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 چكيده

هاي توزيع هوا، عوامل در بسياري از سيستماز سوي ديگر، يفيت هواي داخل اهميت زيادي دارد. هاي پرجمعيت تامين شرايط مطلوب به ويژه از نظر ك در مكان
. لذا در اين تحقيق اثرات جانمايي محل وابسته استهاي ورود و خروج هوا  دريچهارگيري قر آرايش چشمگيري بهكارآيي تهويه و مصرف انرژي به طور 

است. براي اين منظور  مورد ارزيابي قرار گرفتهدر يك سالن اجتماعات  گرماييهاي ورودي بر كيفيت هواي داخل و مصرف انرژي با رعايت قيد آسايش  دريچه
. شده است سازي مدلمختلف هاي ورود هوا به شكل نواري در چهار حالت نفر با دريچه ٥٠و با جمعيت  جاييابجبا سيستم تهويه اجتماعات كوچك يك سالن 

كيفيت توان  ا ميه ها توانسته است وضعيت مطلوبي را ايجاد نمايد. با اين حال با جانمايي دريچه در مجموع حالت جاييجابدهد، سيستم تهويه  ج نشان مينتاي
هاي ورود هوا به صورت عمودي و مستقر در كف باشد، شاخص اثر بخشي نسبي  كه دريچه تا حدودي بهبود بخشيد. به طوريرا  ساكنان هواي داخل و آسايش

  .يابدميكاهش هادر مقايسه با ساير حالت% ١٠ها در حدود  و غلظت آالينده افزايش% ٢٠تهويه 
 ، مصرف انرژي، مكان پرجمعيت.گرماييآسايش ، كيفيت هواي داخل، جاييجابتهويه  :كليديواژه هاي 

 

Effects of Inlet Air diffusers’Arrangementon the performance of Displacement 
ventilation system based on thermal comfort conditions, indoor air quality and Energy 

consumption in a dense occupancy environment  
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Abstract 
In dense occupancy spaces, providing the proper conditions especially as indoor air quality is very important. On the other hand, in 
most air distribution systems, the ventilation performance and energy saving parameters are greatly influenced by the arrangements 
of supply diffuser positions. Therefore, in this study, the effects of supply diffuser positions on thermal comfort, indoor air quality 
and energy consumption in an amphitheater have been investigated. For this issue, a small amphitheater with 50 occupants has been 
modeled under the conditions that the linear air inlet diffusers located in four situations. The results indicate that the displacement 
ventilation can provide the proper conditions. However, by changing the location of supply diffuser positions, IAQ and occupants 
comfort can be improved. For example, for the inlet diffusers are located vertically on the floor, relative ventilation effectiveness is 
improved about 20% and CO2concentration is decreased about10% in comparison with the other cases. 
Keywords: Displacement ventilation, Indoor air quality, Thermal comfort, Energy consumption, dense occupancy environment. 

  
 

  مقدمه - ١
و به دنبال آن توسعه  هاي فرهنگيامروزه با فراگير شدن سرگرمي

لزوم بحث و پژوهش در مورد تهويه ، كنسرت و هاي تئاتر، سينما سالن
 ها سالناين در  هيتهو ستميساين فضاها انكار ناپذير است. طراحي 

. شودمحسوب مي دهيچيپنسبتاً  نديرآف كي،ينظر مهندس از ودشوار 
يستم تهويه مناسب به عواملي مانند هندسه ومشخصات انتخاب س

 هاي ورود و خروج،شرايط ساختمان، هزينه،وضعيت جانمايي دريچه

و ميزان  گرماييداخل، توزيع منابع  هواي ، كيفيتگرماييآسايش 
كلي هدف نهايي در تهويه،  . ولي در حالت]١[مصرف انرژي وابسته است

، كيفيت مطلوب هواي گرماييتامين شرايط مطلوب از نظر آسايش 
يكي از . ]٢[باشد داخل با صرف كمترين ميزان مصرف انرژي مي

 جاييجاب، سيستم تهويه  اين فضاها برايهاي تهويه مرسوم  سيستم
از  بمناس يهوا با سرعت كم و دما در اين سيستم. ]٣[باشد مي

شده و هواي آلوده و مرطوب هاي كف يا نزديك به كف وارد فضا دريچه

 چون در اين سيستم .]٤[شوندهاي واقع در سقف خارج مياز دريچه
بدون اختالط و  شده حضور افرادهواي تميز مستقيما وارد ناحيه  ،تهويه

از كيفيت بسيار شود هواي در محل حضور افراد از فضا خارج مي
  . ]٥[مطلوبي برخوردار است

هاي تهويه سيستمكرد بررسي عمل زيادي در مورد مطالعاتتاكنون 
ئونگ و چشده است. انجام هاي پرجمعيت مكان در جابجايي
يك تاالر اجتماعات در اقليم  گرماييه تحليل آسايش ب]٦[همكاران

گرمسيري پرداختند. در اين تحقيق، به دو صورت پيمايش ميداني و 
شرايط يك تاالر اجتماعات از نظر سرعت، دما و رطوبت  ،يتحليل عدد

حرارتي موضعي و همچنين  بدون در نظر گرفتن عوامل نارضايتينسبي 
كيم و مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.  كيفي هواي داخل

ر هاي ورودي بدريچه نقش سرعت  هوا و محل به بررسي]٧[همكاران
 در، توزيع سرعت و دما در يك سالن تئاتر پرداختند. گرماييآسايش 

اين تحقيق كه تنها توزيع سرعت و الگوهاي دمايي بدون استفاده از يك 
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 محلنشان داد كه  نتايجمدل آسايشي مورد تحليل قرار گرفته بود،
دما و سرعت توزيع هاي ورودي هوا نقش مهمي در دريچهاستقرار 

ناحيه حضور افراد دارد. همچنين، فتح اهللا زاده و جريان هوا در 
يك مكان  هاي خروجيبه بررسي ارتفاع دريچه تحقيقي در]٨[همكاران

 برايو كيفيت هواي داخل  گرماييآسايش  ،پرجمعيت بر مصرف انرژي
بر اساس تحقيقات  ورودي مستقيم و چرخشي پرداختند.دريچه دو نوع 

، مصرف گرماييايشان، دريچه خروجي نزديك به كف از لحاظ آسايش 
 به]٩[همكارانانرژي و كيفيت هواي داخل بدترين حالت هستند.نادا و 

كمك يك تحليل عددي به بررسي توزيع دما، توزيع سرعت و آسايش 
موضعي و  گرماييبدون درنظر گرفتن عوامل نارضايتي گرمايي 

در اين  پرداختند. در يك سالن تئاتر همچنين كيفيت هواي داخل
- تحقيق تاثير عواملي مانند سرعت و دماي هواي ورودي، تعداد دريچه

