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Voorwoord 

Het verslag dat voor u ligt maakt deel uit van mijn masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze opleiding heb ik gekozen voor de richting Building Physics and 
Systems, omdat ik wist dat onderzoek hier een belangrijk deel uitmaakt van het onderwijs . Tijdens mijn opleiding 
heb ik een groeiende interesse ontwikkeld voor stromingsleer, in welke richting ik buiten de faculteit Bouwkunde 
enkele vakken heb gevolgd . 
Daarnaast ben ik sinds 1997 lid van atletiekvereniging THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast) te Roosendaal. Allereerst 
ben ik hier begonnen als atleet en sinds 2006 ben ik ook actief als trainer van atleten met een leeftijd tussen 11 en 
14 jaar. Atletiek is voor mij dan ook veel meer een passie dan een hobby. 

Aan het begin van het collegejaar 2006/2007 kreeg ik de kans om mijn interesse voor de stromingsleer te 
combineren met mijn passie voor atletiek toen Bert Blacken mij de kans gaf het project, waarvan dit het verslag is, 
te beginnen. 

Dit project is van groot belang geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling en voor mijn toekomst. Hier ben ik vele 
personen dank voor verschuldigd. 
Allereerst Bert Blacken die het project gecobrdineerd heeft en mij continu met raad en daad heeft bijgestaan. 
Daarbij heeft hij mij ook gestimuleerd en geholpen om dit project buiten de Technische Universiteit Eindhoven 
onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil ik Jan Diepens en Wout van Bommel bedanken voor het grote 
aandeel dat zij hebben gehad in de metingen. Ook wil ik Martin de Wit, Jan Carmeliet en Huib Plomp bedanken 
voor hun aandeel in mijn afstudeerbegeleidingscommissie. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de stadion
autoriteiten van het Koning Boudewijnstadion te Brussel en met name Thierry Bulcke, zonder wiens medewerking 
dit project nooit tot stand had kunnen komen. 
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Abstract 

Open sport stadiums are the theaters of different sporting events. These stadiums give many people the 

opportunity to witness a sporting event in real life. These spectators are therefore the main objective for architects 

to design a stadium. 

The circumstances inside a stadium can have a large effect on the final result of an event. For example the wind 

resistance experienced by an athlete can have a large influence on the achievement during a track and field event. 
The International Association of Athletics Federations (IMF) established rules to guarantee 'fair play' during these 
events. During the 100 m and 200 m sprint, the long jump and the triple jump a maximum tail wind of 2 m/s is 

established as a threshold for approving or disapproving records. This wind speed is measured on one position 
alongside the track. This method for determining the wind speed experienced by an athlete has been the subject 

for research in the past. This research concluded that the measured wind speed during track and field events 
doesn't always correspond with the wind speed experienced by the athlete. 

Therefore it is important to control the wind flow pattern inside a stadium during track and field events. This can be 

done by designing the wind flow pattern inside an open sport stadium simultaneously with the design of the 
geometry of the stadium. Guidelines, wind tunnel measurements and simulations could be a starting point for this 

design. However there are almost no guidelines available for designing the wind flow pattern inside an open sport 
stadium. The few guidelines that are available are based on spectator comfort. Beside that wind tunnel 

measurements are labour-intensive and thus expensive. They also give a limited view of the wind flow pattern inside 

the stadium. Simulations of the wind flow pattern inside a stadium can only be used and are reliable when they 

have been made with a validated model. Such a model is non-existing at this moment. 

The main goal for this project is to investigate the possibility of predicting the wind flow pattern inside an open sport 

stadium using simulations with Computational Fluid Dynamics (CFO) . The current project can only be a first step in 

reaching this goal. In this project full-scale measurements of the wind flow pattern inside the Koning Boudewijn 

stadium are compared to CFO-simulations of this wind flow pattern. This will result in optimized model parameters 

for simulating the wind flow pattern inside the Koning Boudewijn stadium. 

The first part of this research comprised out of measurements of the wind flow pattern inside the Koning Boudewijn 

stadium in Brussels. These measurements gave insight in the complex wind flow inside this stadium. The results of 

the measurements showed large variability of the wind flow pattern. 

The collected data were processed into 10-minute averages to distinguish clear wind flow patterns inside the 
stadium belonging to certain wind directions on a reference position. This process didn't result in unambiguous 

wind flow patterns. The 10-minute averages were averaged per measurement position to distinguish unambiguous 

wind flow patterns inside the stadium. The reliability of this procedure is questionable. 

The main cause for the problem described above is the time delay between the reference measurement and the 

measurements inside the stadium. To overcome this problem 60-minute averages and 10-minute averages 
belonging to high wind speeds were calculated. The wind flow patterns that were derived with these new averaging 

methods were compared to the wind flow patterns derived from averaging the 10-minute averages per 
measurement position. The results from these methods showed similarity and therefore the results of the averaged 

10-minute averages per measurement position are thought to be reliable. 

The knowledge about stadium wind flow patterns gained by the measurements in the Koning Boudewijn stadium 

can be used for comparison with the results from CFO-simulations. 
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The second part of this research comprised out of CFO-simulations of the wind flow pattern inside the Koning 

Boudewijn stadium. The CFO-model is based on guidelines from the literature and grid sensitivity analysis. 

Steady simulations were made to obtain the best turbulence model for simulating the wind flow pattern inside the 

Koning Boudewijn stadium. The turbulence models that were tested are the Spalart-Allmaras model (SA) , Standard 
k-i: model (Ske), RNG k-s model (RNG), Realizable k-s model (Rke) , Standard k-w model (Skw) and the Shear 

Stress k-w model (SST). These simulations showed that application of the different turbulence models made almost 

no difference in the calculated wind flow patterns inside the stadium. These results also showed a large difference 

with the results obtained with the measurements. Model-adjustments were made to obtain a better resemblance 
between the CFO-model and reality. The results from the simulations with the CFO-model with model-adjustments 

also showed bad compliance with the results from the measurements. 

The differences in results between the CFO-simulations and the measurements could be caused by the steady 

state of the simulations , which rule out time-dependent phenomena. Transient calculations are made to capture 
time-dependent phenomena in the stadium like vortex shedding. The results obtained by the transient calculations 

showed good compliance with the results obtained with the measurements. This compliance is present in both the 

immediate data as the averaged data. It seems that transient calculations are able to predict the wind flow pattern 

inside the Koning Boudewijn stadium. 

The practical use for this project is made clear by comparing the results from the measurements and the transient 

CFO-simulations with the desired conditions for optimal athletic achievements. In an ideal situation, with respect to 
the athletic achievement, there is no wind speed on the track during an athletic event. The results from the 

measurements and the transient CFO-simulations showed large variations of the wind flow pattern inside the 
stadium and thus on the track. It seems that the wind conditions inside the Koning Boudewijn stadium aren't ideal 

for athletic achievements. 

The motive for this research was found in the apparently inaccurate measurement of the wind speed during track 

and field events. The results from the transient CFO-simulations show that this measurement isn 't representative for 
the wind speed experienced by the athlete. Also an athlete in lane 1 could experience a different wind speed 

compared to an athlete in lane 5 or lane 9. These circumstances rule out fair play. 

The main goal for this project is to investigate the possibility of predicting the wind flow pattern inside an open sport 

stadium using simulations with Computational Fluid Dynamics (CFD) . This research showed that transient 
simulations are able to predict the complex wind flow pattern inside the Koning Boudewijn stadium. A remark is that 

the results from this research are only valid for the wind flow pattern inside the Koning Boudewijn stadium under the 

circumstances present during the measurements. It must be discouraged to generalize the results from this 
research to open sport stadiums in general under all possible circumstances. 
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Samenvatting 

Veel verschillende sporten warden bedreven in open sportstadions. Deze sportstadions geven een groat aantal 
sportfans de kans om een sportprestatie live te aanschouwen. Het zijn dan ook voornamelijk de toeschouwers waar 
een stadion voor word! ontworpen. 

Bij het uitoefenen van sport spelen de omstandigheden een belangrijke rol bij de uiteindelijke prestatie die word! 
neergezet. Zo kan bij atletiek de windweerstand die een atleet ondervindt invloed hebben op het eindresultaat. Om 
'fair play' te garanderen heeft de International Association of Athletics Federations (IMF) regels ingesteld. Zo is bij 
de 100 m en 200 m sprint, bij het verspringen en het hink-stap-springen een limiet aan de hoeveelheid rugwind die 
een atleet mag ondervinden ingesteld van 2 m/s. lndien een atleet tijdens het neerzetten van een prestatie een 
record vestigt, maar meer rugwind ondervindt dan 2 m/s, dan is het record niet geldig. De windsnelheid tijdens een 

prestatie wordt gemeten op een positie langs de piste. Het is echter de vraag of de gemeten windsnelheid 
overeenkomt met de windsnelheid die een atleet heeft ondervonden tijdens de prestatie. 

Naar aanleiding hiervan is het wenselijk om het windstromingspatroon ten tijde van een atletische prestatie te 
beheersen. Dit kan reeds bij het ontwerpproces van het stadion warden gedaan door ook het windstromings
patroon in het stadion te ontwerpen. Hierbij kan gebruik gemaakt warden van richtlijnen, windtunnelmetingen of 
simulaties. Er zijn echter vrijwel geen richtlijnen ten aanzien van het ontwerpen van open sportstadions met 
betrekking tot het windstromingspatroon in het stadion. De richtl ijnen die er zijn hebben veelal betrekking op het 
comfort van toeschouwers. Daarnaast zijn windtunnelmetingen arbeidsintensief en dus kostbaar en daarbij geven 
zij slechts een beperkt beeld van het windstromingspatroon in het stadion. lndien gebruik gemaakt word! van 
simulaties van het windstromingspatroon in open sportstadions, dan zal dit moeten warden gedaan met een 
gevalideerd model. Een dergelijk model bestaat op dit moment nog niet. 

Het hoofddoel van dit project is dan ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot het voorspellen van het 
windstromingspatroon in een open sportstadion met behulp van simulaties met Computational Fluid Dynamics 
(CFO). Het huidige project kan echter slechts een eerste slap zijn tot het bereiken van dit hoofddoel. In het huidige 
project warden metingen vergeleken met CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning 
Boudewijnstadion. Hierbij warden optimale modelparameters gezocht om het windstromingspatroon in dit stadion 
te voorspellen. 

Het eerste deel van dit project bestaat uit metingen in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. Deze metingen 
hebben een groat inzicht gegeven in de complexiteit van het windstromingspatroon in dit stadion. Hierbij is naar 
voren gekomen dat het windstromingspatroon in het stadion variabel is. 

De meetdata is verwerkt tot weergaven van het windstromingspatroon bij bepaalde windrichtingen op een 
referentiepositie. Hierbij is gebruik gemaakt van 10-minuut gemiddelden, welke echter geen eenduidige weergave 
toonden van het windstromingspatroon in het stadion. Om dit te verhelpen zijn de gemiddelde waarden van de 10-
minuut gemiddelden per meetpositie bepaald. Het is echter de vraag of deze middelingsmethode mag warden 

toegepast. 

De belangrijkste oorzaak voor het bovenstaande probleem is de tijdsvertraging tussen de meting op de referentie

positie en de metingen in het stadion. Om de tijdsvertraging een minder grate rol te laten spelen zijn 60-minuut 
gemiddelden bepaald en is gekeken naar 10-minuut gemiddelden bij hogere windsnelheden. 
Naar aanleiding van de resultaten van deze nieuwe middelingsmethoden kan gesteld warden dat het middelen van 
10-minuut gemiddelden per meetpositie een betrouwbare en bruikbare weergave geeft van het windstromings
patroon in het Koning Boudewijnstadion. 
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De kennis over het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion kan gebruikt warden ter vergelijking met 
de resultaten van CFD-simulaties van het windstromingspatroon in dit stadion. 

Het tweede deel van dit onderzoek bestaat uit CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning 

Boudewijnstadion. Vuistregels uit de literatuur en een gridsensitiviteitanalyse hebben de basis gevormd voor het 
CFO-model. 

Vervolgens zijn stationaire simulaties gemaakt, waarbij is gekeken naar de werking van verschillende turbulentie
modellen (Spalart-Allmaras model (SA), Standard k-i; model (Ske) , RNG k-i; model (RNG), Realizable k-i; model 

(Rke) , Standard k-w model (Skw), Shear Stress k-w model (SST)) . Deze simulaties laten zien dat de keuze voor een 
turbulentiemodel weinig invloed heeft op het windstromingspatroon dat in het stadion berekend word! . Daarnaast 

laat een vergelijking met de meetresultaten zien dat de CFD-simulaties slecht in staat zijn het 

windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele model

aanpassingen gemaakt, waarbij een betere gelijkenis tussen het CFO-model en de werkelijkheid werd nagestreefd. 
De resultaten van de simulaties met modelaanpassingen vertonen geen betere gelijkenis met de resultaten van de 
metingen. 

Een belangrijke oorzaak van het verschil tussen de meetresultaten en de resultaten van de stationaire CFD

simulaties kan zijn dat deze simulaties stationair zijn, waardoor tijdsafhankelijke fenomenen niet warden mee
genomen. Naar aanleiding hiervan zijn transiente simulaties gemaakt. De resultaten van de transiente simulaties 

laten een goede overeenkomst zien met de resultaten van de metingen. Hierbij is zowel de instantane data als de 

gemiddelde data van de metingen en de simulaties vergeleken. Het lijkt dan ook dat transiente simulaties beter in 

staat zijn om het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen dan stationaire simulaties . 

Naar aanleiding van de metingen en de CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijn

stadion is de praktische relevantie van dit project verduidelijkt. In een ideale situatie, met betrekking tot atletische 
prestaties, zal over de gehele piste geen windstroming aanwezig zijn. De metingen en de transiente CFD-simulaties 

laten zien dat het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion niet ideaal lijkt voor optimale atletische 

prestaties in dit stadion. Zo is de windsnelheid op de piste tors en variabel per positie op de piste en per moment in 
de tijd . 

De aanleiding van dit project komt voor een belangrijk dee! voort uit de mogelijke onbetrouwbaarheid van de 

windmeting die word! gebruikt bij officiele atletiekwedstrijden. Wanneer de resultaten van de metingen en de 
transiente CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion warden bekeken, dan lijkt 

de officiele windmeting niet representatief te zijn voor de windweerstand die wordt ondervonden door de atleet. 
Daarnaast kan een atleet in laan 1 een andere windweerstand ondervinden als een atleet in laan 5, of 9, waardoor 

geen sprake kan zijn van fair play. 

Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheid tot het voorspellen van het windstromings
patroon in een open sportstadion met behulp van CFD-simulaties. In dit onderzoek is gebleken dat transiente 

simulaties in staat zijn om het complexe windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen. 

Hierbij moet aangetekend warden dat dit project slechts een aanzet is tot het voorspellen van het windstromings
patroon in een open sportstadion. De resultaten van dit project gelden dan ook alleen voor het windstromings

patroon in het Koning Boudewijnstadion onder de omstandigheden die tijdens de metingen aanwezig waren. Het 
zal dan ook niet verstandig zijn om de resultaten van dit onderzoek te generaliseren voor open sportstadions in het 

algemeen onder alle denkbare omstandigheden. 
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Symbol en 

Romeinse symbolen 

A oppervlak [m2] 

AR aspect ratio [-] 
B breedte [m] 

C2 inertieweerstand [1/m] 

Cµ modelconstante uit het Standaard k-s model [-] 
= 0.09 [Launder & Spalding; 1972] 

Cs ruwheidsconstante [-] 
d dikte [m] 
D karakteristieke lengte [m] 
E empirische constante [-] 

= 9.793 [Fluent; 2006] 
f frequentie van wervelafscheiding [Hz] 

H hoogte [m] 

lu turbulentie-intensiteit in x-richting [-] 

Iv turbulentie-intensiteit in y-richting [-] 

lw turbulentie-intensiteit in z-richting [-] 
k de turbulente kinetische energie [m2;s2] 

Ks ruwheidshoogte [m] 
L lengte [m] 
p druk [Pa] 

windsnelheid [m/s] 
r' fluctuatie van de windsnelheid [m/s] 

R gemiddelde windsnelheid [m/s] 
Re Reynoldsgetal [-] 
RV relatieve luchtvochtigheid [%] 
St Strouhalgetal [-] 
T temperatuur [OC] 

T tijdsperiode [s] 
u windsnelheid in x-richting [m/s] 
u' fluctuatie van de windsnelheid in x-richting [m/s] 

u'ABL frictiesnelheid [m/s] 

u gemiddelde windsnelheid in x-richting [m/s] 

v windsnelheid in y-richting [m/s] 
v' fluctuatie van de windsnelheid in y-richting [m/s] 

Vref referentieluchtsnelheid in x-richting op hoogte z,.1 [m/s] 
v gemiddelde windsnelheid in y-richting [m/s] 
w windsnelheid in z-richting [m/s] 
w' fluctuatie van de windsnelheid in z-richting [m/s] 
w gemiddelde windsnelheid in z-richting [m/s] 

Yo aerodynamische ruwheidslengte [m] 

YP halve hoogte van de eerste eel [m] 

Zret referentiehoogte [m] 
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Griekse symbolen 

<5 porositeit [-) 

£ turbulente dissipatie [m2;sa] 
<p' fluctuatie van de windrichting [OJ 
<p windrichting [OJ 
¢> gemiddelde windrichting [OJ 
/(' von Karman constante [-) 

= 0.40 - 0.42 
µ dynamische viscositeit [kg/ms] 
µt turbulente viscositeit [kg/ms] 
v viscositeit [m2/s] 
w' fluctuatie van de elevatie [OJ 
w elevatie [OJ 
0 gemiddelde elevatie [OJ 
p dichtheid van het medium [kg/m3

) 

Or standaarddeviatie van de windsnelheid [mi s] 
Ou turbulentie van de windsnelheid in x-richting [mis] 
Ov turbulentie van de windsnelheid in y-richting [m/s] 
Ow turbulentie van de windsnelheid in z-richting [mi s] 
Ocp standaardeviatie van de windrichting [OJ 
Ow standaarddeviatie van de elevatie [OJ 
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Assenstelsels 

z 

0 

w 

Metingen Simulaties 
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Hoofdstuk 1 . lnleiding 

1 .1 Aanleiding 

Veel verschillende sporten warden bedreven in open sportstadions. Deze sportstadions geven een groot aantal 

toeschouwers de kans om een sportprestatie live te aanschouwen. Het zijn dan ook voornamelijk de toeschouwers 

en het comfort van deze toeschouwers aan de hand waarvan een stadion word! ontworpen [Bouyer et al ; 2007, 

Szucs et al; 2007). Hierbij is het ontwerp van het stadion gebonden aan enkele vuistregels welke het comfort van 

de toeschouwers moeten garanderen [John & Sheard; 2000) . 

Bij het uitoefenen van sport spelen de omstandigheden een belangrijke rol bij de prestatie die word! neergezet. Zo 

kan bij voetbal team A tegen de wind in spelen en team B met de wind mee. Hierdoor kan het zijn dat het 

eindresultaat niet overeenkomt met de geleverde prestaties van beide teams. Bij atletiek kan serie een op de 100 m 

met rugwind warden gelopen en serie twee met tegenwind [IMF; 2007), waardoor de verschillende tijden die in 

beide series warden gelopen niet vergelijkbaar zijn . Deze verschijnselen vragen om beheersing van de omstandig

heden tijdens een atletische prestatie om zo de resultaten optimaal , geldig en eerlijk te houden. 

[IMF; 2006} 

"I cannot emphasize enough that the essence of our sport is fair play 
and respect for the rules ... 

Lamine Diack 
President IMF 

De bovenstaande quote van de voorzitter van de International Association of Athletics Federations (IMF) laat zien 

dat de basis van atletiek berust op fair play [IMF; 2006) . Dit is het eerlijk en sportief beoefenen van (top)sport 

[Wikipedia; 2007) . De IMF probeert dit te bereiken door het instellen van verschillende regels. Zo zijn de 

verschillende onderdelen tijdens een atletiekwedstrijd gebonden aan internationaal geldende regels [IMF; 2006) . 

Hierdoor lijkt het mogelijk om atletische prestaties van over de gehele wereld met elkaar te vergelijken. 

Een belangrijk aspect bij het tot stand komen van een atletische prestatie is de wind en daarmee de windweerstand 

die ondervonden word! door de atleet [Du Bois-Reymond ; 1925, Hill ; 1927, Pugh; 1970, Pugh; 1971 , Davies; 1980, 

Linthorne; 1994, Linthorne; 2000, Mureika; 2001] . Bij het neerzetten van atletische prestaties over de gehele wereld 

warden verschi llende windweerstanden ondervonden. Om de competit ie ondanks deze verschillen in omstandig

heden loch eerlijk en vergelijkbaar te houden heeft de IMF de onderstaande regel ingesteld. 

[IMF; 2006} 

"If the wind velocity, measured in the direction of running, behind the 
athlete averages more than 2 meters per second, the record will not be 
acce ted.,, 

De bovenstaande regel is geldig bij de 100 m en 200 m sprint , het verspringen en het hink-stap-springen. De 

verschillende resultaten warden niet aangepast aan de hoeveelheid windweerstand die tijdens het neerzetten van 

de prestatie is ondervonden door de atleet. Daarentegen warden records afgekeurd indien deze bij een schijnbaar 

arbitraire grens van 2 m/s rugwind of meer warden neergezet. 
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Een vergelijking tussen CFD-simulaties en metingen van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion 

[IAAF; 2006) 

"The wind gauge for track events shall be placed beside the straight, 
adjacent to lane one, 50 m from the finish line. It shall be positioned 1.22 
m high and not more than 2 m away from the track ... 

Het bepalen van de windweerstand die een atleet ondervindt tijdens het neerzetten van de prestatie wordt gedaan 

door de windsnelheid gedurende een bepaalde periode te meten. Deze meting wordt volgens bovenstaande regel 

uitgevoerd op een positie langs de piste (Figuur 1 .1). 

Figuur 1. 1: Officiele windmeting bij atletiekwedstrijden. 

Bij de verschillende sprintafstanden die gelopen warden en waarbij een windmeting verplicht is , gelden 

verschillende voorschriften ten aanzien van de duur van de windmeting. 

[IAAF; 2006) 

"The periods for which the wind velocity shall be measured from the 
flash of the starter's gun or approved starting apparatus are as follows : 

1 O s for the 1 00 m 
13 s for the 100 m hurdles 
13 s for the 11 O m hurdles 

In the 200 m event, the wind velocity shall be measured for a period of 
10 seconds commencing when the first runner enters the straight. ., 

De officiele windmeting op een positie langs de piste roept de vraag op of deze meting betrouwbare resultaten kan 

geven ten aanzien van de daadwerkelijk ondervonden windweerstand door de atleet. De windmeting kan alleen 

betrouwbaar zijn wanneer de windsnelheid en de windrichting op de piste exact gelijk zijn aan die op de officiele 

meetpositie langs de piste. In het verleden is onderzoek gedaan naar deze relatie (Grafiek 1.1) [Linthorne; 2000]. 
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Grafiek 1. 1: Het verschil tussen een windmeting op de plaats van de officiele windmeting en een meting op 
verschillende posities over de lengte van de 100 m sprint. De doorgetrokken streep is voor laan 6/7 en de 
gestippelde lijn voor laan 2/3 {Unthorne; 2000}. 

[Unthorne; 2000} 

"The discrepancy between the official wind reading and the wind 
experienced by the athlete was about ± 0.9 m/s. This is more than the 
desired standard of ± 0.2 mis required for equitable comparison of 100 
m sprint performances.,, 

Het onderzoek van Linthorne toont aan dat de officiele windmeting zoals die nu gedaan word! bij atletiek

wedstrijden niet altijd betrouwbaar is . 

1 .2 Doelstellingen 

In de aanleiding (Paragraaf 1 .1) is aan bod gekomen dat de officiele windmeting tijdens atletiekwedstrijden niet 

altijd betrouwbare resultaten geeft voor de windweerstand die door de atleet is ondervonden bij het neerzetten van 

een prestatie. Het is bekend dat de windweerstand die word! ondervonden door een atleet grate invloed kan 

hebben op de prestatie [Du Bois-Reymond; 1925, Hill ; 1927, Pugh; 1970, Pugh; 1971, Davies ; 1980, Linthorne; 

1994, Linthorne; 2000, Mureika; 2001] . Het is dan oak wenselijk om het windstromingspatroon in een stadion ten 

tijde van een atletische prestatie te beheersen. Dit kan reeds in het ontwerpproces van het stadion warden 

meegenomen. 

In het huidige ontwerpproces van open sportstadions wordt bij het voorspellen van het windstromingspatroon in het 

stadion gebruik gemaakt van windtunnelmetingen [Marighetti et al ; 2000, Szucs; 2004, Biagini et al; 2006, Bouyer 

et al ; 2007, Szucs et al ; 2007] . Deze windtunnelmetingen zijn arbeidsintensief en mede daardoor kostbaar [Kundu 

& Cohen; 2004, Blacken & Carmeliet ; 2006 (1 )] . Daarnaast geven zij slechts informatie over enkele meetpunten in 

het model , waardoor een beperkt beeld van het windstromingspatroon word! verkregen. 
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De groei van computerkracht en verbeteringen in fysische modellen geven de mogelijkheid tot het onderzoeken 

van het voorspellen van windstromingen in complexe situaties als een open sportstadion met behulp van simulaties 

met Computational Fluid Dynamics (CFO). CFD-simulaties zijn , in tegenstelling tot windtunnelmetingen, relatief 

goedkoop, arbeidsextensief en eenvoudig aanpasbaar [Kundu & Cohen; 2004, Blacken & Carmeliet; 2006 (1)]. 

Deze simulaties geven informatie over het windstromingspatroon in het gehele domein, echter vereisen zij wel een 

systematische validatie met experimentele gegevens [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)]. Hieruit volgt het hoofddoel 

van dit project. Dit is het onderzoeken van de mogelijkheid tot het voorspellen van het windstromingspatroon in een 

open sportstadion met behulp van CFD-simulaties. 

