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Jelölések jegyzéke 

 

  [m2]  felület 

    [m2]  Du Bois testfelület 

  [W/m2 K4] sug{rz{si együttható, Stefan-Boltzmann {llandó 5,669  10-8 

    [m2]  felületelem 

      [%] a huzat érzékenyek sz{zalékos értéke 

 

   
 [W/m2] {tlag p{rolg{sos hőlead{s 

  [W]  belső hőterhelés 

    [m2K/W] a ruh{zat termikus ellen{ll{sa  

  [W/m2] hőterhelés 

  [W]  metabolikus hő 

 

   
 [W/m2] fajlagos metabolikus hő 

    [-]  v{rható hőérzeti érték 

    [%]  a hőkörnyezettel elégedetlenek sz{zalékos ar{nya 

    [W]  kilégzés sz{raz hője 

     [W]  a kilégzés rejtett hője 

    [W]  diffúziós hőveszteség bőrön keresztül 

     [W]  izzad{s következtében elp{rolgó hő 

    [W]  hő{tbocs{t{s a ruh{n keresztül 

    [W]  sug{rz{sos hőlead{s 

    [W]  konvekciós hőlead{s 

   

   
 [W/m2] testfelületegység hővesztesége p{rolg{ssal és izzad{ssal 

   [%]  turbulenciaintenzit{s 

   [K]  felületelem abszolút hőmérséklete 

   [K]  felület abszolút hőmérséklete 

  [W]  külső mechanikai munka 

  [-]  abszorpciós tényező 



2 

    [°C]  a mezítelen és a ruh{val borított testfelület ar{nya 

   [W/m2°C] konvektív hő{tad{si tényező 

   [Pa]  vízgőz parci{lis nyom{sa 

   [°C]  ambiens léghőmérséklet 

   [°C]  közepes bőrhőmérséklet 

    [°C]  ruha felületi hőmérséklete 

   [°C]  levegő hőmérséklete 

   [°C]  emberi test belső (mag) hőmérséklete 

     [°C]  közepes sug{rz{si hőmérséklet 

   [°C]  felületi hőmérséklet 

     [m/s]  a levegő relatív sebessége 

 

 

α [W/m2K] hő{tad{si tényező 

η [%]  mechanikai munka hat{sfoka 

 

Az indexekben: 

 

 , sk   bőr 

     ruh{zat 

       konvektív 

      sug{rz{s 

        levegő 
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1. Bevezetés 

 

Az emberi tartózkod{sra és munkavégzésre szolg{ló terek építészeti, 

épületgépészeti tervezésének célja és kritériuma az ún. hum{n 

komfortkövetelmények lehető legszorosabb, legkisebb (optim{lis) szór{ssal történő 

kielégítése és a felhaszn{l{sra kerülő energia minim{l{sa. 

A hum{n komfortkövetelmények – az ergonómiai, szociológiai és pszichés 

szempontok mellett - a tartózkod{si tér levegőminőségére és termikus jellemzőire 

vonatkoznak, és az utóbbi évtizedek kutat{sai alapj{n folyamatosan finomodnak. 

Kor{bbiakban az emberi tartózkod{sra szolg{ló terek „hum{n komfortj{ra” 

vonatkozó méretezés elsősorban és/vagy kiz{rólagosan a kellemes 

levegőhőmérséklet előír{s{ra illetve az azt biztosító fűtés méretezésére, 

megvalósít{s{ra és üzemeltetésére ir{nyult. 

Napjainkban mindenkiben tudatosult és ezt szabv{nyok is rögzítik, hogy a 

tervezés feladata nem egyszerűen egy termikus paraméterre vonatkozó előír{s 

betart{s{t jelenti, hanem a tartózkod{si tér mikroklím{j{nak olyan kialakít{sa a 

közérzetet befoly{soló sz{mos tényező mellett, amely az emberek lehetséges 

legnagyobb h{nyada sz{m{ra a legkellemesebb komfortérzetet, hőérzetet biztosítja 

(ezeket egym{s szinonim{j{nak is tekinthetjük). A modern épületgépészetnek 

képesnek kell lennie arra is, hogy a zavaró tényezők függvényében ezt az előírt 

optim{lis komfort {llapotot folyamatosan – a legkisebb szór{ssal – biztosítsa, 

vissza{llítsa, illetve a helyiségben tartózkodó, v{ltozó popul{ció esetleg v{ltozó 

igényeit kielégítse. A klímagépészet alapvető funkcion{lis elemei a szab{lyozók, 

szabad programoz{si és be{llít{si lehetőségekkel. Ezért fűtés és szellőztetés helyett 

ma m{r klimatiz{cióról, épületgépészet helyett – e vonatkoz{sban – klímagépészetről 

is beszélhetünk. 

Rögzíthetjük, hogy az emberek lehetséges legnagyobb csoportja sz{m{ra a 

legkellemesebb termikus közérzetet, hőérzetet biztosító mikroklímaparaméterek 

együttesét optim{lis mikroklím{nak nevezhetjük. 
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A kutat{sok igazolt{k, hogy a mikroklímaparaméterek – bizonyos korl{tok 

között – egym{s hat{s{t erősíthetik vagy gyengíthetik, részben kompenz{lhatj{k 

egym{s esetleges negatív vagy pozitív hat{s{t. 

Az optim{lis klímaparaméter – együttes azonos egyedek (személyek) esetében is a 

külső – belső környezet, az attitűd, a lelki, emocion{lis be{llítotts{g, a munkavégzés, 

a tevékenység típusa szerint v{ltozhat és ez mégink{bb elmondható, ha különböző 

emberek (személyek) esetében vizsg{ljuk meg ezt a kérdést. 

M{srészt az optim{lis mikroklímaparaméterek és azok együttes hat{sa egy 

ember esetében is időfüggő valószínűségi v{ltozó. Az emberek csoportj{t, egy széles 

popul{ció egyedeit vizsg{lva ugyancsak arról beszélhetünk, hogy mekkora az a 

mikroklímaparaméter-tartom{ny, amely előírt megbízhatós{gi szinten, előírt 

valószínűséggel az emberek előírt részar{ny{ra megfelelő, illetve optim{lis. 

A túl meleg levegő közérzeti hat{s{t a huzathat{s javítja, a hideg fal 

hőérzetrontó hat{s{t a levegő hőmérsékletének emelése csökkenti, a levegő 

p{ratartalm{nak v{ltoztat{sa bizonyos mértékig szintén képes korrig{lni a levegő 

hőmérséklet illetve a falsug{rz{s hat{s{t, a konvekcióval illetve sug{rz{ssal leadott 

hő nagys{g{t módosítani. 

A mikroklímaparaméterek együttes hat{s{nak elemzése az elmúlt két évtized 

kutat{si felfog{sa szerint (komfortelmélet, hőkomfortkutat{sok) a környezetével 

mechanikai és termikus kapcsolatban {lló pihenő vagy tevékeny ember 

energiamérlegének vizsg{lat{n alapulhat. 

A mikroklímaparaméterek, amelyek az ember közérzetét befoly{solj{k azon 

keresztül, hogy az emberi test hőmérsékletét meghat{rozz{k, a következők:  

 - a térben lévő embert körülvevő levegő közepes hőmérséklete:   , 

- a tartózkod{si tér hat{roló felületeinek hőmérséklete, közepes sug{rz{si 

hőmérséklet: tmrt, 

 - az emberi testtel érintkező levegő relatív sebessége: vr, 

 - a tartózkod{si tér levegőjének p{ratartalma: pa, vagy φ. 
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A tartózkod{si térben az ott tartózkodó személy sz{m{ra – adott tevékenységi szint 

 
 

   
  és adott ruh{zat       mellett – valamely mikroklímaparaméter kombin{cióra 

bizonyos {tmeneti idővel (holtidő, lappang{si idő) {ltal{ban megvalósul a 

hőegyensúly, vagyis bekövetkezik a termelt és a leadott hő egyenlősége. 

Ha egy bizonyos környezetben, egy adott tevékenység gyakorl{sa mellett, 

valamely öltözéket feltételezve, a klímaparaméterek lehetséges kombin{ciój{ból 

néh{ny kombin{cióra (vagy egy kombin{cióra) a matematikai statisztika 

módszertana szerint meghat{rozott sz{mú alany azt mondja, hogy az a 

legkellemesebb, azt optim{lisnak nevezhetjük. Miut{n nincs módunk az emberiség 

teljes popul{ciój{t megvizsg{lni, hanem csak egy mint{t, ezért a meg{llapít{s hib{t 

tartalmaz, amelyet elméletileg becsülnünk kell, vagy kellene. 

Az optim{lis mikroklíma elméletileg is és a szubjektív nyilatkozatok szerint is 

teh{t gyakoris{g és valószínűség eloszl{st mutat, pl. az 1.1. {bra szerint. Teh{t 

beszélhetünk az optim{lis mikroklíma v{rható értékéről és szór{s{ról. 

 

1.1. {bra. Az optim{lis mikroklímaparaméterek gyakoris{gi diagramja. 

Klímaparaméterek: ta, tmrt, φ, v, M/ADu 

A hőérzeti kutat{sokat az 1960-as években Fanger *15+ emelte tudom{nyos 

szintre. Ő vezette be a hőkomfort kutat{sok alapfogalmait és kialakított egy olyan 

kutat{si módszertant, amelyre még ma is t{maszkodhatunk. Vizsg{lta az emberi test 

hőegyensúly{t különböző ruh{zati jellemzők és környezeti termodinamikai 

paraméterek, valamint különböző tevékenységi szintek mellett. Vizsg{lta az emberi 
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test és annak környezeti között be{lló hőegyensúly kérdését és kifejlesztette azt az 

egyenletrendszert, amelynek megold{sa v{laszt ad a fenti kérdésekre. 

Fanger az emberi közérzet jellemzésére, leír{s{ra, a hőegyensúlyi egyenlet 

megold{s{n keresztül, az élőalanyos kísérletek és v{laszok figyelembevételével 

glob{lis hőkomfort mutatókat vezetett be. Ezek a PMV és a PPD mutatók. 

 Fanger szerint a z{rt tér egy adott pontj{ra, a különböző paraméterek 

ismeretében meg lehet hat{rozni a v{rható hőérzeti értékeket, ezek az ún. PMV 

értékek. A PMV magyar fordít{sa a legkedvezőbb hőérzeti érték. A PPD érték vi-

szont a kedvezőtlen hőérzet v{rható sz{zalékos valószínűsége. 

A PMV érték kifejezése 

            
      

 

            
 

   

                  

            
 

   

               
 

   

              

         
 

   

                
 

   

         

                                                       . (1.1) 

A PPD érték meghat{roz{s{ra szolg{ló egyenlet 

                                         . (1.2) 

A mutatókat bővebben a 7.1. fejezetben ismertetem. 

 Az embert érő hat{sok, komforttényezők a léghőmérséklet, közepes sug{rz{si 

hőmérséklet, légsebesség, aszimmetrikus sug{rz{s. 

Minden komforttényező lehet diszkomforttényező is egyben egy bizonyos 

hat{rértéken túl, illetve egy tartom{ny hat{rain kívül eső értékek mellett. 

Az utóbbi évek kutat{sai alapj{n igen fontos tényezővé lépett elő az aszimmetrikus 

sug{rz{s az emberi hőérzetet befoly{soló környezeti paraméterek között, amelyet a 

glob{lis hőmérleg, a hőegyensúlyi egyenlet nem képes precízen leírni, mert az 

aszimmetrikus sug{rz{s az emberi testre parci{lisan - valamely testrészre vagy 

testrészekre ir{nyulóan - hat.  
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2. Célkitűzések 

 

A doktori téma kiír{sa két diszkomforttényező (huzathat{s, hideg falfelület) 

emberre gyakorolt együttes hat{s{nak vizsg{lat{ra vonatkozott. A „huzathat{s” a 

tartózkod{si térben a levegő olyan mértékű {raml{sa esetén jelentkezik, amely 

nagymértékű lok{lis hűtőhat{st v{lt ki valamely testrészen, és ezzel kellemetlen 

hőérzetet eredményez. Ismert tény, hogy a hideg falfelület jelenléte, a hat{roló falak 

jelentősen eltérő hőmérséklete az aszimmetrikus sug{rz{s megjelenését eredményezi, 

amelynek környezetében a testfelületen erősen eltérő hőlead{si viszonyok, erős 

lok{lis hűtőhat{s és kellemetlen hőérzet alakul ki. A helyi diszkomforttényezők 

nagymértékben befoly{solj{k a z{rt térben tartózkodók hőérzetét. Mindkét 

tényező hat{s{t eddig csak külön-külön és csak a térben tartózkodók szubjektív 

hőérzete alapj{n vették a tér méretezésekor figyelembe. 

E tényezők fellépése külön-külön is diszkomfortérzetet kelt, amennyiben az alsó-

felső hőmérséklethat{rokból kilép. Ak{r a meleg levegő is bizonyos sebességhat{ron 

túl diszkomfort érzetet kelt. Ugyanakkor javíthatja a komfortérzetet a levegő 

hőmérsékletének és a levegő sebességének „optim{lis” tal{lkoz{sa. Ez utóbbi a 

túlzottan meleg környezet hat{s{t tompíthatja.  

A fenti problémakörben két fontos kérdést kív{ntam tiszt{zni: 

a) Hogyan vehető figyelembe az emberi hőkomfort méretezésekor az az 

eset, amikor az azt befoly{soló tényezők dinamikusan v{ltoznak, péld{ul külső 

térből egy komfort térbe lép valaki? 

b) Két fontos helyi diszkomforttényező, a hideg falfelület jelenlétéből 

adódó aszimmetrikus sug{rz{s és a huzathat{s együttes fellépése milyen hat{ssal 

van az emberi test hőlead{si viszonyaira? 

Eddig senki sem vizsg{lta, hogy mi a teendő – hogyan méretezzük a 

tartózkod{si teret – ha egyszerre két helyi diszkomforttényezővel kell sz{molnunk. 

Erre vonatkozóan sem az érvényben lévő szabv{ny (MSZ CR 1752) sem a 

nemzetközi szakirodalom nem ad v{laszt. A helyi diszkomforttényezők hirtelen, 

dinamikus v{ltoz{suk esetén alapvetően befoly{solj{k a hőkomfort értékelési 
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módszerét. Ennek vizsg{latakor az egész hőkomfort-méretezés alapj{t képező 

Fanger-féle elméletből indultam ki. 

Nyilv{nvaló, hogy a két tényező együttes hat{s{nak vizsg{lata a közérzeti kutat{sok 

dimenziósz{m{t növeli, és új meg{llapít{sokat hozhat a klímaparaméterek optim{lis 

kombin{ciój{nak meg{llapít{sa területén. Ismert tény, hogy az ún. aszimmetrikus 

sug{rz{s, a hat{roló falak jelentősen eltérő hőmérséklete, illetve a hideg falak 

jelenléte nagymértékben rontja a hőérzetet. 

A megfogalmazott két fő célkitűzés teljesítéséhez sz{mos m{s kapcsolódó kérdést, 

illetve problém{t is meg kellett vizsg{lnom. [t kellett tekintenem a Fanger-féle 

elmélet érvényességének korl{tait az elméletben felhaszn{lt paraméterek 

v{ltoz{s{val szembeni érzékenységét, a testet érő lok{lis termikus hat{sok 

figyelembevételének és az egyenlet dinamiz{l{s{nak lehetőségét. 

 Mindezeket figyelembe véve a fő célkitűzések teljesítéséhez a következő 

tém{kkal foglalkoztam: 

a) Alapvető témakör a hőkomfort méretezésben a különböző komfort illetve 

tartózkod{si terekre a PMV-PPD érték meghat{roz{sa. Ezek glob{lis, az emberi 

test egész felületére vonatkozó mutatósz{mok. Az eddigi adatok {llandósult 

{llapotokra vonatkoztak. Ebből kilépve matematikai megközelítéssel vizsg{lni 

kív{ntam a testet érő dinamikus hőhat{sok leír{s{t és értékelését. 

b) Következő célkitűzésem az, hogy a Fanger-féle elmélet érzékenységi vizsg{lat{t 

elvégezzem és az {ltala közölt mérések statisztik{j{nak bizonytalans{gait 

figyelembe véve a matematikai statisztika egzakt eszközével a komfortegyenlet 

megold{s{nak szór{s{t bemutassam és ezzel kifejezzem azt a valószínűséget, 

amellyel a komfortparaméterek {ltal jónak minősített térből kiléphetünk. 

c) Célul tűztem ki, hogy a Fanger-féle komfortegyenlet grafikus megold{sait az ún. 

komfortdiagramokat függvényekkel leírjam, illetve vizsg{ljam azt a kérdést, 

hogy a komfortegyenlet megold{s{t a komfortparaméterek bizonytalans{ga 

hogyan befoly{solja. 

d) Célom, hogy megadjam azokat a matematikai megold{sokat, amelyekkel 

meg{llapíthatjuk azt, hogy egy-egy komfortparaméter egységnyi 
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megv{ltoz{sénak hat{sa a komfortegyenlet megold{s{ban, milyen m{s 

komfortparaméter megv{ltoztat{s{val {llítható helyre. Ezeket a hat{sokat a 

komfortparaméterek egym{s szerinti un. keresztdifferenci{l h{nyadosainak 

elő{llít{s{val érhettem el. 

e) Célul tűztem ki az emberi test ún. kv{zistacion{rius {llapot{nak vizsg{lat{t, oly 

módon, hogy az emberi testet érő gyors termodinamikai behat{sok, hőhat{sok az 

emberi testben milyen reakciókat v{ltanak ki. A szakirodalomban dokument{lt 

mérések alapj{n meghat{roztam a hőhat{sokra adott hum{n fiziológi{s és 

testhőmérséklet, valamint a verejtékezési v{laszokat ({tmeneti függvényeket) az 

emberi test különböző részeire. Az {tmeneti függvény segítségével tetszőleges 

időbeli környezeti, termodinamikai hat{sokra a Duhamel-tétel segítségével 

meghat{rozhatjuk, legal{bb is sztochasztikus értelemben, az emberi test 

fiziológi{s v{lasz{t. 

f) Célom, hogy meghat{rozzam a két vizsg{lt helyi diszkomforttényező – az 

aszimmetrikus sug{rz{s és a huzathat{s – együttes fellépésekor, milyen 

pontatlans{got követhetünk el, ha a szabv{ny szerint külön-külön vizsg{ljuk 

azokat. 

g) Célul tűztem ki, hogy műemberes kísérletekkel mérőszob{ban a hat{roló 

felületek különböző hőmérsékletei mellett, és ventil{torral lok{lis huzathat{st 

keltve, meg{llapítsam a különböző testrészeken történő hőlead{st, mért 

testhőmérsékletet és bizonyos ruh{zati jellemzők alapulvételével. Ezek a 

kísérletek az emberi testet érő lok{lis hat{sokat szimul{lhatj{k, miközben a 

glob{lis mérősz{mokat is elő{llíthatjuk. E vizsg{latokból kiderülhetnek a lok{lis 

hat{sok és a glob{lis mérősz{mok értékei közötti esetleges ellentmond{sok, 

amikor a glob{lis komfortparaméter a komfortteret jónak minősíti, miközben 

diszkomfort jelentkezhet. A műemberes kísérletek eredményei alapj{n 

pontosítani akarom az ember testrészei és a környezete közötti lok{lis hő{tvitel 

sz{mít{s{t, és összefüggéseket kív{nok fel{llítani az ember és környezete közötti 

hő{tvétel-hő{tad{si, illetve hő{tviteli tényezőikre. 
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3. Az értekezésben megfogalmazott célkitűzésekhez kapcsolódó 

irodalomkutat{s 

 

Mind a hideg falfelületnek mind a meleg lég{ramlatnak az ember hőérzetére 

gyakorolt hat{s{t m{r külön-külön megvizsg{lt{k. E két diszkomforttényező az 

emberi szervezetre gyakorolt együttes hat{s{ra viszont még nem végeztek 

laboratóriumi vizsg{latokat, nem {llapítottak meg új tudom{nyos eredményeket. 

Mindezeket ellenőriztem illetve elemeztem irodalomkutat{som sor{n. 

3.1. A laboratóriumi mérésekkel foglalkozó irodalmak leír{sa 

Fanger, Ipsen, Langkilde, Olesen, Christenesen *13+ 32 és 16 személyből {lló 

csoportokat vizsg{ltak egy klímakamr{ban. A kamr{ban a sug{rz{si aszimmetri{t a 

hideg fal, meleg fal, és a hideg mennyezet v{ltotta ki. Minden alanyt egyenként 

teszteltek ülő helyzetben 0,6 clo ruh{zkod{s mellett. Az alanyok 3,5 ór{n keresztül 

hat különböző sug{rz{si hőmérsékletnek voltak kitéve. Azt kérték tőlük, hogy 

minden hideg vagy meleg helyi érzet tapasztalatait mondj{k el és azt is, ha 

diszkomfort érzetet tapasztalnak. A kísérlet folyam{n az alanyok hőérzetét tartott{k 

{llandó neutr{lis értéken és a levegő hőmérsékletét v{ltoztatt{k. A hideg falak, meleg 

falak és a hideg mennyezet sug{rz{si aszimmetria függvény{br{i bemutatj{k az 

elégedetlenek sz{zalékos ar{ny{t. A meleg fal {ltal okozott diszkomfort érzés kisebb 

hat{sú, mint a hideg fal {ltal okozott. A hideg fal {ltal okozott diszkomfort érzés 

kisebb hat{sú volt, mint a meleg mennyezet {ltal okozott. Meg{llapított{k, hogy a 

sug{rz{s nincs nagy hat{ssal az operatív hőmérsékletre az alanyok {llít{sa szerint. A 

cikkben megjegyezték, hogy nincs szignifik{ns különbség aszimmetrikus 

sug{rz{snak kitett férfiak és nők között. 

Fanger [14] ebben a cikkben a turbulenciaintenzit{st huzathat{s szinten 

vizsg{lta. 50 alany, úgy volt öltöztetve, hogy a hőérzet neutr{lis legyen, h{rom 

kísérleti lég{raml{snak kitéve: alacsony turbulenciaintenzit{s (Tu<12%), közepes 

turbulenciaintenzit{s (20%<Tu<35%) és magas turbulenciaintenzit{s (Tu>55%) 
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mellett. Minden kísérlet esetében az ülő alanyok 6 légsebességnek voltak kitéve 0,05 

m/s-tól 0,40 m/s-ig. A levegő hőmérsékletetét 23 °C konstans értéken tartott{k. Az 

alanyoknak v{laszt kellett adniuk, hogy hol érzik a lég{raml{st és hogy ez kellemes 

vagy kellemetlen. A turbulenciaintenzit{sa jelentős hat{ssal volt a huzatérzet 

előfordul{s{n{l. A kapott modell előrejelzi az elégedetlenek sz{zalékos ar{ny{t a 

huzathat{s, a léghőmérséklet és a turbulenciaintenzit{s függvényében. A modell 

hasznos eszköz lehet a terekben előforduló huzat és a klímaberendezések 

tervezésekor. 