مورد مطالعه  گرمايي بر آسايش ساختمان هاي ورودي در كف و ارتفاع
شرايط پژوهشي در ]١٠[اهللا زاده و همكارانتحقرار گرفت. همچنين، ف

با توزيع هواي زير سطحي را در يك مكان پرجمعيت  عملكردي سيستم
در مورد مطالعه قرار دادند. صندلي و زير صندلي) وعدريچه (مقابلدو  ن

اين تحقيق كه براي ارزيابي شرايط آسايشي افراد از مدل ساده فنگر 
، در شرايط يكسان از اساس نتايج به دست آمده بر استفاده شده است

هاي زير صندلي گراديان نظر دما و سرعت هواي ورودي، براي دريچه
دهد؛ ولي از نظر كيفيت هواي داخل شتري رخ ميعمودي دماي بي

در تحقيقي ]١١[تفاوت چشمگيري مشاهده نشد. افضليان و همكاران
و مصرف انرژي كيفيت هواي داخل  اثرات نرخ تعويض هواي ساعتي بر
بر اساس نتايج به  را بررسي كردند. سيستم تهويه يك سالن پرجمعيت

دست آمده با افزايش نرخ تعويض هواي ساعتي، كيفيت هواي داخل و 
در ]١٢[افضليان و همكاران ،همچنين يابد. ش ميفزايامصرف انرژي نيز 

 افراد مستقر در گرمايييش ي بر آسادتحقيق ديگري اثرات عوامل فر
با بررسي موردي دو عامل جنسيت و شاخص را  يك سالن پرجمعيت

هاي كاربردي براي  ه و در انتها توصيهمورد مطالعه قرار دادتوده بدني 
 تحقيق نتايج .قرار دادند طراحن اطراحي اين فضاها در اختيار مهندس

احساس سرما  بهنسبت آقايان  در مقايسه باها خانم كه دادنشان 
همچنين بررسي تاثير شاخص توده بدني افراد نشان مي  .حساس ترند

به نسبت به سرما و افراد چاق نسبت حساسيت افراد الغر  دهند كه
  گرما بيشتر است.

انتخاب و عملكرد سيستم از آنجايي كه همان طور كه گفته شد، 
مايي جان مشخصات ساختمان، وضعيتتهويه به عواملي مانند هندسه و

و ... وابسته است؛ هدف از تحقيق حاضر  هاي ورود و خروج دريچه
بر  جاييجابهاي ورود هواي سيستم تهويه  چهبررسي اثرات محل دري

گرمايي اساس كيفيت هواي داخل و مصرف انرژي با رعايت قيد آسايش 
و با بررسي عوامل نارضايتي گايج  گرماييبا استفاده از مدل ناپاي 

 باشد. در يك سالن پرجمعيت مي موضعي گرمايي
  

  فضاي نمونه -٢
كامال  و هندسي گرمايياز آنجايي كه شرايط  ،در اين تحقيق

به عنوان پر جمعيت سالن يك نصف  ،١شكل  متقارن است، لذا مطابق
فضاي نمونه داراي يك صفحه  .لذادر نظر گرفته شده است حلفضاي 

به ابعاد فضاي نمونه  بر اين اساس، باشد. تقارن و سه ديوار جانبي مي
 ٦جلوي سالن ارتفاعباشد.همچنين  ميمتر٨/٣، عرض متر٦طول  ترتيب

متر  ٨/٤بر اساس هندسه پلكاني سالن در انتهابه  باشد كه متر مي
رديف ٥نفر هستند كه در ٢٥تعداد افراد حاضر در نصف سالن د.سر مي
سرعت  بااند. هوا مطابق شكل، توسط دريچه نواري  نفره قرار گرفته٥
 ٦/٠ وارد سالن شده و توسط يك دريچه مدور به قطرمتر بر ثانيه  ٣/٠

هايي كه در كف  ها در حالت ابعاد دريچهشود.از سقف خارج مي متر
متر طول دارند.براي ثابت  ٢سانتي متر عرض و  ١٤سالن قرار دارند، 

 ٨/٩سانتي متر عرض و  ٢/١٤ماندن نرخ تعويض هواي ساعتي، ابعاد 
براي هاي اطراف سالن درنظر گرفته شده است. ل براي دريچهمتر طو

دريچه خروجي از شرط مرزي گراديان صفر براي دما و سرعت و مقدار 
  صفر براي فشار استفاده شده است.

هاي ورود نيز در چهار حالت مقابل صندلي (قسمت ب  دريچه
)، مستقر در كف به صورت ١)، زير صندلي (قسمت ج شكل ١شكل 

) و بر روي ديوارهاي اطراف سالن (قسمت ه ١(قسمت د شكل عمودي 
 ) قرار داده شده است.١شكل 

اي ساده و با دقت مورد نياز براي سالن با هندسه افراد حاضر در
اند. براي افراد در سالن، از شرط مرزي سازي شدهتحقيق حاضر مدل

ر حال است. افراد در وضعيت نشسته و دثابت استفاده شده  شار گرمايي
باشند.  مي W/m2١٥/٥٨و يا  met١يك فعاليت معمول با نرخ متابوليك

و مقاومت پوشش لباس افراد بر اساس پوشش % ٥٠رطوبت نسبي فضا 
فرض  clod١ها، مانند كت و شلوار، برابر بارسمي و متداول در اين مكان

  شده است.

  
  (الف)

    
  )ج(  )ب(

  
  

  )ه(  )د(
نحوه چينش صندلي  ،فضاي نمونه مورد مطالعه(الف) ابعاد سالن -١شكل 

مقابل صندلي افراد  (ج) زير صندلي ب) ( هوا هاي ورود دريچهو و افراد
  افراد  (د) عمودي مستقر بر كف  (ه) روي ديوارهاي اطراف سالن

  معادالت حاكم بر مساله - ٣
شد. بخش با مي بخش چهارمعادالت حاكم در اين تحقيق، شامل 

بخش انرژي (به صورت جفت شده)، ت مربوط به جريان و معادال اول
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، بخش سوم شامل افراد گرمايدوم معادالت مربوط به احساس  

موضعي و بخش  گرماييمعادالت مربوط به ارزيابي عوامل نارضايتي 
اكسيد كربن ناشي از تنفس دي توزيع گونه چهارم مربوط به معادله

  باشد.ميه در فضاي نمونافراد 

  انرژيمعادالت حاكم بر جريان و  - ١-٣
با فرض ثابت  و جريان پايا و غير قابل تراكمبر معادالت حاكم 

شامل معادالت زير و با درنظر گرفتن اثرات شناوري  بودن خواص سيال
  است.