1.3 Methode 

Oil onderzoek rich! zich op het onderzoeken van de mogelijkheid tot het voorspellen van het windstromingspatroon 

in een open sportstadion met behulp van CFD-simulaties. Oil onderzoek kan slechts een startpunt zijn voor een 

onderzoek met een meer toepassingsgericht doel (Figuur 1.2) . Oil doel kan zijn om CFD-simulaties beschikbaar te 

maken als ontwerptool voor open sportstadions met betrekking tot het windstromingspatroon in het stadion. Om dit 

doel te bereiken is een uitgebreide validatie van het CFO-model met experimentele gegevens noodzakelijk. Hierna 

kan een eenvoudig te gebruiken ontwerptool warden gecreeerd. 

Validatie CFO-model met experimentele gegevens Ontwerptool 

Figuur 1.2: Positie huidige project met betrekking tot het moge/ijke einddoel. 

In het huidige project zal allereerst getracht warden om dit project in een context van eerder onderzoek te plaatsen. 

Oil eerdere onderzoek heeft betrekking op de relatie tussen de windweerstand die door een atleet word! onder

vonden en de atletische prestatie . 

In een atletiekstadion warden vervolgens metingen verricht, waarbij meetdata van het windstromingspatroon in het 

stadion word! verzameld. De meetdata word! verwerkt tot een bruikbare en betrouwbare weergave van het 

windstromingspatroon in het stadion. 

Met behulp van CFD-simulaties word! getracht de verkregen windstromingspatronen vanuit de metingen te 

reproduceren. Door middel van het aanpassen van diverse modelparameters warden de resultaten 

geoptimaliseerd. 

De praktische relevantie van dit onderzoek word! vervolgens verduidelijkt door de resultaten van de metingen en de 

CFD-simulaties in verband te brengen met de atletische prestatie en de officiele windmeting die bij atletiek

wedstrijden word! gebruikt. 

In een discussie zal vervolgens kritisch en objectief gekeken warden naar de gebruikte methode en de invloed 

hiervan op de betrouwbaarheid van de resultaten . 
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Hoofdstuk 1. lnleiding 

1 .4 Opbouw van het verslag 

In hoofdstuk 2 zal de context van dit onderzoek verduidelijkt worden . Hierin zal met behulp van eerder onderzoek 

bekeken worden wat de invloed is van de ondervonden windweerstand door de atleet op de atletische prestatie . 

Hieruit volgen enkele richtlijnen waaraan het windstromingspatroon moet voldoen om optimale atletische prestaties 

te garanderen. 

In hoofdstuk 3 worden de metingen besproken. Hier word! de keuze voor de meetlocatie toegelicht , waarna deze 

locatie uitgebreid wordt besproken. Daarnaast zal de meetmethode, met daarbij de meetposities en de 

meetopstelling worden behandeld. Vervolgens word! besproken hoe vanuit de meetdata een bruikbare en 

betrouwbare weergave van het windstromingspatroon in dit stadion is verkregen. 

Hoofdstuk 4 geeft een theoretische kijk op CFD-simulaties. Hier worden enkele vuistregels besproken die als 

startpunt voor de simulaties zijn gebruikt. 

Hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten van de CFD-simulaties. Allereerst wordt de opbouw van het CFO-model 

besproken, waarbij de vuistregels uit hoofdstuk 4 in acht zijn genomen. Vervolgens worden de resultaten van de 

stationaire simulaties besproken. Deze resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de metingen uit hoofdstuk 

3, waarna het model is aangepast aan de gevonden afwijkingen tussen de metingen en de simulaties. Vervolgens 

worden de resultaten van de transiente simulaties besproken en vergeleken met de meetresultaten. 

In hoofdstuk 6 word! de praktische relevantie van dit onderzoek aangetoond. Hierin word! gekeken naar de 

resultaten van de metingen en de resultaten van de CFD-simulaties en de relatie met atletische prestaties. 

Daarnaast word! de officiele windmeting , zoals deze nu gebruikt word! bij atletiekwedstrijden, kritisch bekeken. 

In hoofdstuk 7 word! een discussie gestart. Hier word! kritisch en objectief gekeken naar de methode die is gebruikt 

om het hoofddoel te bereiken . Daarnaast wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de resultaten in relatie tot de 

gebruikte methode. 

In hoofdstuk 8 worden naar aanleiding van dit onderzoek de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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Hoofdstuk 2. Context 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk word! gekeken naar de context waarin dit onderzoek zich bevindt. Deze context bevat eerder 

onderzoek naar de invloed van de windweerstand die ondervonden word! door een atleet op de atletische 

prestatie. Hieruit volgen enkele criteria waaraan het windstromingspatroon moet voldoen om optimale 
atletiekprestaties mogelijk te maken. 

2.2 De invloed van windweerstand op atletische prestaties 

"Drievoudig wereldkampioen op de 100 m Maurice 'Mo' Greene is ervan 
overtuigd dat hij zijn eigen wereldrecord binnen twee jaar zal verbeteren 
tot een tijd van 9.60 s. Maar daar zal het niet bij blijven, aldus de 
Cannonball uit Kansas City 'lk denk dat het mogelijk is om 9.50 s te 
lopen.' Hij zegt er wel bij dat de windmeting moet warden verruimd.,, 

[Runnersweb; 2006] 

De windlimiet zoals deze in de aanleiding (Paragraaf 1 .1) is weergegeven is sinds jaren een onderwerp van 

discussie in de atletiekwereld [Runnersweb; 2006] . Bovenstaande uitspraak van Maurice Greene is hier slechts een 

voorbeeld van. Hij stipt hier echter een belangri jk punt aan . Het verruimen van de eisen ten aanzien van de officiele 

windlimiet bij atletiekwedstrijden lijkt namelijk gelijkwaardig aan het toestaan van hulp of ondersteuning bij de 

prestatie. Is er dan nag wel sprake van sport? Sport is namelijk een bezigheid waarbij conditie en vaardigheid 

vereist zijn [Van Dale; 1994] . Is er nag wel sprake van vaardigheid als de wind een grate factor is bij het neerzetten 
van de prestatie. Het ondervinden van voldoende rugwind is eerder een factor van geluk. Daarnaast kan de 

toeschouwer denken dat iedereen met voldoende hulp en ondersteuning een goede prestatie kan neerzetten, 

waardoor de charme en aantrekkingskracht van sport in het algemeen en atletiek in het bijzonder, verloren kan 

gaan. 

Het bovenstaande debat word! ondersteund door diverse onderzoeken. Deze onderzoeken zijn in verschillende 

gebieden op te splitsen. Ten eerste onderzoeken naar de biomechanische en kinematische aspecten van 

wandelen, rennen en sprinten [Mann & Hagy; 1980, T.F. Novacheck; 1995, C6h et al; 1998, T.F. Novacheck; 1998, 

Weyand & Davis ; 2005] . In deze onderzoeken warden verschillende aspecten van de loopbeweging, zoals de 
paslengte en de lichaamshouding geanalyseerd (Figuur 2.1). 

Start action Stan accch.: ration - first step Start accdcration - second step 

V1xy I 

Vtx ~ 

Figuur 2. 1: Kinematische weergave van de start van de sprint [C6h et al; 1998]. 
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Daarnaast is onderzocht wat de windweerstand van een atleet is . De eerste onderzoeken hebben hierbij gebruik 

gemaakt van poppen in windtunnels [Du Bois-Reymond; 1925, Hill;1927) (Figuur 2.2). 

Figuur 2.2: Model/en voor het meten van de windweerstand van een atleet [links: Du Bois-Reymond; 1925, 
rechts: Hill; 1927]. 

Een belangrijk deel van deze onderzoeken is gericht op de effecten van windweerstand op het energie- en 

zuurstofgebruik van een atleet. Dit is veelal gedaan door de zuurstofinname van een atleet te meten onder 

laboratorium omstandigheden [Hill ; 1927, Pugh; 1970, Pugh; 1971, Davies; 1980) (Figuur 2.3). 

Figuur 2.3: Meting van de zuurstofinname van een atleet onder laboratoriumomstandigheden [Pugh; 1970]. 

In onderstaande quotes zijn de belangrijkste conclusies van deze onderzoeken weergegeven. Hieruit blijkt dat niet 

alleen diverse onderzoekers verschillende conclusies trekken, maar ook dat eenzelfde onderzoeker verschillende 

conclusies kan trekken ten aanzien van hetzelfde vraagstuk. Een belangrijk deel van deze verschillen is le wijten 

aan de kleine onderzoekspopulaties die in de onderzoeken zijn gebruikt. 
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[Pugh; 1971} 

[Pugh; 1970} 

"0 2 intake increased as the square of the headwind velocity. ,, "The 
energy cost of overcoming air resistance in track running may be 7.5% 
of the total energy cost at middle distance speed and 13% at sprint 
s eed.,. 

"It was estimated that the energy cost of overcoming air resistance in 
track running is about 8% of the total energy cost at 21 .5 km/h, 5000 m 
races and 16% for sprinting 100 min 10 s ... 
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Grafiek 2.1: Relatie tussen de zuurstofinname tijdens wandelen (1.25 mis) en rennen (3. 75 mis en 4.47 m/s) en 
de ondervonden windweerstand [Pugh; 1970]. 

[Davies; 1980} 

"Thus, when running on an oval track on a windy day, an athlete will find 
it difficult to achieve his best performance. The extra energy expended 
against the wind, say in the back straight will not be compensated by 
an equal gain in the home straight. ,, 

"Athletes are also sensitive to cross winds and running the bends with 
wind velocities at right angles to the runner would also be expected to 
increase energy expenditure ... 

"The energy cost of overcoming air resistance on a calm day outdoor is 
as calculated to be 7,8% for sprinting, 10 m/s, 4% for middle distance, 6 
m/s and 2% for marathon, 5 m/s running.,, 
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Naast de diverse onderzoeken naar de invloed van windweerstand op het zuurstofgebruik van de atleet is ook 
gekeken naar de directe invloed van de windweerstand op sprinttijden [Davies ; 1980, Linthorne; 1994, Linthorne; 

2000, Mureika; 2001] . 

[LJnthorne; 2000} 

"The advantage of a 2 m/s following wind was 0.10± 0.01 s for the male 
sprinters and 0.12±0.02 s for the female sprinters ... 

Door het beset dat wind een kritische factor is binnen het tot stand komen van een atletische prestatie wordt 
geopperd om het resultaat te corrigeren ten aanzien van de ondervonden windweerstand [Mureika; 2001]. Hiertoe 

is een correctietabel ontwikkeld waarin ten aanzien van de ondervonden rugwind door de atleet en de hoogte ten 

opzichte van de zeespiegel een correctie op het resultaat van de 100 m of 200 m wordt toegepast (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Windcorrecties voor sprinten met rugwind voor de 100 m (bovenste tabel) en 200 m (onderste tabel), voor 

mannen (bovenste 3 rijen per tabel) en vrouwen (onderste 3 rijen per tabel) op diverse hoogtes ten opzichte van de 

zeespiegel [Mureika; 2001]. 

100m Hooote ten opzichte van de zeespieael 
V [m/s] Om 500m 1000m 1500m 2000m 2500m 

Mannen 
0.0 0.00 -0.02 -004 -0.05 -0.07 -008 
+ 1.0 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 
+ 2.0 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 

Vrouwen 
0.0 0.00 -0.02 -004 -0.06 -0.07 -0.09 
+ 1.0 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 
+ 2.0 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.1 7 -0.18 

200m Hooote ten opzichte van de zeespieqel 
V [m/s] Om 500m 1000m 1500m 2000m 2500m 

Mannen 
0.0 0.0 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 
+ 1.0 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 
+ 2.0 -0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.32 

Vrouwen 
0.0 0.0 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 
+ 1.0 -008 -0.16 -0.18 0.23 -0.27 -0.31 
+ 2.0 -0.14 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 

Op het eerste oog lijkt de windcorrectie een eenvoudige oplossing voor het vergelijken van prestaties onder 

verschillende omstandigheden te zijn. Mureika (2001 ] geeft echter zelf al aan waar het knelpunt zit. 

[Mureika; 2001} 
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"The data presented assume that the wind is entirely in the direction 
measured by the gauge. In the 200 m, the athlete initially faces a head 
wind out of the blocks, which gradually subsides and increases to its 
maximum value as the sprinter rounds the bend ... 



Hoofdstuk 2. Context 

Bij het maken van de correctietabel (Tabel 3.1) is aangenomen dat de gemeten windsnelheid over de gehele piste 
dezelfde richting en snelheid heeft. Een aanname die is gemaakt bij gebrek aan betere meetdata. Het is de vraag 

of een windcorrectie op de geleverde prestatie kan warden toegepast als de windmeting mogelijk onbetrouwbaar is 
(Paragraaf 1.1). 

2.3 Eisen ten aanzien van het windstromingspatroon voor optimale 
atletische prestaties 

In paragraaf 2.2 is naar voren gekomen dat de atletische prestatie in sterke mate be'invloed kan warden door de 
windweerstand die de atleet ondervindt ten tijde van de prestatie. Met deze gedachte in het achterhoofd is het van 

belang om bij het ontwerpen van een open sportstadion ook het windstromingspatroon in het stadion te ontwerpen. 
Bij dit ontwerp zijn criteria nodig waaraan het windstromingspatroon in het stadion getoetst kan warden. 

Criterium 1 : 

Criterium 2: 

Criterium 3: 

Criterium 4: 

Criterium 5: 

Bij het rennen van een volledige ronde is het voor de atleet van belang om geen tegenwind te 

ondervinden [Du Bois-Reymond; 1925, Hill ; 1927, Pugh; 1970, Pugh; 1971 , Davies; 1980, 

Linthorne; 1994, Linthorne ; 2000, Mureika; 2001). lndien een atleet evenveel rugwind ondervindt 
op een helft van de piste als tegenwind op de andere helft dan zal dit niet compenseren [Davies; 

1980) . De atleet zal, wanneer deze rugwind of tegenwind ondervindt, zijn lichaamshouding 

moeten corrigeren. Dit zal energie kosten, waardoor de atleet geen optimale prestatie kan 
neerzetten [Davies; 1980). 

De meest optimale situatie voor de atleet is rugwind over de gehele piste, ook wel het 'sladroger 

effect', echter is de vraag of er dan nog wel sprake is van sport (Paragraaf 2,2) . 

Een atleet gebruikt extra energie voor de correctie van zijn lichaamshouding bij zijwind [Davies; 

1980) . Het is daarom van belang om over de gehele piste zijwind te voorkomen. 

Het windstromingspatroon over de breedte van de baan kan varieren, wat oneerlijke competitie 

in de hand werkt [Linthorne; 2000). Deze variaties moeten warden voorkomen. 

Ter illustratie kan de finale van de 100 m op de Olympische spelen van 2004 in Athene te 

Griekenland aangehaald warden (Figuur 2.4). Hier eindigden vijf van de finalisten binnen 0.09 s 

van elkaar en werd een rugwind van 0.6 m/s gemeten. Hierbij is het eenvoudig voor te stellen dat 

wanneer een van de atleten meer of minder windweerstand had ondervonden (door variaties van 
het windstromingspatroon over de breedte van de baan), hij een slechtere of betere tijd had 

kunnen lopen. Bij kleine verschillen in eindtijd kan dit het verschil betekenen tussen wins! of 

verlies. 

Bij de sprint, 100 men 200 m, mag er niet meer dan 2 m/s rugwind optreden op het rechte deel 

[IMF; 2006). Records die met een rugwind van meer dan 2 m/s warden gevestigd zijn niet 
geldig. 

Om de windmeting zoals die nu gebruikt word! tijdens sprintafstanden een juiste weergave te 

laten zijn van de ondervonden windweerstand door de atleten zal het windstromingspatroon over 
de lengte en breedte van de baan constant moeten zijn . 
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Figuur 2.4: Finish van de finale 100 m mannen op de O/ympische spelen van 2004 in Athene, Griekenland. 

Bovenstaande criteria zijn in sommige gevallen tegenstrijdig . Zo vraagt een optimale sprintprestatie om een lichte 
rugwind, terwijl langere afstanden vragen om het ontbreken van windstroming over de gehele piste. Bij het ontwerp 

van een open sportstadion en daarmee het ontwerp van het windstromingspatroon in het stadion zal een afweging 

gemaakt moeten warden tussen deze criteria. 

2.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is getracht om de context van dit onderzoek duidelijk te maken. Hierin is naar voren gekomen dat in 

het verleden veel onderzoek is verricht naar de invloed van wind en windweerstand op de atletische prestatie. Uit 

dit onderzoek blijkt dat de invloed van windweerstand op de atletische prestatie groat kan zijn. Het zal dan ook van 

belang zijn om deze invloed zo veel mogelijk te beperken door bij het ontwerp van een open sportstadion ook het 

windstromingspatroon in het stadion te ontwerpen. Bij het ontwerp van het windstromingspatroon kan gebruik 
gemaakt warden van enkele criteria waaraan het windstromingspatroon moet voldoen. lndien aan deze criteria 

word! voldaan, zal met betrekking tot de windweerstand van de atleet, een optimale atletische prestatie mogelijk 

zijn. 
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3.1 lnleiding 

Tot aan dit onderzoek was er weinig bekend over het windstromingspatroon in open sportstadions. De kennis die 

er was is verkregen met windtunnelmetingen [Marighetti et al; 2000, Szucs; 2004, Biagini et al ; 2006, Bouyer et al; 

2007, Szucs et al; 2007]. Deze windtunnelmetingen geven slechts een beperkt beeld van het windstromingspatroon 

[Kundu & Cohen; 2004, Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)]. Daarnaast kunnen de windcondities in een windtunnel 

sterk verschillen van de windcondities in de werkelijkheid [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)]. Om een bruikbaar en 

betrouwbaar beeld te krijgen van het windstromingspatroon in een open sportstadion warden metingen uitgevoerd. 

3.2 Atletiekstadionclassificatie 

Dit project is gericht op stadions met geheel overkapte tribunes. Nieuwe atletiekstadions zijn vaak grate stadions 

met geheel overkapte tribunes , zodat het comfort van toeschouwers gegarandeerd kan warden [John & Sheard; 

2000]. Daarnaast warden de grate atletiekwedstrijden (EK, WK, IMF Golden League en de Olympische spelen) in 

dit soort stadions gehouden [IMF; 2007] . 

In deze paragraaf word! een classificatie gemaakt van atletiekstadions, zoals die op dit moment bestaan. Bij deze 

classificatie is gekeken naar atletiekstadions over de gehele wereld en in hoofdzaak naar stadions die in de laatste 

jaren zijn gebruikt voor grate atletiekwedstrijden. Met deze classificatie word! gezocht naar veel voorkomende 

stadiongeometrien bij atletiekstadions, zodat een keuze gemaakt kan warden voor een meetlocatie (Paragraaf 3.3) . 

Bij de classificatie zijn de stadions verdeeld in drie groepen: atletiekstadions met een geheel overkapte tribune, 

atletiekstadions met een gedeeltelijk overkapte tribune en atletiekstadions met een onoverkapte tribune. Daarnaast 

is gekeken naar de geometrie van het stadion en de verhoudingen tussen de diverse afmetingen. Zo word! in de 

lengte- en breedterichting van het stadion de binnen- en buitendiameter van het dak bepaald (B,, B2, L1, ~). Ook 

word! de hoogte (H) van het stadion bepaald. Aan de hand van deze parameters zal de 'aspect ratio ' (ARb, AR1) 

bepaald warden. In een 'canyon ' is de aspect ratio de verhouding tussen de breedte en de hoogte van de canyon. 

Naarmate deze verhouding verandert , zal ook de stroming in de canyon veranderen [Chang & Merony; 2003, Oke; 

1998] . In de canyon kunnen drie soorten stromingen optreden: 'skimming flow' (0 < AR < 1.2) , 'wake inteference 

flow' (1.5 < AR < 5) en 'isolated roughness flow' (AR > 5) (Figuur 3.1). 

De uitwerking van de atletiekstadionclassificatie is te vinden in de bijlagen (Bijlage 1: Atletiekstadionclassificatie). 

Hierin zijn bovenstaande aspecten per stadion uitgewerkt. Deze atletiekstadionclassificatie heeft geleid tot een 

gemiddelde van de diverse aspecten. Deze zijn weergegeven in label 3.1. 

Naas! de classificatie op de afmetingen van het stadion is ook gekeken naar de vorm van de tribune en de vorm 

van de overkapping van het stadion. De uitwerking hiervan is te vinden in de bijlagen (Bijlage 1: Atletiekstadion

classificatie) . In figuur 3.2 zijn de meest voorkomende tribunevormen en stadionoverkappingen weergegeven. 
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Skimming flow 
0 < AR< 1.2 

Wake interference flow 
1.5 < AR < 5 

Isolated roughness flow 
AR > 5 

Figuur 3. 1: Stromingsclassificatie naar aspect ratio [Chang & Merony; 2003}. 

Tribunevorm Stadionoverkapping 
Toe e ast bi' 75% van de onderzochte stadions. Toe e ast bi' 38% van de onderzochte stadion. 
Figuur 3.2: Meest voorkomende tribunevorm en stadionoverkapping bij atletiekstadions. 
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Tabel 3. 1: Gemiddelden per aspect van de atletiekstadionclassificatie. 

T stadion H B AR AR Voorbeeld 
Atletiekstadions 
met een geheel 
overkapte 
tribune 

Atletiekstadions 
met een 
gedeeltelijk 
overkapte 
tribune 

Atletiekstadion 
met een 
onoverkapte 
tribune 

35 

35 

H Stadionhoogte [m] 

124 227 194 279 3,8 5,7 

115 204 205 269 5,3 6,0 

166 228 274 

B, Binnendiameter van de dakopening in de breedterichting (m] 
B2 Buitendiameter van de dakopening in de breedterichting [m] 
L1 Binnendiameter van de dakopening in de lengterichting (m] 
L2 Buitendiameter van de dakopening in de lengterichting [m] 
AR8 Aspect ratio van de breedte van het stadion (AR8 = B,/H} [-] 
ARL Aspect ratio van de lengte van het stadion (ARL = ~/H} [-] 

- .IMll'tiStadUl!s.conr 

Martyrs stadion, Kinshasa, Congo 

27 



Een vergelijking tussen CFD-simulaties en metingen van het windstromingspatraon in het Koning Boudewijnstadion 

3.3 Meetlocatie 

Naar aanleiding van de atletiekstadionclassificatie (Paragraaf 3.2) is gezocht naar een geschikte meetlocatie voor 

de metingen van het windstromingspatraon in een open sportstadion. Hierbij moest een keuze gemaakt worden uit 

de atletiekstadions in Nederland, de voetbalstadions in Nederland, of de atletiekstadions in de directe omgeving 

van Nederland, waarbij praktische overwegingen als bereikbaarheid een grate rol spelen. 

De Nederlandse atletiekstadions zijn het Olympisch stadion en het Fanny Blankers-Koen stadion (Figuur 3.3), welke 

een capaciteit hebben van respectievelijk 5,000 en 10,000 zitplaatsen. De tribunes in deze stadions zijn slechts 

voor een klein deel overkapt. De kleine capaciteit en hierdoor het kleine formaat van de stadion, alsmede het 

ontbreken van geheel overkapte tribunes kunnen invloed hebben op het windstramingspatraon in het stadion 

(Paragraaf 3.2), waardoor de twee genoemde atletiekstadions in Nederland zijn weerhouden als meetlocatie. 

Figuur 3.3: LJnks: Olympisch stadion, !Vnsterdam, midden: Arena, !Vnsterdam, rechts: Koning Boudewijnstadion, 
Brussel. 

Het kleine aantal atletiekstadions in Nederland word! gecompenseerd door de vele voetbalstadions die Nederland 
rijk is. Daarvan hebben er enkele een zodanige capaciteit op basis waarvan zij geschikt zouden zijn als meetlocatie 

(Figuur 3.3). Echter zijn voetbalstadions qua grootte van het middenterrein kleiner dan atletiekstadions. Bij 
voetbalstadions sluiten de tribunes vaak direct aan op het speelveld van ongeveer 105 m bij 67.5 m (minimaal 90 m 

bij 45 m, maximaal 120 m bij 90 m [FIFA; 2006)). Bij atletiekstadions sluiten de tribunes meestal direct aan op de 

piste. De doorsnede van de ovaalvormige piste heeft vaak een lengte van meer dan 190 m en een breedte van 

meer dan 100 m (IMF; 2006]. Dit betekent dat een voetbalstadion een andere aspect ratio kan hebben dan een 
atletiekstadion, waardoor het windstramingspatraon in deze stadions kan verschillen (Paragraaf 3.2). Door dit 

verschil zijn voetbalstadions weerhouden als meetlocatie. 

Het dichtstbijzijnde grate atletiekstadion ten opzichte van Nederland is het Koning Boudewijnstadion te Brussel 

(Figuur 3.3). Dit stadion heeft een capaciteit van 50, 122 zitplaatsen [Prasport ; 2007] en de tribunes zijn geheel 
overkapt. Daarnaast heeft het stadion afmetingen die ongeveer gelijk zijn aan het gemiddelde van de atletiek

stadions met geheel overkapte tribunes over de gehele wereld (Paragraaf 3.2). Ook word! dit stadion elk jaar 

gebruikt voor de internationale atletiekwedstrijd Memorial lvo van Damme, welke deel uitmaakt van de IMF Golden 
League [IMF; 2007] . 

Bovenstaande argumenten en de bereidheid tot medewerking aan dit onderzoek van de stadionautoriteiten hebben 

ertoe geleid dat de keuze voor de meetlocatie is gevallen op het Koning Boudewijnstadion te Brussel. 
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3.4 Koning Boudewijnstadion 

In deze paragraaf wordt het Koning Boudewijnstadion beschreven aan de hand van de geschiedenis en toekomst 

van het stadion, de locatie van het stadion en de indeling en geometrie van het stadion. Daarnaast word! gekeken 
naar ervaringen van gebruikers van het stadion ten aanzien van het windstromingspatroon in het stadion. 

