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1. TÉMA ISMERTETÉSE, SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS
Az emberek idejük túlnyomó részét zárt terekben töltik [1], ezért kiemelkedően fontos, hogy ezek a terek
komfortosak legyenek.
A legtöbb gazdasági szervezet működési költségének jelentős részét az ott dolgozók fizetése képezi. Ugyanakkor
ezen szervezetek ideális működését is a munkavállalók biztosítják, így elengedhetetlen, hogy optimális
munkavégzési körülmények között végezhessék munkájukat, ahol kényelmesen, zavartalanul, egészségesen és a
lehető leghatékonyabban tudnak dolgozni [2]. A zavartalan munkavégzés egyik legfontosabb feltétele az optimális
hőkomfort biztosítása.
Rendkívül jelentős szempont továbbá a megfelelő hőkörnyezet fenntartásához szükséges energiaigény, illetve az
épületek szén-dioxid kibocsátásának csökkentése.
Az ideális hőkomfort és az épületek fenntartására szánt energia minimalizálása közötti optimumkeresés
középpontjában, az ember kell, hogy álljon, hiszen az épületek elsődleges célja az emberi tevékenység
kifogástalan kiszolgálása [3].
Az optimális hőkomfort paraméterek beállítása egy középület esetén nem triviális, hiszen adott térben sok ember
dolgozhat együtt, akiknek különböző a preferenciája, ideálisnak vélt hőkörnyezete. Ezt figyelembe véve az
optimális hőkomfortot biztosító paraméterek statisztikai alapon meghatározhatóak, a cél ebben az esetben az
elégedetlenség minimumának megkeresése.
A hőkomfortot leíró legismertebb és legszélesebb körben használt módszer a PMV-PPD modell, mely a
hőkomfortot a következő hat paraméter figyelembevételével írja le: a levegő hőmérséklete, relatív páratartalma,
sebessége, a közepes sugárzási hőmérséklet, az emberi tevékenység és a ruházat hőszigetelő képessége az
alábbiak szerint [4]:
𝑃𝑀𝑉 = [0.303 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−0.036 ∙ 𝑀) + 0.028]
∙ {(𝑀 − 𝑊) − 3.05 ∙ 10 ∙ [5733 − 6.99 ∙ (𝑀 − 𝑊) − 𝑝 ] − 0.42
∙ [(𝑀 − 𝑊) − 58.15] − 1.7 ∙ 10 ∙ 𝑀 ∙ (5867 − 𝑝 ) − 0.0014𝑀
∙ (34 − 𝑡 ) − 3.96 ∙ 10 ∙ 𝑓 ∙ [(𝑡 + 273) − (𝑡 + 273) ] − 𝑓 ∙ ℎ
∙ (𝑡 − 𝑡 )} , −

(1)

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−(0.03353 ∙ 𝑃𝑀𝑉 − 0.2179 ∙ 𝑃𝑀𝑉 )), %

(2)

A PMV modellt a lokális diszkomfort tényezők egészítik ki, vagyis a huzat, a sugárzási hőmérséklet aszimmetria, a
hideg padló, illetve a vertikális hőmérséklet gradiens. A lokális diszkomfort tényezők hatása külön-külön ismert, a
3. egyenlet a huzathatásra vonatkozó tapasztalati összefüggést [5], a 4. egyenlet a meleg mennyezettel szembeni
elégedetlenség százalékos értékét mutatja [6]:
𝐷𝑅 = (34 − 𝑡 ) ∙ (𝑣 − 0.05)
𝑃𝐷

=

.

.

∙∆

.

× (0.37 ∙ 𝑇𝑢 ∙ 𝑣 + 3.14), %

(3)
(4)

,%

Valóságos helyzetben a lokális diszkomfort tényezők együttesen jelentkeznek. Bár egyes lokális diszkomfort
tényezők együttes vizsgálatával már foglalkoztak [7-10], és a huzat különböző hőmérsékleti paraméterek melletti
hatását is vizsgálták [11,12], a meleg mennyezet és huzat együttes hatására vonatkozó irodalmi források
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kiegészítendőek. Ezen hiányosság kiküszöbölése és a tudásanyag növelése céljából indult ez a kutatás, mely
során a huzat és a meleg mennyezet által okozott aszimmetrikus sugárzás együttes hatását tanulmányoztam. Az
1. ábra a mérőkamra elvi kialakítását mutatja.