Goto, Toftum, Dear és Fanger *26+ ebben a tanulm{nyban a termikus észlelés 

és termofiziológiai v{ltozók hat{s{t vizsg{lja különböző anyagcsere-folyamatok 

között különböző intenzit{s és időtartam mellett. Huszonnégy alanyon végeztek 

kísérletet, ahol az alanyok egy széken (neutr{lis ülő aktivit{s mellett) ültek vagy egy 

futópadon sét{ltak. A m{sodik kísérleti sorozatban az alanyok a pihenések között 

gyakorlatokat végeztek különböző intenzit{s és különböző léghőmérsékleti érték 

mellett. A méréseket összehasonlított{k a bőr- és nyelőcső hőmérséklettel, valamint 

pulzussz{mot a szubjektív v{laszokkal.  

A D{n Műszaki Egyetemen Toftum, Langlilde és Fanger *42+ h{rom új 

környezeti vizsg{latokra alkalmas laboratóriumról ír. A laboratóriumban a térben 

{ramló légmozg{st tanulm{nyozt{k és emellett még öt irod{ban kontroll{lt 

környezeti feltételek mellett vizsg{lt{k az alanyokat. 

Fanger és Toftum *16+ leírja, hogy a PMV modellt jó eredménnyel lehet 

alkalmazni klímarendszerrel ell{tott épületekben, a hideg, mérsékelt és meleg 

környezet is szimul{lható, teh{t mind télen mind ny{ri évszakban. Azonban az 

épületekben, amelyekben nincs légkondicion{ló berendezés, az ottlakók kevésbé 

érzékelték a meleg diszkomfort hat{s{t, mint ahogy azt a PMV megjósolja. Ennek 

elkerülése érdekében a cikk írói egy tényező bevezetését fogalmazz{k meg, mely jól 

alkalmazható nem klímatiz{lt terekben h{rom kontinensen. 

Fanger *12+ a cikkben a beteg épület (Sick Building Syndrome (SBS) tüneteit 

írja le légkondicion{lt épületekben vizsg{latokkal al{t{masztva. 
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Barlow és Fiala*3+ egy felújított, bebútorozott irodai épületben végeztek 

helyszíni vizsg{latokat. Az alanyok hőérzetét megv{ltoztató vil{gít{s és a légmozg{s 

hat{s{t, és e hat{sokra adott adapt{ciós v{laszaikat vizsg{lt{k. 

Berglund *8+ a tanulm{nyban sz{mszerűsíti az elkülönített és additív 

hat{sokat ülő emberen neutr{lis és hűvös környezetben. 

A vizsg{lat 50 téli öltözetet viselő alanyról szól, akiket téli körülmények között két 

ór{s időtartammal vizsg{ltak.  

A hideg fal {ltal okozott alacsony közepes sug{rz{sos hőmérsékletet ellensúlyozt{k 

egy magasabb hőmérsékletű levegővel. A szükséges operatív hőmérsékletet a levegő 

sebességével befoly{solt{k. A tartózkodók {ltal elfogadható hőmérsékleti szint 

v{ltozatlan maradt 0,25m/s vagy kisebb légsebesség, illetve 10K vagy kisebb 

sug{rz{sos hőmérsékletaszimmetria alatt. 0,25 m/s légsebesség mellett a sug{rz{sos 

hőlead{s megnőtt és a konvekciós hőlead{s alacsonyabb lett. 3˚C alatti operatív 

hőmérséklet ülő helyzetben m{r alacsonyabb volt, mint az elfogadható 

legalacsonyabb hőmérséklet. 

Toftum [44+ a tanulm{nyban a huzathat{s {ltal okozott lok{lis hűvös hőérzet 

vizsg{lat{val foglalkozott. Két különböző hőérzetet vizsg{lt, a kellemesen hűvöst és 

a neutr{list.  

Azon munkav{llalók,akik hűvös vagy hideg környezetben dolgoztak gyakran 

panaszkodtak huzathat{sra. Ebben a cikkben r{mutattak arra, hogy hűvösebb helyen 

dolgozók hajlamosabbak huzatot érezni, mint azok, akik kellemes vagy melegebb 

környezetben dolgoznak. 

3.2. A dinamikus hőérzettel foglalkozó irodalmak 

Fiala, Lomas és Stohrer *18+ cikkükben egy modellt vizsg{ltak, amellyel egy a 

dinamikus hőterhelésre adott v{laszok előre jelezhetők. Két részre osztottak fel: a 

passzív és az aktív rendszerre. Ebben a fejezetben a passzív rendszerrel foglalkoznak. 

A passzív rendszer az emberi test modellezéséből, a szervezetben és annak 

környezetében végbemenő hőtranszportokból és a numerikus megoldó elj{r{sból {ll. 

A cikk leírja az aktív rendszer előkészítését és összehasonlítja a modellvizsg{latokat 
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a kísérleti adatokkal és m{s modellekkel. Itt hangsúlyosabb a környezettel történő 

hőcsere modellezése: lok{lis testfelületi konvekciós hőlead{s lehetőségei, ir{nyított 

sug{rz{sos hőcsere, a bőr nedvességtartalma és p{rolg{sos hőlead{sa és a nem 

egységes ruh{zat. A cikkben m{s effektusokat is modelleztek: az aktivit{si szint 

hat{s{t, a munka hatékonys{g{ra és a testpozíció v{ltoztat{s{val a besug{rz{si 

felületet. A differenci{legyenlet megold{s{ra egy stabil és pontos numerikus képletet 

haszn{ltak.  

A passzív rendszer előrejelzéseit összehasonlított{k a rendelkezésre {lló hengerekből 

és gömbökből alkotott testmodellel, amely jó egyezést mutatott a numerikus 

viselkedés terén hosszabb időn keresztül. 

Fiala, Lomas és Stohrer *19+ tov{bb{ egy valid{ld matematikai modellt is 

kifejlesztettek, amely képes az ember hőszab{lyoz{s{nak és fiziológi{s v{laszainak 

előrejelzésére hideg, hűvös, neutr{lis, kellemesen meleg és meleg környezetben.  

Ebben a cikkben a szerzők az aktív rendszer fejlesztésével foglalkoznak, amely a 

hidegr{z{s, izzad{s és periféri{s érszerkezet szab{lyoz{si v{laszait szimul{lja nem 

akklimatiz{lódott alanyokon.  

Az {tfogó irodalmi {ttekintésre 26 független alanyt v{lasztottak ki, amelyek célja, 

hogy különböző körülmények között milyen v{laszok születnek. 

A regressziós elemzés kimutatta, hogy a bőr és a fej maghőmérséklete nemline{ris 

form{ban befoly{solja a szab{lyoz{si v{laszokat. A tov{bbi jelként az {tlagos 

bőrhőmérséklet-v{ltoz{s mértékét súlyozt{k a bőrhőmérséklet hibajelzésével és úgy 

azonosított{k, mint a hő szab{lyozó hideg hőmérsékleten történő folyamat 

dinamik{j{t. Az ellenőrzési és érvényesítési munk{latokn{l figyelték a felhaszn{lt 

mérési adatokat, amelyeket 90 mérésből kaptak, ahol az {llandósult és {tmeneti 

ambiens hőmérséklet értéke 5 °C és 50 °C, a gyakorlat intenzit{sa 46W/m2 és 

600W/m2 között v{ltozott. A mért adatokkal jó egyezés mutatkozott, amelyet a 

szab{lyoz{si visszajelzésekből kaptak (belső hőmérsékletből és a még nem 

akklimatiz{lódott alanyok {tlag és lok{lis bőrhőmérsékletből). 

Fiala, Wouter, Marieke [43] a metabolikus hőfelhaszn{l{st és a huzat emberre 

gyakorolt hat{s{t vizsg{lt{k két aktivit{si szinten. Tíz férfiből {lló élőalanyos 
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méréssorozatot végeztek. Az eredmény azt mutatta, hogy a magasabb aktivit{si 

szinten dolgozók között kevesebb az elégedetlenek sz{ma huzathat{s esetén mint az 

alacsonyabb aktivit{si szinten. Arra a következtetésre jutottak hogy a metabolikus 

hőfelhaszn{l{s azonos a belső hőtermeléssel, amely szignifik{nsan befoly{solja az 

ember légmozg{sra adott reakciój{t hideg környezetben.  

Fiala [20] ebben a tanulm{nyban egy hőkomfort modellt mutat be, mely 

megjósolja a dinamikus hőérzetet (DTS), amelyet a fiziológiai {llapotból és az emberi 

hőszab{lyoz{s dinamikus modelljéből kapott. 7000 szavazatból {llított fel regresszió-

analízist, amelyet több mint 2000 nő és férfi hőérzeti v{laszain alapszik, 220 

különböző besug{rz{si szinten. Kiderült, hogy a bőr és a fej maghőmérséklet 

hibajelzései a vezető impulzusok, amelyek szab{lyozz{k a teljes hőérzetet. 

A későbbi jelzést a v{lasz dinamikus szab{lyozójaként {llapított{k meg, azaz a 

pozitív és negatív {tlagos bőrhőmérséklet v{ltoz{s{nak mértéke szerint. A bőr 

hőmérséklete és a bőr hőmérsékletének időbeli v{ltoz{sa lehetővé teszi a gyors 

alkalmazkod{s lehetőségét a környezeti v{ltoz{sokra. Ez{ltal lehetővé v{lik az 

emberek sz{m{ra az előrel{tható és korai tudatos v{ltoztat{s lehetősége (mielőtt a 

környezeti hat{sok befoly{ssal lennének az emberi testre).  

Az új komfortmodellt valid{lt{k és arra haszn{lt{k, hogy felt{rja az időbeni 

környezeti v{ltoz{s hat{s{t és a személyi feltételeket. A DTS modell jó megold{st 

mutat az {llandósult peremfeltételek mellett (13°C ≤ Ta ≤ 48°C, 55,4°F ≤ Ta ≤ 118,4°C, 

1 met ≤ Ta ≤ 10 met), és a különböző típusú {tmeneti körülmények között, beleértve 

az ugr{sszerű v{ltoz{sokat és a környezeti feltételek időszakos v{ltoz{sait is. A 

dinamikus hőérzettel illusztr{lni lehet az emberi viselkedés hat{s{t is. A többrétegű 

dinamikus komfortmodell egy részletes analízist nyújt a teljes inhomogén és 

{tmeneti környezetekben, mint az épületek, autók és egyéb mesterséges 

környezetben valamint az időj{r{si körülmények elemzésében is. 

Fiala és csapata *21+ az FPC (Fiala human Physiology and thermal Comfort) 

modellezést azért alkott{k meg, hogy a kutatók, mérnökök és tervezők sz{m{ra 

elérhetővé tegyék az alapvető élettani kutat{sokat.  
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FPC-modell alapj{n matematikai szempontból úgy tekintjük az emberi szervezetet, 

mint két hő szab{lyozó kölcsönható rendszert: az ellenőrző aktív rendszert és az 

ellenőrzött passzív rendszert. Míg a passzív rendszer szimul{lja a fizikai emberi 

testet,a hő- és anyagcserét az emberi testben és annak felületén, az aktív rendszer 

ut{nozza az emberi hőmérséklet szab{lyoz{si rendszer viselkedését. 

Az FPC modell közelmúltbeli haszn{lat{val kiemeli a fiziológiai modellezés és az 

emberi környezethez tartozó szimul{ciós rendszerek alkalmaz{s{nak, 

kölcsönhat{s{nak szükségességét. A mai interdiszciplin{ris mérnöki környezetben, 

ilyen eszközök lényegesek az optim{lis gazdas{gos műszaki megold{sok 

fejlesztéséhez. Az FPC-modell egy összefoglal{st nyújt a jelenlegi szimul{ciós 

törekvésekről, hitelesítő tanulm{nyokról és az emberi hő{tad{s modellezésének 

fejlődéséről a műszaki és klinikai alkalmaz{sokban. A modellezési alkalmaz{sok 

következtetéseket vontak le a biometeorológi{ból, ruh{zati kutat{sokból, autókban 

ülők hőkomfort értékeléséből stb. Ez a tanulm{ny bemutatott egy fiziológiai komfort 

modellt és egyben a tov{bbfejlesztések szükségességét. 

Összegezve: kiterjedt vizsg{latok alkalmaz{sa megköveteli az extrém szimul{ciókat. 

Az {tmeneti és összetett nem egységes feltételek hoztak biztató eredményeket. Ezek 

és a FPC-modell azon képessége, hogy képes egyesíteni a prediktív (jósló) 

képességeket m{s szimul{ciós eszközökkel egy összekötött rendszerelemzésben, 

fontos lépés az ipar és a kutat{si alkalmaz{sok sz{m{ra. A jövőbeli modellezési 

kihív{sok magukban foglalj{k a fiziológiai és az akklimatiz{lódott alanyok v{laszait, 

valamint a meglévő matematikai és fizikai szimul{ciós rendszerek tov{bbfejlesztését 

optimaliz{ciós modellekké.  
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4. A hőkomfort minősítésének és mérésének módszertana 

 

A problémafelvetés, a célkitűzések megfogalmaz{sa és az irodalom {ttekintése 

ut{n r{térek a feladatok kidolgoz{s{ra és az elvégzett kutat{sok bemutat{s{ra. 

Először a hum{n hőkomfort mérősz{m{nak kritikai elemzését, és azok 

érzékenységi vizsg{lat{t végzem le. 

4.1. A statikus hőkomfort egyenletének fel{llít{sa 

Az embernek a termikus környezetre való reag{l{s{t, a hőkomforttal 

kapcsolatos megelégedettségét a hőérzete fejezi ki. A hőérzet azzal van 

összefüggésben, hogy a szervezet hőegyensúlya milyen {tmeneti idővel, milyen 

alkalmazkod{si reakciókkal valósul meg, a megvalósult egyensúly az ember sz{m{ra 

kellemes-e, milyen bőrhőmérséklet és milyen verejtékezés valósul meg. 

Az ASHRAE(nemzetközi szervezet, melynek fő faladata hogy a hűtés, fűtés, 

légkondicion{l{si szabv{nyokat illetve kutat{sokat összefogja a vil{gban) a 

szubjektív hőérzetet a hőérzeti sk{l{val fejezi ki: 

ASHRAE-sk{la [4]: 

+3 - forró 

+2 - meleg 

+1 - kellemesen meleg 

  0 - neutr{lis 

-1 - kellemesen hűvös 

-2 - hűvös 

-3 - hideg 

 

A sk{la szerint a kellemes közérzetet a -1, +1 értékek közötti tartom{ny fejezi 

ki. Sok ezer alanyon elvégzett kísérletben a kísérleti személyeknek – egy relax{ciós 

intervallum ut{n – nyilatkozniuk kellett arról, hogy a vizsg{lt mikroklím{ban 

hogyan érzik magukat, és a sk{l{n mely értékre adnak szavazatot. 
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Fanger *15+ a hőérzeti vizsg{latokat az emberi test energiamérlegének felír{s{ra és 

sz{mít{s{ra alapozta, és az energiamérleg megold{sait matematikai kapcsolatba 

hozta a fenti hőérzeti sk{l{val. 

A vizsg{latok szerint az optim{lis hőérzet elsősorban a tevékenység, a végzett 

munka intenzit{s{nak, a verejtékezés mértékének és a bőrhőmérsékletnek a 

függvénye. Adott tevékenységi szinten, ezzel szoros összefüggésben lévő belső 

hőtermelést figyelembe véve, a termelt hőt a szervezetnek kellemes bőrhőmérséklet 

mellett kell leadnia. A bőrhőmérséklet a szervezet hőtermelésének, a ruh{zat 

hőszigetelő képességének és a mikroklímaparamétereknek a függvénye. Az erős 

melegérzetet a szervezet elsősorban vazomotoros reakciókkal és verejték-

kiv{laszt{ssal, izzad{ssal kompenz{lja. Az izzad{sra a jelzést a bőrhőmérsékletnek 

34,1°C-tól, a maghőmérsékletnek 36,6°C–tól való eltérése adja. Az emberi test 

hőegyensúlya csak dinamikai értelemben értelmezhető. 

Egy adott termikus környezetben lévő, egy adott tevékenységet végző ember 

esetében, ha a környezeti termikus hat{sok megv{ltoznak, akkor az emberi 

hőtermelés és hőlead{s egyensúly{t egy tranziens folyamatban a hőlead{s 

fokoz{s{val, vagy a hőlead{s csökkentésével kív{nja egyensúlyba hozni. 

 Az emberi szervezet energiamérlegét az emberi szervezet energetikai 

bemeneti - kimeneti modelljével írjuk le. Az energiamérleg felírható instacion{rius 

illetve stacion{rius {llapotra. 

Az emberi szervezet energetikai bemeneti – kimeneti m{trixa dinamikus 

egyensúlyban illetve stacion{rius {llapotban: 

 

Bemenet Kimenet 

A szervezet hőtermelése növekszik A szervezet hőlead{sa nő 

A szervezet hőtermelése csökken A szervezet hőlead{sa csökken 

A szervezet hőlead{sa növekszik A szervezet hőtermelése nő 

A szervezet hőlead{sa csökken A szervezet hőtermelése csökken 
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A szervezet hőlead{s{nak fajt{i 

- Hővezetés a ruh{n keresztül, és hőlead{s a ruha külső felületéről: 

- konvekció, 

- sug{rz{s [4]. 

- Kilégzés, ezen belül 

- a kilégzés sz{raz entalpi{j{nak figyelembevétele, 

- a kilégzés rejtett hőjének figyelembevétele. 

- P{radiffúzió bőrön keresztül, majd ezt követően a ruh{n keresztül. 

- A verejték elp{rolg{sa a bőr felszínéről [4]. 

 

A szervezet a hőegyensúly{t, amelyben a maghőmérséklet és a bőrhőmérséklet 

időben stabill{ v{lik, a fenti hő{tviteli módokkal valósítja meg. 

A szervezet hőegyensúly{t a szervezet és a környezete közötti energiamérleg 

fel{llít{s{val és megold{s{val tudjuk nyomon követni. 
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4.2. Az emberi test statikus energiamérlegének meghat{roz{sa 

Az emberi test statikus energiamérlegének felír{sakor az emberi testet olyan 

termodinamikai rendszernek tekintjük, amelyben oxigénbevitel és metabolizmus 

eredményeként hő szabadul fel, ezt felhaszn{lva a szervezet izommunk{t végez, az 

izommunka segítségével a környezeten fizikai munk{t fejthetünk ki, illetve a 

szervezet tömegének elmozdít{s{val, az izommunka felhaszn{l{s{val mechanikai 

munk{t végzünk.  

Fanger szerint [15] az emberi szervezet statikus energiamérlege a metabolizmusból 

sz{rmazó hőfelszabadul{s, a kifelé végzett fizikai munka és a szervezet 

hőlead{s{nak az egyenlete. A mérlegnek a statikus egyensúly {llapot{ban zérusnak 

kell lennie. A ruh{n keresztüli hő{tvitel modelljét a 4.2.1. {bra mutatja.  

 
4.2.1. {bra. Vezetés ruh{n keresztül 

 

Az emberi szervezet energiamérlegét a környezettel való termikus 

kölcsönhat{s{t és az ember komfortérzetét befoly{soló legfontosabb tényezők: 

- a tevékenység intenzit{sa, hőfelszabadul{s a testben, 

- a ruh{zat hőellen{ll{sa, 

- a ruh{zat p{ra és nedvesség{teresztő képessége, 

- a környezeti levegő hőmérséklete, 
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- a tartózkod{si tér hat{roló felületeinek és t{rgyainak sug{rz{si 

hőmérséklete, emissziós tényezők, besug{rz{si tényezők, 

- a levegő relatív sebessége (huzat), 

- a levegő parci{lis vízgőznyom{sa, nedvességtartalma. 

A szervezet hőmérlegének egyenlete [4] 

                       , (4.2.1) 

                    . (4.2.2) 

 

A 4.2.1 egyenletben az egyes tagok [4]: 

                é   

  
 

   
                (4.2.3) 

 

                   , 

          
 

   
                  (4.2.4) 

 

                               

             
 

   
                    (4.2.5) 

 

                                                   

                        
 

   
   η                (4.2.6) 

 

                                         

                               (4.2.7) 

 

                                    

    
      

       
           (4.2.8) 

 

                          

                                                   (4.2.9) 
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                             (4.2.10) 

 

A fenti kifejezéseket a 4.2.1 összefüggésbe helyettesítve a következő hőegyensúlyi 

egyenletet kapjuk [4]: 

 

   

                          
 

   

          
    
   

  

         
 

   
                

 

   
        

      

       
  (4.2.11) 

                                                       

A 4.2.11 egyenletet érintő megjegyzésem, hogy a statikus energiamérlegben nem 

szerepel a ruh{zat p{ra és nedvesség{tbocs{tó képessége, illetve ellen{ll{sa. 

A szervezet teljes energiamérlege [6] 

           (4.2.12) 

A metabolizmusból felszabaduló hő [6]: 

    η        . (4.2.13) 

A mechanikai munka hat{sfoka [6]: 

η  
 

 
  

Az emberi test {ltal leadott hő [6]: 

      η         . (4.2.14) 

Fanger *15+ az emberi izommunk{t, a helyv{ltoztat{st, a sét{t és a fut{st – elég 

jelentős teljesítményhat{rig – nem tekinti fizikai munkavégzésnek, amely {llít{sa 

tov{bbi vizsg{latokat illetve értelmezést igényelhetne. 
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4.3. A statikus hőkomfort egyenletének fel{llít{sa 

Fanger vizsg{latai *15+ azt mutatt{k, hogy valamely tevékenységet gyakorló 

ember komfortérzete (hőkomfortja) akkor kellemes (optim{lis), ha az al{bbi feltételek 

teljesülnek: 

- az ember és környezete termikus és mechanikai kapcsolat{t leíró statikus 

energiamérleg zérus, a termelt és leadott hő valamint a végzett munka 

eredője zérus, 

- az ember bőrhőmérséklete egy szűk tartom{nyon belül marad, 

- a verejtékezés mértéke egy tartom{nyon belül marad [6]. 

A fentieket Fanger az al{bbi egyenlőtlenségekkel fejezte ki [15]:  

      , (4.3.1) 

       . (4.3.2) 

A vizsg{latok szerint a kellemes hőkomfort {llapot{ban a bőrhőmérséklet csak a 

metabolizmus függvénye, és ugyanúgy, a verejtékezéssel leadott hő szintén 

meghat{rozott statisztikus kapcsolatban {ll a metabolikus hővel.  

Fanger vizsg{latai szerint a kellemes hőkomfort {llapot{ban a bőrhőmérséklet értéke 

a metabolikus hővel az al{bbi regressziós kapcsolatban van [15]: 

              
 

   
        . (4.3.3) 

Ugyancsak Fanger vizsg{latai szerint a kellemes hőkomfort {llapot{ban az izzad{ssal 

leadott hő és a metabolikus hő regressziós kapcsolata az al{bbi [15]: 

         
 

   
   η                . (4.3.4) 

A regressziós egyenletek meghat{roz{s{nak méréseken alapuló b{zis{t a 4.3.1 és 

4.3.2 {br{kban mutatom be (l{sd 27., 29. oldalak). A szerző *15+ közlése szerint a 

kísérleti eredmények nem v{ltoztak jelentős mértékben akkor, ha a mérések sor{n 

v{ltoztatt{k a ruh{zatot, a közepes sug{rz{si hőmérsékletet és a légsebességet.  

