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دوماهنامه

اعتبارسنجی تجربی یک نرمافزار طراحی تهویه موضعی
تا یخ ویرایش96/00/12 :

تا یخ پذیرش96/00/16 :

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از سدهای ایانهای و مداسازیهای عددی جهت استفاده د مطالعات و صنعت و به شد است .د هنگنام اسنتفاده از سندهای ایاننهای،
اعتبا این سدگذا یها و مداسازیهای عددی یک سؤاا مهم است .مقایسه نتایج نرمافزا با نتایج ترربی یکی از بهترین وشهای ا زیابی اینن برنامنهها اسنت.
هدف از این مطالعه اعتبا سنری یک برنامه نرمافزا طراحی تهویه موضعی به وش ترربی است.
روش بررسی :د این مطالعه ترربی ،هفت سیستم تهویه طراحی ،ساخته و مو د مطالعه قرا گرفت .د این سیستمها پا امترهای فشا سنرعت ،فشنا اسنتاتیک،
فشا سل و سرعت جریان هوا د نقاط مهم سیستمهای ساخته شده د سه نرخ جریان هوای متفاوت اندازهگیری شد .هر یک از نتایج اندازه گینری شنده بنا مقندا
متناظر خود سه توسط نرمافزا محاسبه شده بود مقایسه گردید .آنالیز دادهها د نرمافزا  SPSS19با استفاده از نمودا بلند -آلتمن و همچنین آزمنون sample
 T Test oneبا فرض (μ:H0=0ن بر سی شد.
یافتهها :د صد اختالف سرعت هوای اندازهگیری شده و برآو د شده از طریق برنامه د تمامی سانااها و هودهای منو د بر سنی بسنیا ننا یز و بیشنترین د صند
اختالف  0/9د صد بود .اختالف فشا های اندازه گیری شده و محاسبه شده سرعت ،استاتیک و سل سمتر از  9د صد بود .نمودا بلند آلتمن و آزمون sample T
 test oneتطابق دادهها ا تایید سرد .نتایج نشان داد سه سرعتهای هوای اندازهگیری شده با استفاده از لوله پیتوت بسیا دقیقتر از سرعتهای اندازهگیری شنده
با استفاده از بادسنج حرا تی است .بیشترین این اختالف  11/0د صد بود.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد سه نرمافزا مو د بر سی دا ای دقت قابل قبوا با خطای سمتر از  ±9د صد میباشد .ضمنا اسنتفاده از وش پیتنوت د انندازه
گیری سرعت هوا ،از دقت باالتری نسبت به بادسنج حرا تی برخو دا است.
کلیدواژهها :اعتبا سنری ترربی ،نرم افزا  ،تهویه موضعی ،لوله پیتوت ،بادسنج حرا تی.

مقدمه
با پیشرفتهای سنتتافزا ی و نرمافنزا ی ،زنندگی
بشر د ا تحوا قابل مالحظهای شده اسنت بطو یکنه
امروزه شبیهسازیهای جریان سنیاا بنا دقنت بناالیی
انرام می-گیرد .قابلیتهای برجسته این شبیهسازیهنا
د زمینههای متتلف صنعتی از قبینل هوافضنا ،اننرژی
اتمی ،نفت ،گاز ،پتروشیمی ،تهویه و ...مشاهده میشود
[ .]2 ،1ازآنرنناییسننه ایانننهها وسننایل قننویتننر،
قابلاطمینانتر و ا زانتر و ازلحاظ دسترسی فراوان می
باشند لذا استفاده از آنها وزبه وز گستردهتر میشنود.
امروزه طراحی نرمافزا های سامپیوت ی جالب و به وز
برای طراحیهای مهندسی د حاا گسترش است [.]3
معرفی نرمافزا ها برای عملیات مهم صنعتی همیشنه
نگرانیهایی ا د پنی دا د .زمنانی سنه ینک نرمافنزا
د حااتوسعه اسنت ،نقن ینا خطنا د هنر مرحلنه از