  :پيوستگيمعادله 

)١(  ∇. 𝑉 = 0 
  بقاي تكانه خطي: معادله 

)٢(  𝜌 𝑉.⃗ ∇𝑉 = −∇𝑃 + 𝜇 ∇ �⃗� + 𝑆 
  معادله انرژي:

)٣(  𝑉.⃗ ∇𝑇 = 𝛼 ∇ 𝑇 +𝑆  
گر نيروهاي حجمي (شناوري) وارد بر سيال است بيان 𝑠همچنين 

  شود. و به كمك تقريب بوزينسك محاسبه مي

)٤(  𝑠 =  𝜌�⃗�[1 −  𝛽(𝑇 − 𝑇 )] 
است. بردار شتاب گرانش زمين  �⃗�ضريب انبساط حجمي و  𝛽كه  

ضريب لزجت موثر سيال است كه شامل لزجت سيال و  𝜇ضمناً
  باشد و داريم:سيال مي لزجت اغتشاشي

)٥(  𝜇 =  𝜇 + 𝜇  

استاندارد k-ԑايبه كمك مدل دو معادلهكه لزجت اغتشاشي سيال 
  گردد. محاسبه مي

  

  معادالت مدل آسايشي گايج - ٢-٣
در ]١٣[، به تحقيقات فنگرگرماييهاي آسايش تاريخچه ارائه مدل

بدن  در آن، ست كها مدل فنگر يك مدل پاياگردد. بازمي ١٩٧٠سال 
سازوكارهاي  ،. در اين روششودميبه صورت يك نقطه فرض 

نشده  سازيفيزيولوژيكي مثل تعريق، لرز، انبساط و انقباض عروق  مدل
قرار گرفته،  پس از مدل فنگر، مدل ديگري كه بيشتر مورد توجهاست. 

ارائه شده است.  ١٩٨٦در سال است كه ]١٤[ايج اي گمدل دو نقطه
مدل گايج يك مدل گذرا و بر مبناي تعادل حرارتي بين بدن و محيط 

 زهاي فيزيولوژيكي و تطبيقي بدن مانند لرو برخي از پاسخ باشدمي
هنگام سرما و يا انبساط و انقباض عروق با تغيير شرايط حرارتي محيط 

در آن لحاظ شده است.  دنتعرق و تبخير از سطح باطراف و همچنين 
مركز كه استوانه داخلي بدن به صورت دو استوانه هم ،در اين مدل

ها و اعضاي داخلي) و استوانه خارجي شامل مركز بدن (چربي، ماهيچه
باشد، مدل شده است. معادالت موازنه انرژي براي شامل پوست مي

  :]١٥[شوندمي زيرارائهمركز و پوست بدن در اين مدل به صورت روابط 

)٦(  
(1 − 𝛼)𝑚 𝐶 ,

𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 = 𝑀 − 𝑊 − 𝑄 − 𝑄  

  
)٧( 

𝛼𝑚 𝐶 ,

𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 = 𝑄 − (𝑄 + 𝑄 + 𝑄 ) 

به ترتيب دماي مركز بدن و سطح پوست 𝑇و  𝑇كه در اين روابط  
شود مساحت دوبويز ناميده مي 𝐴باشند. مي سوسيليسبرحسب درجه 

نامه  شرايط بدون لباس است كه طبق دست و معرف سطح بدن در

 ٧٠متر و جرم  ٧/١براي انسان استاندارد اشري با قد  ]١٥[اشري 
مترمربع درنظر گرفته شده است.  ٨/١اين مقدار  ،كيلوگرم
دهنده انتقال حرارت از طريق تنفس، نشان 𝑄،همچنين

𝑄 + 𝑄  ن بدن و محيط اطراف از طريق محسوس بي گرماانتقال
باشد نهان از بدن بر اثر تبخير مي رماگانتقال  𝑄جايي و تابش و جاب

 .]١٥[گرددمحاسبه مي )١٠(تا  )٨(و از طريق روابط 

)٨(  𝑄 = 0.0014𝑀(34 − 𝑇 ) + 0.0173𝑀(5.87 − 𝑃 ) 

)٩( 𝑄 + 𝑄 =
𝑇 − 𝑇

𝑅
 

 )١٠( 𝑄 = 𝑤
𝑃 , − 𝑃

𝑅 ,

 

𝑃در روابط ذكر شده   , ،𝑃  و𝑅 به ترتيب بيانگر فشار بخار آب ,
ومت در هواي اشباع و در دماي پوست، فشار بخار آب در هوا و مقا

معرف ميزان 𝑤تبخيري كل بين بدن و محيط اطراف است. همچنين 
 رطوبت يا اصطالحا تري پوست است.

بدن به تغيير شرايط فردي  گرماييهاي بر اساس مدل گايج، پاسخ
بدن به فعال شدن عوامل  گرمايي هايلسيگناو محيطي از طريق 

رز منتهي نقباض عروق، تعرق و لفيزيولوژيكي از قبيل انبساط و ا
 )١١( به صورت روابط گرماي هايشود. روابط مربوط به اين سيگنال مي
  .]١٥[تعريف شده است )١٥(تا 

)١١(  𝑊𝑆𝐼𝐺 = max [ 𝑇 − 𝑇 , , 0] 
 

)١٢( 𝑊𝑆𝐼𝐺 = max [ 𝑇 − 𝑇 , , 0] 
 

)١٣( 𝐶𝑆𝐼𝐺 = max [ 𝑇 , − 𝑇 , 0] 
 

)١٤( 𝐶𝑆𝐼𝐺 = max [ 𝑇 , − 𝑇 , 0] 
 

)١٥( 𝑊𝑆𝐼𝐺 = max [ 𝑇 − 𝑇 , , 0] 
سيگنال 𝑊𝑆𝐼𝐺سيگنال گرم مركز بدن، 𝑊𝑆𝐼𝐺در روابط باال  

سيگنال سرد 𝐶𝑆𝐼𝐺سيگنال سرد مركز بدن، 𝐶𝑆𝐼𝐺گرم پوست، 
𝑇باشد. همچنين سيگنال گرم كل بدن مي𝑊𝑆𝐼𝐺پوست و  و  ,

𝑇 به ترتيب بيانگر دماي مركز و پوست بدن در حالت خنثي هستند ,
باشد. مي يوسسيل درجه ٧/٣٣و  ٨/٣٦ه ترتيب برابر با ها بكه مقادير آن

𝑇 و𝑇 نيز دماي بدن و دماي حالت خنثي بدن هستند كه از روابط ,
 :]١٥[قابل محاسبه هستند)١٧(و )١٦(