1. ábra: Mérőkamra elvi kialakítása

2. CÉLKITŰZÉS
A meleg mennyezet és huzat együttes hatásával kapcsolatos szakirodalmi hiányosságok kiküszöbölése érdekében
műszeres és élőalanyos méréseket végeztem. A célkitűzéseket négy fő szempont szerint határoztam meg, minden
szempont esetén megfogalmaztam azokat a kérdéseket, melyek megválaszolása esetén a két lokális diszkomfort
tényező együttes hatása megismerhetővé válik. A szempontok és a feltett kérdések a következők:
A meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség aránya a huzat és a meleg mennyezet által okozott aszimmetrikus
sugárzás egyidejű előfordulása esetén
- A huzathatás 15%-ról 25%-ra való emelkedése szignifikáns hatással van-e a meleg mennyezettel
szembeni elégedetlenség arányára?
- Amennyiben szignifikáns hatás megfigyelhető, akkor ez a teljes 5-15 oC meleg mennyezet által előidézett
aszimmetrikus sugárzási intervallumra vonatkozik, vagy csak az intervallum egyes szakaszaira?
- Milyen jellege van a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség változásának az aszimmetrikus
sugárzás függvényében 15% és 25% huzathatás esetén?
- A két diszkomfort tényező együttes előfordulása és 180 perces kitettség esetén mikor maximális az
elégedetlenség?
- A huzathatás 15%-ról 25%-ra való emelkedése szignifikáns hatással van a meleg mennyezettel szembeni
elégedetlenség időbeli változására?
Az általános hőérzet alakulása a huzat és a meleg mennyezet által okozott aszimmetrikus sugárzás egyidejű
előfordulása esetén
- Amennyiben PPD<6%, az aszimmetrikus sugárzás 5-15 oC intervallumban változik, a huzat 15% vagy
25%, akkor az AMV és PMV értékek megegyeznek, vagy szignifikánsan eltérnek?
- Amennyiben eltér, kisebb vagy nagyobb az AMV, mint a PMV?
- Amennyiben a PMV érték állandó, akkor a sugárzási aszimmetria változása releváns hatással van-e az
AMV értékre, vagy sem?
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-

Amennyiben az aszimmetrikus sugárzással az AMV értéke változik, akkor milyen mértékben?
A DR 15%-ról 25%-ra való növelése szignifikáns hatással van-e az AMV értékre?
Amennyiben igen, akkor az a teljes 5-15 oC sugárzási aszimmetria intervallumon igaz, vagy csak az
intervallum egyes szakaszain?
A két diszkomfort tényező együttes előfordulása és 180 perces kitettség estén az AMV időben változik-e?
Amennyiben változik, milyen jelleget mutat?

Az emberi munkavégzés hatékonyságának leírása a két lokális diszkomfort tényező együttes hatása esetén
- A mennyezet által előidézett aszimmetrikus sugárzás növekedése milyen hatással van a munkavégzés
gyorsaságára és pontosságára 15% és 25% huzathatás esetén 5-15oC hőmérsékleti aszimmetria
intervallumban?
- 5-15oC hőmérséklet aszimmetria intervallumban a DR=15% értékről DR=25% értékre való emelése milyen
hatással van a munkavégzés gyorsaságára és pontosságára?
- A két diszkomfort tényező együttes előfordulása és 180 perces kitettség estén a munkavégzés
gyorsasága és pontossága időben állandó-e?
- Amennyiben a munkavégzés gyorsasága és pontossága nem állandó, milyen az időbeli változás jellege?
A nemek hatása a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenségre, az általános hőérzetre és a munkavégzés
hatékonyságára, a meleg mennyezet által előidézett sugárzási aszimmetria és a huzat együttes előfordulása
esetén
- Kimutatható-e szignifikáns különbség a nők és a férfiak meleg mennyezettel szembeni
elégedetlenségében, amennyiben a huzathatás 15% és 25%?
- Amennyiben kimutatható, akkor ez a teljes 5-15oC hőmérsékleti intervallumra jellemző, vagy csak
bizonyos részein?
- Kimutatható-e kapcsolat a nemek és az AMV érték között a meleg mennyezet és a huzathatás egyidejű
megjelenése esetén?
- Amennyiben a kapcsolat kimutatható, akkor ez a teljes 5-15oC hőmérsékleti intervallumra jellemző, vagy
csak bizonyos részein?
- Létezik-e kapcsolat a nemek és a munkavégzés hatékonysága között két lokális diszkomfort tényező
egyidejű megjelenése esetén?
- Amennyiben létezik, akkor ez a teljes 5-15oC hőmérsékleti intervallumra jellemző, vagy csak bizonyos
részein?

