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Bijlage B: Fluent 
 

VOORWOORD 
 

Tijdens mijn afstuderen heb ik met het programma Fluent gewerkt. In dit document beschrijf ik mijn 
ervaringen hiermee. Ik begin met een logboek van wat ik allemaal heb gedaan, wat er fout ging, goed ging en 

wat de oplossingen waren voor problemen. Ook resultaten worden hierin weergegeven, en erna nog eens 
samengevat. Inloggegevens staan in dit document.  

Ook is het model weergegeven zoals het in elkaar zit en wordt nog even kritisch naar de resultaten gekeken in 

de analyse. De contactgegevens zijn als laatste verwerkt. 
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2 LOGBOEK: 
 

• Joeri Wilms (account manager Fluent) beloofde om berekeningen te zullen draaien in Fluent om het 

programma op de TU/e te laten zien. Twee windrichtingen en twee situaties (gesloten en oppen dak) 

zouden worden berekend. 
• Een .sat (oppervlakte- en volumegeometrie bestand) gemaakt van het stadion. 

• Renaud Druhen (Fluent) heeft de berekeningen gedraaid. Echter alleen een situatie gesloten en 

windrichting 45 graden.  

0 graden betekent loodrecht op de korte zijde is de windrichting 
90 graden betekent loodrecht op de lange zijde is de windrichting 

• De bestanden zijn aan mij doorgegeven.  

Zelf zou ik eenvoudig de resterende berekeningen kunnen maken. Bij werktuigbouwkunde is een licentie 

voor 3 personen aanwezig (bij Rob Bastiaans). 
• Martin Remie heeft ervaring in Fluent en zou mij assisteren. Hij blijkt ook pas ene minimale ervaring te 

hebben. Maar ik kan zelf in het programma bezig zijn zolang de overige twee licenties bij werktuigbouw 

niet in gebruik zijn. ( nog tot september?) 
• Eerst heb ik de resultaten van het reeds berekende model bekeken. Hoe zit het in elkaar? 

Er is een ruimte gecreëerd in Fluent in de vorm van een doos: 

De onderkant van de doos is de grond (ruwheidslengte 0.05) 

De bovenzijde van de doos is een wand (eigenschap symmetry) 
De vier zijwanden zijn gedefinieerd als inlet of outlet. Inlet wanden geven een luchtstroom die er bij de 

outlet-wanden weer uit gaat.  
Het stadion staat midden in de doos op de grond en is als wand gedefinieerd (zelfde ruwheidslengte) 

Resultaten: een winddrukfactor van +0.79 tot –1.26 ontstaat over het gebouw: lijkt een goed resultaat.  

• Omdat ik niet geheel begreep hoe de richting van de luchtstroom werd gedefinieerd heeft Renaud Druhen 

een ander model doorgestuurd. Daarbij zijn nog slechts twee tegenoverstaande zijden inlet respectievelijk 
outlet. De twee zijden parallel aan de luchtstroom zijn wanden met dezelfde eigenschappen als de 

bovenzijde. Bovendien is de outlet veranderd van velocity-outlet naar pressure-outlet. Dit moet een beter 
resultaat geven. (Model: zie achterin voor verdere uitleg). 

De resultaten wijken Gering af van de eerdere versie. De winddrukfactor loopt van +0.8 tot –1.26.  
De grond was in het voorgaande model een vierkant oppervlak. In dit model is deze echter rechthoekig. 

Bij 0 graden is lange richting de richting van de wind. 
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figuur 1: resultaten wind onder 0 graden, gesloten 
dak, omgeving drukcoëfficiënten 

 

figuur 2: resultaten wind onder 0 graden, gesloten 
dak, windsnelheidsvectoren 

 

figuur 3: resultaten wind onder 0 graden, gesloten dak, drukcoëfficiënten stadion 

 

   
• Ik heb zelf het model aangepast. De symmetry wanden aan de zijkant heb ik de eigenschappen gegeven 

van de inlet en outlet uit het voorgaande model. De inlet en outletwanden uit het voorgaande model heb 

ik vervolgens de symmetry eigenschap gegeven. De windrichting draait hierdoor 90 graden. Gevaar: de 
ruimte achter het stadion (waar  het zog is) kan te klein zijn woordoor de luchtstroom beïnvloed wordt.  

• 200 iteraties (2.5 uur) gaven een beeld dat de drukcoëfficiënten van +1.07 tot –1.66 liepen. (te hoog). En 

de windstroom was nog nauwelijks parallel bij de outletwand. De convergentie was echter nog niet 

optimaal. Renaud Druhen vertelde 500 tot 1000 iteraties nodig te hebben. Het weekend heeft dan 
vervolgens voor 2000 iteraties gezorgd. Het is de invoer die dan niet goed is als het resultaat wederom te 

hoog uitvalt. 
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• Het resultaat bleek weer te hoog uit te vallen. Een grotere ruimte achter het stadion is dus nodig. 

Hiervoor moet de geometrie aangepast worden. Hoe weet ik nog niet. Ook Martin denkt dat niet even snel 

te kunnen. Bovendien vergt het rekentijd.  
• Renaud gemaild, hij heeft een nieuwe simulatie gedraaid. Eerst met de outlet verder van het stadion 

gelegd (geëxtrudeerde ruimte achter stadion). Dan bleek volgens hem ook de ruimte voor het stadion te 

klein te zijn. Ook deze simulatie heeft hij gedraaid. Dit gaf resultaten. 
 

 

figuur 4: resultaten wind onder 90 graden, gesloten 
dak, drukcoëfficiënten omgeving 

 

figuur 5: resultaten wind onder 90 graden, gesloten 
dak, windsnelheidsvectoren 

 
figuur 6: resultaten wind onder 90 graden, gesloten dak, drukcoëfficiënten stadion 
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• Hoe pas ik die ruimte aan, en hoe laad ik geometrie Open stadion in? Mail naar Renaud, met de vraag of 

ik de geometrie in Autocad zal aanpassen. Misschien dat het in Fluent beter gaat, en of hij suggesties 

heeft. (hoop dat hij uiteindelijk zelf de berekening draait). 
• Mail terug van Joeri Wilms, komt neer op het liever niet doen van verdere berekeningen. Kost teveel tijd… 

Wil verder wel iets horen van Wim Huisman.  

• Ik heb geantwoord met het uitleggen dan Wim Huisman pas in september weer terug is van vakantie en 

dat ik dan graag een volledig overzicht van de windbelasting wil geven. Ook vraag ik de geometriefile 
zodat ik eventueel zelf wel vast kan gaan werken. 

• Uitleg over hoe geometrie invoeren van Renaud; 

als geometrie van stadion veranderd is dan opnieuw de file saven als .dbs. Daarna mesh bouwen. 
Als die mesh gevormd is, moet je de boundary conditions definiëren (hiervoor de solver selecteren: solver-

>fluent 5/6). Dan exporteren naar mesh file: file, export, mesh. 

Deze kan door Fluent gelezen worden en bewerkt tot .cas en dan .dat. Een .dbs file (stadium_final.dbs) 
heb ik inmiddels ter beschikking. 

• Vandaag (30-08-04) is mijn computer met Unix eigenlijk niet meer beschikbaar, maar iemand moest even 

weg, dus kon ik er even op. Vervolgens bleken alle licenties in gebruik. Kan dus niets doen behalve back-
up maken van alle bestanden. (uitgebreide FTP aangevraagd…) 

• Bij FAGO geweest. Zij hebben 5 licenties van Fluent. Daar werken na Tussencolloquium. Zij hebben ook 

mensen die cursussen hebben gevolgd, en daarom kunnen assisteren. 

