجه و سرعت  20زاويه وزش   
 

درجه نسبت به سطح ميز سعي در بهبود شاخص  30با افزايش زاويه وزش به 
هاي حرارتي در قسمت سر و گردن انسان شده است. نتايج اين حالت در شكل
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به ترتيب براي شاخص آسايش حرارتي و درصد نارضايتي از كوران ارائه  8و  7
  ت.شده اس

 

 
 14 هايدما براي ارتفاع حسب بر حرارتي آسايش شاخص : تغييرات7شكل 
ثانيه بر متر 1 سرعت و درجه 30 وزش زاويه با درجه سلسيوس 16و   

  

 
و  14 هايدما براي ارتفاع حسب : درصد نارضايتي ناشي از كوران بر8شكل 

ثانيه بر متر 1 سرعت و درجه 30 وزش زاويه با درجه سلسيوس 16  
  

ي وزش متر بر ثانيه و ثابت نگاه داشتن زاويه 1,5با افزايش سرعت وزش به 
ي سلسيوس بهبود درجه 16و  14نسبت به حالت قبل براي دو دماي 

به ترتيب  10و  9گيري در نتايج حاصل شد. نتايج بدست آمده در شكل چشم
  ت.ائه شده اسبراي شاخص آسايش حرارتي و درصد نارضايتي ناشي از كوران ار

 
 14 هايدما براي ارتفاع حسب بر حرارتي آسايش شاخص : تغييرات9شكل 

ثانيه  بر متر 51, سرعت و درجه 30 وزش زاويه با درجه سلسيوس 16و   
 

 
 14 هايدما براي ارتفاع حسب : درصد نارضايتي ناشي از كوران بر10شكل 

ثانيه بر متر 51, سرعت و درجه 30 وزش زاويه با درجه سلسيوس 16و   
  

نمايي گرافيكي از توزيع دما در مقطع مياني اتاق و محل قرارگيري  11شكل 
 1,5درجه و سرعت  30درجه سلسيوس، زاويه وزش  16انسان را در دماي 

متر بر ثانيه براي جريان ورودي ارائه كرده است. همانطور كه مشاهده مي 
ف انسان را تحت تاثير قرار شود سيستم سرمايش انفرادي تنها محدوده اطرا

  داده است.
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 16: نمايي گرافيكي از توزيع دما در مقطع مياني اتاق در دماي 11 شكل

متر بر ثانيه براي  1,5درجه و سرعت  30درجه سلسيوس ، زاويه وزش 
 جريان ورودي

 
  نتيجه گيري

توان با تغيير دما، زاويه وزش دهد كه مينتايج حاصله از مدل سازي نشان مي
و سرعت هواي ورودي از دريچه هاي سيستم تهويه انفرادي، شاخص آسايش 

گيري كنترل كرد. حرارتي و درصد نارضايتي ناشي از كوران را به طور چشم
درجه  16 تا 14همان طور كه نتايج تحقيق نشان داده است، دماهاي بين 

سلسيوس مطلوب ترين وضعيت از نظر شاخص آسايش حرارتي و درصد 
ه توان با تغيير زاويدر اين دماها مي نارضايتي ناشي از كوران را ايجاد كرده اند.

وزش و سرعت ورودي هوا شاخص هاي مذكور را بهبود بخشيد. نتايج نهايي 
درجه و سرعت  30دهد كه بهترين وضعيت در حالت زاويه وزش نشان مي

نشان  9). همانطور كه شكل 10و  9افند.(شكل متر بر ثانيه اتفاق مي 1,5
درجه سلسيوس، زاويه  16دهد مقدار شاخص آسايش حرارتي براي دماي مي

متر بر ثانيه براي جريان  1,5درجه نسبت به سطح ميز و سرعت  30وزش 
قرار گرفته  0,5و  -0,5ورودي از دريچه هاي سرمايش انفرادي بين مقادير 

توان به عنوان مطلوب ترين حالت در نظر است. در نتيجه اين وضعيت را مي
  گرفت.

  
  فهرست عالئم 

  
M ) ،2نرخ متابوليك (سوخت و ساز) بدنW/m(  

PD (%) ،شاخص درصد نارضايتي حرارتي  

PMV بعد)ميانگين احساس حرارتي افراد، (بي  

Qc  2جابجايي، (اتالف حرارت توسط ساز و كارW/m( 

Qr ) ،2اتالف حرارت توسط ساز و كار تابشW/m (  

Qres ) ،2اتالف حرارت از طريق تنفسW/m (  

Qs ) ،2اتالف حرارت توسط ساز و كار تبخيرW/m (  

ta ) ،دماي هواC°(  

TI (%) ،درصد شدت اغتشاش  

V   )m/sسرعت، ( 

W ) ،2نرخ كار خارجيW/m(  
  
  

  مراجع 
  

[1] W. Sun, K. W. Tham, W. Zhou, N. Gong, "Thermal 
performance of a personalized ventilation air terminal 
device at two different turbulence intensities," 
Building and Environment, Vol. 42, pp. 3974-3983, 
2007.  

[2] A. K. Melikov, "Personalized ventilation," Indoor Air, 
Vol. 14, pp. 157-167, 2004.  

[3] J. Kaczmarczyk, A. K. Melikov,  P. O. Fanger., 
"Human response to personalized ventilation and 
mixing ventilation," Indoor Air, Vol. 14, pp. 17-29, 
2004.  

[4] S. C. Sekhar, N. Gong, K. W. Tham, K.W. Cheong, 
A. K. Melikov, D. P. Wyon, P. O. Fanger, "Findings 
of personalized ventilation studies in a hot and humid 
climate," HVAC&R Research, Vol. 11, pp. 603-620, 
2005.  

[5] B Yang, S. C. Sekhar, A. K. Melikov, "Ceiling
mounted personalized ventilation system in hot and 
humid climate—An energy analysis," Energy and 
Buildings, Vol. 42, pp. 2304-2308, 2010 

[6] P. O. Fanger, Thermal comfort analysis and 
applications in environmental engineering, New 
York, McGraw-Hill, 1970 

[7] ISO7730, Moderate Thermal Environments: 
Determination of the PMV and PPD indices and 
specication of the conditions for thermal comfort, 
International Standards Organization, 1994 

[8] ANSI/ASHRAE 55-2004,Thermal environmental 
conditions for human occupancy, Atlanta, ASHRAE, 
2004 

[9] H.B. Awbi, Ventilation of buildings, E&FN Spon 
London, 1998 

 

  
 
 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

