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Jelölések jegyzéke 
 

  [m2]  felület 

    [m2]  Du Bois testfelület 

    [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 

    [°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]  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 
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1. A kutat{s előzményei, a kitűzött célok és a vonatkozó irodalmak 

elemzése 

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

épületgépészeti tervezésének célja és kritériuma az ún. hum{n komfortkövetelmények 

optim{lis kielégítése és a felhaszn{l{sra kerülő energia csökkentése. 

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

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

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

Ma m{r a levegőhőmérsékletre vonatkozó előír{s(ok) helyett szabv{ny-

követelménnyé (MSZ CR 1752) v{lt a hőkomfortra méretezés, ezen belül a szellőztetés 

kérdésköre, a huzatkritériumok megjelenése, a falhőmérsékletek, a „hideg falak”, a 

levegő p{ratartalma, az eredő hőmérséklet, a sug{rz{si hőmérséklet, az operatív 

hőmérséklet, összefoglalva: a mikroklíma legfontosabb jellemzői. Tov{bb{ két, az 

emberrel összefüggő tényező: a metabolikus hőfejlődés és a ruh{zat szigetelőképessége. 

Az emberek lehetséges legnagyobb csoportja sz{m{ra a legkellemesebb termikus 

közérzetet, hőérzetet biztosító mikroklímaparaméterek együttesét optim{lis 

mikroklím{nak nevezik. 

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 – még azonos 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 még ink{bb érvényes különböző emberekre. 

Az optim{lis mikroklímaparaméterek és azok együttes hat{sa egy ember 

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

popul{ció egyedeit vizsg{lva hasonlóképpen csak 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. 
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Minden komforttényező lehet diszkomforttényező is egy bizonyos 

hat{rértéken túl. 

 

Célkitűzéseim: 

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. A hideg falfelület jelenléte 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 témakör közül 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? 

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 



5 

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 fentiek alapj{n, igazodva a doktori téma kiír{s{ban megfogalmazott 

problém{kra, értekezésem egyik célkitűzése annak vizsg{lata, hogy mi a teendő – 

hogyan méretezzünk – ha egyszerre két helyi diszkomforttényezővel kell sz{molnunk. 

 Mindezeket figyelembe véve 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 megv{ltoz{sa 

milyen m{s komfortparaméter megv{ltoztat{s{val {llítható helyre. Ezeket a 

hat{sokat a komfortparaméterek egym{s szerinti un. keresztdifferenci{lj{nak 

elő{llít{s{val érhettem el. 
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e) Célul tűztem ki az emberi test ún. kv{zi stacion{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 

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. 

2. Alkalmazott módszerek 

A komfortelmélet elemzése és feldolgoz{sa: 

Elsőként a szakirodalom kutat{s{t és feldolgoz{s{t ismertetem. R{vil{gítok a 

komfortelmélet jelentőségére és a mérnöki gyakorlattal kialakítandó kapcsolat 



7 

fontoss{g{ra. Bemutatom az emberi test statikus energiamérlegét, és r{mutatok arra, 

hogy milyen élőalanyos kísérleti vizsg{lattal hat{rozta meg Fanger a komfortegyenlet 

alapjait [1].  

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 a ruh{n keresztül t{vozó hővel teljes egészében leadja. A ruh{n keresztül 

t{vozó hőt az egyenlőség  

 

   
   η                      

 

   
   η           

 

   
   η         

         
 

   

                
 

   

        
          

 
   

    

       
  

                                                      (1) 

középső tagja fejezi ki. Az egyenlet jobboldal{nak utolsó 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 mutatja, 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 a bőr {tlagos hőmérséklete időben {llandósultak, semmiféle 

időbeli v{ltoz{s semmiféle fiziológiai és termodinamikai paraméter tekintetében nem 

következik be [1]. 

Fanger nem vizsg{lta a komfortegyenlet érzékenységét. A mért eredmények 

bizonytalans{g{t, szór{s{t figyelembe véve megvizsg{ltam a komfortdiagram 

görbéinek érzékenységét különböző hőterhelési szinteken. 

Bemutatom az emberi tartózkod{sra és munkavégzésre szolg{ló terekben a 

hum{n komfortkövetelmények optim{lis kielégítésére szolg{ló hőérzeti mutatósz{m a 

PMV alapjait. Bemutatom a komfortparaméterek egym{stól való függését, melyet a 

komfortparaméterek deriv{l{s{val hat{roztam meg.  