• Vandaag (04-10-04) ga ik voor het eerst proberen om bij FAGO te werken.  

• Idee: gebruik model Renaud. Een mesh maken kost veel tijd, omdat meshen slechts in geometrische 

volumes gaat. Alle hoekjes moeten dan apart gemesht worden. Model Renaud gebruiken betekent dat de 
mesh om het stadion heen niet meer gedaan hoeft te worden. Alleen binnen het stadion. 

• Eerst proberen model te verschalen, en af te trekken, zodat een schil overblijft. Dan kan het dak 

uitgesneden worden, en eventueel een volume in de schil geplaatst worden (tribunes). Aftrekken lukt niet. 
Dan daarvoor in CAD een volume maken dat van het gesloten stadionvolume afgetrokken moet worden, 

zodat het te de tribunekappen en de tribunes als volume overblijven. 
• Volume aftrekken lukt niet in Gambit (preprocessor), want het volume van Renaud is een virtueel volume, 

gebaseerd op het samenvoegen van vlakken tot een volume. Zo’n volume is niet te bewerken. Nieuwe 

geometrie in CAD maken dus… 

• Een model maken dat precies de contouren volgt zal niet lukken omdat Gambit nog veel nauwkeuriger 

werkt dan CAD. Er zal dus niets anders opzitten dan het gehele model opnieuw bouwen. Een 
oppervlaktemodel maken in CAD kost niet veel tijd, omdat die er al is. Dit model bestaat echter uit veel 

kleine vlakjes, dat voor het meshen heel ongunstig is. Streven naar grote oppervlakken is dus een pre! 
Met oppervlaktemodel lukt dat niet, dus ga naar volumes. 

• Volumemodel is gebaseerd op het extruderen van de oppervlakken en deze samenvoegen zodat een groot 
volume met een grote oppervlakte ontstaat. Dat is in theorie goed, echter de oppervlakten extruderen 

leidt tot spleten tussen deze oppervlakken, zelfs als over een pad wordt geëxtrudeerd. Er blijven altijd rare 
hoekjes aan zitten wat zeer ongunstig is voor het meshen straks. Dus een uitgebreid model invoeren kost 

heel veel tijd. Vandaar ook dat Renaud (Fluent) dat niet wilde doen voor mij waarschijnlijk. Modellen in 
Gambit worden over het algemeen zeer ernstig vereenvoudigd, wat ik ook met het stadion ga doen. 

• Ik bouw het CAD-model dan op uit 8 volumes die ik in Gambit bewerkt tot stadion. 8 volumes: 

- 2 cilinderdelen voor de tribunekappen korte zijde. De kappen loopt nu overal even steil, de lange randen 
van het dak zijn nu beide gebogen, i.p.v. alleen aan de kussenzijde. Echter redelijke benadering? 

Ongeveer gemiddelde steilheid, wind trekt nog steeds naar midden. De binnenkant van het dak is dan nu 

ook cirkelvormig, en iets minder in hoogteverlopend dan het echte model. De grootste problemen liggen 
waarschijnlijk toch aan de lange zijden, waar het dan noodzakelijker is om een zo goed mogelijke 

vertaling van de werkelijkheid te krijgen. 
- 2 kegeldelen voor tribunekappen lange zijde. Midden is iets steiler dan randen, maar minder steil dan 

echte model. Randen wel weer steiler dan in echte model. De veldkant van de kap loopt gelijk met de 

randen in het echte model, de tribunerand loopt dus iets meer gebogen. 
- 4 tribunedelen zijn bijna geheel gelijk aan de tribunedelen in het echte model. Alleen zijn de randen iets 

ingesneden, omdat de tribunes anders door de cilinders (midden) en de kegels (randen)heen zouden 
prikken. De hoeken zijn weggelaten, omdat die makkelijker in Gambit in te passen zijn.  

Deze acht delen zorgen voor een houvast in Gambit. In dit programma worden de hoeken, de gevels en 

de hoektribunes ingetekend, evenals de omgeving. 
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figuur 7: vereenvoudigde vormen voor de daken 
(cilinders en kegels uitgesneden) 

 

figuur 8: vereenvoudigd CAD-model met tribuneblokken 

 

 
   

     

 
• Zelf blijkt werken met Gambit een onmogelijke taak. Dionne doet het grotendeels, waarbij ik steeds iets 

oppik. Maar zij heeft ook 1.5 jaar ervaring… Eigenlijk komt het er op neer dat zij alles doet, en ik toekijk 

en aanwijzingen geef waar ik denk dat ik het kan. Tevens maak ik alle modellen en vereenvoudigde 
modellen. Inmiddels weet ik steeds beter hoe een nuttig model te bouwen zodat het in Gambit gebruikt 

kan worden. Tot nu toe koste het modellen maken me al een dikke week. En we zijn nu eindelijk tevreden 

met wat we uit CAD kregen.  
• Besloten wordt om een kwart van het model te modelleren en te meshen, en dan pas te spiegelen om een 

geheel te krijgen. 
• Na een week niets gedaan te kunnen hebben (Parijs geweest, Dionne ziek) zijn we op woensdag 21 

oktober veel opgeschoten in eerste instantie. De lange tribune gaf nog wat problemen, waardoor we die 
weggehaald hebben, en er een schuin vlak voor in de plaats hebben gebracht. Het stadion zelf is klaar. 

        

 
figuur 9: stadion in Gambit. Een kwartmodel met  
alle tribunes in een vlak. 
 

• De omgeving moet dn gemodelleerd worden. Alle vlakken van het stadion worden omhoog geëxtrudeerd 

tot 200 meter hoogte. Zo worden alle volumes beperkt tot een krom valk erin. Die schijnen bij het meshen 
de meeste problemen te geven. Een grondvlak van 500 x 500 meter wordt onder het kwart geschoven 

(zodat 1000x1000 ontstaat in eindsituatie). Nu is de dichtheid van de mesh ook per volume aan te 

passen. Daarom worden aparte volumes verder van het stadion gemaakt voor grotere meshdeeltjes. Het 
volume binnen het stadion gaat hopelijk in een keer lukken. 

• De omgeving moet uit aparte volumes bestaan, gesplit uit de gehele omgetrokken kubus. Daarom dienen 

vlakken van kleine en het grote volumes precies gelijk te liggen. Dit bleek dus niet het geval... De 
omgeving moet opnieuw gemodelleerd worden. Ik ga dat op vloer 2 (Unix-computers naast rechter deur) 

zelf proberen, want Dion heeft eigenlijk geen tijd meer, dus moet ik weer zo veel mogelijk helemaal alleen 
doen. 
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• Merk op dat het commando split gebruikt moet worden om de vlakken van de verschillende volumes 

verband met elkaar te kunnen laten houden. (Straks moet mogelijkheid zijn om wind door te laten lopen, 

en niet te stoppen per volume). 
• Ik heb (vandaag; 22 oktober) de omgevingskubus met wanddikte gemodelleerd, een wanddikte van een 

halve meter. Hiermee split ik alle volumes die erin vallen. Mijn geometrie wordt iets kleiner, maar voor de 

benadering maakt dat niets uit. De volumes liggen nu wel overal in een vlak. Bij heel erg inzoomen lijken 
er nog slechts twee lijnen niet op elkaar te liggen (Waarom weet ik niet), maar dat levert geen problemen 

op bij het splitten van volumes.  