3.4.1 Geschiedenis en toekomst 

In 1930 werd op de locatie van het huidige Koning Boudewijnstadion het Jubelstadion geopend [Prosport; 2007]. 
Dit was in die tijd niet meer dan een gigantische kuip, waarin 70,000 toeschouwers plaats konden nemen (Figuur 
3.4). In 1946 werd het stadion omgedoopt tot 'Heizelstadion', waarna in 1985 het Heizeldrama plaats vond, waarbij 
39 mensen om het leven kwamen. Mede hierdoor werd in de jaren '90 het stadion grondig gerenoveerd, waarna 
het in 1994 werd omgedoopt tot 'Koning Boudewijnstadion' (Figuur 3.4) . Op dit moment heeft het stadion 50, 122 
overdekte zitplaatsen. 

Figuur 3.4: Unks: Jubelstadion anno 1930, rechts: Koning Boudewijnstadion anno 2007. 

De toekomst van het stadion is onzeker [Brusselnieuws; 2006] . Vanwege de verouderde faciliteiten en de 

verouderde piste wordt het stadion nog slechts sporadisch gebruikt. Daarnaast voldoet het stadion niet aan de 
geldende veiligheidseisen van de FIFA [FIFA; 2006] . De stad Brussel heeft een haalbaarheidsstudie in gang gezet 

om te onderzoeken wat er moet gebeuren. De keuze is uit vier scenario's, welke lopen van volledige renovatie tot 
afbraak van het stadion. 

3.4.2 Locatie 

Het Koning Boudewijnstadion ligt aan de noordzijde van Brussel (Figuur 3.5) . De directe omgeving van het stadion 
bestaat uit een woonwijk aan de westzijde (Figuur 3.6) en noordzijde (Figuur 3. 7) en een congres- en 
ontspanningscentrum en aan de zuid- en oostzijde. Hoogbouw (hoger dan het stadion) is schaars in de directe 
omgeving van het stadion. 
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Figuur 3.5: Ugging Koning Boudewijnstadion in Brussel. 

Figuur 3. 6: Omgeving aan de noordzijde van het Koning Boudewijnstadion, zicht vanaf het dak van tribune 1. 

Figuur 3. 7: Omgeving aan de westzijde van het Koning Boudewijnstadion, zicht vanaf het dak van tribune 1. 
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Figuur 3. 8: Omgeving aan de zuidzijde van het Koning Boudewijnstadion, zicht vanaf het dak van tribune 1. 

3.4.3 lndeling en geometrie 

Het stadion is in geaccidenteerd terrein geplaatst, waardoor het maaiveld aan de oostzijde 12 meter hoger ligt dan 

aan de westzijde (Figuur 3.9) . 

Westzijde Oostzijde 

50 m 
Figuur 3.9: Doorsnede over de breedte van het Koning Boudewijnstadion. 

Het stadion is opgedeeld in vier tribunes, waarbij tribune 1 las staat van tribune 2, 3 en 4 (Figuur 3.11 ). Zowel 
tribune 1 als tribune 2, 3 en 4 bestaan uit twee zogenaamde ringen (Figuur 3.9). Doordat tribune 1 las staat van de 

overige tribunes ontstaan twee doorgangen (doorgang A en doorgang B in figuur 3.1 Oen 3.11 ). 

Figuur 3.10: Doorgang tussen tribune 1 en 4 (doorgang A in figuur 3.11). 

31 



Een vergelijking tussen CFD-simulaties en metingen van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion 
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Figuur 3. 11 : Plattegrond stadion. 

3.4.4 Gebruikerservaringen 

[l/l.AF; 2007} 

"Marion Jones won the 100 m with the time of 10.83 s. The bare 
statistics showed that it was the second fastest time this season - but it 
was achieved into a 1.3 m/s breeze. 
The wind swung around behind the backs of the men in the 100 m, less 
than 30 minutes later, but Maurice Greene still posted a hugely 
impressive 9.88 s with a barely illegal 2.1 m/s following wind .,, 

Bovenstaande verslag van de Memorial lvo van Damme uit 2000 geeft aan wat het algemene beeld van gebruikers 

van het stadion is ten aanzien van het windstromingspatroon in het stadion. Deze medewerkers, atleten, trainers en 

bezoekers geven aan dat er vaak een forse windstroming in het stadion aanwezig is, maar ook dat deze zeer grote 

fluctuaties in windsnelheid en windrichting vertoont. 

Daarnaast geven zij aan dat de windrichting in beide doorgangen tussen de tribunes (Figuur 3.1 O en 3.11 ) vrijwel 

altijd het stadion in is gericht. 

Bij het lopen van een gehele ronde over de piste valt op dat de windrichting en windsnelheid continu verandert. Het 

windstromingspatroon in het stadion varieert per positie op de piste en per moment in de tijd . 
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3.5 Meetmethode 

3.5.1 Opzet 

Het doel van de metingen is het verkrijgen van kennis over het windstromingspatroon in een open sportstadion 
(Paragraf 3.1). Deze metingen worden verricht in het Koning Boudewijnstadion (Paragraaf 3.3 en 3.4). Op meerdere 
plaatsen in het stadion word! de windrichting en windsnelheid gemeten. De metingen worden uitgevoerd met 
ultrasone anemometers, welke een beeld geven van het windstromingspatroon in de tijd. 

In overleg met de stadionautoriteiten is besloten dat alleen gemeten kan worden indien iemand aanwezig is om 
toezicht te houden op de meetapparatuur, zodat de veiligheid van de meetapparatuur niet in het geding kan 
komen. De metingen zijn gedurende negen dagen tussen januari en maart 2007 uitgevoerd door de auteur. Tijdens 

deze meetdagen is de meetapparatuur regelmatig verplaatst om zo een volledig beeld van het windstromings
patroon in het stadion te krijgen. 

3.5.2 Meetposities 

De meetposities zijn bepaald met het doel om het windstromingspatroon in het stadion te bepalen. Daarnaast zijn 

enkele meetposities toegevoegd met het oog op de atletische prestaties in het stadion (Figuur 3.12). 

•C3 
('I) ""'" Ref Cl) Cl) •C4 c: H5,G5,F5,E5 c: 

:l :l 
.Q •05 •C5 •85 • .Q 
·c:::: ·c:::: 
I- •C6 I-

HB,GB,FB 
0 

C7 

50 m 

Figuur 3. 12: Meetposities in het Koning Boudewijnstadion. 

Meetposities A2. , A5, A8, C9, G8, G5, G2 en C1 geven een beeld van het windstromingspatroon over de piste. 
Meetlijnen F, G en H geven een beeld van het windstromingspatroon over de lengte van de 100 m. Hierbij is op drie 
punten over de breedte van de baan gemeten, zodat de variatie van het windstromingspatroon over de breedte van 
de 100 m baan kan worden bepaald. 

Meetpositie E5 is de positie waar de officiele windmeting wordt uitgevoerd tijdens atletiekwedstrijden. Met deze 
meting wordt de representativiteit van de officiele windmeting bepaald. 
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Meetlijn C geeft een beeld van het windstromingspatroon op de lengte-as van het stadion. Hierbij kan bekeken 
warden of er skimming flow, wake interference flow of isolated roughness flow aanwezig is (Paragraaf 3.2) . Meetlijn 
5 geeft een beeld van het windstromingspatroon op de breedte-as van het stadion. 

Metingen van het windstromingspatroon in de gebouwde omgeving warden veelal gekoppeld aan een referentie

meting van het windstromingspatroon in het vrije veld [Blacken & Carmeliet; 2005]. Deze referentiemeting is 

gebonden aan bepaalde regels [KNMI; 2000, WMO; 2006]. Zo zal deze meting moeten plaatsvinden in een open 

terrein, waarbij tot 400 m van de meetpositie geen gebouwen mogen staan, zodat het gemeten windstromings

patroon ongestoord is . Het zal echter onmogelijk zijn om een dergelijke positie in de buurt van het Koning 

Boudewijnstadion te vinden (Paragraaf 3.4.2). Dit is echter oak niet van belang. De referentiemeting is bedoeld om 

het windstromingspatroon in het stadion te kunnen koppelen aan het windstromingspatroon op een referentie

positie . Dit windstromingspatroon hoeft niet ongestoord te zijn. De enige voorwaarde is dat continu dezelfde positie 

word! aangehouden, oak indien een vergelijking gemaakt word! met de resultaten van simulaties. De beperkingen 

binnen het stadion (zo kan er geen meetapparatuur in de lichtmasten warden geplaatst) en de beperkingen van de 

apparatuur (zo heeft de telescopische mast een maximale hoogte van lien meter) hebben geleid tot een 

referentiepositie lien meter boven het dak van tribune 1 (Figuur 3. 13). 

• Referentie 

50m 

Figuur 3. 13: Referentiepositie in de doorsnede over de breedte van het stadion. 

3.5.3 Meetapparatuur 

De metingen warden uitgevoerd met ultrasone anemometers. Bij de metingen zijn drie 30 anemometers gebruikt 

en een 20 anemometer. Op de referentiepositie is een 30 anemometer op een telescopische mast, tien meter 

boven het dak van tribune 1, geplaatst (Figuur 3.14). Deze anemometer is aan een laptop gekoppeld (Figuur 3.15) 

die de meetdata met een frequentie van vier Hertz opslaat (Bijlage 2: Specificaties meetapparatuur) . Een minimale 

frequentie van een Hertz word! geadviseerd voor officiele windmetingen [KNMI; 2000, WMO; 2006] . 

De overige anemometers warden gebruikt voor de metingen in het stadion. De twee 30 anemometers zijn op een 

meetkast geplaatst (Figuur 3.16), waarin het rekengedeelte van de anemometer, een accu en een datalogger is 

voorzien (Bijlage 2: Specificaties meetapparatuur). Deze anemometers zijn geplaatst op een hoogte van 1. 75 m. De 

20 anemometer is geplaatst op een statief en is gekoppeld aan een accu en een zender. De ontvanger is 

gekoppeld aan een laptop (Figuur 3.17) , welke de meetdata opslaat. De meet data in het stadion word! met een 

frequentie van een Hertz opgeslagen. Oil is de maximale frequentie van de gebruikte dataloggers en komt overeen 

met de geadviseerde opslagfrequentie voor windmetingen [KNMI; 2000, WMO; 2006] . 

In de voorbereiding op de metingen zijn de diverse anemometers in een windtunnel geplaatst. Dit is gedaan om te 

controleren of de meetapparatuur de juiste windsnelheid en windrichting aan zou geven. Uit deze meting bleek dat 

de resultaten die de anemometers gaven binnen de afwijkingen van de windtunnel (1,5%) en de meetapparatuur 

lagen (Bijlage 2: Specificaties meetapparatuur) . Daarnaast liggen deze afwijkingen binnen de maximaal toelaatbare 

afwijking voor officiele windmetingen (windsnelheid : ± 0.5 m/s of ± 10 %, windrichting: ± 5° [KNMI ; 2000, WMO; 

2006]). Naar aanleiding hiervan kan aangenomen warden dat de meetdata, binnen de gestelde afwijkingen, 

overeenkomt met de daadwerkelijke windsnelheid en direct hieraan gekoppeld, de windrichting. 
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Figuur 3. 14: Meting op de referentiepositie. 

Figuur 3. 16: 30 anemometer op een meetkast in het 
stadion. 

Hoofdstuk 3. Metingen 

·-----

Figuur 3. 17: Meting van het windstromingspatroon in 
het stadion. 
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3.6 Uitvoering 

Bij de keuze voor de meetdagen is geprobeerd om te meten bij veel verschillende windrichtingen. Daarnaast is 

geprobeerd om per windrichting alle meetposities te bemeten. De keuze voor de meetdagen is gemaakt aan de 
hand van weersvoorspellingen [KNMI ; 2007] . 

Enkele algemene gegevens over de meetdagen zijn te vinden in label 3.2. De temperatuur (T) en de relatieve 

luchtvochtigheid (RV) die zijn weergegeven in tabel 3.2 zijn de gemiddelde waarden over de meetdag, gemeten op 

de referentiepositie. 

Tabet 3.2: Afgemene gegevens meetdagen 
Datum Weersomstandiaheden Meetposities 

T [°C] RV[%] Biizonderheden 
OB-01-2007 10.6 69 Veel wind, auur en af en toe regen. F1 , G1 , H1 
10-01-2007 13.1 65 Veel wind en heviQe reQenval. G2, G5,GB, F3, H3, F5, H5 
11-01-2007 B.B B7 Veel wind, windwaarschuwing in A2. , A5,AB, B5,C5, D5 

Nederland, windstoten tot 110km/h 
15-01-2007 7.7 5B Rustige omstandigheden bij een E5, G2, GB, C1, C2, C3, C4, 

heldere hemel. C5, C6, C7, CB, C9 
12-02-2007 10.6 75 Rustige wind en continu nevelige F2, F5, FB, G2, H2, C1 , C2, C3, 

regenval. C4,C5, C6, C7, CB, C9 
14-02-2007 B.1 B9 Gehele dag veel regen. F2, G2, H2, F5, G5, H5, FB, GB, 

HB, A2., A5 
16-02-2007 14.6 2B Zonnig, droog en onbewolkt. C1 , C2, C3, C4, C5, C6, C7, 

CB, C9, 85, D5 
01-03-2007 10.2 49 Zonnig en droog, met wolkenvelden. A2., A5, AB, C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, B5,D5,G5,C7,CB,C9 
2B-03-2007 15.5 40 Zeer zonnig, droog, geen wolken en G2, G5, GB, A2., A5 , AB, C1 , C2, 

weinig wind. C3, C4,C5,C6, C7,CB, C9 

Bij aankomst in het stadion is de meetapparatuur gesynchroniseerd en zijn de bijbehorende accu's gecontroleerd, 

waarna de meetsets in het stadion op de juiste meetposities zijn geplaatst. Na een korte meetperiode (minimaal 1,5 

uur en maximaal 6 uur) zijn de meetsets verplaatst naar andere meetposities, waardoor op een meetdag een groat 

aantal meetposities kon worden bemeten. 

Tijdens de metingen is regelmatig gecontroleerd of alle meetapparatuur juist functioneerde. Dit is gedaan door de 

output van de verschillende meetapparaten te controleren en te vergelijken. Een opvallend voorbeeld hierbij is de 

plaatsing van de anemometer op de referentiepositie. Bij de plaatsing van deze anemometer is gebruik gemaakt 

van een kompas, echter werd deze be'invloed door een magnetisch veld, opgewekt door een kabelgoot. Nadal 

deze afwijking wordt ontdekt is de fout hersteld door de meetdata aan te passen aan de foul. 
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3. 7 Dataverwerking 

3. 7 .1 10-minuut gemiddelden 

Een eerste slap tot het verkrijgen van een bruikbare en betrouwbare weergave van het windstromingspatroon in het 

Koning Boudewijnstadion is de verwerking tot 10-minuut gemiddelden [KNMI ; 2000, Blacken & Carmeliet; 2005, 

WMO ; 2006] . Om te komen tot dit gemiddelde zijn enkele verwerkingsstappen nodig. 

De ruwe, instantane data, die tijdens de metingen is verzameld, heeft twee vormen. De eerste bestaat uit de tijd, de 

windsnelheid (r), de windrichting (<p) en de elevatie (w) . De tweede bestaat uit de tijd en u-, v-, w-componenten van 

de windsnelheid. Ten behoeve van de dataverwerking is alle data omgerekend naar u-, v-, w-componenten van de 

windsnelheid . 

Vervolgens is , vanuit van de instantane data, het gemiddelde bepaald van de componenten van de windsnelheid 

(Formule 3.1). 

U=u V=v W=w (3.1) 

Hierna is de fluctuatie van de componenten van de windsnelheid bepaald (Formule 3.2). 

u' = u-U v'=v-V w'=w-W (3 .2) 

Vervolgens is de turbulentie bepaald (Formule 3.3) . 

(J =~ v (J =~ w 
(3 .3) 

Met behulp van de turbulentie en de gemiddelde windsnelheid per component van de windsnelheid is de 

turbulentie-intensiteit bepaald (Formule 3.4). 

(J 
I=-" 

ll u 
I =(JV 

v v I = <Jw 
\V w 

Vanuit de componenten van de windsnelheid is de windsnelheid bepaald (Formule 3.5). 

r = ~ u2 + v2 + w2 

(3.4) 

(3.5) 

Met behulp van het gemiddelde van de componenten van de windsnelheid is de gemiddelde windsnelheid bepaald 

(Formule 3.6). 

(3.6) 

Hierna is de fluctuatie van de windsnelheid bepaald (Formule 3.7). 

r'=r-R (3.7) 
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Vervolgens is de standaarddeviatie van de windsnelheid bepaald (Formule 3.8) . 

(3.8) 

De windrichting (cp) en de elevatie (w) zijn bepaald uit de componenten van de windsnelheid met behulp van 

goniometrische formules . De gemiddelde windrichting (<l>) en de gemiddelde elevatie (0) zijn bepaald uit de 

gemiddelde componenten van de windsnelheid met behulp van goniometrische formules. Met behulp van de 
windrichting (cp), de elevatie (w), de gemiddelde windrichting (<l>) en de gemiddelde elevatie (0) is de fluctuatie van 

de windrichting en de fluctuatie van de elevatie bepaald (Formule 3.9). 

<p'=<p-<I> {J)' = (J)-Q (3.9) 

Vervolgens is de standaarddeviatie van de windrichting en de elevatie bepaald (Formule 3.10). 

(3.10) 

Zoals in paragraaf 3.5.2 is aangegeven is de meting op de referentiepositie bedoeld als referentie, waaraan het 

windstromingspatroon in het stadion gekoppeld kan warden. Hiertoe word! het bereik van de windrichting op de 

referentiepositie verdeeld in domeinen van 10°. Bij de 10-minuut gemiddelden van de windrichting op de 

referentiepositie die in een bepaald domein vallen behoren meetwaarden in het stadion, welke gelijktijdig gemeten 
zijn. Deze 10-minuut gemiddelden warden op de juiste positie in de plattegrond van het stadion ingetekend. 

Het idee hierachter is dat verwacht wordt dat bij een bepaalde windrichting in het vrije veld het 

windstromingspatroon in het stadion constant is. Binnen een klein domein van de windrichting op de 

referentiepositie kan oak verwacht warden dat de verandering van het windstromingspatroon in het stadion 

minimaal is. Het weergeven van de 10-minuut gemiddelden binnen een domein van 10° van de windrichting op de 
referentiepositie kan een vrijwel constant windstromingspatroon in het stadion opleveren. 

Een extra slap in het overzichtelijk maken van de meetdata is het schalen van de 10-minuut gemiddelde 
windsnelheid in het stadion naar de 10-minuut gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie [Blacken & 

Carmeliet; 2005]. Het idee hierachter is dat verwacht word! dat bij een constante 10-minuut gemiddelde 

windrichting op de referentiepositie een verdubbeling van de windsnelheid op de referentiepositie oak een 

verdubbeling van de 10-minuut gemiddelde windsnelheid in het stadion zal geven. Hierbij wordt aangenomen dat 
het windstromingspatroon in het stadion onafhankelijk is van de windsnelheid. Wanneer alle 10-minuut 

gemiddelden in het stadion geschaald warden naar het bijbehorende 10-minuut gemiddelde op de 

referentiepositie , dan kan dit per meetpositie in het stadion eenzelfde geschaalde windsnelheid opleveren. 

De weergaven van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion voor alle domeinen van de 10-minuut 

gemiddelde windrichting op de referentiepositie zijn in de bijlagen weergegeven (Bijlage 3: Resultaten 
dataverwerking metingen). Daarnaast is een voorbeeld behorende bij een 10-minuut gemiddelde windrichting op 

de referentiepositie tussen 65° en 75° weergegeven in figuur 3.18. In deze figuur valt op dat er geen sprake lijkt te 
zijn van een eenduidig windstromingspatroon in het stadion, waar dit wel verwacht werd. In paragraaf 3.6.2 en 

3.6.3 word! dit nader toegelicht. 

Een eenduidig windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion kan verkregen warden door de 10-minuut 

gemiddelden per meetpositie te middelen. Hierbij blijft slechts een gemiddelde per meetpositie over. De weergaven 
hiervan voor alle domeinen van de 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie zijn te vinden in de 

bijlagen (Bijlage 3: Resultaten dataverwerking metingen). De weergave behorende bij een 10-minuut gemiddelde 

windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75° is weergegeven in figuur 3.19. De vraag is of het toepassen 
van deze middelingstechniek een betrouwbaar en dus bruikbaar windstromingspatroon geeft 
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Figuur 3. 18: 10-minuut gemidde/de vergrotingsvectoren ten opzichte van de referentiewindsnelheid. Bepaald per 
meetpositie bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75°. 
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Figuur 3.19: Gemiddelde per meetpositie van de 10-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de 
referentiewindsnelheid. Bepaald bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75°. 
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3.7.2 Tijdsvertraging 

In paragraaf 3. 7.1 we rd na het middelen, sorteren en schalen van de meetdata niet het verwachte constante 
windstromingspatroon in het stadion gevonden. In deze paragraaf en in paragraaf 3.7.3 wordt gezocht naar 
mogelijke oorzaken voor dit verschijnsel. 

Een mogelijke oorzaak kan de tijdsvertraging zijn die optreedt tussen de meting op de referentiepositie en de 
metingen in het stadion (Figuur 3.20) . Wanneer een 10-minuut gemiddelde wordt berekend en er blijkt een 
tijdsvertraging tussen de referentiepositie en een meetposities in het stadion van een minuut aanwezig te zijn, dan 

zal 10% van de data in het stadion niet bij het berekende 10-minuut gemiddelde behoren. Bij een tijdsvertraging 
van drie minuten zal dit al 30% zijn . In deze paragraaf zal getracht worden een maat voor de tijdsvertraging bij de 
metingen in het Koning Boudewijnstadion te vinden. 

10-minuut gemiddelde 1 10-minuut gemiddelde 2 10-minuut gemiddelde 3 10-minuut gemiddelde 4 

Data referentiepositie Data f'$fere!1flep<lsllle Data referentlepositie Data refenlntiep6sila 

Figuur 3.20: lnvloed van tijdsvertraging op 10-minuut gemiddelden. 

Om de tijdsvertraging le bepalen is een periode met meetdata uitgelicht. Bij deze meetdata wordt gekeken of er 
een logische react ie van de meetdata in het stadion op de meetdata op de referentiepositie is te zien. lndien deze 
reactie aanwezig is, dan kan hieruit de tijdsvertraging bepaald worden. Gekozen is voor een set meetdata, waarbij 

op een moment, bij een 10-minuut gemiddelde windrichting loodrecht op tribune 1 (45°< <I>,., < 55°), enkele 
meetposities in het stadion op toenemende afstand tot de referentiepositie zijn bemeten (meetposities G5, 05 en 
85 (Figuur 3.21 , 3.22 en 3.23)). 

.... M 
• el Q) Q) 

c: . 5 c: 
:::::s :::::s 
.c • 05 • BS .c ·c: ·c: 
I- I-

Figuur 3.21: Meetposities GS, 05, 85 en referentiepositie. 
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•Ref 

50m 
Figuur 3.22: Meetposities G5, 05 85 en referentiepositie. Snede gemaakt over de breedte van het 
stadion. 

50m 
Figuur 3.23: Gemiddelde per meetpositie van de 10-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de 
referentiewindsnelheid. Bepaald bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 45° en 55°. 
Snede gemaakt over de breedte van het stadion. 

Het windstromingspatroon in de doorsnede over de breedte van het stadion (Figuur 3.23) laat zien dat de 
windrichting op de meetposities in het stadion tegengesteld is aan de windrichting op de referentiepositie . Oit zou 

er op kunnen duiden dat de meetdata in het stadion eerst op meetpositie 85, dan 05 en als laatste op meetpositie 
G5 een reactie zal vertonen op de meetdata op de referentiepositie . 

In de instantane meetdata van de windrichting (<p) en de windsnelheid (r) op de referentiepositie en de meetposities 

85, 05 en G5 is gezocht naar actie en reactie van het windstromingspatroon op deze meetposities (Grafiek 3.1 en 
3.2). 

In grafiek 3.1 is de windsnelheid op de meetposities uitgezet tegen de tijd . Hierin is te zien dat sprake lijkt te zijn 
van een actie op de referentiepositie en een reactie op de posities 85, 05 en G5. Een grote factor van onzekerheid 
is aanwezig doordat niet met zekerheid is vast te stellen dat de weergegeven acties en reacties bij elkaar horen. 
Oeze onzekerheid kan warden weggenomen doardat de tijdsvertraging tussen de actie op de referentiepositie en 
de reactie op de meetposities in het stadion continu dezelfde grootte heeft (3:00 min voar meetpositie 85, 3:10 min 

voor meetpositie 05 en 3:20 min voor meetpositie G5). 

In de grafiek van de windrichting (Grafiek 3.2) zijn de posities aangegeven waarop de pieken in de windsnelheid 
optreden. Het valt hierbij op dat de pieken in de windsnelheid op de referentiepositie gelijktijdig vallen met 

bepaalde windrichtingen op de referentiepositie en in het stadion. lndien bij middeling van de meetdata deze 
pieken warden gescheiden van de overige meetdata kan mogelijk een eenduidiger windstromingspatroon in het 
stadion overblijven. 
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Windsnelheid op de referentiepositie 
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10-minuut gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie min standaarddeviatie 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie plus standaarddeviatie 
Windsnelheid op positie GS 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie GS 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie GS min standaarddeviatie 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie GS plus standaarddeviatie 
Windsnelheid op positie OS 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie OS 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie OS min standaarddeviatie 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie OS plus standaarddeviatie 
Windsnelheid op positie BS 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie BS 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie BS min standaarddeviatie 
10-minuut gemiddelde windsnelheid op positie BS plus standaarddeviatie 

Grafiek 3.1: Windsnelheid op 1 maart 2007 tussen 14:50 en 15:10 in het Koning Boudewijnstadion te Brussel, 
actie en reactie. 
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Grafiek 3.2: Windrichting op 1 maart 2007 tussen 14:50 en 15:10 in het Koning Boudewijnstadion te Brussel, actie 
en reactie. 
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3.7.3 Variabel windstromingspatroon 

In paragraaf 3. 7.2 is de tijdsvertraging onderzocht als verklaring voor het niet constante windstromingspatroon in 

het stadion binnen een klein domein van de 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie (Paragraaf 

3. 7.1 ). Naas! de tijdsvertraging kan het variabele windstromingspatroon een oorzaak zijn voor dit verschijnsel. 