پیشرفت فرایند میتواند وجود داشته باشد .بدین منظو
اولین قدم تائید هر ه سریعتر و تصحیح خطا د رخه
عمر نرمافزا است .این تصندیق و تاییند توسنط گنروه
توسعه و با استی آزمایی و موفقیت د هر فاز نرمافنزا
ا ائه و سامنل منیگنردد .عنصنر دوم تصندیق (تائیندن،
اطمینان از حذف نق های نرمافزا ی سه ممکن است
د هر مرحله از عملکرد سیستم وجود داشته باشد است؛
اما اعتبا سنری ،این اطمینان ا حاصل میسند سه نرم
افزا و سیستم ،پاستگوی همه نیازهای مشت شنده
میباشند .د نتیره عملکرد بسته نرمافزا ی ا د مقابل
سیستم مو دنیاز اعتبا سنری می-سنند و نقن هنای
احتمنالی ا قبننل از عملیناتی سننردن سیسنتم د تمننام
مراحل حذف و محدود مینماید [.]9 ،1
اسنننتفاده از سننندهای ایاننننهای و پیشنننرفت د
مداسازیهای عنددی جهنت اسنتفاده د مطالعنات و

_____________________________________________________________________________________________________
 -1استاد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
( -2نویسنننده مسنن وان دانشننروی سا شناسننی ا شنند ،گننروه مهندسننی بهداشننت حرفننهای ،دانشننکده بهداشننت ،دانشننگاه علننوم پزشننکی شننهید بهشننتی ،تهننران ،ایننران .
najafnoorizadeh24@gmail.com
 -3استادیا  ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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محمد جواد جعفری ،1نرف نو ی زاده* ،2سهیال خدا
تا یخ د یافت99/09/20 :
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روش بررسی
د این مطالعه هفت سیستم تهوینه بنا ویژگنیهنای
مند ج د جدوا  1ساخته و مو د مطالعه قرا گرفت.
د این سیستمها پا امترهایی ازجمله سرعت جریان
هننوا و فشننا های سننهگانه د نقنناط متتلنف د طننوا
سیستمهای سناخته شنده د سنه ننرخ جرینان هنوای
متفاوت اندازهگیری شد و مقدا مشابه آن د ننرمافنزا
برآو د شد.
برای اندازهگیری سرعت جریان هوا د دهانه هود ،از
بادسنج حرا تی مدا  VT50سناخت شنرست KIMO
فرانسه اسنتفاده شند .بنرای مطمن ن شندن از قرائنت
صننحیح قبننل از اننندازهگیری د پننوش و ودی هننوای
بادسنج بستهشده و تنظیم صفر شد .اندازهگیری سرعت
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صنعت و به شد است .د هنگام اسنتفاده از سندهای
ایانهای ،صحت و دقت این سدگذا یها و مداسازیها
یننک سننؤاا بننز اسننت .مشننکل حنناا حاضننر
توسعهدهندگان سدهای مداسازی نهتنها اعتبا سننری
آنها د یک دامنه خاص است ،بلکه د ا تباط با دست
یافتن به نتایج صحیح د مرموعنهای از سیسنتمهنای
پیچیده سه برای اعتبا بتشنی تعریفشندهاند نینز منی
باشد .این نکات ،اهداف اولیه فرایند اعتبا بتشی وتایید
است سه اولین با توسط دفتر مداسازی و شبیهسنازی
(M&S CO, formerly DMSOن وزا ت دفننا
(DODن آمریکا مطرح شد [.]6
وشهای متتلفی برای محاسبات جریانات هوا اعم
از اندازهگیری ترربی و مداسازی عددی وجود دا د ،د
وشهای عددی بنا توجنه بنه امکنان وجنود خطنا د
محاسبات بهتراست سه صحت نتایج بهدستآمده ا بنا
نتایج حاصل از وشهای ترربی مقایسه سرد [ .]0البته
وشهننای ترربننی بننا توجننه بننه نینناز بننه وسننایل
آزمایشگاهی و ترهیزات پرهزینهتر میباشند []1
لذا با توجه به اینکه طراحی سیستمهای تهویه دا ای
پیچیدگیهای زیاد بوده و عالوه بر محاسنبات پیچینده
د یننک شنناخه نیازمننند محاسننبات تکننرا ی (جهننت
متعاداسازی سیستمن نیز میباشد .طراحی هود مناسب،
انتتاب مناسب قطر ساناا ،انتتاب سلکتنو و هنواسش
مناسب ازجمله مراحل طراحی میباشند سه بروز خطا د
هر مرحله نهتنها باعث عدم سا آیی سیستم شده ،بلکه
هزینه اضافی ا بر سا فرمنا تحمینل منینمایند .عندم
سا آیی سیستم تهوینه نینز منرنر بنه افنزایش مینزان
مواجهه شاغلین د محل میگردد .بنه دلینل اینکنه د
انرام محاسبات دستی احتماا بروز خطا بناالتر بنوده و
د برخی از موا د به هنگام استفاده از ا ت-ها و نمنو
گرامها برای تصحیحی مانند تأثیر ا تفا  ،طوبنت و ...
د ا تهای نمسنری و همچنین افتهای سانااها و
اتصاالت امکان قرائت نادقیق و یا اسنتفاده ناد سنت از
نموگرامها وجود دا د لذا استفاده از ابزا های محاسباتی
به وز شده ضرو ی به نظر می سد .البته نکته مهنم د
مو د این نرمافزا ها بحث معتبر بودن آنهاسنت بندین