• Het grote kwart is vandaag gesplit in vier kleinere, zodat de mesh gevarieerd kan worden in grootte. Het 
kwart waar het stadion in ligt is gesplit met de volumes erin, zodat het inwendige volume van het stadion 

overblijft. Daarvoor heb ik eerst alle kleine volumes moeten optellen, omdat splitten op de een of andere 

manier slecht met een element tegelijk ging. 
• Ik krijg de tip (nadat ik klaar ben) om uit Autocad te exporteren als 3d-studiobestand. Op deze manier 

worden kieren en dergelijke grotendeels weggewerkt. Tip voor een volgende dus...  
• Dionne heeft vandaag (25 oktober) projectwerk ’s morgens, dus vanmiddag kijken of we kunnen 

meshen...) 
• Voor het meshen eerst alle vlakken, lijnen en knopen connecten.  

 

figuur 10: gehele geometrie in Gambit 

De volumes zijn te zien 

aan de gekleurde ribben. 
Deze volumes dienen 

gemesht te worden.  
 

Midden is stadion, 

richting wind nog 
onbepaald, model goed 

voor alle richtingen.  
 

 

 

• Meshen gaat alleen in eenvoudige volumes. In ieder geval zo veel mogelijk eenvoudige volumes 

aanhouden. Anders wordt het model heel groot en traag. 
• De meshgrootte wordt afgekeken van het model dat Renaud heeft gemaakt. De wanden van de omgeving 

hebben een meshgrootte variërend van 3 m tot 10 m. Het stadion van 2 tot 4 meter. Aangezien het dak 

nu een dikte heeft van 4 meter is het verstandig daar meerdere elementen op te plaatsen. Gekozen wordt 

vooralsnog voor 1.3 meter, dus 3 elementen op de rand. Met die maat wordt het oppervlak van het 
stadion gemesht. Nauwkeuriger dus dan Renaud, maar ook nodig vanwege complexere vorm? 

• Eerst lijnen meshen, opdelen, van waaruit de oppervlakken gemesht kunnen worden, en uiteindelijk de 

volumes. Ps. bij meshen lijnen: pick with links UITschakelen. 
• Computer geeft meshvoorkeur aan. Deze voorkeur is echter niet altijd de goede keuze. Meshopties: 

oppervlak mappen (als systeemlijnen), submappen (deel voor deel mappen), betegelen (stukken element 

inleggen en gaten opvullen). Zo kan het ook met verschillende vormen: driehoeken, rechthoeken. 
Rechthoeken meest voordelig, minst misvormde elementen. Bij volumes ook weer verschillende 

elementen mogelijk. Extruderen oppervlak, elementjes inleggen ook. Mijn keuzes: wat lukt is ok… Gewoon 

proberen. Beetje sturen door eerst oppervlakken te meshen.  
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• Beginnen met daken en buitenwanden stadion. Dan tribunes, binnenruimte en buitenruimte.  

• Eerste pogingen lukken niet. Maar pas uurtje geprobeerd. 26 oktober: een dag proberen te meshen!  

• Het eerste volume dat ik probeerde te meshen werkte meteen niet (dak+ wand lange zijde). Op geen 

enkele manier overigens. Ik ben doorgegaan met andere volumes binnen het stadion. Die lukte wel 

allemaal, maar wel met een driehoekige mesh, getiled. Vervolgens deed ook dat eerste volume het! 
• De randen van het dak zijn met dichtheid 1 meter gemesht, de rest met 3 meter.  

• Exterieur na stadion. Het stadion is dus geheel gemesht. Met langs de randen dichtere mesh dan midden. 

Nu de omgeving. Begin met korte zijde. De geëxtrudeerde oppervlakten meshen allemaal, maar niet die 

van het dak. De foutmelding ‘elementen te groot voor kleine ruimten’ o.i.d. ontstaat. Er zit inderdaad een 
spitse hoek in dit volume. Een kleinere mesh werkt niet, dus moet ik het volume aanpassen. 

• Ik moet verder gaan met de mesh na het aanpassen. De mesh moet dan ook weer met de moeilijkste 

elementen voortgezet worden (tetraëders). Anders sluiten ze niet aan op de bestaande mesh. 
 

figuur 11: gemeshte volumes in gambit figuur 12: totale model in gambit, gemesht 

Oranje geeft de elementen weer. De groene lijnen zijn de randen van de volumes. Totale omtrek is 1000 m. 

Aan de rand heeft een element 12 meter doorsnee. 

 
• Nu meshgrootten: 

1 m, 3 m, 5 m, 8 m, 12 m. Dat is resp. rand dak, stadionvolume, geëxtrudeerde vlakken stadion, invulling 

kubus van projectie, randvolumes. 
• Mesh is af, invoerfile (.db-file) is +/- 168 Mb groot. Dat is maar 30 % groter dan die Renaud maakte met 

het dak dicht. Lijkt dus een goede mesh? Morgen overleggen met Dionne over hoe verder. 

• Voor exporteren eerst aangeven welke eigenschap vlakken en volumes hebben. Vlakken zijn of intern 

(aangrenzende volumes hebben zelfde eigenschap) of wand (in mijn geval een van deze). In Fluent kan ik 

dan aanpassen welke functie ze echt krijgen (wand wordt inlet o.i.d.). Als de vlakken maar gegroepeerd 
bij elkaar zitten zodat ze snel aan te passen zijn. Volumes zijn er twee soorten in dit geval: solid of fluid. 

Alle sis fluid, behalve de stadionvolumes. 
• Moet nog aangeven dat ik Fluent (versie5/6) gebruik als solver in GAMBIT. Dan exporteren als .msh 

bestand om in te kunnen lezen in Fluent (read case). Bij exporteren bleek een volume toch niet goed 

gemesht te zijn. Bovendien lagen enkele overlappende vlakken in het model. Die moeten er eerst uit. 
(alles moet goed gesplit zijn, zodat een volume uit allemaal losse vlakjes bestaat die voortkomen uit 

naastliggende volumes, en niet een groot vlak overlappend over meerdere kleine). Dit betekent dat de 

mesh van de aangrenzende volumes verloren gaat. Dit moet dus opnieuw.  
• 27 oktober: de mesh opnieuw gemaakt. Op 28 oktober ontdek ik nog een paar van zulke fouten in het 

stadion. Zie hieronder. 
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•  

a b

c

 

figuur 13: figuur waarbij complexiteit van volumes is 

te zien. In a is een deel van de korte zijde van het 
stadion te onderscheiden. Er zit een klein spleetje 
tussen de tribune en het dak (in c uitvergroot). Hier 

ontstaan waarschijnlijk de misvormde elementen (zie 
verder). Ook is waar de wanden van de hoek en de 

korte zijde bij elkaar komen een raar volume te zien, 
dat eigenlijk intern is (in b). In twee van de vier 

hoeken wordt dit door het samenvoegen van het 

gehele stadion als een volume ook opgenomen in het 
totale volume. In de twee andere hoeken blijft dit 

echter als intern volume bestaan. Dit geeft later ook 
weer een foutmelding.  

• Volumes dienen opgebouwd te zijn uit de kleinst mogelijke vlakken die het volume raken. Dus een groot 

volume waar een klein volume tegenaan ligt: de zijde van het grote volume waar het kleine volume 

tegenaan ligt bestaat niet uit een groot vlak. Dit vlak dient opgebouwd te zijn uit het vlakje van het kleine 
volume en het resterende vlak dat een zijde van het grote volume aanvult. Dubbele vlakken moeten 

worden vermeden. Dit zorgt voor een missende relatie tussen verschillende volumes. 
• Om het aantal vlakjes te beperken is van het stadion een geheel volume gemaakt. Zo vallen er aan aantal 

vlakjes weg die het overzicht makkelijker maken. Het meshen van dit volume blijkt geen probleem. 