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK
A célkitűzésekben megfogalmazott kérdések megválaszolása érdekében hőérzeti kamrában műszeres és
élőalanyos méréseket végeztem.
MÉRÉSI MÓDSZER
A kísérletek helyét biztosító hőérzeti mérőkamra két hőforrással rendelkezik, és a kamra határolószerkezetei
egyenként fűthetőek és hűthetőek, így bármilyen szerkezeti elem között előidézhető a kívánt sugárzási hőmérséklet
aszimmetria, illetve a közepes sugárzási hőmérséklet is precízen definiálható. A befújt levegő hőmérséklete,
páratartalma és térfogatárama szintén szabályozható. A 2. és 3. ábra a hőérzeti mérőkamrát, illetve a fűtő- és hűtő
hőhordozó elosztó rendszert mutatja.
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2. ábra: Hőérzeti mérőkamra

3. ábra: Fűtő- és hűtő hőhordozó
elosztó rendszer
A lokális diszkomfort tényezők együttes mérése során úgy vizsgáltam a meleg mennyezet és a huzat
paraméterpárok hőkomfortra gyakorolt hatását, hogy közben a hőkörnyezetet a PMV modell szerint semleges
értéken tartottam. Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy a mérőkamra középpontjában a PPD érték mindig 6% alatt
maradt.
Fontos szempont az időben változatlan, stacioner hőtechnikai állapotok létrehozása és fenntartása. A kísérletek
alatt úgy kell biztosítani a meghatározott, meleg mennyezet által előidézett aszimmetrikus sugárzás és huzathatás
értékpárokat, hogy a 3 órás kísérlet során állandó maradjon a hőmérséklet és a PPD érték. A hőtechnikailag
stacioner állapotok megtartása érdekében figyelembe kell venni a meleg mennyezet, az emberek és a világítás
hőközlését, valamint a belső levegőnél hidegebb falak hőelvonását a tértől. Az egyensúlyi egyenlet a következők
szerint alakul:
𝑄

+𝑄

+𝑄

−𝑄

−𝑄

−𝑄

=0

(5)

Ahhoz, hogy a PMV modell szerinti optimalis hőkörnyezetet úgy hozzam létre, hogy közben a sugárzási
aszimmetriát és a huzatérzetet is a kívánt értéken tartsam, a következő lépéseket hajtottam végre:
- a határoló szerkezetek felületi hőmérsékletének meghatározása – ebben a lépésben beállítható a kívánt
hőmérsékleti aszimmetria;
- a befújt levegő hőmérsékletének meghatározása – a befújt levegő hőmérsékletével és térfogatáramával
biztosítható a mérőkamra hőtechnikai szempontból stacioner állapota, viszont mindkét paraméternek
hatása van a várható huzatérzetre;
- a mérőkamra légvezetésének finomhangolása, a kívánt huzatérték elérése és megtartása érdekében.
A mérések során négy magasságban vizsgáltam a hőkomfortot befolyásoló tényezőket: bokaszinten (0,1 m),
térdszinten (0,6 m), ülő ember fejmagasságának szintjén (1,1 m) és álló ember fejmagasságának szintjén (1,7 m).
Az 4. ábra az 5. egyenletben felírt energiaáramokat és a mérési pontokat mutatja térbeli ábrázolásban, az 5. és 6.
ábra a mérési pontok pozícióját mutatja oldalnézetben és felülnézetben.
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4. ábra.: Hőáramok és mérési pontok

5. ábra: Oldalnézet

6. ábra: Felülnézet

MŰSZERES MÉRÉS
A műszeres mérések során az előzőleg ismertetett térbeli pontokban a következő paraméterek térbeli eloszlását
mértem: a levegő sebessége, hőmérséklete és relatív páratartalma, illetve a közepes sugárzási hőmérséklet, PMV,
PPD, Tu és DR. Összesen 10 esetet vizsgáltam, melyeket öt aszimmetrikus sugárzás és két huzathatás érték
definiált:
- aszimmetrikus sugárzási értékek: 5, 7, 10, 12, 15 oC;
- huzathatás: 15 és 25%.
Minden hőmérsékleti aszimmetria és huzathatás értékpár esetén, minden vízszintes síkra megjelenítettem a
paraméter eloszlásokat. Az 1.,2.,3. és 4. diagram 15 oC aszimmetria és 25% huzathatás esetén szemlélteti a levegő
hőmérséklet, levegő sebesség, PPD és DR eloszlásokat 1,1 méter magasan, mely az ülő ember fejmagassága.
Az x és z tengelyek a mérőkamra alapterülete szerinti távolságot mutatják méterben, az y tengely a hőmérséklet,
sebesség, PPD, illetve DR értékét mutatja oC-ban, m/s-ban, illetve %-ban.
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1. diagram: Levegő hőmérsékletének eloszlása
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2. diagram: Levegő sebességének eloszlása
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3. diagram: PPD eloszlás
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4. diagram: DR eloszlás