منظو وشهای گوناگونی برای اعتبنا سننری آنهنا
وجود دا د ازجمله این وشها میتوان مقایسنه نتنایج
نرمافزا با محاسنبات دسنتی ،مقایسنه بنا نتنایج ینک
نرمافزا معتبر مشابه و مقایسه نتایج با دادههای ترربی
ا نام برد [ .]3د عمل اعتبنا سننری و تأییند V&V
موضوعات مهمنی هسنتند بهگوننهایسنه ینک برنامنه
سامپیوتری دا ای اشکاا ممکنن اسنت ینک خروجنی
سامالً اشتباه داشته باشد ،لنذا منداهای ننامعتبرممکن
است منرر به تصمیمگیریهای اشتباه شود [.]10 ،9
د مطالعه حاضر ،یک نرمافزا طراحنی تهوینه سنه
نتیره سا تحقیقاتی جعفری وهمکا ان اسنت سنه قناد
است پن از د یافنت اطالعنات اولینه ،طراحنی سلینه
محاسبات الزم برای تعیین اندازه قطر سانااها ،سرعت
هوا د سانااها ،فشا سرعت ،افتهای فشا د سیستم
و د نهایننت مشتصننات الزم بننرای تعیننین هننواسش
مو دنیاز سیسنتم ا محاسنبه و تعینین سنند [.]12 ،11
بطو ترربی اعتبا بتشنی شند .بندین منظنو  ،هفنت
سیستم تهویه طراحی ،سناخته و د محنیط آزمایشنگاه
مو د ا زیابی قرا گرفت .متغیرهای سلیدی هر ینک از
سیستمهای تهویه ساخته شده با دستگاههای استاندا د
اندازه گیری و نتایج این اندازهگیریها با مقادیر مشنابه
بهدست آمده از نرمافزا مقایسه شد.

اعتبا سنری ترربی یک نرمافزا طراحی تهویه...
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وش ASHRAE 110-

هوا د دهانه هود بر اسنا
 95انرام شد [ .]11 ،13فشنا های سنهگانه بهصنو ت
مستقیم و سرعت جریان هوا به صو ت غیرمسنتقیم بنا
اسننتفاده از لولننه پیتننوت و فشا سنننج متصننل بننه آن
اندازهگیری شد [ .]16 ،19فشا سنج استفاده شده مندا
 TYPE4 TESTسنناخت شننرست AIR FLOW
انگلستان بود .قبل از شرو اندازهگیری دستگاه تنراز و
تنظیم صفر شد .جهت حذف خطنای ناشنی از شنرایط
جوی و تعمیم مقادیر استاندا د به شرایط واقعی ،مقندا
فاستو دانسیته و گالی هوا د شرایط واقعی ،محاسنبه
و د نرمافزا به سا فت .گالی واقعی هوا با اسنتفاده
از ضریب گالی و گالی هوای استاندا د با استفاده از
ابطه (1ن تعیین شد [.]16
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به ستاب تهویه صنعتی نسته  2013مراجعه فرمائید .د
این مطالعه نیز به وشی سه د ستاب فو توصیه شده
است با اندازهگیری دمای تر و خشک رخان و دمنای
محیط مقدا هر یک از عوامل ابطه  2محاسبه و مقدا
ضریب اصالح گالی نهایی  dfمحاسبه شد.
بهمنظو اصالح فشا سرعت و تعمیم آن به شنرایط
واقعی از ابطه (3ن استفاده شد [.]10

