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Samenvatting 

Samenvatting 

De Amsterdam ArenA is een multifunctioneel stadion, wat wordt gebruikt voor 

sportwedstrijden, concerten en andere evenementen. Het multifunctionele karakter wordt 

mede veroorzaakt door het sluitbare dak, waarover de ArenA als eerst stadion in Europa 

beschikte. In de ArenA zijn geen klimaatinstallaties aanwezig en er is aileen natuurlijke 

ventilatie aanwezig. 

Methode 

Vanuit de ArenA kwam het verzoek om een grondige analyse te maken van het 

binnenklimaat in de zomermaanden. In deze maanden kan de luchttemperatuur in de 

ArenA redelijk stijgen. am dit te onderzoeken is vanuit de Technische Universiteit 

Eindhoven een onderzoek gestart, waarin een analyse is uitgevoerd van het heersende 

binnenklimaat van de ArenA in de zomermaanden door middel van metingen. am te kijken 

hoe het binnenklimaat verbeterd zou kunnen worden is er een variantenanalyse uitgevoerd 

met behulp van CFD. Het CFD-model bevat zowel de stedelijke omgeving rond de ArenA 

als de ArenA zelf, waardoor de luchtstromingen door de verscheidene openingen goed kan 

worden berekend. Deze koppeling tussen de luchtstroming in het stedelijk gebied en de 

luchtstroming die de ArenA binnenkomt, is redelijk uniek en biedt de mogelijkheid om de 

verschillende varianten goed te vergelijken. 

Metingen 

Van begin juni tim eind augustus is het binnenklimaat van de Amsterdam ArenA in kaart 

gebracht door middel van langdurige metingen. In het begin van deze periode was het dak 

bijna continu gesloten, aan het eind was hij veelal geopend. De metingen zijn uitgevoerd 

met vaste meetsets welke op vier posities in het stadion zijn opgehangen. Aile vier de 

meetsets meten de luchttemperatuur, de relatieve vochtigheid, de gemiddelde 

stralingstemperatuur en de luchtsnelheid. Verder is op deze vier posities ook nog het CO2 -

gehalte van de lucht gemeten. Op verschillende plekken in het stadion zijn extra metingen 

uitgevoerd met betrekking tot de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid. Deze extra 

metingen hebben tot doel gehad een goed beeld te krijgen van de temperatuurverdeling in 

de ArenA. am de invloed van de zon te bekijken is hiernaast nog de irradiantie gemeten op 

het dak van de ArenA. 

Uit de metingen kwam naar voren dat de luchttemperatuur in de ArenA kan oplopen tot 

boven de 30°C, wat verschillende graden boven de temperatuur van de buitenlucht is. De 

stijging van de luchttemperatuur in de ArenA wordt voor een groot deel veroorzaakt door 
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zonrnstraling en een gebrekkrge op bewolkte en met het dak geopend ligt 

de temperatuur in de ArenA dicht bij de bUitenluchttemperatuur. Bij een dak en 

een heldere hemet is de stijging van de luchttemperatuur het grootst. Hiernaast kwam 

naar voren dat bij een dak de warmte 's nachts blijkbaar onvoldoende kan worden 

de in de ArenA ook de nacht boven de 

buitenluchttemperatuur ligt. Ais het dak geopend is liggen de temperaturen in de ArenA 

dichter bij de buitentemperatuur. een concert blijkt de luchttemperatuur, onder 

invloed van de warmteproductie van de toeschouwers en de aanwezige apparatuur, enkele 

graden te stijgen. Tevens neemt een concert de dampdruk met een factor en 

het CO2-gehalte met een factor 5 toe. AI deze resultaten op een gebrekkige 

ventilatie van de ArenA. 

Met behulp van meetresultaten is het thermisch comfort voor de toeschouwers bepaa!d op 

de vier De comfortindices die gebruikt de Physiological 

(PET) en de Predicted Mean Vote (PMV), waarbij de eerste voora! wordt 

gebruikt in de buitenomgeving en de tweede vooral is toegepast in kantoren en andere 

verblijfsruimte met Uit de comfortberekeningen kwam 

naar voren dat er momenten waarop de toeschouwers zicht erg oncomfortabel kunnen 

voe!en. De PMV stijgt tot boven de 2 op dagen en de PET komt boven de 30°C 

uit. am te beoordelen wat het comfort zou zijn op waar de zonnestraling op de 

toeschouwers komt is deze zonnestraling Hieruit blijkt dat het comfort 

aanmerkelijk verslechterd in de zan, de PMV komt zelfs boven de 3 uit. 

CfD-simulaties 

am te bestuderen of er mogelijkheden am de ArenA zodanig aan te passen, dat het 

binnenklimaat wordt verbeterd is er een CFD-model gemaakt van de ArenA en 

am dit model te valideren drie validaties een van een ruimte 

met een simpele waarin gedwongen stroming wordt gecombineerd met 

thermische een luchtsnelheidsmetingen random de ArenA gebruikt 

am het model te valideren voor de luchtstroming random de ArenA, en een waarbij het 

gemeten ventilatievoud wordt met het ventilatievoud uit CFD. Uit de eerste 

validatie kwam naar voren dat het Realizable k-E model het meest geschikt is om te 

voor de CFD-simulaties van de ArenA. De validatie van het CFD-model van de 

ArenA aan de hand van de !uchtsnelheidsmetingen was voldoende tot goed te noemen, 

waarbij de van het dek misschien teveel vereenvoudigd is. Het ventilatievoud 

voorspelt met CFD lag op 1 , terwijl uit de metingen een ventilatievoud van 0,7 h-1 naar 

voren kwam. 

Voor de variantenanalyse zijn verschillende extra randvoorwaarden noodzakelijk. am de 

thermische uit te voeren aan verschillende vlakken van de ArenA n.,'"rni"n-., 

oppervlaktetemperaturen om de invloed van de zon op de 

rekenen. Door de aannames is echter slechts een kwalitatieve analyse van het 

thermisch binnenklimaat. In totaal er zes verschillende modellen van de ArenA 

waarbij verschillende varianten met de situatie. am 

een oordeel te geven over de verschillende varianten is er gekeken naar het ventilatievoud 

en de luchttemperatuur in de ArenA. Verder is er nog een simulatie uitgevoerd er 

slechts luchtstroming aanwezig is met thermische trek als kracht. 
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Samenvatting 

Uit de CFD-simulaties kwam naar voren dat het maken van extra openingen boven in de 

ArenA leidt tot een hoger ventilatievoud. Deze toename varieert van gemiddeld zo'n 24% 

voor het verwijderen van een deel van de staalplaten bij de dakgoot, tot zo'n 167% voor 

het gedeeltelijk openen van het dak. Verder is gebleken dat het verlagen van de 

zoninstraling in de ArenA de luchttemperatuur ook flink kan verlagen. Ook het openen van 

het dak verlaagt de luchttemperatuur aanzienlijk. Uit de simulaties met slechts thermische 

trek bleek dat het stromingsveld zeer verschillend is vergeleken met de simulatie met 

zowel thermische trek als wind. Deze twee krachten kunnen elkaar in bepaalde situaties 

tegenwerken, waardoor de natuurlijke ventilatie kan worden beperkt. 

Handberekening 

Om het nut van dergelijk complexe CFD-simulaties aan te tonen is er een handberekening 

gemaakt van de natuurlijke ventilatie in de ArenA. De uitkomst van deze handberekening 

lag een factor 1,5 hoger dan de uitkomst van de CFD-simulatie, wat aantoont dat een 

simpele handberekening voor zo'n complexe studie niet afdoende is. 

Condusies en aanbevelingen 

Uit de metingen is gebleken dat het binnenklimaat in de ArenA gedurende de concerten in 

de zomer verbeterd zou kunnen worden. De CFD-simulaties hebben aangetoond hoe het 

birmenklimaat verbeterd kan worden door middel van het verbeteren van de lnatll-lWujke 
if 

ventilatie of het beperken van de- zoninstrafifl9"; \ferde-r is duidelijk geworden dat de 

natuurlijke ventilatie afhankelijk is van een complex samenspel met de wind en thermische 

trek als drijvende krachten. Ais laatste is aangetoond dat een handberekening niet volstaat 

bij het bepalen van het ventilatievoud voor complexe situaties. 

Er zijn verschillende extra onderzoek denkbaar. Zo zou het comfortonderzoek kunnen 

worden uitgebreid met enquetes om te kijken of de bezoekers zich daadwerkelijk zo 

oncomfortabel voelen als de berekeningen uit Hoofdstuk 4 hebben uitgewezen. Ten tweede 

zou er nog een CFD-model van de ArenA gemaakt kunnen worden, waarbij het ArenAdek 

meer gedetailieerd zou worden ingevoerd. Zodoende kan er gekeken worden of de 

afwijkingen die zijn gevonden in de validatiestudie met behulp van de resultaten van de 

windmeting worden veroorzaakt door de vereenvoudigingen in het ArenAdek die in dit 

onderzoek zijn doorgevoerd. Een belangrijke aanbeveling is nader onderzoek met 

betrekking tot de thermische berekeningen. Door de aannames die zijn gedaan is er 

slechts een kwalitatieve thermische analyse mogelijk. Het zou goed zijn om de ArenA in 

een gebouwsimulatieprogramma thermisch door te rekenen, waarbij voor de luchtstroming 

de resultaten van CFD-simulaties zouden kunnen worden gebruikt. Ais laatste zou nader 

onderzoek naar de drijvende krachten voor natuurlijke ventilatie wenselijk zijn. Uit de 

simulaties bleek dat het ventilatievoud afhankelijk is van de balans tussen thermische trek 

en wind. Een goed inzicht van de invloed van beide krachten op de natuurlijke ventilatie 

zou kunnen lei den tot betere ontwerpen in de toekomst met betrekking tot deze 

natuurlijke ventilatie. 

v 



Samenvatting 

VI 



Inhoudsopgave 

In houdsopgave 

Voorwoord ......... 1111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

Samenvatting ......................................................................................... 111 

Inhoudsopgave ••••........•••••...•......•••.............••........••••••...........•••...••.••••.• VII 

Nomenclatuur .................. "' ...................................................................................................... "",, .......... XI 

1 Inleiding ................................................ """" ......... """,, .. ,, .............................................................................. 1 
1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen .............................................. 1 

1.2 Doelstelling en methode van aanpak ................................................. 1 

1.3 Literatuurstudie stadiononderzoek .................................................... 3 

1.3.1 Indoor stadions .................................................................................. 3 

1.3.2 Open stadions .................................................................................... 4 

1.3,2,1 Comfortonderzoek Bouyer et al. (2007) .................... "" .............. " .... " .. ", ........ " 5 

1.3.3 De ArenA .......................................................................................... 7 

1.3.4 Besluit .............................................................................................. 7 

2 Amsterdam ArenA ............................................................................... 9 
2.1 Omgeving ...................................... , ............................................. 9 

2.2 Geometrie ................................................................................... 10 

2.3 Materialen ............................................................................... 15 

2.4 Functies ...................................................................................... 16 

2.5 Binnenklimaat .............................................................................. 16 

2.6 Besluit .................................................................................. 18 

3 Theorie .............................................................................................. 19 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

Computational Fluid ....................................................... 19 

3,1.2,1 

3.1.2.2 

3,1.2,3 

3.1.3 

3.1.3.1 

Navier-Stokes-vergeJijkingen .............................................................. 19 

Numeriek modelleren van turbulentie ................................................... 20 

Reynolds-gemiddelde Navier-Stokes-vergelijkingen CRANS) ............................ ,," 21 

Large Eddy Simulation (LES) ........ " .... " .............................. " .............. " .......... 22 

Direct Numerical Simulation ...................... " ....... " ........ "".23 

Turbulentiemodellen .......................................................................... 23 

Standaard k-t model "" .................... 23 

VII 



4 

3.1.3.2 RNG k-E model .............................................................................................. 24 

3.1.3.3 Realizable k-£ model ...................................................................................... 24 

3.1.3.4 Standaard k-w mode!.. ................................................................................... 24 

3.1.3.5 SST k-w model ............................................................................................. 25 

3.1.3.6 Reynolds Stress Model (RSM) ......................................................................... 25 

3.1.4 Wandbehandeling ............................................................................ 25 

3.1.4.1 

3.1.4.2 

3.1.5 

3.1.5.1 

3.1.5.2 

3.1.6 
3.1.7 
3.1.8 

3.1.8.1 

3.1.8.2 

3.1.8.3 

Wandfuncties ................................................................................................ 28 

Low-Reynolds-number-modellering ................................................................. 28 

Warmtetransport .............................................................................. 28 
Natuurlijk en gemengde convectie ................................................................... 29 

Boussinesq-benadering .................................................................................. 29 

Domeinafmetingen ............................................................................ 29 

Raster ............................................................................................. 30 

Randvoorwaarden ............................................................................. 31 
Inlaat .......... ...... ...... ..... .................. . ......................................................... 31 

Uitlaat ..................................................................................... , ......... , ...... 32 

Wanden .................................... " .......... , ........... , ...... , ....... " ......................... , 32 

3.1.8.4 Symmetrie , ........................................................... , ...................................... 33 

3.2 Thermisch comfort ................ ,"', ........... , ....... , ........................... , .. 34 

3.2.1 Historie en toekomst ........................................................................ 34 
3,2,1.1 Comfortindices gebaseerd op stationaire warmtebalans van de mens ................... 34 

3.2.1.2 Comfortindices gebaseerd op dynamische warmtebalans van de mens.......... .. 35 

3,2,1.3 Toekomst: UTCI ...... "" ......... , ................. "........................................ " ...... 36 

3.2.2 Keuze comfortmodel .......................................................................... 36 
3.2.3 Warmtebalans van de mens ................ .............................................. 37 
3.2.4 Predicted Mean Vote .............................................................. 37 

3.2,4.1 Aigemeen ............. , .. , .. , ........... , ............................................. ,', .... , ............ ,.,' 37 

3.2.4.2 Predicted Percentage of Dissatisfied. ... .. ...................................................... 38 

3.2.4,3 Toepassingen ........... , .. ,,, .. , ...... ,.,, .. ,, .. ,,",, .. ""''''', ..... ,, ...... ,,.,, ..................... ,' 39 

3.2.5 Physiological Equivalent (PET) ........................................... 39 

3.2.5.1 Aigemeen, .. ,....... ................ ........ .. .. ,........................................... 39 

3,2.5.2 Toepassingen ... , ...... , ... " .. ,'" .......... , ..... " .. "' .... " ..... " ... "" .. " ..................... ,, ... 40 

3.2.6 Gemiddelde stralingstemperatuur i.c.m. zonnestraling ............................. 41 

3.2.7 Discussie ......................................................................................... 42 
3,2.7.1 PMV"",., ................ ,., 43 

3,2,7,2 PET , ..... , .................................................................................... ,,, ............... 43 

3.2.7.3 Psychologische aspecten van het thermisch comfort .............................. " ........ 43 

3.2.8 Besluit .......................... , ................................................................. 44 

.................. 11' .................. 11111111111111 ...................................................................................... 45 
ling ........................... ,"', ..... , ...... ,., ............................. 46 

4.1.1 M .... flllrr"·lIrm .. ·/1 ................................................................................. 46 

4.1.2 Meetsets ter bepaling van het comfort...... . ....................................... 46 

4.1,2,1 Hete-bol-anemometer .. , ..... , ..... , , .................. , ,." .. , ................... ,,,.,, .. ,, ........ ".,.47 

4.1.2.2 Escorts ., .. ", .. ,',." .... " ....... , ........... "" ..... ,,, ................ , ................................. ,' 48 

4.1.2,3 Zwarte bol.. ............................................................................ , .... , .. " ... ", ...... 48 

VIII 



4.1.2.4 

4.1.2.5 

Inhoudsopgave 

Dataopslag ................................................................................................... 49 

Middeling ..................................................................................................... 49 

4.1.3 Temperatuur- en relatieve vochtigheidsmetingen .................................... 49 

4.1.3.1 Referentieluchttemperatuur en relatieve vochtigheid ......................................... 50 

4.1.3.2 Verticale temperatuurgradientmeting ............................................................... 51 

4.1.3.3 Luchttemperatuur op de catwalk ..................................................................... 51 

4.1.4 Irradiantiemeting .............................................................................. 52 

4.1. 5 COr meting ...................................................................................... 53 

Luchtsnelheidsmetingen met cupanemometers ....................................... 54 

Luchtsnelheidsmetingen met ultrasone anemometers .............................. 54 

4.1.6 

4.1.7 

4.2 

4.2.1 

Meetresultaten ............................................................................. 58 

Algemene resultaten .................................................. ........................ 58 

4.2.1.1 Luchttemperatuur in ArenA; dak dicht ............................................................. 58 

4.2.1.2 Luchttemperatuur in ArenA; dak open ............................................................. 60 

4.2.1.3 Invloed dak open/dak dicht op 9a en v ............................................................. 62 

4.2.1.4 Verticale temperatuurgradient ........................................................................ 63 

4.2.1.5 Invloed bezoekers op 9 .................................................................................. 64 

4.2.1.6 Invloed bezoekers op relatieve vochtigheid ....................................................... 65 

4.2.1.7 Ventilatievoud aan de hand van COrmeting .................................................... 67 

4.2.1.8 Invloed van de zon op 9a ................................................................................ 69 

4.2.1.9 Windmetingen .............................................................................................. 70 

4.2.2 Resultaten comfortindices ................................................................... 72 

4.2.2.1 Ontbrekende data ......................................................................................... 72 

4.2.2.2 

4.2.2.3 

4.2.2.4 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.4.1 

4.2.4.2 

4.2.4.3 

PMV en PPD .................................................................................................. 73 

PET ........................................................................................................ 75 

PMV en PET inclusief directe zoninstraling ........................................................ 76 

Discussie resultaten comfortindices ...................................................... 78 

Besluit ............................................................................................ 81 

Aigemeen ..................................................................................................... 81 

Comfort ..................................................................................................... 82 

Invloed meetresultaten op CFD-simulaties ........................................................ 82 

5 CFD-simulaties .................................................................................. 83 

5.1 Strategie ..................................................................................... 83 

5.2 Validatie 2D-ruimte ...................................................................... 85 

5.2.1 Metingen Nielsen (1974) .................................................................... 85 

5.2.2 CFD-simulaties ................................................................................. 87 

5.2.2.1 Domein, raster en randvoorwaarden ................................................................ 87 

5.2.2.2 Rastersensitiviteit. ....................................................................................... 89 

5.2.2.3 Turbulentiemodel .......................................................................................... 94 

5.2.2.4 Vergelijking 2D-resultaten met 3D-resultaten ................................................... 97 

5.2.3 Conclusies ........................................................ ............................. 101 

5.3 CFD-model Amsterdam ArenA ...................................................... 103 

5.3.1 Algemeen ......................................................... ............................. 103 

5.3.1.1 Geometrie .................................................................................................. 103 

5.3.1.2 Domein ...................................................................................................... 104 

IX 



Inhoudsopgave 

5.3.1.3 Raster ....................................................................................................... 105 

5.3.1.4 Turbulentiemodel ........................................................................................ 107 

5.3.1.5 Randvoorwaarden ...................................................................... . ............. 108 

5.3.1.6 Overige keuzes ........................................................................................... 111 

5.3.2 Validatie aan de hand van windmetingen ............................ ............... 112 

5.3.2.1 Meetresultaten ............................................................................................ 112 

5.3.2.2 Isotherme CFD-simulaties ............................................................................ 115 

5.3.2.3 Vergelijking meting-CFD .... .. .................................................................... 115 

5.3.2.4 Discussie .................................................................................................... 121 

5.3.2.5 Conclusies .................................................................................................. 124 

5.3.3 CFD-simulaties inclusief thermische effecten ........................................ 125 

5.3.3.1 Model....................................................................................... .. ............ 125 

5.3.3.2 Randvoorwaarden ....................................................................................... 125 

5.3.3.3 Validatie aan de hand van ventilatievoud ArenA .............................................. 127 

5.3.3.4 Variantenanalyse ........................................................................................ 128 

5.3.3.5 Resultaten............... .. ......................................................................... 130 

5.3.3.6 Discussie .................. .. . ...................................................................... 150 

5.3.3.7 Besluit ....................................................................................................... 150 

6 Vergelijking met handberekening .................................................... 151 
6.1 Theorie ..................................................................................... 151 

6.2 Berekening ................................................................................ 151 

6.3 resultaten ............................................................ 153 

6.4 Discussie ................................................................................... 153 

6.5 Conclusie ............................................................................ 153 

7 Discussie It. III' "' ...... II ........ Ii ................................................................................................................... 155 

8 Conclusies en ................................................ 11111 .............. 157 
8.1 Conclusies ................................................................................. 157 

8.1.1 ...................................................................................... 157 

8.1.2 CFD ........................... ............... ............ ............. ............. .. ......... 157 

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek .......................................... 158 

9 Referenties ................................................ 1 ............................. 11111 ............. 161 

Specificaties meetapparatuurjmaterialen ................................................. 166 

x 



Nomenclatuur 
A 

A 

C 

C 

cb 

qO) 

q'tl) 

CIl 

d 

Ed 

fp 

Gr 

9 

he 
hf 

hi 

hr. 

ll.hNPl 

Iu 

K 

Ks 

k 

k 

L 

L 

I 

M 

n 

= 
== 

= 

oppervlakte 

DuBois oppervlakte van het naakte Iichaam 

warmtestroom door convectie 

warmte 
warmte van bloed 

concentratie op o 
concentratie op 

constante 

ruwheidsconstante 

diameter 

warmteverlies door vochtdiffusie door de huid en kleding 
latente warmte van waterdamp in de lucht 

warmteverlies door transpiratie 

warmtestroom van lichaamskern naar nn'>n/l'::.l<'lc", huid 

= warmtestroom van nnJ'lPrvlrl huid naar de kleding 

= 

van zonshoogte) 

valversnelling 

convectieve warmteoverdrachtscoefficient 

locale warmteoverdrachtscoefficient 

warmteovergangscoefficient voor binnenomgeving 

radiatieve 

afstand tussen 

'",n",,,,,"nrllnn·;rn,,,rrlru>nr voor binnenomgeving 

onderste en de lijn met de 

neutrale druk 
warmteweerstand van de kleding 

turbulentie-intensiteit 

coefficient voor de 

zandkorrelruwheid 

thermische conductiviteit 

turbulente kinetische energie 

warmteverlies van de lucht 

karakteristieke lengte van de stroming 

van de turbulentie 

metabolisme 

ventilatievoud 
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Nomenclatuur 

p gemiddelde druk 

p momentane druk 

Pvsat verzadigingsdampdruk 

PV5 

Q volumestroom 

q warmtestroom [W/m2] 

qrad warmtestroom door straling [W/m2] 

Re ::::: Reynoldsgeta I 

RV relatieve vochtigheid [%] 

5 gevoeligheid van de sensor [1JV/Wm2
] 

T [K] 

werkingstemperatuur in Fluent 
luchttemperatuur 

Tc van het lichaam [K] 

gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de kleding [K] 

[K] 

Tf locale temperatuur van het fluTdum [K] 

zwarte-bol-temperatuur [K] 

Tj binnentemperatuur [K] 
huidtemperatuur [K] 

stralingstemperatuur [K] 

gemiddelde stralingstemperatuur incl. zonnestraling [K] 

temperatuur van de wand [K] 

t ::::: 

U luchtsnelheid 

U, V, W gemiddelde snelheden in x-, y- en [m/s] 

U [W/m2K] 

Uref referentieluchtsnelheid [m/s] 

output pyranometer [IJV] 
* [m/s] u ::::: 

* wrijvingssnelheid ABL [m/s] u ABL 

u+ dimensieloze snelheid van het fiu'idum 

u, v, w ::::: x- y- en z-component van de momentane luehtsnelheidsvector [m/s] 

V volumedebiet 

V ::::: vectoriele snelheid 

v momentane vectoriele snelheld 

v luchtsnelheid [m/s] 

vo luchtsnelheid aan de inlaat 
::::: bloedstroom van liehaamskern naar de huid [115m2

] 

W warmtestroom door uitwendige meehanisehe arbeid [W/m2] 

x absoluut voehtgehalte [kg/kg] 

x breedte em] 

y em] 

Yo ruwheidslengte 

yp afstand van de wand tot het middelpunt van de eel 

z 
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Nomenclatuur 

Ok absorptiecoefficient voor kortgolvige straling [-] 

~ thermische uitzettingscoefficient [K-1] 

y zonshoogte [graden] 

E turbulente dissipatiesnelheid [m 2/s3
] 

Eg emissiecoefficient van de zwarte bol [-] 

Ep emissiecoefficiemt voor straling van het menselijke lichaam [-] 

8a luchttemperatuur [0C] 

8mrt gemiddelde stralingstemperatuur [0C] 

8, oppervlaktetemperatuur [0C] 

K Von Karman constante (=0,42) [-] 

I..l dynamische viscositeit [kg/ms] 

v kinematische viscositeit [m 2/s] 

P dichtheid [kg/m 3
] 

Pb 
dichtheid van bloed [kg/I] 

a constante van Stefan-Boltzmann (5,67'10-8) [W/m2K4] 

a variantie [-] 

T transmissiecoefficient [-] 

TI totale meetperiode [h] 

Tw schuifspanning [Pal 

<l> warmteproductie [W/m3] 

<l> warmtestroom [W] 

<l>v warmtestroom door ventilatie [W] 

ABL Atmospheric Boundary Layer 

CFD Computational Fluid Dynamics 

CV Controle Volume 

DNS Direct Numerical Simulation 

ET Effective Temperature [0C] 

LES Large Eddy Simulation 

PET Physiological Equivalent Temperature [0C] 

PMV Predicted Mean Vote 

PPD Predicted Percentage of Dissatisfied 

RANS Reynolds-Averaged-Navier-Stokes (vergelijkingen) 

RMS Root mean square 

SET* Standard Effective Temperature [0C] 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 

UTCI Universal Thermal Climate Index 

WMO World Meteorological Organisation 
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Inleiding 

1 Inleiding 
Naar aanleiding van het masterproject 2 getiteld ' Siagregen op tribunes in voetbalstadia; 

invloed van het dakontwerp' is er contact gezocht met ingenieursbureau Arcadis. Een 

verkennend gesprek leidde tot een afspraak met de Amsterdam ArenA, die wellicht wei 

onderzoeken wilde laten uitvoeren. Een van de onderzoeken heeft betrekking op het 

binnenklimaat van de ArenA tijdens het concertseizoen. 