A mérés során keveredéses légvezetési rendszert alkalmaztam. A hőtechnikailag stacioner állapot elérésének
érdekében a befújt friss levegő hidegebb, mint a belső levegő. A befújás jellegéből kifolyóan, a tér középpontjában
tapasztalható a legalacsonyabb léghőmérséklet, ez a tér széle fele növekszik. Hasonló indok miatt, de fordított
jellegű eloszlást mutat a térben a levegő sebességének eloszlása, mely a tér középpontjában maximális, a tér
szélső pontjain minimális.
A PPD eloszlását mutató 3. ábrán megfigyelhető, hogy a tér középpontjában, a mérési síkban a legnagyobb az
elégedetlenek várható értéke. Másrészt fontos megjegyezni, hogy a PPD érték inhomogén eloszlása ellenére is
mindenhol 6% alatt maradt az elégedetlenség várható aránya.
A tér inhomogenitásából fakadó legnagyobb különbség a DR eloszlásában látható, mert a tér középpontjában a
huzatérzet 25%, a fal melletti zónában pedig 5%.
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Minden aszimmetria és huzat paraméterpár esetén teljesül az a feltétel, hogy a PPD érték 6% alatti, az
aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség és a huzathatást mutató DR érték pedig a tervezett értéken
tartható.
Annak érdekében, hogy értékelhető legyen a meleg mennyezet okozta elégedetlenség 15% és 25% huzathatás
mellett, élőalanyos vizsgálatok szükségesek.
ÉLŐALANYOS MÉRÉSEK
Az élőalanyos méréseket az 1. ábrán bemutatott mérőkamrában végeztem. Az élőalanyos kísérletek során
figyelembe vettem az irodalomban jegyzett, élőalanyos komfort mérések során használt metodológiát [13-21], a
hasonló kutatások során és eredményeként tapasztalt nemek közötti különbségeket [22], valamint a munkavégzés
hatékonyságával kapcsolatos eddigi kutatások módszertanát és eredményeit [23].
20 fő, 10-10 egészséges férfi és nő vett rész az élőalanyos méréseken. Ezek során az alanyok összesen öt
hőmérsékleti aszimmetria (5,7,10,12,15 oC) és 2 huzathatás (15, 25%) által meghatározott 10 hőkomfort
környezetet értékeltek. Egy-egy adott termikus környezet a mérési alkalmak során folyamatosan fennállt, mert a
mérőkamra termikusan stacioner állapotban volt.
Minden mérés három órás volt és minden mérési alkalom során a mérőalanyok csak egy aszimmetria, illetve egy
huzathatás által meghatározott hőkörnyezetnek voltak kitéve. Ezek a hőkörnyezeti beállítások véletlenszerű
sorrendben következtek, hogy az esetleges növekedési és csökkenési tendenciák ne legyenek
kikövetkeztethetőek.
A befújt levegő mennyisége 290 m3/h volt, a magas légcsereszám miatt a belső levegő minősége nem okozott
elégedetlenséget. Fokozottan figyeltem az akusztikai diszkomfort kiküszöbölésére és a megfelelő vizuális komfort
előteremtésére, ezért a mérés során az alanyok vizuális, akusztikai és olfaktív komfortkörnyezetét nem
kompromittáltam.
A mérések ideje alatt az élőalanyok csak kivételes esetben hagyták el a mérőkamrát. Ebben az esetben a kamrába
való visszatéréstől számított fél órában begyűjtött adatokat a későbbi statisztikai elemzésben nem használtam fel.
Egy mérési alkalom összesen hat ismétlődő mérési blokkból állt, melyek mindegyike harminc percig tartott és
szabad tevékenységből, a munkavégzés hatékonyságának méréséből és hőérzeti szavazásból állt. Az
élőalanyoktól ezekkel a módszerekkel, papír alapon begyűjtött információkat feldolgoztam és kiértékeltem.
KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
A különböző feltételek mellett adott hőkomfort szavazatok közötti összefüggéseket vizsgáltam. A vizsgálat során
mindig két értékhalmazt hasonlítottam össze két különböző matematikai megközelítéssel. Egyrészt a Welchpróbát, másrészt a Mann-Whitney egzakt tesztet használtam az eredmények kiértékelésére. A két módszer
jellegének különbözősége miatt két szavazati halmaz függőségét vagy függetlenségét csak akkor fogadtam el, ha
mindkét módszer ugyanahhoz az eredményhez vezetett.
A Welch-próba a statisztikai hipotézisvizsgálatok közül a paraméteres próbák közé tartozik. A próba azt vizsgálja,
hogy két külön mintában egy-egy valószínűségi változó átlagai egymástól szignifikánsan különböznek-e. Az
élőalanyos vizsgálatok során szerzett adatokat valószínűségi változóként definiáltam, ennek értelmében a próba
nullhipotézise, hogy két valószínűségi változó várható értékei megegyeznek. A próba elvégzése során a
szignifikancia szintet 0,05 értékűre határoztam meg. A Welch teszt próbastatisztikáját a 6. egyenlet, a szabadsági
fok definícióját a 7. egyenlet mutatja [24]:
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A Mann-Whitney teszt a nem paraméteres próbák egyike, mely az értékek rangsoraival operál és melynek
nullhipotézise az, hogy a két populáció azonos, vagyis 50% valószínűség mellett egy populáció véletlenszerűen
kiválasztott eleme nagyobb lesz, mint a másik populáció véletlenszerűen kiválasztott eleme. A Mann-Whitney teszt
során használt konfidencia intervallumot 95% értékként definiáltam [25].
4. TÉZISEK