3

د این ابطه:

s
a

VPr  VPm 

 Vprفشا سرعت واقعی یا اصالحشده ،برحسب اینچ آب
 Vpmفشا سرعت اندازهگیری شده ،برحسب اینچ آب
  sگالی گاز د شرایط استاندا د (برحسنب پونند جنرم بنر
فوت مکعبن
 aگالی گاز د شرایط واقعی (برحسب پوند جرم بر فوت
مکعبن

 a  df   s

د این ابطه:

  aگالی هوا د شرایط واقعی( 1برحسب پوند جرم بر فنوت
مکعبن
2
  Sگالی هوا د شرایط استاندا د (برحسب پونند جنرم بنر
فوت مکعبن
 3dfفاستو اصالح گالی
مقدا فاستو اصالح گالی  dfترسیبی از فاستو های

سرعت هوا د شرایط واقعی بنا اسنتفاده از ابطنه 1
محاسبه شد.

4

vp
df

V  4005

د این ابطه:
 Vسرعت جریان هوا برحسب فوت بر دقیقه ()fpm
 VPفشا سرعت اندازهگیری شده د داخنل سانناا برحسنب
اینچ آب ("WGن
 dfفاستو دانسیته هوا (محاسبهشده از ابطه 2ن

اصالح گالی ناشی از ند متغیر است سنه از ابطنه 2
برآو د میشود:
)(2

تعداد ساناا

df  df t  df p  df e  df m

د خصوص نحوه برآو د هر یک از فاستو های فنو
1

The actual air density
The standard air density
3 Density Factor
2
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پن از اننندازهگیری پا امترهننای مننو د نظننر و و ود
اطالعات به نرمافزا سا بر قاد است سه با ها دسمه،
ذخیره ،با گذا ی ،حذف و ثبت اطالعات د برنامنه بنه
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دیف

طرح
سیستم یک هود
سیستم یک هود
سیستم یک هود
سیستم دو هود
سیستم دو هود
سیستم دو هود
سیستم سه هود

جدوا  -1سیستمهای تهویه مو د مطالعه
نو هودها
تعداد هود
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یافتهها
بهطو سلی د تمامی سیستمها برای سرعت د دهانه
هودها  12عدد سه د مرمو برای سه حالنت متتلنف
گذ هوا برابر با  36عدد بود ،انندازهگیری و محاسنبات
انرام شد .نتایج بین این دادهها نشان داد سه بیشنترین
د صد اختالف بین دادههنا  11/0د صند و د سیسنتم
شما ه  0و برای گذ هنوای اوا بنود .د مرمنو 02
مقدا سرعت هوا د  21ساناا متتلف اندازهگیری شند
و با مقادیر محاسبه شده توسط نرمافزا مقایسه گردید.
د تمامی سانااهنا د صند اخنتالف خیلنی ننا یز بنود
بهگونهای سه بیشنترین د صند اخنتالف  0/9د صند و
مربوط به سیستم شما ه  0د گذ هوای سوم بود .نتایج
سرعت هوای اندازهگیری شده و محاسنبه شنده بنرای
یک سیستم دا ای سه هود د جدوا  2نشان داده شده
است.
فشا استاتیک د سیستم هنای دا ای ینک هنود د
شش نقطه محل و برای سیستمهنای دا ای دو هنود و
سه هود به ترتیب  11و  16نقطه محل اندازهگیری شد
سه بیشترین د صد اختالف بین مقادیر اندازهگیری شده