)١٦(  𝑇 = 𝛼𝑇 + (1 − 𝛼)𝑇  
 

)١٧( 𝑇 , = 𝛼𝑇 , + (1 − 𝛼)𝑇 ,  
 

كسري از جرم بدن است كه در اليه پوست  αدر روابط باال 
 :]١٥[شودمحاسبه مي )١٨(متمركز شده است و از رابطه 

)١٨(  𝛼 = 0.042 +
0.745

3600�̇� + 0.585
 

بدن با فعال كردن سازوكارهاي اتساع و انقباض عروق، نرخ جريان  
ها را تغيير داده تا از اين طريق دماي بدن را كنترل خون عبوري از رگ

 :]١٥[شودتعريف مي )١٩به كمك رابطه (كند. نرخ جريان خون 

)١٩( �̇� =
6.3 + 200𝑊𝑆𝐼𝐺

3600(1 + 𝐶𝑆𝐼𝐺 )
 

بين دو بخش مركز و پوست  گرمااي گايج، انتقال در مدل دو اليه
 :]١٥[گيردهدايت و جريان خون صورت مي عواملبدن از طريق 
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)٢٠( 𝑄 = 𝐾 + 𝐶 , �̇� (𝑇 − 𝑇 ) 
بدن و  رسانش گرماميزان موثر ضريب انتقال 𝐾كه در اين رابطه 

𝐶  .گرماي ويژه خون است,

يكي ديگر از سازوكارهاي كنترل دماي بدن، سرمايش تعريقي 
است. باال رفتن دماي بدن منجر به افزايش ميزان ترشح غدد تعريقي و 

شود. تبخير اين رطوبت از در نتيجه مرطوب شدن سطح پوست مي
از بدن و كاهش دماي آن منجر  گرما سطح پوست، نهايتا به دفع

منتقل شده توسط سرمايش تبخيري از رابطه  گرمايشود. مقدار  مي
  :]١٥[قابل محاسبه است )٢١(

)٢١(  𝑄 = �̇� ℎ  
به  )٢٢(نرخ توليد عرق بر واحد سطح پوست است و از رابطه �̇�كه 

 :]١٥[آيددست مي

)٢٢(  �̇� = 4.72 × 10 𝑊𝑆𝐼𝐺 exp(𝑊𝑆𝐼𝐺 10.7⁄ ) 
 : ]١٥[شودمحاسبه ميزير پوست از رابطه  تريدر نتيجه مقدار 

)٢٣(  𝑤 = 0.06 + 0.94(
𝑄

𝑄 ,

) 

 كه 

)٢٤( 𝑄 , =
𝑃 , − 𝑃

𝑅 ,

 

ديگر سازوكار موجود در مدل گايج، سازوكار ايجاد لرز در بدن 
هاي سرد دريافت شده از بخش مركزي و پوست ثير سيگنالأتحت ت

هاي سرد، ماهيچههاي بدن است. بر اين اساس، بدن با دريافت سيگنال
خود را به ارتعاش و لرزش وادار كرده تا از اين طريق نرخ متابوليك 

محاسبه  )٢٥(افزايش يابد. توليد متابوليك ناشي از لرز از طريق رابطه 
: ]١٥[شودمي  

)٢٥(  𝑀 = 19.4𝐶𝑆𝐼𝐺 𝐶𝑆𝐼𝐺  
مجموع متابوليك ناشي از  افراد برابر با در نتيجه متابوليك كلي 

𝑀)فعاليت بدني  𝑀)و متابوليك ناشي از لرز  (  :]١٥[باشدمي (

)٢٦( 𝑀 = 𝑀 + 𝑀  
افراد  گرماي اي گايج براي بيان احساسدر نهايت مدل دو نقطه 

كند. اين شاخص دامنه ارائه مي TSENSنام يك شاخص بدون بعد به
-٥در نظر گرفته است. بر اين اساس،  - ٥تا  +٥را بين  گرماياحساس 

 -١،خنك - ٢سرد،  - ٣خيلي سرد،  - ٤بيانگر سرماي غير قابل تحمل، 
خيلي داغ و  +٤داغ،  +٣گرم،  +٢كمي گرم،  +١خنثي،  ٠كمي خنك، 

نيز بيانگر گرماي غير قابل تحمل است. محدوده مطلوب آسايشي  +٥
باشد. مقدار اين شاخص مي - ٥/٠تا  +٥/٠نيز در اين معيار بين 

 :]١٥[شودمحاسبه مي )٢٧(آسايشي از رابطه 

)٢٧(  TSENS =

0.4685 𝑇 − 𝑇 ,

4.7𝜂 (𝑇 − 𝑇 , ) (𝑇 , − 𝑇 , )⁄

4.7𝜂 + 0.4685(𝑇 − 𝑇 , )

 

𝑇بازدهي تبخيري است. همچنين مقادير𝜂كه در اين رابطه   𝑇و  , از ,
 :]١٥[شوندمحاسبه مي)٢٩(و )٢٨(روابط 

)٢٨(  𝑇 , = 0.0033(𝑀 − 𝑊) + 36.301 
)٢٩( 𝑇 , = 0.0060(𝑀 − 𝑊) + 36.669 

   

  عوامل نارضايتي حرارتي موضعي - ٣-٣
گرمايي هاي مورد استفاده در آسايش جايي كه اكثر مدلاز آن

اند، مانند گايج بر اساس موازنه انرژي براي كل بدن تعريف شده

كنند؛ در مي بينيپيش بدن رابراي عمومي حرارتي آسايش تنهاشرايط
هايي از بدن سرما و يا گرما را به حالي كه ممكن است فرد در بخش

عبارت ديگر، ممكن است فرد از لحاظ .به صورت موضعي احساس كند
احساس مطلوب و خنثي داشته باشد ولي همچنان احساس  گرماي

از آنجايي كه اين عوامل .]١٥[رخ دهدهايي از بدن نارضايتي در بخش
بر روي كل بدن را بر هم نزده و فقط به صورت موضعي  گرماييتعادل 
دهند، عوامل نارضايتي موضعي هايي از بدن را تحت تاثير قرار ميبخش

شوند: اند. عوامل نارضايتي موضعي به چهار دسته تقسيم ميناميده شده
در ف سرد يا گرم. تابش نامتقارن، كوران، گراديان عمودي دما و ك

 هايدرمحدوده يگرماي آسايش هايشاخص نتيجه، قرارگرفتن
گرمايي  آسايش شرايط بودن قابل قبول براي كافي ونه الزم مجاز،شرط

بنابراين بايد در كنار شاخص آسايش، اين چهار  باشد.افرادمي ازسوي
موضعي نيز بررسي شود. در سيستم توزيع  گرماييعامل نارضايتي 

زير سطحي، تنها احتمال ايجاد كوران و گراديان عمودي دما هواي 
وجود دارد. در نتيجه در ادامه تنها به معرفي اين دو عامل و نحوه 