• Wel ontstaan highly shewed elements. Dit betekent dat er een hele kleine hoek in enkele elementen zit. 

Voor deze elementen betekent dat, dat de benadering in deze elementen niet geheel nauwkeurig zal zijn. 

Lokaal geeft dit gevolgen voor het resultaat, maar voor de globale berekening is het waarschijnlijk geen 
probleem. Let dus op lokale pieken of dalen bij het resultaat, maar negeer verder deze waarschuwingen. 

Elementgrootte verkleinen heeft namelijk geen zin, de geometrie zou moeten worden aangepast wat weer 
veel werk met zich mee brengt. 

• Door het stadion als een volume te zien is het eenvoudig om alle scheidingsvlakken tussen lucht en vast 

materiaal te definiëren. Na het meshen is het dan eenvoudig om alle vlakken en volumes te definiëren. 
Eerst worden al die scheidingsvlakken vastgelegd (stadion en omgevingswanden), waarna voor het 
selecteren van de interne vlakken de rest die overblijft in een keer kan worden aangegeven. Voor volumes 

geldt dan het zelfde. 
• Met maken mesh ging niet altijd de dichtheid die ik wilde. Soms was een fijner net nodig om een volume 

meshbaar te maken. Wel overal een mesh mogelijk. 
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• Twee foutmeldingen bij het maken: 

- shewed elements (negeren) 

- negative volumes. Dit kan in Fluent worden verholpen met een commandolijn: 
   /grid/modify zones/repair-face-handedness.  

Verder was het exporteren van de mesh succesfull! 
 

 

• Het exporteren van de mesh ging goed. Alle vlakken zijn goed gedefinieerd. Dus geen dubbele meer??  

• Inlezen in Fluent geeft wel aantal meldingen.  
- Allereerst zijn er notes. Voorbeeld: 

   ‘seperating interior zone 5 into zones 5 and 1 

   internal -> internal(5) and internal:001’ 
   Deze notes worden bekeken en geaccepteerd. 

- Vervolgens zijn er warnings. Voorbeeld: 
   ‘ inappropiate zone type (interior) for one-sided face zone 18 
     changing to wall’ 

   Deze waarschuwing dient te worden bekeken. Het betekent dat er vlakken zijn die ik als intern zie en 
die maar een    

   volume aan zich gelinkt hebben. Waarschijnlijk betekent dit dus dat het nog steeds dubbele vlakken 
zijn, waarbij  

   het ene vlak tot het volume aan de ene zijde behoort, en het ander bij het volume aan de andere zijde. 

In de  
   geometrie dient dit te worden opgelost en dit betekent ook dat opnieuw moet worden gemesht en dat 

tevens een  
   aantal vlakken dienen te worden geherdefinieerd. 

- Errors. Voorbeeld: 
  ‘cannot change internal:018 to interior because there is only one adjacent cell thread’ 

  Deze hangen samen met de waarschuwingen. Met het oplossen daarvan worden de errors ook opgelost.  

- warnings van een ander type. Voorbeeld: 
  ‘materials in neighbour cells threads (2 and 4) of interior zone 19 are different of types (air and 

aluminium). This  
   problem MUST be fixed before solving!’ 

   Deze waarschuwing lost zichzelf op zodra in Fluent materialen worden gedefinieerd. 

• Een grid-check in Fluent geeft ook weer de waarschuwing van de materialen en van de negatieve 

volumes. Eerst wordt nu gezorgd dat alle vlakken weer enkel worden. De dubbele worden opgezocht en 
aangepast in gambit. 

• Aangepast 

• Het grid maken heb ik geheel opnieuw gedaan. Dit is gedaan om zeker niets te vergeten. Het bleek een 

stuk eenvoudiger te gaan, en ik kon alle dichtheden aanbrengen die ik wilde. Weer mooie verdeling van 1-
3-5-8-12 gemaakt dus. Er ontstond ook maar 1 waarschuwing: van de shewed elements. Die wordt weer 
genegeerd. Exporteren naar mesh geeft wederom geen problemen. 

• Importeren in Fluent: 02-11-2004 

• Nog steeds een foutmelding voor zone 17… opzoeken. Dit zijn twee volumes binnen het grote 

stadionvolume die niet gedelete konden worden. Probeer dus deze te negeren omdat ze geen directe 

gevolgen hebben voor de luchtstroming?. 

• Zone 5 en 17 hadden nog een verkeerde aanduiding: interior. In Fluent is hier een wall van gemaakt. 

• Een aantal gegevens dienen uit het model van Renaud te worden gekopieerd om dezelfde 

omstandigheden te creëren.  
• Define: models en materials 

Solver: eigenschappen 

define: nr. 1 t/m 5 (operating condition models, materials…) 
solve: control solution.  

Zie voor deze gegevens achteraan. 

• Het geheel wordt geschreven als .cas bestand. 

• Een invoerfile wordt geschreven om Fluent te kunnen laten draaien op rietveld (een centrale computer). 

Een andere computer hoeft dan niet open te blijven staan. Bovendien stopt Fluent zodra hij klaar is zodat 
een maximale benutting van de licenties mogelijk is. Invoerfile: zie achteraan 
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voer in console in: ‘ fluentbg stadium_finalopen stadium_finalopen.out’  

de eerste naam is de invoerfile die op de background wordt gedraaid, de tweede de output-file. 
• Er worden in eerste instantie 600 iteraties uitgevoerd. Per 200 iteraties wordt een case file geschreven. 

Dit betekent dat iedere 200 iteraties een overzicht kan worden verkregen van wat de uitkomsten zijn. 

Eventueel kan bij de laatste case file nog iteraties worden toegevoegd volgens invoerfile 2. 
• De resultaten van het model kloppen niet. De globale verdeling zou kunnen kloppen, maar de grootte van 

de drukfactoren zijn veel te groot. Merk op dat een oppervalk een gewone zijde en een schaduwzijde 

heeft. Dit betekent dat een zijde van het vlak de binnenkant van het volume is, en de andere de 

buitenkant. Een van de zijden geeft dus maar een resultaat. 
• De turbulentiefactoren in het initialise-menu staan fout ingesteld. De factoren dienen te zijn: 

turbulence kinetic energy: 0.001 

turbulence dissipation rate: 0.01 Zowel bij de initialisation als bij de inlet en de outlet. 
Met deze waarden wordt de berekening nog eens gestart.  

• Wederom blijkt de foutmelding te ontstaan. Hierom Renaud gebeld; ‘Kunt de melding negeren zolang het 
aantal cellen constant blijft’. Toch even model opgestuurd naar hem zodat hij kan kijken of het goed in 
elkaar zit.  

• Hij zegt dat de mesh niet erg goed in elkaar zit. De highly skewed elements kunnen veroorzaken dat de 

turbulentie niet convergeert. Dat blijkt ook uit mijn output. Hij heeft even laten zien hoe anders gemesht 

kan worden. Cooper scheme heeft hij gebruikt. Een andere optie zou zijn om het volledige volume om het 
stadion samen te voegen, en daar met een groeifunctie de tetrahedral mesh aan te brengen.  