جدوا  -2د صد اختالف مقادیر سرعت هوای اندازهگیری شده و محاسبه شده (فوت بر دقیقهن د سه گذ هوای متتلف د یک سیستم دا ای سه هود
محل

هود 1
1-A
هود 2
2-A
A-B
هود 3
3-B
B-C
D-E

اندازهگیری شده
990
911
211
1009
1313
1023
1939
2190
1111
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039
محاسبه شده
910
913
116
1001
1312
909
1932
2119
1110

د صد اختالف
9/9
0/03
11/0
0/11
0/02
11/9
0/2
0/02
0/01

نرخ گذ هوای ،فوت مکعب بر دقیقه
111
اندازهگیری شده محاسبه شده د صد اختالف
11/1
361
109
0/2
610
612
0/3
131
131
0/0
029
029
0/1
920
922
10/0
631
019
0/2
1010
1012
0/1
1109
1100
0/00
3190
3200

دوره  ،14شماره  ،6بهمن و اسفند 1316

اندازهگیری شده
230
312
11
123
023
921
116
910
2201

393
محاسبه شده
216
312
01
121
022
111
112
909
2200

د صد اختالف
9/1
0/0
0/2
0/9
0/11
1/9
0/1
0/03
0/02
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سا ادامه دهد .پ از ثبت اطالعات و استفاده از دسمه
 processمحاسبات طراحی انرام میگردد .به منظنو
مقایسننه دادههننای حاصننل از نرمافننزا و دادههننای
اندازهگیری شده برای هر سیستم بهطو جداگانه مقادیر
سرعت ،فشا استاتیک ،فشا سرعت ،فشا سل د نقاط
مشت د جداوا و نمودا های متتلف مو د مقایسنه
قرا گرفت و نتایج آنها بیان گردید .شایان ذسر اسنت
سه نقاط نامگذا ی شده از  N1نامگنذا ی گردیند و د
هر سیستم تعداد نقاط متفاوت بنود سنه حنداستر تعنداد
نقاط مربوط به سیستم شما ه  0مساوی  16نقطه برای
اندازهگیری این متغیرها بود .د هر نقطنه ینک داده از
نرمافزا و یک داده از مقادیر اندازهگیری شده برای سه
نرخ متفاوت هوای عبو ی عنوان شنده اسنت و د صند
اختالف آنها برای مقنادیر انندازهگیری شنده و نتنایج
حاصل از نرمافزا بیان گردیند .جهنت تطنابق مقنادیر
اندازهگیری شده با مقادیر محاسبه شده از نمودا بلنند-
آلتمن استفاده شد .محو افقی د این نمنودا مینانگین
اندازهگیریها و محو عمودی تفاضل انندازهگینریهنا
است .خط نین وی نمنودا فاصنله اطمیننان  %99ا
برای تفاضلها نشان میدهد و نانچه همنه نقناط د
فاصله بین دو خط باشند یعنی تطابق بین اندازهگیریها
برقرا است .همچننین تفاضنل دادههنا محاسنبه شند.
آزمنون  one sample T Testبنا فنرض (H0:μ=0ن
مردداً تطابق بین مقادیر اندازهگینری شنده و محاسنبه

شده ا آزمود .با توجه به توصیه سمیته تهوینه صننعتی
انرمننن دولتننی بهداشننت صنننعتی آمریکننا ACGIH
حداستر اختالف  %9بین نتایج محاسباتی و انندازهگیری
شده قابلقبوا فرض شد [.]16

اعتبا سنری ترربی یک نرمافزا طراحی تهویه...

فشا استاتیک ترربی هوای اوا
فشا استاتیک ترربی هوای دوم
فشا استاتیک ترربی هوای سوم

طول (فوت)
فشا استاتیک نرم افزا هوای اوا
فشا استاتیک نرم افزا هوای دوم
فشا استاتیک نرم افزا هوای سوم

فشا استاتیک اینچ آب

10

6

شکل  -2نمودا تغییرات فشا استاتیک محاسبه شده و اندازهگیری شده د طوا یک سیستم دا ای یک هود ،د سه جریان هوای مو د مطالعه
جدوا  -3مقادیر محاسبهشده و اندازهگیری شده فشا استاتیک (اینچ آبن و د صد اختالف آنها د سه گذ هوای متتلف د یک سیستم دا ای سه هود
نرخ گذ
ساناا