Om de variabiliteit van het windstromingspatroon op de referentiepositie en op de meetposities in het stadion te 

bekijken is een set meetdata gezocht, waarbij enkele opvolgende 10-minuut gemiddelden op een meetpositie in 

het stadion grote verschillen laten zien. Hierbij blijven de 10-minuut gemiddelden op de referentiepositie vrijwel 

constant. Als voorbeeld word! positie C5 (Figuur 3.24) uitgelicht op 15 januari tussen 15:00 en 15:40 (Tabel 3.3). 

·c:: 
I-

Figuur 4.24: Meetposities CS en referentiepositie. 

M 
G> c 
:::s 

.Q ·c:: 
I-

Tabe/ 3.3: 10-minuut gemiddelden bij windrichtingdomein 2S0 en 3S0 voor de positie CS 

Referentie C5 
<I> [OJ Oq> [OJ A [m/s] a, [m/s] 0 [OJ Ow [

0
] <I> [OJ Oq> ["] A [m/s] 

34 23 4.5 1.2 25 17 244 77 0.6 

27 17 4.6 1.0 23 13 292 74 0.7 

26 18 4.7 1.3 22 12 253 81 0.5 

28 20 4.0 1.2 27 16 279 74 0.4 
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De 10-minuut gemiddelden in label 3.3 laten zien dat een minimale draaiing van de 10-minuut gemiddelde 
windrichting (<!>) op de referentiepositie grote invloed kan hebben op de 10-minuut gemiddelde windrichting op 

meetpositie C5. Bij een 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie van 27° en 26° is de 10-minuut 
gemiddelde windrichting op positie C5 292° respectievelijk 253°. Dit verschil word! niet veroorzaakt door een 
versterking van de windsnelheid op de referentiepositie, aangezien deze 4.6 m/s respectievelijk 4.7 mis bedraagt. 
Daarnaast is de elevatie van de wind op de referentiepositie in deze situaties vrijwel gelijk, namelijk 23° 
respectievelijk 22°. 

Twee vrijwel identieke 10-minuut gemiddelden op de referentiepositie laten dus grote verschillen zien in de 10-
minuut gemiddelden op meetpositie C5. Om dit verder te onderzoeken kan gekeken warden naar de instantane 
meetdata van de referentiepositie en meetpositie C5 (Grafiek 3.3 en 3.4) . 

Grafiek 3.3 laat zien dat de windsnelheid op de referentiepositie een grillig karakter heeft. De windsnelheid op 
positie C5 heeft eenzelfde karakter, echter is de windsnelheid hier gedempt. Grafiek 3.4 geeft een totaal ander 
beeld . De windrichting op de referentiepositie is redelijk constant (1 7° < aqi < 23°), echter is de windrichting in het 
stadion meer variabel (74° < aqi < 81 °). Het lijkt dat de variabiliteit van het windstromingspatroon op de 
referentiepositie wordt versterkt door de geometrie van het stadion, waardoor in het stadion een sterk variabel 
windstromingspatroon ontstaat. Een mogelijke oorzaak voor de sterke fluctuaties in de windrichting op de 
meetposities in het stadion kan wervelafscheiding zijn (Figuur 3.25). 

Figuur 3.25 laat zien dat een wervel , die ontstaat bij de overgang tussen de verticale wand en het horizontale dak, 
of ter plaatse van de dakrand los kan laten en het windstromingspatroon in het stadion kan verstoren. Het 
windstromingspatroon op de meetposities in het stadion kan hierdoor continu veranderen. 
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Grafiek 3.3: Windsnelheid ter plaatse van de referentiepositie en op positie CS op 15 januari 2007 tussen 15:00 
en 15:40. 
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Grafiek 3.4: Windrichting ter plaatse van de referentiepositie en op positie CS op 15 januari 2007 tussen 15:00 en 
15:40. 
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Figuur 3.25: Mogelijke inv!oed van de verschuiving van wen;e/ingen op de metingen. 
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3.7.4 60-minuut gemiddelden 

In paragraaf 3.7.2 is aangetoond dat tijdsvertraging aanwezig is tussen de meting op de referentiepositie en de 
metingen in het stadion. Dit kan een reden zijn voar het variabele windstromingspatroon dat optreedt wanneer 
gebruik gemaakt wordt van 10-minuut gemiddelden (Paragraaf 3.7.1) . Om dit te verhelpen kan onder andere de 
middelingstijd vergroot warden. Een grotere middelingstijd maakt de invloed van de tijdsvertraging relatief kleiner 

(Paragraaf 3.7.2) . De vraag is hoe groot de middelingstijd gemaakt kan warden. Op basis van het spectrum van de 
windsnelheid (Figuur 3.26) kan aangenomen warden dat er geen significante verschillen optreden wanneer er 
tussen tien minuten tot maximaal een uur gemiddeld wordt ('spectral gap') [Van der Hoven; 1956] . 
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Figuur 3.26: Spectrum van de windsnelheid [Van der Hoven; 1956}. 
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Een extra analyse van de meetdata wordt gemaakt door 60-minuut gemiddelden te berekenen. De weergaven 
hiervan voor alle domeinen van de 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie zijn te vinden in de 
bijlagen (Bijlage 3: Resultaten dataverwerking metingen). De weergave beharende bij een 10-minuut gemiddelde 
windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75° is te zien in figuur 3.27. 
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Figuur 3.27: 60-minuut gemidde/de vergrotingsvectoren ten opzichte van de referentiewindsnelheid. Bepaald bij 
een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75°. 
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Figuur 3.27 laat zien dat weinig 60-minuut gemiddelden berekend zijn. Dit is het resultaat van de relatief korte 
meetperiode en de korte meetperiode per meetpositie (Paragraaf 3.6) . Daarnaast warden sommige meetperioden 

onderbroken door tauten in de meetapparatuur (o.a. herstarten laptop, lege accu's), waardoor niet gemiddeld kan 
warden over een geheel uur. 

3.7.5 10-minuut gemiddelde bij hogere windsnelheden 

Naast het middelen over een grotere tijdsperiode (Paragraaf 3.7.4), waardoor de invloed van de vertragingstijd 

relatief kleiner wordt , kan ook gekeken warden naar hogere windsnelheden. Zoals in paragraaf 3.7.3 is aangetoond 
behoren pieken in de windsnelheid op de meetposities vaak bij een bepaalde windrichting op deze meetposities. 

Daarnaast zal door de hoge windsnelheid de vertragingstijd klein zijn (Paragraaf 3.7.2). Ook zijn thermische 

effecten van grater belang wanneer de windsnelheden in het stadion laag zijn. 

In grafiek 3.5 is te zien dat de 10-minuut gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie grofweg is te verdelen in 
lage windsnelheden ( < 6 m/s) en hoge windsnelheden (> 6 m/s) . De waarde van 6 m/s is op basis van deze 

verdeling gekozen. Door de laagste 10-minuut gemiddelde windsnelheden op de referentiepositie en de 

bijbehorende 10-minuut gemiddelden in het stadion weg te laten in de weergaven van het windstromingspatroon in 

het stadion kan een windstromingspatroon in het stadion verkregen warden dat mogelijk meer eenduidig is. 
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Grafiek 3.5: 10-minuut gemiddelde windsnelheid op referentiepositie gedurende metingen in het Koning 
Boudewijnstadion tussen 8 januari en 28 maart 2007. 

De weergaven hiervan voor alle domeinen van de 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie zijn te 

vinden in de bijlagen (Bijlage 3: Resultaten dataverwerking metingen). De weergave behorende bij een 10-minuut 
gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75° is te zien in Figuur 3.28. Daarnaast zijn de 

verschillende 10-minuut gemiddelden per meetpositie gemiddeld (Figuur 3.29). 
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Figuur 3.28: 10-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de referentiewindsnelheid grater dan 6 
m/s. Bepaald bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 65° en 75°. 
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Figuur 3.29: Gemiddelde per meetpositie van de 10-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de 
referentiewindsnelheid grater dan 6 m/s. Bepaald bij een gemidde/de windrichting op de referentiepositie tussen 
65° en 75°. 
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3.7.6 Optimale middelingsmethode 

In de paragrafen 3.7.4 en 3.7.5 is gekeken naar verschillende methoden om de resultaten vanuit paragraaf 3.7.1 te 
optimaliseren. In deze paragraaf warden deze methoden vergeleken om zo te komen tot een optimale middelings
methode. Hierbij zijn betrouwbaarheid en bruikbaarheid de belangrijkste criteria. De weergaven van de 

verschillende middelingsmethoden bij een 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 55° en 
65° zijn weergegeven in de figuren 3.30 t/m 3.34. Deze dataset is gekozen, omdat deze representatief is voor alle 
datasets. 

In figuur 3.30 is le zien dat de 10-minuut gemiddelden in het stadion geen eenduidig beeld geven ten aanzien van 
het windstromingspatroon in het stadion. In figuur 3.31 is een middeling van de 10-minuut gemiddelden per 
meetpositie gemaakt. De vraag is of deze middelingsmethode mag warden toegepast. In figuur 3.32 is te zien dat 
de weinige 60-minuut gemiddelden een goede overeenkomst vertonen met de gemiddelden van de 10-minuut 
gemiddelden uit figuur 3.31 . In figuur 3.33 is te zien dat oak het weglaten van de 10-minuut gemiddelden 
behorende bij gemiddelde windsnelheden op de referentiepositie kleiner dan 6 m/s geen eenduidig beeld geeft van 
het windstromingspatroon in het stadion. Een middeling van de 10-minuut gemiddelden per meetpositie behorende 
bij een gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie van meer dan 6 m/s (Figuur 3.34) geeft vrijwel dezelfde 
resultaten als te zien in figuur 3.31 en 3.32. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd warden dat een middeling per meetpositie van de 10-minuut 
gemiddelden, zoals in figuur 3.31, een betrouwbare en bruikbare weergave geeft van het windstromingspatroon in 
het Koning Boudewijnstadion. Dit word! ondersteund door de gelijke resultaten bij de overige middelingsmethoden, 
zoals voorgesteld in paragraaf 3.7.4 en 3.7.5. De middeling van de 10-minuut gemiddelden word! hier gebruikt, 
omdat deze op meer meetposities een resultaat geeft dan 60-minuut gemiddelden en 10-minuut gemiddelden bij 
een gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie grater dan 6 m/s. 
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Figuur 3.30: 10-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de referentiewindsnelheid. Bepaald bij 
een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 55° en 65°. 
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Figuur 3.31: Gemiddelde per meetpositie van de 10-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de 
referentiewindsnelheid. Bepaald bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 55° en 65°. 
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Figuur 3.32: 60-minuut gemiddelde vergrotingsvectoren ten opzichte van de referentiewindsnelheid. Bepaald bij 
een gemidde/de windrichting op de referentiepositie tussen 55° en 65°. 
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Figuur 3.33: 10-minuut gemiddelde vergratingsvectoren ten opzichte van de referentiewindsnelheid grater dan 6 
mis. Bepaald bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 55° en 65°. 
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Figuur 3.34: Gemidde/de per positie van de 10-minuut gemiddelde vergratingsvectoren ten opzichte van de 
referentiewindsnelheid grater dan 6 m/s. Bepaald bij een gemiddelde windrichting op de referentiepositie tussen 
55° en 65°. 
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3.8 Conclusie 

De metingen in het Koning Boudewijnstadion hadden tot doel om kennis te verkrijgen over het 
windstromingspatroon in een open sportstadion. De metingen hebben een beeld gegeven van een complex 
windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion. De tijdsvertraging tussen de meting op de referentiepositie 
en de meting op de meetposities in het stadion en in mindere mate de variabiliteit van het windstromingspatroon 
hebben ertoe geleid, dat meerdere middelingsmethoden zijn bekeken. Na analyse van deze verschillende 
middelingsmethoden is een optimale middelingsmethode gevonden, waarbij een betrouwbare en bruikbare 
weergave van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion is verkregen. 
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4.1 lnleiding 

Stromingsproblemen, zelfs in heel eenvoudige configuraties, zijn vaak dusdanig gecompliceerd dat men niet in 

staat is de beschrijvende vergel ijkingen exact op te lossen [Schram et al ; 1994] . Om dit probleem te overkomen 

worden CFD-simulaties uitgevoerd welke het probleem analytisch oplossen. 

"CFD-resultaten kunnen alleen betrouwbaar zi jn en/of gebruikt warden 
wanneer: 

1. deze zijn uitgevoerd met een grid welke is gebaseerd op 
gridsensitiviteitanalyse. 

2. deze zijn uitgevoerd met in acht name van de juiste vuistregels 
die zijn gepubliceerd in de literatuur. 

3. deze zorgvuldig zi jn gevalideerd." 
[B!ocken & Carmeliet; 2006(1)} 

In deze paragraaf warden de vuistregels die zijn gepubliceerd in de literatuur en die in dit onderzoek gebrui kt 
warden bij het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion verduidel ijkt. 

4.2 Computational Fluid Dynamics (CFO) 

CFO is de wetenschap die, met behulp van computers, kwantitatieve schattingen produceert van stromings

fenomenen [Kundu & Cohen; 2004]. Deze schattingen warden gebaseerd op de behoudswetten en warden 
gemaakt aan de hand van modelparameters als geometrie, materiaaleigenschappen en initiele cond ities. Het 

product kan een combinatie zijn van snelheid, druk, temperatuur en krachten op een bepaald tijdstip, of op 

meerdere tijdstippen. 

In dit project word! het CFD-pakket Fluent versie 6.3.26 gebruikt. Voor meer informatie over dit pakket word! 
verwezen naar de handleiding (Fluent; 2006]. 

De basis van CFO bestaat uit de behoudswetten. Met behulp van de behoudswetten is het mogelijk om een 
laminaire stroming te voorspellen, echter zal in de praktijk een stroming vaak turbulent zijn. In de gebouwde 

omgeving, waar dit onderzoek zich op rich!, is de windstroming vrijwel altijd turbulent. Deze turbulentie word! 

veroorzaakt door de ruwheid van het aardoppervlak [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)]. 

Turbulente stromingen warden gekenmerkt door fluctuerende snelheidsvelden. Deze fluctuatie mengt 
getransporteerde grootheden, zoals moment, energie en dichtheid, waardoor ook deze grootheden fluctueren 
[Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)] . Doordat deze fluctuaties klein van schaal en groat van frequentie kunnen zijn , 

vergen zij een te grote berekeningscapaciteit om direct in praktische problemen mee te warden genomen [Kundu 
& Cohen; 2004] . Daarom warden deze fluctuaties met behulp van turbulentiemodellen bepaald. In Fluent kan 

gebruik gemaakt warden van meerdere turbulentiemodellen (Spalart-Allmaras model (SA), Standard k-s model 
(Ske), ANG k-s model (ANG), Realizable k-s model (Ake), Standard k-w model (Skw), Shear Stress k-w model 

(SST), Reynolds Stress model (RSM)). 
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Naarmate de modellen uitgebreider warden en de berekeningen complexer zal de benodigde berekeningcapaciteit 

en daarmee de berekeningsduur grater warden [Fluent; 2006] . Het meest eenvoudige model, het Spalart- Almaras 

model vraagt de minste berekeningscapaciteit. De k-i:: modellen en de k-w modellen zijn uitgebreider. Het meest 

uitgebreide model is het Reynolds Stress model , welke 50% tot 60% meer berekeningscapaciteit vraagt dan de k-i; 

modellen en de k-w modellen. 

Voor de gebruiker zou het praktisch zijn om voor elk probleem hetzelfde, of een vooraf te bepalen turbulentiemodel 

te kunnen gebruiken. In de praktijk is dit echter niet zo eenvoudig. Zo zijn er vele turbulentiemodellen beschikbaar 

en geen van deze modellen is superieur voor alle gevallen [Fluent ; 2006] . Het gebruik van CFO vraagt dan ook om 

een systematische validatie aan de hand van experimentele gegevens [Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)] . 

4.3 Gridopbouw 

Het grid is samen met de behoudswetten de basis van een CFO-model. Een grid bestaat uit meerdere 

aangrenzende cellen. Deze cellen verdelen het domein in kleine stukjes, welke eenvoudig te beschouwen zijn . Een 

complex model behorende bij een complex probleem word! nu verdeeld in vele kleine, maar relatief eenvoudige 

problemen. Het construeren van de diverse grids in dit project is gedaan met behulp van Gambit versie 2.2.30. 

Een slechte gridkwaliteit geeft minder accurate simulatieresultaten [Blacken & Carmeliet; 2006 (1 )] . Het maken van 

het grid zal dan ook zorgvuldig moeten gebeuren. Hierbij word! de gridkwaliteit gedefinieerd door de structuur, de 

dimensie en de celvorm [ASHRAE; 2005] . 

4.3.1 Structuur 

De structuur van het grid is van belang bij het oplossen van het probleem. Hierbij is niet alleen van belang dat het 

totale probleem via het grid word! verdeeld in vele kleine problemen, maar ook het type grid kan invloed hebben op 

de resultaten [Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)] . Hierbij kan het grid gestructureerd, of ongestructureerd zijn , of een 

tussenvorm hebben (hybride grid). 

Een gestructureerd grid is wenselijk, omdat de relatie tussen naburige cellen nu eenvoudig kan warden voorgesteld 

[CFD-online; 2007] . Deze eenvoudige relatie bespaart opslagcapaciteit bij de berekening. Bij een ongestructureerd 

grid kunnen de relaties tussen naburige cellen niet eenvoudig warden voorgesteld . Bij het berekenen van het 

probleem zal een grotere opslagcapaciteit nodig zijn om de relaties tussen de naburige cellen expliciet vast te 

leggen . Een hybride grid is een tussenvorm, waarin zowel gestructureerde als ongestructureerde delen voorkomen. 

4.3.2 Dimensie 

Bij het maken van een CFO-model kan gekozen warden voor een twee-dimensionaal (20), dan wel een drie

dimensionaal (30) grid. Een 20 grid is voor de gebruiker eenvoudig op te bouwen, omdat het niet meer is dan een 

plat vlak. Daarnaast is de benodigde berekeningscapaciteit klein, doordat het aantal benodigde cellen voor een 
optimaal resultaat bij het 20 grid relatief klein is. 

Een 30 grid is complexer, waarbij de opbouw van het grid veel meer waarheidsgetrouw is dan bij een 20 grid 

[Ferziger & Perie; 1997] . De windstroming die in een 30 grid optreedt , zal de werkelijkheid beter benaderen, 

doordat 30 verschijnselen, zoals wervelafscheiding op kunnen treden [Martinuzzi & Havel; 2004] . 
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4.3.3 Celvorm 

Bij de opbouw van een grid zal rekening gehouden moeten warden met de celvorm en de bijbehorende voor- en 

nadelen [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)] . Hierbij is de celvorm van grater belang bij turbulente stromingen dan bij 

laminaire stromingen [Fluent; 2006] . 

Een grote 'aspect ratio ' zal moeten warden voorkomen (maximaal 1.2 [Scaperdas & Gilham; 2004] of 1.3 [Bartzis et 

al; 2004]) . De aspect ratio is hier de verhouding tussen lengte van een eel en de lengte van de naburige eel. 

Daarnaast is de 'skewness' (hoeken binnen de eel) van belang bij het verkrijgen van optimale resultaten [Blacken & 
Carmeliet; 2006 (1)] . In driehoekige gridstructuren (tetrahedron, prism/wedge en pyramid (Figuur 4.1)) moeten 

stompe hoeken grater dan go0 vermeden warden en hoeken van 60° warden geadviseerd. In rechthoekige 

gridstructuren (hexahedron) zijn hoeken van go0 optimaal. 
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Figuur 4. 1: Voorbeelden gridvormen [Fluent; 2006] 
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Bij het opstellen van een domein rond het interessegebied moet er aan enkele voorwaarden warden voldaan. 

Wanneer simulaties warden vergeleken met windtunneltesten, dan is het aan te raden om de doorsnede van de 

windtunnel aan te houden in het model [Franke et al; 2007]. Bij simulatie van een enkel gebouw wordt de 

domeingrootte gerelateerd aan de hoogte (H) van het gebouw [Hall ; 1gg1]. De inlaat, de zijwanden en het plafond 

van het domein moeten op een afstand van minstens 5H van het gebouw geplaatst warden. De uitlaat moet op een 

afstand van minimaal 15H van het gebouw geplaatst warden, zodat de stroming achier het gebouw volledig kan 

ontwikkelen. Hierbij word! een stroming als 'volledig ontwikkeld' beschouwd, wanneer deze volledig is aangepast 

aan de omgeving en daardoor niet meer veranderd [Kundu & Cohen ; 2004] . 

Een 'blockage ratio ' van maximaal 3% is gewenst [Franke et al ; 2007] . Hierbij is de blockage ratio de verhouding 

tussen de doorsnede van het gebouw en de doorsnede van het domein. 

In doorgangen word! een minimum van vijf cellen [Fluent ; 2006], of lien cellen [Franke et al ; 2007] geadviseerd. 
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4.4 Randvoorwaarden 

Het grid word! begrensd door cellen die aan de 'buitenzijde' geen naburige cellen hebben. In plaats daarvan 

vormen zij aan deze zijde een 'boundary' of grens. Deze boundaries kunnen verschillende karakters hebben, 

bijvoorbeeld inlaat, uitlaat, symmetrie en wand [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)]. 

4.4.1 In- en uitlaatcondities 

De theorie in deze paragraaf is gebaseerd op de college sheets van 'An introduction to CFO in wind engineering' 

[Blacken & Carmeliet; 2006 (1)] . 

Aan de inlaat warden de eigenschappen van de stroming aan het begin van het domein ingegeven. Oil zijn de 

luchtsnelheid (U) en in het geval van een turbulente stroming enkele turbulentiekarakteristieken, zoals de turbulente 

kinetische energie (k) en de turbulente dissipatie (i:). Aan de uitlaat warden deze turbulentiekarakteristieken ook 

ingegeven om zo eventuele terugstroming mogelijk te maken. 

De luchtsnelheid aan de inlaat is gebaseerd op de luchtsnelheid in de 'Atmospheric Boundary Layer' (ABL). Oit is 

de luchtlaag boven het aardoppervlak, waarin de windsnelheid word! be'invloed door de ruwheid van het 

aardoppervlak. Hierdoor ontstaat turbulentie en vertraging van de windsnelheid aan het aardoppervlak. Het 

windstromingsprofiel in de ABL kan warden weergegeven met de log-law (Formule 4.1) . 

U(z) = u'ABL ln(z+ YoJ 
K Yo 

Hierin is: U(z) . 
U ABL 

de luchtsnelheid in x richting op hoogte z [mis] 
de frictiesnelheid [m/s] 

K de von Karman constante 

= 0.40 - 0.42 [-] 

z de hoogte [m] 

Yo de aerodynamische ruwheidslengte [m] 

(4.1) 

De aerodynamische ruwheidslengte (y0) is een omgevingsparameter en word! daarom als bekend verondersteld 

(zie ook paragraaf 4.4.2 en 5.3.2). De frictiesnelheid (u'AsJ word! berekend met behulp van formule 4.2. 

u'ABL = (K· Vref J 
In 

2
ref Y~ Yo 

Hierin is: de referentieluchtsnelheid in x-richting op hoogte z,., [m/s] 

de referentiehoogte [m] 

(4.2) 

Aan de inlaat moet bij een turbulente stroming en dus bij gebruik van een turbulentiemodel de turbulente kinetische 

energie (k) en de turbulente dissipatie (i:) warden ingevoerd. 
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De turbulente kinetische energie (k) wordt berekend met behulp van formule 4.3. 

k = Yi ( ~ + ;.z + w 12) 

Hierin is: k 
u' 
v' 

de turbulente kinetische energie [m2/s2
] 

de fluctuatie in de x-richting [m/s) 

de fluctuatie in de y-richting [m/s) 

w' de fluctuatie in de z-richting [m/s] 

Ten aanzien van de bovenstaande grootheden zijn de volgende relaties bekend. 

Wanneer isotrope turbulentie wordt verondersteld: 

u'2 = v'2 = w'2 ,. 

In de atmosferische grenslaag zal dit vaak zijn : 

, of 
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(4.3) 

Wanneer deze relaties samen met formule 3.4 gebruikt warden en op formule 4.3 warden toegepast, dan ontstaan 

de volgende drie mogelijkheden om de turbulente kinetische energie te bepalen (Formule 4.4, 4.5 en 4.6). 

k(z) =Yi · u'
2 =Yi· (Ju· U(z))

2 
(4.4) 

k(z) =Ji · ~= (Ju· U(z))
2 

(4.5) 

k(z) =,Yi · u'
2 =,Yi · (Ju· U(z))2 

(4.6) 

Hierbij blijkt dat formule 4.5 het beste de werkelijkheid benaderd. 

De turbulente dissipatie (e) wordt berekend met behulp van formule 4.7. De e wordt gebruikt bij de k-e modellen en 

het Reynolds Stress model. 

• 3 u c(z) = ABL 

K·(z+ Yo) 
(4.7) 

Hierin is: e(Z) de turbulente dissipatie op hoogte z [m2/s3
] 
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lndien z > > Yo dan nadert formule 4. 7 aan formule 4.8. 

u· 3 
t:( z) = ____dllL 

K·z 

De w word! berekend met behulp van formule 4.9. De w word! gebruikt bij de k-w modellen. 