A 4.3.1, 4.3.2 fejezetekben bővebben foglalkozom e két tényező mérésével illetve a 

regressziós kapcsolat felír{s{val. 
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Diszkomfort {llapotban a bőrhőmérséklet és a verejtékezés mértéke eltér a regresszió 

{ltal leírt értékektől és m{s mértékeken {ll be az egyensúly. 

Ha a 4.2.11 hőegyensúlyi egyenletbe a 4.3.3 és 4.3.4 kifejezéseket behelyettesítjük, 

akkor megkapjuk az un. hőkomfort egyenletet, amit komfortegyenletnek 

nevezünk [15]: 

 

   

                          
 

   

               
 

   

             

         
 

   
                

 

   
        

          
 

   
    

       
   

                                                       (4.3.5) 

ahol [15] 

    
            

                   
             

                      
             

  

     
                           
                           

  

 

A komfortegyenlet az emberi szervezet statikus energiaegyenlete, és azt 

fejezi ki, hogy az emberi szervezetben termelt hő egy része munkavégzésre 

fordítódik, a maradékot pedig a szervezet a kilégzéssel t{vozó hővel valamint 

izzad{ssal tov{bb{ a bőrön és ruh{n keresztül t{vozó hővel teljes egészében 

leadja. A ruh{n keresztül t{vozó hőt a h{rmas egyenlőség középső tagja fejezi ki. 

Az egyenlőség harmadik jobboldali tagja azt írja le, hogy a ruh{n keresztül 

vezetéssel t{vozó hő megegyezik a ruha felületéről konvekcióval és sug{rz{ssal 

leadott hő összegével. A statikus energiaegyenlet fenti kifejezése mutatja azt a 

nyilv{nvaló tényt, hogy a szervezet hőtermelése és hőlead{sa egyensúlyban van, a 

szervezetben nem megy végbe sem az energia akkumul{ciója, sem a t{rolt energia 

„kisütése”, a szervezet ún. maghőmérséklete és bőr {tlagos hőmérséklete és lok{lis 

hőmérsékletei időben {llandósultak, semmiféle időbeli v{ltoz{s semmiféle 

fiziológiai és termodinamikai paraméter tekintetében nem következik be. 

Az 4.3.5 egyenletből, rögzítve a tevékenységi szintet és a ruh{zat típus{t, 

meghat{rozhatók azok az összetartozó környezeti paraméterek - relatív nedvesség, 
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levegő hőmérséklet, közepes sug{rz{si hőmérséklet és relatív légsebesség - amelyek a 

térben tartózkodó ember sz{m{ra a kellemes (optim{lis) hőkomfortot adj{k. Fanger 

diagramok form{j{ban dolgozta fel az összetartozó paraméterértékeket. 

L{thatjuk azt, hogy amennyiben rögzítettük a térben tartózkodó ember 

tevékenységi szintjét (M/ADu) és ruh{zat{t (Iclo), felvehetünk szabadon 3 

klímaparamétert (pl. levegőhőmérséklet ta, közepes sug{rz{si hőmérséklet tmrt, levegő 

sebesség v), és akkor az egyenletből meghat{rozható az a relatív nedvességtartalom 

(parci{lis vízgőznyom{s), amely mellett a személy a kellemes hőkomfort {llapot{ban 

van.  

Az 4.3.5 egyenlet vizsg{lata azt mutatja, hogy az egyenlet csak úgy oldható 

meg, ha előzetesen meghat{rozzuk a ruh{zat felületének hőmérsékletét, amely az 

4.3.5 egyenlet bal oldali és jobb oldali tagj{ból az al{bbiak szerint fejezheltő ki [15]: 

              
 

   

               
 

   

                  

           
 

   

               
 

   

              

          
 

   
                

 

   
        . (4.3.6) 

A 4.3.6 egyenlet a tcl-re nézve implicit, azért az csak iter{cióval oldható meg. 

A gyakorlatban haszn{lt komfort egyenlet a 4.3.5 egyenlet bal oldal{ból és 

jobb oldal{ból tevődik össze az al{bbiak szerint [15]: 

 

   

                          
 

   

               
 

   

             

         
 

   

                
 

   

         

                                                       (4.3.7) 

 

Az 4.3.7 komfortegyenlet az 4.3.5 energiamérleg h{rmas egyenlőségének redukciója a 

szok{sos jobb és bal oldalból {lló egyenletek form{j{ra, kihagyva a ruh{n keresztül 

történő hővezetés leír{s{t, csak azt a tényt rögzítve, hogy a szervezetben termelt hő 

tov{bb{ a munkavégzésre fordított és a kilégzéssel valamint az izzad{ssal és bőrön 

keresztüli p{radiffúzióval elt{vozott hő különbsége a ruha felületéről konvekcióval 
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és sug{rz{ssal t{vozik. Hasonlóképpen kiz{runk mindenféle időbeli v{ltoz{st, az 

összes fiziológiai és termodinamikai paraméter tekintetében. Az egyenletben a tcl 

felületi ruh{zati hőmérséklet meghat{roz{s{ra a 4.3.6 kifejezést alkalmazzuk.  

4.4. Az {tlagos bőrhőmérséklet meghat{roz{sa 

Fanger az {tlagos bőrhőmérséklet meghat{roz{s{ra      külön vizsg{latokat végzett 

a különböző aktivit{si szintekre [19]. 

20 főiskol{s korú személyt (10 nőt és 10 férfit) vizsg{ltak és minden személyt 3 ór{s 

mérésnek vetettek al{ a következő aktivit{si szintekre: 

- ülő helyzet  
 

   
            , 

- alacsony aktivit{si szint  
 

   
            , 

- közepes aktivit{si szint  
 

   
             , 

- magas aktivit{si szint  
 

   
             . 

A különböző aktivit{si szinteket egy módosított lépésteszttel vettek figyelembe, ahol 

az alanyok 5 perc sét{l{si periódust különböző hosszús{gú {lló periódussal 

v{ltakoztattak. A pontos mérési folyamatot a McNall [33+ foglalja össze. A teszt alatt 

mérték a közepes bőrhőmérsékletet. 

Az alanyok a Kansas [llami Egyetem uniformis{ba voltak öltözve, amelyről bővebb 

ismereteket Nevis [38] munk{j{ban olvashatnak. 

Minden aktivit{si szinten a levegő hőmérséklete megegyezett a közepes sug{rz{si 

hőmérséklettel. A relatív nedvességtartalmat 45%-on tartott{k. 

A bőrhőmérséklet mérését 14 db termisztor végezte Winslow és Herrington *51+ {ltal 

leírt testrészeken. A közepes bőrhőmérsékletet a 14 pont {ltal megmért termisztor 

súlyozott közép értékeként vette figyelembe. Az {tlag bőrhőmérséklet 

középértékének meghat{roz{s{hoz a h{romór{s mérési időszak utolsó fél ór{j{t 

haszn{lt{k fel a tov{bbi sz{mol{sokhoz. Az így kapott értékek mutatt{k, hogy 

szignifik{ns eltérés nem volt a mérés utolsó fél ór{j{ban. 

A 4.4.1. {bra a bőr {tlaghőmérsékletét mutatja, amely 80 mérési pontból {ll (20 alany, 

négy aktivit{si szinten) 
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4.4.1. {bra. [tlag bőrhőmérséklet (ts) a hőlead{s (H/ADu) függvényében [15] 

 

A line{ris regresszióanalízis a következő összefüggést mutatja a    és az       

között: 

              
 

   
        , (4.3.3) 

                 . 

B{r egyértelmű a kapcsolat megléte és a korrel{ció, ugyanakkor szembetűnő 

az {tlag bőrhőmérséklet értékeiben az eltérések és a szór{s jelentős mértéke is. 

Fanger szerint statisztikailag nincs sz{mottevő különbség nők és a férfiak között. 

L{tható hogy a hőkomfort közepes bőrhőmérséklete csökkenést mutat emelkedő 

aktivit{si szint mellett, amelyet a negatív korrel{ciós együttható is mutat. 

A vizsg{lat sor{n megfigyelhető volt, hogy a hőlead{s addig egyenlő a belső 

hőtermeléssel, ameddig az alanyok nem végeztek fizikai munk{t. Teh{t, {ltal{nos 

esetben azt feltételezték, hogy a    első sorban a belső hőterheléstől (H) fog v{ltozni, 

amelyet a (        ) képlettel fejeztek ki. Ezt behelyettesítve a (4.3.3) egyenletbe, 

megkapjuk az {tlagos bőrhőmérséklet összefüggését: 

              
 

   
             . (4.4.1) 
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Fanger ezt az egyenletet az optim{lis hőkomfort első alapfeltételének nevezte el. 

4.5. Az {tlagos bőrhőmérséklet értékeire vonatkozó mérési eredmények 

szór{s{nak elemzése 

A Fanger {ltal rögzített mérési eredményeket felhaszn{lva (4.4.1. {bra) 

meghat{roztam a mérési pontok – azaz a bőrhőmérséklet értékeinek az {tlagértékhez 

viszonyított - relatív szór{s{t.  

Relatív szór{s meghat{roz{sa (vari{ciós együttható) összehasonlíthatóv{ teszi a 

szór{sokat és megmutatja mennyire jellemzi az {tlag a minta egészét. A relatív 

szór{ssal kapott pozitív és negatív bőrhőmérséklet értékekre meghat{roztam a 

line{ris regresszió egyenest és fel{llítottam a bőrhőmérséklet maximum és minimum 

egyenletét: 

A bőrhőmérséklet minim{lis értékei a hőtermelés függvényében (W/m2 egységben 

megadva): 

                     
 

   
             . (4.5.1) 

A bőrhőmérséklet maxim{lis értékei a hőtermelés függvényében (W/m2 egységben 

megadva): 

                     
 

   
             . (4.5.2) 

A két regressziós egyenest a 4.5.1. {bra mutatja. Az egyenletben 
 

   
         jelö-

lést vezettem be és az egyenesek feltüntetett egyenletei ezt a helyettesítést tükrözik. 

Az {bra jól szemlélteti azt a tényt, hogy a bőrhőmérséklet alakul{sa jelentős 

bizonytalans{gi s{vban helyezkedik el. Péld{ul, ha a hőtermelés             , 

akkor az {tlag bőrhőmérséklet (tb) az {tlaghoz képest tb,max = 1,38%, tb,min = 1,35%-os 

eltérést mutat, ha              , tb,max = 2,98%, tb,min = 2,87%-os eltérést mutat. 
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4.5.1. {bra. [tlag bőrhőmérséklet (tS) a hőlead{s (H/ADu) függvényében szór{ssal. 

4.6. Verejtékkiv{laszt{s 

Fanger az emberi test p{rolg{s útj{n történő folyadékvesztését két különböző 

módon jellemezte [11]: 

a) rejtett módon (kilégzés rejtett hője {ltal és a bőrön keresztüli p{radiffúzióval)  

b) érezhető módon (izzad{ssal).  

Csak az érezhető, izzad{ssal leadott hőt tudja az ember szab{lyozni.  

Kor{bban azt rögzítették, hogy az alany, aki „hőkomfort” {llapotban ül, annak az 

érezhető hőlead{sa null{val egyenlő *38+. Fanger és McNall *33+ tanulm{nya 

meg{llapítja, hogy ez nem igaz azokra az alanyokra, akik hőkomfort {llapotban 

magasabb aktivit{si szinten vannak. A statisztikai elemzés részben a Fanger, részben 

a McNall [33+ {ltal végzett mérésekből {ll, amelyek sor{n nagyobb sz{mú alannyal 

végeztek kísérletetet. Minden alany p{rolg{si hőveszteségét (183 alany, melyből 101 

férfi és 82 nő) neutr{lis környezetben vizsg{lt{k. Ezekből az adatokból a regresszió- 

analízis eszközével (4.6.1 {bra) az al{bbi kifejezést kapta [11]: 

 

   
       

 

   
                , (4.6.1) 

                 . 

y = -0,032x + 35,7 
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y = -0,0375x + 35,573 29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Á
tl

ag
 b

ő
rh

ő
m

é
rs

é
kl

e
t 

[o
C

] 

Hőtermelés aránya a test egységnyi felületére [kcal/h*m2] 



29 

A (4.6.1) egyenlet grafikusan a 6.2.1. {br{n l{tható.  

 

4.6.1. {bra. Hőveszteség (QSW) a belső hőtermelés (H/ADu)  

függvényében [15] 

Fanger szerint statisztikailag nincs sz{mottevő különbség nők és a férfiak 

között. Ha a fenti egyenletből kivonjuk a kilégzés rejtett hőjét (4.2.5) és a bőrön 

keresztüli p{radiffúzióval történő hőveszteséget (4.2.6) (a relatív p{ratartalom 45%-

on volt tartva) megkapjuk az  

 

   
       

 

   
               (4.6.2) 

egyenletet [11]. 

L{tható, hogy a jelentős mennyiségű verejtékkiv{laszt{s a magasabb aktivit{si 

szinteken jelentkezik. Mivel a verejtékkiv{laszt{s elsősorban a belső hőterheléstől (H) 

függ, feltételezzük, hogy         . 

Behelyettesítve a (4.6.2) egyenletbe megkapjuk az verejtékes hőveszteséget [11]: 

            
 

   
                   . (4.6.3) 

Fanger ezt az egyenletet az optim{lis hőkomfort m{sodik alapfeltételének nevezte el. 
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4.7. A verejtékezéses hőveszteségre vonatkozó mérési eredmények szór{s{nak 

értékelése 

Fanger {ltal rögzített mérési eredményeket felhaszn{lva meghat{roztam a 

mérési pontok relatív szór{s{t.  

A relatív szór{ssal kapott pozitív és negatív értékekre kisz{mítottam a line{ris 

regresszió egyenesét, és fel{llítottam a bőrhőmérséklet maxim{lis és minim{lis 

értékeire vonatkozó egyenleteit. 

A verejtékezéses hőlead{s minim{lis értékei (W/m2 egységben megadva): 

             
 

   
                       . (4.7.1) 

A verejtékezéses hőlead{s maxim{lis értékei (W/m2 egységben megadva): 

              
 

   
                      . (4.7.2) 

 

4.7.1. {bra. Hőveszteség a belső hőtermelés függvényében szór{ssal 

Az egyenletben 
 

   
         helyettesítést alkalmaztam. A 4.7.1. {bra jól mutatja, 

hogy a verejtékezéses hőlead{s a hőterhelés függvényében igen jelentős bizony-

talans{gi s{vban helyezkedik el. Péld{ul, ha a hőtermelés             , akkor az 

y = 0,512x - 11,7 

y = 0,7022x - 16,277 

y = 0,3733x - 8,4064 
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{tlag verejtékezés az {tlaghoz képes QSW,max = 35,94%, QSW,min = 26,44%-os eltérést 

mutat, ha              , QSW,max = 36,76%, QSW,min = 26,88%-os eltérést mutat. 

4.8. Fanger-féle komfortdiagramok érzékenységi tartom{nya 

Fanger az {ltala kidolgozott hőegyensúlyi (4.3.5) egyenletbe a komfortkri-

tériumok behelyettesítésével megkapta a komfortegyenletet (4.3.7), melynek 

megold{s{val dolgozta ki az ún. komfortdiagramokat, amelyek közvetlenül 

alkalmasak z{rt terek hőérzeti méretezésére *6+. A diagramok alkalmaz{sakor a két 

alapelv: 

- kapott értékek 5%-os PPD-t vesznek figyelembe, 

- a kapott eredmények {ltal{nosak, a kor, nem, etnikai adotts{gok stb. miatti 

különbségeket nem kell figyelembe venni. 

Fanger a (4.3.7) komfortegyenletbe különböző paramétereket helyettesítve és 

megoldva dolgozta ki a komfortdiagramokat. Erre azért volt feltétlenül szükség, 

mert a gyakorlati felhaszn{l{shoz az egyenlet megold{sa nehézkes, sok iter{ciós 

lépést igényel. 

E diagramok olyan feladatok megold{s{ra alkalmasak, amikor a z{rt térben, ismert 

ruh{zat és tevékenység esetén – adott légsebesség és relatív nedvességtartalom 

mellett – a kellemes hőérzetet kialakító levegő és közepes sug{rz{si 

hőmérsékletértékeket kív{njuk meghat{rozni. 

A komfortdiagramok közé 28 diagramot sorolnak. A diagramok közül a 

könnyű öltözetű emberre (Icl=0,5 clo) vonatkozó diagramokat vizsg{ltam, 

különböző aktivit{si szinteken (M/ADu=58,15; 116,3; 174,45 W/m2). A közepes 

sug{rz{si hőmérséklet tmrt és a belső levegő hőmérséklete ta megegyezik. A 

komfortegyenletből kifejezett képlet a következő: 

      
                                         

              
 

             

 
    . (4.8.1) 

A bőrhőmérséklet és a verejtékezéssel leadott hő maxim{lis (4.5.1, 4.7.1) és minim{lis 

értékeit leíró (4.5.2; 4.7.2) egyenleteit behelyettesítettem a (4.3.7) egyenletbe.  



32 

Fanger komfortdiagramjainak bizonytalans{gi s{vjait könnyű öltözetű emberre a 

4.8.1. – 4.8.3. {br{k mutatj{k. 

 

4.8.1. {bra. A komfortdiagram bizonytalans{gi s{vja: a ta alakul{sa a tmrt 

függvényében, könnyű öltözetű emberre,                       , szór{ssal 

 

4.8.2. {bra. A komfortdiagram bizonytalans{gi s{vja: a ta alakul{sa a tmrt 

függvényében, könnyű öltözetű emberre,                       , szór{ssal 
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4.8.3. {bra. A komfortdiagram bizonytalans{gi s{vja: a ta alakul{sa a tmrt 

függvényében, könnyű öltözetű emberre,                        , szór{ssal 

A 4.8.1.-4.8.3. {br{k azt mutatj{k, hogy a hőegyensúly (pl. 25 °C) külső hőmérséklet 

esetén, különböző aktivit{si szinteken, milyen mértékben v{ltozik a Fanger 

méréseken alapuló eredményeihez képest. Az eredményeket aktivit{si szintek 

szerint a 4.8.1.-4.8.3. t{bl{zatokban foglalom össze. 

4.8.1. t{bl{zat 

Komfortdiagram görbéinek bizonytalans{gi s{vja a 4.8.1. {bra szerint (ta=25°C) 

M/ADu=58,15 W/m2 ta = 25 oC 

   
tmrt \ v 0,1 [m/s] 

% eltérés Fanger 

eredményétől 
1,5 [m/s] 

% eltérés Fanger 

eredményétől 

tmrt, max. [oC] 35,01 6,19 54,06 4,93 

tmrt, Fanger [oC] 32,97   51,52   

tmrt, min. [oC] 31,22 5,31 49,31 4,29 

4.8.2. t{bl{zat 

Komfortdiagram görbéinek bizonytalans{gi s{vja a 4.8.2. {bra szerint (ta=25°C) 

M/ADu=116,4 W/m2 ta = 25 oC 
   

tmrt \ v 0,1 [m/s] 
% eltérés Fanger 

eredményétől 
1,5 [m/s] 

% eltérés Fanger 

eredményétől 

tmrt, max. [oC] 27,68 24,07 45,01 16,46 

tmrt, Fanger [oC] 22,31   38,65   

tmrt, min. [oC] 17,94 19,59 33,17 14,18 
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4.8.3. t{bl{zat 

Komfortdiagram görbéinek bizonytalans{gi s{vja a 4.8.3. {bra szerint (ta=25°C) 

M/ADu=174,4 W/m2 ta = 25 oC 
   

tmrt \ v 0,1 [m/s] 
% eltérés Fanger 

eredményétől 
1,5 [m/s] 

% eltérés Fanger 

eredményétől 

tmrt, max. [oC] 20,06 82,53 35,14 46,42 

tmrt, Fanger [oC] 10,99   24   

tmrt, min. [oC] 3,08 71,97 14,04 41,50 

4.9. A fejezet összegzése 

Fanger nem végezte el a mérési eredményeinek, és ebből fakadóan a 

komfortegyenlet megold{sainak az érzékenységi vizsg{lat{t, ezért én a 

kutat{saimban alapvető feladatomnak tekintettem ezeknek érzékenységi 

vizsg{latoknak az elvégzését. Ehhez elvégeztem a Fanger-féle mérések statisztikai 

kiértékelését, és a v{rható értékek mellett a komfortegyenletben alapvető szerepet 

j{tszó bőrhőmérséklet és verejtékezés alakul{s{t leíró kifejezések 

bizonytalans{g{nak meghat{roz{s{t. Meghat{roztam a komfortegyenlet 

érzékenységi tartom{ny{t a bőrhőmérséklet és a bőr felszínéről az izzad{s 

következtében elp{rolgó hőveszteség értékeinek szór{s{n keresztül. 

Elvégzett vizsg{lataimból meg{llapítható, hogy a diagramokból leolvasott 

eredmény nem egy érték, hanem mindig egy meghat{rozott intervallum.  

Ezekben az esetekben a komfortdiagram megold{saiban tekintettel kell lenni a 

megold{s szór{s{ra és ebből következően arra, hogy nem jelentéktelen a 

popul{ció sz{m{ra megjelenő diszkomfort. Meg{llapítottam, hogy a 

komfortdiagramok görbéinek érzékenysége az M/ADu=116,3 W/m2 mért tartom{ny 

fölött v{lik jelentőssé.  
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5. Komfortparaméterek egym{stól való függése 

 

Fanger kutat{saiban a komfortparaméterek egym{stól való függését grafikus 

form{ban közölte, én ezen függőséget matematikailag, képletek form{j{ban 

ismertetem. 