نقطه
اندازهگیری
N1
N2
N3

2-A

N4
N5

A-B

N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16

1-A

3-B
B-C

D-E

اندازهگیری
شده
-0/011
-0/016
-0/091
-0/000
-0/0012
-0/216
-0/210
-0/219
-0/202
-0/201
-0/931
-0/922
-0/919
0/292
0/113
0/000

039
محاسبه
شده
-0/010
-0/090
-0/099
-0/006
-0/001
-0/201
-0/210
-0/216
-0/193
-0/200
-0/910
-0/9221
-0/910
0/262
0/111
0/000

د صد
اختالف
3/90
1/61
2/09
0/919
0/199
1/66
3/21
1/91
1/91
2/099
1/91
0/001
1/00
3/91
3/19
0/00

اندازهگیری
شده
-0/011
-0/091
-0/093
-0/039
-0/0399
-0/093
-0/019
-0/100
-0/100
-0/1001
-0/220
-0/231
-0/213
0/112
0/0119
0/001

و محاسبه شده  1/92د صد بود .شنکل  2و همچننین
جدوا  3د صد اختالف فشا استاتیک اندازهگیری شده
و محاسبه شده د سه نرخ گنذ هنوای متتلنف ا بنه
ترتیب برای یک سیستم دا ای یک هود و یک سیستم
دا ای سه هود ا نشان می دهد.
فشا سرعت و فشا سل د سیسنتمهای دا ای ینک
دو ماهنامه

هوا ،فوت مکعب بر دقیق
111
د صد
محاسبه
اختالف
شده
1/91
-0/016
1/02
-0/010
1/91
-0/091
3/11
-0/0309
1/11
-0/031
1/11
-0/019
3/30
-0/092
1/00
-0/096
1/00
-0/0969
1/11
-0/099
1/01
-0/211
1/31
-0/221
1/99
-0/232
3/96
0/136
0/161
0/011
0/00
0/001

اندازهگیری
شده
-0/016
-0/016
-0/0101
-0/011
-0/0111
-0/093
-0/090
-0/099
-0/0990
-0/090
-0/103
-0/111
-0/119
0/009
0/019
0/002

393
محاسبه
شده
-0/019
-0/0193
-0/010
-0/013
-0/011
-0/091
-0/099
-0/090
-0/091
-0/096
-0/100
-0/109
-0/111
0/001
0/011
0/002

د صد
اختالف
1/13
1/11
1/0
1/66
2/6
3/91
3/2
3/63
3/03
1/11
1/1
2/12
1/90
1/91
3/20
0/00

هود د دو نقطه محل و د سیستمهای دو هوده و سه
هوده به ترتیب د  1و  6نقطه محل اندازهگینری شند.
بیشترین مقدا د صد اختالف برای فشا سرعت 3/93
و  1/16برای فشا سل بود .بهطو سلی میانگین اختالف
فشا سل د تمامی سیستمها دا ای بیشترین اختالف و
میانگین اختالف فشا سرعت دا ای سمتنرین اخنتالف
دوره  ،14شماره  ،6بهمن و اسفند 1316
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4
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0

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2

111

112
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شکل  -3نمنودا بلنند-آلنتمن بنرای تطنابق د صندهای اخنتالف فشنا
استاتیک اندازهگیری شده و محاسبه شده د یک سیستم دا ای سه هود

شننکل  -1نمننودا بلننند-آلننتمن بننرای د صنندهای اخننتالف فشا سننرعت
اندازهگیری شده و محاسبه شده د یک سیستم دا ای سه هود

شکل  -9نمودا بلند-آلتمن برای تطابق د صندهای اخنتالف فشنا سنل
اندازهگیری شده و محاسبه شده د یک سیستم دا ای سه هود