Stadium_finalopen_rdr ga ik openen en bewerken. 
• Maak stadium_finalopen_0gr 

stadium_finalopen_90gr (wanden 90gra en 90grb worden in- en outlet, 0gra en 0grb worden symmetry) 

stadium_finalopen_45gr (beide wanden met a worden inlet, richting aangeven: x:1, y:1, z:0, beide 

wanden met b worden outlet) 
• Een hele nieuwe geometrie invoeren ging snel (een morgen). Alleen het bovenvlak van een kwart deel 

van het CAD-model wordt gebruikt. Vanuit die gegevens wordt in gambit de rest van het stadion 

gebouwd. Het resultaat: 
 

 

figuur 14: uiteindelijk draadmodel gambit 

figuur 15: stadionvolume met gemesht oppervlak 
uiteindelijk model 

• Deze geometrie werd sneller gemesht, geeft geen foutmeldingen of waarschuwingen tot aan het 

berekenen (slechts dat enkele volumes opgesplitst worden). 
• Het berekenen geeft een waarschuwing dat de turbulentie nog te hoog is in een aantal cellen. Dit aantal 

neemt eerst toe, maar vanaf 30 iteraties wordt het aantal cellen 0 (soms nog enkele cellen). Bij nader 

inzien bleek Renaud de toegestane grootte van de turbulentie in een cel ook te hebben verhoogd met een 

factor 10. Voor de berekening heeft het uiteindelijk geen gevolgen. Alleen zouden er waarschijnlijk geen 
foutmeldingen meer optreden. 
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• Resultaten afwachten. Tot ongeveer 200 iteraties blijft het model stabiel. Bij iteratie 197 beginnen cellen 

weer een te grote turbulentie te krijgen en dat aantal blijft oplopen.  Bij het model onder 45 graden 

neemt het aantal cellen met de turbulentiegrens eerst af, maar bereikt nooit 0. Ook hier neemt het aantal 
cellen toe na een aantal iteraties, en convergeert de berekening niet. 

• Wat te doen? Fijner net rond stadion? Probeer groeifunctie van cellen rond het stadion. Nog uitzoeken hoe 

dat werkt. Eerst resultaat 200 iteraties 0graden bekijken. Hier zijn pas enkele cellen TE turbulent. Dat 
betekent waarschijnlijk wel dat verschillende andere cellen ook HEEL turbulent zijn?   
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• Resultaten na 200 iteraties: 

 

 

 

figuur 16: resultaten Fluent, wind 0 graden, open 
dak, drukcoëfficiënten stadion 

 

figuur 17: resultaten Fluent, wind 0 graden, open 
dak, windsnelheidsvectoren 

 
figuur 18: resultaten Fluent, wind 0 graden, open 
dak, drukcoëfficiënten bovenzijde dak 

 
figuur 19: resultaten Fluent, wind 0 graden, open 
dak, drukcoëfficiënten onderzijde dak 
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• Uitvoer 45 graden: 

 

 

figuur 20: resultaten Fluent, wind 45 graden, open 
dak, drukcoëfficiënten stadion 

 

figuur 21: resultaten Fluent, wind 45 graden, open 
dak, windsnelheidsvectoren 

 
figuur 22: resultaten Fluent, wind 45 graden, open 
dak, drukcoëfficiënten bovenzijde dak 

 

figuur 23: resultaten Fluent, wind 45 graden, open 
dak, drukcoëfficiënten onderzijde dak 

 

• De resultaten van de wind onder 45 graden kloppen niet, dat is goed te zien aan de snelheidsvectoren. 

Het lijkt alsof slechts aan een zijde snelheid wordt ingevoerd. 
• De instellingen in het model 45 graden waren niet goed. Veranderd:  

Outlet 2: richting outlet aangepast 

Inlet 2: turbulentie aangepast 

• De berekeningen voor 45 graden en 90 graden worden nu gedraaid. Eerst even resultaten hiervan krijgen. 

• Ondertussen opzoeken waar een fout kan zitten. Renaud heb ik het bds model opgestuurd. Tevens heb ik 

de turbulentie in platte vlak geprint. Ook geeft renaud de tip de snelheidsvectoren van het stadion te 
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bekijken, waar dan hopelijk een paar slechte cellen uit blijken. Door deze aan te passen kan het hele 

model ineens wel convergeren. 
• Turbulentieplots: 

 

 

figuur 24: wind 0 graden, turbulentie van de 
omgeving 

 

figuur 25: wind 0 graden, turbulentie rond het stadion 

• De grootste te vinden snelheid zit ongeveer op de plaats waar normaal de luchtkussens zitten.  

• Een nieuw model wordt gebouwd met kleinere deeltjes in de volumes intern, directe omgeving en stadion 

zelf. Proberen of dit de oplossing is. Een simulatie draaiend maken. (10 nov 2004). 
• Renaud zegt me dat ik eigenlijk al teveel cellen heb, maar dat er geen hele slechte in zitten. Misschien 

spelen met de underrelaxationfactors (momentum en turbulence factors). Ik vraag of dat ongestraft kan 

zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. 

• Het veranderen van de factor verandert niet veel aan de eindwaarde, maar laat het komen tot een 

uitkomst langzamer tot stand komen.  
• Eerst resultaten van dezelfde modellen, maar dan wind 90 graden. 

 

200 iteraties geen ‘ nauwkeurig’ resultaat.: 
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figuur 26: wind 90 graden, open dak, snelheidsvectoren  

na 200 iteraties 
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•  

 

figuur 27: wind 90 graden, open dak, 400 iteraties, 
drukcoëfficiënten stadion 

 

figuur 28: wind 90 graden, open dak, 400 iteraties, 
windsnelheidsvectoren 

 
figuur 29: wind 90 graden, open dak, 400 iteraties, 
drukcoëfficiënten bovenzijde dak 

 

figuur 30: wind 90 graden, open dak, 400 iteraties, 
drukcoëfficiënten onderzijde dak 

 

• Wat opvalt is dat bij wind onder 45 graden, de berekening niet goed ging, zelfde resultaat als eerdere 

berekeningen. Waarschijnlijk moet de wind ontbonden worden o.i.d. De wind komt namelijk maar aan een 
zijde binnen. Deze resultaten zijn dus niet bruikbaar. 

• Wind onder 90 graden gaf beter resultaat bij 400 iteraties dan bij 200 iteraties. Dit is in de output te zien: 

minder cellen met maximum turbulentie. In de snelheidsvectoren is ook een symmetrie te herkennen bij 
400 iteraties. De factoren zijn echter weer niet op de goede schaal.  

• 600 iteraties geeft nog beter beeld. Wellicht nog aan aantal meer voor goed beeld onderzijde. 600 

iteraties resultaat is op volgende bladzijde weergegeven. 
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figuur 31: wind 90 graden, open dak, 600 iteraties, 
drukcoëfficiënten stadion 

 

figuur 32: wind 90 graden, open dak, 600 iteraties, 
windsnelheidsvectoren 

 
figuur 33: wind 90 graden, open dak, 600 iteraties, 
drukcoëfficiënten bovenzijde dak 

 

figuur 34: wind 90 graden, open dak, 600 iteraties, 
drukcoëfficiënten onderzijde dak 

 
- er resteren nog twee problemen: 

- de wind onder 45 graden heeft gen goede stroming. 

– de drukcoëfficiënten zijn 100 maal te groot. 