1.1 ProbleemsteUing en onderzoeksvragen 
Vanuit Arcadis, maar vooral vanuit de Amsterdam ArenA, kwamen verschillende 

onderwerpen naar voren die als afstudeeronderzoek zouden kunnen dienen. De twee 

meest prangende vragen zijn uitgekozen als leidraad voor twee verschillende 

afstudeeronderzoeken. Het eerste is een onderzoek naar de windhinder in de bestaande 

situatie en de wind hinder na een geplande aanpassing van de stedelijke omgeving rondom 

de ArenA. Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan Persoon (Persoon 2008). 

Het tweede onderzoek richt zich op het binnenklimaat van de ArenA, en dan met name 

tijdens het concertseizoen in de zomer. De ervaring leert dat het redelijk warm wordt in de 

ArenA in de zomer, en men wil dit graag onderzocht hebben. Hiernaast zou men graag 

oplossingen aangedragen zien worden, die de stijging van de luchttemperatuur in de 

zomer in de ArenA zouden kunnen beperken. 

In samenspraak met de ArenA zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

Voldoet het binnenklimaat van de ArenA gedurende het concertseizoen aan 

comfortcriteria? 

Hoe kan het binnenklimaat van de ArenA, voor de verschillende configuraties (dak 

open - dak dicht, wangen open - wangen dicht), worden verbeterd met behulp van 

bouwkundige ingrepen in de ArenA? 

1.2 DoelsteUing en methode van aanpak 
Naar aanleiding van de onderzoeksvragen vanuit de ArenA zijn er twee doelsteilingen 

geformuleerd: 

Het binnenklimaat van de ArenA in de zomer analyseren. 

Verschillen varianten van de ArenA doorrekenen ten einde verbeteringen voor het 

binnenklimaat te kunnen aanbevelen. 
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De eerste rlrI,ole'roll 

het uitvoeren van 

zal worden bereikt door het uitvoeren van een literatuurstudie en 

het concertseizoen de voor het binnenklimaat 

relevante variabelen zullen worden gemeten L 

Tabef 1.1: Activiteiten ten behoeve van eerste doefsteffing. 

1 Uteratuuronderzoek thermisch comfort 

2 uitvoeren in de Amsterdam ArenA het concertseizoen 

3 van de resultaten en verschillende comfortindices om het comfort 

te beoordelen 

V~~r de tweede zullen met behulp van Fluid Dynamics (CFD) de 

basissituatie en verschillende varianten worden De resultaten zullen worden 

en beoordeeld op basis van de verbetering van het binnenklimaat die al dan 

niet wordt bereikt 

TabeI1.2: Activiteiten ten behoeve van tweede doe/stelling. 

1 Uteratuuronderzoek CFD-berekeningen met en thermische effecten 

2 Validatie CFD-model voor luchtstroming en thermische effecten aan de hand van 

meetdata uit de literatuur 

3 Validatie CFD-model voor de luchtstroming aan de hand van windmetingen in en 

rond de ArenA 

4 Basissituatie van de ArenA doorrekenen voor twee verschillende rasterfijnheden 

5 Verschillende varianten van de ArenA doorrekenen 

6 Resu Itaten 
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1.3 Uteratuurstudie stadiononderzoek 
In het verleden is er nog relatief onderzoek gedaan naar het comfort in stadions. 

Onderzoek naar comfort in stadions die vergelijkbaar zijn met de ArenA, dus met een te 

sluiten dak/ zijn zelfs zeer schaars. Stadions kunnen grofweg in drie categorieen ingedeeld 

worden: 

stadions 

stadions die ten beschikken over een dak boven de tribune (open stadions) 

stadions die beschikken over een sluitbaar dak, waardoor een stadion in zijn geheel 

overdekt kan worden stadions) 

Vee I van het stadiononderzoek heeft op indoor stadions (Nishioka et al. 

2000, Stamou et al. et al. of is gericht op constructieve van 

open stadions, vaak in combinatie met (Borri et al. 1992, Vickery en 

Majowieck 1992, Barnard Killen en Letchford Biagini et al. 2007). 

1.3.1 Indoor stadions 

Indoor stadions 

binnenklimaat 

enkele keren van onderzoek naar het 

et al 2000, Stamou et al. 2007, Huang et al. 2007). Nishioka et 

al. voerden zowel korte als metingen uit in het indoor stadion Osaka Dome in 

Osaka om de nr<~<::r"rI'" van het klimaatbeheersingssysteem te evalueren. maten in drie 

seizoenen onder andere de horizontale en verticale temperatuurverdeling en de relatieve 

vochtigheid in het stadion (Figuur 1.1). Voor de zomer bleek dat het koelen 

van de zone waarin de toeschouwers zitten gebeurt door middel van het inblazen 

van koele lucht onder de stoelen op de tribune. Onnodig energiegebruik wordt voorkomen 

door het van ventilatie en verdringingsventilatie. De 

verdringsventilatie zorgt ervoor dat de koele lucht op de tribune niet al te veel mengt met 

de warme lucht hoger in het stadion. 

1"C 

Figuur 1.1: Verticale tpn1nprPltlltll'1,,,,.rn<>'In;"J in de zomer in de Osaka Dome in Osaka uit het onderzoek 

van Nishioka et al. 

Deze onderzoeken zoals gezegd uitgevoerd in indoor stadions, met een duidelijk 

afgesloten ruimte. Dit is een andere situatie dan de situatie van de ArenA, waar de 
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binnenomgeving veel meer in verbinding staat met het buitenklimaat. Ook als het dak 

gesloten is zijn er nog verschillende openingen die de lucht in de ArenA in verbinding 

stellen met de buitenlucht. 

1.3.2 Open stadions 

Naast de onderzoeken in de indoor stadions zijn er ook onderzoeken uitgevoerd in open 

stadions. Fiala en Lomas (1999) voerden onderzoek uit naar het comfort onder het dak 

van een van de tribunes van het Olympisch Stadion te Sydney (Figuur 1.2). Door de lage 

luchtsnelheden in combinatie met de zonnestraling op het semi-transparante dak worden 

onder dit dak zeer hoge luchttemperaturen voorspeld. De mensen die op de bovenste ring 

van de tribune zitten zullen zich oncomfortabeler voelen dat mensen die in de volle zon 

zitten op de eerste ring. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de lagere luchttemperatuur 

in combinatie met de hogere luchtsnelheid onder aan de tribune in vergelijking met de 

plekken net onder het dak. 

900W/m' 

Figuur 1.2: Thermisch klimaat op een warme zonnige dag onder een semi-transparant dak (Lomas en 

Fiala 1999). 

Een algemener onderzoek naar comfort in stadions is uitgevoerd door Szucs et al. (2006). 

Zij onderzochten de invloed van verschillende eigenschappen van een stadion, zoals de 

porositeit van de gevel en de helling van het dak. De nadruk ligt in dit onderzoek op de 

effecten van de wind op het comfort van de toeschouwers, er zijn dan ook metingen 

verricht aan generische stadionconfiguraties in een windtunnel. Het comfort wordt in deze 

studie bepaald aan de hand van de luchtsnelheid en de droge-bol-temperatuur. Szucs 

concludeert dat het schatten van het comfort van de toeschouwers in een vroeg stadium 

van het ontwerpproces veel geld kan besparen. Verder kunnen de resultaten van de 

windtunnelmetingen worden geextrapoleerd of ge"interpoleerd voor het schatten van het 

windcomfort voor andere stadionconfiguraties dan die zijn gebruikt in deze studie. 

Een onderzoek wat het meeste lijkt op dit onderzoek is die van Bouyer et al. (2007). Zij 

voerden onderzoek uit naar het comfort in het Stade de France in Parijs en het AtatOrk 

Stadion in Istanbul. Vanwege de gelijkenis met het afstudeeronderzoek zal het onderzoek 

van Bouyer et al. in de volgende paragraaf uitgebreid worden besproken. Groot verschil 

tussen beide onderzoeken is dat er in het onderzoek van Bouyer et al. niet is gewerkt met 

CFD. 
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1.3.2.1 Comfortonderzoek Bouyer et al. (2007) 

Bouyer et al. (2007) hebben een onderzoek uitgevoerd waarin werd gekeken naar het 

comfort in het Stade de France (Figuur 1.3) en het AtatOrk Stadion. Om het thermisch 

comfort te bepalen op verschillende plekken op de tribunes van twee voetbalstadions 

gebruikten zij het PET-model van Hoppe (1999). Dit comfortmodel werd gekozen vanwege 

de fysiologische aspecten die in het model worden meegenomen. 

Voor het bepalen van het comfort in zo'n complexe geometrie is gebruik gemaakt van de 

Enriched Virtual Environments (EVE), welke is ontwikkeld door het CSTB in Frankrijk. Met 

behulp van EVE zijn drie modules opgezet en gekoppeld aan elkaar, een klimaatmodule, 

een luchtstromingmodule en een thermische en stralingsmodule. 

Vanwege de complexiteit van de berekening zijn enkele vereenvoudigingen uitgevoerd. Zo 

zijn de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid als uniform verondersteld voor het 

gehele stadion en is het warmtetransport naar de muren en de bodem eendimensionaal 

aangenomen. Hiernaast is voor de thermische effecten van de wind op de muren en de 

mensen gebruik gemaakt van empirische warmteoverdrachtscoefficienten voor lage 

luchtsnelheden of van adiabatisch berekeningen met verschillende van tevoren berekende 

scenario's voor middelmatige tot hoge luchtsnelheden. 

Voor de thermische berekening is de warmteoverdracht door geleiding van een stoel op de 

tribune naar een toeschouwer niet mee genomen . Gezien het feit dat deze stoelen meestal 

van plastic zijn en zijn gescheiden van het beton van de tribune door een luchtlaag zal de 

geleiding beperkt zijn en is dan ook verwaarloosd in de berekening. Voor de 

warmteoverdracht van het dak naar de tribunes is gebruik gemaakt van de thermische en 

stralingsmodule in EVE. Deze module gebruikt onder andere meteorologische data, zoals 

de zonnestraling en de luchttemperatuur, de luchtsnelheid, welke is gemeten in een 

windtunnel en thermische vergelijkingen, waarmee onder andere de convectieve 

warmteoverdrachtscoefficient is bepaald. 

In het onderzoek zijn twee praktijkvoorbeelden gekozen, waarvoor de PET berekend is, 

namelijk het Stade de France en het AtatOrk Stadion. Het Stade de France, dat is 

afgebeeld in Figuur 1.3, heeft een overkapping boven aile tribunes. Voor beide 

praktijkvoorbeelden is de PET berekend met de klimaatdata op 15 juli in Parijs. Vanwege 

het geringe effect van de relatieve vochtigheid is deze constant gehouden op 50%. Voor de 

luchtsnelheid zijn twee verschillende mogelijkheden voor de input bekeken. Een 

mogelijkheid is de luchtsnelheid voor heel het domein gelijk houden aan 3,6 mis, deze 

luchtsnelheid is gelijk aan de drempelwaarde voor windcomfort die wordt gebruikt door het 

CTSB. Voor de andere mogelijkheid wordt voor de luchtsnelheid gebruik gemaakt van de 

resultaten van de metingen in de windtunnel. 

Uit de berekening van de PET voor de twee stadia bleek dat er grate verschillen binnen het 

stadion zichtbaar zijn, welke worden veroorzaakt door een variatie in de hoeveelheid 

zonnestraling en een wisselende windsnelheid op de verschillende plekken in het stadion 

(Figuur 1.3). In Figuur 1.3 en Figuur 1.4 is de invloed van de luchtsnelheid op de PET 

duidelijk zichtbaar. In Figuur 1.3 zijn de resultaten te zien van de berekening waarbij 
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gebruik is gemaakt van de windtunnelmetingen om de luchtsnelheid in het domein te 

definieren, in Figuur 1.4 staan de resultaten voor de berekeningen met een constante 

luchtsnelheid van 3,6 m/s. Duidelijk is te zien dat voor een constante luchtsnelheid van 3,6 

m/s de PET tegen de 10°C lager ligt dan de berekening met de luchtsnelheden uit de 

windtunnel. Door een constante luchtsnelheid van 3,6 m/s te nemen wordt de 

luchtsnelheid op windluwe plaatsen overschat en de PET dus onderschat. Verder is in 

Figuur 1.3 te zien dat de PET onder de tribune die in de zon ligt hoger ligt om 17:00 uur 

dan om 14:00 uur. Alhoewel de irradiantie van de zon kleiner is om 17:00 uur zorgt de 

lagere zonshoogte er op dit tijdstip voor dat op een groter deel van de tribune 

zonnestraling valt. Verder zorgt de overkapping ervoor dat de warmte, die ontstaat door 

de invallende zonnestraling gedurende de dag, blijft hangen onder het dak. 

PET(oq 
100 100 

50 50 

o o 

·50 -50 

-100 -100 

- 00 -50 o 50 100 -100 -50 o 50 100 

Figuur 1.3: PET-waarden (0C) op een tribune in het Stade de France; links om 14 uur, rechts om 17 

uur. De luchtsnelheid komt voort uit de windtunnelmetingen (Bouyer et al. 2007). 

PETloq 

100 100 50 
46 
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50 50 36 
34 
32 
30 

0 0 28 
26 
24 
22 
20 
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2 
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Figuur 1.4: PET-waarden (oC) op een tribune in het Stade de France; links om 14 uur, rechts om 17 

uur. De luchtsnelheid is constant genomen op 3,6 m/s (Bouyer et al. 2007). 
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1 De ArenA 

In de Amsterdam ArenA is al een keer vaker onderzoek naar het binnenklimaat. 

Daanen et al. voerden onderzoek uit naar onderkoelingsproblemen 

het huwelijkfeest van Prins Willem-Alexander en Maxima in februari 

2002. Hiervoor werden enkele metingen waarna de aandacht zich vooral richtte 

op voor de hand oplossingen welke weinig met het zelf te maken hadden, 

zoals het warmer aankleden van bezoekers, het verbieden van alcohol en het in beweging 

houden van het publiek. 

1.3.4 Besluit 

Het aantal stadiononderzoeken waarbij het thermisch klimaat een rol speelt is vrij beperkt. 

De in dit hoofdstuk beschreven onderzoeken zijn allen 

stadion of een stadion waarvan slechts de tribunes 

voor of een indoor 

zijn. Er zijn geen eerdere 

studies £1.,',/(U"'£1 

met een te 

buitenlucht. 

naar het binnenklimaat van een semi-indoor stadion zoals de ArenA, dus 

de binnenruimte nog deels in staat met de 

CFD wordt in een deel van de besproken onderzoeken. Fiala and Lomas (1999) 

CFD in combinatie met ESP, waarbij CFD wordt om de luchtstroming te 

voorspellen en ESP de thermische interactie tussen de stadion en zijn omgeving voor zijn 

neemt. CFD is tot op heden echter nog om de luchtstroming 

in een gebied te koppelen aan de in een semi-indoor stadion, iets 

wat in dit onderzoek wei zal aan de orde zal zijn. 
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2 Amsterdam ArenA 
De Amsterdam ArenA is een multifunctioneel stadion, ontworpen door Sjoerd Soeters en 

de opening vond plaats op 14 augustus 1996. De ArenA is gesitueerd in Amsterdam 

ZUidoost en ligt vlakbij het Station Amsterdam Bijlmer ArenA. De ArenA is het eerste 

stadion in Europa waarvan het dak gesloten kan worden. 

2.1 Omgeving 
De Amsterdam ArenA ligt in het zuidoosten van Amsterdam. In dit deel van Amsterdam is 

rondom de ArenA een totaal nieuw stedelijk gebied ontstaan met voornamelijk kantoren en 

gebouwen met een commerciele- of amusementsfunctie. In de nabijheid van de ArenA is 

onlangs het station Amsterdam Bijlmer ArenA geopend, waardoor de omgeving goed 

bereikbaar is met de trein, de metro en de bus (Figuur 2.1). 

Figuur 2.1: De Amsterdam ArenA en zijn directe omgeving (uit/eg bij nummers in Tabe/2.1). 
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TabeI2.1: Gebouwen omgeving ArenA met de functie en de geschatte hoogte (Figuur 2.1). 

1 Amsterdam ArenA 72 

2 Kantoor ArenA directie / ArenA 17 

3 Commerciele ruimte 12 

4 Commerciele ruimte 24 

5 Commerciele ruimte 24 

6 Commerciele ruimte 20 

7 12 

8 30 

9 Station Bijlmer ArenA 24 

10 / Heineken Music Hall 24 

11 60 

12 30 

13 30 

14 60 

15 70 

16 Kantoorgebouw 70 

17 60 

18 50 

19 Kantoorgebouw 80 

20 Kantoorgebouw 90 

21 Kantoorgebouw "Oval Tower" 95 

2.2 Geometrie 
De Amsterdam ArenA is een stadion in de vorm van een "dome". Het stadion heeft een 

ovaalvormige en het dak wordt door een koepel, waarvan het 

middelste deel kan worden (Figuur 2.2 tim . Door het sluiten van twee 

panelen van 40x118 m2 kan een ruimte worden gecreeerd die voor een groot deel 

bescherming biedt tegen weersinvloeden, zeals regen, wind, sneeuw etc. Tijdens concerten 

is het dak in altijd gesloten om de en de mensen te beschermen 

deze weersinvloeden. Verder worden aan het dak de licht- en 

concerten 

Het stadion heeft een lengte van 235 m, een breedte van 180 m en een 

Het interne volume is ongeveer 1.000.000 

voor de 

van 78 m. 
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Figuur 2.2: De Amsterdam ArenA, gezien vanaf de Oval Tower. 

1 
90.1 

j 
180.0 

235.0 

Figuur 2.3: Plattegrond van ArenA met de afmetingen in meter. 
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1 
78,0 

j~~~~ 
.. 

180,0 

Figuur 2.4: Dwarsdoorsnede ArenA f3f3', afmetingen in meter. 

235,0 

Figuur 2.5 : Dwarsdoorsnede ArenA aa~ afmetingen in meter. 

Onder het dak hangt een loopbrug die onder andere dienst doen als verkeersruimte voor 

onderhoud (Figuur 2.6). Deze loopbrug wordt de 'catwalk' genoemd en is met een 

ophaaltrap te bereiken vanaf de tribunes op de tweede ring. De catwalk doet verder nog 

dienst als grote kabelgoot tijdens evenementen en geeft toegang tot de grote 

televisieschermen die aan beide zijden boven het doel hangen. Via de catwalk worden 

tevens de baffles uitgereden, die zijn aangebracht om de akoestiek tijdens concerten te 

verbeteren . 

Figuur 2 .6 : De catwalk van de ArenA met de Figuur 2.7: Een van de wangen van de ArenA, 

uitgereden baffles. welke ges/oten kunnen worden door middel van 

roldeuren . 
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In elk van de vier hoeken van de ArenA zijn grote openingen gesitueerd, die toegang 

bieden tot de gracht van het stadion (Figuur 2.8 en Figuur 2.10). Deze openingen in de 

hoeken zullen van nu af aan als de "wangen" van de ArenA worden aangeduid (Figuur 2.7 

en Figuur 2.8). De wangen spelen een belangrijke ral als nooduitgang en als opening voor 

de natuurlijke ventilatie. De wangen zijn ongeveer 6,7 meter hoog en 6,2 meter breed en 

kunnen worden afgesloten door middel van roldeuren. De wangen zijn de verbinding 

tussen het stadion en het parkeerdek rondom de ArenA, genaamd het ArenAdek (Figuur 

2.8, Figuur 2.9 en Figuur 2.10). Dit dek is een voor het publiek afgesloten ruimte, met 

parkeerplaatsen en verschillende servicevoorzieningen. Op het ArenAdek vinden verder 

vee I logistieke pracessen plaats, zoals de aan- en afvoer van goederen. 

De toegangen voor de toeschouwers komen allen uit op een omloop, een voor de 1 e ring 

en een voor de 2e ring (Figuur 2.9). De om loop is de verbinding tussen de toegangen naar 

de vakken en de trappenhuizen en liften. De omlopen zijn voorzien van 

horecavoorzieningen en zijn door middel van ramen afgescheiden van de buitenomgeving. 

De gracht rond het veld doet dienst als serviceruimte, ruimte voor installaties tijdens 

concerten en als afscheiding tussen de tribunes en het veld (Figuur 2.9). De gracht 

verbindt de vier wangen met elkaar en loopt random het gehele veld (Figuur 2.8). 

Om 50m 100m 
Figuur 2.8: Plattegrond ArenA. Met zwarte pijlen staan de wangen (rood) aangegeven in elke hoek 

van het stadion. Blauw is het ArenAdek, groen is de gracht. 
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Amsterdam ArenA 

Catwalk 

Figuur 2.9: Doorsnede ArenA met in het b/auw het ArenAdek (Figuur 2.11), in rood de om/oop van de 

1e ring, in gee/ de om/oop van de 2e ring (Figuur 2.13), in paars de parkeergarage (Figuur 2.12), in 

groen de gracht (Figuur 2.10) en in oranje, en aangegeven met een pij/, de catwalk, afmetingen in 

meter. 

Figuur 2.10: Gracht van de ArenA Figuur 2.11 : ArenAdek aan oostzijde 

Figuur 2.12: Parkeergarage onder ArenA Figuur 2.13: Om/oop 2 e ring 
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2.3 Materialen 
Beton vormt de hoofdmoot van de gebruikte materialen bij de bouw van de ArenA. De 

constructie van de parkeerkelder onder het stadion, de tribunes en veel overige bouwdelen 

zijn van beton gemaakt. Het dak rust op een staalconstructie, waarvan de 

hoofddraagconstructie bestaat uit twee stalen vakwerkbogen die lopen over de korte zijde 

van het veld (Figuur 2.14 en Figuur 2.15). Deze constructie steunt op 4 betonnen 

kolommen aan de buitenzijde van de ArenA (Figuur 2.15). Het beweegbare dak schuift 

tussen de hoofddraagconstructie en bestaat uit twee delen, welke naar elkaar toeschuiven 

en sluiten op de lengteas van het stadion (Figuur 2.14). 

Het dak zelf is deels transparant, en bestaat uit Lexan Thermoclear LTC16 

polycarbonaatplaten met een N-structuur voor het transparante deel en staal platen voor 

het ondoorzichtige deel (Figuur 2.14). De polycarbonaatplaten zijn 16 mm dik en hebben 

een L TA-waarde van ongeveer 74 % en een transmissiecoefficient voor zonnestraling van 

82 %. De warmtedoorgangscoefficient van de polycarbonaatplaten bedraagt 2,4 W/m 2K 

(GE Structured Products). 

Figuur 2.14: Oak van de ArenA : l=hoofddraag

constructie, 2=transparante beweegbare deel 

(rood kader), 3=transparante vaste deel, 4=niet

transparante deel. 

16 

Figuur 2.15: Hoofddraagconstructie van het 

dak met betonnen kolommen als steunpunt. 

Figuur 2 .16: Schematische weergave N-structuur Lexan polycarbonaatplaten 
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2.4 Functies 
Het multifunctionele karakter van het stadion blijkt uit de grote variatie aan evenementen 

die plaatsvinden in de ArenA. De belangrijkste functie is nog altijd die van voetbalstadion. 

AFC Ajax werkt er sinds de opening zijn thuiswedstrijden af. Hiernaast heeft de American 

Football club de "Amsterdam Admirals" verschillende jaren de ArenA gebruikt voor zijn 

wedstrijden. Verder vinden er gedurende de zomermaanden met enige regelmaat 

concerten plaats in de ArenA. Door het dak te sluiten wordt de ArenA omgetoverd tot 

concerthal, waar de bezoekers geen last hebben van de weersinvloeden en het dak wordt 

gebruikt om licht- en geluidsinstallaties aan op te hangen. Enkele namen die reeds een 

concert hebben gegeven in de ArenA zijn Celine Dion, George Michael, Genesis en de 

Rolling Stones. Naast deze grote evenementen wordt de ArenA ook gebruikt voor 

kleinschaligere evenementen zoals symposia, congressen etc. Een van de meest in het oog 

springende evenementen was het nationale feest naar aanleiding van de bruiloft van Prins 

Willem Alexander en Maxima Zorreguieta. De Amsterdam ArenA kan dus met recht een 

multifunctioneel stadion worden genoemd. 

Figuur 2 .17: "Toppers" Concert in de ArenA 2008. Figuur 2.18: Voetba/wedstrijd van Ajax in ArenA. 

2.5 Binnenklimaat 
In de Amsterdam ArenA zijn amper installaties aanwezig ten behoeve van het 

binnenklimaat. Ventilatie van het stadion geschiedt via natuurlijke ventilatie, welke vooral 

door de wangen en het te openen dak plaats moet vinden. In Tabel 2.2 staan de 

belangrijkste openingen in de omhulling van de ArenA opgesomd met het geschatte totale 

oppervlak per opening. In Figuur 2.19 staat de opening tussen de tweede ring en het dak 

afgebeeld. Deze opening bevindt zich tussen de betonnen tribune-elementen en het stalen 

dak en loopt rondom het gehele stadion. In Figuur 2.20 staan de openingen afgebeeld die 

zich bevinden tussen het vaste dak en het beweegbare dak. Deze opening is aileen 

aanwezig op de lange zijden van het stadion. 

Tabe/ 2.2: Overzicht be/angrijkste openingen ten behoeve van de natuur/ijke ven ti/a tie. 

Omschrijving 

Dak 

Wangen 

Opening tussen tweede ring en dak (Figuur 2.19) 

Opening tussen beweegbaar deel dak en vast dak (Figuur 2.20) 

Geschatte totale 

oppervlakte Cm 2
) 

4720 

170 

130 

85 
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Figuur 2.19: Ventilatieopening tussen tribune 2e 

ring en dak (rondom gehele stadion). 

Amsterdam ArenA 

Figuur 2.20: Ventilatieopening tussen het vaste 

deel van het dak en het beweegbare deel van 

het dak (aileen op de lange zijden) . 

In Figuur 2.21 staan straalkachels afgebeeld die zijn opgehangen aan de catwalk. Deze 

straalkachels dienen om het comfort op de eretribune voldoende te houden door de 

toeschouwers aan te stralen als het koud is. V~~r de overige tribunes zijn geen 

straalkachels aanwezig . 