A MELEG MENNYEZETTEL SZEMBENI ELÉGEDETLENSÉG MEGHATÁROZÁSA

Meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség, %

Első tézis
A meleg mennyezet által előidézett 10-15 oC-os aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
intervallumban, a huzatérzet DR=15%-ról DR=25%-ra való emelése egészséges és fiatal emberek esetén
(átlagéletkor 25,2 év) szignifikánsan csökkenti a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség arányát.
A Mann-Whitney-próbával számított szignifikancia szint 10 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
esetén 2,61*10-32, 12 oC esetén 4,53*10-8, 15 oC esetén pedig 3,6*10-5.
A meleg mennyezettel szembeni elégedetelenség sugárzási aszimmetria
függvényében, Nők és Férfiak, DR=15% vs. DR=25%
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Meleg mennyezettel szmebni elégedetlenség, %

Második tézis
A meleg mennyezet által előidézett 5-15 oC-os aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
intervallumban, 180 perces kísérletek során, egészséges és fiatal emberek esetén (átlagéletkor 25,2 év), a
meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség az idő függvényében növekszik, majd eléri maximumát és
állandósul.
A huzatérzet DR=15%-ról DR=25%-ra való emelése késlelteti a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség
maximumának megjelenését, ez a 60. perc helyett a 90. percnél adódik.
DR=15% huzatérzet esetén, a növekvő szakaszon, a 30 perc – 60 perc mérési pontok között a Mann-Whitneypróbával számított szignifikancia szint 0,01.
DR=25% huzatérzet esetén, a növekvő szakaszon, a 30 perc – 60 perc, 30 perc – 90 perc, valamint a 60 perc –
90 perc mérési pontok között a Mann-Whitney-próbával számított szignifikancia szint 0,039, 0,004, illetve 0,038.
A meleg mennyezettel szembeni elégedetelenség idő függvényében, Nők
és Férfiak, DR=15% vs. DR=25%
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AMV A KÉT LOKÁLIS DISZKOMFORT TÉNYEZŐ EGYÜTTES HATÁSA MELLETT
Harmadik tézis
A meleg mennyezet által előidézett 5-15 oC-os aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
intervallumban, DR=15% és DR=25% huzatérzet mellett, egészséges és fiatal emberek esetén (átlagéletkor
25,2 év), a sugárzási aszimmetria növekedésével az AMV szignifikánsan növekszik, a huzathatás DR 15%ról 25%-ra való emelése szignifikánsan csökkenti az AMV értékét. Az AMV értéke szignifikánsan csökken
120 perc után DR=15% és DR=25% huzathatás esetén is.
A Mann-Whitney-próbával számított szignifikancia szint 5 oC sugárzási hőmérsékletkülönbség esetén 0,014, 7 oC
esetén 0,048, 10 oC esetén 0,025, 12 oC esetén 0,009, 15 oC esetén pedig 0,042.
DR=15% huzatérzet esetén, a 120 perc – 150 perc mérési pontok között a Mann-Whitney-próbával számított
szignifikancia szint 0,007.
DR=25% huzatérzet esetén, a 120 perc – 150 perc mérési pontok között a Mann-Whitney-próbával számított
szignifikancia szint 0,006.
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A MUNKAVÉGZÉS HATÉKONYSÁGA A KÉT LOKÁLIS DISZKOMFORT TÉNYEZŐ EGYÜTTES HATÁSA MELLETT
Negyedik tézis
A meleg mennyezet által előidézett 5-15 oC-os aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
intervallumban, egészséges és fiatal emberek esetén (átlagéletkor 25,2 év), a huzatérzet 15%-ról 25%-ra
való emelése, az összes élőalany eredményének kiértékelése mellett, nincs szignifikáns hatással sem a
munkavégzés gyorsaságára, sem a pontosságára. A munkavégzés pontosságának a DR növekedésétől
való függetlenségét a nők munkavégzési pontosságának szignifikáns csökkenése és a férfiak
munkavégzési pontosságának szignifikáns növekedése okozza.
Az összes alany munkavégzési pontosságának elemzése során a Mann-Whitney-próbával számolt szignifikancia
szintek a következők: 5 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség esetén 0,31, 7 oC esetén 0,176, 10 oC
esetén 0,104, 12 oC esetén 0,698, 15 oC esetén pedig 0,465.