A komfort egyenletből elő{llítottam a tevékenységi szint, a ruh{zkod{si jellemző 

tov{bb{ a klímaparaméterek egym{stól való függését kifejező deriv{ltakat. A 

deriv{ltak azt fejezik ki, hogy a nevezőben szereplő tényező egységnyi 

megv{ltoz{sa mekkora v{ltoz{st idéz elő a sz{ml{lóban szereplő v{ltozóban, 

miközben megmarad a komfortegyenlet nulla értéke. A deriv{ltak függvényei az 

al{bbiak:  

A léghőmérséklet (ta) v{ltoz{sa a közepes sug{rz{si hőmérséklet (tmrt) szerint (ha a 

ruh{zat közepes felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 

   

     
  

  

  
. (5.1) 

A léghőmérséklet v{ltoz{sa (ta) a levegő relatív p{ratartalma (pa) szerint (ha a 

ruh{zat közepes felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 

   

   
 

         

     
. (5.2) 

A léghőmérséklet (ta) v{ltoz{sa a levegő sebessége (v) szerint (ha a ruh{zat 

közepes felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 

   

  
 

   

  
 (5.3) 

A léghőmérséklet (ta) v{ltoz{sa a belső hőtermelés (M/ADu) szerint (ha a ruh{zat 

közepes felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 

   

 
 

   

 
         

     
. (5.4) 

Az egyenletekben szereplő konstansok meghat{roz{sa 

Az 5.2; 5.4 egyenletek {llandóinak a helyettesítési értéke: 
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. (5.5) 

Az 5.2 egyenlet {llandój{nak a helyettesítési értéke: 

                                
 

   
 . (5.6) 

Az 5.4 egyenlet {llandój{nak a helyettesítési értéke: 

                                                               

       ta. (5.7) 

Az 5.1 egyenlet {llandój{nak a helyettesítési értéke: 

                             . (5.8) 

Az 5.1; 5.3 egyenletek {llandóinak a helyettesítési értéke: 

          
 

   
       . (5.9) 

Az 5.2 egyenlet {llandój{nak helyettesítési értéke: 

                    
 

   
. (5.10) 

Az 5.2; 5.4 egyenletek {llandóinak helyettesítési értéke: 

                                     . (5.11) 

Az 5.3 egyenlet {llandój{nak helyettesítési értéke: 

   
                  

  
. (5.12) 

Az 5.4 egyenlet {llandój{nak helyettesítési értéke: 

                                              . (5.13) 

Az 5.1. t{bl{zatban bemutatom azokat a paraméter csoportokat, amelyeket be-

helyettesítve a fenti deriv{ltak egyenleteibe, megkaphatók azok értékei. 
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5.1. t{bl{zat 

A deriv{ltak értékei különböző komfortparaméterek mellett 

Komfortparaméterek Értékek 

pa 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

ta *°C+ 33,79 33,79 33,79 33,79 33,79 33,79 

M/ADu [W/m2] 58 58 58 58 58 58 

tmrt *°C+ 25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 1 1 1 1 1 1 

tcl *°C+ 22 22 22 22 22 22 

Icl [clo] 0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 

η 0 0 0 0 0 0 

fcl 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

hc 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Deriv{ltak Értékek 

dta/dtmrt -0,878 -0,887 -0,896 -0,905 -0,914 -0,923 

dta/dpa -0,373 -0,114 -0,082 -0,071 -0,066 -0,063 

dta/dv -14,948 -14,948 -14,948 -14,948 -14,948 -14,948 

dta/dM/ADu -77,782 -21,132 -14,05 -11,69 -10,51 -9,802 

A t{bl{zatban péld{ul az első 
   

     
 deriv{lt azt jelenti, hogy ha a közepes sug{rz{si 

hőmérsékletet 1°C-szal emelem, akkor a komfortegyenletben az egyenlőséget a ta, 

ambiens hőmérséklet olyan mértékű megv{ltoztat{s{val {llíthatom helyre, amelyet a 

deriv{lt értéke fejez ki. Fanger munk{ss{ga nyom{n [15] a szakirodalomban 

fellelhetők a deriv{ltak {ltal megrajzolt görbék, de az {ltalam matematikailag felírt 

egyenletek pontosabb méretezési eredményeket tesznek lehetővé. 

5.1. A fejezet összefoglal{sa 

Ebben a fejezetben meghat{roztam a komfortparaméterek egym{stól való 

függését, amelyet a paraméterek deriv{l{s{val értem el. A deriv{ltak azt fejezik ki, 

hogy a nevezőben szereplő tényező egységnyi megv{ltoz{sa mekkora v{ltoz{st 

idéz elő a sz{ml{lóban szereplő v{ltozóban, miközben megmarad a komfort-

egyenlet nulla értéke. A képletek lehetőséget adnak arra, hogy a Fanger {ltal nem 

közölt esetekre is megold{st keressünk. 
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6. A hőkomfort komplex mérősz{ma a PMV 

6.1. A PMV elő{llít{s{nak elméleti és empirikus alapjai 

A komfort egyenlet megold{saihoz, amelyek esetén a hőérzet kellemes 

(optim{lis), az ASHRAE-sk{l{j{n Fanger a 0 értéket rendeli. 

Ha az ember a 0 értékű stacion{rius {llapot{ból olyan környezetbe kerül, amelyek 

esetén a komfort egyenlet nem ad zérust, a szervezetnek egy adapt{ciós folyamaton 

kell keresztülesnie, amely közben az egyensúlyi {llapotba jutva (ha az egy{ltal{n 

megtörténhet) kikerül a „kellemes” (optim{lis) hőérzeti (komfort) zón{ból. Ezt az 

{llapotot az ASHRAE sk{la 0-ból kiindulva -3 és +3 intervallummal fedi le. 

Fanger bevezeti a szervezet termikus terhelésének fogalm{t, amelyet a komfort – 

egyenlet 0-tól való eltérésével mér az al{bbiak szerint [15]: 

  
 

   

                          
 

   

           

      
 

   
   η                 

 

   

                
 

   

         

                                                       (6.1.1) 

Fanger kísérletek tömegével, a vizsg{lt alanyok nyilatkozatait felhaszn{lva, 

empirikus b{zison matematikailag defini{lt függvénykapcsolatot keresett az 

ASHRAE sk{la és az L- hőterhelés között. 

Fanger munk{ss{g{ban nem lelhető fel a PMV elő{llít{s{nak minden pontja, ezért 

a rendelkezésre {lló mérési adatokból az összes lehetséges kiv{laszt{st figyelembe 

véve reproduk{lom a PMV konstans adatait, amelyet az al{bbiakban mutatok be. 

Különböző tevékenységi szintek mellett a kísérletben v{ltoztatt{k a külső 

levegő kőmérsékletét, a kísérleti alanyt körülvevő levegő sebességét, de a ruh{zat 

illetve annak hőszigetelő képessége konstans értékű maradt. A felületek közepes 

sug{rz{si hőmérséklete megegyezett a levegő hőmérsékletével. A kísérletek sor{n a 

környezet 3 ór{n keresztül {llandó maradt. A kísérleti alanyok nyilatkoztak arról, 

hogy az ASHRAE sk{la szerint milyennek minősítik hőérzeti szempontból a 

környezetet. 
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A kísérleti alanyok v{lasz{t figyelembe véve, meghat{rozt{k a v{rható hőérzet (Y) és 

a külső levegő hőmérséklet (t) közötti regressziós kapcsolatot, amelyek a következők: 

6.1.1. t{bl{zat 

A v{rható hőérzet és a külső levegő hőmérséklete közötti regressziós kapcsolat 

Aktivit{si szint M/ADu 

[W/m2] 

Icl 

[clo] 

v 

[m/s] 

Y hőérzet (50% 

relatív p{ratartalom) 

Ülő 58,15 0,6 0,1 Y=-4,471+0,331t 

Alacsony 93,04 0,6 0,2 Y=-3,643+0,175t 

Közepes 123,28 0,6 0,25 Y=-3,356+0,174t 

Magas 157 0,6 0,32 Y=-4,158+0,265t 

Rögzíteni kell azt a tényt, hogy a mérési pontokra fektetett regresszió 

segítségével matematikai értelemben a hőérzet v{rható értékét kell meghat{rozni. 

A regressziós egyenesek lefut{s{t, vagyis a v{rható hőérzeti értékeknek a külső 

hőmérséklet függvényében való alakul{s{t a 4 tevékenységi szintre az 6.1.1. {bra 

mutatja.  

 

6.1.1. {bra. Regressziós egyenesek lefut{sa 4 tevékenységi szinten 

A regressziós egyeneseken kitűztem 4 – 4 pontot és ezekhez meghat{roztam a 

kísérleti alanyt ért hőterhelés mértékét. Ezeket, az értékeket a 6.1.2. t{bl{zatban 

foglalom össze: 
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6.1.2. t{bl{zat 

Kísérleti alanyt ért hőterhelés mértéke 

A hőterhelés 

értékei/ Aktivit{si 

szint 

A hőterhelés értékei 

Ülő L11=20,35 L12=23,70 L13=27,22 L14=30,59 

Alacsony L21=37,16 L22=40,70 L23=44,41 L24=47,96 

Közepes L31=51,98 L32=55,64 L33=59,47 L34=63,14 

Magas L41=68,53 L42=72,32 L43=76,28 L44=80,08 

A t{bl{zat értékeit felhaszn{lva az L hőterhelés függvényében elő{llítottam az Y 

hőérzeti értékek diagramjait a különböző tevékenységi szinteken, amelyeket a 6.1.2. 

{br{n mutatok be. 

 

6.1.2. {bra. Hőérzeti érték Y a hőterhelés L függvényében 

 

A 6.1.2. {bra görbéinek, illetve pontjainak felhaszn{l{s{val minden tevékenységi 

szinthez elő{llíthatók a 
  

  
 deriv{lt értékek, amelyek a v{rható hőérzetnek a termikus 

hőterheléssel való v{ltoz{s{t mutatj{k. 

A 
  

  
 elő{llít{sa az al{bbiak szerint történt: 

   
   

 
       
       

     
   
   

 
       
       

     
   
   

 
       
       

     
   
   

 
       
       

   

A kapott értékeket  
   

   
  az 

 

   
 függvényében a 6.1.3. sz{mú {bra szemlélteti. 
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6.1.3. {bra. A  
   

   
  és a metabolikus érték összefüggése 

Fanger a 6.1.3. {br{n bemutatott pontokra regressziós görbét sz{molt ki. A pontokból 

azonban kihagyta a 157 W/m2 M/ADu értéket, amelyről azt {llította, hogy elméletileg 

nem igazolható. Véleményem szerint ez a hipotézis felülvizsg{latra szorul.  

A pontokra illesztett regressziós függvény az al{bbi 

  

  
         

      
 

          . 6.1.2 

Az 6.1.2 kifejezés tulajdonképpen egy differenci{legyenlet, amelynek egyszerű 

integr{l{s{val elő{llíthatjuk a hőérzeti mutatósz{mnak (Y) a testet érő hőterheléstől 

(L) való függését. A 6.1.2 differenci{legyenlet integr{lja a következő:  

              
      

 

            
 

   

                  

            
 

   

               
 

   

              

         
 

   

                
 

   

         

                                                       . 6.1.3 

A fenti egyenlettel meghat{rozott Y hőérzeti mutatósz{mot Fanger PMV-nek nevezte 

el, amely az angol kifejezés szavainak kezdőbetűiből {ll (Predicted Mean Vote: a 

hőérzeti szavazatok v{rható értéke) *6+. 
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A hőérzeti mutatósz{m fizikailag értelmes megold{sai -3 és+3 között helyez-

kednek el. A mutatósz{m alkalmaz{s{val kapcsolatban 2 feladattípus fogalmaz-

ható meg:  

 különböző tevékenységi szintekhez, különböző környezeti és ruh{zkod{si 

paraméterekhez kisz{mítjuk a PMV értékét, amely minősíti környezetünket és 

hőérzetünket: -1 és +1 között a hőérzet a kellemesen hűvös, neutr{lis illetve 

kellemesen meleg jelzőkkel minősíthető. 

 az un. inverz feladat: előírt PMV értékhez, illetve PMV értéktartom{nyhoz 

(célszerűen a -1, +1 tartom{ny) adott tevékenységi szinthez és ruh{zkod{shoz 

meghat{rozzuk azokat a környezeti mikroklíma paramétereket, amelyekkel ez 

teljesíthető.  

 

A fenti feladatok megold{sa a 6.1.3 egyenleten végrehajtott matematikai 

oper{ciókkal lehetséges.  

A feladatok megold{sa érdekében elő{llítottam a PMV függvény deriv{ltjait a 

különböző mikroklíma paraméterek valamint a tevékenységi szint és a ruh{zatot 

jellemző Icl függvényében. A deriv{ltak egyben a PMV érzékenységét is mutatj{k a 

különböző tényezők függvényében, és a kicsiny v{ltoz{sok esetében segítségükkel 

v{laszt kaphatunk azokra a kérdésekre, hogy valamely tényező hat{s{t hogyan 

kompenz{lhatjuk egy m{sik tényező értékének módosít{s{val. 
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6.2. A PMV mutatósz{m érzékenységének és deriv{ltjainak meghat{roz{sa 

A tov{bbiakban bemutatom az Y (PMV) hőérzeti mutatósz{m érzékenységét. Az 

érzékenység jellemzésére elő{llítottam az Y érték meghat{roz{s{ra szolg{ló 

kifejezés deriv{ltjait a befoly{soló paraméterek szerint:  

Y (PMV) v{ltoz{sa a külső hőmérséklet szerint (ha tcl {llandó) 

  

   
        

      
 

                 
 

   
       . (6.2.1) 

Y (PMV) v{ltoz{sa a levegő vízgőz tartalm{nak parci{lis nyom{sa szerint (ha tcl 

{llandó) 

  

   
        

      
 

                           
 

   
 . (6.2.2) 

Y (PMV) v{ltoz{sa az 
 

   
 szerint (ha tcl {llandó) 

  

 
 

   

        
      

 

                                                

         η  η        
      

 

            
 

   

                
 

   

         

                                                                 

            
 

   
               

 

   
   η         

 

   
   η    (6.2.3) 

Y (PMV) v{ltoz{sa a közepes sug{rz{si hőmérséklet (tmrt) szerint (ha tcl {llandó) 

  

     
                  

      
 

                       
 . (6.2.4) 

Y (PMV) v{ltoz{sa a konvektív hő{tad{si tényező (hc)szerint (ha tcl {llandó) 

  

   
         

      
 

                     . (6.2.5) 

Y (PMV) v{ltoz{sa a légsebesség (v) szerint (ha tcl {llandó) 

  

  
  

           
      

 
                     

   
  (6.2.6) 

Y (PMV) v{ltoz{sa a hc szerint (ha tcl nem {llandó) 
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 (6.2.7) 

Y (PMV) v{ltoz{sa az ambiens hőmérséklet (ta) szerint (ha tcl nem {llandó) 

  

   
        

      
 

           
             

                   
                                    

         

        
              

                                    
    

 (6.2.8) 

Y (PMV) v{ltoz{sa a közepes sug{rz{si hőmérséklet (tmrt) szerint (ha tcl nem 

{llandó) 

  

     
        

      
 

           
             

                         

                                    
   

                                
                           

                                    
    

 (6.2.9) 

Y (PMV) v{ltoz{sa az 
 

   
 szerint (ha tcl nem {llandó) 

  

 
 

   

         
      

 

          
 

   

                          

         
 

   

                
 

   

         

                                                      - 

 
                                     

                                    
 

                            

                                    
  

 (6.2.10) 
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6.3. A hőérzeti mutatósz{m érzékenysége és meghat{roz{si módszere 

A Fanger {ltal elvégzett kísérletek b{zis{n, amelyet az 6.1.1. t{bl{zatban mutattam 

be, megvizsg{ltam hogyan függ a hőérzeti mutatósz{m az M/ADu és a v v{ltoz{s{tól. 

A rendelkezésünkre {lló mérési pontokat felhaszn{lva elő{llítottam az 

  

  
    

  

  
 

deriv{ltak közelítő meghat{roz{s{ra szolg{ló differenci{legyenleteket az al{bbiak 

szerint: 

     
  

  
      

  

  
      

     
  

  
      

  

  
      

Ha felvesszük a deriv{ltak {llandós{g{t, a két ismeretlen meghat{roz{s{hoz 

 
  

  
é 

  

  
  h{rom mérési pont felhaszn{l{sa szükséges. Érdemes megjegyezni, hogy a 

4 mérési pontból legal{bb kétféleképpen kiv{lasztható 3 pont.  

 

Az Y értékek v{ltoz{s{t az M/ADu függvényében 4 tevékenységi szintre a 6.1.3. 

diagram mutatja.  

 

6.3.1. {bra. Hőérzeti mutatósz{m Y az M/ADu függvényében négy tevékenységi 

szinten 

A sz{mít{saimat csak az ülő emberre vonatkozó M/ADuértékre végeztem el, amelyet 

a 6.3.1. diagram mutat be  
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6.3.2. {bra. Hőérzeti mutatósz{m Y az M/ADu függvényében ülő emberre 

vonatkoztatva 

A sz{mít{saimhoz az al{bbi mérési eredményeket haszn{ltam fel: 

Az első h{rom mérési pontra  

           ,      = 0,1 m/s, 

          ,      = 0,05 m/s, 

   = 34,89W/m2,      = 30,24W/m2. 

A m{sodik h{rom mérési pontra 

          ,     = 0,05 m/s, 

   = 1,1181,      = 0,07 m/s, 

   = 30,24 W/m2,     = 33,72 W/m2. 

A line{ris egyenletrendszer megold{s{val a következő eredményeket kaptam 

   

  
 
 
                        

  

  
 
 
           

   

  
 
 
                           

  

  
 
 
        

 

L{tható, hogy az első h{rom mérési pontra és a m{sodik h{rom mérési pontra kapott 

eredmények ellent mondanak egym{snak, a hőérzeti mutató v{ltoz{sa alacsonyabb 

tevékenységi szinteknél ellentétes előjelű, mint a magasabb tevékenységi szinteknél. 

Valószínűsíthetően ezért vette ki Fanger a mérési adatb{zisból a magasabb 

tevékenységi szintre kapott eredményeit. 
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6.4. A hőérzeti mutatósz{m két környezeti paraméter v{ltoz{s{nak függvényében 

A 6.4.1. t{bl{zat és a 6.4.1. {bra arra adnak v{laszt, hogy a közepes sug{rz{si 

hőmérsékletet (tmrt) 1 K-nel emelve, a léghőmérséklet (ta) milyen mértékű 

v{ltoztat{s{val lehet egyensúlyba hozni a hőérzeti mutatósz{mot. Teh{t a t{bl{zat 

minden oszlop{nak PMV értéke null{val egyenlő. A t{bl{zatok a 0,08 m/s 

légsebesség értékeit mutatja. Az 1 sz{mú mellékletben tov{bb{ bemutatom a 0,1; 0,3; 

0,5; 1 *m/s+ légsebességhez tartozó diagramokat és t{bl{zatokat. 

6.4.1. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, Icl=0,5 clo 

Icl [m
2C/W] 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 

Icl [clo] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ta [
oC] 27.15 26.05 25.15 24.25 23.4 22.55 

tmrt [
oC] 25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

M/ADu [W/m2] 58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

6.4.2. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, Icl=0,8 clo 

Icl [m
2C/W] 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 

Icl [clo] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ta [
oC] 23.5 22.58 21.75 20.9 20.1 19.25 

tmrt [
oC] 25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

M/ADu [W/m2] 58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 3100 3100 3100 3100 3100 3100 
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6.4.3. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, Icl=1 clo 

Icl [m
2C/W] 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

Icl [clo] 1 1 1 1 1 1 

ta [
oC] 21.25 20.4 19.55 18.75 17.95 17.15 

tmrt [
oC] 25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

M/ADu [W/m2] 58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

6.4.4. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, Icl=1,5 clo 

Icl [m
2C/W] 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 

Icl [clo] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ta [
oC] 15.85 15.1 14.3 13.55 12.75 12 

tmrt [
oC] 25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

M/ADu [W/m2] 58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

A fenti t{bl{zatokban bemutatott összetartozó tmrt és ta értékek diagramjait a 6.4.1. 

{bra tartalmazza. 

6.4.1. {bra. A közepes sug{rz{si hőmérséklet v{ltoz{sa a léghőmérséklet 

függvényében a hőegyensúly v{ltoz{sa nélkül (6.4.1.-6.4.4. t{bl{zatban foglalt 

értékek) 
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6.5. A fejezet összefoglal{sa 

Ebben a fejezetben bemutattam a PMV elő{llít{s{nak elméleti és empirikus 

alapjait. Fanger munk{ss{g{ban nem lelhető fel a PMV elő{llít{s{nak minden 

pontja, ezért a rendelkezésre {lló mérési adatokból az összes lehetséges 

kiv{laszt{st figyelembe véve reproduk{ltam a PMV elő{llít{s{ra szolg{ló 

kifejezés adatait.  

A PMV mutatósz{m arra szolg{l, hogy különböző tevékenységi szintekhez, 

különböző környezeti és ruh{zkod{si paraméterekhez kisz{mítjuk az értékét, 

amely minősíti környezetünket és hőérzetünket. A PMV sz{m lehetséges 

megold{sai a -3 és +3 sz{mok között helyezkednek el. A 0 a neutr{lis, a -1 és +1 

közötti értékek a kellemesen hűvös illetve a kellemesen meleg tartom{ny, amely 

az ember sz{m{ra még elviselhető hőhat{st jelenti. 

A PMV hőérzeti mutatósz{m érzékenységét deriv{ltjai fejezik ki. Fanger a 

deriv{ltakat numerikusan {llította elő, és diagramok form{j{ban közölte. 

Értekezésemben Fanger munk{ss{g{t tov{bbfejlesztve elő{llítottam a deriv{ltak 

explicit matematikai függvényeit, amelyekkel meghat{roztam a PMV hőérzeti 

mutatósz{m érzékenységét. Tov{bb{ bemutattam, hogy a közepes sug{rz{si 

hőmérsékletv{ltoz{st hogyan lehet a léghőmérséklet megv{ltoztat{s{val 

ellensúlyozni úgy, hogy a hőérzeti mutatósz{m értéke v{ltozatlan maradjon. 
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7. A dinamikus hőegyensúly vizsg{lata 

E fejezetben bemutatom azt a módszert, amelynek segítségével vizsg{lható az 

instacion{rius környezet hat{sa az ember hőegyensúly{ra, a test és a környezet 

közötti dinamikus egyensúly meg{llapít{s{ra és az emberi test lok{lis hőlead{s{nak 

időbeli alakul{s{ra. Ez a módszertan a szab{lyoz{selméletből kölcsönvett módszer, 

amely az emberi testre érkező - rövid idejű környezeti hat{sok, közelítőleg az 

egységugr{s típusú hat{sokra – adott v{laszok. 

A rendelkezésre {lló mérési adatokat felhaszn{lva meg{llapítom, hogy a test egyes 

részeit érő rövid idejű hat{sok eredményeképpen hogyan v{ltozik a testrész 

hőlead{sa és a bőrhőmérséklet. Ezek a v{laszok az un. {tmeneti függvények. A gyors 

lok{lis hőhat{sok és huzathat{sok egyben a diszkomfortot előidézők közé sorolható 

tényezők. 

Az utóbbi években többen is vizsg{lt{k az emberek dinamikus hőegyensúly{t, 

néh{ny közülük: Fiala [17], Olesen, Kilic [37], Kaynakli, Baritz, Cristea, Cotoros és 

Balcu [2]. 

