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Streszczenie:   Poznanie zachowania strumieni konwekcyj-
nych kształtujących się nad człowiekiem jest istotne ze względu 
na wymagania wentylacji pomieszczeń, jakości powietrza we-
wnętrznego oraz komfortu cieplnego użytkowników. W refera-
cie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przy wyko-

rzystaniu metod CFD, w celu analizy możliwości i ograniczeń 
w symulacjach strumieni konwekcyjnych rozwijających się nad 
człowiekiem. W symulacjach zastosowano numerycznego ma-
nekina termicznego, będącego w pozycji siedzącej, o geometrii 
zgodnej z geometrią rzeczywistego ciała człowieka. Wyniki 
symulacji CFD porównano z wynikami badań prędkości powie-
trza w strumieniu konwekcyjnym formującym się nad maneki-
nem termicznym (rzeczywistym) i człowiekiem. 

Słowa kluczowe:  strumienie konwekcyjne, manekin termicz-
ny, CFD 

1. WPROWADZENIE 

Wykorzystanie symulacji CFD w celu analizy przepływu 

powietrza w pomieszczeniu jest przedmiotem wielu pu-

blikacji, w których potwierdzono dobrą zgodność wyni-

ków obliczeń z wynikami badań rzeczywistych zrealizo-

wanych w obiektach wielkokubaturowych [1, 2, 3, 4]. 

W celu planowania przepływu powietrza w pomieszcze-

niach, w których przebywają pracownicy, szczególnie 

w przypadku wentylacji wyporowej, niezbędna jest zna-

jomość zachowania strumieni konwekcyjnych kształtują-

cych się nad człowiekiem. Symulacja strumieni konwek-
cyjnych prowadzona jest zazwyczaj z przyjęciem wielu 

uogólnień np. w odniesieniu do geometrii modelu, zało-

żeniu jednorodnej temperatury na powierzchni modelu, 

braku uwzględnionej wymiany ciepła poprzez promie-

niowanie itp. 

W niniejszym referacie przedstawiono wyniki symulacji 

prowadzonych z wykorzystaniem wirtualnego manekina 

cieplnego (dalej nazywanego modelem). Ponieważ okre-

ślono, że powierzchnia modelu zastosowanego w symula-

cjach wpływa na przepływ powietrza otaczającego czło-

wieka [5], zastosowano model manekina o rzeczywistych 

wymiarach i geometrii ciała przeciętnego mężczyzny. 

 

2. METODA BADANIA 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy następują-

cych założeniach: pomieszczeniem, w którym ulokowano 

model w pozycji siedzącej, był prostopadłościan o wy-

miarach 3.5m x 2.5m x 2.5m. Geometria modelu była 

zgodna z kształtem rzeczywistego człowieka o wzroście 

1.85m, wadze równej 80kg i całkowitej powierzchni ciała 

(wg Dubois) 2.02m
2
 (rys.1.).  

 

 

 
 
Rys. 1. Powierzchnia manekina 
Fig. 1. Manikin surfach 
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Powierzchnia modelu została podzielona na 20 segmen-

tów. W pomieszczeniu jedna ze ścian została wprowa-

dzona jako nawiewnik, doprowadzający powietrze o tem-

peraturze równej 23
o
C i prędkości 0.01m/s; na przeciwle-

głej powierzchni zorganizowane zostało usuwanie powie-

trza. W celu wygenerowania siatki zastosowano program 

Gambit (rys. 2.).  

 

 

 
Rys. 2. Siatka powierzchniowa na manekinie 
Fig. 2. Manikin surface mesh 

 

Przestrzeń obliczeniowa zawierała 2 004 984 komórek. 

Do modelowania strumieni konwekcyjnych kształtują-

cych się nad człowiekiem zastosowano komercyjny pro-

gram CFD – ANSYS FLUENT. Zastosowano model k-ε 

(RNG) w celu modelowania turbulencji, który, jak okre-

ślono, prawidłowo oblicza przepływ powietrza w po-
mieszczeniach [6,7]. 

Symulacje prowadzano w 2 etapach: w pierwszych tem-

peratura powierzchni modelu była stała i założona na po-

ziomie 34
o
C, w drugim – temperatura powierzchni każde-

go segmentu była różna i wprowadzona zgodnie z wyni-

kami badań z udziałem ochotników (tab. 1). Zbieżność 

uzyskiwano po przeprowadzeniu ok. 3000 iteracji. W celu 

weryfikacji zrealizowanych symulacji przeprowadzono 

badania rzeczywiste z udziałem ochotników i z wykorzy-

staniem manekina termicznego. W czasie badań rzeczy-

wistych jako źródło ciepła zastosowano 16-segmentowy 
żeński manekin termiczny (Diana; wzrost 1,63m, po-

wierzchnia 1,46m
2
) oraz 2 ochotników (kobiety). Podczas 

badań manekin oraz ochotnicy zostali umieszczeni w ko-

morze klimatycznej, w pozycji siedzącej na krześle. Tem-

peratura powierzchni manekina termicznego była równa 

34
o
C, moc dostarczana do manekina - 108W. Podczas 

badań z manekinem termicznym oraz z udziałem ochotni-

ków prowadzany był pomiar prędkości powietrza na 7 

wysokościach nad głową manekina/ochotników. Dodat-

kowo podczas badań z udziałem ochotników prowadzono 

pomiar temperatury skóry na poszczególnych częściach 

ich ciała [8]. 

