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ÖZET 
 
Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında bağıl nemin ısıl konfor üzerine 
etkisi incelenmiştir. Bağıl nemin ısıl konfor üzerinde etkisini belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji 
dengesi modeli (Gagge modeli) kullanılmış olup, model üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sonuç 
olarak, bağıl nemin deri ıslaklığı üzerine etkisi deri sıcaklığı üzerine olan etkisinden daha fazla olduğu 
görülmüş olup, yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasıyla deri ıslaklığında ciddi artışlar 
görülmüştür.  
 
Anahtar Kelime: Bağıl nem, ışınım, ısıl konfor 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this study, the effect of the relative humidity on the thermal comfort under the radiation from the 
lighting lamps was investigated. To determine the relative humidity effect on skin temperature and skin 
wettedness under radiation heat transfer, a simulation model based on the Gagge model with some 
innovations was developed. Consequently, the effect of relative humidity on the skin wettedness is 
more than its effect on skin temperature. Significant increases in skin wettedness were observed with 
increasing relative humidity at high operative temperatures. 
 
Keywords: Relative humidity, radiation, thermal comfort 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
İç ortamlarda nem koşullarını incelemek ısıl konfor açısından önemlidir.  Bağıl nem iki nedenden 
dolayı ısıl konforsuzluğa neden olabilir; birincisi yüksek seviyelerde deri ıslaklığı, diğeri sıcak ve nemli 
havanın teneffüs edilmesidir[1,2]. Toftum ve Fanger [3] ısıl konfor için üst sınır nem seviyelerini 
belirlemişlerdir. Atmaca ve ark. [1] farklı operatif sıcaklıklarda bağıl nemin deri ıslaklığı ve sıcaklığı 
üzerine etkisini incelemişlerdir. Kaynaklı ve arkadaşları insan vücudunda nemin ısı ve su dengesi 
üzerine etkisini incelemişlerdir[2]. Jing ve ark. [4] bağıl nemin sıcak ortamlarda yolcuların ısıl tepkisini 
nasıl etkileyebileceğini araştırmıştır. Sezgin [5] ve ark. müşterilerin karakteristiklerine göre 
mağazalardaki aydınlatma sistemlerinden nasıl etkilendiğini incelemişlerdir.  Ahn ve ark [6] Led 
aydınlatmanın iç soğutma ve ısıtma yükleri üzerine olan etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak, iç 
yükleri azaltmak için Led aydınlatma kontrol stratejisi önermişlerdir. Yu ve ark. [7] iki farklı hava 
dağıtım sisteminde aydınlatma yüklerinin ısıl konfor üzerine etkisini incelemişlerdir. Ahn ve ark.[8] led 
aydınlatma sistemlerinde atık ısıyı taşımak için bir termal sistem geliştirmişlerdir. Kharseh ve ark. [9] 
sıcak iklimlerde yaz aylarında soğutma yüklerini azaltmak için yeni gelişmelerin etkisini incelemişlerdir. 
İncelenen parametreler dış duvarın toplam ısı transfer katsayısı, iç ortam sıcaklığı ve aydınlatma 
verimliliğidir. Guan [10] sıcak iklimlerde, iç yük yoğunluğunun iklimlendirme sisteminin termal 
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performansı üzerine etkisini incelemiştir. Jung and Lee [11] yüksek verimlilikde LED sistemler 
geliştirmişlerdir. 
 
Literatürde, bağıl nemin ısıl konfor üzerindeki etkisini araştıran birçok çalışma mevcuttur. Fakat 
aydınlatma sistemlerinden gelen ışınımın etkisi altında bağıl nemin ısıl konfor üzerine etkisini 
inceleyen hiçbir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada, simülasyon modeli kullanarak değişik bağıl 
nem değerlerinde deri ıslaklığı ve sıcaklığı hesaplanmıştır. Isıl konfor veya konforsuzluk durumu deri 
sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden tartışılmıştır. Simülasyon modeli olarak üzerinde bazı değişiklikler 
yapılmış 2 bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge) [12-14] kullanılmıştır. 
 