  ها اشاره شده است.محاسبه آن
  

  كوران -١-٣- ٤
جايي هوا رخ جابسرمايش موضعي ناخواسته بر روي بدن كه بر اثر 

عي بوده كه كوران ناميده موض گرمايي دهد، يكي از انواع نارضايتيمي
درصد افرادي را كه از كوران احساس نارضايتي شود. براي محاسبه مي

 :]١٥[شوداستفاده مي زيراز رابطه دارند 

)٣٠( 𝐷𝑅 = (34 − 𝑡 )(𝑉 − 0.05) . (0.37𝑉𝑇 + 3.14)  

 دماي𝑡 هوا، جريان سرعتVدرصد نارضايتي ناشي از كوران، DRكه 
𝑇 و هوا  ٥٥تاندارد اس براساس. باشدمي جريان اغتشاشات شدت 

  .]١٦[باشد% ٢٠بيشتراز نبايد شاخص اين اشري،مقدار
  

  گراديان عمودي دما -٢-٣- ٤
 موضعي،گراديانگرمايي  نارضايتي ايجاد يكي ديگر ازعوامل

تواند در اثر نحوه توزيع  است. اين نوع نارضايتي مي عمودي دمادرفضا
 ازكف عمودي   اتاق هوادرداخل طبيعي دما در اتاق ايجاد گردد. دماي

. اين موضوع باعث ايجاد احساس گرما در ]١٥[يابد مي افزايش تاسقف
فرد به ، شود در چنين شرايطي رما در پا ميناحيه سر و احساس س

صورت موضعي احساس نارضايتي خواهد داشت.گراديان عمودي دما 
 )m١/١(وسر  )m١/٠(پا  مچناحيه در  برابر با اختالف دماي هوا

 طبق دما يعمود براي فضاهاي پرجمعيت بيشينه گراديان .باشد مي
 .]١٧[است سيليوس درجه سه ٧٧٣٠استانداردايزو

  

  معادالت بقاي گونه -٤-٣
هاي كيفيت هواي داخل به عواملي مانند ميزان غلظت آالينده

موجود در محيط، نرخ تهويه هوا، نحوه الگوي توزيع هوا و نوع سيستم 
 اكسيد كربن در محلبسته است. غلظت دي تهويه مورد استفادهوا

گونه لذا  باشد.كيفيت هوا مي سنجش حضور افراد معموالً شاخص
نحوه  ها انتخاب شده است تايدكربن به عنوان نماينده آاليندهاكس دي

تحليل شود. بيشترين ميزان مجاز  توزيع و غلظت آاليندگي در سالن
ساعت در آن حضور ٨گاز دي اكسيد كربن براي فضايي كه افراد براي 

مطلوب اين است كه غلظت دي . البته استpap٥٠٠٠نهايتاً ،دارند
 .]١٥[بيشتر نشود pap١٠٠٠اكسيد كربن از 
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  رابطه زير استفاده شده است:ين منظور، از اباشد. براي معادله گونه مي

)٣١( �⃗� ∙ 𝛻C = 𝐷 ( / )𝛻 C +𝑄 

𝐷كه در آن  ( / جزء جرمي Cضريب پخش موثر گونه در هوا و (
باشد. ضريب پخش موثر گونه از حاصل جمله چشمه مي 𝑄گونه و 

به منظور حل آيد.  اي و توربوالنسي به دست مي جمع ضريب پخش اليه
دالت گونه نياز به ساخت حلگري است كه بتواند به كمك نتايج معا

پس از  SIMPLE FOAMبوزينسك شناور استخراج شده از حلگر 
  همگرايي، معادالت گونه را به صورت مستقل حل نمايد.

ليتر هوا از ريه هر فرد بالغ  ١/١طبق فيزيولوژي تنفس، در هر بازدم
باشد. انسان به يد كربن ميدرصد آن، گاز دي اكس ٤شود كه خارج مي

كند. به كمك اين اطالعات، ميبار تنفس  ١٢طور متوسط در هر دقيقه 
ميزان توليد گاز دي اكسيد كربن ناشي از تنفس افراد قابل محاسبه 

سازي توليد گونه در سالن بر اثر تنفس افراد است. به منظور مدل
مقدار جمله حاضر، يك جمله چشمه در حلگر گونه اضافه شده است. 

اكسيد كربن توليد شده توسط هر فرد  چشمه با توجه به ميزان دي
محاسبه شده و به حجم كوچكي نزديك به دهان افراد اعمال گرديده 

فرض  pap٤٠٠اكسيدكربن در هواي ورودي است. همچنين، غلظت دي
راديان شده است. براي دريچه خروجي هوا و تمام ديوارها شرط مرزي گ

  ده است.صفر لحاظ ش
  

  ، شبكه بندي و روش حلابزار تحقيق - ٤
افزار كمكي بندي از نرم در تحقيق حاضر براي رسم هندسه و شبكه

 يبندشبكه كي مسئله حل يبرالذا شده است. استفاده  هسالوم

 مانند دياز نياادگر با حيانو در كهاست شده جاديا افتهي رسازمانيغ

 كماتر و توليد گونهگرمايي  منابع ورتمجا و اهو وجخر و ورود ييچههادر

. دحلشوان ميد وارد ترقيدق هاآن اتثرا تا يافته يشافزامحاسباتي شبكه
 زمال  مسئله ديعد زيشبيهسا ايبر مناسب ايشبكه بنتخاا ايبر

 ،رو ينا از. دگيرارقر سيربر ردمو حلدر شبكه از لستقالا ا،بتداستكها
سلول ٢١٥٦١٤٦  و١٣٢٥٤١٩  ،٨٨٦٦٥٠ تعدادهايي باشبكه ايبر مسئله

 يازا به جياساس نتا بر. قرارگرفت ليتحل و سيربر ردمومحاسباتي 
 نياتغييرچند، ٢١٥٦١٤٦ به١٣٢٥٤١٩از هاي محاسباتيتعداد سلولرييتغ

سلول ١٣٢٥٤١٩اي با تعدادشبكه نيبنابرا ؛ستا هنشد حاصل هاابجودر

 هشد انتخاب محاسبات انجام يبرا مناسب شبكه عنوان بهمحاسباتي 

  .است
براي انجام محاسبات و حل معادالت حاكم از حلگر همچنين، 

 SIMPLE FOAMبوزينسك  بسته حل شناورOPEN FOAN عددي
استفاده شده است. حلگر مذكور براي حل عددي از روش حجم محدود 

نسك براي كه در اين حلگر از تقريب بوزيضمن اينكند.  استفاده مي
عي در معادله جريان و از الگوريتم جايي طبيدرنظر گرفتن اثرات جاب