- 45 graden wind: in de invoer zijn wand 1 en 2 als inlet ingegeven. De beginsnelheid is 
hier weergegeven als  snelheidsvector 10, met richting x en y als waarde 1. Hier heb ik 

absolute waarden in x -en y-richting van 7.1 m/s van gemaakt. Misschien helpt dit? 
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- Nee helpt niet. Wat blijkt nu: wand 1 waait richting wand 2. Wand 2 is eigenlijk outlet, 

doordat de wind naar buiten de ruimte blaast. Wand 4 wordt nu inlet gemaakt, en wand 
2 outlet. Zo waait de wind wel in de goede richting… 

- De drukcoëfficiënt is een vergelijking tussen de locale druk en een referentie druk. 

Formules hieronder. 

 

( )

ref

ref

p
q

pp
C

−
=  

 

drukstatischep =  

drukreferentiep
ref

=  

drukdynamischereferentieq =  

 
2

refref
v

2

1
q ρ=  

 

De drukcoëfficiënt is dus kwadratisch afhankelijk van de referentiesnelheid. Nu was deze 
standaard ingesteld op 1 m/s. De invoersnelheid is 10 m/s. De referentiesnelheid is 

gelijk aan de snelheid van de lucht ongehinderd door het stadion. Deze bedraagt dus 10 

m/s. Deze wordt veranderd, waardoor de drukcoëfficiënt met een factor 100 afneemt. 
De berekening hoeft hiervoor niet opnieuw gedraaid te worden. De plot van de 
coëfficiënt verwerkt de referentiesnelheid pas, waardoor een nieuwe plot van deze 

coëfficiënt al goede resultaten weergeeft. 

 
- de foutmeldingen in de uitvoer kunnen volgens Renaud genegeerd worden.  
- Nu draaien de berekeningen voor 45 graden, en draaien tevens extra iteraties voorde 

wind op de korte zijde. Een niet-symmetrische windstroom liet namelijk zien dat de 
berekening nog niet geheel geconvergeerd was. 

- Eventueel zouden de convergentiecriteria nog minder streng gedefinieerd kunnen 
worden volgens Renaud. Dit zou sneller tot een oplossing leiden. Dit zal ik niet meer 
proberen, aangezien ik al goede resultaten heb. 

- Voor de open situatie is onder 45 graden en 0 graden te zien dat de omgeving eigenlijk 

nog niet voldoende groot is. De wind stroomt bij de outlet namelijk nog niet geheel 
parallel en onder gelijke snelheid. Ik ga er echter van uit dat dit nog slechts weinig 
invloed heeft op de drukcoëfficiënten. 

- De berekeningen beschouw ik als geconvergeerd indien:  

- De snelheidsvectoren niet meer veranderen na meer iteraties 
- De drukcoëfficiënten niet meer veranderen na meer iteraties 
- Het aantal cellen met en foutmelding niet meer oploopt na meer iteraties (niet veel 

verandert). 

- Op de volgende bladzijden worden de uiteindelijke resultaten van Fluent weergegeven. 
In de berekeningen van het open dak zijn de richtingen 90 graden en 0 graden 
verwisseld. Zo ook in dit logboek. In de resultaten zijn de richtingen weer aangegeven 

zoals in het verslag. Wind onder 0 graden is zo weer op de korte zijde, en 90 graden op 
de lange zijde. 
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3 RESULTATEN FLUENT 
 

3.1 Wind 0 graden, gesloten dak 

 
figuur 35: drukcoëfficiënten van het stadion 
en zijn omgeving (wind 0 graden, gesloten). 

 
figuur 36: drukcoëfficiënten van het stadion 
(wind 0 graden, gesloten). 

 
figuur 37: windsnelheden rond het stadion 
(wind 0 graden, gesloten). 
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3.2 Wind 90 graden, gesloten dak 

 
figuur 38: drukcoëfficiënten van het stadion 
en zijn omgeving (wind 90 graden, 
gesloten). 

 
figuur 39: drukcoëfficiënten van het stadion 
(wind 90 graden, gesloten). 

 
figuur 40: windsnelheden rond het stadion 
(wind 90 graden, gesloten). 
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3.3 Wind 0 graden, open dak 

 
figuur 41: drukcoëfficiënten van het stadion 
(wind 0 graden, open). 

 
figuur 42: windsnelheden rond het stadion 
(wind 0 graden, open). Merk op dat de 
windsnelheden van 0 tot 13 m/s lopen. De 
index is dus incorrect. 

 
figuur 43: drukcoëfficiënten van de 
bovenzijde van het stadiondak (wind 0 
graden, open, wind komt hier van boven). 

 
figuur 44: drukcoëfficiënten van de 
onderzijde van het stadiondak (wind 0 
graden, open, wind komt hier van onder). 
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3.4 Wind 45 graden, open dak 

 
figuur 45: drukcoëfficiënten van het stadion 
(wind 45 graden, open). 

 
figuur 46: windsnelheden rond het stadion 
(wind 45 graden, open). Merk op dat de 
windsnelheden van 0 tot 18 m/s lopen. De 
index is dus incorrect. 

 
figuur 47: drukcoëfficiënten van de 
bovenzijde van het stadiondak (wind 45 
graden, open, wind komt hier van 
linksonder). 

 
figuur 48: drukcoëfficiënten van de 
onderzijde van het stadiondak (wind 45 
graden, open, wind komt hier van 
linksboven). 
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3.5 Wind 90 graden, open dak 

 
figuur 49: drukcoëfficiënten van het stadion 
(wind 90 graden, open). 

 
figuur 50: windsnelheden rond het stadion 
(wind 90 graden, open). Merk op dat de 
windsnelheden van 0 tot 18 m/s lopen. De 
index is dus incorrect. 

 
figuur 51: drukcoëfficiënten van de 
bovenzijde van het stadiondak (wind 90 
graden, open, wind komt hier van links). 

 
figuur 52: drukcoëfficiënten van de 
onderzijde van het stadiondak (wind 90 
graden, open, wind komt hier van links). 
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4 SCHEMATISERING 
 
Het model voor het open dakheeft een knik ter plaatse van de overgang hoek - korte zijde. Die knik is in 
werkelijkheid niet zo scherp. In de simulaties met het dichte dak is te zien dat er geen groot verschil is tussen 

de hoek en de aangrenzende dakvlakken. Daarom worden in de open situatie de pieken ter plaatse van de 
hoeken niet geschematiseerd. 

 

Per windrichting en situatie wordt een schematisering gemaakt voor de boven- en onderzijde van het dakvlak. 
In 4 of vijf verschillende waarden worden de coëfficiënten onderverdeeld, waarbij de vlakken naar het 

stramien van de constructie worden ingedeeld in een van deze waarden. Hieronder een voorbeeld van een 
schematisering. Voor de overige schematiseringen: zie verslag. Merk op dat de wind in de Fluent-uitvoer van 

de bovenzijde komt, en het geschematiseerde figuur van de onderzijde. 

 
De geschematiseerde figuren worden gebruikt voor het aanbrengen van de belastingen op het model in ESA-

Prima Win. 
 