 
 
 
2. MATEMATİKSEL MODEL 
Matematiksel modelde kullanılan denklemler, Matlab programına aktarılarak simülasyon programı 
oluşturulmuştur. Simülasyonda, insan vücudu ve çevresi arasında ısı ve kütle transferi hesaplanabilir 
ve istenilen süre sonunda deri ıslaklığı, kor ve deri sıcaklığı elde edilebilir. Literatürde Gagge modeli 
tüm vücuda uyarlanmıştır, bu simülasyon modelinde ise vücut 16 parçaya ayrılmıştır. Her bir parça kor 
ve deri, giysi tabakasından oluşmaktadır. Kor ve deri tabakası için kullanılan ısı depolama denklemleri 
aşağıdaki gibidir [14]. 
 

 

(1) 
 

 

(2) 
 
Burada M metabolik ısı üretimini, W yapılan işi, C taşınım ile ısı transferini, E buharlaşma ile olan ısı 
transferini, Q kordan deriye ısı transferini, R ışınım ile ısı transferini ifade etmektedir. Gagge 
modelinde yapılan diğer bir değişiklik, simülasyon modeline ışınım ısı akısının dahil edilmesidir. Bu 
çalışmada ışınım ısı akısının sadece deri tabakasını etkilediği düşünülmüştür. Işınım ısı akısı 
simülasyona aşağıdaki gibi dahil edilmiştir. 

 

 (3) 
Işınım ısı akısı değerleri deneysel olarak elde edilmiş ve simülasyona dâhil edilmiştir.  
Deneyler, laboratuvarda mevcut ısıl konfor odasında gerçekleştirilmiştir. Isıl konfor odasında 1 adet 
klima, nem alıcı ve nemlendiricisi mevcuttur. Isıl konfor odasının tavanına, halojen lambalar 
yerleştirilmiştir. Deneklerin üzerine açık lambalardan gelen ışınım ısı akı değerleri piranometre ile 
ölçülmüş ve Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Vücut parçalarına gelen ışınım ısı akısı değerleri [15] 
 

Vücut Parçası        Işınım ısı akısı değerleri (W/m2) 
Sol ayak 25 
Sağ ayak 25 
Sol diz altı 16 
Sağ Diz altı 16 
Sol bacak 16 
Sağ bacak 16 
Pelvis 18 
Baş 80 
Sol el 12 
Sağ el 12 
Sol dirsek altı 14 
Sağ dirsek altı 14 
Sol kol 40 
Sağ kol 40 
Göğüs 50 
Sırt 50  Isıl Konfor Sempozyumu 
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Kor ve deri tabakasında depolanan ısı, her iki tabakada anlık sıcaklık değişimlerine neden olur ve 
aşağıdaki gibi ifade edilir [14]. 

 

                                                               
                        (4) 

 

                                                
                       (5) 

Burada   deri bölgesinde bulunan vücut kütlesini, m vücut parçalarının kütlesini,   vücudun özgül 
ısısını göstermektedir, i her bir vücut parçasını,  ise zaman adımını ifade etmektedir. 
Deri ıslaklığı (w) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır[14]. . 

 
 

    terin buharlaşması ile olan ısı kaybıdır.     ise insan vücudundan maksimum buharlaşma ile 
olan ısı kaybıdır. Simülasyonda kullanılan denklemlerin detaylarına literatürden [15] ulaşabilirsiniz. 
Tablo 2’ de simülasyonda kullanılan vücut parçaları numaralandırılmıştır. 
 
Tablo 2. Vücut parçaları ve numaraları  
 

i Vücut Parçası 
1 Sol ayak 
2 Sağ ayak 
3 Sol diz altı 
4 Sağ diz altı 
5 Sol bacak 
6 Sağ bacak 
7 Pelvis 
8 Baş 
9 Sol el 
10 Sağ el 
11 Sol dirsek altı 
12 Sağ dirsek altı 
13 Sol kol   
14 Sağ kol 
15 Göğüs  
16 Sırt 

 
 