Figuur 2 .21 : Straalkachels aan de catwalk, gericht op de hoofdtribune aan de westzijde van de ArenA. 
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2.6 Besluit 
In dit hoofdstuk is van de Amsterdam ArenA uiteen V~~r het 

onderzoek is het van geometrie te kennen, waarbij vooral de locaties en 

de van de verschillende ventilatieopeningen, en de van het 

dak van Met deze kennis van de ArenA kunnen de meetresultaten uit 

paragraaf 4.2 voor een deer verklaard worden. 

V~~r de CFD-studie zal de geometrie van het stadion ingevoerd en 

worden. Hiernaast zullen er voor de variantenanalyse met CFD 

worden aan het en dan met name aan de huidige 

dienen te 

en aan 

elders in het stadion. Een kennis van de l"l"'l"ll"rl",tri", 

van het stadion is ook hiervoor van 
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3 Theorie 
In dit hoofdstuk zal de theorie behandeld worden die in dit afstudeeronderzoek een rol 

Als eerste zullen enkele O;;>IJc;~.~<01 van 

waarna wat theoretische 

comfort van de mens aan de orde wilen komen. 

3.1 Computational Fluid Dynamics 

Fluid 

met 

worden 

tot het thermisch 

V~~r de van dit onderzoek is gebruik 

""'eTtA,'O'" CFD. CFD is een 

van Computational Fluid Dynamics, 

QelJaSeel-d op het vinden van numerieke 

In de komende 

kort worden 

zal de theorie achter de 

In de laatste decennia heeft het gebruik van CFD een vlucht genomen. in de 

bouw onder andere te vinden in het van wind hinder (Willemsen en Wisse 

Hirsch et al. 2002, Blocken et al. 2004, Willemsen en Wisse 2007, Blocken en 

Carmeliet Persoon en regenhinder et a!. 2008)1 het onderzoek naar 

op gebouwschillen Blocken en Carmeliet 20021 Van Mook en 

het van de in ruimten et aL 2000, Posner et aL 2003, 

Stamou et al. 2008). Voordelen van het gebruik van CFD onder meer te vinden in de 

kosten l tijd en volledigheid van de resultaten in 

op ware 

echter wei met inzicht 

of het uitvoeren van 

te worden teneinde 

De theorie in deze is grotendeels 

regen CFD" (Blocken en Carmeliet 2006). 

3.1.1 Navier-Stokes-vergelijkingen 

met het uitvoeren van 

in een windtunnel. CFD dient 

en betrouwbare resultaten te 

uit "Stedenbouwfysica: Wind en 

CFD is het numeriek van de partiele differentiaalvergelijkingen die betrekking 

hebben op het transport van massa, impuls en in stromingen. Drie natuurkundige 

wetten vormen de baSis voor deze in de wet van behoud van massa, 

de tweede wet van Newton en de wet van behoud van energie. Op basis van deze drie 

wetten drie vergelijkingen gedefinieerd. Samen worden deze vergelijkingen de Navier

Stokes-vergelijkingen genoemd. Hieronder staan de Navier-Stokes-vergelijkingen die 

voor een onsamendrukbaar, viskeuze stroming van Newtoniaanse vloeistoffen 
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Continu"iteitsvergelijking: 

Impulsvergelijking: 

divv 0 

p (uv) = 

av d' ( -) + p lV VV = 

P +pdiv(wv) at 

(pgradu) 

+ div (p grad v) ay 

div(p grad w) 

Energievergelijking (Versteeg en Malalasekera 

+ p.div(Tv) = div(kgradT) +4> 

Theorie 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

Waarbij div de divergentie-operator is, v de momentane luchtsnelheidsvector, u, v en w 

de x- y- en van de momentane luchtsnelheidsvector (m/s), t de tijd (s), p 

de momentane druk (Pa), de gradientoperator en ¢l de (W/m 3
). T is 

de temperatuur (K), IJ is de dynamische viscositeit (kg/ms), c is de soortelijke warmte 

(J/kgK), p is de dichtheid (kg/m3
) en k is de thermische conductiviteit (W/mK). 

3.1 Numeriek modeHeren van turbulentie 
Turbulente stroming is een veranderlijke stroming, waarin fluctuaties optreden 

in de ruimte en de tijd voor de snelheid, de druk en de temperatuur. Naast turbulente 

stroming is er ook nog transitionele en laminaire stroming te onderscheiden. Het 

stroming waar men mee te maken heeft kan 

Met: 

Re 

U 

L 

v 

v 

Reynoldsgetal 

karakteristieke snelheid van de 

ka ra kteristieke van de stroming 

kinematische viscositeit van het medium 

worden met het Reynoldsgetal. 

[ -] 
[m/s] 

em] 
[m2/s] 

Hoge Reynoldsgetallen staan voor een turbulente stroming en lage Reynoldsgetallen voor 

een laminaire stroming. Er echter twee problemen bij het op deze wijze aanduiden of 

een turbulent is of niet. Ten eerste is het onduidelijk wat er als karakteristieke 

lengte moet worden genomen. stroming over een flatgebouw kan de karakteristieke 

lengte worden gevormd door de hoogte van het gebouw, door de etc. Ten tweede 

is er geen vaste waarde voor het Reynoldsgetal dat de grens vormt tussen een laminaire 
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en een turbulente . V~~r verschillende stroming kan een ander Reynoldsgetal de 

grens vormen tussen turbulente en laminaire stroming. Er is een overgangsgebied waarin 

de stroming noch laminair, noch turbulent is, deze stroming wordt de transitionele 

stroming genoemd. Bepalen of een stroming turbulent is, is soms dan ook een 

opgave. 

Er zijn verschillende methoden om turbulente stroming te voorspellen. Ferziger & Peric 

(1996), citeren Bardina et al. en geven zes methoden ter voorspelling van de 

turbulente 

windonderzoek 

Drie daarvan 

gemiddelde 1\1;>'>1.<>11'-<-;1'",101'<><::.-"", 

toegepaste CFD-methoden in 

namelijk het toepassen van Reynolds

maken van Large Eddy Simulation en de 

Direct Numerical Simulation methode. Hieronder zullen deze drie methoden kort 

worden. 

3.1.2.1 Reynolds-gemiddelde Navier-Stokes-vergelijkingen (RANS) 

De Navier-Stokes vergelijkingen worden afgeleid door de Navier

Stokes vergelijkingen te middelen (time-averaging of ensemble-averaging) en worden 

vaak gebruikt als methode om de turbulente stroming te modelleren. Met de RANS

vergelijkingen wordt stechts de gemiddelde stroming berekend. Op deze manier wordt er 

rekentijd bespaard, nadeel van het middelen van de vergelijkingen is dat het leidt tot extra 

termen in de die moeten worden benaderd om tot een 

oplossing te komen. Het benaderen gebeurt door het toepassen van zogenaamde 

turbulentiemodellen. De turbulentiemodellen komen verderop in dit hoofdstuk aan bod. 

De RANS-vergelijkingen worden verkregen door het ontbinden van de oplossingsvariabelen 

zoals die voorkomen in de momentane Navier-Stokes-vergelijking in een 

of en een fluctuerend dee!. Voor een momentane 
rf'lrll'n,,,,,11 ~ betekent dit: 

a = A+a' .7) 

Het vervangen van de momentane waarden in de Navier-Stokes-vergelijkingen door de 

sam van de 

average of tirrlP-rlVI"rri 

Conti nU'iteitsvergelijki ng: 

en de ftuctuerende delen, en het nemen van een ensemble

resulteert in de volgende set vergelijkingen, oak bekend als de 

div V =0 (3.9) 
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Impulsvergelijking: 

au - ap [ ap-U'2 ap-U'-V' 
p-+ p div(UV) =--+div(f.lgrad(U))+ ----'---

at ax ax ay 

p-+ p div(VV) =--+div(f.lgrad(V)) + --'---
av - ap [ ap-u'-v' 

at ax ax 

ap-;;;:;] 
az 

Theorie 

(3.10) 

(3.11) 

p-+ p dIV(WV) = --+dlV(f.lgrad(W)) + ---'--
aw . - ap . [ ap-u'w-' 

~ ~ ~ 
ap-;;:; _ apw'Z] (3.12) 

ay az 

Energievergelijking (Versteeg en Malalasekera 1995): 

pc-+ p div(TV) =dlv(kgrad(T))+ ------'---
aT -. [ ap-u'i ap-v't' ap-w-'t'] 
at ax ay az (3.13) 

Met V als de gemiddelde (time-averaged of ensemble-averaged) vectoriele snelheid, U, V 

en W de gemiddelde snelheden in x-, y- en z-richting, P de gemiddelde druk en pu v I 

------ - ---" " '2 '2 '2 ' , , , , , 
pu w , pv w ,pu ,pv en pw de Reynolds-spanningen, en pu t , pv t en pw t 

de Reynoldsfluxen. T is de temperatuur (K), IJ is de dynamische viscositeit (kg/ms), c is de 

soortelijke warmte (J/kgK), p is de dichtheid (kg/m3) en k is de thermische conductiviteit 

(W/mK). De horizontale lijn boven de grootheid houdt middeling in. Het verschil tussen de 

Navier-Stokes-vergelijkingen (formule 3.1 tim 3.5) en de RANS-vergelijkingen zijn de 

extra termen die tussen de vierkante haken staan. Deze termen worden de Reynolds

spanningen en Reynoldsfluxen genoemd. Door deze Reynolds-spanningen vormen de 

RANS-vergelijkingen, in tegenstelling tot de Navier-Stokes-vergelijkingen, geen gesloten 

set vergelijkingen. Om de vergelijkingen toch op te kunnen lossen moeten de Reynolds

spanningen gemodelleerd worden. Het modelleren van de Reynolds-spanningen gebeurt 

met een turbulentiemodel. Meer informatie over turbulentiemodellen voigt in paragraaf 

3.1.3. 

3.1.2.2 large Eddy Simulation (lES) 

In deze methode worden de Navier-Stokes-vergelijkingen gefilterd. Dit houdt in dat de 

turbulente wervels die kleiner zijn dan de grootte van de gebruikte filter worden 

verwijderd. De grote wervels worden berekend, maar de kleine wervels dienen te worden 

gemodelleerd: door het filteren ontstaan extra onbekenden die dienen te worden 

gemodelleerd om de vergelijkingen op te kunnen lossen. Gezien het feit dat er minder 

wordt gemodelleerd dan bij de RANS-methode, levert het gebruik van LES nauwkeurigere 

resultaten op dan het gebruik van RANS. Deze hogere nauwkeurigheid heeft echter als 

nadeel dat het meer rekencapaciteit vraagt van de computer. 
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3.1 Numerical Simulation (DNS) 

Direct Numerical Simulation is de methode waarin de exacte Navier-Stokes-vergelijkingen 

worden v~~r de stroming. DNS levert dus een 'exacte' maar 

hiervoor is zeer vee I vereist. deze eisen aan de 

rekencapaciteit wordt DNS op het moment aileen 

stroming rond relatief simpele en bij 

3.1.3 TurbulentiemodeHen 

v~~r het berekenen van de 

Reynoldsgetallen. 

Een turbulentiemodel zorgt ervoor dat de RANS-vergelijkingen kunnen worden 

(Versteeg en Malalasekera Er verschillende turbulentiemodellen 

helaas is er geen turbulentiemodel met een superieure prestatie voor aile type 

stromingsproblemen. De keus voor een turbulentiemodel hangt af van de die het 

probleem met zich meebrengtl de gewenste nauwkeurigheidl de beschikbare 

rekencapaciteit en de hoeveelheid die men heeft am de berekeningen uit te voeren 

(Fluent 

In de volgende paragrafen zullen verschillende turbulentiemodellen kort besproken 

worden, de informatie afkomstig is van Fluent (2005)1 anders is 

aangegeven. De turbulentiemodellen die besproken zullen worden zjjn: 

Standaard k-£ model 

Re-Normalisation Group (RNG) k-£ model 

Realizable k-£ model 

Stress Model 

Standaard k-w model 

Shear-Stress Transport k-w model 

3.1.3.1 Standaard k-E model 

Het Standaard k-£ model (Launder en Spalding is 

gevalideerde turbulentiemodellen. Dit model voegt twee 

van de meest en 

toe aan de RANS-

vergelijkingen, een transportvergelijking voor de turbulente kinetische energie kl en een 

transportvergelijking v~~r de turbulente dissipatiesnelheid E. Het Standaard k-£ model 

wordt dan ook een twee-vergelijkingen-model genoemd. 

Een van de nadelen van het van het Standaard k-E model, is het felt 

dat met dit model de turbulente kinetische energle wordt overschat op plaatsen waar de 

stroming Ais gevolg hiervan worden de 

loefzijde en aan de zijkanten of totaal niet 

en recirculatiezones aan de 

. Hiernaast onderschat het 

Standaard k-£ model de turbulente kinetische energie in de recirculatiezone achter het 

gebouw, waardoor de snelheid in en de grootte van de recirculatiewervel worden 

overschat. Ondanks deze afwijkingen wordt er over het in de literatuur 

geconcludeerd dat het Standaard k-£ model in combinatie met een fijn raster het 

stromingsveld rondom een gebouw voor sommige voldoende kan 

reproduceren (Blacken en Carmeliet 
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Het RNG k-£ model en Orszag is eveneens een 

dat is op het Standaard k-£ model. Vergeleken met het Standaard k-£ model 

zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

Het RNG k-£ model heeft een extra vergelijking voor de £-vergelijking, welke 

bedoeld is om de te verbeteren voor snelle n£>tr...-rC"3rr! 

Het effect van wervels op de turbulentie is meegenomen in het RNG k-£ model. 

De Prandtl-getallen gemodelleerd met een formule, het 

Standaard k-£ model door de gebruiker gedefinieerde, constante waarden gebruikt. 

Het Standaard k-£ model is een high-Reynolds-number model. Het RNG k-£ model 

houdt ook rekening met lOW-Reynolds-number effecten, dankzij een analytisch 

v~~r de effectieve viscositeit. 

Door deze 

breed 

is het RNG k-E model 

aan stromingsproblemen. 

en betrouwbaarder voor een 

3.1 Realizable k-E model 

Het Realizable k-E model (Shih et al. 

turbulentiemodel en verschilt op twee 

is een recent ontwikkeld 

punten van het Standaard k-£ model: 

Het Realizable k-E model bevat een nieuwe formule voor het berekenen van de 

turbulente viscositeit. 

Een nieuwe transportvergelijking voor de turbulente dissipatiesnelheid, £, is 

van een exacte voor het van het gemiddelde kwadraat van de 

fluctuaties in de vorticiteit. 

Een voordeel van het Realizable k-E model is de superieure voor stromingen met 

grenslagen met sterke drukgradienten, separaties en recirculaties. 

Zowel het Realizable k-E model als het RNG k-E model hebben laten zien beter te nr,'",-,"r<> 

dan het Standard k-E model v~~r met sterke err, ... """ 1 wervels 

en rotaties. Welk k-E model het beste is moeilijk aan te geven. 

Eerste studies hebben echter aangetoond het Realizable k-£ model het beste van 

de veelgebruikte k-£ modellen voor stromingen met separaties en stromingen met 

complexe secundaire stromingseigenschappen. Shih et al. (1995) hebben het Standard k-£ 

model met het Realizable k-E model v~~r verschillende en kwamen 

tot de conciusie dat het Realizable k-E model in bijna aile beter nr,3cT"",.rt dan het 

Standard k-£ model et al. 1995). 

3.1.3.4 5tandaard k-w model 

Het Standaard k-w model in Fluent is 

welke aanpassingen bevat voor 

verdeling van stromingen door een 

<>n;;,,;:<>,<>rn op het Wilcox k-w model (Wilcox 1998) 

model is een twee-vergelijkingen-model, 

en de 

in de schuifspanning. Ook het Standaard k-w 

een voor de turbulente 
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kinetische energie, k, en een transportvergelijking voor specifieke dissipatie, w, zijn 

toegevoegd aan de RANS-vergelijkingen. 

3.1.3.5 SST k-w model 

Het SST k-w model is ontwikkeld door Menter (1994) om de robuuste en nauwkeurige 

voorspelling van de stroming nabij de wand door het k-w model te combineren met de 

voorspelling van het stromingsveld verder van de wand door het k-£ model. Het SST k-w 

model is gelijk aan het Standaard k-w model, maar bevat onder andere de volgende 

aanpassingen: 

Het Standaard k-w model en het getransformeerde k-£ model worden beide 

vermenigvuldigd met een blending-functie, waarna beide modellen worden 

samengevoegd. De blending-functie is zo ontworpen dat hij '1' wordt in de zone 

nabij de wand, waardoor het Standaard k-w model wordt geactiveerd, en '0' voor 

de zone verder van de wand verwijderd, waardoor het getransformeerde k-£ model 

wordt geactiveerd. 

De definitie van de turbulente viscositeit is aangepast om rekening te houden met 

het transport van de turbulente schuifspanning. 

Enkele constanten voor de modellering zijn anders. 

Door deze aanpassingen is het SST k-w model betrouwbaarder en nauwkeuriger dan het 

Standaard k-w model voor een breed spectrum aan stromingsproblemen. Franke et al. 

(2004) stellen echter dat in beide k-w modellen de representatie van de ruwheid niet 

helemaal logisch en ongecompliceerd is. 

3.1.3.6 Reynolds Stress Model (RSM) 

Het Reynolds Stress Model is een van de meest uitgebreide turbulentiemodellen. Het RSM 

model sluit de RANS-vergelijkingen door het oplossen van de transportvergelijkingen voor 

de Reynolds-spanningen, samen met een vergelijking voor de dissipatiesnelheid. Hierdoor 

dienen er voor 2D-stromingen vijf en voor 3D-stromingen zeven extra vergelijkingen te 

worden opgelost. Door deze extra vergelijkingen vergt het RSM model meer 

rekencapaciteit en rekentijd dan de twee-vergelijkingen-modellen. Het RSM model leidt 

niet altijd tot significant betere resultaten om deze extra rekencapaciteit te rechtvaardigen. 

Het gebruik van het RSM model wordt echter aanbevolen als de van belang zijnde 

stromingskarakteristieken het gevolg zijn van anisotropie in de Reynolds-spanningen. 

3.1.4 Wandbehandeling 
Turbulentiemodellen zijn meestal slechts geldig voor de volledig turbulente hoofdstroming. 

Vlakbij de wand zijn de Reynoldsgetallen laag en spelen viskeuze effecten een belangrijke 

rol. De stroming nabij een wand vergt dan ook een speciale behandeling. Een goede 

voorspelling van de stroming nabij de wand is essentieel voor het verkrijgen van goede 

resultaten met betrekking tot het stromingsveld. 
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Figuur 3.1. De turbu/ente qrenSI"aq nabij een wand. De doorlopende staan v~~r het /ineaire 

in de /ineaire sub/aag) en het /ogaritmische sm"ltn,eidsor'oti,el in de 

logaritmische 

(Blodeen en Carmel/et 

rir/,r::>n"",k,,,,,, en rondjes staan voor experimenteie data van Fluent (1998) 

In 3.1 staan de vier zones waarin de turbulente 

kan worden de lineaire sublaag, de bufferlaag, de 

. De lineaire sublaag, de bufferlaag en de logaritmische 

een wand 

laag en de 

vormen samen de 

binnenlaag. Om de stroming in deze zones te beschrijven worden er twee dimensieloze 

grootheden de dimensieloze wandafstand y+ en de dimensieloze snelheid u+. 

De indeling van de zones is op de waarde voor y+. 

(3.14) 

Met y de afstand van de wand (m), de wrijvingssnelheid en v de kinematische 

viscositeit (m 2/s). De wrijvingssnelheid is gedefinieerd als: 

15) 

Waarbij Lw de is in Pa en p de dichtheid is van het flu"ldum (kg/m 3). 
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De snelheid van het fluYdum kan worden beschreven met behulp van de dimensieloze 

I welke een functie is van de snelheid U evenwijdig aan de wand (m/s) en de 

wrijvingssnelheid u* (m/s). 

u 
(3.16) 

u 

De lineaire sublaag is een zeer dunne zone die de wand ligt en waar de viskeuze 

effecten de stroming domineren (y+ < 5). Er kan worden afgeleid dat het 

in deze zone lineair is. 

17) 

De ligt tussen de lineaire sublaag en de logaritmische laag in en is een 

overgangsgebied. In deze zone de viskeuze effecten ongeveer even belangrijk als de 

effecten door turbulentie. 

De zone in de wind is de .nn,,,,r.rrn laag. In deze zone 

viskeuze effecten amper een rol. Het dimensieloze in deze zone is een 

functie en is v~~r een gladde wand als: 

(3.18) 

Waarbij K de Von Karman-constante is (K==0,42) en E een constante is die is 

van de ruwheid van de wand Fluent E==9J93). De van 30 < y+ 

< SOD. 

De is de bUitenste zone (y+ > 500). In deze zone wordt de snelheid belnvloed 

door de schuifspanning aan de wand, viskeuze effecten spelen echter geen rol meer. In 

deze zone is de logaritmische wet niet meer geldig, in plaats hiervan wordt het 

h",iricl,,,,,,tiol beschreven met de velocity-defect wet. 

Bij het numeriek modelleren van de zones nabij de wand dient rekening te 

worden met de hierboven beschreven theorie. Er zijn twee veel voorkomende technieken 

om de stroming nabij de wand te modelieren, de wandfunctiemethode en de low-Reynolds

number-modellering-methode (Figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Verschillen in raster voor wandfuncties (links) en 

(rechts). Voor {ow-Reynolds-number-modellering is een veel fijner raster nPI1flf1'1fli7 

de linea ire sublaag 

(Blacken en Carmeliet 

terwijl bij wandfuncties het punt 'P' in de logaritmische 

3.1.4.1 Wandfuncties 

de wandfunctiemethode wordt stroming in de binnenlaag niet 

punt 'P' moet in 

dient te liggen 

Semi-

empirisehe wandfuneties worden gebruikt om de in de zone tussen de wand en 

de zone met de turbulente de logaritmisehe te Het 

middenpunt van de eerste cel aan de 'P', (Figuur 3.2) ligt bij het gebruik van 

wandfuneties in de laag. Een voordeel van het gebruik van wandfuneties is 

het grovere raster dat gebruikt kan worden v~~r zone nabij de wand. Wandfuncties kunnen 

worden toegepast als het middelpunt van de aan de wand grenzende cel ap y+ > 30. 

3.1.4.2 Low~Reynolds~number-modeHering 

De 

turbulentiemodel am het in staat te stellen de 

behelst het modifieeren van het 

in de binnenlaag tot aan de wand 

te modelleren. Low-Reynolds-number-modellering wordt toegepast als de dimensieloze 

afstand van de wand y+ kleiner is dan 5. Het middelpunt van de eerste eel aan de wand 

ligt bij low-Reynolds-number-modellering dan ook in de lineaire . Het gebruik van 

wandfuncties laat cellen aan de wand terwijl het gebruik van low-Reynolds-

cellen aan de wand vereist. De dikte van de lineaire sublaag van 

een grenslaag wordt kleiner als Met groter wordt. driedimensionale 

stromingen met een hoog Reynoldsgetal wandfuncties dan ook vaak de enige 

mogelijkheid. Het wordt in zo'n gevallen onmogelijk om de erg dunne lineaire 

sublaag op te lossen (Blocken en Carmeliet 

3.1.5 Warmtetransport 

Naast stromingen kan er met behulp van CFD ook warmtetransport gemodelleerd worden. 

Met behulp van CFD kan de strallng, conductie en convectie in een domein worden 

berekend. In deze za! met name worden ingegaan op Met modelleren van 

natuurlijke of 

Fluent (2005). 

convectie. Onderstaande informatie is van 
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3.1.5.1 Natuurlijk en gemengde convectie 

Ais lucht wordt opgewarmd ontstaan er verschillen in de dichtheid van de lucht als gevolg 

van deze plaatselijke opwarming. In combinatie met de zwaartekracht zullen de verschillen 

in dichtheid leiden tot een luchtstroming, waarbij de warmere en dus lichtere lichte stijgt 

ten opzichte van de koudere, zwaardere lucht. Dit wordt natuurlijke convectie genoemd. In 

het Engels wordt deze stroming aangeduid met een 'buoyancy-driven flow'. 

Om te bepalen of natuurlijke convectie een grote invloed heeft op de totale stroming kan 

de verhouding tussen het Grashofgetal en het Reynoldsgetal in het kwadraat berekend 

worden. 

(3.19) 

Met 9 de valversnelling (m/s2), f3 de thermische uitzettingscoefficient (K-1
), iH het 

temperatuurverschil in het flu·idum (K), L de karakteristieke lengte (m) en v de snelheid 

(m/s). Ais deze verhouding in de buurt van 1 ligt, speelt de natuurlijke convectie een rol in 

de bepaling van het stromingsveld, een verhouding veel kleiner dan 1 betekent dat de 

natuurlijke convectie verwaarloosd kan worden in de simulatie, waardoor enkel de 

gedwongen convectie overblijft. 

3.1.5.2 Boussinesq-benadering 

Om de vergelijkingen te vereenvoudigen wordt gebruik gemaakt van de Boussinesq

benadering. De Boussinesq-benadering beschouwt de dichtheid als constante voor aile 

vergelijkingen, behalve voor de thermische trek-term in de impulsvergelijking. Ais men het 

effect van de zwaartekracht op de gemiddelde dichtheid meeneemt in de drukterm, dan 

wordt de thermische trek-term (Ferziger en Peric 2002): 

(p- Po)g "" -PofJ(T-To)g (3.20) 

Waarbij p de dichtheid van de lucht is in kg/m 3
, Po de (constante) dichtheid van de 

stroming is in kg/m 3
, T de luchttemperatuur in K, To de werkingstemperatuur in K en f3 de 

thermische uitzettingscoefficient (K-1
). De thermische uitzettingscoefficient voor lucht is 

gelijk aan de [3= l/T, met T de luchttemperatuur. Voordeel van het gebruik van de 

Boussinesq-benadering is de snellere convergentie die ermee verkregen wordt, vergeleken 

met de situatie waarin de dichtheid een functie is van de temperatuur. Deze benadering is 

geldig zolang de veranderingen in de temperatuur niet te groot zijn. Concreet kan gezegd 

worden dat deze benadering geldt voor fJ (T - Yo) « 1 . 