 

figuur 53: wind 0 graden, open dak,  drukcoëfficiënten 
bovenzijde dak 
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figuur 54: geschematiseerde waarden voor wind 0 
graden, open dak,  drukcoëfficiënten bovenzijde 
dak.  
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5 LOGIN: 
 

Inloggen 

Op linux computer vloer 6: 
Remote -> rietveld.bwk.tue.nl 

Naam: s443138, wachtwoord: jh55…… 

Directory: /home/s443138, met FTP kan hier iets opgezet worden. Zoek rietveld.bwk.tue.nl en stel unix 
standaard in, log in met bovenstaand wachtwoord.  
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6 MODEL 
 

6.1 Gegevens Renauds model (nog niet vierkante omgeving): 
 

  
figuur 55: model Renaud 
 

 
 

 

solver Solver: segregated 
Space: 3D 

Velocity formulation: absolute 
Gradient option: cell-based 

Formulation: implicit 
Time: steady 

Porous formulation: superficial velocity 

Multiphas
e model 

Model: off 

energy Energy: off equation 

viscous Model: k-epsilon (2 eqn) 
k-epsilon model: standard 

near-wall treatment: standard wall functions 

model constants:  
  cmn: 0.09 

  c1-epsilon: 1.44 
  c2-epsilon: 1.92 

  TKE prandtl nr: 1 

  TDR prandtl nr: 1.3 
User-defined functions:  

  Turbulent viscosity: none 
  Prandtl numbers: none (TKE and TDR) 

models 

radiation Model: off 

define 

materials air Type: fluid 
Fl materials: air 

Density: constant, 1.225 

 

Model bestaat uit een doos, met vier zijden, boven- en ondervlak. 

Bovenvlak is sky 

Ondervlak is wall roughness constant 0.5 

Stadion is wall roughness constant 0.5 

Zijvlakken: 2 x symmetry (evenwijdig aan wind) 

Voorvlak: waarvanuit wind komt: inlet 

 Velocity-inlet 

  Vel. Spee. Meth. : mag uit en direct 

  Refer. Frame: absolute 

  Vel. Magn.: 10 m/s constant 

  Coord.s: cartesian 

  X comp: 0, const 

  Ycomp: 1, const 

  Z comp: 0, const 

  Turb. Kin. En.: 0.001 m2/s2, const. 

  Turb. Diss. rate.: 0.01 m
2
/s

3
, const. 

Achtervlak: outlet 

 Gauge press: 0 constant 

 Backflow turb kin en: 0.001, constant 

 Backflow turb diss en: 0.01, constant. 

Aantal nodige iteraties: ongeveer 500-1000. 
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aluminium Type: sloid 

Fl materials: aluminium 
Density: constant, 2719 

Operating 

conditions 

pressure Operating pressure: 101325 

Reference pressure loc: x:0, y:0, z:0 
Gravity: off 

Boundary 
conditions 

Defauld interior: Interior 
Fluid: Fluid 

Ground: Wall 

Inlet: Velocity inlet 
Outlet: Pressure outlet 

Sky: Symmetry 
Stadium: wall 

Symmetry left: Symmetry 

Symmetry right: symmetry 

Solution Equations: flow, turbulence 

Under relaxation factors: 
  Pressure: 0.3 

  Density: 1 
  Body forces: 1 
  Momentum: 0.7 

  Turbulent Kinetic energy: 0.6 
  Turbulent diss. Rate: 0.6 

  Turb. Viscosity: 0.8 
Discretisation: 

  Pressure: standard 

  Press. Velocity coupling: simple 
  Momentum: first order upwind 

  Turb. Kin. En: first order upwind 
  Turb. Diss. Rate: first order upwind 

solve controls 

initialisation Reference frame: relative to cell zone 

Initial values:  
  pressure: 0 

  x velocity: 10 m/s 
  y velocity: 0 

  z velocity: 0 

  turbulence kinetic energy: 0.001 and 0.01 

 

Merk op dat in de report directory ook nog de reference values aangepast moeten worden. De reference 

velocity value moet namelijk op 10 m/s gesteld worden. Dit kan eventueel ook na de berekening gedaan 
worden. 
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6.2 Invoerfiles: 
 
Om een berekening op de achtergrond te kunnen draaien zijn invoerfiles nodig. Op de achtergrond draaien 

betekent dat de centrale computer alle taken op zich neemt. De computer waarop gewerkt wordt kan dan 
worden uitgeschakeld. 

Invoercommando om een berekening te starten: 

Fluentbg stadium_finalopen stadium_finalopen.out 
Dit betekent dat de invoerfile stadium_finalopen gelezen wordt en de voortgang van de berekening wordt 

weggeschreven naar stadium_finalopen.out. Dit laatste bestand in een tekstbestand dat op elke computer 
geopend kan worden. 
Indien eventueel meerdere iteraties nodig zijn kan invoerfile 2 gebruikt worden. 
 

 Invoerfile 1: stadium_finalopen 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Invoerfile 2: stadium_finalopen2 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

; Read case file 

rc stadium_finalopen.cas 

; Initialize the solution 

/solve/init/init 

; Calculate 200 iterations 

it 200 

; write data file 

wd stadium_finalopen200.dat 

; Calculate 200 iterations 

it 200 

; write data file 

wd stadium_finalopen400.dat 

; Calculate 200 iterations 

it 200 

; write data file 

wd stadium_finalopen600.dat 

; Exit Fluent 

exit 

yes 

; Read case file 

rc stadium_finalopen.cas 

; Read data file 

rd stadium_finalopen600.dat 

; Calculate 200 iterations 

it 200 

; write data file 

wd stadium_finalopen800.dat 

; Calculate 200 iterations 

it 200 

; write data file 

wd stadium_finalopen1000.dat 

; Calculate 200 iterations 

it 200 

; write data file 

wd stadium_finalopen1200.dat 

; Exit Fluent 

exit 

yes 
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6.3 outputfile 
File die de voortgang van een berekening in Fluent weergeeft: 
 

 
/usr/fago/fluent_6.1.22s/Fluent.Inc/fluent6.1.22/cortex/ultra/cortex.3.5.6 -f fluent -g -i stadium_finalopen 

(fluent "3ddp  -path/usr/fago/fluent_6.1.22s/Fluent.Inc") 

Starting exec /usr/fago/fluent_6.1.22s/Fluent.Inc/fluent6.1.22/ultra/3ddp/fluent.6.1.22 -cx 
rietveld.bwk.tue.nl:33978:33979 

 
     Welcome to Fluent 6.1.22 
 
     Copyright 2003 Fluent Inc. 

     All Rights Reserved 

 
Loading "/usr/fago/fluent_6.1.22s/Fluent.Inc/fluent6.1.22/lib/flprim.dmp.117-32" 

Done. 
Loading "/usr/fago/fluent_6.1.22s/Fluent.Inc/fluent6.1.22/lib/fluent.dmp.114-32" 

Done. 

 
Kill script file is /home/s443138/kill-fluent7854 

 
> ; Read case file 

rc stadium_finalopen.cas 
 

Reading "stadium_finalopen.cas"... 

 2146239 tetrahedral cells, zone  2, binary. 
  241199 tetrahedral cells, zone  3, binary. 

  100373 tetrahedral cells, zone  4, binary. 
  181270 triangular interior faces, zone 24, binary. 

  460560 triangular interior faces, zone 23, binary. 

   34138 triangular wall faces, zone 22, binary. 
    3480 triangular wall faces, zone 21, binary. 

   15104 triangular wall faces, zone 20, binary. 
   15104 triangular wall faces, zone 26, binary. 

    4817 triangular wall faces, zone 19, binary. 
    4817 triangular wall faces, zone 27, binary. 

      51 triangular wall faces, zone 18, binary. 
      51 triangular wall faces, zone 30, binary. 
      16 triangular wall faces, zone 17, binary. 

    3040 triangular interior faces, zone 16, binary. 
  126470 triangular interior faces, zone 14, binary. 

   14192 triangular interior faces, zone  1, binary. 

       3 triangular wall faces, zone  5, binary. 
       3 triangular wall faces, zone 31, binary. 

    2740 triangular wall faces, zone  6, binary. 
    2740 triangular wall faces, zone 28, binary. 