دو ماهنامه
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعه بنه منظنو اعتبا بتشنی ینک ننرمافنزا
طراحی تهویه موضعی انرام شد .منظو از اعتبا بتشی
ترربی نرمافزا مقایسه نتایج حاصل از محاسباتی است
سه توسط سند نویسنی سنامپیوتری بنرای ینک فراینند
طراحی صو ت گرفته با مقادیری سه به صو ت ترربی
توسننط فنرد بننرای آن متغیننر اننندازهگیری شننده اسننت
میباشد .بهطو سلی د تمامی سیستمها بنرای سنرعت
د دهانه هودها  12عدد سه د مرمو برای سه حالنت
متتلف گذ هوا برابر بنا  36عندد بنود ،انندازهگیری و
محاسبات انرام شد .نتایج بین این دادهها نشان داد سه
بیشترین د صد اختالف بین دادههنا  11/0د صند و د
سیستم شما ه  0و برای گذ هوای اوا بود .علت اینن
اختالف ا میتوان به میزان خطای زیاد بادسنج نسبت
داد .د همین حاا نتایج حاصل از سرعت انندازهگیری
شده با مقادیر محاسبه شنده یکسنان بنوده و اخنتالف
آنها بسیا نا یز است .این مس له نشنان میدهند سنه
باید همیشه از لولنه پیتنوت اسنتفاده سنرده و سمتنر از
بادسنج استفاده نمود .همچننین د تمنامی سیسنتمهنا
مرموعاً  21عدد ساناا وجود داشت سه برای هر ساناا
د سه حالت متتلف گذ هوا مقنادیر سنرعت هنوا بنا
استفاده از لوله پیتوت انندازهگیری و محاسنبه شند .د
مرمو  02مقدا سرعت هنوای انندازهگیری شنده بنا
مقنادیر محاسنبه شننده آن مقایسنه گردیند .د تمننامی
سانااها د صد اختالف خیلی نا یز بود بهگوننهای سنه
بیشترین د صد اختالف  0/9د صد و مربوط به سیستم
شما ه  0د گذ هوای سوم بود .به نظنر می سند اینن
اختالف نا یز میتواند به خاطر خطای سم لوله پیتنوت
د اندازهگیری و همچنین دقت نرمافنزا د محاسنبات
باشد .بنه منظنو مقایسنه اخنتالف تفاضنل دو متغینر
اننندازهگیری شننده و محاسننبه شننده از آزمننون one-
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برای مقادیر اندازهگیری شنده و محاسنبه شنده توسنط
نرمافزا بود .شکلهای  3تا  9تطابق مقادیر اندازهگیری
شده فشا های سهگانه با مقنادیر محاسنبه شنده آن بنا
استفاده از نمودا بلنند -آلنتمن ا بنرای ینک سیسنتم
دا ای سه هود نشان میدهد .آزمون sample T Test
 oneبا فرض (H0:μ=0ن مرندداً تطنابق بنین مقنادیر

اندازهگیری شده و محاسبه شده ا آزمنون سنرد بنرای
تمامی سیستمها مقدا  pبیشتر از  0/09بنود و بینانگر
تطابق بین مقادیر انندازهگیری شنده و محاسنبه شنده
میباشد.

اعتبا سنری ترربی یک نرمافزا طراحی تهویه...