Az nők munkavégzési pontosságának elemzése során a Mann-Whitney-próbával számolt szignifikancia szintek a
következők: 5 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség esetén 2,1*10-5, 7 oC esetén 3,23*10-9, 10 oC
esetén 0,004, 12 oC esetén 2,92*10-4, 15 oC esetén pedig 0,001.
Az férfiak munkavégzési pontosságának elemzése során a Mann-Whitney-próbával számolt szignifikancia szintek
a következők: 5 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség esetén 0,006, 7 oC esetén 0,001, 10 oC esetén
0,705, 12 oC esetén 0,002, 15 oC esetén 0,046.
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Ötödik tézis
A meleg mennyezet által előidézett 5-15 oC-os aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
intervallumban, 180 perces kísérletek során, egészséges és fiatal emberek esetén (átlagéletkor 25,2 év), a
huzatérzet 15%-ról 25%-ra való emelése, az összes élőalany eredményének kiértékelése mellett, nincs
szignifikáns hatással sem a munkavégzés gyorsaságának, sem pontosságának időbeni változására. A
pontosság DR növekedésétől való függetlenségét a nők munkavégzési pontosságának 90. perc utáni
szignifikáns csökkenése és a férfiak munkavégzési pontosságának szignifikáns növekedése okozza.
Az összes alany munkavégzési pontosságának elemzése során a Mann-Whitney-próbával számolt szignifikancia
szintek a következők: 30 perc esetén 0,633, 60 perc esetén 0,156, 90 perc esetén 0,87, 120 perc esetén 0,478,
150 perc esetén 0,69, 180 perc esetén pedig 0,272.
A nők munkavégzési pontosságának elemzése során a Mann-Whitney-próbával számolt szignifikancia szintek a
következők: 30 perc esetén 0,108, 60 perc esetén 0,622, 90 perc esetén 0,104, 120 perc esetén 1,11*10-4, 150
perc esetén 0,003, 180 perc esetén pedig 0,003.
A férfiak munkavégzési pontosságának elemzése során a Mann-Whitney-próbával számolt szignifikancia szintek
a következők: 30 perc esetén 0,008, 60 perc esetén 0,011, 90 perc esetén 0,134, 120 perc esetén 0,006, 150 perc
esetén 0,01, 180 perc esetén pedig 0,148.
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NEMEK HATÁSA A MELEG MENNYEZETTEL SZEMBENI ELÉGEDETLENSÉGRE ÉS A HŐÉRZETRE
Hatodik tézis:
Egészséges és fiatal emberek esetén (átlagéletkor 25,2 év), a meleg mennyezet által előidézett 5-15 oC-os
aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség intervallumban, DR=15% és DR=25% huzatérzet esetén, a
nemek közötti különbségnek szignifikáns hatása van a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenségre és
az AMV-re a következők szerint:
- PD: 12-15 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség intervallumban a férfiak
szignifikánsan elégedetlenebbek a meleg mennyezettel, mint a nők;
- AMV: A huzathatás és meleg mennyezet együttes hatása esetén a nők AMV szavazatai
szignifikánsan alacsonyabbak, mint a férfiaké;
DR=15% huzatérzet mellett a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség vizsgálata során a Mann-Whitneypróbával számolt szignifikancia szintek a 12-15 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség intervallumban
a következők: 12 oC esetén 2,049*10-19, 15 oC esetén pedig 1,82*10-9.
DR=25% huzatérzet mellett ezek az értékek a következők: 12 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérséklet esetén
4,99*10-7, 15 oC esetén pedig 4,14*10-15.
DR=15% huzatérzet mellett a nők és férfiak esetén mért AMV értékek vizsgálata során a Mann-Whitney-próbával
számolt szignifikancia szintek a 5-15 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség intervallumban a
következők: 5 oC esetén 9*10-6, 7 oC esetén 0,006, 10 oC esetén 0,047, 12 oC esetén 2,96*10-12, 15 oC esetén
pedig 6,54*10-15.
DR=25% huzatérzet mellett ezek az értékek a következők: 5 oC aszimmetrikus sugárzási hőmérsékletkülönbség
esetén 2*10-6, 7 oC esetén 2,5*10-6, 10 oC esetén 0,029, 12 oC esetén 6,83*10-4, 15 oC esetén pedig 4,81*10-13.