3.1.6 Domeinafmetingen 

In deze en de volgende paragrafen zal de behandeling van enkele aspecten van CFD 

worden toegespitst op dit onderzoek. Aangezien in dit onderzoek de Amsterdam ArenA en 

zijn omgeving zullen worden gemodelleerd in CFD zijn de navolgende paragrafen 

geschreven voor CFD-simulaties van windstromingen. 
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Franke et al. geven over de van het rekendomein voor 

windstroming rand Zo dient de afstand van de inlaat, de en de 

bovenkant tot het te onderzoeken minstens SH zijn, waarbij H de hoogte is van 

het gebouw. De uitlaat dient op een afstand van iSH van dit gebouw te 

1.7 Raster 

De worden v~~r kleine controlevolumes oak wei 

cellen genoemd, waarin het rekendomein is opgedeeld. Aile cellen samen vormen het 

raster (ook wei mesh of grid genoemd). Fluent (2005) benoemdt drie soarten rasters, 

op de verbinding van de onderlinge 

ongestructureerde rasters en hybride rasters (Figuur 3.3 en Figuur 3.4). 

rasters, 

Figuur 3.3: Deel van een ongestruetureerd raster. Figuur 3.4: Deel van een gestruetureerd raster. 

Tl'll'ahedron Hl'xahedron 

Quadril:ttE'ral 

Figuur 3.5: Mogelijke 2D-eellen (Fluent Figuur 3.6: MOICJe/i'lke 3D-eel/en 2005). 

Gestructureerde rasters maken van vierkanten of zesvlakken (Figuur 

3.5 en Figuur 3 . De regelmatigheid van dit raster 

lagere discretisatie fout (Franke et al. 

opslagruimte en geeft een 
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Ongestructureerde rasters hebben geen regelmaat in hun opbouw en kunnen bestaan uit 

driehoeken (20), piramides, prisma's en viervlakken (3D). De opslagcapaciteit voor een 

ongestructureerd raster kan aanzienlijk hoger zijn dan van een gestructureerd raster. Een 

voordeel van een ongestructureerd raster is de kortere tijd die de opbouw ervan vergt en 

de mogelijkheid om cellen te clusteren op voor het onderzoek interessante plekken. Bij een 

gestructureerd raster zullen vaak gedwongen cellen worden geplaatst op minder 

interessante plekken (Fluent 2005). 

Franke et al. (2004) geeft aan dat er minstens 10 cellen over de gebouwhoogte of over 

een opening dienen te zijn. 

3.1.8 Randvoorwaarden 

Het rekendomein wordt afgesloten door vlakken, welke een belangrijke rol spelen in de 

voorspelling van de stroming. Elk domein heeft in ieder geval een inlaat en een uitlaat, en 

wanden die het domein afbakenen. Aan al deze vlakken worden randvoorwaarden 

opgelegd, die de invloed van zo'n vlak op de stroming beschrijven. Deze invloed kan liggen 

in het be"invloeden van het stromingsveld door een oppervlakteruwheid, het verwarmen 

van de lucht door een warmtestroom van het vlak naar het langsstromend flu'idum, etc. De 

mogelijkheden voor de randvoorwaarden bij de inlaat en de wand zullen nader worden 

beschreven. 

3.1.8.1 Inlaat 

De inlaat van een domein zorgt ervoor dat er een stroming ontstaat in het domein. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om een inlaat te definieren. In de onderzoeken uit hoofdstuk 

5 is gebruik gemaakt van het type 'velocity inlet'. Deze randvoorwaarde stelt de gebruiker 

in staat een constante snelheid of een snelheidsprofiel op te leggen aan de inlaat, alsmede 

een richting voor deze stroming, de turbulentie-eigenschappen en een temperatuur. 

Ais gebruik wordt gemaakt van een snelheidsprofiel om zodoende een windprofiel na te 

bootsen zijn er twee mogelijkheden, een snelheidsprofiel gebaseerd op de logaritmische 

wet en een snelheidsprofiel gebaseerd op de machtswet (Eng: Power law). In dit 

onderzoek zullen slechts snelheidsprofielen worden gebruikt die zijn gebaseerd op de 

logaritmische wat, welke is gedefinieerd als: 

U(y)=U:BL In(Y+YO) 
K Yo 

(3.21) 

. 
Met U(y) de luchtsnelheid op hoogte y, U ABL de wrijvingssnelheid (m/s), K de Von Karman 

constante (=0,42) en Yo de aerodynamische ruwheidslengte (m). Yo is een maat voor 

ruwheid van het terrein en varieert van waarden iets groter dan 0 voor heel vlakke 

terreinen zoals meren, tot waarden groter dan 2 voor stedelijke gebieden met een mix van 

hoog- en laagbouw (Wieringa 1992). Een overzicht van ruwheden voor verschillende 

landschappen staat in Tabel 3.1. 
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TabeJ 3.1: CJassificatie van Davenport met be trekking tot de effectieve ruwheid van het terrein zoals 
die is door Wieringa (1992). De waarden kunnen aan de hand van een visuele beoordeling 
van het terrein uit de tabeJ worden gehaald, op voorwaarde dat deze is uitgevoerd voor 
een van ten minste 5 km (Blocken en Carmeliet 2006). 

ndscape description 

1 0,0002 Open sea or lake (irrespective of the wave tidal flat, snow-covered 

with a free fetch of several Sea flat plain, featureless desert, tarmac, 

2 without any noticeable obstacles and with 

Smooth negligible vegetation; e.g. ice without ridges, morass, 

3 and isolated obstacles with 

land without 

4 Cultivated area with regular cover of low 

5 

6 

7 

Roughly country with occasional obstacles (e.g. low rows of trees l 

open isolated farms) at relative horizontal distances of at least 20 obstacle 

Closed 

crops or crops of varying 

height, and scattered obstacles vineyards) at 

"Old" cultivated landscape with many rather obstacle groups (large 

clumps of forest) by open spaces of about 10 obstacle 

heights. Also low large vegetation with small interspaces such as bush 

obstacles, with open spaces 

covered with similar-size large 

to the obstacle heights; e.g. 

buildings. 

Uitlaat 

De uitlaat van het domein is een vlak of een lijn waar de het domein verlaat. 

randvoorwaarden in Fluent zijn onder andere de 'outflow' en de 'pressure outlet'. 

Een outflow is voor berekeningen waarbij de bij de uitlaat nagenoeg 

volledig ontwikkeld is. Een pressure outlet stelt de in staat een statische druk te 

definieren bij de uitlaat en leidt tot een betere dan een outflow in het geval 

van 2005). 

1 Wanden 

De wanden vormen de vaste afbakening van het domein en kunnen een grate invloed 

hebben op de straming. 

De wand en kunnen een ruwheid krijgen om de realiteit te benaderen. Vooral voor het 

is dit van belang l de ruwheid aan het oppervlak de 

zoals de luchtsnelheid en de turbulentie . Om deze ruwheid 
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op te leggen aan een oppervlak wordt er gebruik gemaakt van de Ks en de Cs. Ks is de 

equivalente zandkorrelruwheid en Cs de ruwheidsconstante. In de meeste commerciele 

CFD codes kunnen beide waarden worden ingevuld door de gebruiker, waarbij a < Cs < l. 

Het verband tussen Cs en Ks werd afgeleid door Blocken et al. (2007) en is voor Fluent: 

K = 9,973· Yo 
s C 

s 

(3.22) 

De equivalente zandkorrelruwheid kan een maximale waarde aannemen van de halve 

hoogte van de eel nabij het oppervlak (yp). 

K :::;y s p 
(3.23) 

Bij kleine cellen aan het grondoppervlak en een hoge gewenste ruwheid aan het grondvlak 

ontstaan er problemen door het feit dat Cs < 1 dient te zijn en Ks kleiner dan yp. Stel dat 

een ruwheidslengte van 0,5 m wordt opgelegd aan het grondvlak, de eerste eel zou dan 

minstens 10m hoog moeten zijn bij een Cs van 0,5. Om dit probleem te omzeilen kan 

gebruik worden gemaakt van User Defined Functions (UDF) om een waarde voor Cs in te 

voeren die groter is dan 1. Hierdoor kan een hoge ruwheidslengte gepaard gaan met 

relatief fijne eerste cellen aan het grondvlak. 

Naast een ruwheid kunnen ook thermische randvoorwaarden aan de wanden worden 

opgelegd. Er zijn vijf mogelijkheden om aan een wand een thermische randvoorwaarde toe 

te kennen: een constante warmtestroom, een constante tem peratuur, warmtetransport 

door convectie, warmtetransport door straling en warmtetransport door convectie en 

straling (Fluent 2005). 

3.1.8.4 Symmetrie 

Symmetrie als randvoorwaarde kan worden toegepast op plekken waar de stroming en/of 

de thermische effecten een symmetrie vertonen, en zorgt ervoor dat de grootte van het 

domein kan worden beperkt. Door het opleggen van symmetrie aan een vlak veronderstelt 

men geen snelheid loodrecht op dit vlak en tevens geen gradienten van andere variabelen 

loodrecht op dit vlak. Deze randvoorwaarde wordt in CFD voor windstroming vaak 

opgelegd aan de bovenkant van een domein, daar waar er geen verticale stroming wordt 

verondersteld (Fluent 2005). V~~r stromingen in een ruimte kan deze randvoorwaarde niet 

worden toegepast, de stroming wordt door aile wanden in meer of mindere mate 

be"invloed. 
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3.2 Thermisch comfort 
Thermisch comfort houdt de wetenschap al decennia lang bezig. In het verleden zijn er 

vele comfortindices bedacht en toegepast. Sommige indices houden rekening met slechts 

enkele variabelen die van invloed zijn op het thermisch comfort, andere nemen aile 

omgevingsvariabelen mee in de berekening van het thermische comfort van de mens. In 

dit hoofdstuk zullen enkele comfortindices besproken worden, alsmede hun geschiedenis 

en toepassing. 

3.2.1 Historie en toekomst 

Sinds jaar en dag wordt er gekeken naar het thermisch comfort van mensen in 

verschillende ruimten. De modellen die werden gemaakt in de jaren '30 tim '60 waren 

vaak slechts gebaseerd op een of enkele variabelen, zoals de luchttemperatuur in de 

desbetreffende ruimte. In deze beginjaren ontwikkelde men een comfortindex vaak door 

uitgebreide observatie. Elke index was in feite vooral een statistische analyse van de data 

verkregen met behulp van dergelijke observaties (McIntyre 1980). Aangezien het 

thermisch comfort afhangt van vier fysische (Iuchttemperatuur, gemiddelde 

stralingstemperatuur, luchtsnelheid en relatieve vochtigheid) en twee persoonlijke 

variabelen (metabolisme en kleding), was het zeer tijdrovend en kostbaar om de invloed 

van verschillende combinaties van deze zes varia belen op het thermisch comfort te 

onderzoeken. Het was echter wei belangrijk om aile variabelen mee te nemen in de 

beoordeling van het thermisch comfort. AI in 1938 was het Buttner die stelde dat aile 

fysische en persoonlijke variabelen die v/n invloed zijn op de warmtebalans van de mens, 

en dus op het thermisch comfort van de mens, dienen te worden meegenomen bij de 

bepaling van het thermisch comfort: 

"If one wants to assess the influence of climate on the human organism in the 

widest sense, it is necessary to evaluate the effects not only of a single parameter 

but of all thermal components. This leads us to the necessity of modelling the 

human heat balance" 

Afgaande op de criteria die Buttner hier stelt, kan geconcludeerd worden dat thermische 

indices, zoals de Wind-Chill Index (Steadman 1971), de Apparent Temperature (Steadman 

1979) en andere indices die berekend worden aan de hand van slechts een of twee 

omgevingsvariabelen niet als 'state of the art' comfortindices kunnen worden beschouwd 

(Hoppe 1999). 

3.2.1.1 Comfortindices gebaseerd op stationaire warmtebalans van de mens 

Sinds de jaren '60 werden comfortindices, gebaseerd op de stationaire warmtebalans van 

het menselijk lichaam, meer en meer gebruikt voor het bepalen van het thermisch comfort 

van de mens. De stationaire warmtebalans gaat uit van een thermisch evenwicht van het 

menselijk lichaam met een verwaarloosbare warmteopslag, die niet is meegenomen. De 

warmte die gegenereerd wordt is dan ook gelijk aan de warmte die verloren gaat. Het 

lichaam wordt nagenoeg thermisch neutraal verondersteld, er treden geen rillingen en 
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op (ASHRAE 1993). De warmtebaians neemt aile zes de variabelen mee ter 

van het comfort. Een van de en meest taegepaste comfortindices is 

de Predicted Mean Vote (PMV) van Fanger Hiernaast is de eveneens ap de 

warmtebalans van de mens gebaseerde Equivalent Temperature 

temperatuur) een vaak gebruikte comfortindex (Hoppe 

Waar het PMV-model vaak wordt gebruikt voor de relatief homogene wordt 

de PET vooral v~~r het bepalen van het comfort in buitenruimten, zoals in een 

3.2.1.2 Comfortindices gebaseerd op dynamische warmtebalans van de mens 

Gagge et al. (1971) ontwikkelden de Effective Temperature (ET*) en de daaruit 

voortkomende Standard Effective Tem (Gagge et al. 1986). Beide 

op een dynamisch twee-knoops-model van de warmtebalans in tegensteliing tot 

de stationaire warmtebalans die onder andere wordt door Fanger en De 

SET* kwam voort uit de ET*, maar is voor verschillende activiteiten en clo-

waarden voor de Eveneens op het werk van is de index 

(Pickup en De Dear 2000, De Dear en 2000), welke is ontwikkeld v~~r 

toepassing van de SET* v~~r de buitenomgeving. 

Fiala et al. (1999 en 2001) ontwikkeiden een dynamisch meer-knoops-modei 

v~~r de thermoregulatie van het lichaam. Dit meer-knoops-model bestaat uit 

een en een actief . In 3.7 staat het 

welke een representatie is van het lichaam, bestaande uit meerdere 

en meerdere lag en, met cpdelingen en nauwkeurige informatie over 

de anatomische en geometrische van het lichaam. De warmte-uitwisseling 

van het menselijk lichaam met zijn wordt door het 

per lichaamsdeel deze wordt gemodelleerd. 

SECTION A-A: 

3.7: Het passieve systeem met de nn,.,,,,, .. nn van het lichaam in meerdere segmenten (links) en 

meerdere lagen (rechts) (Fiala et al. 1999). 

35 



Theorie 

Het actieve """,r""",n"I is ontwikkeld met het <:\/<:r""on"l als basis, en modelleert vier 

essentiele reacties van het centrale zenuwstefsei op een 

van de warmte-uitwisseling. Deze vier reacties zijn de vasoconstrictie, de vasodifatatie, het 

zweten en het rilien. 

Dtt meer-knoops-modef van Fiala et al. houdt met een heterogene 

temperatuurverdeling over het menselijk lichaam en is tevens in staat de temperatuur van 

n<>f'iti.,v<> lichaamsdelen correct te voorspellen. Op deze manier is veel 

informatie over de thermische staat en de mate van comfort van de mens te bepalen dan 

met de relatief modellen die zijn op de warmtebalans van de mens, 

of op het twee-knoops-model van Gagge. 

3.2.1.3 Toekomst: 

De International of Biometeorology en de World Meteorological 

(WMO) zijn momenteel met de ontwikkeling van de Universal Thermal Climate Index 

(UTCI) (Jendritzky et al. . De UTcr wordt een comfortindex ter bepaling van het 

thermisch comfort in de buitenomgeving en zal in de toekomst waarschijnlijk bestaande 

comfortindices op dit vervangen. De UTCI wordt ontwikkeld door wetenschappers 

uit 22 landen, waaronder en Jendritzky. Ais basis voor de nieuwe index zal het 

van Fiala worden gebruikt. verificatie van dit model met 

van meetdata uit het verleden heeft het 

De term 'Universal' houdt in dat de index geschikt dient te voor het beoordelen van 

het thermisch klimaat in de buitenomgeving voor de meeste vakgebieden uit de humane 

biometeorologie, zoals de weerdiensten en de gezondheidszorg. De planning is om de 

index te presenteren in 2009 als de "Guideline on the Thermal Environment" van de WMO 

(Jendritzky et al. 2008). 

2.2 Keuze comfortmodel 

In dit onderzoek is gebruik van het PMV-model van en het PET-model van 

Voor deze twee comfortindices is qelkm~en am te kunnen kijken of de uitkomsten 

van twee indices, beide ontwikkeld voor gebruik in een andere situatie, overeenkomen. 

Zoals al eerder wordt het PMV-model vooral in binnenruimten gebruikt en het PET

model vooral in buitenruimten. Gezien de bouw van ArenA met zijn te sluiten dak is het 

moeilijk aan te geven of we met een binnen- of buitenruimte te maken hebben. Beide 

indices zijn bovendien op de stationaire warmtebalans van de mens. 

Vergelijking van de resultaten van deze twee indices is daarom dus interessant. Het 

dynamische van Fiala et al. meer gedetailleerde informatie over 

de thermische van de mens, in dit onderzoek het echter niet om een individu 

of om het comfort van lichaamsdelen, maar om een totaalbeeld van het 

comfort in de ArenA. 

Hiernaast speelt de beschikbaarheid van software een rol. Voor het PMV-model is software 

beschikbaar in Matlab (Van 1998), en Matzarakis et al. (2000, 

ontwikkelden het programma Rayman om onder andere de PET te berekenen. 

Gedetailleerde informatie over beide modellen is verderop in dit hoofdstuk te vinden. 
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3.2.3 Warmtebalans van de mens 
De warmtebalans van de mens bestaat uit aile warmtestromen die het lichaam 

uitwisselt met zijn directe omgeving. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om 

warmtestromen door van de zon, of een negatieve warmtestroom door de 

verdamping van zweet. De warmtebalans van het menselijk lichaam is in staat de 

interactie tussen de verschillende en persoonlijke variabelen mee te nemen in de 

van het comfort. Bij een lage luchtsnelheid zullen de 

luchttemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur een ongeveer gelijk aandeel 

hebben in de terwijl bij hoge luchtsnelheden de luchttemperatuur van 

belang wordt door de verhoogde convectieve warmteoverdracht. De warmtebalans 

bestaat uit onderstaande formule 1972): 

Met: 

M 

W 

C 

R 

metabolisme 

warmtestroom voor uitwendige mechanische arbeid 

warmtestroom door convectie 

warmtestroom door 
= latente warmte van waterdamp in de uitgeademde lucht 

Esw ::::: warmteverlies door 

Ed warmteverlies door vochtdiffusie door de huid en kleding 

L droge warmteverlies van de uitgeademde lucht 

[W/m2] 

[W/m2] 

[W/m2] 

[W/m2] 
[W/m2] 

De meeste warmtestromen van de warmtebalans zijn afhankelijk van de vier 

de uitgevoerde activiteit. 

3.2.4 Predicted Mean 

gemiddelde stralingstemperatuur, luchtsnelheid 

metabolisme en de uitwendige mechanische arbeid 

eigenschappen, welke vaak gestandaardiseerd en van 

(PMV) 

Een van de en tot de van vandaag meest toegepaste comfortindices is het 

comfortmodel van met als output de Predicted Mean Vote (PMV). Dit comfortmodel 

is van de comfortindices die 

mens. De PMV-index 

comfort aan te duiden 

welke 

gebaseerd op de stationaire warmtebalans van de 

van ASHRAE om het thermisch 

een PMV-waarde van '0' hoort een neutrale 

""""""1""" variabelen en dus niet vaststaat. De neutrale 

temperatuur is de de mens zich comfortabel voelt, en is 

van de overige r\le"""--,,.:> en persoonlijke variabelen. 

PMV=(O, + 028)·(M -W -E -E -d 5W R 
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Met: 

A DuBois oppervlakte van het naakte lichaam 

M metabolisme 

W 

C 

R 

L 

== warmtestroom gebruikt voor 

warmtestroom door convectie 

::::: warmtestroom door straling 

mechanische arbeid 

::::: latente warmte van waterdamp in de uitgeademde lucht 

warmteverlies door transpiratie 

warmteverlies door vochtdiffusie door de huid en kleding 

droge warmteverlies van de lucht 

Voor de totale comfortvergelijking van wordt verwezen naar 

Tabel 3.2: Zevenpuntsschaal voor de PMV-index )"1':::>' "'".IL 1993). 
--------------.------------------------

PMV-index Thermische sensatie 

-3 Cold 

-2 Cool 

-1 Slightly cool 

0 Neutral 

1 Slightly warm 

2 Warm 

3 Hot 

is in beginsel een comfortindex voor het 

I. 

Theorie 

[w/m2] 

[W/m2] 

[W/m2] 
[W/m2] 

[W/m2] 

[W/m2] 

[W/m2] 

thermische Het PMV-model van 

klimaat dat over het is in binnenruimten. Om deze comfortindex 

geschikter te maken voor het gebruik in de hebben 

Mayer en Matzarakis ( het PMV-model gemodificeerd tot het PMV*-model, dat een 

heeft voor de luchtvochtigheid in met name warme klimaten. 

Hiernaast is door Jendritzky et al. (1979, de veel complexere stralingscomponent 

voor buitensituaties meegenomen in het model. Het model dat houdt met deze 

complexere situatie staat bekend als het Klima-Michel model. Een discussie over de 

toepasbaarheid van het PMV-model voor buitenruimten zal in dit hoofdstuk 

plaatsvinden. 

3.2.4.2 Predicted rll"II"n1"",o'" of 

Naast de PMV-index de Predicted of Dissatisfied, de 

rol de beoordeling van het thermisch comfort. Het 

een belangrijke 

PPD houdt 

verband met de PMV-index. Dit verband is vaStcleStelO door middel van een drie uur 

durend onderzoek onder circa 1300 proefpersonen in een klimaatkamer. 

waarden voor de activiteit en kleding (Iclo=0,6) is de proefpersonen 

gelijkblijvende 

elk half uur 

een oordeel te geven over hun comfort op dat moment, makend van de 

van ASHRAE {Tabel 3. welke ook wordt gebruikt ter van de 

PMV. Op deze manier is een verband tussen de luchttemperatuur en de 

beoordelingen van de oftewel tussen de luchttemperatuur en de PMV. Het 

verband tussen de PMV en de PPD is weergegeven in formule 3.27 
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=100 

In Figuur 3.8 is te zien dat een PPD van 10% overeenkomt met een PMV-waarde van 

Bij een PMV-waarde van 0 is nog 5% van de mensen ontevreden over het heersende 

thermische klimaat. 

o 
0.. 
0.. 

80 

60 

40 

20 

-Predicted Percentage Dissatisfied 

-3 -2 -1 

Figuur 3.8:PPD als functie van de PMV-waarde 

3.2.4.3 Toepassingen 

o 
PMV [-] 

1972}. 

1 2 3 

Het PMV-model van is decennia toegepast ter beoordeling van het comfort van 

de mens. Veelal wordt het PMV-model toegepast voor kantoorgebouwen, winkels etc. waar 

de eisen duidelijk zijn en de condities als vrij homogeen te beschouwen zijn (De Dear en 

Leow 1990, Corgnati et al. 200?}. Sinds de aanpassingen van het model door Jendritzky 

en Mayer wordt het PMV-model ook 

buitenomgeving. Zo wordt het PMV-model 

voor toepassingen in de 

in de Duitse VDI Guideline 3787 

1998) betreffende de beoordeling van het buitenklimaat. 

3.2.5 Physiological Equivalent (PET) 

3.2.5.1 Aigemeen 

De PhySiological Equivalent is op het Munich Energy-balance Model 

for Individuals (MEMI). MEMI bestaat uit de stationaire warmtebalans van de mens zoals 

eerder beschreven in dit hoofdstuk, 

zijn afgeleid van het 

met twee formules (3.28 en 3.29) welke 

van Gagge. Door deze toevoeging worden 

thermofysiologische processen meegenomen, waarmee onder meer de kerntemperatuur en 

de huidtemperatuur kunnen worden berekend. In het PMV-model is de hUidtemperatuur 
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bijvoorbeeld aileen afhankelijk van de activiteit, in het MEMI -model 

kerntemperatuur een rol. 

Met: 

) 

warmtestroom van lichaamskern naar oppervlakte huid 

== bloedstroom van lichaamskern naar de huid 

dichtheid van bloed 

warmte van bloed 

kerntemperatuur 

TSk huidtemperatuur 

) 

Met: 
warmtestroom van oppervlakte huid naar de kleding 

warmteweerstand van de 

van de 

Theorie 

ook de 

27) 

28) 

[W/m2] 

[m2K/W] 

[K] 

Met behulp van de formules van het MEMI-model kan vervolgens de PET worden berekend. 

De PET is de luchttemperatuur in een typische indoor omgeving, de warmtebalans 

van de mens wordt gehandhaafd met gelijke kern- en hUidtemperatuur als in de 

onderzochte . Het referentie binnenklimaat wordt daarbij door: 

Ta==Tmrt 1 en een dampdruk van 12 

V~~r aile PET-berekeningen wordt 

uitgegaan van een vast metabolisme van 80 W en een clo-waarde van 0,9. 

Tabel 3.3: PET-waarden voor verschiflende scenario's (Hoppe 

Scenario 9" 9 mrt v RV PET 

Typical room 

Winter, 

Winter, shade 

Summer, Sunny 30 60 1,0 50 43 

Summer shade 30 30 1 0 50 29 

Het PET-model van Hoppe is ontwikkeld voor tm~Dalssi in een grote verscheidenheid 

van Het PET-model wordt om het thermische 

klimaat in de stad te beoordelen. Mayer (1993) heeft onderzoek naar de PET-

waarden op verschillende plekken in MOnchen. Een tweede voorbeeld is een onderzoek 

naar de invloed van de schaduw op de PET-waarden in het Mooswald bos in de buurt van 

Freiburg et al. 1997). Gekeken is naar het verschil tussen de PET -waarden op een 
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open plek in het bos en een plek waar bomen beschutting bieden tegen de zan (Figuur 

3.9). Uit dit onderzoek bleek dat de PET op beschutte plaatsen in het bas maximaal zo'n 

15°C lager dan op een open De belangrijkste oorzaak voor dit verschil ligt in het feit 

dat er geen directe 

40 

35 

30 

0' 25 +-+-
o 
'-' 

I
W 
Il.. 

20 

15 

10 

5 

o 

op de beschutte plek. 