   12547 triangular wall faces, zone  7, binary. 

   12547 triangular wall faces, zone 29, binary. 
   25530 triangular symmetry faces, zone  8, binary. 

    3286 triangular symmetry faces, zone  9, binary. 
    3212 triangular symmetry faces, zone 10, binary. 

    3210 triangular pressure-outlet faces, zone 11, binary. 
    3280 triangular velocity-inlet faces, zone 12, binary. 

    3674 triangular wall faces, zone 13, binary. 

 4114915 triangular interior faces, zone 15, binary. 
   15104 shadow face pairs, binary.  

    4817 shadow face pairs, binary.  
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      51 shadow face pairs, binary.  

       3 shadow face pairs, binary.  
    2740 shadow face pairs, binary.  

   12547 shadow face pairs, binary.  
  451592 nodes, binary. 

  451592 node flags, binary. 

 
Building... 

     grid, 
     materials, 

     interface, 
     domains, 

 mixture 

     zones, 
 default-interior:024 

 default-interior:023 
 ground:022 
 ground:021 

 stadium-roof:020 
 stadium-walls:019 

 internal:017 
 internal:016 

 internal:014 
 internal:001 

 default-interior 

 ground 
 stadium-roof 

 stadium-walls 
 stadium-roof:020-shadow 

 stadium-walls:019-shadow 

 stadium-walls-shadow 
 stadium-roof-shadow 

 0derga 
 0dergb 

 90degra 

 90degrb 
 sky 

 internal:018 
 internal:018-shadow 

 internal 
 internal-shadow 

 stadium 

 internal_space 
 external_space 
     shell conduction zones, 
Done. 

 

> ; Initialize the solution 
/solve/init/init 

 
> ; Calculate 200 iterations 

it 200 
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon     time/iter 

 

 reversed flow in 1535 faces on pressure-outlet 11.  
     1 1.0000e+00 1.8578e-03 1.8418e-03 1.3177e-06 1.5460e-01 1.9396e-01 14:49:29  199 
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 reversed flow in 470 faces on pressure-outlet 11.  

 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 1 cells 
     2 1.0000e+00 1.8690e-01 1.7858e-01 5.5868e-02 1.1418e-01 1.7505e-01 13:20:08  198 

 
 reversed flow in 1651 faces on pressure-outlet 11.  

 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 224 cells 

     3 4.3439e-01 1.8748e-01 3.2505e-01 1.1940e-01 2.5060e-01 8.6968e+00 12:09:21  197 
. 

. 

. 

 
reversed flow in 2 faces on pressure-outlet 11.  

 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 5879 cells 

   110 1.4730e-03 9.2724e-04 9.8880e-04 7.8642e-04 4.2740e-01 1.3034e-01  3:16:01   90 
 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 5627 cells 

  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon     time/iter 
   111 1.3561e-03 8.8640e-04 8.6929e-04 6.7076e-04 4.1290e-01 4.9137e-01  3:13:08   89 
. 

. 

. 

 
1 

 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 7755 cells 
   200 4.8082e-04 2.6025e-04 2.3606e-04 3.3326e-04 4.8682e-01 8.3300e-01  0:00:00    0 

 

> ; write data file 
wd stadium_finalopen200.dat 

 
Writing "stadium_finalopen200.dat"... 

Done. 

 
> ; Calculate 200 iterations 

it 200 
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon     time/iter 

   200 4.8082e-04 2.6025e-04 2.3606e-04 3.3326e-04 4.8682e-01 8.3300e-01  7:06:30  200 

 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 7948 cells 
   201 3.8878e-04 2.5241e-04 2.6569e-04 3.2133e-04 2.1019e-01 2.9438e-01  7:09:46  199 

. 

. 

. 
 

turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 62813 cells 

   399 3.6252e-04 1.7112e-04 1.6264e-04 5.3338e-04 1.5132e+00 2.0370e+00  0:02:10    1 
 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 62757 cells 
   400 3.0345e-04 1.6606e-04 1.5771e-04 4.5142e-04 3.6361e-01 1.3278e-01  0:00:00    0 
 

> ; write data file 

wd stadium_finalopen400.dat 
 

Writing "stadium_finalopen400.dat"... 
Done. 

 
 

In deze file is te zien welke waarschuwingen optreden en dat resultaten van de berekeningen weggeschreven 

worden naar data bestanden. Voor het overzicht zijn een aantal iteratiestappen weggelaten. 
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7 RESULTATENANALYSE 
 
De uitvoer lijkt nu betrouwbaar voor het stadion. Of de resultaten ook daadwerkelijk overeenkomen met de 

werkelijkheid is slechts aan te nemen. Een windtunneltest zal nodig zijn om daar zeker van te zijn. 
Wellicht is voor het testen van de betrouwbaarheid van Fluent zoals wij het gebruiken mogelijk om een 
bestaand stadion in te voeren, waarvan al eens een windtunneltest gedaan is.  

 
Gesloten, 0 graden:  Uniforme druk op wand: 0.8 komt overeen met de norm. 

  De plaats van de maximale zuiging is ongeveer in het midden wat ook klopt met een 

koepel. 
   Hoogte 1.26 zuiging kan ook kloppen. 

Gesloten, 90 graden: druk op wand verloopt van 0.6 tot 1.0. Vanwege de kromming in de wand kan dit ook 
kloppen met de koepeltheorie. Ook en grote zuiging (1.6) achter de knik naar de 

kussens is te verklaren. De zuiging is groter dan bij 0 graden, omdat de knik 
plotseling optreedt en de lucht dus een groter ‘laag drukgebied’ veroorzaakt. 

  Ook ontstaat een iets kleiner druk-zuiging- patroon aan de tweede knik in het 

gebouw. 
Open, 0 graden: Het coëfficiëntenplaatje lijkt weer redelijk symmetrisch. Net als in de gesloten 

toestand. De interne drukken geven wel duidelijk een windrichting aan. De orden van 
grootten komen ook betrouwbaar over.  

Open, 45 graden: Deze richting geeft en complexe luchtstroming weer. Interne luchtdrukken zijn niet 

gelijkmatig verdeeld. Onder de ene kap waait de wind onder, terwijl onder de andere 
kap juist lucht wordt weggezogen. Door de wervelingen in het stadion ontstaat echter 

niet zo een eenduidig beeld. Het is goed denkbaar dat de resultaten kloppen, maar 
zeker is het niet. Wel is de maximale druk op de wanden +1.0, wat weer overeen 

komt met de andere modellen, en de zuiging aan het dak ligt ook in de goede orde 
van grootte. 

Open, 90 graden: De drukken op de bovenzijde van het dak komen redelijk overeen met de drukken in 

gesloten toestand. Een beperkte invloed van de luchtkussens op de tribunekappen 
blijkt hieruit in deze richting. Dit lijkt te verklaren door een windluw gebied achter de 

tribunekap. De luchtkussens vallen dan eigenlijk buiten het stroomgebied van de 
lucht. 

 
 
Wat opvalt is dat op de wanden met de hoogste winddruk de coëfficiënt +1.0 bedraagt. Slechts bij het  

gesloten stadion vanuit 0 graden is deze 0.8 zoals de theorie voorspelt. Zouden alle andere wanden niet ook  
deze waarden moeten weergeven? Toch ga ik er vanuit dat alle bovenstaande resultaten voldoende goed zijn  

om mee door te werken. In de gesloten situatie is onder 90 graden namelijk ook 0.8 druk aanwezig op het  

stadion. 
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