Fanger a mérőalanyos kísérleteivel az élőalanyokat különböző mértékű 

munkavégzésnek és hőterheléseknek vetette al{, amelyekben a vizsg{lt intervallum 

kezdeti szakasz{ban a termelt és leadott hő nem volt egyensúlyban, ezt fejezte ki a 

szervezetet ért hőterhelés L mutatój{nak 0-tól való különbözősége. Értelemszerűen 

amennyiben a szervezet képes volt {tmenni egy adapt{ciós folyamaton, a szervezet 

hőegyensúlyi {llapotba jutott, a szervezetet érő hőterhelés L mutatósz{ma 0 lett. Az 

élő alanyok nyilatkozataikkal lényegében ezt az adapt{ciós folyamatot minősítik, 

természetesen ebben a nyilatkozatban azon feltételezésük is kifejeződik, hogy az új 

L=0 hőegyesúlyi {llapotot az eredeti {llapothoz képest milyen új maghőmérséklettel 

tudj{k megvalósítani és ez sz{mukra kellemes vagy kellemetlen. Fanger elméletének 

egyik pontja az, hogy a kellemesnek mondható bőrhőmérséklet értékek és izzad{si 

mértékek regressziós egyeneseit érvényesnek tekinti, teh{t kiterjeszti a nem 

komfortos hőegyensúlyi {llapotra is. 
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Ezt az ellentmond{st matematikailag a 7.1. {br{ban mutatom be: 

 

7.1. {bra. A szervezetet adapt{ciós folyamata 

Fanger az ún. statikus PMV kidolgoz{sa sor{n is tulajdonképpen a szervezet 

dinamikus energetikai egyensúly{nak extrapol{ciój{ból indult ki és egy hipotetikus 

{llapotot nevezett el statikus PMV-nek. Sztochasztikus értelemben bizony{ra létezik 

a dinamikus közérzeti mutatósz{m is, amely a szervezet tényleges L hőterhelésének 

folyamatos időbeli v{ltoz{sait minősíti, leírja a szervezet reakcióinak időbeli 

v{ltoz{s{t illetve a szervezet v{laszait környezetének időbeli v{ltoz{saira. Ez az 

elmélet elvileg megragadhatja a statikus {llapotokat is a környezeti paraméterek 

rögzítésével, az időbeli v{ltoz{sok elimin{l{s{val, illetve az aszimptotikus {llapotok 

megkeresésével. Egy ilyen típusú egyszerűsített - és sztochasztikusan érvényes - 

elmélet megalkot{sa sor{n abból indulhatunk ki, hogy a környezeti v{ltoz{sokra a 

szervezet reakciói a szab{lyoz{selméletből ismert *41] 

   
      

        

vagy 

   
        (7.1) 

típusú differenci{legyenlettel írható le. A v{ltozók elméletileg vektorv{ltozók, de 

természetesen lehetnek kiemelten komponensv{ltozók is. Az u v{ltozó komponensei 

az embert érő környezeti hat{sok, teh{t ta, tmrt, vair, pa, míg a v v{ltozó komponensei 

az ember fiziológiai reakciói, teh{t tcore, tskin, tsw, QL, QSW, QD, S, C. Az ember ruh{zata, 

testtömege, a munkavégzés intenzit{sa, egyéb adotts{gok konstans paraméterek.  
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A (7.1) egyenlet - sztochasztikus értelemben - megfogalmazható az embert érő L 

hőterhelés mértékére, a hőterhelés intenzit{s{ra adott v{laszok kapcsolat{ra is. 

 Ha rendelkezésre {llnak, vagy {lln{nak a különböző környezeti paraméterek 

egységugr{s függvényére adott fiziológi{s reakciók időbeli függvényei, akkor 

meg{llapíthatók lennének az emberi szervezet ún. {tmeneti függvényei.  

A (7.1) egyenlet megold{sa egységugr{s bemenetre grafikusan a 7.2. {bra 

szerint: 

 

7.2. {bra. Az egységugr{s típusú hőterhelésre adott fiziológi{s v{laszfüggvény 

 

 A Duhamel-tétel azt fejezi ki, hogy amennyiben ismert egy rendszert érő 

zavar{snak tetszőleges időfüggvénye, akkor a rendszer v{lasz{nak időfüggvénye az 

al{bbi konvolúciós integr{llal fejezhető ki [22]: 

             
 

 
        (7.2) 

ahol 

h – a rendszer {tmeneti függvénye. 

A (7.2) egyenlet szerint, ha ismernénk az embert érő valamely környezeti hat{s 

tekintetében az ember valamely fiziológiai v{lasz{nak {tmeneti függvényét, akkor a 

vizsg{lt környezeti hat{s tetszőleges időfüggvényére meghat{rozhatjuk a vizsg{lt 

fiziológi{s v{lasz időfüggvényét.  

Ha nem {llnak rendelkezésünkre a környezeti v{ltozók illetve hat{sok tekintetében 

egységugr{s bemenetek és azokra adott fiziológiai v{laszok, akkor is sztochasztikus 
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értelemben meghat{rozhatók a szervezet fiziológi{s v{lasz{nak {tmeneti függvényei 

az ún. Duhamel-tétel felhaszn{l{s{val *22+. 

 Megfogalmazhatjuk a feladat inverzét is: ha ismerjük valamely környezeti 

hat{s tetszőleges időfüggvényére a szervezet valamely fiziológi{s reakciój{nak 

időfüggvényét, akkor a (7.2) konvolúciós integr{lból elvileg meghat{rozhatjuk a 

vizsg{lt v{laszra vonatkozó {tmeneti függvényt. E feladat ebben az esetben m{r egy 

integr{legyenlet megold{sa, amely azonban közel sem olyan bonyolult, mint ahogy 

első pillant{sra l{tszik, mivel a (7.1) egyenlet megold{s{val az {tmeneti függvény 

alakja [41]: 

     
 

  
    

 
  
  

 
 . (7.3) 

A (7.3) kifejezést a (7.2) konvolúciós integr{legyenletbe helyettesítjük. Ha mérési 

eredményekből rendelkezésre {llnak u, v összetartozó értékp{rok, akkor a (7.3) 

kifejezés integr{l{s{val algebrai egyenleteket kapunk az A0 és A1 együtthatók 

meghat{roz{s{ra. 

 A fentiekben megfogalmazott vizsg{latok módot adhatnak a dinamikus 

közérzet leír{s{ra is, amennyiben a (7.1) egyenlet bemenetének az L hőterhelést 

feleltetjük meg, kimenetnek az Y illetve PMV paramétert.  

 Felhívjuk a figyelmet Kilic és Kaynakli [37] munk{j{ra, akik publik{ciójukban 

feldolgozt{k a szervezet különböző testrészeinek tényleges időbeni adapt{cióit arra 

nézve, hogy különböző környezeti hat{sok különböző időbeli lefut{saira az emberi 

szervezet testrészei milyen időbeli v{laszfüggvényeket adnak. Ezek közül néh{nyat 

az al{bbiakban mutatunk be [37+. A diagramok a hőveszteség, {tlagos 

bőrhőmérséklet, hőérzeti mutatósz{m (TSENS), {tlagos bőr izzad{s {tmeneti 

függvényeinek grafikus képei a megadott környezeti paraméterek, mint zavar{sok 

mellett (7.3. {br{k) az emberi test különböző testrészeire: mellkas, has, alkar, l{bfej. 
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7.3. {bra. A hőveszteség, {tlagos bőrhőmérséklet, hőérzeti mutatósz{m, {tlagos bőr 

izzad{s {tmeneti függvényei 

 

Szövegmagyar{zat: 

Time = Idő *perc+ 

Average = {tlagos 

Heat loss = Hőveszteség 

Skin wettednes = Bőr verejtékezés 

Skin temperature = Bőrhőmérséklet 

 

Chest  = Mellkas 

Pelvis  = Medence 

Forearm = Alkar 

Foot = L{bfej 
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Meg kell jegyezni, hogy az említett szerzőp{ros a közérzeti mutatósz{m leír{s{ra 

Fangertől eltérően az ASHRAE {ltal aj{nlott érzékelt hőmérsékletre vonatkozó 

kifejezést alkalmazta:  

       

 
 
 

 
                        

              

           
             

                           

  (7.4) 

ahol 

TSENSE – hőérzet. 

A kifejezés -5től +5-ig ad értéket a hőérzet mértékére.  

 

A szerzőp{ros {ltal közölt 7.3. diagramokat alapul véve, az azokban bemutatott 

{tmeneti függvényekre, feltételezve, hogy azok az    
        típusú 

diferenci{legyenlet közelítő megold{sai, meghat{roztam a      
 

  
    

 
  
  

 
  

kifejezés A0 és A1 paramétereit, amelyeket az 7.1. és 7.2. t{bl{za-tokban mutatok 

be. 
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7.1. t{bl{zat 

Az {tmeneti függvény A0 ésA1 paraméterei 

 clo 
[llandók Környezeti    

A0 A1 
 jellemzők   

    

Hőveszteség Érezhető 0,5 0,1 1,55 M=80W/m2, 

    1 0,1 1,64 ta=tmrt=30oC, 

 [W/m2] Rejtett 0,5 0,025 0,388 R=50%,  

    1 0,022 0,367 v=0.1m/s  
[tlagos    0,5 0,5 8,25    
bőrhőmérséklet *°C+   1 0,44 7,1     

[tlagos   0,5 2,67 45,3     

 verejtékezés  1 2 37     

Hőkomfort mutató TSENS 0,5 0,4 5,8     

    1 0,36 4,54     

  DISC 0,5 0,57 6,57     

    1 0,4 6,6     

Hőveszteség Alkar Érzékelhető 0,08 1,04 M=80W/m2, 

    Rejtett 0,08 1 ta=tmrt=30oC, 

 [W/m2] L{bfej Érzékelhető 0,025 0,45 R=50%,  

    Rejtett 0,036 0,53 v=0.1m/s  

Bőrhőmérséklet Alkar 0,5 0,44 5,78     

    1 0,364 4,54     

 *°C+ L{bfej 0,5 0,3 3,33     

    1 0,3 3,5     

Bőr verejtékezés Alkar 0,5 2,857 50     

    1 1,67 27,63     

  L{bfej 0,5 1,11 12,78     

    1 1,11 10,56     

Hőveszteség Mellkas Érzékelhető 0,087 2,83 M=80W/m2, ta=tmrt=30oC 

    Rejtett 0,025 0,475 R=50%, V=0.1m/s 

 [W/m2] Medence Érzékelhető 0,1 3,15 Rcl=0.5clo  

    Rejtett 0,027 0,51     

Bőrhőmérséklet Mellkas 0,5 0,42 10,83 M=80W/m2, 

    1 0,377 9,245 ta=tmrt=30oC, 

 *°C+ Medence 0,5 0,42 10 R=50%, 

    1 0,377 8,33 v=0.1m/s 

Bőr verejtékezés Mellkas 0,5 2 35     

    1 1,18 19,41     

  Medence 0,5 1,667 29,167     

    1 1,11 16,66     
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7.2. t{bl{zat 

Az {tmeneti függvény A0 ésA1 paraméterei 

 
m/s [llandók Környezet   

  A0  A1    

      

Hőveszteség Érezhető 0,05 0,1 1,5 M=80W/m2, 

    0,3 0,08 1,76 ta=tmrt=30oC, 

 [W/m2] Rejtett 0,05 0,024 0,412 rh=50%, 

    0,3 0,031 0,49 rcl=0.5clo 
[tlagos    0,05 0,44 7,556     
bőrhőmérséklet *°C+   0,3 0,57 10,29     

[tlagos    0,05 1,82 32,72     

 verejtékezés   0,3 5 80     

Hőkomfort mutató TSENS 0,05 0,36 4,54     

    0,3 0,5 6,75     

  DISC 0,05 0,4 5,8     

    0,3 1 17,5     

Hőveszteség Alkar Érzékelhető 0,067 0,9 M=80W/m2, 

    Rejtett 0,033 0,567 ta=tmrt=30oC, 

 [W/m2] L{bfej Érzékelhető 0,057 0,89 rh=50%,  

    Rejtett 0,036 0,618 rcl=0.5clo  

Bőrhőmérséklet Alkar 0,05 0,44 4,89     

    0,3 0,5 6,75     

 *°C+ L{bfej 0,05 0,25 3,125     

    0,3 0,29 3,714     

Bőr verejtékezés Alkar 0,05 2 36     

    0,3 5 90     

  L{bfej 0,05 1,11 8,33     

    0,3 1,11 13,89     

Hőveszteség Mellkas Érzékelhető 0,087 2,74 M=80W/m2, 

    Rejtett 0,031 0,523 ta=tmrt=30oC, 

 [W/m2] Medence Érzékelhető 0,095 3,14 rh=50%,   

    Rejtett 0,031 0,554 rcl=0.5clo   

Bőrhőmérséklet Mellkas 0,05 0,44 11,33     

    0,3 0,44 12,44     

 *°C+ Medence 0,05 0,44 10,67     

    0,3 0,5 13,75     

Bőr verejtékezés Mellkas 0,05 1,43 24,29     

    0,3 3,33 46,67     

  Medence 0,05 1,25 20,625     

    0,3 2,5 40     
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7.1.A fejezet összefoglal{sa 

A PMV-PPD értékek glob{lis, az emberi test egész felületére vonatkozó 

mutatósz{mok. Az eddigi adatok {llandósult {llapotokra vonatkoztak.  

Rendszerelméleti és szab{lyoz{selméleti fogalmak segítségével vizsg{lni 

kív{ntam a testet érő dinamikus hőhat{sok leír{s{t és értékelését. 

Meg{llapítottam az emberi testrészek hőlead{s{nak {tmeneti függvényeit az 

emberi testre ható különböző klímaparaméterek egységugr{s függvényeire. 

Ezekből kiindulva a Duhamel-tétel alkalmaz{s{val sztochasztikus értelemben 

tetszőleges klímaparaméterek mellett meg{llapíthatók az emberi test hőlea-

d{s{nak v{laszfüggvényei. Tov{bbi kutat{sok szükségesek a fenti hipotézisek 

igazol{s{ra és a bemutatott módszer tényleges alkalmaz{si lehetőségének 

kifejlesztésére. 
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8. A konvencion{lis diszkomforttényezők alakul{s{nak vizsg{lata 

8.1. Sug{rz{sos hőcsere az ember és a hat{rolófelületek között és a sug{rz{sos 

hőcsere aszimmetri{ja 

 A kor{bbi vizsg{latok a glob{lis hőmérlegen alapultak, most a 

diszkomforttényezők értékelése célj{ból huzat és aszimmetrikus sug{rz{s 

vizsg{lat{ban ki kell lépnünk ebből a szemléletből és az emberi test részei és a 

hat{roló felületek közötti hő{tvitel illetve lok{lis hő{tad{s viszonyait kell elemezni 

[4]. 

A hőkomfort méretezésének gyakorlat{ban a következő eseteket különböztethetjük 

meg [4]: 

- ember és függőleges felületek közötti sug{rz{sos hőcsere (külső falak, 

fűtőtestek). 

- ember és vízszintes felületek közötti sug{rz{sos hőcsere (mennyezet és 

padlófűtés). 

- ember sug{rz{sos hőfelvétele pontszerű sug{rzó forr{sból (infrasug{rzók). 

A méretezési módszerek első lépése a besug{rz{si tényező meghat{roz{sa [4]. 

8.1.1. Az emberre vonatkozó besug{rz{si tényezők meghat{roz{sa 

 Ez a sug{rz{sos hőcsere legink{bb sz{mít{sigényes esete, mert 

 a z{rt terek esetében a komfort méretezésekor az ember a sug{rz{sos 

hőveszteségét (tél), vagy hőnyereségét (ny{r) a külső hat{roló felületek felé 

feltétlenül figyelembe kell venni, ugyanakkor 

 az emberi test h{rom dimenziós kiterjedésű, így a hőcsere sz{mít{sa 

bonyolultabb [4]. 

A gyakorlatban két megold{s lehetséges, de mindkét esetben figyelembe kell venni 

az emberi test belső hőfejlődését és hőlead{s{t [4]: 

a) Puszt{n a hőcsere mértékét sz{mítjuk ki és ezt hasonlítjuk össze a belső 

hőfejlődés értékével. 
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b) Az előző mellett figyelembe vesszük a hőcsere alapj{n kialakuló, v{rható 

szubjektív hőérzet értékét is, illetve az ilyen szempontból megengedhető 

felületi hőmérsékletet, vagy sug{rz{si aszimmetri{t. Mindkét esetben tudni 

kell h{rom alapfeltételt: 

 Az ember élettani szempontj{ból a fejlődő belső hőnek és esetleges külső 

hőfelvételnek és a hőlead{snak egyensúlyban kell lennie. 

 Az emberi test h{rom módon adhat le hőt: 

 sug{rz{ssal 42-44 %-ban, 

 konvekcióval 32-35 %-ban, 

 vezetéssel 2-4%-ban, 

 p{rolg{ssal 21-26 %-ban. 

A műszaki gyakorlatban a vezetés és konvekció értékét 

együttesen kezelik. Az első h{rom hőlead{si módot sz{raz hőead{snak 

is nevezik. A konvekciós hőlead{shoz sz{mítjuk a vezetéssel 

(kondukcióval) leadott hőmennyiséget is, amely {ltal{ban kicsi (2-4%), 

ezért a tov{bbiakban külön nem vesszük figyelembe. 

 A hőfelvétel azonban csak sug{rz{ssal és konvekcióval - ezen belül 

bizonyos mértékig vezetéssel - jöhet létre, p{rolg{ssal csak leadni tudunk 

hőt. 

8.1.2. A besug{rz{si tényező meghat{roz{s{nak alapesetei 

A műszaki gyakorlatban a besug{rz{si tényező h{rom alapesetét alkalmazzuk, 

mégpedig sug{rz{sos hőcserére  

 felület és felületelem, 

 felület és felület, 

 felület és emberi test 

között [5]. Az erre vonatkozó alapösszefüggések [5]: 

a) Felület és felületelem 

        
  

   
 
 

  
  

   
 
 

  
 

 
   

           

    
       (8.1.2.1) 
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ahol: az egyenlet integr{l tagja a besug{rz{si tényező, amely azt fejezi ki, hogy az 1 

jelű (8.1.2.1. {bra) felületelemről a félgömbtérbe t{vozó teljes sug{rz{snak 

mekkora része jut a 2 jelű felületre, vagy az 1 jelű felületelemre a félgömb 

térből beérkező összes sug{rz{sból mekkora h{nyad jön a 2 felületről. 5 

 

8.1.2.1. {bra. [ltal{nos helyzetű felületek sug{rz{sos hőcseréjének magyar{zata, 

amikor a visszavert sug{rz{st elhanyagoljuk, s csak a saj{t sug{rz{sokat vesszük 

sz{mít{sba [5] 

E sz{mít{si módszert komfort vonatkoz{sban kiz{rólag mennyezeti sug{rzók 

felülete és az emberi koponyatető közötti hőcsere meghat{roz{sakor alkalmazzuk. 

b) Felület és felület 

     
  

   
 
 

  
  

   
 
 

  
 

 
    

           

    
          

  (8.1.2.2) 

ahol A1 és A2 a két felület. 

E módszert elvétve alkalmazt{k a múltban azzal a feltételezéssel, hogy az emberi 

testet is felületnek tételezték fel.  

c) Felület és ember 

Erre vonatkozóan két alv{ltozat ismert: 

 A 8.1.2.2. {br{n l{tható esetben az ember az x, y, z koordin{ta-rendszerben {ll 

(koordin{t{i: 0, c, 0) arccal az xz síkban lévő felület felé. Ekkor  

      
  

   
 
 

  
  

   
 
 

  
 

 
   

  

    
 

 
 
 
  

 

 
   

 
 

  
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

  (8.1.2.3) 
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ahol AE az emberi test felülete. [5] 







y

z

dz
dx

x

(0,0,b)

(a,0,0)

(0,c,0)

 

8.1.2.2. {bra.Felület és ember közötti besug{rz{si tényező értelmezése (Fanger 

szerint) [5] 

 

 Abban az esetben, ha az ember helye a helyiségben ismert, de nem arccal 

fordul a felület felé, hanem elhelyezkedésének szöge  - azaz elfordul -, akkor  

0 << 2 hat{rértéket feltételezve a Q érték kisz{mítható:  

      
  

   
 
 

  
  

   
 
 

  
 

       
  

    
 

 
 
 
  

 

 
   

 
 

  
 

 
   

 

 
 

    

   

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

    (8.1.2.4) 

Mindkét v{ltozatra vonatkozóan azonban egy sík hat{roló felületekkel 

rendelkező helyiség esetében a 8.1.2.3. {bra jelöléseit figyelembe véve hat 

alapv{ltozat különböztethető meg [5]: 
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8.1.2.3. {bra.Egy helyiségen belül ülő egyénre vonatkozó besug{rz{si tényező 

(szögtényező) meghat{roz{si elve (Fanger szerint) [5] 

 

1. Az egyénnel szemben középpontja felett, vagy h{ta mögött, középpontja alatt levő 

függőleges felületek (pontozott területek). 

2. Az egyénnel szemben középpontja alatt, vagy h{ta mögött, középpontja felett levő 

függőleges felületek (ferdén vonalk{zott terület). 
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3. Az egyén oldala mellett függőleges felületek, illetve elöl, középpontja felett, vagy 

h{tul középpontja alatt elhelyezkedők (fehér területek). 

4.  Az egyén oldala melletti függőleges felületek, de elöl középpontja alatt, vagy h{tul 

középpontja felett elhelyezkedők (sűrű függőlegesen vonalk{zott területek). 

5.  Az egyén középpontj{val szemben elöl, a feje fölött (mennyezet) és középpontja 

mögött h{tul, alul (padló) elhelyezkedő vízszintes felületek (vízszintes 

vonalk{z{s). 

6.  Az egyén középpontj{val szemben h{tul, alul (padló) és középpontja mögött h{tul 

a feje fölött (mennyezet) levő vízszintes felületek (ritka függőleges vonalk{z{s). 

 

Mind a hat esetben a felület norm{lisa {thalad az egyénen, azaz a felület re{ 

merőleges. 

Minden alv{ltozat azonban tov{bb osztható ülő és {lló emberre. 

A két alv{ltozat sz{mít{s{t kisegítő diagramokat és ezek haszn{lat{t bemutató 

egy-egy mintapéld{t külön ismertetem. 

A besug{rz{si tényezőkre kapott eredményeket Fanger 13 diagramban  

 dolgozta fel a kor{bbiakban ismertetett 6 esetnek megfelelő sorrendben. 

A diagramok alkalmaz{s{val kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy ülő 

egyének esetében az emberi test középpontja, vagy súlypontja 0,6 m, míg {lló 

egyének esetében 1,0 m. 

A hivatkozott 13 {br{ból egy-egy jellegzetest mutatunk be a 2 sz{mú mellékletben, 

valamint azokat, amelyeket az értekezés tém{jaként vizsg{latra kerültek, azaz ülő 

ember és vele szemben és oldalt lévő függőleges sík fal esetét.  
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8.2. Huzathat{s 

A huzat okozta helyi diszkomfortérzés lényegesebb magyar{zatot nem kív{n, hiszen 

mindenki előtt ismert a „cúg” hat{s{ra jelentkező helyi kellemetlen hőérzet [4].  

A huzathat{sra méretezésekor h{rom tényt kell figyelembe venni: 

 mennyire érzékeny a huzatra {ltal{ban az ember, 

 melyek az ember huzatra érzékeny testrészei, 

 mi a hat{sa a lég{raml{s jellegének (turbulencia),  

melyeket az al{bbiakban fejtem ki bővebben [6]. 

Mennyire érzékeny a huzatra az ember [6] 

Tervezési szinten való kiküszöbölésére m{r kor{bban is folytak erőfeszítések, 

amelyek eredménye néh{ny egyszerűsített diagram kidolgoz{s volt. Az egyik ilyen 

méretezési diagram a Reinders-féle diagram (8.2.1. {bra), amely a légsebesség 

kellemes tartom{ny{t adja meg a levegő-hőmérséklet függvényében, könnyű munka 

esetén *4+. 