ي بين فشار و سرعت استفاده شده است. جفتشدگبراي تصحيح  سيمپل
 استفاده هايمدل توانايي بررسي و سنجيبه منظور اعتبار

.در است شده نجاما ]١٨[شي كوبايا هاياعتبارسنجي نتايج با دادهشده،
سازي حاضر با نتايج آزمايشگاهي  مقايسه ميان نتايج مدل ٣شكل 

براي اعتبارسنجي كد نوشته همچنين، ارائه شده است. ]١٨[كوباياشي 
 ١و نتايج در جدولاستفاده  ]١٩[شده از نتايج تاكادا و همكاران 

  شده است.گزارش 

  
  سرعت عي) توزب( (الف) توزيع دما

  طول سالن ياز شبكه در راستا استقالل يبررس -٢شكل 
  

    
  x=4.3m , y=1.825 )ب(  x=0.86m , y=1.825 )الف(

 هايباداده سازيشبيه نتايج اعتبارسنجي -٣شكل 
  مختلف با استفاده از نمودار توزيع دما درنواحي]١٨[تجربي
مقايسه نتايج كد نوشته شده در تحقيق حاضر با نتايج  -١جدول

  ]١٩[تاكادا و همكاران
  

  )℃دما (
  و

  رطوبت هوا (%)

  )Metمتابوليك (
  و

  )cloش بدن(پوش

مدت زمان 
  آزمايش

)min(  

نتايج تاكادا 
 و همكاران

)℃(  

نتايج مدل گايج 
 تحقيق حاضر

)℃(  
٨/٣٨  
١/٦٨  

٠/١  
٠٦/٠  

٥/٣٦  ٧/٣٦  ٤٠  

٢/٢٩  
٠/٦٠  

٨/٠  
١/٠  

٠/٣٤  ٦/٣٣  ٦٠  

١/١٦  
٠/٥٠  

٠/١  
٦/٠  

٨/٢٩  ٨/٢٩  ٩٠  

٠/٢٥  
٠/٥٠  

٧/٠  
١/٠  

٤/٣١  ٤/٣١  ١٢٠  

٠/٢٨  
٠/٥٠  

٧/٠  
١/٠  

١/٣٣  ٨/٣٢  ١٢٠  

 

  تايج و بحثن -٥
محل همان طور كه گفته شد، هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات 

كيفيت هواي داخل و مصرف انرژي  هاي ورود هوا بر دريچه قرارگيري
الن پرجمعيت با سيستم تهويه در يك س گرمايييت قيد آسايش با رعا

 ،ها هاي مختلف قرارگيري دريچه نتايج حالتهمچنين، است.  جاييجاب
يكسان آسايشي مورد مقايسه قرار گرفته است. به همين در شرايط 

دماي هوا ورودي  ،يكسان گرماييبراي رسيدن به شرايط آسايش علت 
هاي نواري به نحوي انتخاب شده است كه ميانگين شاخص از دريچه

ناپاياي در ناحيه حضور افراد بر اساس مدل  (TSENS)آسايش حرارتي 
نشان  ٢ن ترتيب همانگونه كه در جدول گايج برابر با صفر گردد. به اي

 چهارها براي داده شده است، دماي مطلوب براي هواي ورودي از دريچه
به علت هندسه خاص اين سالن ضمن اينكه، به دست آمده است.حالت 
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  به پنج ناحيه تقسيم شده است.٤ناحيه حضور افراد مطابق شكل 
  

  توزيع دما و سرعت -١-٥
هاي پرجمعيت، تامين  ر سالنيكي از اهداف سيستم تهويه د

باشد. به اين  ها مي شرايط مطلوب به صورت يكنواخت در تمامي رديف
هاي  افراد رديف گرمايياي در احساس  تفاوت قابل مالحظه مفهوم كه

نمودار ميانگين  ٥شكل ابتدايي و انتهايي سالن وجود نداشته باشد. در 
حضور افراد براي  نمودار ميانگين سرعت در نواحي ٦دما و در شكل 

  هاي مختلف نشان داده شده است.حالت
  

  هاي مورد بررسي هواي ورودي حالت يها و دما محل دريچه -٢جدول
  )℃(يدماي هواي ورود  هاي ورود هوا محل دريچه  حالت

A ٥/٢٠  مقابل صندلي افراد  
B  ٢١  زير صندلي افراد 

C  ٥/٢١  روي كف به صورت عمودي  

D  ٥/٢٠  ف سالنبر روي ديوارهاي اطرا  

  
  هاي سالن هاي حضور افراد بر اساس رديفناحيه -٤شكل 

  

هاي ورود هواي عمودي (حالت  دريچهشود  گونه كه مشاهده مي همان
Cهاي سالن به  ترين شرايط را از نظر سرعت، بين رديف ) يكنواخت

هاي مستقر بر كف به شكل  دريچههمچنين، براي وجود آورده است. 
) به علت وزش به صورت Dو  Cي ديوارهاي سالن (حالت عمود و بر رو

افقي به ناحيه حضور افراد، ميانگين سرعت در اين ناحيه بيشتر از دو 
هاي ورود در زير صندلي (حالت  همچنين دريچهباشد.  حالت ديگر مي

Bكمترين سرعت در ناحيه  ،) به دليل نبود وزش مستقيم به افراد
هاي  ، رديفاست. همچنينا هاي دريچه دار ن حالتحضور افراد را در بي

دارند.  و به باال، دما و سرعت باالتريانتهاي سالن به علت جريان ر
توزيع دما و توزيع سرعت در چهار حالت و در  ٨و  ٧ي ها در شكلضمناً

  ه شده است. وسط سالن نشان داد صفحه
 

  
  يهاي مورد بررس حضور افراد حالت واحين يميانگين دما - ٥شكل 

 
هاي مورد  حضور افراد حالت واحين سرعتميانگين  -٦شكل 

 بررسي

 
يه ال ر اين سيستم تهويه، به صورت اليهجريان هوا د ٧  مطابق شكل

نامه مباني اشري  ها از نظر نفوذ هوا بر طبق دست در آمده است. سيستم
در دسته  جابجاييهاي تهويه  به چندين دسته تقسيم شده كه سيستم

گيرند. به اين مفهوم كه  هاي تهويه كامال طبقه بندي قرار مي سيستم
و جريان هواي سرد در نزديكي  شودمياليه  جريان هوا به صورت اليه

شود. همچنين اين  و با افزايش ارتفاع، هوا گرمتر ميگيرد قرار ميكف 
  كند.  اليه شدن از اختالط هوا جلوگيري مي اليه

جهت نشان داده شده است، ٨همان طور كه در شكل همچنين، 
باشد. در  ميري، به سمت باال و انتهاي سالن جريان هوا به علت شناو