Mooswald. 27.-29.6.1995 

Figuur 3.9: PET-waarden 

beschutte 

op een open plek in het bos in vergelijking met PET-waarden op 

Een tweede voorbeeld van het van de PET ter bepaling van het thermisch 

comfort is het onderzoek van Bouyer et al. (2007). Zij onderzochten het thermisch comfort 

op de tribunes van het Stade de France in Parijs en het Ataturk Stadion in Istanbul 

1.3 

3.2.6 Gemiddelde stralingstemperatuur i.c.m. zonnestraling 

De voor PMV en PET in dit onderzoek zijn uitgevoerd met de gemiddelde 

stralingstemperatuur, zander de invlaed van directe zonnestraling ap de mens. Wi! men 

wat de invlaed is van deze op het thermisch comfort, dan dient men 

in te rekenen in de stralingstemperatuur. De 

zonder de van de zon zal bij een bewolkte hemel 

rand de op dezelfde plek liggen. Voor buitensituaties zal op een 

de gemiddelde op een vlak echter flink worden be'invloed door de 

Met formule 3.30 kan de zonnestraling ingerekend worden in de 

gemiddelde (VOl 1998). 

Met: 

mrt 

Tmrt 

fp 

:::::: 

incl. zonnestraling [K] 

gemiddelde excl. zonnestraling [K] 

oppervlakteprojectiefactor van het menselijk lichaam (afhankelijk 

van 

voor ''''''"Tn,"'11''' straling van het lichaam ( 
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E irradiantie van de zan 
emissiecaefficient voor straling van het menselijke lichaam 

constante van Stefan-Boltzmann (5,67'10-8 ) 

Thearie 

[W/m2] 

[-] 

[W/m2K4] 

De ",r::1,rrrw is afhankelijk van de en wordt berekend met 

formule 3.31, welke is gevonden door in Excel een trendlijn te fitten door de waarden uit 

Tabel welke afkomstig is uit de Duitse richtlijk VDI 3787 ( 

fp =0,0004·1-0,0077.y +0,01 

Met: 

fp oppervlakteprojectiefactor 

y 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

_0. 
0,15 

0,10 

0,05 

* -"~ "---. 

y '" 0,0004)(3 - 0,0077x2 + 0,0173)( + 0,2981 
= 0,9996 

(3.30) 

0,00 +----,..-----,----,-----,,----,----,-----,------,----1 

0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 

y [graden] 

Figuur 3.10 Oppervlakteprojectiefactoren afgezet tegen de zonshoogte y. 

3. 7 Discussie 

Over de keuze van de comfortindices die in dit onderzoek zijn is discussie 

Welke comfortindices geven een van het thermisch comfort in 

de ArenA? Het eerste discussiepunt is of de Amsterdam het feit dat het dak 

kan gezien moet worden als een binnenruimte of niet. In feite is de 

ArenA een rUimte, aangezien er via de wangen en openingen vrij grote 

hoeveelheden buitenlucht naar binnen komen. Van de andere kant worden de 
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toeschouwers door de tribunes en het dak ;:It('1,<>c:("I'H' 

mate van de koude. 

van de wind, regen en in zekere 

1 PMV 

Het PMV-model is in principe ontworpen om het binnenklimaat te beoordelen. Na enkele 

kan het ook buiten worden maar de vraag is of hij kan worden 

in ruimten waar de temperaturen van de temperaturen die 

normaliter in binnenruimten voorkomen. In tests voor binnenruimten bleek een PMV van 

±1 als thermisch te ASHRAE 1993). Volgens de VDr 

Guideline 3787 het thermisch comfort slechts tussen PMV-waarden van -0,5 en 

stelt dat een verschil in PMV-waarde van ± 1, een temperatuurverschil van 3 ten 

van de neutrale temperatuur betekent. Aangezien er een lineair verband bestaat 

tussen de luchttemperatuur en de zou dit betekenen dat de VDI een 

bandbreedte van ±1,SoC rond de neutrale als comfortabel beschouwd. 

en de Dear (2003) stellen dat de van het PMV-model voor 

waarin de behoorlijk van de thermisch neutrale temperatuur, niet 

is. Het gebruik van dit comfortmodel voor de situatie van de ArenA is dan ook 

discutabel en de resultaten zullen kritisch bekeken dienen te worden alvorens er 

conclusies aan opgehangen kunnen worden. 

Het PET-model is Hoppe een goede comfortindex voor zowel de buiten- als de 

Het PET-model als een referentietemperatuur in "c, die 

is op een referentiebinnenklimaat. Aan deze output wordt geen waardering over 

het comfort gehangen, aangezien de PET onafhankelijk is van de activiteit en de 

van de persoon in kwestie. Iemand die in de zomer in een zwembroek op het strand loopt 

zal een PET van 30°C niet als oncomfortabel beschouwen, terwijl een persoon gekleed in 

pak en werkend op kantoor een PET van 30 zeker zeer oncomfortabel zal vinden. 

Door de van een oordeel over de 

persoon is deze comfortindex beter 

comfortbeleving van de 

om de thermische beleving in de 

in kaart te brengen, zonder daaraan een waardering over het comfort te 

Hiernaast is de uitkomst van het PET-model makkelijker te interpreteren voor 

doordat de output in Celsius is 1999). 

Psychologische aspecten van het comfort 

Dat de thermische buiten anders is dan binnen, is uit experimenten van 

Potter en de Dear (2000). Zij onderzochten de thermische beleving van mensen in een 

waarin volgens het PMV-model de neutrale temperatuur op 24,1 °c (PMV",O) zou 

liggen. Uit het onderzoek kwam echter een neutrale temperatuur van 27°C voor deze 

bUitenomgeving naar voren. De psychologische hier een belangrijke rol, 

alsmede de aan, en de verwachting van het thermische klimaat. 

In een studie van Kotz (1984) werden op een zeer warme mensen in een 

over hun thermische beleving op dat moment. De PMV-waarde tijdens het 

interview zou boven de 3 liggen, wat staat aan 'hot'. Uit het interview bleek echter 

dat de meeste ondervraagden zich erg comfortabel voelden. Doorvragen leerde dat er 
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twee redenen waren voor dit comfortabele gevoel: de voorafgaande was het koud 

weer pwpp·:;t en nu waren ze blij dat de zon c:r,,,,:u:m de mensen hadden vrij en wilde 

genieten van hun vrije tijd en een kleurtje in de zon. 

Volgens (2002) zullen mensen die hun hele leven in een warme hebben 

gewerkt en ook buiten in warme temperaturen een veel milder oordeel geven over 

hogere in een kantoorgebouw zonder airconditioning, dan 

mensen die een koelere gewend Om deze afwijking te compenseren 

stelt hij voor de PMV-waarden in zo'n geval te vermenigvuldigen met de 'expectancy 

factor'. Deze 'expectancy factor' varieert van 0,5 tot 1. 

Uit deze verschillende onderzoeken naar het comfort blijkt dat de ""'''''1''''''''''''. 
niet kunnen worden verwaarloosd als het om de therm ische beleving en het 

thermisch comfort van de mens. Voor de bezoekers van de ArenA in de zomer zullen deze 

::": .. ,"',...' .. ,,. ... zeker een rol Ais het buiten al warm is zullen de bezoekers een 

temperatuur in de ArenA minder hinderlijk vinden. Hiernaast 

bezoekers naar een concert gaan, waar 

thermisch klimaat heersen, een ral. 

3.2.8 Besluit 

andere 

het feit dat de 

over het 

In de voorgaande paragrafen verschillende comfortindices kort besproken. Het model 

van Fiala is het comfortmodel dat de meest gedetailleerde informatie geeft over de 

thermische staat van de mens. Met dit model kunnen temperaturen van lichaamsdelen 

worden voorspeld. Er is echter gekozen voor het PMV-model van en het PET-model 

van Deze modellen geven minder informatie, maar geven wei een 

goed inzicht in de van de gemiddelde mens. Het verschil tussen de twee 

eomfortmodellen zitten hem in het toepassingsgebied, de output en het al dan niet 

aanwezig 

voor de 

met 

van fysiologische aspecten. Het PMV-model is een model dat is ontworpen 

van het thermiseh comfort in een binnenruimte, houdt geen rekening 

en 

therm isch comfort. Het PET -model is 

als output een waardeoordeel over het heersende 

", .. c.nl-<"n,><" ontworpen voor het evalueren van het 

bUitenklimaat, geeft een temperatuur in graden Celsius als output en houdt rekening met 

enkele fysiologisehe principes, zoals de warmtestroom van liehaamskern naar de huid. 

Gezien de discussie of de ArenA een binnen- of een bUitenruimte is beide modellen 

gebruikt in dit onderzoek. Verder zal de worden in de 

meetresultaten om zodoende een worst-ease-scenario te bekijken. 
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4 Metingen 
Om het thermisch klimaat in het ::>1"":,,,",,:,,::. en het thermlsch comfort in het bijzonder, in 

de ArenA in kaart te er tussen 1 juni en 23 2007 metingen 

in het stadion. V~~r deze periode is gekozen vanwege de vele concerten die 

dan deze concerten is het dak vrijwel continu gesloten om de 

toeschouwers en de te beschermen tegen weersinvloeden van buitenaf. De 

wangen zijn in principe altijd twee van de wangen worden tijdens concerten 

om de geluldsoverlast voor de omgevlng te beperken. De ervaring 15 dat tijdens 

deze de in de ArenA kan In dit hoofdstuk 

zullen als eerste de van het binnenklimaat worden beschreven. 

Hierna zullen de resultaten van deze metingen aan de orde 

resultaten van de Het hoofdstuk wordt arcles,lor:e 

en conciusies naar aanleiding van de resultaten. 

gevolgd door de 

met een discussie 
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4.1 Meetopstelling 

4.1.1 Handmetingen 

Voordat de meetsets voor de metingen zijn vastgesteld, zijn er voor het concertseizoen 

begon handmetingen uitgevoerd met een Testo multifunctionele hand meter. Met behulp 

van deze Testo zijn de luchttemperaturen en luchtsnelheden op verschillende plekken op 

de tribunes in de ArenA gemeten. Deze indicatieve metingen hebben onder andere bepaald 

welke luchtsnelheidsmeters zijn gebruikt. 

4.1.2 Meetsets ter bepaling van het comfort 

Het meten van de vier verschillende omgevingsvariabelen die van invloed zijn op het 

thermisch comfort vergt veel apparatuur. Aangezien het onmogelijk is om in de gehele 

ArenA meetsets op te hangen die deze variabelen meten, is er voor gekozen om op vier 

plekken meetsets te plaatsen. Deze meetsets hebben de gehele meetperiode op dezelfde 

plek gehangen. De vier posities zijn zo gekozen dat er toch een redelijk beeld wordt 

verkregen van de verschillen in thermisch klimaat in het stadion (Tabel 4.1). De posities 

zullen worden aangeduid met een afkorting, waarbij 'N' staat voor de noordzijde van de 

ArenA, 'zo' voor zuidoostzijde en '1' voor 1e ring en '2' voor 2e ring van de ArenA. 

Tabel 4.1: Benoeming meetposities met locatie. 

Nr. Positie Ring Zijde Aanduiding 

1 Camerapositie 1 e ring noord N1 

2 ABN AMRO 2e ring noord N2 

3 Sky box 1 e ring zuidoost ZOl 

4 staatsloterii 2e rinq zuidoost Z02 

78 

Figuur 4.1: Doorsnede van ArenA met verticale Figuur 4.2: Plattegrond ArenA met horizon tale 

posities meetsets (afmetingen in meter). posities meetsets. 
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Hiernaast is er bij het bepalen van de vier posities gekeken naar het voorkomen van 

schade aan de meetapparatuur door vandalisme. In Figuur 4.1 tim Figuur 4 .6 is te zien 

waar de meetsets zijn gepositioneerd. 

Figuur 4.3: Posities van de meetsets: 1 =Nl, Figuur 4.4: Posities van de meetsets: 3=ZOl, 

2=N2. 4=Z02. 

Figuur 4.5: Meetset op Nl . Figuur 4.6: Meetset Z02. 

Om het comfort te kunnen bepalen moeten de in Hoofdstuk 3 genoemde variabelen 

gemeten worden op elke positie. In Tabel 4.2 staan de te meten variabelen met daarachter 

de apparatuur die gebruikt is om de desbetreffende variabele te meten. 

TabeI4.2: Te meten varia belen ter bepaling van het thermisch comfort. 

Variabele Symbool Eenheid Apparatuur 

Luchttem peratuu r Sa °c Escort datalogger 

Gemiddelde stralingstemperatuur Smrt °c Zwarte bol 

Luchtsnel heid v m/s Hete-bol-anemometer 

Relatieve vochtiqheid RV % Escort dataloqqer 

4.1.2.1 Hete-bol-anemometer 

De hete-bol-anemometers zijn van het merk Sensor, type HT-412-2 (Figuur 4 .7). Deze 

hete-bol-anemometers meten de luchtsnelheid in een bereik van 0,05-5 m/s met een 

nauwkeurigheid van ±1% in het bereik van 0,05-1 m/s en ±3% in het bereik van 1-5 m/s. 

Uit de eerder uitgevoerde handmetingen is gebleken dat dit voldoende zal zijn voor de 

luchtsnelheden op de vier posities in het stadion. De hete-bol-anemometers geven geen 
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informatie over de windrichting. De output wordt gegeven in volt, welke met een formule 

kunnen worden omgerekend naar m/s (Sensor). 

\ 
calibration sign (dot) 

Figuur 4.7: Sensor HT-412-2 hete-bol-anemometer (Sensor). 

4.1.2.2 Escorts 

Figuur 4.8: Escort EJ-HS 

(Escort). 

De relatieve vochtigheid en de luchttemperatuur worden gemeten met dataloggers van het 

merk Escort, type Junior EJ-HS (Figuur 4.8). De Escorts meten de luchttemperatuur met 

een nauwkeurigheid van ±O,3°C en de relatieve vochtigheid met een nauwkeurigheid van 

±3% (Escort). 

4.1.2.3 Zwarte bol 

De gemiddelde stralingstemperatuur kan niet direct worden gemeten met een zwarte bol. 

Uit de zwarte-bol-temperatuur kan met behulp van formule 4.1 de gemiddelde 

stralingstemperatuur worden berekend (McIntyre 1980). 

Waarbij: 

Met: 

a 
£g = 

Tmrt = 

Tg 

Ta 

v 

he = 

d = 

h = 6 3VO,6 . d-O ,4 
c , 

constante van Stefan-Boltzmann (=5,67"10'8) 

emissiecoefficient van de zwarte bol 

gemiddelde stralingstemperatuur 

zwarte-bol-temperatuur 

luchttemperatuur 

luchtsnelheid 

convectieve warmteoverdrachtscoefficient 

diameter van zwarte bol 

(4.1) 

(4.2) 

[W/m2K4] 

[-] 

[K] 
[K] 
[K] 
[m/s] 

[W/m2K] 

[m] 
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Bij ongeveer 

gebruikt 

waarden voor T" en 

1980). 

kan de vereenvoudigde formule 4.3 worden 

)) (4. 

Met: 

stralingstemperatuur 

Tg zwarte-bol-temperatuur 

Ta luchttemperatuur 

v luchtsnelheid 

4.1.2.4 Dataopslag 

De Escorts hebben een intern waarin de meetdata wordt De 

meetdata van de apparatuur wordt verzameld op een logger die de meetsets is 

;::onL"",r,<> de beperkte in combinatie met de grote hoeveelheid data en 

de 

noodzakelijk. 

was uitlezen en maken van het 

4.1 MiddeHng 

De meetdata is uiteindelijk gemiddeld over 10-minuut-intervalien. Deze 10-minuut 

zijn gebruikt als input voor het PMV-model en PET-model. Het 10-minuut 

wordt geacht voldoende te zijn voor het bepalen van het comfort 

over een periode, waarin de niet al te veel zoals in dit 

onderzoek aan de orde is. Als de luchttemperatuur varieert in de tijd, dan stelt de 

Nederlandse norm ter bepaling van het thermisch comfort aan de hand van PMV- en PPD-

NEN-EN-ISSO 7730 dat er een stationaire bepaling van het comfort met 

de PMV-index kan worden mits deze 

tot 2 Kelvin per uur. 

Wil men met een dynamisch comfortmodel het comfort gaan of heeft men te 

maken met grotere fluctuaties voor een van de omgevingsvariabelen, dan zal een andere, 

kortere middelingstijd noodzakelijk Verder kan men zich dan of geen 

comfortmodelien dienen te worden gebruikt. 

4.1 Temperatuur- en relatieve vochtigheidsmetingen 
Om een indruk te krijgen van het binnenklimaat van de ArenA in de zomermaanden zijn 

deze periode op verschillende extra (Escorts) 

Met behulp van deze extra gedurende de is 1"1011",.::>,,..1-11- een 

beeld te krijgen van de in de ArenA (Tabel 
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Tabel 4.3: Overzicht temperatuur- en relatieve vochtigheidsmetingen ArenA. 

Nr. 

1-4 

5 

6 

Omschrijving 

Metingen op catwalk 

Referentiemeting 

Verticale gradientmeting 

Positie 

Op midden van vier zijden van catwalk 

Noordzijde ArenAdek 

Catwalk Noordoostzijde 

4.1.3.1 Referentieluchttemperatuur en relatieve vochtigheid 

Om de gemeten luchttemperatuur in de ArenA te kunnen refereren aan de temperatuur 

van de buitenlucht is gedurende de meetperiode de luchttemperatuur gemeten op het 

ArenAdek (Figuur 4.9 en Figuur 4.10). Tevens werd op deze plek de relatieve vochtigheid 

gemeten. 

Figuur 4.9: Plattegrond van de ArenA met locaties Escorts op de catwalk en locatie referentiemeting; 

1 = west, 2=noord, 3=zuid, 4=oost, 5=referentiemeting op ArenAdek. 
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1 
78,0 

l~~~~ 
235 

Figuur 4.10: Doorsnede lange zijde ArenA met locaties Escorts op de catwalk en locatie 

referentiemeting; 1 = west, 2=noord, 3=zuid, 4=oost, 5=referentiemeting op ArenAdek. 

4.1.3.2 Verticale ternperatuurgradientmeting 

De binnenruimte van de Amsterdam ArenA is ongeveer 50 m hoog. Om te kijken hoe de 

verticale temperatuurverdeling in de ArenA er uit ziet, is er een meting uitgevoerd waarbij 

drie Escorts aan een kabel vanaf de catwalk naar beneden zijn gehangen (Figuur 4.12). De 

temperatuur en de relatieve vochtigheid zijn op deze manier gemeten op respectievelijk 18 

m, 26 m en 34 m boven het veld van de ArenA (Figuur 4.11) . 

Figuur 4 .11: Positie Escorts voor meting ter Figuur 4.12; Escorts aan een kabel vanaf de 

bepaling van de verticale temperatuurgradient. catwalk. 

4.1.3.3 Luchttemperatuur op de catwalk 

Naast de metingen van de luchttemperatuur en de RV door de meetsets op de eerder 

genoemde v ier plekken in het stadion, zijn de luchttemperatuur en RV ook gemeten op 

vier plekken op het midden van de catwalk (noord, oost, zuid, west) (Figuur 4.13 en Figuur 

4 .9). De catwalk bevindt zich op ongeveer 34 meter boven het veld, waardoor deze meting 

een beeld geeft van de luchttemperatuur in een horizontaal vlak bovenin het stadion. 

51 



Metingen 

Figuur 4.13: Doorsnede van ArenA met locaties Escorts op de catwalk; l=west, 2=noord, 3=zuid, 

4=oost. 

4.1.4 Irradiantiemeting 

Om de invloed van de zon op de luchttemperatuur en op het comfort in de ArenA te 

bepalen is met behulp van een pyranometer de irradiantie van de zon gemeten in de 

dakgoot van de ArenA (Figuur 4.15). De pyranometer van Kipp & Zonen, Type CMll 

(Figuur 4.14), is aan de zuidkant van de ArenA geplaatst, waardoor hij niet in de schaduw 

zal komen te staan. In de pyranometer zit een zwarte schijf die de warmte absorbeert. De 

warmte die hierbij wordt opgewekt stroomt door een thermische weerstand, waarbij het 

verschil in temperatuur over de weerstand wordt omgezet in een voltage. Dit voltage kan 

uiteindelijk met formule 4.4 worden omgerekend naar de irradiantie van de zan in W/m2. 

De pyranometer kan de irradiantie meten van 0-1400 W/m2 met een maximale fout in de 

gemeten irradiantie van ongeveer 2% op uurbasis (Kipp & Zonen). 

Met: 

E 

Uemf 

Sensitivity 

= irradiantie van de zon 

Uemrj E=-
S 

= output van de pyranometer 

= gevoeligheid van de sensor (=0,00472) 

(4.4) 

[W/m2] 

[\.IV] 

[\.IV m2/W] 

Door de resultaten van deze meting te vergelijken met de resultaten voor de 

luchttemperatuur kan gekeken worden wat de invloed van de irradiantie is op de 

luchttemperatuur in de ArenA. Hiernaast is het voor het berekenen van het comfort in de 

ArenA van belang dat de stralingscomponent van de zon kan worden meegenomen (zie § 

3.2.6). 
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Figuur 4.14: Kipp&Zonen eM11 Pyranometer. Figuur 4.15: Pyranometer in dakgoot van de 

ArenA. 

4.1.5 CO2-meting 

Een belangrijk aspect voor het binnenklimaat van een ruimte is de ventilatie. Zonder 

voldoende ventilatie kan er niet voldoende vervuilde en/of warme lucht worden afgevoerd, 

met een oncomfortabel binnenklimaat als gevolg. Het aantal keer per uur dat het totale 

luchtvolume in een ruimte wordt ververst wordt het ventilatievoud genoemd. Om het 

ventilatievoud te bepalen zijn er drie verschillende meetmethoden. Ten eerste kan men 

continu een hoeveelheid tracergas in de ruimte brengen en de concentratie van dit gas 

meten. Verder kan men een volumestroom- of debietmeting uitvoeren. De derde manier 

behelst een meting van de afname van het CO 2-gehalte in de desbetreffende ruimte. 

Aangezien het weinig praktisch is om in een dermate groot volume als de ArenA voldoende 

tracergas in te brengen, en een volumestroom of debietmeting vanwege de vele openingen 

in de ArenA ook niet uit te voeren is, zijn er metingen uitgevoerd waarbij de bezoekers van 

de concerten dienen als CO2-bron. Na afloop van het concert zal het CO 2-gehalte in de 

lucht logaritmisch afnemen, mits er gemeten wordt in een ruimte met een uniforme 

luchtstroming en het CO2-gehalte niet toeneemt tijdens de meetperiode. Het ventilatievoud 

kan dan berekend worden door de helling te berekenen van een grafiek met de natuurlijke 

logaritme van het COrgehalte op de v-as, en de tijd van de x-as (formule 4 .5) (Innova). 

lnC(O)-lnC(1',) 
n = ---'--'-----'----'-

Met: 

n ventilatievoud 

C(O) = concentratie op tijdstip 0 

C(T,) = concentratie op tijdstip T1 

TI = totale meetperiode 

[h-1 ] 

[ppm] 

[ppm] 

[h] 

(4.5) 

Om het CO2-gehalte in de ArenA te meten zijn er, bij de vier meetsets ten behoeve van de 

comfortmeting, opgesomd in Tabel 4.1, CO2-meters geplaatst. Deze meters, van het merk 

Vaisala en SenseAir meten het CO2-gehalte in de lucht en bewaren de output op de logger 
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die bij de meetsets staat. De COrmeters hebben een bereik van 0-2000 ppm en geven 

volt als output. 

Een COrmeting wordt eveneens gebruikt om de luchtkwaliteit te beoordelen. CO2 zal niet 

zo snel een gevaar vormen voor de gezondheid, pas bij een concentratie hoger dan 5000 

ppm wordt CO2 gevaarlijk voor de mens (GGD 2006). Een COrconcentratie van 1200 ppm 

wordt naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad als bovengrens gehanteerd 

voor gebouwen, omdat hogere concentraties duidden op onvoldoende luchtverversing. De 

waarde van 1200 ppm is in eerste aanleg gerelateerd aan stofafgifte van de mens en de 

grens van 1200 ppm is niet wettelijk vastgelegd. De concentratie CO2 wordt vaak als een 

indicator gebruikt voor de aanwezigheid van stoffen die een irriterend of hinderlijk effect 

kunnen hebben (Vogelaar 2007), en voor geurhinder (Potting et al. 1987, Van Dongen en 

Steenbekkers 1993). Hiernaast is het COrgehalte een maat voor de aanwezigheid van 

micro-organismen (Liu et al. 2000). 

4.1.6 Luchtsnelheidsmetingen met cllpanemometers 

Om de luchtstroming in met name de wangen te bekijken zijn er luchtsnelheidsmetingen 

uitgevoerd met cupanemometers. Cupanemometers registreren de luchtsnelheid, zonder 

de richting aan te geven. Deze cupanemometers zijn per twee opgehangen in de wangen. 

De cupanemometers hebben slechts enkele keren in de wangen gehangen, zij dienden 

slechts ter eerste indicatie van de luchtsnelheden in de wangen en de resultaten zijn niet 

gebruikt in het verloop van het onderzoek. (Figuur 4.19). 

4.1.7 Luchtsnelheidsmetingen met ultrasone anemometers 

Ten behoeve van de validatie van het CFD-model van de ArenA en zijn omgeving (zie 

hoofdstuk 5.3.2) zijn er windmetingen uitgevoerd met behulp van ultrasone anemometers. 

Deze metingen hebben plaatsgevonden van september tim november 2007. De metingen 

zijn uitgevoerd met vier ultrasone anemometers, welke op verschillende posities op het 

ArenAdek en in de wangen zijn geplaatst (Figuur 4.16 en Figuur 4.19). 
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Figuur 4.16 : Ultrasone anemometer op ArenAdek. Figuur 4.17: Meetmast op Oval-tower. 

Een ultrasone anemometer zendt en ontvangt met elk van de zes zend/ontvangstpunten 

ultrasone signalen naar het tegenoverliggende zend/ontvangstpunt. De tijd die een 

ultrasone puis nodig heeft om van het ene punt naar het andere te geraken is afhankelijk 

van de luchtsnelheid in die richting. Op deze manier kan de ultrasone anemometer in 3 

dimensies de luchtsnelheidsvectoren meten, waaruit de resulterende luchtsnelheid en de 

windrichting kunnen worden bepaald. 

De ultrasone anemometers die zijn gebruikt voor deze metingen zijn van de merken Gi" en 

Young. De Young 81000 meet de luchtsnelheid van 0-40 m/s met een nauwkeurigheid van 

± 1 % RMS in het gebied van 0-30 m/s en ±3% RMS in het gebied van 30-40 m/s (Young). 