Tabela 1. Temperatura określona na poszczególnych częściach 
ciała ochotników 
Table 1. Surface temperature of volunteers 

Segment 
Temp. 

[°C] 
Segment 

Temp. 

[°C] 

czoło 33,2 plecy 34,1 

szyja 32,9 kręgosłup 31,5 

prawa łopatka 31,7 prawe udo 30,9 

lewa pierś 32,1 lewe udo 32,4 

lewe ramie 30,2 prawa łydka 28,8 

lewe przedramię 29,9 lewa łydka 29,0 

lewa dłoń 29,9 prawa stopa 28,7 

 

 

3. WYNIKI 

Wyniki symulacji oraz badań rzeczywistych różniły się 

między sobą. Prędkości w strumieniach konwekcyjnych 

nad modelem okazały się znacznie wyższe od wartości 
określonych w badaniach eksperymentalnych. Wartości 

prędkości w strumieniu konwekcyjnych nad modelem 

o temperaturze powierzchni równej 34
o

C były znacznie 

wyższe niż nad modelem o fizjologicznym rozkładzie 

temperatury powierzchni. Na rys. 3 i 4 przedstawiono 

wartości prędkości powietrza na wysokościach 0.1 i 0.7m 

na głową manekina/człowieka/modelu. W badaniach rze-

czywistych najwyższe wartości prędkości powietrza okre-

ślono na wysokości 0.7m na głową manekina/ochotnika, 

natomiast w przypadku symulacji – najwyższe wartości 

wystąpiły na wysokości 0.55m (rys.5). 

 
 

 
Rys. 3. Porównanie wartości prędkości powietrza nad mode-
lem/manekinem/ochotnikami na wysokości 0.1m 
Fig. 3. Comparison of air velocity at a height equal to 0.1m 
above model/thermal manikin/volunteers head 
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Rys. 4. Porównanie wartości prędkości powietrza nad mode-
lem/manekinem/ochotnikami na wysokości 0.7m 
Fig. 4. Comparison of air velocity at a height equal to 0.7m 
above model/thermal manikin/volunteers head  

 

 

Rys. 5. Wartości osiowej prędkości powietrza w strumieniach 
konwekcyjnych kształtujących się nad modelem/mane-
kinem/ochotnikiem na poszczególnych wysokościach 
Fig. 5. Calculation of axial velocity at the different heights 
above the model/thermal manikin/volunteers head 

 

Na wysokości równej 0.1m powyżej głowy maksymalna 

różnica pomiędzy wynikami symulacji (przy założeniu 

jednorodnego rozkładu temperatury na modelu) i badań 

rzeczywistych z wykorzystaniem manekina termicznego 

wyniosła 0.07m/s. W przypadku modelu o zmiennej war-

tości temperatury powierzchni i badań z udziałem ochot-
ników różnice te były znacznie większe, tj odpowiednio 

0.14 i 0.17m/s. Maksymalna różnica pomiędzy wynikami 

obliczeń i badań rzeczywistych wystąpiła na wysokości 

0.2m powyżej głowy i wynosiła 0.09m/s dla modelu 

o stałej temperaturze w stosunku do manekina termiczne-

go oraz 0.11m/s dla modelu o fizjologicznym rozkładzie 

temperatury w stosunku do ochotników. Jak przypuszcza 

autor różnice te wynikały z braku uwzględniania zakłóceń 

przepływu powietrza w czasie prowadzenia symulacji 

a także z braku uwzględnienia efektu oddychania. W kon-

tynuacji powyższych badań wpływ powyższych aspektów 

będzie analizowany. 

 

4. PODSUMOWANIE 

Wartości prędkości w strumieniach konwekcyjnych okre-

ślonych nad modelem były znacznie wyższe od wartości 

określonych nad człowiekiem i manekinem termicznym, 
przy czym mniejszą różnicę w wartościach prędkości po-

wietrza zanotowano pomiędzy wynikami symulacji i ba-

dań nam manekinem termicznym. Występujące różnice 

mogą wynikać z niedoskonałości modelu, tj. braku zasto-

sowania elementu zmniejszającego ilość ciepła oddawa-

nego z organizmu do otoczenia (ochotnicy oraz manekin 

termiczny umieszczeni byli na krześle), lub też niewła-

ściwego dobrania parametrów opisujących model czło-

wieka (ciepło właściwe modelu zostało określone jak dla 

skóry, nie zaś jak dla całego ciała ludzkiego) oraz wystą-

pienia ew. zakłóceń przepływu powietrza podczas badań 
rzeczywistych. W symulacjach numerycznych niskotem-

peraturowych źródeł ciepła, jakim są ludzie, powinien być 

również uwzględniony fizjologiczny rozkład temperatury 

a także inne elementy wpływające na przepływ powietrza 

w otoczeniu modelu (np. oddychanie czy odparowanie 

potu z powierzchni ciała człowieka).  
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CFD SIMULATIONM OF THERMAL PLUMES 

FORMED. ABOVE HUMAN SUBJECT 

 
Summary: The behavior of the buoyant plume of air shed by 
a human being in an indoor environment is important to room 
ventilation requirements, indoor air quality and the thermal com-

fort of building occupants. In the tests described in this paper 
computational fluid dynamics (CFD) was used to analyze the 
possibilities and limitations of simulating thermal plumes devel-
oping above the human. In simulations a seated computational 
thermal manikin with geometry of a real human body was used. 
Results from CFD were compared with the results of real mea-
surements of air velocities in thermal plume forming over the 
thermal manikin and the human. 
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