Előzetes mérésre alkalmas a 8.2.1. {bra 

 

8.2.1. {bra. A megengedhető légsebességértékek (v [m/s]) a levegő-hőmérséklet (tk 

[oC]) függvényében [6] 

Az ember huzatra érzékeny testrészei (a nyak és a boka) *6+ 

A m{sodik kérdésre vonatkozóan a huzatra legérzékenyebb testrészeink, az emberi 

nyak és a boka. A szubjektív hőérzeti reakciók kérdésében kidolgoz{sra és 
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{ltal{nosan alkalmaz{sra került a 8.2.2. és a 8.2.3. {br{n l{tható méretezési 

diagramok [4]. 

Ismeretes a kor{bbi szakirodalomból *4, 6+ a következő két diagram. 

 

8.2.2. {bra. Huzatérzés a nyakra, a légsebesség- és a léghőmérséklet – különbség 

függvényében [6] 

 

8.2.3. {bra. Huzatérzés a bok{ra, a légsebesség- és a léghőmérséklet – különbség 

függvényében [6] 

A turbulenciaintenzit{s meghat{roz{sa  

A lég{raml{s jellegének hat{s{val bővebben foglalkoztam, mivel a turbulens 

légmozg{s hat{s{ra kialakuló szubjektív huzatérés szempontj{ból 

„alappublik{ciónak” tekinthető és Fanger nevéhez fűződik. Azt Fanger kor{bbi 

vizsg{latai kimutatt{k, hogy egy szellőztetett térben, illetve annak tartózkod{si 

zón{j{ban az {raml{si sebesség erősen fluktu{l (8.2.4. {bra). A sebességfluktu{ciók 

szór{s{nak és az {tlagsebességnek a h{nyados{t turbulenciaintenzit{snak nevezik 

[4]. A huzathat{s döntő mértékben függ a turbulenciaintenzit{stól. 
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8.2.4. {bra. Szellőztetett helyiség tartózkod{si zón{j{ban mért {raml{si sebesség-

fluktu{ciók [6] 

A vizsg{latok kimutatt{k, hogy az ember elsősorban a turbulens {raml{sra érzékeny. 

A méretezés szempontj{ból a megengedhető {tlagos léghőmérséklet a helyi 

léghőmérséklet és turbulenciaintenzit{s függvényében az elégedetlenek sz{zalékos 

értéke meghat{rozható a következő összefüggésből: 

                                         , (8.2.1) 

ahol 

PD=DR  huzat fokozat, amely megfelel a huzattal elégedetlenek sz{zalékos 

ar{ny{nak, 

t1   helyi levegő hőmérséklet [ᵒC], 

v   helyi {tlagos légsebesség [m/s], 

Tu  helyi turbulenciaintenzit{s [%]. 

Ez a tervezési adat az irodalomban fellelhető diagramokból is megkapható. 

A jelenlegi méretezési diagramok 

A 8.2.5. {bra a huzatérzet kock{zat{t {llandó, 23 oC levegő-hőmérséklet esetén 

mutatja be, a légsebesség és turbulenciaintenzit{s függvényében. 
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8.2.5. {bra. Az elégedetlenségi ar{ny a modell alapj{n, mint a turbulenciaintenzit{s 

(Tu) és az {tlagos légsebesség (  ) függvénye *36]  

 

A 8.2.6. {bra a 15%, 20%, 25%-os elégedetlenségi ar{nyt okozó léghőmérséklet-

{tlagsebesség-, turbulenciaintenzit{s-értékek tal{lhatók. A (8.2.6. {bra) a jelenleg 

érvényes MSZ CR 1752 EU szabv{nyból. 

 

8.2.6. {bra. A megengedhető közepes légsebesség a helyi léghőmérséklet és 

turbulenciaintenzit{s függvényében a h{rom (A, B, C) méretezési kategóri{ban [36] 
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9. Laboratóriumi mérések az aszimmetrikus sug{rz{s és huzathat{s 

egyidejű vizsg{lat{ra 

Ahogy a bevezetőben említettem és ahogy a célkitűzésben szerepeltettem 

értekezésem egyik hangsúlyos célja az egyidejűleg jelentkező huzathat{s és az 

aszimmetrikus sug{rz{s együttes vizsg{lata, a hum{n hőérzetre illetve közérzetre 

való hat{suk kiértékelése. Ilyen típusú vizsg{latok elméletileg m{r nehezen 

végezhetőek el, ezért ehhez laboratóriumi vizsg{latok szükségesek. 

A méréssorozatot a T. épület Épületgépészeti Tanszék mérőlaborj{ban végeztem. 

A mérőhelyiség a földszinten tal{lható és alatta az alagsorban pedig a fűtő, hűtő és 

légtechnika egységek. A gépészeti-kezelőegység a földszinten került kialakít{sra, 

ahol a mérés ténylegesen megvalósult.  

A laboratórium méretei: 3,88x3,14x2,57 *m+ falai 12,65 cm vastags{gú, 

mennyezete 20 cm vastag. A laboratórium falai, padlózata és mennyezete hűthető és 

fűthető, légtechnika rendszerrel is ell{tott, így a légfűtés emberre gyakorolt 

hat{s{nak mérése is elvégezhető. A hűtési víz hőmérséklete épületfelügyeleti 

rendszer (IWKA Trend 921) segítségével szab{lyozható. A mérőszob{t központi 

szellőztető rendszer l{tja el levegővel. A levegő hőmérséklete termoszt{ttal 

szab{lyozható. A hőkezelt levegő anemoszt{ton keresztül érkezik a tartózkod{si 

térbe és a szoba két oldal{n tal{lható elszívón keresztül t{vozik. Részletes {br{zol{sa 

és bemutat{sa a 10. fejezetben kerül ismertetésre.  

9.1. Termikus műember 

Vizsg{lataimat az un. termikus műemberrel végeztem. Ez tulajdonképpen egy 

nagy bonyolults{gú mérőrendszer, amely a termikus mérőtestből, a kétprocesszoros 

vezérlő- és mérésadat-gyűjtőből és az adatfeldolgoz{st, valamint megjelenítést végző 

sz{mítógépből épül fel. [4] 

A mérőtestet egy {tlagos felnőtt ember testméreteivel egyező műanyag b{buból 

alakított{k össze. A b{bu d{n gy{rtm{nyú, üvegsz{l erősítésű, poliészter 

héjszerkezet. A test üregeibe szerelték a mechanikai tart{st végző elemeket, valamint 
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az egyes testrészekhez futó szalagk{belek rejtett vezetéséhez szükséges csöveket. 

Hűtéstechnikai és mechanikai megfontol{sokból az összes testüreget poliuret{n 

habbal töltötték fel. A test felszínét 18 részre osztott{k ülő esetben és 16 részre 

{llón{l. [4] 

Minden egyes rész felületébe fűtőhuzal-h{lózatot süllyesztettek, külön 

elektromos csatlakoztat{si lehetőséggel. Az elektromos szigetelést adó műanyag 

rétegre fémszór{si technológi{val került felhord{sa. Ez egy {tlagosan 0,4 mm vastag 

alumíniumréteg, amely a teljes felületen az egyenletes hőmérséklet-eloszt{st valósítja 

meg. Újabb műanyag rétegre kerültek felragaszt{sra a mérést végző ellen{ll{s-

hőmérő sz{lak, amelyek az egyes felületrészek független hőmérsékletének 

szab{lyoz{s{hoz szükségesek. Végül az egész testet egy esztétikai és védelmi 

feladatot ell{tó műanyag réteg borítja. Minden ön{llóan szab{lyozott hőmérsékletű 

felületrészhez a fűtő{ramot egy –egy szalagk{bel vezeti a szab{lyozó egységből. 

Ugyanezek a k{belek végzik a mérőjelek tov{bbít{s{t is [4]. 

A szab{lyozó egység 2 db Tour Anderson gy{rtm{nyú mikroprocesszoros 

folyamatir{nyítóból és a működésükhöz szükséges kiegészítő panelekből {ll. E 

szab{lyozók mindegyike egy kifejezetten folyamatir{nyít{si feladatokra kifejlesztett 

programnyelven (az ún. Interpretitiv Process Control Language = IPCL) 

programozható. A programoz{sra két lehetőség van: egy kézi módszer, az ún. Had-

Terminal segítségével és egy felügyelő sz{mítógéppel, ha annak megvannak az ilyen 

programoz{st lehetővé tévő saj{t programjai. E szab{lyozóknak teh{t van egy olyan 

adat{tviteli csatorn{ja, amelyen keresztül a felügyelő rendszerhez tudnak 

kapcsolódni programoz{s vagy mérési adatszolg{ltat{s célj{ból [4]. 

Az egyes testrészek felületi ar{nyai a 9.1.1. t{bl{zatban l{tható.  

A mérés elve az, hogy az előírt felületi hőmérsékletre fűtött testrésznek (9.1.2. 

{bra) ezen hőmérsékleten tart{s{hoz szükséges elektromos energi{t, illetve 

hőmennyiséget mérik, igen nagy pontoss{ggal. Az adatrögzítés módja, pedig a 

következő [4]: 
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A 9.1.3. t{bl{zat mutatja a mérés sor{n kapható eredményeket. Megjegyezzük, 

hogy az angol nyelvű feliratoz{st a nemzetközi gyakorlat, valamint a sz{mítógép 

betűkészlete indokolja. 

A t{bl{zat értelmezése [4]: 

 A Testrész nevű oszlop a műember egyes testszekcióinak neveit 

tartalmazza. 

 A DT nevű oszlop az egyes testszekciók {tlagos hőmérsékletének a 

megkív{nt kőmérséklettől való eltérését adja. 

 A W/m2 nevű oszlopban a testszekciók fajlagos hőlead{sai vannak. 

 A Stab és DW oszlopok a mérés lebonyolít{s{hoz célszerű 

segédinform{ciókat jeleníti meg. 

 A clo nevű oszlop az egyes testszekciók és a környező levegő közötti 

termikus ellen{ll{s értékeinek a ruh{zati minősítéseknél haszn{latos „clo” 

sz{mít{si módszerrel meghat{rozott sz{maiból {ll. Fontos megemlíteni, hogy 

a meztelen test null{tól eltérő értékeket ad ebben az oszlopban, s amelyet 

figyelembe kell venni a ruh{zat clo értékeinek meghat{roz{s{n{l. 

 Az EHT oszlopban az egyes testszekciók {ltal éppen érzékelt 

környezeti hőmérsékletek (a környezetbe beleértve a ruh{zatot és a hajat is) 

tal{lhatók. 

 

A termikus műember az emberi test sug{rz{sos és konvekciós, teh{t sz{raz 

hőlead{s{nak nagy pontoss{gú mérésére alkalmas [4]. 

Az emberi test teljes hőcserefolyamat{nak komplex értékeléséhez azonban két 

tov{bbi tényező ismerete szükséges [4]: 

 az evaporatív, teh{t p{rolg{sos és izzad{sos hőlead{snak, valamint 

 az emberi test sug{rz{sos és konvekciós hőnyereségének 

nagys{ga az egyes testrészek megoszl{s{nak függvényében. 

Az evaporatív hőlead{s két részből {ll: 

 az emberi test környezeti hőmérséklettől független p{rolg{sos 

hőlead{s{ból, és 
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 az izzad{sos hőlead{sból, amely {ltal{ban 28-29 °C környezeti 

hőmérséklet esetén indul meg, és 34 °C felett ez a szervezet egyetlen hőlead{si 

lehetősége. 

 

A p{rolg{sos hőlead{s különböző irodalmi adatokból kerül meghat{roz{sra, és 

mint additív tényezőt adj{k hozz{ a műemberrel mért sz{raz hőlead{s összegéhez. 

A műember felépítéséből adódik, hogy csak a hőlead{s mértéke regisztr{lható, a 

hőnyereségé nem. Az egyes testrészek teh{t csak addig üzemelnek, amíg a hőlead{s 

értéke null{v{ nem v{lik. Arra teh{t alkalmas a műember, hogy meghat{rozzuk 

adott esetben azt a hat{rértéket, ahol megszűnik az egyes testrészek sz{raz 

hőlead{sa. Arra viszont nem alkalmas, hogy a hőnyereség mértékét regisztr{lja. 

9.1.1. t{bl{zat 

A műember testrészfelületeinek ar{nyai *4+ 
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9.1.2. {bra. Műember testrészeinek jele, megnevezése, hőmérséklete *4+ 

9.1.3. t{bl{zat 

A műemberes mérés sz{mítógépes eredményei *4+ 

Testrész DT W/m2 Stab DW Clo EHT 

Arc ,05 86,8   34 ,69 23,5 

Mellkas ,06 37,0   -16 1,81 28,9 

H{t ,05 43,0   -15 1,55 28,7 

Bal f. kar ,04 56,1   9 1,07 25,7 

Jobb f. kar ,05 48,7   3 1,24 26,4 

Jobb a.kar ,04 45,6   9 1,18 25,7 

Bal kéz ,06 63,8   33 ,74 23,1 

Jobb kéz ,06 52,9   22 ,90 24,5 

Bal f. comb  ,04 38,8   -7 1,55 27,7 

Jobb f. comb ,06 41,3   -10 1,46 28,0 

Bal l{bsz{r ,05 46,0     1,17 26,7 

Jobb l{bsz{r ,05 51,2   2 1,05 26,5 

Bal l{bfej ,04 41,1   8 1,15 25,9 

Jobb l{bfej ,03 39,4 - 7 1,20 26,1 

Bal a. comb ,08 20,3 - -38 2,97 30,8 

Jobb a. comb ,07 17,6 - -34 3,44 30,7 

Tarkó ,12 35,4 - -18 1,72 28,7 

Sum 32,8 43,0     1,37 27,4 

  

[llom{ny: 

3 

1/2 m : 50 

  Idő: 12:7 

 

Ülő 

 

Szoba T : 23,7 
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9.2. Falhőmérséklet érzékelők 

Összesen 39 termoelemes hőmérő (Fe-Ko (60% Cu + 40% Ni)) van elhelyezve a 

mérőlabor hat{roló szerkezeteire. Ebből a hűtött falon (C fal) 12 db, az ajtó felőli 

falon (A fal) 3 db, az ablak felöli falon (B fal) 4 db, a belső falon (D fal) 3 db, a 

mennyezeten 1 db és a padlón 16 db tal{lható. Az adatok adatgyűjtő (ALMEMO 

6590-2 AHLBORN) segítségével kerültek t{rol{sra, amely egy PC hez volt kapcsolva 

a mérés alatti adatok megjelenítése céljaiból. 

 

 

9.2.1. {bra. Termoelemes hőmérő 

 

9.3. Léghőmérséklet érzékelők 

A laboratóriumban összesen 8 db termoelemes hőmérő mérte a levegő 

hőmérsékletét. Az érzékelők egy arra a mérésre kialakított {llv{nyon lettek 

elhelyezve (9.3.1. {bra). Az {llv{nyon 4 mérőszint lett kialakítva: alsó szint (boka) 2 

db, közép szint (ülő derékmagass{g) 2 db, fejmagass{g (ülő) 2db, fejmagass{g ({lló) 

2db mérő. 
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9.3.1. {bra. Léghőmérséklet-mérő {llv{ny 

9.4. Légsebességmérő-műszer 

A légsebességmérő egy Testo 435-4 mérőműszer volt, amely integr{lt 

nyom{skülönbség mérővel, klíma, szellőzés és helyiséglevegő minőség mérés célj{ra 

adatt{rolóval, PC szoftverrel és USB adat{tviteli k{bellel, elemmel volt felszerelve.A 

légsebesség mérésére hődrótos érzékelőt haszn{ltam. Adatok: Ø 7.5 mm-es fej, 

teleszkóp (max. 820 mm). Mérési tartom{ny -20 < +70 °C. Mérési tartom{ny 0 < +20 

m/s. 

 

9.4.1. {bra. Légsebességmérő műszer 
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10. Mérési módszer 

A méréssorozat megkezdése előtt szükséges a mérő műszert hitelesíteni, illetve 

kalibr{lni. A hitelesítést a következőképpen végeztem: 

10.1. A termikus műember hitelesítése 

1. A szab{lyozó bőrönd TA PLC-iben a HUMAN11.DUC, illetve 

HUMAN21.DUC (vagy a nekik megfelelő) szab{lyzó programok működtetése. 

 

2. Kikapcsolt fűtés mellett (DUC2: OUT16=off) két különböző, homogén 

hőmérsékletre temper{lva a műembert, a TPERT5 programmal rögzíteni lehet az 

egyes testszekciók, valamint a léghőmérő {ltal adott értékeket. A program működése 

közben a termikus egyensúly be{lltakor megnyomva az S gombot a program 

megkérdezi az {llom{ny nevét, valamint a valós (hiteles hőmérővel mért) környezeti 

hőmérséklet értékét. Ez utóbbi megad{sa ut{n az {llom{nyba teszi a 18 testszekció, a 

saj{t léghőmérő, valamint a beadott léghőmérséklet értékeit. 

 

3. A TREGR5 programmal létrehozható a fenti módon rögzített két hitelesítő 

{llom{ny adatainak felhaszn{l{s{val a regressziós egyenesek együtthatóit tartalmazó 

{llom{ny. A program megkérdezi a rögzítendő regressziós {llom{ny nevét, majd a 

vele azonos alkönyvt{rba helyezett két hitelesítő {llom{ny nevét. Ezut{n a megadott 

néven a {llom{nyba teszi egy stringben a két adatforr{s {llom{ny nevét, a 18 

testszekció, valamint a saj{t léghőmérő regressziós egyeneseinek együtthatóit. 

 

4. A TKIVANT5 programmal betölthetők a szab{lyzóbőrönd PLC-ibe az egyes 

testszekciók regresszióval korrig{lt, kív{nt hőmérsékletei. A program bekérdezi 

regressziós {llom{ny nevét, majd szekciónként külön {tküldi a PLC-knek a PARTS 

{llom{nyban levő hőmérsékleti alapértékek regresszióval korrig{lt értékeit. 
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5. Bekapcsolt fűtéssel (DUC2: OUT16=on) két különböző hőmérsékleten tartott 

homogén környezetben a PULZUS5 programmal rögzíthetők az egyes testszekciók 

fűtőpulzus értékei. A program fut{sa közben az egyensúlyi {llapotban megnyomva 

az *S+ gombot, bekérdezi a "pulzus" {llom{ny nevét, majd e néven elt{rolja a 18 

szekció aktu{lis fűtőpulzus értékeit, valamint a saj{t léghőmérő mért értékét. 

 

6. A PREGR5 programmal létrehozható a fenti módon rögzített két {llom{ny 

adatainak felhaszn{l{s{val a pulzusregressziós egyenesek együtthatóit tartalmazó 

{llom{ny. A program bekérdezi a rögzítendő regressziós {llom{ny nevét, majd a vele 

azonos alkönyvt{rba helyezett két {llom{ny nevét. Ezut{n a megadott néven az 

{llom{nyba teszi egy stringben a két adatforr{s {llom{ny nevét, a 18 testszekció 

regressziós egyeneseinek együtthatóit. 

 

7. A HUMAN mérőprogram a fenti módon keletkezett két regressziós {llom{ny 

segítségével jeleníti meg a testszekciók hőmérsékleteit, illetve szekciónként az EHT 

értékeket.(E leír{s keletkezésekor a két regressziós {llom{ny neve TT2027 és PP1828 

volt.) E két {llom{ny névnek kell szerepelnie a HUMAN.INI {llom{nyban a m{sodik 

és harmadik sorban. Az ötödik sorban az automatikus mérési adat{llom{nyok közül 

az utolsó neve szerepel (h{rom karakter ut{n sorsz{m). 

 

8. A HUMAN mérőprogram működésének feltételei: 

 - C:\HUMAN\ könyvt{rban a HUMAN.EXE 

      HUMAN.INI 

      PARTS.DAT 

      BRUN30.EXE 

      TT2027.DAT 

      PP1828.DAT 

      DUKOD.DAT 

      MANDAT\ (alkönyvt{r) 
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10.2 Mérési szitu{ciók 

A modern építészetben egyre nagyobb teret hódítanak a nagy üvegfelületek. Emiatt a 

dolgozók munkahelyének kialakít{sakor nagy figyelmet kell szentelni a kellemes 

hőérzet megtart{s{ra mind a téli mind a ny{ri időszakban. Én a mérési sorozat 

elvégzésénél a téli, hideg falfelületet v{lasztottam és olyan különböző hőterhelési 

hat{sokat vetettem figyelembe, amelyek megegyeznek a gyakorlatban előforduló 

hat{sokkal. 

 A műembert két pozícióban helyeztem el a hűtött faltól függően. Az első 

{llapot a hűtött fallal szemben és a m{sodik a hűtött fal mellett volt. A mérőműszer 

pontos elhelyezésével részletesebben a 10.3 és a 10.4 fejezetekben foglalkozom. 

Ezek a kísérletek a mérőszoba előzőekben ismertetett elrendezése mellett, hideg fal 

és egy mennyezeten elhelyezett anemoszt{ton keresztül befújt levegő esetében, a 

termikus műemberrel folytak. A termikus műembert 0,8 clo értékű ruh{zattal l{ttam 

el.  

10.3 Az első méréssorozat 

A mérések több napon {t zajlottak, előre eltervezett mérési metodika alapj{n. Az első 

méréssorozat 5 mérési {llapotból tevődött össze, melyben a mérőműszer a hűtött 

fallal szemben helyezkedett el, l{sd a 10.3.1. és a 10.3.2. {br{kat: 

 A külső léghőmérséklet 15˚C, a laboratórium p{ratartalma 50%, be{ramló 

levegő hőmérséklete 20˚C fokra és a hűtött, C fal hőmérséklete 10 ˚C fokra 

volt szab{lyozva. A hőegyensúlyi {llapot 2:30 óra alatt {llt be, mialatt a fal 

felületi hőmérséklete 13,73˚C fokra hűlt le és a belső levegő hőmérséklet 

18,62˚C fokra emelkedett. A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

 A be{ramló levegő 26˚C ra a hűtött fal hőfoka 10˚C-ra volt szab{lyozva. A 

belső levegő 24,17˚C melegedett fel és a hűtött fal 15,04˚C fokos értékre 

emelkedett az előző {llapothoz képest. A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. 

t{bl{zatban. 
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 A be{ramló levegő 26˚C, a hűtött fal hőfoka 14˚C-ra volt szab{lyozva. A 

hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a belső levegő hőfoka 24,12˚C és a hűtött fal 

felülete 16,42˚C fokos volt. A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

 A be{ramló levegő 26˚C, a hűtött fal hőfoka 16˚C-ra volt szab{lyozva. A 

hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a belső levegő hőfoka 23,93˚C és a hűtött fal 

felülete 18,08˚C fokos volt. A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

 A be{ramló levegő 20˚C, a hűtött fal hőfoka 16˚C-ra volt szab{lyozva. A 

hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a belső levegő hőfoka 21,76˚C és a hűtött fal 

felülete 17,81˚C fokos volt. A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

Az első méréssorozat alapadatainak t{bl{zatos összefoglal{sa. A t{bl{zat könyebb 

{ttekintést tesz lehetővé. 

10.3.1. t{bl{zat 

Az első méréssorozat alapadatai 

1. mérés  Hűtött fallal szemben  
Időtartam be{ramló levegő hőm. 

[oC] 

Hűtött, C fal hőm. 