De Gill is van het type Wind master 1590 en heeft een bereik van 0-45 m/s met een 

nauwkeurigheid van < 1,5% RMS (Gill 2006). 

Hiernaast is er een meetmast van 10m hoog met een ultrasone anemometer op het dak 

van de Oval-tower nabij de ArenA geplaatst (Figuur 4.17 en Figuur 4.18). Voor deze 

meting is gebruik gemaakt van een Gi" R3-50 met een bereik van 0-45 m/s en een 

nauwkeurigheid van < 1 % RMS. De Gill R3-50 kan meten met een frequentie van 50Hz 

(Gill 2002), Deze meting zorgt ervoor dat er een referentiemeting beschikbaar is waaraan 

de overige metingen gerelateerd kunnen worden. 
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Figuur 4.18: Positie referentiemeting op de Oval-tower. 

Figuur 4.19: Ultrasone anemometer (voorgrond) en twee cupanemometers (links en reehts, wit 

omeirkelt) in de wang tijdens een windmeting. 

Tegelijkertijd met de metingen met de ultrasone anemometers op het ArenAdek is met 

behulp van acht cupanemometers de luchtsnelheid gemeten in de wangen van de ArenA. 

Drie cupanemometers waren van het Lambrechts type 1457 S2 met een bereik van 0-35 
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m/s en een van ±2,5% De vijf cupanemometers Thies 

Small Wind Transmitters met een bereik van 0,5-35 m/s en een nauwkeurigheid van ±0,5 

m/s (Thies). 

De cupanemometers op de halve h",'\nt''''" van de wang en op ongeveer 

1 meter afstand van beide wanden 4.19). Door nabij de wand van de 

wang zou de 

de wijze van 

kunnen plaatsvinden in een recirculatiezone, dit was in verband met 

echter niet te voorkomen. 
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4.2 Meetresultaten 
In de komende worden allereerst de algemene resultaten van de 

besproken. Hierna komen de resultaten van de r{\lml".nrtn<>r",L,,,,n aan bod, de 

PMV-waarden en PET-waarden zullen n"'lr{\/"l.nf1 worden voor enkele dagen. 

4.2.1 resultaten 

4.2.1.1 luchttemperatuur in ArenA; dak dicht 

Gedurende het concertseizoen is het dak van de ArenA nagenoeg De twee 

wangen aan de van de ArenA vanwege de 

voor de omgeving tijdens concerten soms verder staan aile wangen altijd open. 

In Figuur 4.20 en Figuur 4.21 staan de luchttemperaturen in de van 1 juni tim 11 

juni. Figuur 4.20 de luchttemperatuur op de catwalk (Figuur 4.9 en Figuur 4.10) en 

de 

In Figuur 4.20 en 4.21 is duidelijk het verloop van de over de dag te 

zien. Onder invloed van een stijgende bUitentemperatuur en de zonnestraling de 

luchttemperatuur in de ArenA. Verder is te zien dat de luchttemperatuur op aile 

meetposities boven die van de buitenlucht Ook de nacht blijft de 

temperatuur in de ArenA hoger dan tot maximaal kan de warmte 

gedurende de nacht niet voldoende worden uit de ArenA. De stijging van de 

in de ArenA is een stuk groter dan de stijging van de bUitentemperatuur, 

dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door invallende die de ArenA 

binnenkomt, terwijl de langgolvige niet door het dak naar buiten kan. De 

luchttemperatuur hierdoor. In 4.20 ontbreken de meetresultaten voor de 

meting op de van de catwalk. De meetsensor op deze locatie is gedurende deze 

meting waardoor de data helaas verloren is gegaan. Verder is er op de 

oostzijde van de catwalk vanaf 9 juni een nagenoeg constante temperatuur gemeten van 

ongeveer 22°C. Dit verloop wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een fout van de Escort. 
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1-jun-07 2-jun-07 3-jun-07 4-jun-07 5-jun-07 6-jun-07 7-jun-07 8-jun-07 9-jun-07 10-jun-07 

Datum [-J 

Figuur 4.20: Luchttemperatuur (0C) op catwalk in de ArenA en buiten, tijdens het concertseizoen (dak 

is gesloten). Meting op zuidzijde is niet weergegeven door het zoek raken van de sensor. 

In Figuur 4.21 is te zien dat de meetposities op de 2e ring, N2 en Z02, een sterkere 

stijging en daling van de luchttemperatuur laten zien dan de meetposities op de 1 e ring. De 

sterkere daling wordt waarschijnl ijk veroorzaakt door de openingen tussen de tribune en 

het dak die in Figuur 2.19 zijn aangeduid. Door deze openingen komt koude lucht naar 

binnen, wat de sterkere nachtelijke afkoeling op deze posities zou verklaren. Een tweede 

verklaring zou kunnen zijn dat de lucht daar verder afkoelt door stralingsuitwisseling met 

het stalen dak boven de meetpositie. Gedurende de nacht kan dit dak flink afkoelen, wat 

weer leidt tot warmteverlies door straling op de meetpositie. De sterkere stijging van de 

luchttemperatuur voor de meetposities op de tweede ring kan veroorzaakt worden doordat 

het staaldak behoorlijk opwarmt gedurende de dag onder invloed van zonnestraling. 

Hiernaast zal de opgewarmde lucht in de ArenA stijgen en wellicht blijven hangen onder 

het gesloten dak. Er is dan een temperatuurgradient over de hoogte aanwezig, waarbij de 

warme lucht zich in het bovenste deel van de ArenA bevindt, en de iets koelere lucht 

onderin het stadion . 
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Figuur 4.21: Luchttemperatuur (OC) op de meetposities in de ArenA en buiten, tijdens het 

concertseizoen(dak is ges/oten). 

4.2.1.2 Luchttemperatuur in ArenA; dak open 

Na het concertseizoen is het dak praktisch altijd geopend om zodoende de 

omstandigheden voor de groei van het gras zo optimaal mogelijk te laten zijn. Ook tijdens 

deze periode is de luchttemperatuur gemeten. In Figuur 4 .22 en Figuur 4.23 staan de 

luchttemperaturen in de periode van 22 juli tim 31 JUIi. Figuur 4.22 geeft de 

luchttemperatuur op de catwalk en de bUitentemperatuur, de luchttemperatuur op de vier 

posities waar de comfortmetingen worden uitgevoerd staan in Figuur 4.23. 

In Figuur 4.22 is te zien dat de binnnetemperatuur ook bij een open dak harder stijgt dan 

de bUitentemperatuur, maar het verschil in temperatuurstijging gedurende de dag is 

minder groot dan bij het gesloten dak (Figuur 4.20) . Verder is in Figuur 4.22 te zien dat 

gedurende de nacht de gemeten luchttemperatuur op de catwalk vrij dicht in de buurt 

komt van de bUitentemperatuur. Dit zou te maken kunnen hebben met een betere 

ventilatie van de ArenA, of met een groter warmteverlies door straling naar de 

hemelkoepel door het ontbreken van het dak. 
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Figuur 4.22: Luchttemperatuur (0C) op catwalk in de ArenA en buiten, na het concertseizoen. 

Figuur 4.22 toont de luchttemperaturen op de meetposities ten behoeve van de 

comfortstudie, alsmede de buitentemperatuur. In Figuur 4.22 is te zien dat de 

luchttemperatuur in de ArenA gedurende de dag harder stijgt dan de buitentemperatuur. 

Ook hier zal opwarming door de zon een rol spelen. Verder laat Figuur 4.22 zien dat '5 

nachts de luchttemperatuur gemeten op de 2e ring in de buurt komt van de 

luchttemperatuur buiten. De meetposities op de 1 e ring vertonen een minder grote 

afkoeling gedurende de nacht. Ook voor deze meting is weer te zien dat de 

luchttemperatuur op de 2e ring harder stijgt dan op de 1 e ring . De verklaringen kunnen 

hetzelfde zijn als in de vorige paragraaf. Ais men Figuur 4 .20 en Figuur 4.21 vergelijkt met 

Figuur 4.22 en Figuur 4.23 dan kan men concluderen dat de verschillen tussen de 

luchttemperatuur buiten en binnen over het algemeen kleiner zijn bij een geopend dak dan 

bij een gesloten dak. 
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Figuur 4.23: Luchttemperatuur (DC) op de meetposities in de ArenA en buiten, na het concertseizoen. 

4.2.1.3 Invloed dak open/dak dicht op 9a en v 

Het dak van de ArenA kant zoals al eerder is gezegd, worden gesloten. Vooral in de 

maanden juni en juli is het dak veelvuldig gesloten in verband met de vele concerten die 

plaatsvinden in de desbetreffende maanden. Het sluiten van het dak heeft zijn invloed op 

het binnenklimaat in de ArenA. Ais het dak gesloten is ligt de luchttemperatuur op de 

verschillende meetposities bijna altijd boven de referentie bUitenluchttemperatuur (Figuur 

4.20 en Figuur 4.21), zelfs tijdens de nacht. De luchttemperatuur in de ArenA bij een open 

dak ligt een stuk dichter bij de temperatuur van de buitenlucht (Figuur 4.22 en Figuur 

4.23). 

Naast het verschil in luchttemperatuur zijn er ook verschillen gemeten in de luchtsnelheid 

in de ArenA v~~r een gesloten dak ten opzichte van het geopende dak. In Figuur 4.24 

staat de luchtsnelheid bij op positie N1 weergegeven gedurende een groot dee I van de 

meetperiode. Te zien is dat de luchtsnelheid bij een gesloten dak, dus in de periode v~~r 

23 juni, tussen de 0 en 0,2 m/s ligt. De uitschieters in de periode dat het dak gesloten 

was, kunnen wellicht verklaard worden door luchtverplaatsingen door mensen in de buurt 

van deze meetpositie. De luchtsnelheid in de periode zonder concerten, dus in de periode 

na 21 juni, ligt regelmatig een stuk hoger dan 0,2 m/s. Een mogelijk verklaring v~~r de 

stijging van de luchtsnelheid is de grotere thermische trek die ontstaat door het open 

zetten van het dak. Door deze grotere trek zal er een grotere luchtstroming ontstaan door 

de wangen naar binnen. Onder invloed van de temperatuursverschillen in de ArenA zal 

deze extra luchttoevoer naar boven stromen. De luchtsnelheid zal waarschijnlijk dan ook 

stijgen op verschillende plekken in de ArenA. 
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Figuur 4.24: Gemeten luchtsnelheid (m/s) op de N1 tijdens het concertseizoen en na het 

concertseizoen. 

4.2.1.4 Verticale temperatuurgradient 

In een hoog gebouw als de ArenA is het interessant om de verticale temperatuurgradient 

te meten. Gedurende de concerten van de 'Toppers' op 7 en 8 juni is er een meting 

uitgevoerd om deze gradient te bepalen. In Figuur 4.25 is te zien dat de luchttemperatuur 

een lichte gradient vertoont over de hoogte. Het verschil tussen de temperatuur op 18 m 

boven het maaiveld en 34 m boven het maaiveld bedraagt maximaal 2,5°C. 
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Figuur 4.25: Luchttemperatuur (OC) in de ArenA op 18 m, 26 m en 34 m boven het veld. 
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4.2.1.5 Invloed bezoekers op 8a 

De luchttemperatuur in een ruimte is naast de buitenluchttemperatuur en gemiddelde 

stralingstemperatuur ook afhankelijk van interne warmtebronnen, zoals apparatuur, 

mensen etc. Tijdens concerten bevinden zich ongeveer 50.000 bezoekers in de ArenA, 

alsmede veel licht- en geluidsinstallaties. In Figuur 4.26 en Figuur 4.27 is te zien dat de 

luchttemperatuur vanaf 18:00 uur begint te dalen als gevolg van de dalende 

bUitenluchttemperatuur. Rond 20:00 uur stopt de daling van de temperatuur en begint de 

temperatuur op sommige posities zelfs langzaam op te lopen als gevolg van de 

warmteproductie door mensen en apparatuur tijdens het concert, totdat de 

luchttemperatuur tussen 23:00 uur en 0:00 uur zijn maximum bereikt. Deze stijging van 

de luchttemperatuur bedraagt maximaal 2-3°C en verschilt per concert . 
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Figuur 4.26: Luchttemperatuur (OC) op de catwalk in de ArenA en buiten op 1 juni. De stippellijnen 

geven het begin en het einde van een concert weer. 
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Figuur 4.27: Luchttemperatuur (0C) op de meetposities in de ArenA en buiten op 1 juni. De 

stippellijnen geven het begin en het einde van een concert weer. 

4.2.1.6 Invloed bezoekers op relatieve vochtigheid 

De geplaatste Escorts hebben naast de luchttemperatuur ook de relatieve vochtigheid 

gemeten. Figuur 4.28 geeft de relatieve vochtigheid in de ArenA, ter plaatse van de ABN 

AMRO-positie, en de relatieve vochtigheid buiten, op 1 tim 3 juni. Gedurende deze dagen 

waren er drie concerten in de ArenA. Te zien is dat de relatieve vochtigheid in de ArenA 

hetzelfde verloopt als de relatieve vochtigheid buiten. Gedurende het concert stijgt de 

relatieve vochtigheid in de ArenA, maar dit geldt ook voor de relatieve vochtigheid buiten. 

De RV in de ArenA ligt gedurende deze periode lager dan de RV bUiten, dit kan verklaard 

worden door de hogere luchttemperatuur in de ArenA (Figuur 4.20 en Figuur 4.21). 
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Figuur 4.28: Relatieve vochtigheid (%) op 1-3, op positie N2 en buiten. De stippellijnen geven het 

begin en het einde van een concert weer. 

Interessant is het om ook te kijken naar de dampdrukken in het stadion. De dampdruk kan 

met behulp van formules 4.6 en 4.7 worden berekend uit de luchttemperatuur en de RV 

(de Wit 2004). 

Met: 

Pv 

RV 

Pvsat 

8a 

Pv = RV· Pvsal 

=611·ex [ 17,08·0a J 
Pvsal P 234,18 + Oa 

dampdruk 

relatieve vochtigheid (0-1) 

verzadigingsdampdruk 

luchttemperatuur 

[Pal 

[-] 

[Pal 

(C] 

(4.6) 

(4.7) 

In Figuur 4.29 is duidelijk te zien dat de bezoekers van het concert een grote invloed 

hebben op de dampdruk in de ArenA. De dampdruk in de ArenA en buiten ligt overdag 

nagenoeg gelijk, terwijl de dampdruk tijdens concerten zo'n 50% stijgt van rond de 1600 

Pa naar zo'n 2200-2500 Pa. 
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4.29: Dampdruk op 1-3 juni, op positie N2 en buiten. De stippellijnen geven het begin en het 

einde van een concert weer. 

In Figuur 4.30 staat de dampdruk van de lucht in een n"'r,nl1", zonder van 12 

15 juni, hier is te zien dat normaal gesproken de van de lucht in de ArenA 

ongeveer gelijk is aan de dampdruk van de buitenlucht. 
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Figuur 4.30: Dampdruk op 12-15 jum~ op positie N2 en buiten. 

4.2.1.7 VentHatievoud aan de hand van CO2-meting 

Het COrgehalte in de ArenA is op vier posities de concerten. 

Gedurende een concert stijgt het CO2-gehalte in de lucht van ongeveer 450 ppm naar zo'n 
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wordt veroorzaakt door de in lucht. Aan de 2000 ppm. Deze 

hand van de in ppm en met behulp van formule 4.5 is het verval 

berekend, en zodoende het ventilatievoud bepaald. In Figuur 4.31 is het ventilatievoud 

berekend voor de ABN AMRO in de nacht van 1 op 2 juni. Op 1 juni vond er een 

concert van de 'Toppers' plaats, waardoor het dak was. De zwarte stippellijn in de 

figuur is een hulplijn om de afname van de CO2-concentratie te alsmede de 

verstreken Helaas is er geen beschikbaar voor wat betreft de 

luchtsnelheid, waardoor de invloed van de wind op het ventilatievoud niet kan worden 

meegenomen. In II staan de overige resultaten van de CO2-metingen. 
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Figuur 4.31: Bepaling van het ventilatievoud aan de hand van COrmeting; ABN AMRO, nacht van 1 

op 2juni. 

In Tabel 4.4 staat het gemiddelde ventilatievoud berekend voor de vier 

op het berekende ventilatievoud op 1, 2 en 3 

meetpositie verschilde nauwelijks per 

Tabel 4.4: Gemiddeld ventilatievoud per positie (1-4 junO. 

Nr. Positie 

1 N1 

2 

3 

4 

N2 

Z01 

Z02 

Ventilatievoud (h01
) 

0,74 

061 

Het ventilatievoud op een 

Het absolute in de lucht komt niet in de buurt van de grens van 5000 ppm, en 

zal dus niet direct zorgen voor De concentratie komt tijdens 

concerten wei rond de 2000 ppm uit, wat volgens de literatuur 4.1. een 

indicatie is van een slechte 

onvoldoende ventilatie in de ArenA. 

wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door 
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4.2.1.8 Invloed van de zon op Sa 

Gezien de verwachting dat de kortgolvige zonnestraling in de ArenA wordt geabsorbeerd, 

waarna de langgolvige straling vanuit de constructies de ArenA niet meer kan verlaten, is 

het interessant om te kijken of er een verband is tussen de gemeten irradiantie van de zon 

en de luchttemperatuur in de ArenA. In Figuur 4.32 staan de resultaten van de 

irradiantiemeting en de luchttemperatuurmeting op 18 en 20 JUIi. Gedurende deze dagen 

was het dak gesloten in verband met de concerten die in deze periode plaatsvonden. Om 

de invloed van de zon op de luchttemperatuur in de ArenA te bestuderen zijn de resultaten 

getoond voor een dag met een redel ijk hoge irradiantie, 18 juli, en op een bewolkte dag, 

waarop de irradiantie niet boven de 200 W/m2 uitkomt. In Figuur 4.32 is te zien dat de 

luchttemperatuur op positie N2 op 18 juli behoorlijk wat harder stijgt dan de 

buitentemperatuur. Dit verschil in temperatuurstijging is waarschijnlijk te wijten aan de 

zonnestraling die de ArenA binnen komt. Voor de bewolkte dag ligt de luchttemperatuur op 

positie N2 in de ArenA slecht 1 a 2°C boven de bUitentemperatuur. 
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Figuur 4.32: Irradiantie, luchttemperatuur bij de positie N2 en luchttemperatuur buiten op 5 en 9 

augustus. 

In Figuur 4.33 is dezelfde vergelijking gemaakt voor de irradiantie en de luchttemperatuur 

(positie N2), maar nu op 5 en 9 augustus. Op deze twee dagen is het dak geopend. Er is 

gekozen voor deze twee dagen vanwege het grote verschil in de gemeten irradiantie. Op 5 

augustus werd een maximale irradiantie gemeten van 850 W/m2, terwijl op 9 augustus de 

irradiantie nauwelijks boven de 150 W/m2 uit kwam. Uit Figuur 4.33 blijkt dat ook bij een 

geopend dak de temperatuurstijging in de ArenA groter is dan de stijging van de 

buitentemperatuur. Het maximale verschil tussen de luchttemperatuur op N2 en de 

buitentemperatuur bedraagt zo'n 2,5°C. Op 9 augustus, dus op de bewolkte dag, is de 

temperatuur op N2 nagenoeg gelijk aan de bUitentemperatuur. Ais men kijkt naar de 

resultaten uit Figuur 4.32 en Figuur 4.33 dan kan men concluderen dat de zon een grote 

invloed heeft op de luchttemperatuur in de ArenA. Deze invloed is het grootst als het dak 

gesloten is, maar ook bij een geopend dak zorgt de zonnestraling voor een 

69 



temperatuurstijging in de ArenA die 

buitenlucht. 

1000 

900 

800 

700 
~ 

'" E 600 

~ 
500 

400 

300 

200 

100 

Metingen 

is dan de temperatuurstijging van de 

28,0 

26,0 

24,0 

22,0 

0' 
20,0 L.. 

18,0 

-t- E 5 augustus 
9 augustus 14,0 

..... 9 N2 5 augustus 
-9 Suiten 5 augustus 

N2 9 augustus 12,0 
Suiten 9 augustus 

o 10,0 
5:15 7:15 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 1:15 3:15 

[uur] 

Figuur 4.33: Irradiant/e, luchttemperatuur 

en 9 augustus. 

de ABN AMRO-pos/tie en luchttemperatuur bulten op 5 

4.2.1 Windmetingen 

Met behulp van de ultrasone anemometers en de cupanemometers is de luchtsnelheid op 

het ArenAdek en in de wangen Ais is er een meting uitgevoerd 

met een ultrasone anemometer op een 10 m hoge meetmast op de Oval-tower in de buurt 

van de ArenA. De referentiemeting staat op het hoogste punt in de omgeving, om 

zodoende de minste invloed te ondervinden van de omringende bebouwing. Deze metingen 

zullen worden gebruikt voor de validatie van het CFD-model. Een interessant resultaat van 

deze meting is in Figuur 4.34 te vinden. De is uitgevoerd in de wangen van de 

n"nAlor"" de (rond 14:25 uur) het dak 

rond 14:40 uur was het dak helemaal Te zien is dat de luchtsnelheid in de 

wangen behoorlijk afneemt nadat het dak gesloten is. Deze resultaten waren te 

verwachten en kunnen verklaard worden door de trek die ontstaat bij een geopend dak. De 

wind die over de ArenA waait zorgt voor een onderdruk boven het hierdoor ontstaat 

er een luchtstroom naar het wat weer tot gevolg heeft dat lucht via de 

wangen wordt aangezogen. V~~r de overige resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 

en het afstudeerwerk van Jan Persoon (Persoon 2008). 
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Figuur 4.34: Luchtsnelheid (m/s) in de wangen en op de Oval-tower; de stippel/ijneen met de pijl 

geeft het sluiten van het dak aan. 

In Figuur 4.35 staat de luchtsnelheid in de wangen door de luchtsnelheid 

gemeten op de Oval-tower. Te zien is dat UjUref in wang A daalt van angeveer 0,2 naar 

0, in wang B daalt van 0,35 naar 0,1, in wang C daalt van 0,3 naar 0,08 en in wang D 

daalt van 0,45 naar 0 /27. De afname van de luchtsnelheid in de wangen door het sluiten 

van het dak is dus vrij groat te noemen. 
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Figuur 4.35: Luchtsnelheid (m/s) in de wangen gedeeld door Vret; de stippellijneen met de 

het s/uiten van het dak aan. 

In Figuur 4.36 staat de windrichting in de wangen weergegeven, zoals die is met 

de ultrasone anemometers. Duidelijk te zien in deze is het veranderen van de 

het sluiten van het dak. De windrichting in wang B draait zo'n 

180 graden, in wang A draait de windrichting 90 graden en in wang zo'n 130 Het 

71 



draaien van de windrichting heeft 

drukverschillen in en rand de ArenA als 
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Figuur 4.36: Wirlrlrirht"inn in de wangen; de stippellijneen met de pijl het sluiten van het dak 

aan. 

4.2.2 Resliltaten comfortindices 

In de zullen enkele resultaten van de 

PMV-model en het PET -model worden In dit hoofdstuk 

met het 

aileen de 

resultaten voor 8 juni en 5 augustus opgenomen. Op deze dagen was het behoorlijk warm 

en de is dan ook dat het comfort op deze te wensen over zal laten. 

Voor de met het PMV-model is gerekend met een metabolisme van 

93 W/m2 wat overeenkomt met een metabolisme wat zit tussen stilstaan en wandelen met 

een snelheid van km/u (Fanger Verder is voor de kleding een lelo van 

aangenomen wat overeenkomt met lichte zomerse kleding De waarden 

voor de PET zijn door het model van Hoppe (1999) op M=90 W en een Ielo van 

0,9 (paragraaf 3. De overige resultaten te vinden in III. 

4.2.2.1 data 

Gedurende de meetperiode zijn er enkele problemen geweest met de meetsets, waardoor 

enkele variabelen niet gemeten zijn op dagen. Het gaat hierbij enkel om gemeten 

waarden voor de luchtsnelheid en de zwarte-bol-temperatuur. Om toch een uitspraak te 

kunnen doen over het comfort op die de waarden voor de luchtsnelheid 

vervangen door waarden op waarop de nagenoeg gelijk 

waren. Deze gekozen op basis van een nagenoeg luchttemperatuur, 

waardoor luchtsnelheid als gevolg van thermische trek ongeveer hetzelfde zal zijn. Gezien 

de zeer afwijking voor de zwarte-bol-temperatuur ten opzichte van de 

is voor deze waarden de aanname Ta=Tg In Tabel 4.5 staat 

welke data ontbreekt. 
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TabeI4.5: Ontbrekende data per positie en per variabele. 

Nr. Positie Ontbrekende data 

To v 

1 Camerapositie - -

2 ABN AMRO - 7 en 8 juni, 1 en 14 juli, 4 en 5 augustus 

3 Skybox 4 en 5 augustus -
4 Staatsloterij 1 en 14 iuli 1 en 4 iuli 

4.2.2.2 PMV en PPO 

De PMV en PPD zijn op verschillende dagen berekend met behulp van de 

comfortvergelijking van Fanger. De resultaten van deze berekening voor eerder genoemde 

data staan in Figuur 4.37 tim Figuur 4.40. 

In Figuur 4.37 is te zien dat de PMV op 8 juni op maximaal 1,5 tot 2,3 ligt aan het eind van 

de middag. In de avond neemt de PMV wat af om vervolgens tijdens het concert weer toe 

te nemen. De hoogste waarden voor de PMV zijn aanwezig op de 2e ring. De PMV op de 1 e 

ring ligt tot maximaal 1 lager dan de PMV op de 2e ring. Verder is te zien dat de PMV op 

positie N2 hoger ligt dan Z02. Dit verschil zou kunnen worden veroorzaakt door de 

zonnestraling die gedurende de middag op de noordelijke tribune valt. De tribune aan de 

zuidoost zijde wordt pas zeer laat op de dag door de zon beschenen (Figuur 4.45). Door 

deze straling op de tribune w6rdt de lucht boven deze tribune indirect verwarmd, dit kan 

verklaren waarom de PMV op de positie N2 hoger ligt dan op Z02. 
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Figuur 4.37: PMV-waarden op 8 juni; dak gesloten. 8ref;max=26,6°C. 