<h\z) = t:(z) 
cµ. k(z) 

Hierin is: de een modelconstante uit het Standaard k-i:: model 

= 0.09 [Launder & Spalding; 1972] [-] 

(4.8) 

(4.9) 

De verhouding tussen de turbulente viscositeit en de dynamische viscositeit word! gebruikt bij het Spalart-Allmaras 

model (Formule 4.10). 

µ p·C ·k(z)2 

-'- µ 

µ t:(z) · v 

Hierin is: ~ 

µ 

p 

v 

de turbulente viscositeit [kg/ms] 

de dynamische viscositeit [kg/ms] 

de dichtheid van het medium [kg/m3
] 

de kinematische viscositeit [m2/s] 

4.4.2 Ruwheid van het oppervlak 

(4.10) 

De theorie in deze paragraaf is gebaseerd op 'CFO simulations of the atmospheric boundary layer - wall function 

problems' [Blacken et al; 2007]. 

Bij het maken van een CFO-model van een gebouw wordt de omgeving van dit gebouw vaak als een vlak gebied 

weergegeven in het grid. Met behulp van de aerodynamische ruwheidslengte van de omgeving (y0) [Wieringa; 

1992] kan dit gebied bij de berekening ingegeven warden als een ruw oppervlak (zie ook paragraaf 4.4.2 en 5.3.2). 

In Fluent kan dit warden ingegeven via een ruwheidshoogte (Ks) en een ruwheidsconstante (Cs). 

In Fluent is de relatie tussen Ks, Cs en y0 als in formule 4.11. 

K = E· Yo 
s c 

s 

Hierin is: 
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Ks 
E 

de ruwheidshoogte [m] 

een empirische constante 

= 9.793 [Fluent; 2006] 

Yo de aerodynamische ruwheidslengte [m] 

Cs de ruwheidsconstante [-] 

(4.1 1) 



Hoofdstuk 4. CFO: Theorie 

De Yo kan invloed hebben op het windstromingsprafiel dat het interessegebied bereikt. Zo is het mogelijk dat 

vertraging of versnelling van het windstramingsprafiel aan het grandoppervlak optreedt [Richards & Younis; 1990, 

Zhang; 1994, Quinn et al; 2001, Riddle et al; 2004, Miles & Westbury; 2003, Franke et al; 2004, Franke & Frank; 

2005, Blacken & Carmeliet; 2006 (2)] . Deze verandering kan een grate invloed hebben op het windstramings

patroon in het interessegebied [Castro & Robins ; 1977, Miles & Westbury; 2003, Gao & Chow; 2005, Blacken et al ; 

2006] . Wanneer een windstramingsprafiel aan de inlaat word! ingegeven en een Yo word! gebruikt, dan moeten de 

volgende criteria gelijktijdig warden aangehouden [uit Richards & Hoxey; 1993, Franke et al; 2007, Fluent; 2006, 

Ansys Ltd; 2005] : 

1) Een voldoende hoge verticale gridresolutie aan het ruwe oppervlak (bv. celhoogte eerste eel < 1 m.). 
2) Een horizontaal homogene windstraming in het aanstraomtraject en uitstroomtraject. 
3) De halve hoogte van de eerste eel (yp) zal grater moeten zijn dan K •. 
4) De relatie tussen de ruwheidshoogte en de aeradynamische ruwheidslengte moet bekend zijn (Formule 4.11) . 

In Fluent is een waarde van c. tussen 0 en 1 mogelijk [Fluent; 2006]. Hierdoor is criterium 3 (yp > K.) in de praktijk 

niet te behalen. In een voorbeeld zal wanneer de omgeving uit gras bestaat een Yo van 0.03 m [Wieringa; 1992] en 

hierdoor een yP van 0.6 m gewenst zijn . In de praktijk zal de y0 in de gebouwde omgeving vaak vele malen grater 

zijn (tot 2 m) , waardoor het eerste criterium niet behaald kan warden indien het derde word! aangehouden. 

Om dit probleem te verhelpen kan een user defined function voor de ruwheidsconstante (ufd-C.) ingevoerd 

warden. Door middel van een udf kan van buitenaf een bepaalde waarde voor een parameter warden ingegeven, 

waardoor de waarde voor deze parameter willekeurig kan warden gekozen en niet begrensd is door de 

pragrammatuur. De waarde voor de udf-C. word! met behulp van formule 4.11 en de parameters uit het grid 

bepaald. 

4.5 Transient simuleren 

Naar aanleiding van de metingen in het Koning Boudewijn stadion te Brussel (Hoofdstuk 3) is het wenselijk om 

transiente simulaties uit te. Deze simulaties kunnen de optredende fluctuaties in windrichting en windsnelheid in het 

stadion mogelijk voorspellen en verklaren. 

4.5.1 Frequentie van wervelafscheiding 

Met transiente simulaties kan wervelafscheiding warden voorspeld [Martinuzzi & Havel; 2004, Fluent ; 2006] . 

Wervelafscheiding treed! op met een bepaalde frequentie, afhankelijk van de straming en de geometrie [Kundu & 

Cohen ; 2004) . Het transient simuleren dient te gebeuren over een periode in de tijd waarin alle combinaties van 

wervelafscheidingen kunnen optreden. Daarnaast zal de periode ook zodanig kort moeten zijn dat gebeurtenissen 

niet eindeloos herhaald warden. Dit laatste levert namelijk geen extra informatie op, maar zal de rekentijd wel 

vergraten. 

Bij het bepalen van de periodes van de verschillende optredende wervels kan gebruik gemaakt warden van de 

relatie tussen het Reynoldsgetal (Formule 4.14) en het Strauhalgetal (Formule 4.13). Beide dimensieloze getallen 

geven een deel van de stramingskarakteristiek weer [Schram et al ; 1994) . Het Strouhalgetal heeft betrekking op de 

tijdafhankelijkheid van de straming. Het Reynoldsgetal heeft betrekking op het aandeel van de viskeuze krachten in 

de stromingkarakteristiek. 
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U·D 
Re=-- (4.12) 

v 

Hierin is : Re het Reynoldsgetal [-] 

u de luchtsnelheid [m/s] 

D de karakteristieke lengte [m] 

f ·D St=-- (4.13) 
u 

Hierin is : St het Strouhalgetal [-] 

f de frequentie van wervelafscheiding [Hz] 

In de literatuur worden voor de omstroming van cilinders diverse relaties tussen het Strouhalgetal en het 

Reynoldsgetal weergegeven (Formule 4.14 [Roushan & Wu; 2005] en 4.15 [Ponta & Aref; 2004]). 

St=--B
A+ 

Re 

Hierin is: 

k 
St=k --6 

" Re 

Hierin is : 

A 
B 

een constante vanuit experimentele data (4.03 < A < 4.18) 

een constante vanuit experimentele data (193 < B < 202) 

een constante vanuit experimentele data (0.2175) 

een constante vanuit experimentele data (6.66) 

Voor grotere Reynoldsgetallen (Re -> oo ) naderen formules 4.14 en 4.15 naar 0.25 respectievelijk 0.22. 

(4.14) 

(4.15) 

Voor balken en gehoekte elementen is het mechanisme van wervelafscheiding anders dan bij cilinders . Bij cilinders 

zal het Reynoldsgetal en dus de stromingssnelheid de locatie van het separatiepunt bepalen [Ozgoren; 2006] . Bij 

gehoekte elementen zal deze locatie door de geometrie bepaald warden. Hier zal bij de hoeken van het element 

separatie optreden. Voor balken ligt het Strouhalgetal tussen 0.12 en 0.16 [Sarioglu & Yavuz; 1999] . 

De relaties die hierboven zijn gegeven gelden in zeer algemene en eenvoudige situaties. Het toepassen van deze 

relaties op complexe situaties is niet alleen erg lastig, maar kan ook leiden tot over- of onderschatting van de 

grootte van de frequentie van loslating. Zo zal het lastig zijn om in een complexe situatie de karakteristieke lengte 

(0) van een object te bepalen [Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)] . 
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4.5.2 Detached Eddy Simulation (DES) 

De theorie in deze paragraaf is gebaseerd op 'FLUENT 6.3 User's Guide' [Fluent; 2006]. 

Met de huidige kennis en technologie is het onmogelijk om alle turbulente fluctuatie in een complexe geometrie tot 

op de kleinste schaal te voorspellen. Drie alternatieve methoden kunnen in Fluent versie 6.3.26 warden toegepast, 

zodat niet alle schalen van turbulente fluctuatie direct hoeven warden opgelost. Deze methoden zijn Reynolds 

Averaged Navier Stokes (RANS). Large Eddy Simulation (LES) en Detached Eddy Simulation (DES), welke een 

combinatie is van RANS en LES. 

Bij RANS wordt turbulente fluctuatie van elke schaal gemodelleerd. Bij LES warden de kleinste wervels (kleiner dan 

de filtergrootte, welke vaak de grootte van de cellen is) uitgefilterd. Deze kleinste wervels warden gemodelleerd, 

terwijl de grote wervels direct warden opgelost. DES creeert twee zones in het domein. In de zone dicht bij de wand 

domineren de viskeuze effecten en hier wordt RANS toegepast. In de tweede zone overheersen de grote schalen 

van turbulente fluctuatie en hier word! LES toegepast. 

In dit onderzoek zal de voorkeur warden gegeven aan DES, omdat deze methode in staat is om verschillende 

schalen van turbulente fluctuatie goed te voorspellen . In een complex CFO-model, zoals het CFO-model van het 

Koning Boudewijnstadion is dit van belang, omdat veel verschillende schalen van turbulente fluctuatie aanwezig 

kunnen zijn . Dit wordt veroorzaakt door de complexe geometrie, waardoor veel verschillende karakteristieke lengtes 

(0) aanwezig zijn en de complexe stroming, waardoor veel verschillende luchtsnelheden (U) aanwezig zijn . 

4.6 Oplossingsstrategte 

De theorie in deze paragraaf is gebaseerd op 'FLUENT 6.3 User's Guide' [Fluent ; 2006] . 

In paragraaf 4.3, 4.4 en 4.5 zijn enkele richtlijnen weergegeven aan de hand waarvan een CFO-model gemaakt 

dient te warden, zodat mogelijk een waarheidsgetrouwe oplossing kan warden gevonden. Oit model kan in het 

CFO-programma, in dit geval FLUENT 6.3.26, warden ingeladen. Vervolgens kan de berekening warden opgestart. 

Deze berekening kan door de gebruiker op sommige punten warden be'invloed. Deze invloed kan noodzakelijk zijn 

om convergentie van de resultaten te verkrijgen. De berekening kan onder andere warden beinvloed door middel 

van het kiezen van een berekeningsmethode, een linearisatiemethode, een discretisatie methode en een methode 

voor 'pressure-velocity coupling '. 

4.6.1 Berekeningsmethode 

Binnen Fluent is er de keuze tussen twee berekeningsmethoden, de Segregated solver en de Coupled solver. 

De Segregated solver bekijkt per controle volume de behoudsvergelijkingen apart. De gekoppelde onbekenden 

binnen deze vergelijkingen warden apart opgelost en via iteraties aan elkaar gelijk gesteld (Figuur 4.2) . De Coupled 

solver bekijkt per controlevolume de behoudsvergelijkingen gelijktijdig. Hierdoor warden de gekoppelde 

onbekenden binnen deze vergelijkingen direct opgelost (Figuur 4.3) . Bij beide oplossingsstrategieen, de 

Segregated solver en de Coupled solver, warden de bijkomende scalars, zoals turbulentie door middel van iteraties 

opgelost. 
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Update propenies. 

Solve momentum equations. 

Solve pressure-correction (continuity) equation. 
Update pressure. face mass flow ra te. 

Solve energy. species. nrrbulence. and other 
scalar equations. 

;--\ 
;- \ I \ 

~-------< Converged·) 
1
,__ ______ '\. Stop/· 

\......._ ./ ' 

Figuur 4.2: Oplossingsstrategie Segregated solver [Fluent; 2006}. 

UpclJte propenies. 

Solve continuity. momentum. energy. and 
specks equations simultaneously. 

Solve turbulence and other scalar .:quatiom . 

\ 
/ \ \ 

~-----1 C'onYerged'.' >--------< Stop ) 
\, , .. / \ ! 

\ I 

Figuur 4.3: Oplossingsstrategie Coupled solver [Fluent; 2006}. 

4.6.2 Linearisatiemethode 

Zowel bij de Segregated solver als de Coupled solver warden de niet-lineaire vergelijkingen gelineariseerd om zo 

een lineair systeem van vergelijkingen te krijgen voor de gekoppelde onbekenden binnen elk controlevolume. Deze 

gelineariseerde vergelijkingen kunnen eenvoudig warden opgelost. De manier van linearisatie kan via een 'implicit' 
of 'explicit' varm geschieden. 

Bij de implicit varm warden voor het bepalen van de onbekenden in het controlevolume relaties met bekenden en 

onbekenden in naburige controlevolumes gebruikt. Hierdoor komen onbekenden in meerdere vergelijkingen in het 

systeem voor, welke gelijktijdig kunnen warden opgelost. 
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Bij de explicit vorm warden voor het bepalen van de onbekenden in het controlevolume enkel relaties met 
bekenden in naburige controlevolumes gebruikt. Hierdoor komen onbekenden een maal in de vergelijkingen van 
het systeem voor, waardoor deze afzonderlijk kunnen warden opgelost. 

Bij de Segregated solver kan alleen via de implicit vorm gelineariseerd warden. Hierbij warden de behoudswetten 
apart bekeken, echter warden de onbekenden in elk controlevolume gekoppeld aan bekenden en onbekenden in 
naburige controlevolumes. De onbekenden warden opgelost, waarna de gekoppelde onbekenden tussen de 
behoudswetten via iteratie warden gelijk gesteld. Bij de Coupled solver kan gekozen warden tussen de implicit en 
explicit vorm . Bij de implicit vorm warden alle relaties gelijktijdig opgelost. Bij de explicit vorm warden eerst de 
gekoppelde onbekenden tussen de behoudswetten opgelost, waarna via iteratie de relatie met naburige 
controlevolumes word! bepaald . 

4.6.3 Discretisatiemethode 

Bij de discretisatie warden de differentiaalvergelijkingen van de behoudswetten over de controlevolumes 
ge·integreerd. Hierbij word! gebruik gemaakt van 'upwinding', waarbij de onbekende waarden aan de rand van de 

controlevolumes warden bepaald aan de hand van bekende waarden in het centrum van de controlevolumes. Dit 
kan ondermeer gebeuren via een eerste en een tweede orde benadering. 

Bij een eerste orde benadering warden de waarden aan de randen van de controlevolumes gelijk gesteld aan de 
waarden in het centrum van de controlevolumes. Bij een verloop van bijvoorbeeld de stromingssnelheid tussen 
twee controle volumes zal dit een sprang in de stromingssnelheid aan de rand betekenen. 

Bij een tweede orde benadering warden via een Taylor-reeks de waarden aan de randen van de controlevolumes 

gekoppeld aan de waarden in het centrum van de controlevolumes. Hierdoor vindt geen sprang plaats aan de 
randen van de controlevolumes. 

4.6.4 Pressure-velocity coupling 

Na de discretisatie van de basisvergelijkingen ontstaat een lineaire afhankelijkheid tussen de snelheid en de druk. 
Deze koppeling tussen de snelheid en de druk heet pressure-velocity coupling. Voor stationaire berekeningen is het 
niet nodig om deze koppeling geheel op te lossen, omdat de veranderingen tussen de opvolgende iteraties groot 
zijn. Hierdoor kan pressure-velocity coupling volgens een SIMPLE schema warden toegepast. Bij transiente 
berekeningen zijn deze veranderingen tussen opvolgende iteraties kleiner, waardoor een PISO schema betere 
resultaten kan opleveren. 

4.6.5 Optimale oplossingsstrategie 

De Segregated solver is beter geschikt voor een incompressibele of licht compressibele stroming, dan de Coupled 
solver. De stromingen die in dit onderzoek berekend warden, zijn van dit type, omdat het stromingsmedium (lucht) 
onder normale omstandigheden vrijwel incompressibel is . 

De Segregated solver heeft minder berekeningscapaciteit nodig dan de Coupled solver. Hierdoor is het mogelijk 
om bij gebruik van de Segregated solver en een gelijke berekeningscapaciteit een meer gedetailleerd grid te 
gebruiken, dan wanneer de Coupled solver word! gebruikt. 

In paragraaf 4.6.2 was reeds te lezen dat bij de Segregated solver alleen gebruik gemaakt kan warden van 
linearisatie via de implicit vorm . 
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Bij stromingen evenwijdig aan het grid is , indien rechthoekige cellen worden gebruikt, een eerste orde berekening 

voldoende. lndien het grid en de stroming meer complex zijn, dan zal een tweede orde berekening gewenst zijn . 

Het zal echter niet altijd mogelijk zijn om de resultaten van de diverse iteraties binnen de meer complexe tweede 

orde berekening te laten convergeren. Om dit te verhelpen kan gestart worden met een eerste orde discretisatie. 

Vervolgens kan een berekening met tweede orde discretisatie, met de resultaten van de eerste orde berekening, 
opgestart worden. 

Bij een stationaire berekening zal pressure-velocity coupling via een SIMPLE schema gewenst zijn. Bij een 

transiente berekening zal deze koppeling via een PISO schema betere resultaten op kunnen leveren. 

4.7 Conclusie 

Bij het maken van een CFO-model van het Koning Boudewijnstadion worden de voorwaarden in dit hoofdstuk 

gebruikt als startpunt voor de simulaties. Oil zijn , op dit moment, de enige aanknopingspunten bij het maken van 
een dergelijk CFO-model. Zowel bij het construeren van het grid, het opleggen van de randvoorwaarden , als bij het 

opstellen van de parameters voor de berekeningsmethode worden deze voorwaarden aangehouden. 
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5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk warden de resultaten van de CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning 
Boudewijnstadion besproken. Allereerst zal aangegeven warden hoe de vuistregels uit hoofdstuk 4 in acht zijn 
genomen bij het maken van het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion. Vervolgens warden de resultaten 
van de stationaire simulaties besproken, waarna deze vergeleken warden met de resultaten van de metingen uit 
hoofdstuk 3. De stationaire simulaties vormen de basis voor de transiente simulaties. 

5.2 Grid 

Een eerste stap bij het maken van het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion is het creeren van het grid. 
Hierbij zijn de vuistregels uit paragraaf 4.3 aangehouden. 

5.2.1 Gridopbouw 

De tribune in het Koning Boudewijnstadion hebben twee verschillende vormen, waarbij tribune 1 een andere vorm 
heeft dan tribune 2, 3 en 4 (Figuur 3.8 en 3.11 ). In de doorsnede van tribune 1 (Figuur 5.1) en 3 (Figuur 5.2) is te 
zien dat verfijning van het grid optreedt bij de hoekpunten en de openingen. Hierdoor is het mogelijk om 
kleinschalige effecten, zoals wervels , bij deze punten te voorspellen [Franke et al ; 2007] . 

Het grid op de verticale afscheidingen van tribune 1 is gelijk verdeeld als het grid op de verticale afscheidingen van 
tribune 3 (groen en blauw in figuur 5.1 en 5.2) . Hierdoor is het mogelijk om het middenterrein tussen deze tribunes 
en het buitengebied met 'wedged' cellen (Figuur 4.1) op te vullen. Bij de constructie van de 20 doorsnede van 
tribune 1 is rekening gehouden met de aanliggende trappentorens en politietorens (rood in figuur 5.1 ). Bij de 
constructie van de 20 doorsnede van tribune 2 is rekening gehouden met de doorgangen naar het buitengebied, 
het windscherm en het hoogteverschil tussen het buitengebied aan de west- en de oostzijde van het stadion (rood 
in figuur 5.2). 

Figuur 5. 1: Verticale doorsnede over tribune 1. 
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z 
Tribune 2 L, 

Figuur 5.2: Vertica/e doorsnede over tribune 2, 3 en 4. 

Het maken van een 30 grid vanuit een 20 grid gebeurt door het 'sweepen' van het 20 grid over een lijn. Hierbij 
wardt het grid in de richting van de lijn uitgetrokken en verdeeld in 30 cellen. Oelen die op deze manier wel 

verdeeld warden in cellen, maar die leeg zouden moeten zijn, zoals de aanliggende torens bij tribune 1 en de 
verhoging aan de westzijde van tribune 3, warden later verwijderd. 

Na het sweepen van de tribunes blijft tussen tribunes 1 en 2 en tussen tribunes 1 en 4 een opening over, welke 
opgevuld moet warden met cellen (Figuur 5.3) . Ooardat het stadion bestaat uit twee totaal verschillende 

tribunevormen kan het tussenstuk niet eenvoudig warden opgevuld met wedged cellen. Oaarentegen zal het 
tussenstuk opgevuld warden met 'tetrahedral ' cellen (Figuur 4.1 ). 

Figuur 5.3: Horizontale doorsnede over de doorgang tussen tribune 1 en 4. 

68 



Hoofdstuk 5. CFO: Resultaten 

Het gebied buiten het stadion is in meerdere sectoren verdeeld, zodat het verschil in bebouwingshoogte tussen 
deze delen aangegeven kan warden (Figuur 5.4) . Dit kan gedaan warden door het ingeven van verschillende 

waarden voar de aerodynamische ruwheidslengte (y0) [Wieringa; 1992] (Paragraaf 5.3.2) . 
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Figuur 5.4: Horizontale doorsnede over het domein. 

Het stadion is in het midden van het domein geplaatst (Figuur 5.4) . Hierdoor is het mogelijk om een grid te 
gebruiken voor alle windrichtingen . Hierbij is aan elke zijde van het stadion 20 maal de stadionhoogte (H) 
aangehouden als domeinlengte, waardoar de stroming de ruimte heeft om volledig te ontwikkelen (minimaal 15H 

[Hall ; 1992]). 

Het domein heeft een hoogte van 318 m. Deze hoogte is gelijk aan 10H (Figuur 5.5) (mimimaal 5H [Hall ; 1992]). De 
blockage ratio is 1,3 % en 1,8 % voor de breedte respectievelijk de lengte van het domein (maximaal 3% [Franke et 

al; 2007]) . 

z 

1567m 

4nm ---------~ L X 

Figuur 5.5: Verticale doorsnede over het domein. 
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5.2.2 Gridsensitiviteit 

In paragraaf 4.1 was te lezen dat 'CFD-resultaten alleen betrouwbaar zijn en/of gebruikt kunnen warden wanneer 

deze zijn uitgevoerd met een grid gebaseerd op gridsensitiviteitanalyse' [Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)]. Een te 

grof grid kan discretizatiefouten opleveren, terwijl een te fijn grid veel berekeningscapaciteit kost. 

Om het grid te optimaliseren ten aanzien van de bruikbaarheid en betrouwbaarheid is een gridsensitiviteitanalyse 

gemaakt. Hierbij is het grid fijner en grover gemaakt met een factor Ji [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)] . In totaal 

zijn vier verschillende grids (Tabel 5.1) bij windrichtingen B en D (Figuur 5.6) doorgerekend. De gebruikte 

oplossingsstrategie is beschreven in paragraaf 4.6.5 en de in- en uitlaatcondities zijn beschreven in paragraaf 

5.3.1 . Bij de gridsensitiviteitanalyse is het Realizable k-e model toegepast. 

Tabel 5. 1: Gridsensitiviteit. 
Grid Aantal cellen 

220.237 
2 699.839 
3 2.049.463 
4 3.577.553 

A- .. - CW') 
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Figuur 5.6: Windrichtingen gebruikt bij de CFO-simulaties van het Koning Boudewijnstadion. 
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In dit onderzoek ligt de nadruk op het windstromingspatroon in het stadion. De analyse van de gridsensitiviteit 

gebeurt dan ook door in het CFO-model van het stadion meetlijnen te plaatsen (Figuur 5.7) . Op deze meetlijnen 

wordt voor elk grid en voor de twee windrichtingen de windsnelheid bepaald (Grafiek 5.1 en 5.2) . Daarnaast zijn de 

contouren van de turbulente kinetische energie op een hoogte van 1. 75 m in en om het stadion weergegeven 

(Figuur 5.8 en 5.9) . 

Figuur 5. 7: Meetlijnen ten behoeve van de gridsensitiviteitanafyse. 

De resultaten laten zien dat bij de windrichting loodrecht op tribune 1 (windrichting B) geen optimaal grid is aan te 

wijzen (Grafiek 5.1 en figuur 5.8). Zowel de windsnelheid als de turbulente kinetische energie veranderen per grid. 

Dit kan twee redenen hebben. Ten eerste kunnen alle grids te grof zijn. Ten tweede kan er door het symmetrische 

grid een evenwichtsituatie zijn ontstaan, welke de resultaten instabiel maken. lndien de windrichting niet loodrecht 

op het stadion staat (windrichting D) is er wel een optimaal grid aan te wijzen , waardoor de tweede reden het meest 

acceptabel lijkt . Bij windrichting D geven grid drie en vier gelijke resultaten (Grafiek 5.2 en figuur 5.9), waardoor grid 

drie, welke minder cellen heeft dan grid vier en dus minder berekeningscapaciteit vergt, optimaal is . In het verdere 

onderzoek zal met grid drie gewerkt gaan warden. 

5.3 Randvoorwaarden 

Aan de randen van het domein warden verschillende voorwaarden opgelegd [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)] . Aan 

de inlaat word! de aanzet voor de stroming gegeven. Aan de uitlaat warden dezelfde turbulentiekarakteristieken 

ingegeven als aan de inlaat om zo terugstroming mogelijk te maken. Het bovenvlak en de zijvlakken warden als 

symmetrievlak aangeduid. De overige vlakken warden aangeduid als wand, waaraan later eigenschappen, zoals de 

ruwheid kunnen warden toegekend. 
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Grafiek 5. 1: Resultaten gridsensitiviteitanalyse bij windrichting B (windsnelheid op meetlijnen (Figuur 5. 7)) . 
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Figuur 5.8.a: Turbulente kinetische energie in 
de horizontale doorsnede in grid 1 op 1. 75 m 
hoogte bij windrichting B. 