Bemutatom a PMV hőérzeti mutatósz{m érzékenységét, amelyet a PMV 

kifejezésének a befoly{soló paraméterek szerinti deriv{l{s{val {llítottam elő.  
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A műemberes méréssorozat ismertetése: 

A dolgozat m{sodik felében, a két hat{s méretezésekor az együttes hat{s 

figyelembevételével dolgoztam ki olyan mérési metodik{t, amelyet még a hőhat{sok 

mérésére és kiértékelésére a szakirodalomban nem közöltek. 

Tov{bb{ műemberes méréssorozatot végeztem a hideg hat{roló felület és a meleg 

lég{raml{s emberi szervezetre gyakorolt együttes hat{s{nak vizsg{lat{ra. A 

laboratóriumi vizsg{latn{l olyan különböző hőterhelési hat{sokat vettem figyelembe, 

amelyek még megegyeznek a gyakorlatban előforduló hat{sokkal.  

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. A laboratórium 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.  

3. Új tudom{nyos eredmények 

1. Tézis 

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 
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mezőre. Az eredményeket az (1., 2., 3.) jelzett {br{kon mutatom be. Meg{llapítottam, 

hogy a komfortdiagramok görbéinek érzékenysége az M/ADu=116,3 W/m2 mért 

tartom{ny fölött v{lik jelentőssé. 

 

1. {bra. Komfortdiagram         függvényében, könnyű öltözetű emberre,            

           , szór{ssal 

 

2. {bra. Komfortdiagram         függvényében, könnyű öltözetű emberre,            

           , szór{ssal 
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3. {bra. Komfortdiagram         függvényében, könnyű öltözetű emberre,            

            , szór{ssal 

A 1.-3. {br{k azt mutatj{k, hogy a hőegyensúly (pl. 25 °C) külső hőmérséklet esetén, 

különböző aktivit{si szinteken, milyen mértékben v{ltozik meg Fanger eredményeihez 

képest. Az eredményeket aktivit{si szintek szerint az 1.-3. t{bl{zatokban foglalom 

össze. 

1. t{bl{zat. 

Komfortdiagram görbéinek bizonytalans{gi s{vja a 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.-max. [oC] 35,01 6,19 54,06 4,93 

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

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

 

2. t{bl{zat. 

Komfortdiagram görbéinek bizonytalans{gi s{vja a 2. {bra szerint (ta=25°C) 

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

eredményétől 
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% eltérés Fanger 

eredményétől 

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

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

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

Komfortdiagram görbéinek bizonytalans{gi s{vja a 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.-max. [oC] 20,06 82,53 35,14 46,42 

tmrt, Fanger [oC] 10,99   24   

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

 

Kapcsolódó publik{ció: *1]. 

2. Tézis  

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.  

Az egyes parci{lis 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 a neutr{lis tartom{nyban. A 

keresztdifferenci{lok a következők: 

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

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

     
. 

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

felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 
   

   
. 

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

hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 
   

  
. 

A léghőmérséklet (ta) v{ltoz{sa az emberi test belső hőtermelése (M/ADu) szerint (ha a 

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

 
 

   

. 
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Kapcsolódó publik{ciók: *4+ *5+, *6+, *7+, *8+, *9+. 

3. Tézis  

Meghat{roztam a PMV hőérzeti mutatósz{m érzékenységét, amelyet a PMV 

kifejezést befoly{soló paraméterek szerinti deriv{l{sok értékeivel jellemeztem. 

Meg{llapítottam, hogy a PMV a legnagyobb érzékenységet az M/ADu (belső 

hőtermelés) tényező v{ltoz{s{ra mutatja. 

A deriv{ltak a következők: 

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

   
. 

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

{llandó):   

   
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa az 
 

   
 szerint (ha a ruh{zat felületi hőmérséklete (tcl) {llandó):   

 
 

   

 . 