) و به صورت Bهاي ورود هوا در زير صندلي (حالت  حالتي كه دريچه
د، به دليل اينكه هواي ) قرار داشته باشCعمودي و در كف (حالت 

ي سالن و نزديك ها دماي باالتري دارند، در قسمت باال ورودي از دريچه
هايي كه محل  به دريچه خروجي نيز دما باالتر است. در حالت

هاي ورود هوا بر روي ديوارهاي اطراف سالن و بر روي كف به  دريچه
بيشتر تحت تاثير قرار  صورت عمودي قرار دارند، ناحيه حضور افراد

  گيرند.  مي
  

 

 

  (الف)

  
  (ب)
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  (ج) 

  
  (د)

  
صندلي افراد  (الف) مقابل x=m٩/١ فحه توزيع دما در ص -٧شكل 

  كف  (د) روي ديوارهاي سالن روي(ج) عمودي   (ب) زير صندلي افراد
   

  (الف)

  
  (ب)

  

  (ج)

  
  (د)

  
صندلي افراد  (الف) مقابل x=m٩/١ در صفحه سرعت توزيع  -٨شكل 

  كف  (د) روي ديوارهاي سالن روي(ج) عمودي   (ب) زير صندلي افراد
  

  هاي حرارتي موضعي تينارضاي - ٢-٥
از برقرار كردن شرايط مطلوب آسايشي به طور متوسط  حال پس

موضعي كوران و  گرماييهاي در ناحيه حضور افراد، بايد نارضايتي
هاي ورود هوا  هاي مختلف دريچه گراديان عمودي دما براي حالت

ها و گراديان عمودي دما براي رديف٩بررسي و مقايسه شود. در شكل 
هاي ورود هوا به  هاي مختلف نشان داده شده است. هر چه دريچهحالت

كه   يابد. به طوري افراد نزديكتر باشد، گراديان عمودي دما كاهش مي
) بهترين وضعيت را در اين Aهاي جلو صندلي افراد (حالت  دريچه

حالت دارد. در اين حالت دريچه، هوا از مقابل فرد وارد فضا شده و بر 
تري دارد. به همين دليل اختالف دماي  اد تاثير يكنواختروي بدن افر

بدن در اين حالت كمترين است. در حالتي كه مختلف هاي  بين بخش
باشد، به دليل )  Dهاي ورود روي ديوارهاي اطراف سالن (حالت دريچه

روي ديوار انتهاي سالن، اين شاخص در رديف  وجود دريچه بزرگ
به علت  ،از سوي ديگر يش يافته است. انتهايي به صورت چشمگيري افزا

هاي باالي سالن بيشتر  ، اين اختالف دما در رديفاجريان هو الگوي
هاي مورد بررسي اين شاخص كمتر از براي تمامي حالت البته. شودمي
براي دهنده عدم وقوع اين نارضايتي كه نشان بوده يوسسيلدرجه  ٣

تي ناشي از كوران براي نمودار احساس نارضايهمچنين، است. ساكنان
 نشان داده شده است.١٠شكل هاي مختلف در  ها و در رديفحالت

روي ديوارهاي  هاي ورود هوا ر حالتي كه دريچهدهد، د نتايج نشان مي
) باشد، به دليل C) و به صورت عمودي (حالت Dاطراف سالن (حالت 

دفضا اينكه هوا را به صورت افقي و از زير پاي افراد مستقيما وار
با اين حال، ميزان نارضايتي . تر استمحتملكنند، اين نارضايتي  مي

 )رصدد ٢٠(مقدار مجاز ها كمتر ازدر تمامي حالتناشي از كوران 
  باشد. مي
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  كيفيت هواي داخل - ٣- ٥
همان طور كه گفته شد، براي سنجش كيفيت هواي داخل غلظت 

بررسي  اكسيدكربن در ناحيه حضور افراد به عنوان شاخص مورددي
اكسيد كربن در نواحي غلظت آالينده دي ١١گيرد.در شكل قرار مي

براي ناحيه حضور كلي افراد، مورد مقايسه  ١٢حضور افراد و در شكل 
جريان هوا كه به سمت انتهاي سالن الگوي قرار گرفته است. بر اساس 

بيشتر  انتهاي سالنهاي  ، غلظت آالينده دي اكسيد كربن در رديفاست
اكسيد غلظت آالينده دي ود. براي مجموع نواحي حضور افراد،شمي

، pap٧٥٠) برابرAحالت دريچه مقابل صندلي افراد (حالت كربن براي 
حالت دريچه ، pap٧٦١) برابرBحالت دريچه مقابل صندلي افراد (حالت 

حالت دريچه روي ديوارهاي اطراف و  pap٦٩٨برابر ) Cعمودي (حالت 
باشد. بر اساس نتايج به دست مي pap٧٤٠ر با براب) Dسالن (حالت 

ها كمتر از  آمده، غلظت آالينده در ناحيه حضور افراد براي همه حالت
  است. استاندارد توصيه شده 

دهد،  را نشان مي وزيع آالينده در كل فضات كه ١٢  شكل بر اساس 
در ناحيه حضور افراد توليد آالينده به علت تنفس باعث افزايش غلظت 

هاي ورود هوا در جلوي  اكسيد كربن شده است. در حالتي كه دريچه يد
صندلي افراد باشد، به علت اينكه ناحيه تنفس ساكنان مستقيما تحت 

ها در ناحيه تنفسي از غلظت كمتري  دهد، آالينده تاثير قرار مي
)، در حالتي كه قسمت (ج) و (د ١٣ برخوردار است. مطابق شكل

ر حالت عمودي و بر روي ديوارهاي اطراف سالن هاي ورود هوا د دريچه
  دهند.  باشد، فضاي بيشتري از ناحيه حضور افراد را تحت تاثير قرار مي

 اثربخشي براي تعيين كارآمدي سيستم تهويه از شاخص همچنين،
در  تهويه سيستم توانايي تهويه استفاده شده است. اين شاخص نسبي

 غلظت به افراد حضور دهدرمحدو هاآالينده غلظت كردن نزديك
 نسبي اثربخشي مقدار شاخص هرچه. است ورودي درهواي هاآالينده

بيشتراست.اين شاخص مي تهويه سيستمكارآمدي تهويه بيشترباشد،
 د.باش نيزداشته بيشترازيك مقداري تواند

)٣٢(  𝐸 =
𝐶 − 𝐶

𝐶 − 𝐶
 

ها در به ترتيب غلظت آالينده 𝑪𝐨𝐳و  𝑪𝐞𝐱𝐡𝐚𝐮𝐬𝐭 ،𝑪𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥𝐲كه 
همچنين، باشد. هاي خروجي، ورودي و ناحيه حضور افراد مي دريچه

  نشان داده شده است. ٣شاخص اثر بخشي نسبي تهويه در جدول 

  مصرف انرژي -٤- ٥
هاي مختلف، بيشينه مصرف براي مقايسه مصرف انرژي بين حالت

سال در حالت تأمين هوا به صورت كامالً تازه گرم در دو فصل سرد و 
همچنين دماي طرح خارج در مورد محاسبه و ارزيابي قرار گرفته است. 