Meleg mennyezettel azembeni elégedetlenség, %
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Meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség, %
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AMV sugárzási aszimmetria függvényében, Nők vs. Férfiak, DR=25%
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5. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA
A mennyezettemperálással üzemelő és mesterséges szellőzéssel ellátott épületek száma dinamikusan növekszik.
Ennek ellenére a meleg mennyezet és huzat együttes hatása a hőkomfortra és a munkavégzés hatékonyságára
eddig ismeretlen volt a mérnöki gyakorlat és a tudományos világ részére egyaránt. A kutatás során szem előtt
tartottam, hogy a várható eredmények, illetve ezek alkalmazhatósága, egyaránt fontos az épületgépészeti
rendszereket tervező, kivitelező és üzemeltető szakemberek, az ingatlanfejlesztők, a munkáltatók, valamint a
komfortelmélettel foglalkozó kutatók számára.
Első tézis alkalmazhatósága:
Az első tézis a külső hőmérséklettől függő téli hőszükséglet fedezéshez szükséges meleg mennyezet adott
elégedetlenségi szint melletti hőmérsékletkorlátját definiálja. A tervező mérnököknek ez az információ a maximális
előremenő fűtési hőmérséklet kiszámításában, az üzemeltetőknek a külső hőmérséklet függő üzemeltetési
paraméterek definiálásában segít. Az ingatlanfejlesztőknek lehetővé teszi a fejleszteni kívánt épületeik
keretrendszerének felismerését annak érdekében, hogy a megvalósult épületekben a hőkomfort optimális legyen.
A munkaadókat a munkavállalók elégedetlenségi arányának csökkentésében támogatja. A komfort témakörben
kutatók számára a tézis azért releváns, mert a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenségi arányt huzathatás
jelenlétében definiálja, ezzel kezelve a szakirodalomban található hiányosságot.
Második tézis alkalmazhatósága:
A második tézis a meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség időbeli változását mutatja. Ez az információ a
tervező és üzemeltető szakembereknek, illetve ingatlanfejlesztőknek rávilágít arra, hogy az elégedetlenség állandó
munkavégzés mellett idő függvényében növekszik. A munkaadók számára a munkavégzés ütemezésében segít,
hiszen szemlélteti, hogy adott körülmények között mekkora idő elteltével nő számottevően az alkalmazottak
elégedetlenségi aránya. A tézis tudományos értékét az adja, hogy a meleg mennyezet és huzat együttes, időbeli
hatásának bemutatása hiánypótló újdonságot jelent. Továbbá az élőalanyos módszerekkel kutatók számára
hasznos információt szolgáltat a mérési alkalmak időtartamának tervezésében.
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Harmadik tézis alkalmazhatósága:
A harmadik tézis leírja, hogy mennyezetfűtéssel rendelkező épületekben a huzathatás DR=15%-ról DR=25%-ra
való növelése milyen mértékben változtatja az általános hőérzetet, és ez milyen mértékben tér el a PMV szerinti
optimális értéktől. Ez az eredmény rendkívül fontos a tervező, üzemeltető mérnökök és ingatlanfejlesztők számára,
hiszen a PMV modellre épül az összes épület hőkomfort méretezése. A munkaadóknak megmutatja, hogy milyen
körülmények között ideális a munkavállalók hőérzete. A komfortkutatók számára azért releváns ez a tézis, mert a
széles körben használt PMV modell szerinti optimalizáció során figyelembe tudják venni, hogy a két tényező
mennyire változtatja meg a tényleges hőérzetet a PMV-hez képest.