Y (PMV) v{ltoz{sa a közepes sug{rz{si hőmérséklet (tmrt) szerint (ha a ruh{zat felületi 

hőmérséklete (tcl) {llandó):   

     
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa a konvektív hő{tad{si tényező (hc)szerint (ha a ruh{zat felületi 

hőmérséklete (tcl) {llandó):   

   
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa a légsebesség (v) szerint (ha a ruh{zat felületi hőmérséklete (tcl) 

{llandó):   

  
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa hc szerint (ha a ruh{zat felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó):   

   
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa az környezeti hőmérséklet (ta) szerint (ha a ruh{zat felületi 

hőmérséklete (tcl) nem {llandó):   

   
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa a közepes sug{rz{si hőmérséklet (tmrt) szerint (ha a ruh{zat felületi 

hőmérséklete (tcl) nem {llandó):   

     
. 

Y (PMV) v{ltoz{sa az 
 

   
 szerint (ha a ruh{zat felületi hőmérséklete (tcl) nem {llandó): 

  

 
 

   

. 

Kapcsolódó publik{ciók: *4+ *5+, *6+, *7+, *8+, *9+. 

4. Tézis  
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Meg{llapítottam, Kilic és Kaynakli [3] 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. 

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 környezeti 

paraméterek időbeli v{ltoz{saira. 

Abból indulhatunk ki, hogy a környezeti v{ltoz{sokra a szervezet reakciói a 

szab{lyoz{selméletből ismert: 

   
      

          vagy      
        (2) 

típusú differenci{legyenlettel írhatók le. 

Ha rendelkezésünkre {lln{nak a különböző környezeti paraméterek egységugr{s 

függvényére adott fiziológi{s reakciók időbeli függvényei, akkor meg{llapíthatóak 

lennének az emberi szervezet {tmeneti függvényei. 

Ha nem {llnak rendelkezésünkre a környezeti v{ltozók, akkor is sztochasztikus 

értelemben meghat{rozhatók a szervezet fiziológi{s v{lasz{nak {tmeneti függvényei az 

ún. Duhamel-tétel felhaszn{l{s{val. 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 [2]: 

             
 

 
        (3) 

A (3) egyenlet szerint, ha ismernénk az embert érő valamely környezeti hat{sra 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. Az {tmeneti függvény alakja [4]: 
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 . (4) 

A (4) kifejezést a (3) konvolúciós integr{legyenletbe helyettesítjük. Ha mérési 

eredményekből rendelkezésre {llnak az u (embert érő környezeti hat{sok), v (fiziológi{s 

reakciók) összetartozó értékp{rok, akkor a (4) 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 (2) egyenlet bemenetének az L hőterhelést feleltetjük meg, kimenetnek az 

Y (PMV) paramétert. A fenti szerzőp{ros {ltal bemutatott diagramokat alapul véve én a 

bemutatott {tmeneti függvényekre meghat{roztam az    
        típusú 

differenci{legyen-lethez tartozó      
 

  
    

 
  
  

 
  kifejezés A0 és A1 paramétereit.  

Kapcsolódó publik{ciók: [4] [5], [6], [7], [8], [9]. 

5. Tézis  

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 (3., 4. t{bl{zatok) képest 15,76%-kal magasabb értéket 

mutat. 

4. t{bl{zat. 

A konvekciós hő{tad{si tényező és a levegő hőszigetelő képességének v{ltoz{sa a 

légsebesség függvényében *1] 

v αc 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 
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5. t{bl{zat. 

A konvekciós hő{tad{si tényező és a levegő hőszigetelő képességének v{ltoz{sa az 

aktivit{s függvényében *1] 

M/ADu α 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 

6. 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 αc Icl 
[met] [m/s] [W/m2K] [clo] 

0.90 0,08 3.71 0.80 

0.94 0,08 3.82 0.80 

Kapcsolódó publik{ciók: [2], [3]. 

6. Tézis  

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 figyelembevételével 

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. 

Kapcsolódó publik{ciók: [2], [3]. 

7. Tézis  

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 
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eredményekhez képest, mivel a kellemesen hűvös és hűvös tartom{nyba esett a 

hőérzet, magasabb értékeket lehet figyelembe venni. 

7. t{bl{zat. 

A méréssorozatok összesítő t{bl{zata 
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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 

17:40-

7:00 
16.98 - 19.66 32.35 106.35 63.64 0.8 - - - - -1.10 30.34 

Kapcsolódó publik{ciók: [2], [3]. 
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