[oC] 

mért belső léghőm. *oC] 

7:00-9:30 20 10 19 

10:10-12:30 26 10 24 

13:00-14:50 26 14 24 

15:45-16:20 26 16 24 

16:50-17:44 20 16 22 

 

10.3.1. {bra. Hőérzeti mérőlabor (felülnézet), első pozíció 
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10.3.2. {bra. Hőérzeti mérőlabor (oldalnézet), első pozíció 

Az előre be{llított paraméterek és a mérőműszer elhelyezkedéséből mért és kapott 

eredményeket a következő (10.3.1; 10.3.2.; 10.3.3.) t{bl{zatok foglalj{k össze.  

10.3.2. t{bl{zat 

A műember testrészei mellett mért légsebesség és a ruha szigetelőképessége 

Konstans adatok (1., 2. Mérés) 

  v [m/s] Icl [clo] 

ARC 0,05 0 

MELLKAS 0,13 0,35 

H[T 0,13 0,35 

BFELSŐ KAR 0,13 0,35 

JFELSŐ KAR 0,13 0,35 

BALSÓ KAR 0,03 0,25 

JALSÓ KAR 0,03 0,25 

BAL KÉZ 0,03 0 

JOBB KÉZ 0,03 0 

BF COMB 0,05 0,28 

JF COMB 0,05 0,28 

BALSÓ L[B 0,11 0,28 

JALSÓ L[B 0,11 0,28 

BAL L[BFEJ 0,11 0,09 

JOBB L[BFEJ 0,11 0,09 

BA COMB 0,05 0,28 

JA COMB 0,05 0,28 

FEJ 0,05 0,04 
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A 10.3.3. {br{n l{tható, hogy a test egyes részein mekkora hőlead{s valósult meg. 

Tov{bb{, megfigyelhető az egyes mikroklímaparaméterek v{ltoztat{sakor történő 

hőlead{s v{ltoz{s és a v{ltoz{s ut{n be{lló nyugalmi {llapot elérésének időtartama. 

 

10.3.3. {bra. A test felső részének hőlead{sa hűtött fallal szemben (1. méréssorozat) 

 

10.3.4. {bra. Az arc hőlead{sa a falhőmérséklet és az {ramló levegő hőmérsékletének 

függvényében 
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10.3.5. {bra. Az első mérési sorozat első mérési {llapot{nak összegzése 

A 10.3.4. {br{n l{tható a hűtött fal és az {ramló levegő hőmérsékletének emberi arcra 

gyakorolt hat{sa. A méréseken alapuló 10.3.4. {br{ból, és a 10.3.2. t{bl{zatból l{tható, 

hogy az aszimmetrikus sug{rz{s kisebb hat{ssal van az arc hőlead{s{ra, mint a 

léghőmérséklet v{ltoz{sa. A léghőmérséklet-v{ltoz{s azonnali hat{st gyakorol az 

ember bőrfelületére. Ennek az {llít{snak a bizonyít{s{t a 11. fejezetben fejtem ki 

bővebben. Az első esetben, ez jól l{tható (10.3.4. {bra) az első peremfeltételi 

v{ltoz{skor. Az első méréssorozat sor{n a vertik{lis léghőmérséklet-különbség egy 

esetben a B kategóri{ba (CR 1752 alapj{n) sorolható. A többi az A kategóri{ban 

maradt. 

A (10.3.5.) {br{ból l{tható hogy a hűvös környezetbe melegebb levegőt {ramoltatva 

csökken a hőlead{s. A méréssorozat kellemesen hűvös és hűvös tartom{nyba esett, 

mialatt az aktivit{si szint alacsony és közepes kategóri{ban volt.  

 

 



83 

10.3.3. t{bl{zat 

Sug{rz{sos és konvekciós hőlead{s az első méréssorozatban 

Testrész/ 

Idő 

7:00-9:30 10:10-12:30 13:00-14:50 15:45-16:20 16:50-17:44 


S
[W

/m
2
K

] 


C

[W
/m

2
K

] 


S
[W

/m
2
K

] 


C

[W
/m

2
K

] 


S
[W

/m
2
K

] 


C

[W
/m

2
K

] 


S
[W

/m
2
K

] 


C

[W
/m

2
K

] 


S
[W

/m
2
K

] 


C

[W
/m

2
K

] 

ARC 2.01 4.61 3.04 4.18 2.81 4.19 2.51 4.22 2.07 4.40 

MELLKAS 2.14 4.36 3.40 4.36 3.12 4.36 2.76 4.36 2.22 4.36 

H[T 0.90 4.36 1.22 4.36 1.14 4.36 1.09 4.36 0.92 4.36 

BFELSŐ 

KAR 
0.53 4.36 0.74 4.36 0.69 4.36 0.65 4.36 0.54 4.36 

JFELSŐ 

KAR 
2.07 4.36 2.74 4.36 2.59 4.36 2.49 4.36 2.10 4.36 

BALSÓ 

KAR 
1.00 3.39 1.27 2.78 1.21 2.88 1.15 2.97 1.02 3.25 

JALSÓ 

KAR 
1.16 3.39 1.49 2.79 1.42 2.88 1.35 2.97 1.19 3.24 

BAL KÉZ 1.26 4.51 1.75 4.18 1.65 4.19 1.53 4.21 1.30 4.38 

JOBB KÉZ 1.26 4.57 1.75 4.18 1.65 4.19 1.53 4.22 1.30 4.38 

BF COMB 6.82E-04 3.18 1.04E-03 1.41 9.60E-04 2.17 8.54E-04 2.74 7.01E-04 3.06 

JF COMB 7.50E-04 3.32 1.13E-03 2.38 1.04E-03 2.63 9.36E-04 2.80 7.70E-04 3.20 

BL[BSZ[R 4.56 4.01 7.27 4.01 6.68 4.01 7.14 4.01 5.73 4.01 

JL[BSZ[R 4.75 4.01 7.53 4.01 6.92 4.01 7.59 4.01 6.10 4.01 

BAL 

L[BFEJ 
4.94 4.01 8.32 4.01 7.57 4.01 6.90 4.01 5.27 4.01 

JOBB 

L[BFEJ 
5.12 4.01 8.57 4.01 7.81 4.01 7.13 4.01 5.45 4.01 

BA COMB 2.54 3.43 3.89 2.51 3.59 2.71 3.37 2.84 2.70 3.25 

JA COMB 2.54 3.44 3.87 2.52 3.58 2.73 3.36 2.85 2.70 3.26 

FEJ 2.34 4.27 1.93 3.74 1.83 3.84 1.78 3.88 1.56 4.08 

[tlag 2.17 3.98 3.27 3.56 3.01 3.66 2.91 3.73 2.34 3.89 

 

A (10.3.3.) t{bl{zatban l{tható a műember testrészeinek a konvekciós illetve a 

sug{rz{sos hőlead{sa. A 12.3.5 {br{n l{tható az első méréssorozat első mérési 

{llapot{nak a kiértékelése. A többi {llapot a 4. mellékletben tal{lható. A t{bl{zat 

tartalmazza a mért illetve a sz{molt hőlead{si értékeket, melyet grafikus módon is 

{br{zoltam.  
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10.4. A m{sodik méréssorozat metodik{ja 

A méréssorozat 4 {llapotból tevődik össze, melyben a mérőműszer a hűtött, C fallal 

p{rhuzamosan helyezkedett el a testközéptől sz{molva 65 cm-re, l{sd a 10.4.1., 10.4.2. 

és 10.4.3. {br{kat. 

 Az első {llapot alatt a külső léghőmérséklet 16˚C, a mérőszoba p{ratartalma 

50%, be{ramló levegő hőmérséklete 20˚C és a hűtött, C fal hőmérséklete 10˚C 

fokra volt szab{lyozva. A hőegyensúlyi {llapot 2:30 óra alatt {llt be mialatt a 

fal felületi hőmérséklete 13,20˚C fokra hűlt le és a belső levegő hőmérséklete 

19,00˚C fokra emelkedett. A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

 M{sodik mérési {llapot alatt a be{ramló levegő 26˚C ra a hűtött fal hőfoka 

10˚C-ra volt szab{lyozva. A hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a belső levegő 

23,06˚C melegedett fel és a hűtött fal hőmérséklete 14,45˚C értékre emelkedett. 

A légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

 Harmadik mérési {llapot alatt a be{ramló levegő 26˚C, a hűtött fal 

hőmérséklete 16˚C-ra volt szab{lyozva. A hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a 

belső levegő hőfoka 23,08˚C és a hűtött fal felülete 17,94˚C fokos volt. A 

légsebesség értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

 Negyedik mérési {llapot alatt a be{ramló levegő 26˚C, a hűtött fal hőfoka 

16˚C-ra volt szab{lyozva. A hőegyensúlyi {llapot be{lltakor a belső levegő 

hőfoka 21,35˚C és a hűtött fal felülete 17,66˚C fokos volt. A légsebesség 

értékeit l{sd a 9.4.1. t{bl{zatban. 

A m{sodik méréssorozat alapadatait a 10.4.1. t{bl{zatban foglalom össze.  

10.4.1. t{bl{zat 

A méréssorozat alapadatai 

2. mérés  Hűtött fal mellett   

Időtartam be{ramló levegő hőm. 

[oC] 

Hűtött, C fal hőm. 

[oC] 

mért belső léghőm. *oC] 

7:00-9:30 20 10 19 

10:10-13:05 26 10 23 

13:55-14:55 26 16 23 

15:55-19:10 20 16 21 
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10.4.1. {bra. Hőérzeti mérőlabor (felülnézet), m{sodik pozíció 

 

10.4.2. {bra. Hőérzeti mérőlabor (oldalnézet), m{sodik pozíció 
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10.4.3. {bra. A műember elhelyezése a m{sodik méréssorozatban 

 

 

10.4.4. {bra. A test felső részének hőlead{si diagramja a m{sodik mérsésorozatban. 
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10.4.5. {bra. L{bsz{rak hőlead{sa (jobb függőleges tengely) *W/m2+ a fal és 

léghőmérséklet (bal függőleges tengely) *°C+ függvényében 

 

A mérési eredmények összegezése, illetve egyes testrészekre vonatkozó eredmények 

a 10.4.4. és 10.4.5. {br{kon l{thatók. 

A mérésekből meg{llapítható, hogy a léghőmérséklet v{ltoz{s azonnali hőhat{st 

gyakorol az ember és a hűtött fal felületére. A vertik{lis hőmérsékletkülönbség az A 

kategóri{ban maradt (dtmax 1,69 °C). Az eredményekből l{tható, hogy ilyen 

peremfeltételek mellett az ASHRAE sk{l{n a kellemesen hűvös illetve hűvös 

besorol{s tartozik. Az aktivit{s az alacsony illetve közepes hőlead{snak felel meg. 

A m{sodik méréssorozatban mért {llandó adatok, mint pl. a műember testrészei 

mellett mért légsebesség és az azt fedő ruha szigetelő-képessége a 10.3.3. t{bl{zatban 

tal{lható. 
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10.4.6. {bra. A m{sodik mérési sorozat első mérési {llapot{nak összegzése 

 

A 10.4.6. {br{n a m{sodik méréssorozat első mérési {llapot{nak összegzése l{tható. 

A tov{bbi mérési {llapotok az 5. mellékletben tal{lhatók. A t{bl{zat tartalmazza a 

mért, illetve a sz{molt hőlead{si értékeket, melyet grafikus módon is {br{zoltam. 
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10.4.2. t{bl{zat 

Sug{rz{sos és konvekciós hőlead{s a m{sodik méréssorozatban 

Testrész/ 

Idő 

7:00-9:30 10:10-13:05 13:55-14:55 15:50-19:10 


S
 

[W
/m

2 K
] 


C

 

[W
/m

2 K
] 


S
 

[W
/m

2 K
] 


C

 

[W
/m

2 K
] 


S
 

[W
/m

2 K
] 


C

 

[W
/m

2 K
] 


S
 

[W
/m

2 K
] 


C

 

[W
/m

2 K
] 

ARC 0.68 4.85 0.83 4.29 0.73 4.29 0.66 4.51 

MELLKAS 0.58 4.36 0.73 4.36 0.63 4.36 0.56 4.36 

H[T 1.73 4.36 1.98 4.36 1.89 4.36 1.74 4.36 

BFELSŐ 

KAR 
0.60 4.36 0.70 4.36 0.67 4.36 0.60 4.36 

JFELSŐ 

KAR 
4.16 4.36 5.51 4.36 4.57 4.36 3.96 4.36 

BALSÓ KAR 1.12 3.38 1.20 3.03 1.13 3.13 1.11 3.30 

JALSÓ KAR 1.31 3.38 1.54 3.01 1.37 3.13 1.28 3.30 

BAL KÉZ 1.16 4.49 1.25 4.27 1.17 4.26 1.15 4.35 

JOBB KÉZ 1.36 4.57 1.63 4.31 1.43 4.31 1.33 4.42 

BF COMB 0.01 3.39 0.01 2.97 0.01 3.10 0.01 3.31 

JF COMB 0.49 3.18 0.65 2.53 0.54 2.90 0.47 3.16 

B L[BSZ[R 3.34 4.01 4.44 4.01 3.97 4.01 3.34 4.01 

J L[BSZ[R 5.27 4.01 7.10 4.01 6.07 4.01 5.14 4.01 

BAL L[BFEJ 4.18 4.01 5.82 4.01 5.32 4.01 4.28 4.01 

JOBB 

L[BFEJ 
4.78 4.01 6.67 4.01 6.00 4.01 4.85 4.01 

BA COMB 3.01 3.34 3.96 2.73 3.68 2.91 3.08 3.24 

JA COMB 2.52 3.35 3.30 2.74 3.05 2.93 2.56 3.25 

FEJ 1.66 4.25 1.85 3.95 1.76 3.97 1.66 4.11 

[tlag 2.11 3.98 2.73 3.74 2.44 3.80 2.10 3.91 

 

A (10.4.2.) t{bl{zatban l{tható a műember testrészeinek a konvekciós illetve a 

sug{rz{sos hőlead{sa a m{sodik méréssorozatban.  
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10.5. A harmadik méréssorozat metodik{ja 

A harmadik és negyedik méréssorozat helyileg a Pollack Mih{ly Egyetemen valósult 

meg. A mérőlabor fizikai adotts{gai megegyeznek a Pesti Műszaki Egyetem hőérzeti 

laborj{val. A műember pozíciója, műszerezettsége megegyezett az első 

méréssorozatéval (10.3.1. – 10.3.2. {bra.). A harmadik és negyedik mérésnél a meleg 

lég{raml{st kihagytam, csak a hideg falfelület volt hat{ssal a mérőre. Teh{t a 

méréssorozatot egy mikroklímaparaméter v{ltoztat{s{val {llítottam elő, amely 2 

{llapotból tevődik össze. Először a mérőműszert a hűtött, C fallal merőlegesen, majd 

a bemeneti paraméterek megv{ltoztat{s{val p{rhuzamosan helyeztem el. 

 

 Az első {llapot alatt a C fal hőmérséklete 16 ˚C fokra volt szab{lyozva. A 

hőegyensúlyi {llapot 4:20 óra alatt {llt be, mialatt a fal felületi hőmérséklete 

19,24˚C fokra hűlt le és a belső levegő hőmérséklete 21,51˚C volt. 

 M{sodik mérési {llapot alatt a hűtött fal vízhőfoka 13˚C-ra volt szab{lyozva. A 

hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a belső levegő 19,66˚C hűlt le az előző 

{llapothoz képest és a hűtött fal felületi hőmérséklete 16,98˚C fokos értékre 

hűlt. 

10.5.1. t{bl{zat 

A méréssorozat alapadatai 

3. mérés  

Időtartam Hűtött (C) fal hőm. 

[oC] 

mért belső léghőm. 

[oC] 11:00-15:20 16 21,51 

17:40-7:00 13 19,66 

 

10.5.2. t{bl{zat 

A mérőműszer ruh{zat{nak hőszigetelő képessége a harmadik és a negyedik 

méréssorozatban 
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10.5.1. {bra. Műember elhelyezése 

 

 

10.5.3. {bra. A test felső részének hőlead{sa a fal és léghőmérséklet függvényében, 

harmadik méréssorozat. 

 

A mérési adatokból kapott eredményeket a 10.5.3. {br{n mutatom be grafikusan. A 

10.5.3. {br{n a kísérleti kamra hűtött falfelületének hőmérsékletét csökkentettem 

19,24ᵒC-ról 16,98ᵒC-ra. Ezalatt a hőlead{s 54,89W/m2-ről 63,64 W/m2-re növekedett. 
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10.6. A negyedik méréssorozat metodik{ja 

A méréssorozat 2 {llapotból tevődik össze, melyben a mérőműszer a hűtött, C fallal 

p{rhuzamosan, majd a bemeneti paraméterek megv{ltoztat{s{val merőlegesen 

helyezkedett el. 

 Az első {llapot alatt a C fal hőmérséklete 13 ˚C fokra volt szab{lyozva. A 

hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a fal felületi hőmérséklete 16,10˚C fokra hűlt 

le és a belső levegő hőmérséklete 19,45˚C volt. 

 M{sodik mérési {llapot alatt a hűtött fal vízhőfoka 16˚C-ra volt szab{lyozva. 

A hőegyensúlyi {llapot be{ll{sakor a belső levegő 19,91˚C –re emelkedett az 

előző {llapothoz képest és a hűtött fal felületi hőmérséklete 18,01˚C fokos 

értékre emelkedett. 

10.6.1. t{bl{zat 

A méréssorozat alapadatai 

4. mérés  

Időtartam Hűtött (C) fal hőm. 

[oC] 

mért belső léghőm. 

[oC] 7:50-10:25 13 18,01 

11:30-13:17 16 19,91 

 

 

10.6.1. {bra. A test felső részének hőlead{sa a fal és léghőmérséklet függvényében, 

negyedik méréssorozat 
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A műember ruh{zat{nak hőszigetelő képessége megegyezik az előző, harmadik 

méréssorozat eredményével, l{sd 10.5.2. t{bl{zatot.  

A 10.6.1. {br{n l{tható a mérési eredmények grafikus {br{zol{sa. Az {br{n l{tható a 

hűtött fal hőmérsékletének megv{ltoz{sa (18,01 ᵒC-ról – 19,91 ᵒC-ra), amely hat{ssal 

volt a kamra léghőmérsékletére és a műember testrészeinek hőlead{s{ra. A 

falhőmérséklet-v{ltoz{skor a műember hőlead{sa 66,03 W/m2-ről 61,18 W/m2-re 

csökkent. 
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11. Méréssorozatok összegzése 

Az (11.1.) t{bl{zat a négy méréssorozat eredményeit foglalja össze. Így a 

mérések könnyen {ttekinthetőek és összehasonlíthatóak. A t{bl{zat értékei mért (idő, 

falak hőmérsékletei, levegő hőmérséklete, bőrhőmérséklet, hőlead{s, ruh{zat 

hőszigetelő képessége, {tlagos légsebesség) adatok, és sz{molt értékek (PMV, PPD, 

huzathat{s, hőlead{s konvekcióval és sug{rz{ssal).  

11.1. t{bl{zat 

Méréssorozatok összesítő t{bl{zata 

M
eg

n
ev

ez
és

 

Id
ő

 

H
ű
tö
tt
 f
al
 h
ő
m
ér
sé
k
le
t 
*o

C
] 

B
e{
ra
m
ló
 l
ev
eg
ő
 h
ő
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ér
sé
k
le
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 *

o
C

] 

B
el
ső
 l
ev
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ő
 h
ő
m
ér
sé
k
le
t 
*o

C
] 

B
ő
rh
ő
m
ér
sé
k
le
t 
*o

C
] 

H
ő
le
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{
s 
*W
+ 

H
ő
le
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{s
 *
W
/m

2 ]
 

R
u
h
a 
h
ő
sz
ig
. k
ép
es
sé
g
e 
*c
lo
+ 

[
tl
ag
o
s 
lé
g
se
b
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sé
g
 *
m
/s
+ 

H
u
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{s
 *
%
+ 

H
ő
le
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{s
 k
o
n
v
ek
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ó
v
al
 *
W
/m

2 K
] 

H
ő
le
ad
{s
 s
u
g
{r
z{
ss
al
 *
W
/m

2 K
] 

P
M

V
 

P
P

D
 

1.
 m

ér
és

so
ro

za
t 

7:00-

9:30 
13.73 20 18.62 32.49 134.12 80.26 0.8 0.08 5.50 3.98 2.17 -0.60 12.52 

10:10-

12:30 
15.04 26 24.17 32.45 89.31 53.45 0.8 0.08 3.52 3.56 3.27 -0.88 21.48 

13:00-

14:50 
16.42 26 24.12 32.46 84.89 50.80 0.8 0.08 3.53 3.66 3.01 -0.94 23.51 

15:45-

16:20 
18.08 26 23.93 32.47 81.45 48.74 0.8 0.08 3.60 3.73 2.91 -1.04 27.77 

16:50-

17:44 
17.81 20 21.76 32.45 94.69 56.67 0.8 0.08 4.38 3.89 2.34 -0.95 24.07 

2.
 m

ér
és

so
ro

za
t 

7:00-

9:30 
13.2 20 19 32.47 129.2 77.32 0.8 0.08 5.37 3.98 2.11 -0.65 13.99 

10:10-

13:05 
14.45 26 23.06 32.45 88.73 53.10 0.8 0.08 3.91 3.74 2.73 -1.07 29.11 

13:55-

14:55 
17.94 26 23.08 32.45 85.52 51.18 0.8 0.08 3.91 3.80 2.44 -1.04 27.70 

15:50-

19:10 
17.66 20 21.35 32.45 99.27 59.41 0.8 0.08 4.53 3.91 2.10 -0.87 20.98 

3.
 m

ér
és

so
r.

 

11:00-

15:20 
19.24 - 21.51 32.35 91.72 54.89 0.8 - - - - -1.11 30.83 

17:40-

7:00 
16.98 - 19.66 32.35 106.35 63.64 0.8 - - - - -1.10 30.34 

4.
 m

ér
és

so
r.

 

7:50-

10:25 
16.1 - 19.45 32.35 110.33 66.03 0.8 - - - - -1.05 28.38 

11:30-

13:17 
18.01 - 19.91 32.35 102.24 61.18 0.8 - - - - -1.13 31.91 
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A méréseken alapuló t{bl{zatból l{tható, hogy az aszimmetrikus sug{rz{s kisebb 

hat{ssal van az arc hőlead{s{ra, mint a léghőmérséklet v{ltoz{sa. Az {llít{som 

bizonyít{s{ra vegyük alapul az első méréssorozat első esetét (7:00-9:30), a m{sodik 

esetét (10:10-12:30) és az ötödik esetét (16:50-17:44), ahol a fal- és a léghőmérséklet  

6-6°C-kal eltértek az első esettől. L{tható a (11.2.) t{bl{zatból, hogy az ember 

hőlead{sa az első esethez képest a léghőmérséklet v{ltoz{sakor alacsonyabb, mint a 

falhőmérséklet v{ltoz{sa esetén. 