Figuur 5.8.c: Turbulente kinetische energie in 
de horizontale doorsnede in grid 3 op 1.75 m 
hoogte bij windrichting B. 

Hoofdstuk 5. CFO: Resultaten 

Figuur 5.8.b: Turbulente kinetische energie in de 
horizontale doorsnede in grid 2 op 1. 75 m 
hoogte bij windrichting B. 

Figuur 5.8.d: Turbu/ente kinetische energie in de 
horizontale doorsnede in grid 4 op 1. 75 m 
hoogte bij windrichting B. 
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Grafiek 5.2: Resultaten gridsensitiviteitanalyse bij windrichting 0 (windsnelheid op meetlijnen (Figuur 5. 7)). 
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Figuur 5.9.a: Turbulente kinetische energie in 
de horizontale doorsnede in grid 1 op 1. 75 m 
hoogte bij windrichting D. 

Figuur 5.9.c: Turbulente kinetische energie in 
de horizontale doorsnede in grid 3 op 1.75 m 
hoogte bij windrichting D. 

Hoofdstuk 5. CFD: Resultaten 

Figuur 5.9.b: Turbulente kinetische energie in de 
horizontale doorsnede in grid 2 op 1. 75 m 
hoogte bij windrichting D. 

Figuur 5.9.d: Turbulente kinetische energie in de 
horizontale doorsnede in grid 4 op 1. 75 m 
hoogte bij windrichting D. 
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Een vergelijking tussen CFD-simulaties en metingen van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion -

5.3.1 In- en uitlaatcondities 

Aan de in- en uitlaat worden enkele eigenschappen van de stroming ingegeven. Deze eigenschappen zijn 
gebaseerd op de theorie in paragraaf 4.4.1 Aan de inlaat zijn dit de windsnelheid (U) en turbulentiekarakteristieken 

zoals de turbulente kinetische energie (k) en de turbulente dissipatie (s) . Aan de uitlaat worden dezelfde 

turbulentiekarakteristieken ingegeven als aan de inlaat om zo terugstroming mogelijk te maken [Blocken & 

Carmeliet ; 2006 (1)) . 

De luchtsnelheid aan de inlaat word! berekend volgens de log-law met een referentieluchtsnelheid (v,01) van 10 m/s 
op een referentiehoogte (z,01) van 10 m. De aerodynamische ruwheidslengte (y0) is een omgevingsparameter en 

word! bekend verondersteld (Paragraaf 5.3.2). 

5.3.2 Ruwheid van het oppervlak 

In paragraaf 4.4.2 is de theorie van de aerodynamische ruwheidslengte (y0) besproken. In deze paragraaf za 

besproken worden hoe de Yo in de omgeving van het Koning Boudewijnstadion bepaald is. 

Met behulp van de y0 [Wieringa; 1992) kan een vlak in een grid bij de berekening worden meegenomen als een ruw 
oppervlak. Hierdoor is het mogelijk om in een eenvoudig grid veel detail aan te brengen. In het grid van het Koning 

Boudewijnstadion is in de omgeving geen detail aangebracht. Enke! de verhoging van 12 m tussen de oost- en 

westzijde van het stadion is bij het maken van het grid meegenomen (Figuur 5.2) . Wanneer een Yo op de omgeving 
word! toegepast , dan zal de windstroming zich meer waarheidsgetrouw gaan gedragen. 

Het grid van het Koning Boudewijnstadion is opgedeeld in sectoren. Het binnengebied (Figuur 5.4 en 5.5) heeft 

een afstand van vijf maal de stadionhoogte (H) tot het stadion. Daarbuiten is een grater vlak aangemaakt met een 

afstand tot het stadion van 20H (buitengebied). Doordat de omgeving is verdeeld in sectoren kan bij een draaiende 

windrichting de ruwheid van de omgeving worden aangepast aan de werkelijkheid . 

Bij de bepaling van de Yo in de omgeving van het Koning Boudewijnstadion is gebruik gemaakt van enkele 

hulpmiddelen. Ten eerste een observatie van de omgeving, waarbij de omgeving gefotografeerd is (Figuur 3.6, 3.7 

en 3.8) . Daarnaast is gebruik gemaakt van Google Earth (Figuur 5.10 en 5.11) [Google Earth; 2006). Deze 
applicatie geeft de gebruiker de mogelijkheid om luchtfoto's van bepaalde gebieden te bekijken, waardoor op een 

eenvoudige manier een groot gebied beschouwd kan worden. Ook word! gebruik gemaakt van de door Wieringa 
gereviseerde ruwheidclassificatie van Davenport [Wierenga; 1992) . Deze stelt dat het windstromingsprofiel in het te 
onderzoeken gebied word! be.invloed door het landschap tot op vijf kilometer stroomopwaarts (Figuur 5.11). De 

door Wieringa gereviseerde ruwheidclassificatie van Davenport leidt tot waarden voor de y0 per sector in het CFO 

model van het Koning Boudewijnstadion als in label 5.2. 

Tabel 5.2: Aerodynamische ruwheidslengte (yr) per sector. 
BinnenQebied Buiten :Jebied 

Sector Vn fml Sector Yn [m] 
1 0.50 11 1.00 
2 0.50 12 1.00 
3 0.50 13 1.00 
4 0.25 14 2.00 
5 0.25 15 2.00 
6 1.00 16 2.00 
7 1.00 17 2.00 
8 0.50 18 2.00 
9 0.50 
10 0.25 
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Hoofdstuk 5. CFO: Resultaten 

De Yo kan in Fluent ingegeven warden via een ruwheidshoogte (K,J en een ruwheidsconstante (Cs) (Paragraaf 
4.4.2). Hierbij wordt de Cs ingegeven via een user defined function (udD . Deze udf-Cs heeft een waarde van 87 

gebaseerd op formule 4. 11 (y0 = 2 m, K, < yP = 0.225 m) . 

y 

Figuur 5. 10: Projectie van de sectoren op de omgeving. 

y 

Figuur 5. 11: Projectie van de tot vijf kilometer verlengde sectoren op de omgeving. 
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Een vergelijking tussen CFD-simulaties en metingen van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion 

5.4 Stationaire simulaties 

In paragraaf 4.2 is aangegeven dat geen turbulentiemodel superieur is voor alle gevallen [Fluent; 2006). De eerste 

stationaire simulaties van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion zijn dan oak bedoeld om het 
turbulentiemodel te vinden dat dit windstromingspatroon het beste kan voorspellen. 

De stationaire simulaties zijn uitgevoerd met grid drie uit de gridsensitiviteitanalyse (Paragraaf 5.2.2). De 
randvoorwaarden zijn gelijk aan die in paragraaf 5.3. Deze simulaties zijn uitgevoerd voor windrichtingen B en D 
(Figuur 5.6) en zes turbulentiemodellen (Spalart-Allmaras model (SA), Standard k-e model (Ske), RNG k-e model 
(RNG), Realizable k-e model (Rke), Standard k-w model (Skw), Shear Stress k-w model (SST)). 

Met het Reynolds Stress Model (RSM) werd geen convergentie bereikt. Hierbij zijn verschillende methoden 
uitgeprobeerd om loch convergentie te verkrijgen. Zo is geprobeerd om in plaats van tweede orde oak eerste orde 
discretisatie toe te passen. Oak is geprobeerd om pressure-velocity coupling via het PISO schema met 'skewness 
correction' toe te passen, in plaats van het SIMPLE schema. Dit laatste kan betere resultaten geven voor simulaties 
met een ongestructureerd grid of een hybride grid [Fluent; 2006). Daarnaast zijn de 'under relaxation factors' 
verlaagd en is geprobeerd om het startpunt van de simulatie te optimaliseren door de data van simulaties met 
andere turbulentiemodellen in te voeren. Deze methoden hebben geen convergentie met het RSM model 
opgeleverd. 

Bij het toepassen van het Skw model trad geen convergentie op wanneer tweede orde discretisatie werd 
toegepast. De resultaten van dit turbulentiemodel zijn dan oak behaald met eerste orde discretisatie. 

De resultaten van de diverse turbulentiemodellen zijn vergeleken met de resultaten van de metingen door deze in 
de plattegrond van het Koning Boudewijnstadion weer te geven (Figuur 5.12). Hierbij zijn de meetresultaten 
weergegeven waarbij de 10-minuut gemiddelde windrichting op de referentiepositie overeenkomt met de 
windrichting op de referentiepositie in de simulatie. Doordat bij de meetresultaten bij een bepaalde 10-minuut 
gemiddelde windrichting op de referentiepositie niet altijd voldoende 10-minuut gemiddelden in het stadion 
beschikbaar zijn , zijn oak de resultaten voor de windrichtingsdomeinen direct hieraan grenzend weergegeven. 

Naar aanleiding van de stationaire simulaties met de diverse turbulentiemodellen kunnen verschillende uitspraken 
warden gedaan. Zo valt in figuur 5.12 op dat vrijwel geen verschi l aanwezig is tussen de resultaten van de 
simulaties met de verschillende turbulentiemodellen. De keuze voor een turbulentiemodel lijkt een minimale invloed 

hebben op het berekende windstromingspatroon in het stadion. 

Daarnaast zijn er grate verschillen tussen de resultaten van de CFD-simulaties en de metingen. Deze simulaties 

lijken het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion slecht te voorspellen. 

Bij de resultaten van de metingen valt op dat een kleine draaiing (10°) van de 10-minuut gemiddelde windrichting 
op de referentiepositie een groat verschil kan geven in het windstromingspatroon in het stadion. Het 
windstromingspatroon in het stadion lijkt dus zeer gevoelig te zijn voor kleine draaiingen in de windrichting op de 

referentiepositie. 
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Figuur 5.12.a: Vergelijking van de CFD-simulatie met 
het SA turbulentiemodel bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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Figuur 5.12.c: Vergelijking van de CFD-simulatie met 
het Ske turbulentiemodel bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 35° en 65°. 

Hoofdstuk 5. CFO: Resultaten 
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Figuur 5.12.b: Vergelijking van de CFO-simulatie met 
het SA turbulentiemodel bij windrichting 0 met de 
metingen bij windrichtingen tussen 345° en 15°. 
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Figuur 5.12.d: Vergelijking van de CFO-simulatie met 
het Ske turbulentiemodel bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 345° en 15°. 
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Figuur 5.12.e: Vergelijking van de CFO-simulatie met 
het Rke turbulentiemodel bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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Figuur 5.12.g: Vergelijking van de CFO-simulatie met 
het RNG turbulentiemodel bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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Figuur 5. 12.f: Verge/ijking van de CFD-simulatie met het 
Rke turbulentiemodel bij windrichting 0 met de 
metingen bij windrichtingen tussen 345° en 15°. 
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Figuur 5.12.h: Vergelijking van de CFD-simulatie met 
het RNG turbulentiemodel bij windrichting 0 met de 
metingen bij windrichtingen tussen 345° en 15°. 
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Figuur 5. 12.i: Verge/ijking van de CFO-simulatie met 
het Skw turbulentiemodel bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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Figuur 5. 12.k: Vergelijking van de CFD-simulatie met 
het SST turbulentiemode/ bij windrichting B met de 
metingen bij windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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Figuur 5. 12.j: Verge/ijking van de CFD-simulatie met het 
Skw turbulentiemodel bij windrichting D met de 
metingen bij windrichtingen tussen 345° en 15°. 
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5.5 Modelaanpassingen 

Naar aanleiding van de stationaire simulaties (Paragraaf 5.4) warden enkele aanpassingen gemaakt aan het CFD

model. Hierbij word! getracht om een betere gelijkenis te verkrijgen tussen de resultaten van de metingen en de 
resultaten van de simulaties. 

5.5.1 Homogeniteit van het windstromingsprofiel over het aanstroomvlak 

In paragraaf 4.4.2 is gesteld dat wanneer een windstromingsprofiel aan de inlaat wardt ingegeven en een 

aerodynamische ruwheidslengte (y0) wardt gebruikt, voldaan moet worden aan een harizontaal homogene 

windstroming in het aanstroomtraject en uitstroomtraject [Blacken et al; 2007). Om dit te bereiken wordt een user 

defined function voor de ruwheidsconstante (udf-Cs) gebruikt (Paragraaf 5.3.2) . 

De resultaten van de eerste stationaire simulaties van het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion (Paragraaf 

5.4) laten zien dat de Yo een niet te overschrijden maximum waarde heeft binnen de programmatuur (Bijlage 4: yP > 
y0). Om dit te omzeilen wordt bij de overige berekeningen een windstromingsprofiel aan de inlaat gebaseerd op 

een Yo van 1 m gebruikt. Daarnaast zal een c. van 1 warden ingevoerd zonder gebruik te maken van de user 
defined function. Ook zal de lengte van het aanstroomvlak warden verkleind, zodat het windstromingsprofiel minder 

kans heeft om zich aan te passen. 

Ter controle van de homogeniteit van het windstromingsprofiel over het aanstroomvlak is in een leeg domein het 
windstromingsprofiel bepaald aan de inlaat en aan de 'incident' (ter hoogte van het stadion) . Dit is gedaan voor 

een windstromingsprofiel gebaseerd op een Yo van 2 m, zoals deze was bij een aanstroomvlak met een lengte van 

20 maal de hoogte van het stadion (H) (Figuur 5.13) (Paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4) . Hierbij is een c. van 1 en een udf

c. van 87 aangehouden. Daarnaast is het windstromingsprofiel gebaseerd op een Yo van 1 m, bij een 
aanstroomvlak van 1 OH bepaald (Figuur 5.14). Deze windstromingsprofielen zi jn weergegeven als de luchtsnelheid 

(U) (Grafiek 5.3) en de turbulente kinetische energie (k) (Grafiek 5.4) . 

lnlaat Incident 

Figuur 5. 13: Ooorsnede over een /eeg domein met een lengte van het aanstroomvlak van 20H. 

lnlaat Incident 
i 

L, 
Figuur 5. 14: Doorsnede over een leeg domein met een lengte van het aanstroomvlak van 1 OH. 
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Luchtsnelheid windstromingsprofiel 

280 

10 12 14 16 18 20 22 24 

Luchtsnelheid [m/s] 

26 

-lnlaatyO = 2 m 

- lnlaatyO = 1 m 

- Incident yO = 2 m, Cs = 1 

28 - lncidentyO = 2 m, UDF-Cs = 89 

- Incident yO = 1 m, Cs = 1 

Grafiek 5.3: Luchtsnelheid van het windstromingsprofiel aan de inlaat en de incident bij een aanstroomlengte van 
20H gebaseerd op een Yo van 2 m (Cs = 1 en udf-Cs = 87) en een windstromingsprofie/ aan de inlaat en de 
incident bij een aanstroomlengte van 10H gebaseerd op een Yo van 1 m (Cs = 1). 

Turbulente kinetische energie windstromingsprofiel 
320 

§: 200 1--~~~~~~---jf-+~~~~~~~~~~~~-+--+-~~~~ 

~ g 1ro 1--~~~~~~+-1--~~~~~~~'--~~~~l'---4~~~~ 

::c 

120 

Turbulente kinetische energie [m2/s2
] 

- lnlaaty0 =2 m 

- lnlaatyO = 1 m 

- lncidentyO = 2 m, Cs= 1 

10 - Incident yO = 2 m, UDF-Cs = 89 

- lncldent yO = 1 m,Cs= 1 

Grafiek 5.4: Turbulente kinetische energie van het windstromingsprofiel aan de inlaat en de incident bij een 
aanstroomlengte van 20H gebaseerd op een Yo van 2 m (Cs = 1 en udf-Cs = 87) en een windstromingsprofiel 
aan de inlaat en de incident bij een aanstroomlengte van 10H gebaseerd op een Yo van 1 m (Cs = 1). 

In de grafieken 5.3 en 5.4 is duidelijk te zien dat het toepassen van een korter aanstroomvlak, een inlaatprofiel 
gebaseerd op een Yo van 1 m en een Cs van 1 een positief effect heeft op de horizontale homogeniteit van het 

windstromingsprofiel. 
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5.5.2 Hoogteverschil 

In het grid van het Koning Boudewijnstadion dat in paragraaf 5.2 is gemaakt is het hoogteverschil tussen de west
en oostzijde van het stadion weergegeven als een verticale wand van 12 m. De resultaten van de stationaire 
simulaties (Paragraaf 5.4) laten zien dat deze plotselinge overgang grote invloed kan hebben op het 
windstromingspatroon rond het stadion en daardoor mogelijk ook op het windstromingspatroon in het stadion 
(Figuur 5.15) . Hierbij onstaat in de hoek tussen de verticale wand en het stadion een sterke verticale windstroming. 
In werkelijkheid is deze overgang geleidelijker (Figuur 5.16), waardoor de windstroming meer horizontaal gericht 
kan zijn. 

Figuur 5. 15: Windstromingspatroon bij de aansluiting 
windrichting 0 . 

z 

y x 
van de vertica/e wand van 12 m en het stadion bij 

Figuur 5.16: Geleide/ijke overgang bij het hoogteverschil van 12 m tussen de west- en oostzijde van het Koning 
Boudewijnstadion. 
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Om dit probleem te verhelpen zal dit hoogteverschil geleidelijk moeten worden aangebracht. Het blijkt echter zeer 
lastig om een hellend vlak in het grid aan te brengen. Om dit te omzeilen is het hoogteverschil in kleine stappen 

aangebracht (Figuur 5.17) . 

x 
Figuur 5. 17: Windstromingspatroon bij de aansluiting van het stapsgewijze hoogteverschil van 12 m en het 
stadion bij windrichting 0 . 

5.5.3 Poreuze delen 

In het CFO-model uit paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4 zijn poreuze delen als hekken en bomen niet meegenomen. De 

invloed van deze hekken leek op voorhand minimaal door de kleine afmetingen van deze hekken in vergeli jking met 
de grootte van het stadion (Figuur 5.18). 

Figuur 5. 18: Poreuze de/en bij het Koning Boudewijnstadion. Unks: hek bij de opening tussen tribune 1 en 4. 
Midden: hek tussen het stadion en het buitengebied bij Tribune 2, 3 en 4. Rechts: bomen aan de zuidzijde van 
het stadion. 

De mogelijk invloed van deze poreuze delen op het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion word! 
onderzocht door deze delen als poreus medium in te voeren. De weerstand van deze delen is bepaald door in een 

eenvoudig 20-model de relatie tussen de porositeit ( 8) (Formule 5.1) en de inertie weerstand (C2) (For mule 5.2) te 

bepalen (Figuur 5.19 en grafiek 5.5). 
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Hierin is : 

c = /).p 
2 Ji · p·v2 ·d 

Hierin is: 

de porositeit [-) 

het oppervlak van het open deel [m•j 

het totale oppervlak [m2
) 

de inertie weerstand [1/m) 

het drukverschil [Pa] 

de soortelijke dichtheid van het medium [kg/m3
) 

de snelheid van het medium [m/s) 

de dikte van het poreuze medium [m) 

Figuur 5. 19: Eenvoudig 20-mode/ ter bepaling van de relatie tussen de porositeit en de inertie weerstand. 

-------------
Relatie tussen porosltelt en de inertie weerstand 

.. ---->--·-------------------------

~ .. 
~ ll f-----------\--------------------~---
.fl 
I!! .. • ; 
• • 
t: 
s' 

., ., 
Porosltelt 1-1 

Grafiek 5.3: Re!atie tussen de porositeit en de inertie weerstand. 

0,1 

(5.1) 

(5.2) 

In het CFO-model met modelaanpassingen is voor de porositeit van de hekken een waarde van 50% aangehouden. 

De bomen aan de zuidzijde van het stadion hebben een porositeit van 75% gekregen. 
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5.6 Stationaire simulaties met modelaanpassingen 

In paragraaf 5.4 kwam naar voren dat er vrijwel geen verschil is tussen de resultaten van de CFD-simulaties met de 

verschillende turbulentiemodellen. Het zal dan ook weinig zinvol zijn om de overige simulaties met alle turbulentie
modellen uit te voeren. Daarentegen zal gesimuleerd warden met het Realizable k-E model (Ake) . Dit model staat 

bekend om zijn robuustheid en het vermogen om roterende stromingen goed te voorspellen [Shih et al; 1995, 
Fluent; 2006]. 

Daarnaast werd in de meetresultaten gezien dat een kleine draaiing van de windrichting op de referentiepositie kan 
leiden tot een groot verschil in het windstromingspatroon in het stadion (Paragraaf 5.4) . Om te bepalen of dit effect 
ook in de simulaties te zien is wordt gesimuleerd met twee extra windrichtingen, A en C (Figuur 5.6). Deze 
windrichtingen liggen 10° ten noorden en ten zuiden van windrichting B. Daarnaast zal een extra windrichting (E) 
warden toegevoegd, zodat de vergelijking met de resultaten van de metingen uitgebreid kan warden. Deze 
windrichting staat loodrecht op windrichting B. 

De resultaten van de simulaties van het CFO-model met modelaanpassingen met het Rke model voor de 
windrichtingen A Vm D zijn te vinden in figuur 5.20. 

C") 

Q) 
c: 
::::s 
.0 ·c: 
I-

SOm 

,_N 
I 

10-minuut gemiddelde meetdata 
--.. ~ (Referentiewindrichting tussen 45' en 55• ) 
__ .... 10-minuut gemiddelde meetdata 

.. (Referentiewindrichting tussen 55' en 65' ) 

--~ ..... 10-minuut gemiddelde meetdata 
(Referentiewindrichting tussen 65' en 75' ) 

__ ., .. Simulatie resultaten met het Realizable k-c model 
b1j windrichting A 

y 

Figuur 5.20.a: Vergelijking van de CFO-simulatie van 
het CFO-model met modelaanpassingen met het Rke 
turbulentiemodel bij windrichting A met de metingen 
bij windrichtingen tussen 45° en 75°. 

C") 

Q) 
c: 
::::s .... .Q 
·c: 
I-

Tribune/ N rx 
- / i 

SOm y 
10-minuut gemiddelde meetdata 

--• .. • (Referentiewindrichting tussen 35' en 45') 

.. 10-minuut gerniddelde meetdata 
--•• (Referenliewindrichting tussen 45• en 55' ) 
__ ... ., 10-minuut gerniddelde meetdata 

(Referentiewindrichting tussen 55• en 65' ) 

- --II==• Simulatie resultaten met het Reahzable k-c model 
- bij windrichting B 

Figuur 5.20.b: Vergelijking van de CFO-simulatie van 
het CFO-model met modelaanpassingen met het Rke 
turbulentiemodel bij windrichting B met de metingen bij 
windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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50m 

C") 

Cl) 
c 
;:, 
.c ·c: 
I-

1 O.minuut gemiddelde meetdata 
---.... (Referentiewindrichting tussen 25° en 35°) ---t...... 10.minuul gemiddekle meetdata 

(Referentiewindrichtlng tussen 35° en 45°) 

---! .... 10.minuut gerniddelde meetdata 
(Referentiewindrichting tussen 45° en 55") 

---! ...... Simulatie resultaten met het Realizable k-< model 
bij wlndrichting C 

y 

Figuur 5.20.c: Vergelijking van de CFO-simulatie van 
het CFO-model met modelaanpassingen met het Rke 
turbulentiemodel bij windrichting C met de metingen 
bij windrichtingen tussen 25° en 55°. 

Cl) 
c 
;:, 
.c ·c: 
I-
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Cl) 
c 
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---.... (Referenliewindrichting tussen 305• en 315") 

10-minuut gemiddekle meet data 
--....... (Referentiewlndrichting tussen 315• en 325°) 

__ _, .. _. 10-minuut gemiddelde meetdata 
(Referentiewindrichting tussen 325• en 335°) 

__ _,..,.., Simulatie resultaten met het Realizable k-< model 
b1j windrichting E 

y 

Figuur 5.20.f: Vergelijking van de CFO-simulatie van 
het CFO-model met modelaanpassingen met het Rke 
turbulentiemodel bij windrichting E met de metingen 
bij windrichtingen tussen 305° en 335°. 
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-
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Figuur 5.20.d: Vergelijking van de CFO-simulatie van 
het CFO-model met modelaanpassingen met het Rke 
turbulentiemodel bij windrichting 0 met de metingen bij 
windrichtingen tussen 345° en 15°. 
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De resultaten van de simulaties van het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion met modelaanpassingen 
laten weinig verschil zien met de resultaten van de simulaties met het CFO-model zonder modelaanpassingen 

(Paragraaf 5.4). Hierdoor laat de vergelijking met de metingen ook hier een slechte overeenkomst zien. Oil verschil 
kan meerdere oorzaken hebben, waarvan er hier twee behandeld warden. 

Een eerste oorzaak kan gevonden warden in de positionering van de meetapparatuur bij de metingen. Deze 
positionering is gedaan aan de hand van de startlijnen op de atletiekpiste, welke een voorgeschreven positie 
hebben [IMF; 2006] en aan de hand van het uitpassen van afstanden op het middenterrein. Oil is gedaan omdat 
een betere methode op het moment van de metingen niet beschikbaar was. Hierdoor kan vanuit deze positionering 
een grate onnauwkeurigheid in de vergelijking tussen de resultaten van de metingen en de resultaten van de 
simulaties optreden. Het is dan ook van belang de gevoeligheid van de positionering van de meetapparatuur te 
onderzoeken. 

Deze gevoeligheid is onderzocht door in de resultaten van de CDF-simulaties rond de meetposities enkele punten 
op een afstand van twee meter te plaatsen (Figuur 5.21) . Op deze punten zijn de maximale en de mini male u- en v
componenten van de windsnelheid bepaald. Deze zijn vervolgens in een grafiek uitgezet samen met de u- en v
componenten van de bijbehorende metingen. Dit is gedaan voor windrichtingen A Vm E. De uitgebreide resultaten 
hiervan zijn le vinden in de bijlagen (Bijlage 5: Gevoeligheid positionering meetposities) . De resultaten voor 
windrichting C zijn weergegeven in grafiek 5.6 en 5.7. 