دو ماهنامه

باشد .این امر میتواند منرنر بنه اخنتالف بنین نتنایج
اندازهگیری و محاسبه شده گردد .د اینن حالنت واقعناً
نمیتوان گفت سه خطا ناشنی از سندامیک از وشهنا
بوده است.
 -9با توجنه بنه سلینه نتنایج اینن مطالعنه میتنوان
نتیرهگینری سنرد سنه سنازگا ی مناسنبی بنین نتنایج
اندازهگیری شده و نتایج محاسبه شده توسنط نرمافنزا
وجنود دا د .بننه عبننا تی نرمافننزا تهیننه شننده از دقننت
مناسبی برخو دا است.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایان نامه آقای نرف نو یزاده
به اهنمایی آقای دستر محمد جواد جعفری است .اینن
پایان نامه د عین حاا به صو ت یک طرح پژوهشی با
حمایت مالی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی اجنرا
شد .نویسندگان وظیفه خنود میداننند سنه از دانشنگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تشکر و قد دانی نمایند.
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 sample T Testاسننتفاده شنند؛ سننه ابتنندا تفاضننل
دادههای اندازهگیری شده و محاسبهشده برای هر متغیر
محاسبه شد سپ بنا اسنتفاده از اینن آزمنون مقنادیر
تفاضل با مقدا استاندا د صفر (حداقل اختالفن مقایسه
گردید .نتایج نشان داده برای هنر سنه متغینر و د هنر
هفت سیستم با  pبنیش از  0/09اخنتالف معننیدا ی
وجننود ننندا د؛ سننه گننواه از شننباهت بننین دادههننای
اندازهگیری شده و محاسبه شده دا د .نتایج این مطالعه
با مطالعه اصیلیان مهابادی و همکا ان [ ]3و جعفری و
همکا ان []11سه اعتبنا سننری عنددی نرمافزا هنای
طراحی تهویه ا انرام دادند ،مطابقنت دا د .د نمنودا
بلند -آلتمن هنر نقطنه بینانگر تفناوت نتنایج دو وش
متتلف د آزمایش است .این نمودا ها نشان منیدهند
سه اختالف بین مقادیر اندازهگیری شده و محاسبه شده
د محدوده اختالف  9د صد میباشد سه نشان میدهد
این نرمافزا دا ی صحت و دقت خوبی برای انرام این
محاسبات میباشد .بهطو سلی میتوان د اینن مطالعنه
عوامل مداخلنهگر و ایرادسنننده اخنتالف بنین مقنادیر
محاسبه شده سنامپیوتری و مقنادیر انندازهگیری شنده
ترربی ا به موا د زیر نسبت داد:
 -1خطای ناشی از وسایل اندازهگیری بهویژه بادسنج
سننه نسننبت بننه لولننه پیتننوت خطننای بنناالیی دا د .د
سرعتهای باال لولنه پیتنوت از دقنت بسنیا مناسنبی
برخو د است اما د سرعتهای سم خطای آن افنزایش
مییابد [.]16
 -2خطای فشا سنجها نیز ممکن است باعث اختالف
بین مقادیر اندازهگیری و محاسنبه شنده توسنط ایاننه
گردد.
 -3عدم یکنواختی جریان هوا د سانااها بهویژه پ
از قطعاتی نظیر زانویی ،سه اه ،هود و غیره سه د ساناا
جریان هوا ا متالطم میسنند نیز ممکنن اسنت سنبب
خطا د اندازهگیری و اختالف بین مقادیر اندازهگیری و
محاسبه شده شوند.
 -1برخی از سمیات فرضی نظیر ضریب افت و ودی،
ضریب افت مالشی ،ضریب افت زانویی و غیره ممکنن
است با مقادیر واقعی دستگاه ساخته شده تفاوت داشنته
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Abstract
Background and aims: The application of computer codes and numerical modeling in
studies and industry is growing. When using computer codes, the accuracy of these
encodings and modelings are big questions. Comparing the results of the software with
experimental results is the best method of evaluating these programs. The objective of this
study was to experimentally validate a software program developed for local exhaust
ventilation design.
Methods: In this experimental study, seven different local exhaust ventilation systems were
designed and constructed. Velocity pressure, static pressure, total pressure and air velocity
were measured at key points of each system. All measured values were compared with
similar calculated values by computer software. One-sample T test and Bland Altman plot
were used to compare the similar measured and computed parameters. SPSS version 19 was
applied for statistical analysis.
Results: The percentage difference of measured and calculated air velocities at all channels
and hoods were ignorable with maximum amount of 0.5%. Difference between the
measured and the calculated values of velocity pressure, static pressure and total pressure in
the entire systems were less than 5 percent. Bland-Altman plot and one sample T test
showed that the differences were in the range of 2SD and confirmed matching.
The results revealed that the air velocities measured with Pitot tube are much more accurate
than those measured by thermal anemometer with maximum difference of 14.7%.
Conclusion: This study showed that the tested software has an acceptable accuracy with
less than ± 5% of error. It also revealed that the application of Pitot tube is much more
accurate that thermal anemometer.
Keywords: Experimental validation, Software, Local exhaust ventilation, Pitot tube,
Thermal anemometerst.
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