است. فرض شده سيلسيوسدرجه  ٣٥و براي فصل گرم  - ٥فصل سرد 
  نشان داده شده است.  ١٤مقدار بيشينه مصرف انرژي در شكل 

)٣٣(  𝑄 = �̇�𝑐 (𝑇 , − 𝑇 ) 

)٣٤(  𝑄 = �̇�𝑐 (𝑇 − 𝑇 , ) 

دماي هواي ورودي از  𝑇دبي هواي ورودي،  �̇�كه 
𝑇ها، دريچه , 𝑇دماي طرح خارج زمستان،    دماي طرح  ,

به  𝑄  ،𝑄ظرفيت گرمايي هوا و 𝑐خارج تابستان، 
  باشند.رتيب حداكثر بار مصرفي در زمستان و تابستان ميت

  

هاي  حالتدر افراد  گراديان عمودي دما در ناحيه حضور -٩شكل 
  مختلف

هاي  حالتدر درصد نارضايتي كوران در ناحيه حضور افراد  - ١٠شكل 
  مختلف

 

هاي  براي حالت حضور افراد  ها در ناحيه غلظت آالينده -١١شكل 
  لفمخت

هاي مورد  ها در ناحيه حضور افراد براي حالت غلظت آالينده -١٢شكل 
  بررسي
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 مختلفهاي  حالتدر بررسي شاخص اثربخشي نسبي تهويه  -٣جدول 

محل قرارگيري 
  هاي ورود  دريچه

  محل ها درغلظت آالينده
(ppm)  

شاخص 
اثربخشي 
نسبي 
  تهويه

ناحيه 
 حضور افراد 

هاي  دريچه
  ورودي

هاي  دريچه
  خروجي

  ٣٥/١  ٨٧١  ٤٠٠  ٧٥٠ جلوي صندلي

  ٢٥/١  ٨٥٢  ٤٠٠  ٧٦١  زير صندلي

  ٥٦/١  ٨٦٤  ٤٠٠  ٦٩٨  (عمودي)روي كف 

  ٣٦/١  ٨٦٣  ٤٠٠  ٧٤٠  روي ديوارهاي سالن

 
  (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)

  
  (د)

  
صندلي افراد  (ب) (الف) مقابل x=m٩/١ در صفحه سرعت توزيع  -١٣شكل 

  كف  (د) روي ديوارهاي سالن رويودي (ج) عم  زير صندلي افراد

  
  مختلفهاي  بار سرمايشي و گرمايشي مصرفي براي حالت - ١٤شكل 

 

  گيري نتيجه - ٦
اثرات محل دريچه ورود هوا بر كيفيت هوا و مصرف  ،در اين تحقيق

سالن پرجمعيت با سيستم در يك گرمايي  انرژي با رعايت قيد آسايش
هاي  لذا دريچهليل قرار گرفته است. مورد بررسي و تح جاييجابتهويه 

ورود هوا در چهار حالت قرار داده شده و دماي هواي وروردي به 
در ناحيه حضور  گرماييشده است تا شاخص آسايش  تعييناي  گونه

نتايج به دست آمده در اين  خالصهافراد برابر صفر (حالت خنثي) شود. 
هر چهار ، نتايجس نشان داده شده است. بر اسا ٤در جدول  تحقيق،

و كيفيت هواي داخل وضعيت  گرماييحالت دريچه از نظر آسايش 
كه نشان دهنده عملكرد مطلوب سيستم  اندمطلوبي را ايجاد كرده
هر باشد. همچنين در شرايط يكسان آسايشي،  تهويه مورد استفاده مي

كوران و  گرمايي هاي چه وزش هوا به سمت افراد بيشتر شود، نارضايتي
ها  شود. به طوري كه در حالتي كه دريچه اديان عمودي دما بيشتر ميگر

به ها  روي ديوارهاي اطراف سالن قرار داشته باشد، اين نارضايتي
 ٧/٥نسبت به حالت مقابل صندلي افراد به ترتيب رسيده و حداكثر 
در ناحيه  الگوي وزشاين  البتهيابد. افزيش مي سيليوس ٤/٠درصد و 

به طوريكه در  .شودميعث بهبود كيفيت هواي داخل با ،حضور افراد
هاي هوا به صورت عمودي در كف مستقر باشد، غلظت  حالتي كه دريچه

هاي زير صندلي  سبت به حالت دريچهها در ناحيه حضور افراد ن آالينده
  .يابد درصد كاهش مي ٩

  
  هاي ورود هوا محل دريچهخالصه نتايج اثرات  -٤جدول

  هوامحل دريچه ورود   
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  نمادها - ٧
𝐴   )m2(سطح تماس بدن  

CSIG  سيگنال سرد  
D ضريب پخش گونه  
g  شتاب گرانش)ms-2(  
M  نرخ متابوليك)Wm-2( 

�̇�  نرخ جريان خون)kgm-2s-1( 

𝑃 ) فشارkgm-1s-2(  
𝑃   )kgm-1s-2( جزئي بخار آب فشار 
Q  توليد يا تبادل حرارت بر واحد سطح)Wm-2(  
𝑅  مقاومت)kgms-2W-1(  

𝑅𝐻  رطوبت نسبي(%) 

𝑇 ) دماK(  
𝑇   شدت اغتشاشات جريان (%) 

TSENS  بعد)(بي گرماييشاخص آسايش  
V  رعت (سms-1(  
W ها كار خارجي ماهيچه)Wm-2(  
w (بي بعد) تري پوست  

WSIG سيگنال گرم  

 عاليم يوناني
𝛼 ) بخشندگي گرماييm2s-1(  
𝛽  ضريب انبساط حجمي)K-1(  
𝜂 (بي بعد) بازده  
𝜇 ) لزجت ديناميكيkgm-1s-1(  
𝜌 ) چگاليkgm-3(  

  هازيرنويس
a مربوط به هوا  

act يفعاليت بدن  
b مربوط به بدن  
bl مربوط به خون  
cr مركز بدن  
eff موثر  
e,t كل  
ev تبخيري  
in ورودي  
n خنثي  

rad تابشي  
ref رجعم  
res تنفسي  
shiv سازوكار لرز  
sk پوست 

t اغتشاشي  
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