11.2. t{bl{zat 

Léghőmérséklet-v{ltoz{s és a falhőmérséklet-v{ltoz{s hat{sa az ember hőlead{s{ra 

 
Léghőmérséklet v{ltoz{sa Falhőmérséklet v{ltoz{sa 

1 eset 2. eset 1. eset 5. eset 

Léghőmérséklet [oC] 20 26 20 20 

Falhőmérséklet [oC] 10 10 10 16 

Hőlead{s [W/m2] 80,26 53,45 80,26 56,67 

Az eredmény l{tható a m{sodik méréssorozat első esete (7:00-9:30), a m{sodik esete 

(10:10-13:05) és a negyedik esete (15:50-19:10) között is. Az ember hőlead{sa a 

falhőmérséklet v{ltoz{sakor 8,1 %-kal nagyobb, mint a léghőmérséklet v{ltoz{sa 

esetén. 

A 11.1. t{bl{zatban kapott eredmények szerint rögzíthetjük, hogy a teljes hőlead{s 

20%-kal csökkent, amikor a 18oC fokos fal hat{s{t 26 °C-os levegővel ellensúlyoztam.  

Meg{llapítható, hogy a hideg fal (18°C) kedvezőtlen aszimmetrikus sug{rz{s{nak 

hat{sa meleg levegő (26°C) {ramoltat{s{val jól kompenz{lható. A mérési 

eredményekhez képest, mivel a kellemesen hűvös és hűvös tartom{nyba esett a 

hőérzet, ezért a kedvezőtlen hat{s kompenz{l{s{ra a levegő hőmérsékleténél 

magasabb értékeket lehet figyelembe venni. 

A különböző sug{rz{sintenzit{sok szubjektív hőérzeti reakciój{ba sorolható a 

következő két t{bl{zat is (11.3.; 11.4.) (ASHRAE 1985), mivel mindkettő a testfelszín 

konvektív hőlead{si tényezőjének meghat{roz{s{ra szolg{l. Mindkét t{bl{zatban az 

Il a levegő hőszigetelő képességét jelenti: 
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 a 11.3. t{bl{zatban az ülő, nyugalomban lévő ember esetére vonatkozó αc és Il  

adatok l{thatók a légsebesség függvényében, 

 míg a 11.4. t{bl{zatban ugyanezen adatok különböző tevékenységi szintre 

vonatkoznak [6]. 

11.3. t{bl{zat 

A konvekciós hő{tad{si tényező és a levegő hőszigetelő képességének v{ltoz{sa a 

légsebesség függvényében [6] 

v c Il 

[m/s] [W/(m2*K)] [clo] 

0.1-0.18 3.1 0.83 

0.5 6.2 0.59 

1 9 0.47 

2 12.6 0.37 

4 17.7 0.28 

11.4. t{bl{zat 

A konvekciós hő{tad{si tényező és a levegő hőszigetelő képességének v{ltoz{sa az 

aktivit{s függvényében *6+ 

M/ADu c Il 

[met] [W/m2K] [clo] 

0.85 3.1 0.83 

1.1 3.3 0.8 

2 6 0.6 

3 7.7 0.52 

A következő (11.5.) t{bl{zatban a mérésekből kapott eredményeket mutatom be. 

Mérésekkel igazoltam, hogy a konvekciós hőlead{si értékek az irodalmi adatokhoz 

(11.3., 11.4. t{bl{zatok) képest 15,76%-kal magasabb értéket mutat. Ez a viszonylag 

alacsony különbség is jelentősen megv{ltoztathatja a szubjektív hőérzetet *4, 6, 11+. 

11.5. t{bl{zat 

A konvekciós hő{tad{si tényező és a ruha hőszigetelő képességének v{ltoz{sa a 

légsebesség függvényében a méréssorozatok alapj{n 

M/ADu v c Icl 
[met] [m/s] [W/m2K] [clo] 

0.90 0,08 3.71 0.80 

0.94 0,08 3.82 0.80 
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12. Összefoglal{s 

A kutat{som, az {tlagos bőrhőmérséklet és az izzad{ssal történő hőlead{s 

szór{s{nak meghat{roz{sa, a Fanger féle komfortdiagramok érzékenysége, a 

komfortparaméterek egym{stól való függése, a PMV érzékenységének 

meghat{roz{sa, és a műemberes méréssorozat új tudom{nyos eredményeket hozott. 

Bemutattam az emberi test statikus energiamérlegét és r{mutattam arra, hogy 

milyen élőalanyos kísérleti vizsg{lattal hat{rozta meg Fanger a komfortegyenlet 

alapjait. A kísérletben kapott eredményeket felhaszn{lva meghat{roztam a mérési 

pontok relatív szór{s{t, ez{ltal megfogalmaztam a komfortegyenlet érzékenységi 

tartom{ny{t. 

Vizsg{ltam Fanger könnyű öltözetű emberre vonatkozó komfortdiagram 

v{ltoz{sait különböző hőterhelési szinteken. Az ez{ltal kapott eredmények 

figyelembevétele pontosabb méretezést tesz lehetővé. 

Ismertettem az emberi tartózkod{sra és munkavégzésre szolg{ló terekben a 

hum{n komfortkövetelmények optim{lis kielégítésére szolg{ló hőérzeti mutató 

sz{m, a PMV alapjait. Bemutattam a PMV hőérzeti mutatósz{m érzékenységét, 

amelyet a PMV egyenletének a befoly{soló paraméterek szerinti deriv{l{s{val 

{llítottam elő.  

A dolgozat m{sodik felében, a két hat{s méretezésekor az egyidejűleg 

jelentkező hat{s figyelembevételével kidolgoztam egy mérési metodik{t a hőhat{sok 

mérésére és kiértékelésére. 

Műemberes méréssorozatot végeztem a hideg hat{roló felület és a meleg 

lég{raml{s emberi szervezetre gyakorolt egyidejűleges hat{s{ra. A laboratóriumi 

vizsg{latn{l olyan különböző hőterhelési hat{sokat vettem figyelembe, amelyek 

megegyeznek a gyakorlatban előforduló hat{sokkal.  

12.1. Tov{bbi megold{sra v{ró feladatok 

Az elvégzett kutat{si munka sor{n a következő tov{bbi kutat{si feladatok 

elvégzésének igénye merült fel: 
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A műemberes mérési sorozatot hasonló peremfeltételekkel élőalanyos mérési 

sorozattal összevetni. 

A most elvégzett kutat{s a hideg falfelület és meleg lég{raml{s (téli 

időszaknak megfelelő) együttes hat{s{nak mérési sorozata. Javasolom egy meleg 

hat{roló felületű hideg lég{raml{s (ny{ri időszak) együttes hat{s{nak vizsg{lat{t. 
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13. Tézisek 

1. A tém{hoz kapcsolódó szakirodalomból meg{llapítható, hogy az ember a termikus 

környezetéhez való adapt{ciój{t, az ún. maghőmérsékletével tov{bb{ a bőrfelszín 

hőmérsékletével, valamint a verejtékezéssel leadott hő v{ltoztat{s{val biztosítja. Ha a 

bőrfelszín hőmérséklete és a verejtékezés mértéke megadott korl{tok között marad, 

akkor az ún. komforttartom{nyban vagyunk. A komforttartom{nyban az emberi test 

hőegyensúly{t a komfortegyenlet írja le. A komfortegyenletet valószínűségi térbe 

helyeztem, és két paraméterét, nevezetesen a bőrhőmérsékletet és a verejtékezéssel 

leadott hő mennyiségét, valószínűségi v{ltozónak tekintettem. E két valószínűségi 

v{ltozó ún. momentumait, a v{rható értéket és a szór{st, a tevékenységi szint 

függvényében a Fanger {ltal végrehajtott méréseket felhaszn{lva meghat{roztam a 

komfortegyenlet érzékenységét e két valószínűségi v{ltozó szór{saival behat{rolt 

mezőre. Az eredményeket a disszert{cióban 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 jelzett {br{kon 

mutattam be. Meg{llapítottam, hogy a komfortdiagramok érzékenysége az 

M/ADu=116,3 W/m2 mért tartom{ny fölött v{lik jelentőssé. 

Kapcsolódó publik{ció: *1]. 

 

2. Elvégeztem azokat a sz{mít{sokat, amelyekkel meghat{roztam, hogy a 

komforttartom{nyban valamely komfortparaméter egységnyi v{ltoz{sa milyen m{s 

komfortparaméterek milyen mértékű megv{ltoztat{s{val kompenz{lható, amelyet az 

ír le, hogy a komfortegyenlet tov{bbra is teljesül. Ezt a kapcsolatot a 

komfortparaméterek egym{stól való differenci{lis függése, m{s szóval az egym{s 

szerinti differenci{lh{nyadosaik írj{k le. A sz{mít{sokat a (5.1.)-(5.13.) deriv{ltak 

mutatj{k. 

Kapcsolódó publik{ciók: *4+ *5+, *6+, *7+, *8+, *9]. 

 

3. Meghat{roztam a PMV hőérzeti mutatósz{m érzékenységét, amelyet a PMV 

kifejezést befoly{soló paraméterek szerinti deriv{l{sok értékeivel jellemeztem, 
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amelyet a (6.2.1)-(6.2.10) deriv{ltak mutatnak be. Meg{llapítottam, hogy a PMV a 

legnagyobb érzékenységet az M/ADu (belső hőtermelés) tényező v{ltoz{s{ra mutatja. 

Kapcsolódó publik{ciók: *4+ *5+, *6+, [7], [8], [9]. 

 

4. Meg{llapítottam, Kilic és Kaynakli mérési eredményeit felhaszn{lva, az emberi test 

részeire (alkar, l{bfej, mellkas, has) adott hőkörnyezetben a testrészek hőlead{s{nak 

{tmeneti függvényeit, az emberi testre ható különböző klímaparaméterek ugr{sszerű 

megv{ltoz{s{ra.  

Az {tmeneti függvények felhaszn{l{s{val - sztochasztikus értelemben – a Duhamel-

tétel alkalmaz{s{val elméletileg meghat{rozhatók a környezeti paraméterek 

tetszőleges időfüggvényeire az emberi test v{laszfüggvényei. 

Kapcsolódó publik{ciók: *4+ *5+, *6+, *7+, *8+, *9]. 

 

5. A műemberrel végrehajtott – {ltalam kidolgozott – mérési módszerrel 

maghat{roztam az emberi test konvekcióval és sug{rz{ssal leadott hőjét 

aszimmetrikus sug{rz{si hőmérsékletek, valamint különböző értékű test körüli 

levegő{raml{s esetén. Sz{mít{ssal különv{lasztottam az összes hőlead{sból a 

konvekcióval és a sug{rz{ssal leadott h{nyadot. Pótoltam azt a szakirodalmi hi{nyt, 

ami ezen a területen megvolt. Mérésekkel igazoltam, hogy a konvekciós hőlead{si 

érték az irodalmi adatokhoz (11.3., 11.4. t{bl{zatok) képest 15,76%-kal magasabb 

értéket mutat. 

Kapcsolódó publik{ciók: [2], [3]. 

 

6. Sz{mít{ssal meghat{roztam a hideg fal (13-18°C) és a lég{raml{s (20°C, 26°C) 

ember hőlead{s{ra gyakorolt együttes hat{s{t. E két hat{s együttes 

figyelembevételének méretezésekor - a nemzetközi gyakorlattal megegyezően – 

termikus műemberes méréseket végeztem. Kidolgoztam ennek mérési metodik{j{t, 

arra az esetre, ha hideg fal és meleg levegő {raml{s történik. Mérésekkel 

meghat{roztam az emberi test így adódó hőlead{s értékeit. 
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Kapcsolódó publik{ciók: *2+, *3]. 

7. Mérésekkel meghat{roztam a hideg fal (13-18 °C) esetén, meleg levegő (20°C, 26°C) 

{ramoltat{sa nélkül az emberi test teljes hőlead{s{t és az ehhez meghat{rozandó 

PMV-PPD értékeit. Ezut{n meghat{roztam, hogy meleg levegő {ramoltat{sa esetén 

mennyire v{ltoznak ezek az értékek. Az eredmények szerint rögzíthetjük, hogy a 

teljes hőlead{s 20%-kal csökkent.  

Meg{llapítható, hogy a hideg fal (13-18 °C) kedvezőtlen aszimmetrikus sug{rz{s{nak 

hat{sa meleg levegő (26°C) {ramoltat{s{val jól kompenz{lható. A mérési 

eredményekhez képest, mivel a kellemesen hűvös és hűvös tartom{nyba esett a 

hőérzet, magasabb értékeket lehet figyelembe venni. A mért eredmények 

összefoglal{s{t a 11.1. t{bl{zatban mutatom be. 

Kapcsolódó publik{ciók: *2+, *3]. 
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MELLÉKLETEK 

 



1. melléklet 

SZ[MÍT[SI EREDMÉNYEK A KOMFORTEGYENLET ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 

VIZSG[LATAKOR 

A t{bl{zatok és {br{k arra adnak v{laszt, hogy a közepes sug{rz{si hőmérsékletet egy 

hőfokkal emelve a léghőmérséklet milyen mértékű v{ltoztat{s{val lehet egyensúlyba 

hozni a hőérzeti mutatósz{mot. 

M 1.1. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,1 m/s, Icl=0,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 

Icl [clo] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ta [
oC] 

27.5 26.45 25.35 24.3 23.4 22.55 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.2. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,1 m/s, Icl=0,8 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 

Icl [clo] 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ta [
oC] 

23.75 22.7 21.75 20.9 20.11 19.25 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.3. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,1 m/s, Icl=1 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

Icl [clo] 
1 1 1 1 1 1 

ta [
oC] 

21.25 20.4 19.55 18.75 17.95 17.15 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 
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M 1.4. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,1 m/s, Icl=1,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 

Icl [clo] 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ta [
oC] 

15.85 15.1 14.3 13.55 12.75 12 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

 

 

M 1.1. {bra. A közepes sug{rz{si hőmérséklet v{ltoz{sa a léghőmérséklet 

függvényében a hőegyesúly v{ltoz{sa nélkül ha v=0,1 m/s 

 

M 1.5. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,3 m/s, Icl=0,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.0775 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

Icl [clo] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ta [
oC] 

28.9 28.25 27.65 27 26.35 25.7 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 
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M 1.6. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,3 m/s, Icl=0,8 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 

Icl [clo] 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ta [
oC] 

25.9 25.25 24.65 24 23.35 22.75 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.7. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,3 m/s, Icl=1 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

Icl [clo] 
1 1 1 1 1 1 

ta [
oC] 

23.9 23.3 22.65 22.05 21.4 20.75 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.8. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,3 m/s, Icl=1,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.2325 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 

Icl [clo] 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ta [
oC] 

19.05 18.45 17.8 17.25 16.6 15.95 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 
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M 1.2. {bra. A közepes sug{rz{si hőmérséklet v{ltoz{sa a léghőmérséklet 

függvényében a hőegyesúly v{ltoz{sa nélkül ha v=0,3 m/s 

 

M 1.9. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,5 m/s, Icl=0,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.0775 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

Icl [clo] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ta [
oC] 

29.3 28.83 28.35 27.85 27.35 26.85 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.10. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,5 m/s, Icl=0,8 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 

Icl [clo] 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ta [
oC] 

26.55 26.05 25.6 25.1 24.6 24.1 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 
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M 1.11. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,5 m/s, Icl=1 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

Icl [clo] 
1 1 1 1 1 1 

ta [
oC] 

24.75 24.25 23.75 23.25 22.8 22.3 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.12. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=0,5 m/s, Icl=1,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.2325 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 

Icl [clo] 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ta [
oC] 

20.25 19.8 19.3 18.8 18.3 17.85 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

 

 
M 1.3. {bra. A közepes sug{rz{si hőmérséklet v{ltoz{sa a léghőmérséklet 

függvényében a hőegyesúly v{ltoz{sa nélkül ha v=0,5 m/s 

M 1.4. t{bl{zat 
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A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=1 m/s, Icl=0,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 0.0775 

Icl [clo] 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ta [
oC] 

29.75 29.4 29.05 28.7 28.37 28 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
1 1 1 1 1 1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.13. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=1 m/s, Icl=0,8 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 

Icl [clo] 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

ta [
oC] 

27.23 26.9 26.55 26.2 25.85 25.5 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
1 1 1 1 1 1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

M 1.14. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=1 m/s, Icl=1 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

Icl [clo] 
1 1 1 1 1 1 

ta [
oC] 

25.55 25.2 24.87 24.55 24.17 23.83 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
1 1 1 1 1 1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 
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M 1.15. t{bl{zat 

A PMV neutr{lis értékének megtart{sa, v=1 m/s, Icl=1,5 clo 

Icl [m
2C/W] 

0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 

Icl [clo] 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ta [
oC] 

21.45 21.15 20.8 20.45 20.1 19.75 

tmrt [
oC] 

25 26 27 28 29 30 

v [m/s] 
1 1 1 1 1 1 

M/ADu [W/m2] 
58 58 58 58 58 58 

pa [Pa] 
3100 3100 3100 3100 3100 3100 

 

 
M 1.5. {bra. A közepes sug{rz{si hőmérséklet v{ltoz{sa a léghőmérséklet 

függvényében a hőegyesúly v{ltoz{sa nélkül ha v=1 m/s 
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2. melléklet 

BESUG[RZ[SI TÉNYEZŐK 

A besug{rz{si tényezőkre kapott eredményeket Fanger a következő diagramokban 

dolgozta fel, a kor{bbiakban (8.1.2 fejezet) ismertetett hat esetnek megfelelően.  

 

Besug{rz{si tényező fix pozícióban elhelyezkedő ember esetében 

Erre az esetre hat diagram {ll rendelkezésre: 

 

M 2.1. {bra. Besug{rz{si tényező ülő ember és vertik{lis síkok között, ha azok vele 

szemben súlypontja felett, vagy h{ta mögött súlypontja alatt helyezkednek el 
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M 2.2. {bra. Besug{rz{si tényező ülő ember és vertik{lis síkok között, ha azok vele 

szemben súlypontja alatt, vagy h{ta mögött súlypontja felett helyezkednek el 

 

 

M 2.3. {bra. Besug{rz{si tényező ülő ember és oldalt lévő vertik{lis síkok között, ha 

azok testsíkja előtt és súlypontja felett, vagy testsíkja mögött súlypontja alatt 

helyezkednek el 
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M 2. 4. {bra. Besug{rz{si tényező ülő ember és oldalt lévő vertik{lis síkok között, ha 

azok a testsíkja előtt és súlypontja alatt, vagy testsíkja mögött súlypontja felett 

helyezkednek el 
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Besug{rz{si tényező fix pozícióban {lló ember esetében 

 

Mivel {lló ember felső és alsó testfelülete között minim{lis a különbség, ezért az ilyen 

esetemben csak h{rom diagram szükséges a méretezéshez: 

 

M 2.5. {bra. Besug{rz{si tényező {lló ember és súlypontja felett vele szemben levő 

függőleges sík között  (Fanger szerint) 

 

 

M 2.6. {bra. Besug{rz{si tényező {lló ember és súlypontja felett oldalt elől 

elhelyezkedő függőleges sík között 



122 

 
M 2.7. {bra. Besug{rz{si tényező ülő ember és vele szemben lévő (súlypontja feletti 

vagy alatti) vertik{lis síkok között, ha a személy elfordul függőleges tengelye körül, 

teh{t akkor alkalmazható, ha az egyén helye ismert, de a síkhoz viszonyított 

elfordul{sa nem 

 

 

M 2.8. {bra. Besug{rz{si tényező {lló ember és súlypontja felett vagy alatt 

elhelyezkedő vertik{lis sík között abban az esetben, ha az egyén helye ismert, de a 

síkhoz viszonyított elfordul{sa nem 
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3. melléklet 

A MÉRŐLABORBAN ELHELYEZETT MÉRŐMŰSZER HOMOGÉN 

[LLAPOT[NAK ÉRTÉKEI 

A műember (mérő) homogén {llapot{nak mért adatai. 

SD – szór{s 

M 3.1. t{bl{zat 

Homogén {llapot mért értékei 
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4. melléklet 

AZ 1. MÉRÉSSOROZAT MÉRT EREDMÉNYEI IDŐRENDI SORRENDBEN 

A t{bl{zatban szemléltetem a testrészek hőlead{s{t illetve a leadott hőteljesítményt, 

tov{bb{ az eredmények minimum, maximum értékeit és szór{s{t. 

M 4.1. t{bl{zat 

A műember testrészének hőlead{sa az első méréssorozatban 

 

 



125 

A t{bl{zat a körülvevő hat{roló felületek hőmérsékletét rögzíti az első 

méréssorozatban. 

M 4.2. t{bl{zat 

A műembert hat{roló felületek felületi hőmérsékletei 
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A körülvevő hat{roló felületek és levegő hőmérsékletének grafikus {br{zol{sa. 

M 4.1. {bra. A műember hat{roló felületek {tlaghőmérsékletei 
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Első méréssorozat m{sodik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 4.2. {bra. Az első méréssorozat m{sodik méréssorozat{nak értékei 
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Első méréssorozat harmadik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 4.3. {bra. Az első méréssorozat harmadik méréssorozat{nak értékei 
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Első méréssorozat negyedik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 4.4. {bra. Az első méréssorozat negyedik méréssorozat{nak értékei 
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Első méréssorozat ötödik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 4.5. {bra. Az első méréssorozat ötödik méréssorozat{nak értékei 

 

  



131 

5. melléklet 

A 2. MÉRÉSSOROZAT MÉRT EREDMÉNYEI IDŐRENDI SORRENDBEN 

A t{bl{zatban szemléltetem a testrészek hőlead{s{t illetve a leadott hőteljesítményt, 

tov{bb{ az eredmények minimum, maximum értékeit és szór{s{t. 

M 5.1. t{bl{zat 

A műember testrészének hőlead{sa a m{sodik méréssorozatban 
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A t{bl{zat a körülvevő hat{roló felületek hőmérsékletét rögzíti az első 

méréssorozatban. 

M 5.2. t{bl{zat 

A műembert hat{roló felületek felületi hőmérsékletei 
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A körülvevő hat{roló felületek és levegő hőmérsékletének grafikus {br{zol{sa. 

 

M 5.1. {bra. A műember hat{roló felületek {tlaghőmérsékletei 

  



134 

A m{sodik méréssorozat m{sodik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 5.2. {bra. A m{sodik méréssorozat m{sodik méréssorozat{nak értékei 
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A m{sodik méréssorozat harmadik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 5.3. {bra. A m{sodik méréssorozat harmadik méréssorozat{nak értékei 
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A m{sodik méréssorozat negyedik mérési {llapot{nak összegzése 

 

 

M 5.4. {bra. A m{sodik méréssorozat negyedik méréssorozat{nak értékei 
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6. melléklet 

A 3. MÉRÉSSOROZAT MÉRT EREDMÉNYEI IDŐRENDI SORRENDBEN 

A harmadik méréssorozat első és m{sodik mérési {llapot{nak összegzése 

M 6.1. t{bl{zat 

A műember testrészének hőlead{sa a harmadik méréssorozatban 
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7. melléklet 

A 4. MÉRÉSSOROZAT MÉRT EREDMÉNYEI IDŐRENDI SORRENDBEN 

A negyedik méréssorozat első és m{sodik mérési {llapot{nak összegzése 

M 7.1. t{bl{zat 

A műember testrészének hőlead{sa a negyedik méréssorozatban 

 