Figuur 5.21: Gevoe/igheid van de positionering van de meetapparatuur bij windrichting B. Unks: situatie zoals 
gebruikt in paragraaf 5.4 en 5.6. Rechts: meetpunten rand oude meetpunten voor gevoeligheidsanafyse. 

Uit de analyse van de gevoeligheid van de positionering van de meetposities blijkt dat de spreiding van de u- en v
componenten van de windsnelheid in de resultaten van de metingen en in de resultaten van de simulaties groat is. 
Dit geeft echter niet direct aanleiding tot de conclusie dat dit de oorzaak is voor de verschillen tussen de resultaten 
van de metingen en de resultaten van de simulaties. lndien di! wel het geval zou zijn, dan moeten de resultaten van 
de simulaties binnen de spreiding van de resultaten van de metingen vallen en dit is slechts sporadisch het geval. 

Een andere oorzaak kan zijn dat de simulaties stationair zijn , waardoor bepaalde verschijnselen als 
wervelafscheiding niet meegenomen warden in de resultaten (Paragraaf 4.5) . In paragraaf 5.7 warden transiente 

simulaties toegepast op het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion. 
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Grafiek 5. 6: Spreiding van de u-component van de windsnelheid op 2 m rand de meetposities bij windrichting C. 
Spreiding van de u-component van de windsnelheid bij de metingen bij drie naastgelegen windrichtingen op de 
referentiepositie (25°-35°, 35°-45°, 45°-55°) . 
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Grafiek 5. 7: Spreiding van de v-component van de windsnelheid op 2 m rand de meetpositie bij windrichting C. 
Spreiding van de v-component van de windsnelheid bij de metingen bij drie naastgelegen windrichtingen op de 
referentiepositie (25°-35°, 35°-45°, 45°-55°). 
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5. 7 Transiente simulaties 

Naar aanleiding van de resultaten van de metingen (Hoofdstuk 3) en de resultaten van de stationaire simulaties 

(Paragraaf 5.4 en 5.6) is een onderzoek naar transiente simulaties wenselijk. De resultaten van de metingen lieten 

zien dat het windstromingspatroon in het stadion sterk variabel is en dat dit slechts deels verklaard kan warden 
door het variabele windstromingspatroon ter plaatse van de referentiemeting (Paragraaf 3.7.3). Verwacht wordt dat 

het variabele windstromingspatroon op de referentiepositie, door onder andere wervelafscheiding, een sterk 
variabel windstromingspatroon in het stadion teweeg brengt. Een vergelijking tussen de resultaten van de 

stationaire simulaties en de resultaten van de metingen liet zien dat deze stationaire simulaties het 
windstromingspatroon in het stadion slechts in beperkte mate kunnen voorspellen. 

In deze paragraaf zal allereerst een transiente simulatie warden gemaakt aan de hand van een bekend 

windstromingspatroon rond een kubus. Hierna wordt een transiente simulatie van het CFO-model van het Koning 

Boudewijnstadion gemaakt. 

5.7.1 Transiente simulatie van het windstromingspatroon rond een kubus 

In paragraaf 4.5.2 is naar voren gekomen dat Detached Eddy Simulation (DES) de beste methode lijkt om het 
transiente gedrag van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen. De werking van 

DES zal getest warden door een bekend windstromingspatroon rond een kubus te simuleren. Een belangrijk aspect 

hierbij is de lengte van de wervel achier de kubus. Deze wordt door stationaire simulaties sterk overschat [Rodi et 

al; 1997, laccarino et al ; 2003], terwijl transiente simulaties met Reynolds-averaged Navier Stokes (RANS) 

[laccarino et al ; 2003] en Large Eddy Simulation (LES) [Rodi et al; 1997. Shah & Ferziger; 1997] deze lengte veel 

beter benaderen. 

Het model dat hier gesimuleerd gaat warden bestaat uit een kubus van 1 m3 in een domein met een lengte van tien 

maal de hoogte (H) van de kubus, een breedte van 7H en een hoogte van 2H [Shah & Ferziger; 1997] . Ten 

behoeve van de wervelafscheiding zal het beter zijn om dit domein grater te maken en zal er gesimuleerd gaan 

warden in een domein met een lengte van 20H, een breedte van 15H en een hoogte van 3H [laccarino et al ; 2003] 

(Figuur 5.22) . 

3H 

z 
~~--~~~~~1-5-H~~~~~~~--

Figuur 5.22: Domein transiente simulatie van het windstromingspatroon rond een kubus. 
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Het Strouhalgetal ligt voor balken tussen 0.12 en 0.16 [Sarioglu & Yavuz; 1999] . De karakteristieke lengte (0) van 

de kubus is 1 m en de luchtsnelheid (U) is 5 m/s [laccarino et al ; 2003]. De frequentie van wervelafscheiding (f) kan 

met deze gegevens bepaald worden (Formule 4.13). Hieruit volgt een tijdsperiode (T) van wervelafscheiding tussen 

1.3 s en 1. 7 s. Om een optimale weergave te krijgen van de werkelijkheid moeten minimaal 20 tijdstappen per 

periode worden doorlopen [Fluent; 2006] . Oil leidt tot een minimale tijdstap van 0.07 s (0.05 s [laccarino et al; 

2003]). Een 'inslingertijd' van drie periodes (5.1 s) word! gebruikt , zodat het domein zich kan vullen met wervels . 

Hierna word! het windstromingspatroon over twee periodes (3.4 s) gemiddeld door 'data sampling for time 

statistics' toe te passen [Fluent; 2006] . 

In label 5.3 word! een vergel ijking gemaakt tussen de resultaten uit de literatuur en de resultaten van de transiente 

simulaties met DES (Figuur 5.23 en 5.24) . Hieruit blijkt dat DES in staat is om de lengte van de wervel achier de 

kubus goed te voorspellen. 

Tabet 5. 3: Lengte van de weNel achter de kubus. 
Onderzoek Methode 

Martinuzzi & Tropea; 1993 
Rodi et al ; 1997 
Rodi et al; 1997 
Shah & Ferziger; 1997 
laccarino et al; 2003 
laccarino et al; 2003 
Huidige onderzoek 
Huidige onderzoek 

Experimenten 
Transient (LES) 
Stationair (RANS) 
Transient (LES) 
Stationair (RANS) 
Transient (RANS) 
Stationair (RANS) 
Transient (DES) 

Lengte van de wervel 
achter de kubus 
1.61 2H 
1.432H 
2.731H 
1.690H 
3.315H 
1.876H 
3.364H 
1.942H 

Figuur 5.23: Snelheidsvectoren bij de stationaire simulatie met het Realizable k-e model. 

Figuur 5.24: Middeling van de snelheidsvectoren bij een transiente simulatie met DES. 
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5.7.2 Transiente simulaties van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion 

Transiente simulaties met DES van het windstromingspatroon rand een kubus zijn in staat om de lengte van de 

wervel achter de kubus bet er te voorspellen dan stationaire simulaties (Paragraaf 5. 7 .1). Daarnaast zijn transiente 

simulaties in staat om tijdsafhankelijke fenomenen als wervelafscheiding te voorspellen [Martinuzzi & Havel; 2004, 

Fluent; 2006) . Deze wervelafscheiding treed! op met een bepaalde frequentie (f) , afhankelijk van de stromings

snelheid (U) en de karakteristieke lengte (D). Binnen de complexe geometrie van het Koning Boudewijnstadion zijn 

veel verschillende karakteristieke lengtes aanwezig. Daarnaast is de stromingssnelheid vanwege het complexe 
windstromingspatroon moeilijk te voorspellen. Hierdoor kunnen veel verschillende schalen van turbulente fluctuatie 

voorkomen. Het is van belang om bij de transiente simulaties de schalen van turbulente fluctuatie met de meeste 
invloed op het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspel len. 

Het Strouhalgetal ligt voor balken (net als het Koning Boudewijnstadion hebben deze rechte hoeken) tussen 0.12 

en 0.16 [Sarioglu & Yavuz; 1999). Zoals eerder aangegeven is het lastig om de karakteristieke lengte en de 
stromingssnelheid in het CFO-model van het koning Boudewijnstadion te bepalen [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)). 

De enige aanknopingspunten zijn het grid van het Koning Boudewijnstadion (Paragraaf 5.1) en de resultaten van 

de stationaire simulaties (Paragraaf 5.4 en 5.6) . De wervels die van belang kunnen zijn met betrekking tot het 

windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion zijn gebaseerd op een karakteristieke lengte tussen 5 m en 

30 m en een luchtsnelheid tussen 5 m/s en 10 m/s. Met deze gegevens kan de frequentie van wervelafscheiding 

bepaald warden (Formule 4.13) (Tabel 5.4). 

Tabel 5.4: Bepaling van de frequentie van wervelafscheiding in het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion. 
f [Hzl 

U m/s] 
5 10 

St[-] 
0.12 0.16 0.12 0.16 

D[m] I 5 0.12 0.16 0.24 0.32 

I 30 0.02 0.03 0.04 0.05 

In tabel 5.4 is te zien dat de grootste frequentie van wervelafscheiding die van belang kan zijn voor het 

windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion 0.32 Hz is. Dit is gelijk aan een periode (T) van 3 s. De 

laagste frequentie en dus de grootste periode is hier respectievelijk 0.02 Hz en 50 s. 

Om een optimale weergave te krijgen van de werkelijkheid moeten minimaal 20 tijdstappen per periode warden 
doorlopen [Fluent; 2006). Dit leidt tot een minimale tijdstap van 0.15 s, gebaseerd op een periode van 3 s. Bij de 
transiente simulaties in paragraaf 5.7.1 is gebleken dat een 'inslingertijd' nodig is om het domein te vullen met 

wervels. Deze inslingertijd bedraagt ongeveer drie volledige periodes en zal hier 150 s zijn, gebaseerd op een 

periode van 50 s. Daarnaast zal voor een goede tijdsmiddeling van het windstromingspatroon via 'data sampling 

for time statistics' [Fluent; 2006) minimaal twee keer een gehele periode moeten warden doorlopen en dit zal hier 

100 s zijn. 

Het aantal windrichtingen, waarbij is gesimuleerd, is beperkt door de beschikbare tijd binnen het project. De 

windrichtingen, waarbij gesimuleerd is, zijn windrichting Ben windrichting D (Figuur 5.6). Deze windrichtingen zijn 

gekozen, omdat op veel meetposities in het stadion bij deze windrichtingen 10-minuut gemiddelden bepaald zijn 

(Hoofdstuk 3) . 

De variabiliteit van het windstromingspatroon in het stadion is weergegeven door per 1/5T het windstromings

patroon op een hoogte van 1.75 m weer te geven bij windrichting B (Figuur 5.25). 
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y 

Figuur 5.25.a: Vectoren van de windsnelheid, op een 
hoogte van 1. 75 m, bij windrichting B, t = 0. 

Figuur 5.25.c: Vectoren van de windsnelheid, op een 
hoogte van 1. 75 m, bij windrichting B, t = 3/5 T. 

y 

Figuur 5.25.e: Vectoren van de windsnelheid, op een 
hoogte van 1. 75 m, bij windrichting B, t = 4/5 T. 
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Figuur 5.25.b: Vectoren van de windsnelheid, op een 
hoogte van 1. 75 m, bij windrichting B, t = 1 /5 T. 

Figuur 5.25.d: Vectoren van de windsnelheid, op een 
hoogte van 1. 75 m, bij windrichting B, t = 4/5 T. 

y 

Figuur 5.25.f: Vectoren van de windsnelheid, op een 
hoogte van 1. 75 m, bij windrichting B, t = T. 
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Hoofdstuk 5. CFO: Resultaten 

Bij de metingen is vastgesteld dat het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion een variabel karakter 

heeft (Paragraaf 3.7.3) . In figuur 5.25 is te zien dat ook de resultaten van de transiente CFD-simulaties een variabel 

karakter tonen. Het is echter de vraag hoe de variabiliteit in de resultaten van de simulaties zich verhoudt tot de 

variabiliteit die werd gezien in de resultaten van de metingen. In de grafieken 5.6 t/m 5.8 zijn op enkele meetposities 

in het stadion (C1, C5 en G2 (Figuur 5.26)) de u- en v-component uitgezet voor de metingen (355° < <1>,01 < 5°) en 

de transiente simulatie (windrichting D). 

~ 

Cl) 
c 
:::::s •C5 .Q 
·c 
t-

Figuur 5.25: Meetposities C1 , CS en G2. 

u-<e>mponent van de wlndsnelheld op meetposltle Cl 

Grafiek 5.6.a: u-component van de windsnelheid op 
meetpositie C1 bij de metingen (355° < c/>,.1 < 5°) en de 
transiente simulaties (windrichting 0). 

C") 
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:::::s 

.Q 
·c: 
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v-<e>mponent van de wlndsnelheld op meetposltle Cl 

1--------- - Metingen 
- Transiente simulatie 1---------

Grafiek 5.6.b: v-component van de windsnelheid op 
meetpositie C1 bij de metingen (355° < ct>,., < 5°) en de 
transiente simulaties (windrichting 0). 
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I 
10 

6 

4 

u-component van de windsnelheid op meetposltle CS 

,__ ________ -- Metingen 
- Transiente simulatie ,__ _______ _ 

s 
Grafiek S. 7.a: u-component van de windsne/heid op 
meetpositie CS bij de metingen (3SS 0 < <P,., < S0

) en de 
transiente simulaties (windrichting 0). 

u-<omponent van de wlndsnelheid op meetpositie G2 

,__ ________ --Metingen 
- Transiente simulatie 

s 

Grafiek S.8.a: u-component van de windsne/heid op 
meetpositie G2 bij de metingen (3SS 0 < <P,., < S0

) en de 
transiente simulaties (windrichting 0). 
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v-component van de wlndsnelheid op meetpositie CS 

,__ ________ --Metingen 
- Transiente simulatie 

Grafiek S. 7.b: v-component van de windsnelheid op 
meetpositie CS bij de metingen (3SS 0 < <P,., < S0

) en de 
transiente simulaties (windrichting 0). 

v-component van de windsnelheid op meetpositie G2 
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Grafiek S.8.b: v-component van de windsnelheid op 
meetpositie G2 bij de metingen (3SS 0 < <P,., < S0

) en de 
transiente simulaties (windrichting 0). 

De grafieken S.6 t/m 5.8 laten zien dat de componenten van de windsnelheid bij de metingen sneller fluctueren dan 

de componenten van de windsnelheid bij de transiente simulatie. Bij de metingen lijkt deze fluctuatie op te delen in 

twee delen. Dit zijn de snelle fluctuatie en de trage fluctuatie. In figuur 5.27 is deze opdeling voor een eenvoudig 

geval weergegeven. 

-- Trage fluctuatie 
-- Snelle fluctuatie 

--Totale fluctuatie 
Figuur S.27: Opdeling van de totale f/uctuatie in trage en snelle fluctuaties. 
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Verwacht wordt dat de trage fluctuatie van de componenten van de windsnelheid in de resultaten van de metingen 

wordt veroorzaakt door wervelafscheiding en de snelle fluctuatie door het variabele windstromingspatroon rond het 

stadion. Dit laatste is vanwege de beperkte duur van dit project bij de transiente simulaties niet meegenomen. 

Daarentegen is bij de transiente simulaties een constant windstromingsprofiel aan de inlaat opgelegd. 

Wanneer in de grafieken 5.6 t/m 5.8 alleen de trage fluctuatie beschouwd wordt, dan komt de grootte en de periode 

van deze fluctuatie in de resultaten van de metingen goed overeen met de grootte en de periode van de fluctuatie 

in de resultaten van de transiente simulatie. 

Naast de instantane data van het windstromingspatroon kan ook gekeken worden naar de gemiddelde data van 
het windstromingspatroon. Hiervoor is bij de transiente simulaties per meetpositie in het stadion de instantane data 
van de componenten van de windsnelheid gemiddeld over twee periodes. Vervolgens zijn deze gemiddelden 

samen met het windstromingspatroon dat gevonden is bij de metingen (Hoofdstuk 3) weergegeven in de 

plattegrond van het Koning Boudewijnstadion (Figuur 5.28 en 5.29) . 
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Q) 
c: 
:::J 
.c ·c 
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50m 
1Q..minuut gemiddelde meetdata 

--••• (Referentiewindrichling tussen 35' en 45') 
__ ,.. 10-minuul gemiddelde meetdata 

... (Referentiewindrichtlng lussen 45• en 55' ) 

--ti•• 10-minuut gemiddelde meeldala 
(Referentiewindrichting tussen 55• en 65") 

---ti==• Simulalie resultaten met helRNGk-c model 
- bij windrichting B 

y 

Figuur 5.28: Vergelijking van de transiente CFD
simulatie bij windrichting B met de metingen bij 
windrichtingen tussen 35° en 65°. 
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10-minuut gemiddelde meeldala 
--••• (ReferanlleWindrichting tussen 345• en 355' ) 

... 10-mmuul gemlddelde meetdala 
--·· (Referentiewindrichling lussen 355' en 5• ) 

--••• 10-mmuut gemiddelde meetdala 
(Referentiewindnchling tussen 5' en 15' ) 

--ti•• Simulatie rasullaten met het RNG k-c model 
bij windrichting 0 

y 

Figuur 5.29: Vergelijking van de transiente CFD
simulatie bij windrichting D met de metingen bij 
windrichtingen tussen 345° en 15°. 

In figuur 5.28 en 5.29 is te zien dat de middeling van de instantane data van het windstromingspatroon bij de 

transiente simulaties een redelijke overeenkomst vertoont met de resultaten van de metingen. Zowel de grootte als 

de richting van de windsnelheid op de diverse meetposities vertoont een redelijke overeenkomst. 
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5.8 Conclusie 

In dit hoofdstuk is allereerst beschreven hoe de voorwaarden voor het maken van een CFO-model (Hoofdstuk 4) in 

acht zijn genomen bij het maken van het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion. Daarna zijn stationaire 

CFO-simulaties uitgevoerd. De resultaten van deze simulaties vertoonden, ook na het aanpassen van het CFD

model , een slechte overeenkomst met de resultaten van de metingen. Een belangrijke oorzaak kan zijn dat deze 

simulaties stationair zijn uitgevoerd, waardoor tijdsafhankelijke fenomenen niet worden voorspeld . 

Om deze tijdsafhankelijke fenomenen wel te voorspellen zijn transiente simulaties uitgevoerd. De resultaten van 

deze simulaties laten zowel bij de instantane data als de gemiddelde data een redelijke overeenkomst zien met de 

resultaten van de metingen. Dit onderzoek is echter te summier om te kunnen spreken van een afgeronde validatie. 
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Hoofdstuk 6. Praktische relevantie 

6.1 lnleiding 

Naar aanleiding van de metingen (Hoofdstuk 3) en de CFD-simulaties (Hoofdstuk 4 en 5) van het windstromings
patroon in het Koning Boudewijnstadion word! in dit hoofdstuk de praktische relevantie van dit project verduidelijkt . 

Hierbij worden de resultaten van dit project gerelateerd aan de voorwaarden voor optimale atletische prestaties 
(Paragraaf 2.3). 

6.2 Het windstromingspatroon over de piste 

Een belangrijke factor bij het tot stand komen van een atletische prestatie is de windweerstand die ondervonden 
wordt door de atleet (Paragraaf 2.2) . Zo kan rugwind , tegenwind, of zijwind de zuurstofbehoefte van de atleet 
vergroten [Du Bois-Reymond; 1925, Hill ; 1927, Pugh; 1970, Pugh; 1971 , Davies; 1980], waardoor het eindresultaat 
negatief be'lnvloed kan worden [Davies; 1980, Linthorne; 1994, Linthorne; 2000, Mureika; 2001] . In paragraaf 2.3 
zijn criteria gesteld waaraan het windstromingspatroon moet voldoen om optimale atletische prestaties mogelijk te 
maken. Doordat sommige criteria tegenstrijdig zijn zal een optimum gevonden worden wanneer over de gehele 

piste geen windstroming aanwezig is. 

De resultaten van de metingen lieten zien dat het windstromingspatroon in het stadion en daardoor ook op de piste 
een variabel karakter heeft (Paragraaf 3.7.3) (Bijlage 6: Windstromingspatroon over de piste). Een zelfde variabiliteit 
van het windstromingspatroon werd gevonden in de resultaten van de transiente CFD-simulaties van het Koning 
Boudewijnstadion (Paragraaf 5.7.2). Deze variabiliteit is hier ge'illustreerd door op een hoogte van 1.75 m boven de 
piste de u-component (Figuur 6.1) en de v-component (Figuur 6.2) van de windsnelheid weer te geven. Deze 
figuren tonen de verandering in de component van de windsnelheid gedurende 20 s met tijdstappen van 2 s. 

Hierbij zijn de resultaten van de transiente simulaties (Paragraaf 5. 7.2) bij windrichting D (Figuur 5.6) gebruikt. 

De figuren 6.1 en 6.2 laten zien dat de voorwaarden voor optimale atletische prestaties (Paragraaf 2.3) hier niet 
behaald worden. Zo is de windsnelheid op de baan tors . Daarnaast varieert de windsnelheid per positie op de piste 
en per moment in de tijd . Hierdoor zal een atleet, terwijl hij zich over de piste beweegt, telkens een andere 

windsnelheid en dus een andere windweerstand ondervinden. Deze variatie in windweerstand geeft aanleiding tot 
houdingscorrectie door de atleet, waardoor de zuurstofbehoefte van de atleet toeneemt en het eindresultaat 
negatief be'lnvloed kan worden [Davies; 1980] . 
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Figuur 6.1.a: u-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 0. 

Figuur 6.1.e: u-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 8 s. 

Figuur 6. 1.i: u-component 
van de windsne/heid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 16 s. 

100 

Figuur 6.1.b: u-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 2 s. 

Figuur 6. 1.f: u-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 10s. 

Figuur 6. 1.j: u-component 
van de windsne/heid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0 , op 
t = 18 s. 

Figuur 6. 1.c: u-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 4 s. 

Figuur 6.1.g: u-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 12 s. 

Figuur 6.1.k: u-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 20s. 

Figuur 6.1.d: u-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 6 s. 

Figuur 6.1.h: u-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 14 s. 
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Figuur 6.2.a: v-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 0 s. 

Figuur 6.2.e: v-component 
van de windsne/heid op 
1. 7 5 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 8 s. 

Figuur 6.2.i: v-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 16 s. 

Figuur 6.2.b: v-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0 , op t = 2 s. 

Figuur 6.2.f: v-component 
van de windsnelheid op 
1.75 m boven de piste, bij 
windrichting 0 , op 
t = 10 s. 

Figuur 6.2.j: v-component 
van de windsne/heid op 
1. 7 5 m boven de piste, bij 
windrichting 0 , op 
t = 18 s. 

Hoofdstuk 6. Praktische relevantie 

Figuur 6.2.c: v-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op t = 4 s. 

Figuur 6.2.g: v-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 12 s. 

Figuur 6.2.k: v-component 
van de windsne/heid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 20s. 

Figuur 6.2.d: v-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0 , op t = 6 s. 

Figuur 6.2.h: v-component 
van de windsnelheid op 
1. 75 m boven de piste, bij 
windrichting 0, op 
t = 14 s. 
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6.3 De invloed van de laantoekenning op sprintresultaten 

In paragraaf 1 .1 is aangegeven dat de essentie van atletiek bestaat uit fair play [IMF: 2006] . Hierbij is het van 

belang dat de omstandigheden tijdens een wedstrijd voor elke atleet gelijk zijn . Deze omstandigheden bestaan 
onder andere uit de windcondities op de piste. Zo kan de ondervonden windweerstand door de atleet bij de sprint 

een grate invloed hebben op het eindresultaat [Davies; 1980, Linthorne; 1994, Linthorne; 2000, Mureika; 2001]. 

In de resultaten van de metingen (Hoofdstuk 3) is naar voren gekomen dat de windsnelheid in de verschillende 

lanen van de 100 m baan sterk van elkaar kan verschillen (Bijlage 7: lnvloed van de laantoekenning op 
sprintresultaten). Daarnaast werd in de resultaten van de transiente simulaties van het CFO-model van het Koning 

Boudewijnstadion (Paragraaf 5.7.2) een grate variabiliteit gevonden in het windstromingspatroon op verschillende 

posities op de piste (Paragraaf 6.2). Deze variabiliteit van de windsnelheid op de 100 m baan is verduidelijkt door 
de v-componenten van de windsnelheid (hierbij is een positieve v-component van de windrichting gelijk aan 

rugwind tijdens de 100 m sprint) in verschillende lanen van de 100 m baan weer te geven (Grafiek 6.1 en 6.2). Deze 

grafieken tonen de verandering in de v-component van de windsnelheid in laan 1, laan 5 en laan 9 gedurende 20 s 

met tijdstappen van 2 s. Hierbij zijn de resultaten van de transiente simulaties (Paragraaf 5.7.2) bij windrichtingen B 

en D (Figuur 5.6) gebruikt. 

Grafiek 6.1 toont hoe bij windrichting B de v-component van de windsnelheid continu verandert. Deze verandering 
treed! op, op verschillende posities op de 100 m baan en op verschillende momenten in de tijd. Wanneer een atleet 

zich beweegt over de 100 m baan, dan zal de windweerstand die de atleet ondervindt continu veranderen. Dit werd 
oak gezien in paragraaf 6.2. 

Daarnaast zal een atleet in laan 1 een andere windweerstand ondervinden als een atleet in laan 5 of laan 9. Bij 

windrichting B is geen laan aan te wijzen die continu een windvoordeel of een windnadeel geeft ten opzichte van de 

andere lanen. Het kan echter wel zo zijn dat gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld 100 m in 10 s) een 

laan meer windvoordeel of windnadeel geeft als een andere laan. 

Grafiek 6.2 toont hoe bij windrichting D de v-component van de windsnelheid continu verandert. Oak hier is deze 
verandering zowel op verschi llende posities op de 100 m baan als op verschi llende momenten in de tijd. 