 
 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
Bu çalışmanın amacı, bağıl nemin, iklimlendirilmiş ortamda ışınım ısı transferi altındaki deri sıcaklıkları 
ve deri ıslaklığına etkilerini sunmaktır. Simülasyonda iç ortam hava hızı 0.2 m/s alınmıştır. İç ortam 
sıcaklıkları 24 °C, 26 °C, 30  °C, bağıl nem ise 10% 50% %90 değerlerinde çalışılmıştır. Şekil 1’ de 24 
°C operatif sıcaklıkta bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir. Aydınlatma 
lambalarının yaydığı ışınım ısı akısı altında, vücut parçalarının sıcaklıklarının bağıl neme göre 
değişmediği görülmektedir. Baş sıcaklığı 90% bağıl nemde 33.88 °C ye ulaşmaktadır. Aydınlatma 
lambaları kapalı olduğu durumda, bütün bağıl nem değerlerinde vücut parçalarının deri ıslaklığı değeri 
0.15’ i geçmemiştir. Lambalar açıkken pelvisin deri ıslaklığı değeri 90% bağıl nemde 0.34’ e 
yükselmektedir. 
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Şekil 1. 24 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi 
 
 Şekil 2’ de 26 °C operatif sıcaklıkta bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir. 
90% bağıl nemde lambalar açıkken, pelvisin deri ıslaklık değeri 0.5 i geçmiş, baş sıcaklığı da 34.52 
°C’ ye ulaşmıştır. Lambalar açıkken, 10% ve 50% bağıl nem değerinde deri ıslaklık değerleri 0.13 ile 
0.31 arasında değişmektedir. Lambalar kapalı iken maksimum deri ıslaklığı değeri 90% bağıl nem 
değerinde pelvis için 0.29’ dur.  
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Şekil 2.26 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi 

Şekil 3, 30 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisini göstermektedir. 
Şekil 3’de lambalar açıkken, baş sıcaklığı 90% bağıl nem değerinde yaklaşık 35.71 °C’ dir, deri 
ıslaklığı değeri ise pelvis için maksimum değer olan 1’ e ulaşmaktadır. Deri ıslaklığındaki önemli 
artışlar, yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasına bağlı olmaktadır. 
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Şekil 3. 30 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 

etkisi. 
Simülasyon sonuçları incelendiğinde, baş sıcaklığındaki artış diğer vücut parçalarından daha fazladır. 
Bunun sebebi aydınlatma lambalarına en yakın olan dolayısıyla ışınımdan en çok etkilenen vücut 
parçası olmasıdır. Giysi direncinin deri ıslaklığını artırıcı bir etkisi vardır. Pelvisin giysi direnci diğer 
vücut parçalarına göre daha yüksek olduğu için deri ıslaklık değerleri daha yüksektir. Ellerin 
sıcaklığının düşük olmasının sebebi, deneklerin ayakta kollar aşağı doğru kapalı bir şekilde 
durmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı eller, daha az bir ışınıma maruz kalmaktadır. Başın 
deri ıslaklık değerinin düşük olmasının sebebi giysi direncine sahip olmamasıdır. 
Bağıl nem deri ıslaklığı üzerinde etken bir parametredir. Deri sıcaklığı üzerinde etkisi deri ıslaklığına 
göre daha azdır. Bağıl nemin artmasıyla, insan vücudu ve çevresi arasındaki su buharı kısmi basıncı 
farkı azaldığından, vücudun büyük bir kısmı ter ile kaplanır. Bundan dolayı bağıl nem arttıkça, deri 
ıslaklığı artar. Yüksek operatif sıcaklıklarda vücut deri ıslaklığı değerleri, lambaların kapalı olması 
durumda ve yüksek bağıl nem değerlerinde, lambaların açık olması durumda ve düşük bağıl nem 
değerlerinde karşılaştırıldığında daha fazladır. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, ışınım ısı transferi altında bağıl nemin deri sıcaklığına ve ıslaklığına etkisini araştırmak 
için 2 bölmeli 16 parçaya ayrılmış anlık enerji dengesi modeli (Gagge Modeli) geliştirilmiştir. 
Aydınlatma lambalarından gelen ışınım ısı akısı insan vücudunda lokal sıcaklık ve deri ıslaklık 
farklılıkları meydana getirir. Bu da ısıl konforsuzluğa neden olur. Işınım etkisi altında bağıl nem  deri 
ıslaklığını, deri sıcaklığından daha çok etkilemektedir. Işınım etkisi, yani lambaların açık olması deri 
sıcaklığını ve ıslaklığını artırmaktadır. 
Sonuç olarak bu simülasyon modeli özellikle aydınlatma sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı 
binalarda ısıl konfor durumunu belirlemek için güvenle kullanılabilir. 
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