Másrészt a tervező, üzemeltető mérnököknek és az ingatlanfejlesztőknek a harmadik tézis leírja, hogy az általános
hőérzet időfüggő; ez az épületek tervezésében, üzemeltetésében is fontos tényező. A munkaadóknak segít időben
úgy szervezni az irodai munkát, hogy a munkavállalók minden pillanatban optimálisnak érezzék hőkörnyezetüket,
ezzel elősegítve a munka hatékonyságát. A kutatók számára ezek az eredmények a lokális diszkomfort tényezők
együttes hatása mellett kialakuló hőérzet dinamikájának megértését támogatja.
Negyedik tézis alkalmazhatósága:
Az irodaépületek és középületek nagy része munkavégzés céljából épül. A negyedik tézis segít az adott huzathatás
és mennyezetfűtés mellett tervezett, üzemeltetett vagy fejlesztett épületet az emberek munkavégzési
hatékonyságára optimalizálni. A munkaadók számára rendkívül fontos szempont, hogy az alkalmazottak
munkájának hatékonysága optimális legyen.
Ez a tézis megmutatja, hogy a PMV modell szerint ideális körülményekre tervezett, mennyezetfűtéssel és
mesterséges szellőzéssel üzemelő épületekben a munkavállalók munkájának hatékonysága hogyan változik a
meleg mennyezet hőmérsékletével. A munkavégzés hatékonysága napjainkban fontos kutatási területet jelent, a
hatékonyság aszimmetrikus sugárzás függvényében való ismertetése új tudományos eredményként támogatja a
kutatókat.
Ötödik tézis alkalmazhatósága:
A tervező, üzemeltető szakembereknek és ingatlanfejlesztőknek az ötödik tézis segít megérteni, hogy az épületben
történő munkavégzés várható hatékonysága időben nem állandó. A munkaadók számára ez a tézis azért releváns,
mert segít az épületgépészeti rendszerek működését a munkavégzés jellegéhez alakítani, időben akár változó
hőkörnyezetet előidézni a munkavégzés hatékonyságának maximalizálása érdekében. A komfortkutatók számára
fontos információt nyújt a munkavégzés gyorsaságának és pontosságának időbeli alakulásáról, illetve a
hatékonyságot mérő két paraméter egymáshoz képesti viszonyáról, melyet a szakirodalom speed-accuracy
tradeoff-ként ismer.
Hatodik tézis alkalmazhatósága:
Férfiak és nők esetén szignifikáns különbség tapasztalható a meleg mennyezettel üzemelő és mesterséges
szellőzéssel rendelkező terekben tapasztalható meleg mennyezettel szembeni elégedetlenség, az általános
hőérzet és a munkavégzés hatékonysága szempontjából. A hatodik tézis segít a tervező, üzemeltető mérnököknek
és az ingatlanfejlesztőknek, hogy az épületeket a várhatóan bent tartózkodók nemének figyelembevételével
tervezzék, üzemeltessék és fejlesszék. A munkaadóknak lehetővé teszi a munkavállalók hőérzetének és a
munkájuk hatékonyságának javítását azáltal, hogy figyelembe veszi a munkacsoportok nemek szerinti elosztását
és ennek megfelelő hőkomfort környezetet biztosít az alkalmazottaknak. A meleg mennyezet és a huzat együttes
hatásának nemek szerinti definiálása új eredmény és támogatást nyújt a hőkomfortot, lokális diszkomfort
tényezőket és a munkavégzés hatékonyságát kutató szakemberek munkájában, illetve az élőalanyos kísérletek
tervezésében.
A huzat és meleg mennyezet együttes hatásának vizsgálata természetesen nem tekinthető lezárt és teljes
mértékben ismert kutatási témakörnek. Számos további kutatási lehetőség rejlik még ezen két lokális diszkomfort
tényező együttes hatásának megismerésében. Ilyen kutatási területek például az együttes hatás fiziológiai
hatásának mérése. Ennek egyik kiemelkedően jól használható módszere a szívritmus variancia mérés.
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