Bij windrichting D lijkt een atleet in laan 9 het merendeel van de tijd een windvoordeel te hebben ten opzichte van 

laan 1 en laan 5, waarbij een atleet in laan 1 het meeste windnadeel heeft. Wanneer bijvoorbeeld bij windrichting B 

de 100 m in 10 s tussen t = 0 en t = 1 O s word! afgelegd, dan zal de atleet in laan 9 een windvoordeel hebben 
gehad ten opzichte van de atleten in laan 1 en laan 5. 
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Grafiek 6. 1.a: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 0. 

~ whldsaldheld ap 1llO m-. 
t = 4s 

~. t--------------------
c~ J t-------------------
~;" 2 1-----------,"';;::o,,..----.. ..... ..,,,,...::~ 
c .. 1 1---------,~-:;r---~~..,.9!!:=!~....,~ 
! = • 1.:::--------:-/--r'----7'"""'-"''----""..:::;;~ 
&! -1 ~,._~C:::..,c-"o-~;;;:::..,.:::go=:::__--~----... 
e-3 _, '-'-'= - ::..--""-oe:<------------
~i ~ f-l,.--~~.-L-------------
> ~ 1---""""''-----------------

~ ~------------------
Afgologde-ap• 1•--11111 

Grafiek 6.1 .c : v-component van de windsne/heid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 4. 
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Grafiek 6.1.e: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 8. 
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Grafiek 6.1.b: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in /aan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 2. 
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Grafiek 6.1.d: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in /aan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 6. 
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Grafiek 6. 1.f: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 10. 
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Grafiek 6.1.h: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in /aan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 14. 
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Grafiek 6. 1.j: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in /aan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 18. 
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Grafiek 6. 1.g : v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 12. 
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Grafiek 6. 1.i: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 16. 
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Grafiek 6.1.k: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting B, t = 20. 
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Grafiek 6.2.a: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0, t = 0. 
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Grafiek 6.2.c: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0, t = 4. 
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Grafiek 6.2.e: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0, t = 8. 
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Grafiek 6.2.d: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in /aan 1, 5 en 9 bij windrichting 0 , t = 6. 
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Grafiek 6.2.f: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0, t = 10. 

v-component wlndsnelheld op 100 m baan 
I= 14s 

·~ 4 ,__ __________________ _ 

c ~ 3 !=-------------------
!::; 2 ~:-----=...-------------
c .. 1 !----~--------------------

~ :5 0 ~s:::;;:~:==~~=~-;zs:;:;~~::;~~~: 8. ! ·1 f 
~~ ., j----'\----_,..,_..::-_--'"'-:'.~~""'----"""""'---"'"'-:::-

~ l : !----= '------=-----------
~ ~-------------------

Afgolegde afsland 09 do 100 m bun Jml 

Grafiek 6.2.h: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0, t = 14. 
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Grafiek 6.2.j: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0 , t = 18. 
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Grafiek 6.2.i: v-component van de windsnelheid op de 
100 m baan in laan 1, 5 en 9 bij windrichting 0 , t = 16. 
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Hoofdstuk 6. Praktische relevantie 

6.4 De windmeting bij officiele atletiekwedstrijden 

De aanleiding van dit onderzoek (Paragraaf 1.1) komt voor een belangrijk deel voort uit de mogelijke 

onbetrouwbaarheid van de windmeting die wordt gebruikt bij officiele atletiekwedstrijden [Linthorne; 2000]. In 

grafiek 6.1 en 6.2 is de v-component van de windsnelheid op de locatie van de officiele windmeting [IMF; 2006] 

uitgezet voor windrichtingen Ben D (Figuur 5.6) . Deze grafieken tonen naast de v-component van de windsnelheid 

op de locatie van de officiele windmeting ook de v-component van de windsnelheid in laan 1, laan 5 en laan 9 

gedurende 20 s met tijdstappen van 2 s. Hierbij zijn de resultaten van de transiente simulaties (Paragraaf 5.7.2) 

gebruikt . 

Grafiek 6.1 laat zien dat wanneer bij windrichting B de 100 m in 10 s word! afgelegd tussen t = 2 s en t = 12 s, de 

windmeting een waarde grater dan + 2 m/s (' + ' staat voor rugwind) zal geven. In de grafieken is echter te zien dat 
de windsnelheid in vrijwel alle lanen gedurende deze periode onder deze kritische grens van + 2 m/s ligt. lndien 

een atleet tijdens deze reeks een record loopt, dan zal dit record onterecht warden afgekeurd. 

Wanneer de reeks niet opt = 2 s, maar opt = 8 s start, dan zal de windmeting tussen t = 8 s en t = 18 s een 

waarde kleiner dan + 2 m/s laten zien. Een record dat tijdens deze reeks gelopen wordt zal nu terecht warden 
goedgekeurd. 

Grafiek 6.2 laat zien dat wanneer bij windrichting D de 100 m wordt afgelegd tussen t = 0 en t = 10, de atleet in 

laan 9 een hoeveelheid rugwind heeft ondervonden die tegen de kritische grens van +2 mis ligt. De windmeting zal 

tijdens deze reeks echter een waarde van ongeveer -1 .7 m/s ('-' staat voor tegenwind) laten zien. Hierdoor kan een 
record warden goedgekeurd terwijl de atleet een hoeveelheid rugwind heeft ondervonden die boven de maximaal 
toelaatbare hoeveelheid rugwind ligt. 

6.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de praktische relevantie van dit project verduidelijkt door de resultaten van de metingen 

(Hoofdstuk 3) en de resultaten van de CFD-simulaties (Hoofdstuk 5) te relateren aan de voorwaarden voor een 

optimale atletische prestatie (Paragraaf 2.3). Hieruit is naar voren gekomen dat de windsnelheid varieert per positie 
op de piste en per moment in de tijd. (Paragraaf 6.2) . Hierdoor zal ook het windstromingspatroon op de 100 m 

baan varieren per positie op de 100 m baan en per moment in de tijd (Paragraaf 6.3). 

Een belangrijke consequentie hiervan is dat de laantoekenning bij de sprint invloed kan hebben op het 
eindresultaat . Hierbij kan een atleet in een laan windvoordeel of windnadeel hebben ten opzichte van een atleet in 
een andere laan (Paragraaf 6.3) . 

Doordat de windsnelheid varieert per positie in het stadion kan de windmeting, zoals die bij officiele 

atletiekwedstrijden word! gebruikt niet representatief zijn voor de windweerstand die word! ondervonden door de 

atleet (Paragraaf 6.4) . Dit heeft als consequentie dat het ook niet mogelijk zal zijn om een betrouwbare 

windcorrectie op de resultaten toe te passen [Mureika; 2001] (Paragraaf 2.2) . 

Naar aanleiding hiervan kan gesteld warden dat wanneer de omstandigheden zijn, zoals tijdens de metingen 

(Hoofdstuk 3)en de CFD-simulaties (Hoofdstuk 5), er geen sprake kan zijn van fair play. 
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Hoofdstuk 7. Discussie 

7.1 lnleiding 

In dit project zijn verschillende methoden gebruikt om het einddoel te bereiken. Bij deze methoden zijn aannames 
en vereenvoudigingen toegepast, welke de resultaten minder betrouwbaar kunnen maken. In dit hoofdstuk warden 
de gebruikte methoden en de verkregen resultaten objectief bekeken, waarna een waardeoardeel gegeven kan 
warden over de betrouwbaarheid van de resultaten. 

7.2 Metingen 

De metingen (Hoofdstuk 3) zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het windstromingspatroon in een open 
sportstadion. Om tot dit inzicht te komen zijn verschillende stappen en handelingen gedaan die invloed op de 
betrouwbaarheid van het eindresultaat kunnen hebben. 

Zo zijn de metingen uitgevoerd in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. De keuze voor dit stadion is gemaakt 
aan de hand van een atletiekstadionclassificatie (Paragraaf 3.2), de bereikbaarheid van het stadion en de 
bereidheid van de stadionautariteiten om aan dit onderzoek mee te werken. Het stadion heeft echter een specifieke 
vorm, waarbij tribune 1 los staat van de overige tribunes (Paragraaf 3.4.3) . Deze specifieke varm maakt niet alleen 
het stadion, maar ook het windstromingspatroon in het stadion uniek. Hierdoar gelden de uitspraken in dit verslag 
specifiek voor dit stadion en het windstromingspatroon in dit stadion. 

De gebruikte meetapparatuur kan grote invloed hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten. In paragraaf 
3.5.3 is aangegeven dat de betrouwbaarheid van de resultaten van de meetapparatuur binnen de geldende 
richtlijnen valt [KNMI ; 2000, WMO; 2006] . 

De metingen zijn verricht op verschillende meetposities op de piste en op het middenterrein in het Koning 
Boudewijnstadion (Paragraaf 3.5.2) . Dit geeft slechts een beperkt beeld van het windstromingspatroon in het 
stadion. Deze meetposities zijn gekozen, omdat in een korte tijd een bepaald doel bereikt moest warden, waarbij 
het windstromingspatroon op deze meetposities het meest van belang was. Dit beperkte beeld van het 

windstromingspatroon doet dan ook niets af aan de betrouwbaarheid van het eindresultaat van dit project, omdat 
de keuze voar deze meetposities doelgericht is gemaakt. 

De positionering van de meetapparatuur kan invloed hebben op de betrouwbaarheid van de metingen. Voor 
aanvang van de metingen werd een complexiteit van het windstromingspatroon in het stadion, zoals deze in 
hoofdstuk 3 en 5 is gevonden niet verwacht. Hierdoar werd niet verwacht dat de positionering van de meet
apparatuur grote invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten. In paragraaf 5.6 is aangetoond dat 
de positionering van de meetapparatuur invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten. 

De meetperiode is zeer kort geweest (gemiddeld negen uur per meetdag over negen meetdagen tussen januari en 
maart 2007 (Paragraaf 3.6)). De reden hiervan is beschreven in paragraaf 3.5. 1. Deze korte meetperiode heeft als 
gevolg dat er slechts bij een beperkt aantal windrichtingen en weersomstandigheden metingen zijn verricht. Op 
basis hiervan zijn de resultaten van de metingen alleen geldig voar de windrichtingen en de weersomstandigheden 

die tijdens deze metingen aanwezig waren. 

109 



Een vergelijking tussen CFD-simulaties en metingen van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion 

Bij de verwerking van de meetdata (Paragraaf 3.7) is naar voren gekomen dat het windstromingspatroon in het 

Koning Boudewijnstadion variabel is (Paragraaf 3.7.3) . Daarnaast is een grate tijdsvertraging aanwezig tussen de 

meting op de referentiepositie en de metingen in het stadion (Paragraaf 3.7.2) , waardoor tijdsmiddeling lastig is. 

Deze tijdsmiddeling wordt gedaan om een eenduidig windstromingspatroon in het stadion te verkrijgen. De 

middeling van de 10-minuut gemiddelden per meetpositie bij een bepaalde windrichting op de referentiepositie 
(Paragraaf 3. 7.1) geeft een eenduidig windstromingspatroon in het stadion. Het is de vraag of deze techniek de 

juiste en dus betrouwbare resultaten geeft. Om de betrouwbaarheid van deze middelingsmethode aan te tonen zijn 

60-minuut gemiddelden (Paragraaf 3.7.4) en 10-minuut gemiddelde bij een hogere windsnelheid (3.7.5) berekend. 

Deze methoden verkleinen de invloed van de vertragingstijd . Een vergelijking tussen de diverse methoden liet zien 

dat de middeling van de 10-minuut gemiddelden per meetpositie bij een bepaalde windrichting op de 

referentiepositie een betrouwbare en bruikbare weergave geeft van het windstromingspatroon in het Koning 
Boudewijnstadion. 

7 .3 CFD-simulaties 

Stromingsproblemen, zelfs in heel eenvoudige configuraties, zijn vaak dusdanig gecompliceerd dat men niet in 

staat is de beschrijvende vergelijkingen exact op te lossen [Schram et al ; 1994] . Om dit probleem te overkomen 

warden CFD-simulaties uitgevoerd welke het probleem analytisch oplossen. 

"CFD-resultaten kunnen alleen betrouwbaar zijn en I of gebruikt warden 
wanneer: 

1 . deze zijn uitgevoerd met een grid welke is gebaseerd op 
gridsensitiviteitanalyse. 

2. deze zijn uitgevoerd met in acht name van de juiste vuistregels 
die zijn gepubliceerd in de literatuur. 

3. deze zorgvuldig zijn gevalideerd ." 
[Blacken & Carme/iet; 2006 (1)) 

Aan de hand van de bovenstaande voorwaarden kan de betrouwbaarheid van de CFD-simulaties die in dit project 

gemaakt zijn bepaald warden. 

Ten aanzien van de eerste voorwaarde kan gesteld warden dat de betrouwbaarheid hier niet in het geding is. In 
paragraaf 5.2.2 is het grid van het Koning Boudewijnstadion onderworpen aan een gridsensitiviteitanalyse waarbij 

een optimaal grid is bepaald ten aanzien van de berekeningscapaciteit en de betrouwbaarheid van de resultaten. 

In hoofdstuk 4 zijn de vuistregels uit de literatuur weergegeven aan de hand waarvan het CFO-model en de CFD
simulaties gemaakt zijn. Deze vuistregels geven echter aanleiding tot discussie. 

Bij het maken van een grid van een stedelijke omgeving warden vele vereenvoudigingen doorgevoerd (Paragraaf 
4.3 en 5.2). Het is namelijk tijdrovend en vaak ook overbodig om alle details van de stedelijke omgeving in het grid 

mee te nemen. Daarentegen wordt een domein rand het interessegebied afgebakend en hierin wordt de geometrie 

van het object (het Koning Boudewijnstadion) en de stedelijke omgeving vereenvoudigd weergegeven. Hierbij gaat 

de maker van het grid (de auteur) er vanuit dat het weglaten van bepaalde niveaus van detail een verwaarloosbare 

invloed heeft op het resultaat (het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion). Het is echter mogelijk 
dat het weglaten van de stedelijke omgeving rand het Koning Boudewijnstadion en het vervangen van deze 

omgeving door een vlak met een bepaalde aerodynamische ruwheidslengte (y0) (Paragraaf 4.4.2 en 5.3.2) invloed 
heeft op de resultaten. Zo ook kan het weglaten van de vele details in het Koning Boudewijnstadion invloed hebben 

op het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion . 
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De stationaire simulaties met modelaanpassingen geven echter vrijwel dezelfde resultaten als de stationaire 

simulaties zonder deze aanpassingen. Hieruit kan geconcludeerd warden dat het aanbrengen van meer detail in 

het CFO-model van het Koning Boudewijnstadion waarschijnlijk weinig invloed heeft op het windstromingspatroon 
in het stadion. 

Daarnaast wardt uitgegaan van een statisch grid, terwijl de werkelijkheid sterk dynamisch is doardat mensen, 
voertuigen, deuren, ramen en dergelijke, continu, of met regelmaat bewegen. 

Aan de inlaat is een windstromingsprofiel , gebaseerd op de log-law, toegepast (Paragraaf 4.4.1 en 5.3.1). Strikt 

gezien is de log-law alleen geldig voor een aanstroomgebied met een uniforme ruwheid [Blacken & Carmeliet ; 
2006 (1)) . In de omgeving van het Koning Boudewijnstadion is dit duidelijk niet het geval. Daarnaast is de log-law 

niet geldig voar een stroming langs individuele objecten, zoals gebouwen [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)]. Hier 

wardt echter gebruikt gemaakt van een individueel object (het Koning Boudewijnstadion) in een vlak. 

Daarnaast is de log-law een weergave van de gemiddelde windstroming over ruw terrein [Blacken & Carmeliet ; 
2006 (1)) . In de werkelijkheid, waarmee de resultaten van de CFD-simulaties warden vergeleken, is geen sprake 

van een gemiddelde windstroming, maar van een instantane windstroming. Deze instantane windstroming is 

onderhevig aan fluctuaties in windsnelheid en windrichting. Deze fluctuaties warden onder andere veroorzaakt door 
de verandering van de hoogte van de Atmospheric Boundary Layer (ABL), welke warden veroorzaakt door de 
veranderende thermische omstandigheden gedurende een dag [Blacken & Carmeliet; 2006 (1)) . 

Het derde criterium welke aan het begin van deze paragraaf is weergegeven luidt: 'CFD-resultaten kunnen alleen 

betrouwbaar zijn en/of gebruikt warden wanneer deze zargvuldig zijn gevalideerd' [Blacken & Carmeliet ; 2006 (1)) . 
Dit is echter alleen van belang als uitspraken gedaan warden over een situatie, waarvan geen meetgegevens 

bekend zijn. In dit project warden metingen en CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning 

Boudewijnstadion vergeleken, waardoor een validatie niet noodzakelijk is . 

Naar aanleiding van het bovenstaande en de resultaten van de CFD-simulaties (Hoofdstuk 5) kan gesteld warden 

dat de transiente CFD-simulaties in dit project betrouwbare resultaten geven ten aanzien van het windstromings

patroon in het Koning Boudewijnstadion onder de omstandigheden zoals deze waren tijdens de metingen 
(Paragraaf 3.6). 

7.4 Praktische relevantie 

De betrouwbaarheid van de praktische relevantie van dit project (Hoofdstuk 6) is afhankelijk van de 
betrouwbaarheid van de metingen en de betrouwbaarheid van de CFD-simulaties. Hierbij is van groat belang dat 

de resultaten van de metingen en de resultaten van de CFD-simulaties niet gegeneraliseerd warden voar open 

sportstadions in het algemeen onder alle denkbare omstandigheden. Hierdoar mogen de resultaten die zijn 

weergegeven in hoofdstuk 6 oak niet gegeneraliseerd warden. De praktische relevantie van dit project wardt dan 

oak afgebakend binnen de grenzen van dit project. 
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7.5 Conclusie 

In dit project zijn enkele methoden gebruikt om tot het einddoel te komen. Van al deze methoden is afzonderlijk de 

betrouwbaarheid bekeken, waarna een eindoardeel gegeven kan warden over de betrouwbaarheid van het 
eindresultaat van dit project. 

De betrouwbaarheid van de resultaten van de metingen is groat, echter is terughoudendheid geboden om deze 

resultaten te generaliseren naar open sportstadions in het algemeen onder alle denkbare omstandigheden. 

Verwacht wardt echter dat een complexiteit van het windstromingspatroon in het stadion, zoals die bij de metingen 

in het Koning Boudewijnstadion gevonden is, oak in andere open sportstadions kan warden gevonden. De 

resultaten van de metingen in dit project kunnen dan oak slechts gezien warden als startpunt voor het verkrijgen 
van inzicht in het windstromingspatroon in open sportstadions. 

De CFD-simulaties voldoen aan alle eisen om betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten te garanderen 
[Blacken & Carmeliet; 2006 (1)], echter is het verstandig om deze resultaten kritisch te bekijken. Zo geven alleen de 

transiente simulaties goede resultaten voar de omstandigheden, zoals die waren ten tijde van de metingen. Het is 
oak hier niet verstandig om de resultaten van de simulaties te generaliseren voor open spartstadions in het 

algemeen onder alle denkbare omstandigheden. De CFD-simulaties kunnen dan oak slechts een startpunt zijn tot 

de validatie van CFD-simulaties voor het voarspellen van het windstromingspatroon in een open sportstadion. 

De betrouwbaarheid van de praktische relevantie van dit project moet gerelateerd warden aan de betrouwbaarheid 
van de metingen en de betrouwbaarheid van de CFD-simulaties. Oak hier is van belang dat generalisering van de 
resultaten voar open sportstadions in het algemeen onder alle denkbare omstandigheden niet verstandig is. 
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Hoofdstuk 8. Conclusies en aanbevelingen 

Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheid tot het voorspellen van het windstromings
patroon in een open sportstadion met behulp van CFD-simulaties. In dit hoofdstuk warden de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek weergegeven. 

8.1 Conclusies 

Om het hoofddoel van dit onderzoek te bereiken is het project opgedeeld in twee delen: metingen van het 
windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion en CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het 

Koning Boudewijnstadion. Naar aanleiding hiervan is de praktische relevantie van dit project verduidelijkt . 

De metingen zijn uitgevoerd in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. Deze metingen hebben een groat inzicht 
gegeven in de complexiteit van het windstromingspatroon in dit stadion. Hierbij kwam naar voren dat het 

windstromingspatroon in het stadion variabel is. Daarnaast hebben deze metingen laten zien dat het niet 
eenvoudig is om een bruikbare en betrouwbare weergave te krijgen van het windstromingspatroon in het stadion. 
Hierbij speelt de tijdsvertraging tussen de verschillende meetposities een belangrijke rol. 
De kennis over het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion die met de metingen is verkregen kan 

gebruikt warden ter vergelijking van de resultaten van CFD-simulaties. 

Vuistregels uit de literatuur en een gridsensitiviteitanalyse hebben de basis gevormd voor een CFO-model van het 
Koning Boudewijnstadion. De eerste stationaire simulaties met verschillende turbulentiemodellen hebben laten zien 

dat de keuze voor een turbulentiemodel weinig invloed heeft op het windstromingspatroon dat in het stadion 
berekend word!. Daarnaast liet een vergelijking met de meetresultaten zien dat de CFD-simulaties slecht in staat 

zijn het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen. Vervolgens zijn enkele modelaan
passingen gemaakt, waarbij een betere gelijkenis tussen het CFO-model en de werkelijkheid werd nagestreefd. De 
resultaten van de simulaties met modelaanpassingen hebben geen betere gelijkenis vertoond met de resultaten 

van de metingen. 

Een belangrijke oorzaak van het verschil tussen de meetresultaten en de resultaten van de stationaire CFD
simulaties kan zijn dat deze simulaties stationair zijn , waardoor tijdsafhankelijke fenomenen niet warden 
meegenomen. Naar aanleiding hiervan zijn transiente simulaties gemaakt. De resultaten van de transiente 

simulaties laten een goede overeenkomst zien met de resultaten van de metingen. Hierbij is zowel de instantane 
data als de gemiddelde data van de metingen en de simulaties vergeleken. Hieruit blijkt dat transiente simulaties 
beter in staat zijn het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen dan stationaire 

simulaties. 

Naar aanleiding van de metingen en de CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning 
Boudewijnstadion is de praktische relevantie van dit project verduidelijkt. In een ideale situatie, met betrekking tot 
atletische prestaties, zal over de gehele piste geen windstroming aanwezig zijn . In de metingen en de transiente 
CFD-simulaties werd gezien dat het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion niet ideaal lijkt voor 
optimale atletische prestaties in dit stadion. Zo is de windsnelheid op de piste fors en variabel per positie op de 

piste en per moment in de tijd . 
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De aanleiding van dit project komt voor een belangrijk deel voort uit de mogelijke onbetrouwbaarheid van de 
windmeting die wordt gebruikt bij otficiele atletiekwedstrijden. Wanneer de resultaten van de metingen en de 
resultaten van de transiente CFD-simulaties van het windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion warden 
bekeken, dan lijkt de officiele windmeting niet representatief te zijn voor de windweerstand die wordt ondervonden 

door de atleet. Daarnaast zal een atleet in laan 1 een andere windweerstand ondervinden als een atleet in laan 5, of 
laan 9, waardoor geen sprake kan zijn van fair play. 

Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheid tot het voorspellen van het windstromings
patroon in een open sportstadion met behulp van CFD-simulaties. In dit onderzoek is gebleken dat transiente 

simulaties in staat zijn om het complexe windstromingspatroon in het Koning Boudewijnstadion te voorspellen. 
Hierbij moet aangetekend warden dat dit project slechts een aanzet is tot het voorspellen van het windstromings
patroon in een open sportstadion. De resultaten van dit project gelden dan oak alleen voor het windstromings
patroon in het Koning Boudewijnstadion onder de omstandigheden die tijdens de metingen aanwezig waren. Het 
zal dan oak niet verstandig zijn om de resultaten van dit onderzoek te generaliseren voor open sportstadions in het 
algemeen onder alle denkbare omstandigheden. 

8.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek kan slechts een startpunt zijn voor een onderzoek met een meer toepassingsgericht doel (Paragraaf 
1.3). Om dit doel te bereiken is een uitgebreide validatie van het CFO-model van een open sportstadion met 
experimentele gegevens noodzakelijk. Bij deze validatie is het raadzaam om de metingen uit te breiden naar 
meerdere open sportstadions. Daarnaast zijn metingen over een langere periode en op meerdere posities (bij 
voorkeur op een 30 raster in het stadion) wenselijk. Aan de hand van deze metingen kan een validatie van een 
CFO-model van een open sportstadion geschieden, waardoor gegeneraliseerde conclusies kunnen warden 

gemaakt. 

Bij toekomstige metingen is het raadzaam om vooraf het probleem van tijdsvertraging aan te pakken. Dit kan 
gedaan warden door de meetmethode te veranderen, of door een andere middelingsmethode toe te passen. 

De metingen zijn gedaan in een leeg stadion, onder koele omstandigheden (Paragraaf 3.6), waardoor thermische 
etfecten konden warden verwaarloosd. Het is echter verstandig om de invloed van de vele toeschouwers tijdens 
een evenement op een zonnige zomerdag te onderzoeken door middel van metingen en simulaties. Bij deze 
omstandigheden kunnen thermische effecten een grate rol gaan spelen bij het tot stand komen van het 
windstromingspatroon in een open sportstadion. 

De CFD-simulaties die in dit project gedaan zijn, gaan uit van een constant windstromingsprofiel aan de inlaat. Dit 
windstromingsprofiel zal in de werkelijkheid continu veranderen van windrichting en windsnelheid . Het is raadzaam 
om de invloed van een variabel windstromingsprofiel aan de inlaat op het windstromingspatroon in een open 
sportstadion te onderzoeken. 

Dit onderzoek en een eventueel vervolg hierop kan aanleiding geven tot CFD-simulaties als een ontwerptool voor 
het windstromingspatroon in open sportstadions. Met behulp van deze ontwerptool kan het comfort van 
toeschouwers en atleten en de atletische prestatie in het stadion warden geoptimaliseerd. 
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