Hetzelfde beeld is uiteraard zichtbaar in Figuur 4.38, waar de PPD is uitgezet op 8 juni. Het 

percentage ontevreden mensen ligt zeer hoog in de namiddag en tijdens het concert. De 

meetposities op de 2e ring komen slechter naar voren voor wat betreft het comfort dan de 

posities op de 1e ring. Dit heeft te maken met de hogere luchttemperaturen op de 2e ring, 

wat kan worden veroorzaakt door de stijging van de warme lucht in de ArenA, of door een 

hog ere stralingstemperatuur door het verwarmde staaldak. Op 8 juni om 17:00 uur ligt de 
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PMV op de eerste ring rond de 1,4, terwijl de PMV op hetzelfde tijdstip op de 2e ring rond 

de 2,0-2,3 ligt. 
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Figuur 4.38: PPD op 8 juni; dak ges/oten. 8ref;max=26,6°C. 

In Figuur 4.39 is te zien dat de PMV-waarden in de ArenA bij een geopend dak niet zo veel 

verschillen per ring als bij een gesloten dak. De verschillen bedragen nu maar maximaal 

0,5 punt. Doordat het dak geopend is, zal de ventilatie beter zijn, waardoor de warme 

lucht niet meer boven in het stadion onder het dak zal blijven hangen. Verder is te zien dat 

de PMV aan het eind van de middag een stuk lager ligt dan op 8 juni , maximaal 2,5 op 8 

juni tegenover maximaal 1,5 op 5 augustus. De referentiebuitentemperatuur ligt op beide 

dagen op ongeveer 26 °c, een oorzaak moet dus gezocht worden in de irradiantie op deze 

dagen of in een betere ventilatie bij een geopend dak ten opzichte van een gesloten dak. 
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Figuur 4.39: PMV-waarden op 5 augustus; dak open. 8ref;max=26,l Dc. 
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Figuur 4.40; PPD op 5 augustus; dak open. 8ref;max=26,1 0c. 

4.2.2.3 PET 

In deze paragraaf staan de berekende PET -waarden voor S juni en 5 augustus. Berekening 

van de PET geschiedt op de wijze die besproken is in paragraaf 3.2.5. In Figuur 4.41 staat 

de PET afgebeeld voor S juni. Zoals in de voorgaande paragraaf reeds is gemeld, is op 

deze dag het dak gesloten in verband met een concert. In Figuur 4.41 is te zien dat het 

verloop van de PET gedurende de dag ongeveer hetzelfde is als het verloop van de PMV, 

zoals te zien is in Figuur 4.37. De PET stijgt tot een maximale PET van rond de 30°C om 

17:00 uur, waarna hij daalt tot ongeveer 20:00 uur. Om 20:30 uur begint het concert en 

onder invloed van de warmteproductie van de bezoekers stijft de PET enkele graden 

Celsius tot zo'n 26-2S oC . Na het concert, rond 23:30 uur daalt de PET weer. 
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Figuur 4.41; PET-waarden (Oe) op 8 juni; dak gesloten. 8ref;max=26,6°C. 
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In Figuur 4.42 staat de PET afgebeeld voor 5 augustus. De PET stijgt gedurende de dag 

onder invloed van de stijging van de buitenlucht en onder invloed van de zonnestraling. Te 

zien is dat de PET maximaal zo'n 2SOC bedraagt, wat enkele graden lager is dan de PET 

van ongeveer 30°C op S juni. Op beide dagen was de referentieluchttemperatuur ongeveer 

26°C, het verschil in maximale PET zou kunnen worden veroorzaakt door een lagere 

irradiantie van de zon of de betere ventilatie door het geopende dak. 
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Figuur 4.42: PET-waarden ( 0C) op 5 augustus; dak open. 8ref;max=26, 1°C. 

4.2.2.4 PMV en PET inclusief directe zoninstraling 

23:15 2 :15 

In paragraaf 3 .2.6 is beschreven hoe aan de hand van formule 3.30 de zonnestraling 

ingerekend kan worden in de gemiddelde stralingstemperatuur. Om te kijken wat het 

verschil in comfort zou zijn voor mensen die in de zon zitten, terwijl de overige 

omstandigheden gelijk blijven is voor de dag van 5 augustus het comfort bepaald inclusief 

de aanwezigheid van zonnestraling. De resultaten hiervan staan in Figuur 4.43 en Figuur 

4.44. In Figuur 4.43 is te zien dat de PMV voor positie N2 inclusief de zonnestraling kan 

stijgen tot boven de 3. De PMV-schaal van Fanger loopt in principe van -3 tim 3, waaruit 

blijkt dat het zeer oncomfortabel kan worden onder invloed van de directe zonnestraling . 

Verder blijkt uit dit resultaat dat de comfortschaal van Fanger minder geschikt is voor 

extremere situaties, zoals dit geval. 
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Figuur 4.43: PMV-waarden op 5 augustus inclusief zonnestraling. Bref;max=26,6°C. 
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Figuur 4.44: PET-waarden (OC) op 5 augustus inclusief zonnestraling. Bref;max=26,1°C. 

In de praktijk zal niet in het hele stadion de zon binnenschijnen, maar vooral op de 

noordtribune kan de straling van de zon ervoor zorgen dat de PET oploopt tot tegen de 

40°C (Figuur 4.44, Figuur 4.45 en Figuur 4.46) . 
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12:30 uur 

"( = 54,9° 

18:30 uur 

"( = 15,3° 

.-!::::::~ 
Figuur 4.45: Zonnebaan gedurende de dag op 5 Figuur 4.46: Zonnestand op 5 augustus om 12:30 

augustus uur en 18:30 uur 

4.2.3 Discussie resultaten comfortindices 

De resultaten van de comfortberekeningen die hierboven worden genoemd zijn niet zonder 

discussie. De keuze voor het PMV-model en het PET-model is reeds in hoofdstuk 3 

bediscussieerd. Kijkend naar de resultaten voor wat betreft het comfort is te zien dat zowel 

de PMV-waarden als de PET-waarden af en toe aan de hoge kant liggen. Gezien de hoge 

luchttemperatuur op die momenten is dit niet verwonderlijk . Waar men wei mee moet 

oppassen is het ophangen van een waardeoordeel over het comfort van de mens, vooral 

tijdens concerten en in warme perioden . Zoals al eerder gezegd spelen psychologische 

aspecten een niet te verwaarlozen rol in de thermische beleving. In dit onderzoek gaat het 

onder meer om het concertbezoek, waar men over het algemeen niet rekent op een 

luchttemperatuur van 20°C. Verder zal de comfortbelevenis in de zomer anders zijn dan in 

de winter, er treedt gewenning op aan hogere luchttemperaturen in een warme periode. 

De keuze van de meetposities en het invullen van de ontbrekende data zijn verder nog 

punten van discussie. Getracht is om de posities zo te kiezen dat een zo goed mogelijk 

beeld van het thermisch klimaat kan worden verkregen. Uit de metingen blijken de 

verschillen vooral goed merkbaar tussen de posities op de 1 e en de 2e ring. Dit komt 

overeen met de gemeten verticale temperatuurgradient en is dus goed te verklaren. 

Het invullen van de ontbrekende data is gebeurd om ondanks het ontbreken van data, toch 

voor heel het seizoen en voor aile posities het comfort te kunnen berekenen met het PMV

model en PET-model. Ais dit niet gedaan zou zijn, zouden er veel gegevens verloren zijn 

gegaan. De aanname Ta=Tg kan worden verantwoord door de geringe verschillen, tot 

maximaal 1 graad Celsius, die tussen beide zijn gemeten gedurende de meetperiode 

(Figuur 4.47). 
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F/guur 4.47: Luchttemperatuur (OC) en g/obetemperatuur (OC) op ABN AMRO-pos/tle op 1 juni. 

Het invullen van de luchtsnelheid is met zorg door de meetdata van een 

vergelijkbare 

luchtstroming te 

de luchtsnelheid 

in de 
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qua luchttemperatuur te gebruiken, om zodoende ongeveer dezelfde 

ten van thermische trek. 

een '1I'.'c:I' .... r<>n dak rond de 0,1 m/s 

luchtsnelheid slechts een afwijking 

4.48). 

--..; -..;" "" 

nog een rol dat 

van 100% 

in de PMV-waarde van 
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Figuur 4.48: PMV-waarden voor drie verschillende luchtsneifhe,cterl: overige var/abe/en zijn ge/ijk. 

Ook voor de berekening van de PET-waarden is gekeken wat een afwijking in de geschatte 

luchtsnelheid zou betekenen voor de resultaten. In 

maal zo in van 0,1 

4.49 is te zien dat bij een twee 

de PET maximaal O,SoC lager zal 
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uitvallen, terwijl bij een snelheid van 0 

uitvalt. 

in plaats van 0,1 m/s de PET maximaal 1,1 
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Figuur 4.49: PET-waarden (0C) voor drie verschillende luchtsnelheden; overige variabelen zijn 

Uit Figuur 4.48 en Figuur 4.49 valt af te lezen dat het verschii tussen de PMV-waarden 

vaar een luchtsnelheid van 0 m/s en 0,1 m/s vrijwel nihil is, terwijl het verschil tussen de 

PET-waarden vaar beide luchtsnelheden een stuk is. Dit verschil wardt veroarzaakt 

door de van de warmteoverdrachtscoefficient he. In het PMV-model is he 

luchtsnelheden op convectie en is dan afhankelijk van de 

luchttemperatuur en de (formule 4.8). In het MEMI-model, waarmee 

de PET berekend wordt, is de warmteoverdrachtscoefficient he aileen afhankelijk van de 

In 

natuurlijke convectie geen rol (formule 4.9 en farmule 4. 

en Martinac 1998). 

{

238'
1
9 -9 1

0
,25 

h=' c/ a 

c 12,1,)v
air 

voor 

voor 

= 

4.50 staan de PMV en PET 

38·19
c1

-9
a
I0,25 > 12,},)v

air 

2,38·lec/ 9a 1
0

•
25 

<12,1,)vair 

+6, 

+ 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

dat tot een luchtsnelheid van ongeveer 

als functie van de luchtsnelheid. Te zien is 

de PMV constant blijft, in dit gebied wordt 

is de berekening van de warmteoverdrachtscoefficient gebaseerd op natuurlijke convect ie, 

waarbij de lucht- en kledingtemperatuur zijn voor de berekening van he en niet 

de luchtsnelheid. Voor de berekening van de PET wordt altijd gerekend met een he die is 

op de luchtsnelheid (formule 4.9 en formule 4.10) 
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Figuur 4.50: PMVen PET tegen de luchtsnelheid v. T" Tmn: 298 K, RV=O,5, M=93 W/m2 en 

lei =0,5. UUloelllK te zien is dat de PMV voor lage luchtsnelheden niet meer verandert veranderende 

luchtsnelheid, tefWijl de PET blijff stijgen als v naar 0 m/s gaat. 

4.2.4 Besluit 
In dit hoofdstuk 

van 1 juni tim 22 

de resultaten getoond van de die hebben plaatsgevonden 

1 

De 

de 

De 

2007. Uit de resultaten zijn verschillende conclusies te trekken. 

in de ArenA ligt bij een dak vrijwel altijd hoger dan 

in de ArenA de nacht en bij een geopend dak in 

de buurt van de bUitentemperatuur. 

In de ArenA is een verticale temperatuurgradient 

een dak is de nachtelijke 

van enkele graden. 

dan bij een gesloten dak. 

een gesloten dak is de temperatuurstijging in de ArenA gedurende de 

dan dak. 

("I<>I"ln.>nl"1 dak is de luchtsnelheid door wang D een factor 1,8 hoger dan bij 

een dak. Ook voor de wangen de luchtsnelheid in de wang 

bij een geopend dak. 

De zon heeft een grote invloed op de in de ArenA; bij een zwakke zon 

is het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en die van de lucht in 

ArenA kleiner dan bij een sterke zon. 

een heldere zonnige dag zorgt de zon voor een temperatuurstijging in de ArenA 

ten van buiten van zo'n bij een open dak tot zo'n SoC bij een 

dak. 
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Tijdens een concert zorgen de bezoekers en de installaties voor een stijging van de 

luchttemperatuur van enkele graden. 

Tijdens een concert vertoont de RV in de ArenA hetzelfde verloop als de RV buiten. 

Tijdens een concert stijgt de absolute vochtigheid van rond de 10 g/kg tot zo'n 15 

g/kg. 

Tijdens een concert stijgt het COrgehalte in de ArenA van zo'n 450 ppm naar 

ongeveer 2000 ppm. 

4.2.4.2 Comfort 

De hoge luchttemperatuur die kan ontstaan in de ArenA zorgt voor een minder 

comfortabele omgeving voor bezoekers, sporters en werknemers. 

Bij een gesloten dak liggen de waarden voor de PMV en PPD voor de 1 e ring en 2e 

ring redelijk ver uit elkaar, wat wordt veroorzaakt door de opstijgende warme lucht. 

Bij een geopend dak is het verschil in comfort tussen de Ie en 2e ring veel minder 

aanwezig. 

Directe zonnestraling kan zorgen voor een aanzienlijke verslechtering van het 

thermisch comfort in de zomer. 

4.2.4.3 Invloed meetresultaten op CFD-simulaties 

De metingen hebben inzicht gegeven in enkele belangrijke fysische fenomenen die zich 

afspelen in de Amsterdam ArenA. Aan de hand van deze inzichten zullen keuzes worden 

gemaakt voor het vervolg van het onderzoek wat plaats zal vinden met CFD. 

De opwarming van de lucht in de ArenA wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

zonnestraling die het stadion binnenkomt en geabsorbeerd wordt door de materialen in het 

stadion (paragraaf 4.2.1.8). Deze opwarming is groter dan de opwarming die wordt 

veroorzaakt door de bezoekers en de apparatuur tijdens een concert. Voor de CFD

simulaties zal de opwarming van de ArenA door de zan meegenomen worden. Verder zal in 

een van de varianten gerekend worden met een lagere transmissiefactor van het 

transparante deel van het dak, om op deze manier de opwarming te beperken. 

Uit de metingen bleek verder dat de ventilatie voor de configuratie met een gesloten dak 

te wensen overlaat. De luchttemperatuur stijgt behoorlijk gedurende de dag onder invloed 

van de zon, en het COrgehalte (Figuur 4.31)en vochtgehalte (Figuur 4.29) in de ArenA 

nemen tijdens concerten behoorlijk toe onder invloed van de aanwezige bezoekers. Ais het 

dak geopend is, is de natuurlijke ventilatie een stuk beter. Bovendien is uit Figuur 4.34 

gebleken dat bij een geopend dak de luchtsnelheid in de wangen hager ligt dan bij een 

gesloten dak. Dit zou kunnen worden veroorzaakt doordat het openen van het dak de 

thermische trek verbeterd. Er wordt nu meer lucht afgevoerd, waardoor er oak meer verse 

lucht door de wangen naar binnen komt. Om het thermisch klimaat en de luchtkwaliteit in 

de ArenA te verbeteren zal de natuurlijke ventilatie in de ArenA verbeterd moeten worden. 

Een mogelijkheid am dit te bewerkstelligen is het verbeteren van de thermische trek. Om 

dit te onderzoeken zullen in het CFD-model verschillende mogelijkheden worden 

ingebouwd am openingen te creeren boven in de ArenA om de ventilatie te verbeteren 

door middel van het vergroten van de thermische trek. 
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5 CFD-simulaties 
In dit hoofdstuk zullen de CFD-berekeningen aan bod komen. Ten eerste zal de strategie 

om de in Hoofdstuk 1 gestelde doelstellingen te bereiken uiteen gezet worden. Hierna voigt 

een validatiestudie waarin gebruik gemaakt zal worden van metingen van gemengde 

stroming in een 3D-ruimte met een eenvoudige geometrie. Vervolgens zal er een 

validatiestudie uitgevoerd worden v~~r het CFD-model van de Amsterdam ArenA met 

behulp van de windmetingen in de wangen die zijn uitgevoerd van september tim 
november 2007. Deze validatie zal plaats vinden met isotherme CFD-simulaties. Een 

laatste validatie is uitgevoerd aan de hand van het gemeten ventilatievoud in de ArenA. 

Deze zal worden vergeleken met het ventilatievoud wat in CFD wordt berekend. Het 

ventilatievoud wordt in CFD berekend aan de hand van een thermische simulatie. Na deze 

validatiestudies zal er een berekening worden gemaakt van het binnenklimaat in de ArenA 

in de huidige situatie, waarna dezelfde berekeningen zullen worden uitgevoerd v~~r enkele 

bouwkundige varianten van de ArenA. In deze simulaties staat de luchtstroming in de 

ArenA in verbinding met de luchtstroming in het stedelijk gebied rondom de ArenA. Door 

deze directe koppeling kan de luchtstroming door de wangen en de overige kleine 

openingen goed worden gesimuleerd. Ten slotte zullen de resultaten worden besproken en 

bediscussieerd en zullen er conclusies worden getrokken. 

S.l Strategie 
CFD-studies staan of vallen met een goede validatie. In dit onderzoek zijn drie 

validatiestudies uitgevoerd, een voor luchtstroming met inbegrip van thermische effecten 

in een simpele rUimte, een v~~r het windveld rond en in de ArenA en een voor het 

ventilatievoud in de ArenA. V~~r deze aanpak is gekozen vanwege de complexiteit van 

CFD-berekeningen, waarin zowel gedwongen stroming als natuurlijke convectie een rol 

spelen. Zonder thermische effecten zou een validatie, met behulp van meetgegevens van 

de luchtstroming in de wangen en op overige plaatsen op het ArenAdek, hebben volstaan. 

De validatie waarin de thermische effecten op de stroming worden meegenomen dient om 

inzicht te verkrijgen in de relevante parameters en de correctheid van de voorspellingen 

door verschillende (turbulentie)modellen. De validatie aan de hand van de wangmetingen 

en aan de hand van het gemeten ventilatievoud dient met name om de correctheid van het 

CFD-model te toetsen v~~r wat betreft de luchtstroming met de wind als drijvende kracht. 

Het valideren aan de hand van de meetgegevens van het onderzoek naar het 

binnenklimaat uit Hoofdstuk 4 is niet mogelijk. De CFD-simulaties zijn stationair 
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uitgevoerd, terwijl voor volledige thermische berekeningen transiente simulaties nodig zijn, 

waarbij onder andere de warmtecapaciteit en nachtelijke afkoeling kunnen worden 

meegenomen. Om toch de thermische berekeningen uit te voeren zijn er aannames 

gedaan, waardoor valideren aan de hand van de meetgegevens van het binnenklimaat niet 

mogelijk is. De bouwkundige varianten van de ArenA zullen gezien de aannames dus 

kwalitatief worden vergeleken v~~r wat betreft de luchttemperatuur, en niet kwantitatief. 
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5.2 Validatie 2D-ruimte 
Om de in een ruimte met inbegrip van thermische effecten te kunnen 

valideren, is er gezocht naar luchtsnelheids- en temperatuurmetingen in een ruimte met 

een eenvoudige zowel gedwongen als natuurlijke convectie een rol 

speelt. Een ervoor dat het domein makkelijk te modeileren is 

in CFD. In het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin 

metingen et al. 1993, Allocca et al. Cook et al. 2003, 

Stamou en Katsiris Wan en Chao 2005, Ji et al. 2005, Ji en Cook 2007, 

Stamou et al. Chen (1995) gebruikte de meetresultaten van onderzoek naar 

stroming door natuurlijke, gedwongen en gecombineerde convectie om verschillende k-E 

turbulentiemodellen te testen op de nauwkeurigheid van de voorspelling. AI deze artikelen 

geven wei inzicht in het modelleren van gedwongen luchtstroming in combinatie met 

thermische effecten, maar in veel van deze artikelen ontbreekt 

zoals de exacte mE~etpoSltlie of enkele randvoorwaarden. Om deze redenen kunnen veel 

metingen niet worden voor de validatie in het huidige onderzoek. Een 

die wei voldoende informatie over de metingen bevat en dan ook voor de validatie is 

gebruikt, is de dissertatie van Nielsen (1974). 

5.2.1 Metingen Nielsen (1974) 

Nielsen voerde uit met betrekking tot luchtstroming in een doosvormige 

meetkamer. een deel van wordt de lucht verwarmd door de vloer, het 

andere deel betrof 

plaats in een kamer met een 

van 0,6 m (Figuur 5.1). De 

validatiestudie is echter aileen 

van een isotherme luchtstroming. Zijn metingen vonden 

van 1,80 m, een breedte van 

en breedte konden gevarieerd 

m en een 

worden, in deze 

gebruik gemaakt van de meetdata die \1(>.,.1.,.'(>."",1"1 bij 

bovenstaande afmetingen. De doos is van een houten frame, waarvan de bodem 

en beide uiteinden zijn met masonite en geIsoleerd met polystyrole. De dikte van 

de wanden van de alsmede de dikte van de polystyrole waarmee de wanden 

bekleed zijn is niet gegeven in de dissertatie van Nielsen. De zijwanden in 

dubbel glas en de bovenkant is van plexiglas, welke eveneens is met 

polystyrole. Ook hiervan is geen dikte bekend. De condities in de ruimte waarin de 

meetkamer is niet gegeven door Nielsen. Grote fluctuaties in de 

temperatuur rondom de meetkamer kunnen wellicht de meetresultaten beInvloeden. De 

doos heeft een inlaat aan de van een van de uiteinden en een uitlaat aan de 

onderzijde van het andere uiteinde. De inlaat heeft een variabele hoogte en de uitlaat 

heeft een vaste welke beide over de gehele breedte van de doos 

In de 

uitlaathoogte 

voor de validatie is de inlaathoogte m en de 

hebben uitgewezen dat er een nagenoeg 

snelheidsprofiel over de inlaat is (Nielsen 1974). Nielsen voerde uit bij 

verschillende inlaatsnelheden, welke horen bij verschillende Reynoldsgetallen, varierend 

van 2900 tim 9300. De Reynoldsgetallen berekend aan de hand van de 

De meting waarop de validatiestudie is, is een meting met een 

Reynoldsgetal van wat een turbulente stroming inhoudt. 
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In Figuur 5.2 staat de meetkamer arqleOeeilO zoals die door Nielsen 

weergegeven. In deze figuur staan de inlaat, de uitlaat en de mE~etappa 

CFD-simulaties 

schematisch is 

afgebeeld. 

De luchtsnelheid is gemeten met DISA 55D01 Constant 

verticale lijn op 1,2 meter van de inlaat in het symmetrievlak 

Anemometers op een 

1,41 m) (Figuur 5.1 en 

Voor de niet-isotherme is een elektrische op de 

vloer van de doos De temperatuursverdeling over de vloer is niet uniform, 

wat wordt veroorzaakt door de weerstand van de verwarmingsfolie. De 

en luchttemperaturen zijn gemeten met thermokoppels (Nielsen 

(Figuur 5.1 en Figuur 

niet door Nielsen, en 

m 

De oppervlaktetemperaturen van de overige wanden zijn 

dan ook niet bekend. 

1,8 m 

Figuur 5.1: Schema tisch weerga ve meetruimte Nielsen: 1 = horizontale lijn in 

waar op 3 punten de luchttem'{Je,ratl is gemeten; 2= verticale lijn in symmetrievlak (z=1,41 m) 

waarop de luchtsnelheid en de turbulentie-intensiteit zijn gemeten. 

6 

Figuur 5.2: Meetopstelling 1 =inlaat, 2 = nozzle, 3=uitlaat meetbox, 4=retum opening, 

5=ventilatoren, 6= DIsA CTA anemometer, 7=thermokoppels, 8=micromanometer (Nielsen 
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5.2.2 CFD-simulaties 

Met behulp van de CFD-code Fluent 6.3.26 

uitgevoerd voor de case van Nielsen. 

zowel 2D-simulaties als 3D-simulaties 

De case van Nielsen is ;:If'I,r,,,...,..>n 

vergelijken verschillende rasterfijnheden 

vergelijken verschillende turbulentiemodellen 

vergelijken verschillen 2D- en 3D-simulatie 

met de doelen: 

vergelijken verschillen tussen wandfuncties en low-Reynolds-number-modellering 

voor verschillende randvoorwaarden 

Doe! van deze simulaties is het van inzicht in de invloed van verschillende 

inputparameters op de resultaten voor het en de van de 

luchttemperatuur in de ruimte. 

5.2.2.1 Domein, raster en randvoorwaarden 

In Gambit 2.3.16 is in eerste instantie een 2D-domein met dezelfde 

afmetingen als de meetopstelling van Nielsen (1,8 x 0,6 m). De inlaat is v .... ,..,...;'v m hoog en 

de uitlaat 0,096 m. Het domein is 

verloop over de randen, waardoor een raster aan de wanden wordt rla'.on.on en een 

grover raster in het midden van het domein (Figuur 

Figuur 5.3: Fijn raster voor ease van 1V1",',,>c:.tI, 12.960 eel/en, 

Over de inlaat is een homogeen 

met behulp van het Reynoldsgetal voor de 

. De inlaatsnelheid is berekend 

welke is gegeven door Nielsen. 

Met: 

Re 

U 

L 

Reynoldsgetal 

Re=
V 

karakteristieke snelheid van de stroming 

karakteristieke hoogte van de 

v == kinematische viscositeit van het medium 

1) 

[m] 
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van 7100 levert voor de situatie van Nielsen, met L==0,0336 m en 

een snelheid van 17 m/s op voor de inlaat. 

De methode die is gebruikt om de turbulentie te 

"Intensity and Hydraulic Diameter" (Fluent 2005). V~~r deze 

in de inlaat is die van 

is aelk02:en omdat de 

waarden voor k en E niet bekend zijn uit het onderzoek van Nielsen. Met behulp van 

formule 5.2 formule 5.4 worden k en epsilon berekend uit de turbulentie-intensiteit en 

de diameter van de inlaat. De turbulentie-intensiteit is weliswaar ook niet bekend, maar 

onderzoek in het kader van dit afstudeerwerk heeft aangetoond dat de hoogte van deze 

welke is van 5% 80%, zeer invloed heeft op 

de resultaten van het stromingsveld (Bijlage IV). Uiteindelijk is voor dit onderzoek qeikm:en 

voor een turbulentie-intensiteit van 20%. 

I 0, (5.2) 

Waarbij I de lengteschaal van de turbulentie is (m), en L de diameter van de inlaat (m). 

3 
k=-(U. 

2 
(5. 

Met k de turbulente kinetische 

de turbulentie-intensiteit. 

(m2/s2), U de gemiddelde luchtsnelheid (m/s) en Iu 

Met E de turbulente een constante welke is 

gedefinieerd in het turbulentiemodel (Fluent 

De uitlaat is gedefinieerd als pressure-outlet, waarvoor eveneens de Intensity and 

Diameter methode is toegepast voor het specificeren van de turbulentie. V~~r 

zowel de inlaat als de uitlaat is de turbulentie-intensiteit op 20% 

De warmtebron is gesitueerd op de bodem van de meetkamer en is opgelegd door mid del 

van een "boundary profile" voor de onderkant van het domein. Deze "boundary 

bevat de van en punten op elke 0,1 m die gevonden door een 

functie te fitten door de meetwaarden van Nielsen (Figuur . Deze functie is 

aan twee om ook voor de x-coordinaten een 

oppervlaktetemperatuur te verkrijgen. 
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Figuur 5.4: Functie voor het op/eggen van de opperv/aktetemperatuur aan de bodem van het domein. 

De overige wanden in het domein zijn adiabatisch genomen. Bij adiabatische wanden vindt 

er geen warmte-uitwisseling plaats tussen de wand en de langsstromende lucht. Bij een 

zeer goede isolatie van de meetruimte zal de warmtestroom door de wanden beperkt zijn 

en is het aannemen van adiabatische wanden te rechtvaardigen. Nielsen zal getracht 

hebben de meetopstelling zo te maken dat deze wanden als zijnde adiabatisch kunnen 

worden beschouwd. Of hij hierin geslaagd is, is de vraag. Ais eerste zijn de zijwanden van 

de meetkamer van dubbel glas, waardoor een (kleine) warmtestroom zal optreden. Verder 

kan er wellicht door het ge'isoleerde plexiglas aan de bovenkant en de ge'isoleerde overige 

wanden van het domein een warmtestroom optreden, de grootte van deze warmtestroom 

is afhankelijk van de dikte van de isolatie. Hiernaast spelen bij het correct nabootsen van 

de wanden van de meetruimte in CFD eventuele koudebruggen bij hoekaansluitingen en bij 

overgangen tussen materialen ook nag een rol. Ais er meer koudebruggen aanwezig zijn in 

de wanden van de meetruimte, en de isolatiewaarde van de wanden kleiner is, zal de 

warmtestroom door de wanden groter worden en zullen de wanden steeds minder als 

adiabatische wanden beschouwd kunnen worden. De aanname dat de wanden adiabatisch 

zijn kan dus leiden tot (kleine) afwijkingen in de resultaten van het CFD-model ten 

opzichte van de meetresultaten. Hoe groot deze verschillen zijn is afhankelijk van de totale 

isolatiewaarde van de wanden van het domein en het temperatuurverschil over de 

constructie, hoe beter de isolatie, en hoe kleiner het temperatuurverschil, hoe kleiner de 

warmtestroom van de wand naar de lucht. Hoe beter de wanden als adiabatisch kunnen 

worden beschouwd, hoe beter dit deel van de simulaties zal zijn .. 

5.2.2.2 Rastersensitiviteit 

Om de invloed van de fijnheid van het raster te bekijken zijn in vier rasters met vier 

verschillende rasterfijnheden 2D-simulaties uitgevoerd voor de case van Nielsen (Tabel 

5.1), De simulaties zijn uitgevoerd in Fluent 6.3.26 met het Realizable k-£ model, waarbij 

v~~r de twee fijne rasters is gewerkt met low-Reynolds-number-modellering en v~~r de 

twee grove rasters wandfuncties zijn toegepast. In Figuur 5.5 en Figuur 5.6 staat het 

raster afgebeeld dat hoort bij een y+ -waarde van ongeveer 2. In Figuur 5.7 en Figuur 5.8 
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staat het raster dat een gemiddelde heeft van 30. Om met low

Reynolds-number-modellering te kunnen werken is een y+ -waarde vereist die ligt dan 

5. Voor het fijne raster de y+ -waarde voor de van het domein op ongeveer 

voor de op 2, voor de wand van de uitlaat op 3 en v~~r de wand met de 

inlaat op ongeveer 1. Het gebruik van wandfuncties vereist een die is 

dan voor de grove rasters ligt hij rond en boven de wat voldoende is om 

wandfuncties toe te kunnen passen (Blocken en Carmeliet 2006). In deze simulaties is 

wederom gebruik gemaakt van tweede orde interpolatieschema's, met uitzondering van de 

druk waarvoor het standaard interpolatieschema is gebruikt. De koppeling tussen druk en 

snelheid vindt met behulp van het SIMPLEC-algoritme en er wordt gebruik 

van de paragraaf 3. De is aan de 

hand van het "Discrete Transfer Radiation Model" (DTRM). Deze methode maakt gebruik 

van ray tracing en heeft als voordelen dat het een relatief simpel stralingsmodel is voor 

een breed scala aan toepassingen. Nadeel is dat het rekenen met dit model veel 

rekenkracht kost als gebruik wordt van een groot aantal stralen 2005). 

Tabel 5.1: Gegevens grove en fijne raster gebruikt voor analyse rastersensitiviteit. Gegeven zijn de 

maximale y+ -waarden. 

Raster Aantal cellen y+ [-] Wandbehandeling 

2D Extra fijn 37.440 = 1,3 low-Reynolds-num ber-mod elleri ng 

2D Fijn 12.960 =3 low-Reynolds-number-modellering 

2D Grof 5.000 = 40 wandfuncties 

2D Extra grof 2.556 '" 50 wandfuncties 

Figuur 5.5: Weergave van 

Figuur 5.6: Weergave detail van raster; 
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Figuur 5.7: Weergave van grof raster met y+ = 40, Yp= 0,4 mm. 

Figuur 5.8: Weergave detail van grof raster; y+ = 40, Yp= 0,4 mm. 

In Figuur 5.9 staan de luchtsnelheidsvectoren in het domein weergegeven voor het raster 

met een y+-waarde van ongeveer 40. Te zien is de hoofdwervel met zijn middelpunt op 

ongeveer 2/3 van de lengte van het domein. Linksboven bevindt zich de inlaat, 

rechtsonder de uitlaat. 

Figuur 5.9: Luchtsne/heidsvectoren in het middenv/ak voor grof raster; y+ = 40. Linksboven bevindt 

zich de in/aat, rechtsonder de uit/aat. 

In Figuur 5.10 is een contourplot afgebeeld van de luchttemperatuur in het domein voor 

een grof raster (y+", 40). Te zien is de koude lucht die wordt ingeblazen bij de inlaat en de, 

weliswaar geringe, opwarming van de lucht bij de onderkant van het domein. 
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Figuur 5.10: Contourplot van de luchttemperatuur in Kin het middenvlak voor grof raster; y+= 30. 

Linksboven bevindt zich de inlaat, rechtsonder de uitlaat. 

In Figuur 5.11 staan de door Nielsen gemeten luchtsnelheden, en de resultaten van de 

CFD-simulaties weergegeven. De gemeten luchtsnelheden wijken enigszins af van de 

luchtsnelheden die uit de CFD-simulaties naar voren komen. Het algemene verloop is 

echter goed voorspeld. De twee grove rasters leveren nagenoeg identieke resultaten voor 

de luchtsnelheid . Hetzelfde geldt voor de twee fijne rasters. Tussen de luchtsnelheden 

berekend met de fijne rasters en met de grove rasters is weinig verschil op te merken. 

Slechts bij de bovenkant en onderkant van het domein is er enig verschil in resultaat. De 

fijne rasters leveren hier iets hogere luchtsnelheden op, welke verder van de 

meetresultaten afliggen dan de resultaten van de grove rasters. Deze hogere 

luchtsnelheden zouden kunnen worden veroorzaakt door de kleinere cellen aan de randen 

bij het fijne raster, bij het grovere raster wordt de luchtsnelheid over een grotere 

oppervlakte berekend, waardoor de snelheid iets wordt afgezwakt door de lagere 

snelheden wat verder van de wand. 

0,6 

1 0,5 

0,4 

E ...... 0,3 
>. 

0,2 
~ Meting 

- - - Low-Reynolds-number-modellering; y+::::1 
0,1 -.-.- --Low-Reynolds-number-modellering; y+::::2 

- - - Wandfuncties; y+::::30 

--Wandfuncties; y+::::40 
0,0 

-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 

vIvo [-] 

Figuur 5.11: Luchtsnelheid gedeeld door de inlaatsnelheid (vivo) op x=1,2 m voor het grove (y. = 40) 

en het fijne raster (y+ = 3) vergeleken met de meting van Nielsen, vo=3,17 mls. 

In Figuur 5.12 is te zien dat ook de verschillen tussen de resultaten voor de turbulentie

intensiteit tussen zowel de grove rasters onderling als de fijne rasters onderling minimaal 

zijn. Wederom is er slechts een verschil zichtbaar nabij de bovenkant en onderkant van het 
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domein. De simulaties met de fijne rasters leveren hierbij iets lagere waarden op voor de 

turbulentie-intensiteit (Figuur 5.12). Ook voor turbulentie-intensiteit kan geconcludeerd 

worden dat de resultaten van de CFD-simulaties de meetresultaten heel aardig benaderen. 

0,6 r--:-:::------=~;;:::~:i:~=---I 
A Meting 

0,5 
• - - Low-Reynolds-number-modellering; y+=:1 

--Low-Reynolds-number-modellering; y+=:2 

• - - Wandfuncties; y+=:30 

--Wandfuncties; y+=40 
0,4 - ------- .- -.--

E ~ 0,3 
>-

0,2 

0,1 

1'----------'-___=_ 
0,0 ~--....,....-....... ~==::::;;;;;:~~ ....... -...,__--~=====;:::=====:j 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Figuur 5.12: Turbulentie-intensiteit (a,jvo) op x=l,2 m het grove (y+= 40) en het fijne raster (y+", 3) 

vergeleken met de meting van Nielsen, vo=3,17 mls. 

De turbulentie-intensiteit wordt door Nielsen berekend door de standaarddeviatie van de 

luchtsnelheid, au, te delen door de inlaatsnelheid Va (formule 5.5). Beide waarden komen 

voort uit de metingen. 

(5.5) 

In Fluent wordt de turbulentie-intensiteit berekend aan de hand van een referentiesnelheid 

Vref en de turbulente kinetische energie k (formule 5.6). 

I = -=-../_2/_3 ·_k (5.6) 

In Figuur 5.13 staan de resultaten voor de luchttemperatuur weergegeven voor de vier 

verschillende rasters. De verschillen tussen de twee fijne rasters zijn klein te noemen. 

Hetzelfde geldt voor de resultaten van de grove rasters, die eveneens bij elkaar liggen. 

V~~r wat betreft de luchttemperatuur lijken de simulaties met de grove rasters de 

luchttemperatuur op 0,15 m hoogte op x = 0,3 m beter voorspellen dan de fijne rasters. 

De fijne rasters onderschatten hier de luchttemperatuur met 0,3 K. Op 0,6 m afstand van 

de inlaat wordt de luchttemperatuur door de fijne rasters eveneens onderschat, ditmaal 

met zo'n 0,1 K. De grove rasters overschatten de luchttemperatuur juist met zo'n 0,1 K. 

De luchttemperatuur op 1,2 m van de inlaat tenslotte, ligt voor de fijne rasters nagenoeg 
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gelijk aan de gemeten luchttemperatuur, terwijl de grove rasters de luchttemperatuur met 

zo'n 0,15 K overschatten. Aan de hand van Figuur 5.13 kan dan ook niet worden gezegd 

dat de luchttemperatuur door een van de rasters met bijbehorende wandbehandeling beter 

wordt voorspeld dan door de andere rasters. Hierbij speelt verder nog de 

meetonnauwkeurigheid een rol, die in het jaar van de metingen zo'n 1 K bedroeg. 

In Figuur 5.13 zijn zoals gezegd wei afwijkingen zichtbaar tussen de meetresultaten en de 

CFD-resultaten. Mogelijke oorzaken zouden kunnen liggen in de eerder genoemde 

nauwkeurigheid van de meetresultaten. Verder kan de aanname dat de wanden 

adiabatisch zijn tot afwijkingen leiden (paragraaf 5.2.2.1). Hiernaast zou er een afwijking 

kunnen zijn in de opgelegde temperaturen aan de onderkant van het domein. 

275,6,-~----------------------------------------------------------~ 

275,4 

275,2 

275,0 

g 274,8 
III 

I-

274,6 

274,4 

274,2 

• Meting 
Low-Reynolds-number-modellering; y+:::1 
Low-Reynolds-number-modellering; y+:::2 
Wandfuncties; y+Z30 

-Wandfuncties; y+=40 

274,0 +----------,------,--------------,-------,------------,------,-----------,--------,-----------1 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 

x [m] 

Figuur 5.13: Luchttemperatuur (K) op 0,15 m hoogte voor het grove (y+~ 40) en het fijne raster (y+~ 

3) vergeleken met de meting van Nielsen. 

5.2.2.3 Turbulentiemodel 

Een belangrijke keuze voor de simulaties is die van het turbulentiemodel. De case van 

Nielsen is gesimuleerd in Fluent 6.3.26 met de volgende turbulentiemodellen: Standaard 

k-£ model, RNG k-£ model, Realizable k-£ model, Standaard k-w model, SST k-w model en 

het Reynolds Stress Model (paragraaf 3.1.3). Gezien de nagenoeg gelijke resultaten voor 

de simulaties met wandfuncties en de simulaties met low-Reynolds-number-modellering, 

die zijn besproken in de vorige paragraaf, is ervoor gekozen de simulaties met de 

verschillende turbulentiemodellen uit te voeren met standaard wandfuncties in combinatie 

met een grof raster (5.000 cellen), waarbij de y+-waarde van de boven- en onderzijde van 

het domein ligt rond de 30, wat hoog genoeg is v~~r het toepassen van wandfuncties 

(Blocken en Carmeliet 2006). Ook in deze simulaties is gebruik gemaakt van tweede orde 

interpolatieschema's, met uitzondering van de druk waarvoor het standaard 

interpolatieschema is gebruikt. De koppeling tussen druk en snelheid vindt wederom plaats 

met behulp van het SIMPLEC-algoritme en er wordt gebruik gemaakt van de Boussinesq

benadering (zie paragraaf 3.1.5.2). De straling in het domein wordt gemodelleerd met het 

"Discrete Transfer Radiation Model" (DTRM). 
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Uit Figuur 5.14 blijkt dat de meeste turbulentiemodellen de luchtsnelheid op de verticale 

lijn op 1,2 m afstand van de inlaat vrij behoorlijk voorspellen. De grootste verschillen 

tussen de meetresultaten en de CFD-resultaten zijn te vinden aan de boven- en onderzijde 

van het domein. Op deze plaatsen overschatten aile turbulentiemodellen in meer of 

mindere mate de luchtsnelheid. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van een 

ruwheid op deze vlakken, of is er toch geen sprake geweest van een homogeen 

inlaatprofiel. Er kan geconcludeerd worden dat wat betreft de luchtsnelheid het Standaard 

k-E model en het RNG k-E model het beste presteren (Figuur 5.14). De verschillen tussen 

de turbulentiemodellen zitten hem vooral in de zone nabij de boven en onderkant van het 

domein en zijn redelijk klein te noemen. Opvallend is de slechte prestatie van het Reynolds 

Stress Model voor deze case, dat de luchtsnelheid op y = 0,4 m en y =0,2 m met een 

factor 2 overschat (Figuur 5.14). Een verklaring voor dit slechte resultaat is niet direct aan 

te wijzen. Een combinatie van een grof raster en het gebruik van het RSM leidde in een 

artikel van Persoon et al . (2008) tot de beste resultaten voor een isotherme stroming in 

een urban street canyon . 

0,60 

0,50 

0,40 

- Standaard k-E model 
- Realizable k-E model 
- RNG k-E model 
- Standaard k-w model 

SST k-w model 
- Reynold-stress model 
.. Meting 

--- -- --- --- ---

---l 
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E ~ 0,30 -- - - -- --- -- -----""'.~--'- -- -- --- -- --- --- -
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Figuur 5.14: Luchtsnelheid gedeeld door de inlaatsnelheid (vivo) op x=1,2 m voor verschillende 

turbulentiemodellen vergeleken met de meting van Nielsen, vo=3,17 mls. 

Wordt er gekeken naar de turbulentie - intensiteit en de temperatuurverdeling op de 

meetposities, dan blijkt dat het Realizable k-E model als een van de betere 

turbulentiemodellen naar voren komt in dit onderzoek (Figuur 5.15 en Figuur 5.16). In 

Figuur 5.15 is te zien dat het Standaard k-E model en het RNG k-E model de turbulentie

intensiteit aileen aan de bovenzijde van het domein correct voorspellen. De resultaten die 

zijn verkregen met het Realizable k-E model vertonen de meeste overeenkomst met de 

meetresultaten . De resultaten van het RSM zijn wederom het slechtst. 
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Figuur 5.15: Turbulentie-intensiteit (a,/vo) op x=1,2 m voor verschillende turbulentiemodellen 

vergeleken met de meting van Nielsen, vo=3,17 mis. 

In Figuur 5.16 staan de resultaten voor de luchttemperatuur voor de verschillende 

turbulentiemodellen. Te zien is dat de drie k-£ modellen de luchttemperatuur op x = 0,3 m 

nagenoeg correct voorspellen. De overige turbulentiemodellen presteren duidelijk minder 

goed, waarbij vooral het SST k-w model en het RSM erg slecht presteren. Op x = 0,6 m 

presteren de k- £ modellen ook prima, maar beide k-w modellen presteren op deze positie 

ook redelijk. Op een afstand van 1,2 m van de inlaat overschat het Realizable k-£ model de 

luchttemperatuur iets, de overige turbulentiemodellen presteren hier goed. 
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Figuur 5.16: Luchttemperatuur (K) op 0,15 m hoogte voor de verschillende turbulentiemodellen 

vergeleken met de meting van Nielsen. 
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Uit dit deelonderzoek naar de prestaties van de verschillende turbulentiemodellen kan 

geconcludeerd worden dat de k-E modellen het beste voor wat betreft het 

voorspellen van de luchtsnelheid en de luchttemperatuur. Het Standaard k-E model en het 

RNG k-E model leveren de beste prestaties, als het om het voorspellen van de 

luchtsnelheid. De verschillen tussen de modellen voor wat betreft de luchtsnelheid in 

het domein echter niet erg groot. Het Realizable k-E model voorspelt de turbulentie

intensiteit het beste van aile turbulentiemodellen. 

5.2.2.4 VergeHjking 2D-resultaten met 

Vanwege de verschillen tussen de mE~etICle(Je\len van Nielsen en de met CFD \/01'1£ ... ,,1,.>" 

resultaten is het interessant om te kijken naar de CFD-resultaten in een 3D-domein met 

dezelfde grootte als de meetopstelling van Nielsen. Linke (1956) was een van de eerste die 

aantoonde dat een driedimensionaal effect van de stroming aan de zijwanden de 

in het middenvlak kan bei"nvloeden. Nielsen merkt in zijn onderzoek op dat de 

in het midden van het domein en aan de rand van elkaar verschillen. De 

aan de wand heeft de neiging de wand naar beneden te buigen, iets wat 

ook al is door Linke ( Urbach ( en Nagasawa (1974). Met behulp 

van de die Nielsen heeft uitgevoerd kan echter niet worden aangetoond dat deze 

driedimensionale effecten significant van invloed op de stroming. kan met andere 

woorden niet zeggen of de stroming in het domein als tweedimensionaal te beschouwen 

en dus niet onder invloed staat van de 1974). 

Om te kijken of de wanden van invloed op de stroming in het middenvlak de 2D-

resultaten uit paragraaf 5.2.2.2 vergeleken met de 3D-resultaten. De simulaties zijn 

wederom met het Realizable k-E model, waarbij voor de grove rasters 

wandfuncties zijn toegepast en voor het raster is gewerkt met low-Reynolds-number 

De rasters zijn gemaakt door het raster dat is gebruikt voor de 2D-simulaties 

uit 5.2.2.2 over een lijn van m uit te trekken, waardoor een ,.,r.,,,,,,\.,r. 
domein welke is aan de meetkamer van Nielsen (1974). V~~r het fijne 

raster de y+ -waarde voor de bovenzijde van het domein ook nu weer op ongeveer 3/ 

voor de op 2/ voor de wand van de uitlaat op 3 en voor de wand met de inlaat 

op ongeveer 1. Het grove raster heeft ook hier een maxima Ie y+ -waarde van rond de 40 en 

het extra grove raster heeft een maximale van rond de 50. Het extra fijne 

raster is niet meegenomen in dlt deelonderzoek vanwege de zeer en het 

feit dat het resultaat voor de twee rasters nagenoeg gelijk was 

5. . V~~r de resultaten van de 3D-simulaties is een vlak in het midden van het 

domein genomen, van dit vlak zullen de resultaten worden vergeleken met de resultaten 

van de 2D-simulaties. 

TabeI5.2: 

Raster 

3D 

3D Grof 

3D Extra rof 

270.000 

88.200 '" 40 wandfuncties 
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In Figuur 5.17 is te zien dat de luchtsnelheid welke is verkregen met de 3D-simulatie en 

een fijn raster nagenoeg gelijk is aan de luchtsnelheid welke is met de 2D

simulatie in hetzelfde fijne raster. 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 
>. 

0,2 

0,1 

0,0 

-0,50 -0,30 -0,10 

.& Meting 
- - 20; Low-Reynolds-number-modellering; y~2 
-3D; Low-Reynolds-number-modellering; y+""2 

0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 

5.17: Luchtsnelheid gedeeld door de inlaatsnelheid (vivo) op x=1,2 m voor 20- en 30-

raster """-nt:l/",k',,,n met de meting van Nielsen, vo=3, 17 mls. 

In 5.18 is te zien dat er voor de grove rasters eveneens nagenoeg geen verschillen 

zijn tussen de luchtsnelheid verkregen met 3D-simulaties en de luchtsnelheid verkregen 

met de 2D-simulaties in grove rasters met een y+ -waarde van ongeveer 30 en een y+

waarde van ongeveer 40. 

0,6 

0,5 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

-0,50 

-20; Wandfunclies; 
- 3D; Wandfuncties; y+=::30 

Wandfuncties; 
Wandfuncties; 

-0,30 -0,10 0,10 0,30 

vivo [-] 

Figuur 5.18: Luchtsnelheid ae(1eel'd door de inlaatsnelheid 

raster vergeleken met de meting van Nielsen, vo=3, 17 mls. 

0,50 0,70 0,90 

op x=1,2 m voor grof 20- en 30-
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In Figuur 5.19 en Figuur 5.20 zijn voor wat betreft de turbulentie-intensiteit andere 

resultaten zichtbaar. Voor het fijne raster is er wederom bijna geen verschil in resultaat 

tussen een 2D-simulatie en een 3D-simulatie. 

0,6 
• Meting 

- - 2D; Low-Reynolds-number-modellering; 

0,5 
- 3D; Low-Reynolds-number-modellering; 

0,4 

0,3 
>-

0,2 

0,1 

0,0 '4--~~~~ 
0,04 0,05 0,06 0,07 

Figuur 5.19: Turbulentie-intensiteit (a.lvoJ op 

meting van Nielsen, vo=3,17 mls. 

0,08 0,09 

CJ,ivo [-] 

m voor 

0,10 0,11 0,12 0,13 

2D- en 3D-raster vPr"f1PIPlo'n met de 

V~~r de grove rasters zijn er enkele verschillen tussen de resultaten die 

met de 2D-simulaties en met de 3D-simulaties. De resultaten van de 3D-simulatie vaar het 

grove raster met een y+ -waarde van ongeveer 40 anders dan de resultaten voor de 

2D-simulatie met dezelfde rasterfijnheid. Een reden voar deze afwijking kan helaas niet 

gegeven worden, nader onderzoek zou hier wenselijk zijn. 
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A Meting 
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0,4 

-20; Wandfuncties; y-r-:30 
--30; Wandfuncties; y-r-:30 

" -20; Wandfuncties; y+=40 
30; Wandfuncties; y+--40 
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I 0,3"" 
>-

0,2 

0,1 ~ 

0,0 

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 

au/vo [-] 

Figuur 5.20: Turbulentie-intensiteit (a,/vo) ap x=1,2 m vaar grof 2D- en 3D-raster vergeleken met de 

meting van Nielsen, vo=3,17 mls. 

Voor de temperaturen in het domein komen de resultaten van de 2D-simulaties goed 

overeen met de resultaten van de 3D-simulaties. In Figuur 5.21 is te zien dat de 2D

resultaten voor het fijne raster nagenoeg gelijk zijn aan de 3D-resultaten. 

g 
'" I-

276,0 
A Meting 

- - 20; Low-Reynolds-number-modellering; y+:::2 

275,6 
--30; Low-Reynolds-number-modellering; y+:::2 

275,2 

274,8 

274,4 

274,0 

T·m ...... m ... m .. .l 
273,6 -I--'=====;:===:::::;::::~'---T"""""""""""""""""""""""""" T""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T"""""""""""""""""""""""""" ,«-"-"------,----1 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 

x [m] 

1,00 1,20 1,40 1,60 

Figuur 5.21: Luchttemperatuur (K) ap 0,15 m haagte vaar fijn 2D- en 3D-raster vergeleken met de 

meting van Nielsen. 

In Figuur 5.22 is te zien dat ook voor de simulaties met het raster, waarvan de y+ -waarde 

rond de 30 ligt, v~~r de 2D-simulatie dezelfde resultaten geven als de 3D-simulatie. V~~r 

het raster met een y+ -waarde van ongeveer 40 wijken de resultaten van de 2D-simulatie 

wei af van de resultaten van de 3D-simulatie. De luchttemperatuur voor de 3D-simulatie 
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zo/n K hoger dan de luchttemperatuur die uit de 2D-simulatie naar voren komt. 

Oak hier is er geen directe reden gevonden voor de resultaten. 

-3D; Wandfuncties; y+=40 

275,5 

275,0 

274,5 

274,0 -f--':====r===::::;==='------,----,----...,.-----,------,-----J 
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 

x 

5.22: Luc:htl:errlDerat,U/ (K) op 0,15 m hoogte voor 20- en 3D-raster verge/eken met de 

meting van Nielsen. 

5.2.3 Condusies 

Het van de luchtstroming en de in een domein met behulp 

van CFD gepaard met wisselend succes. Uit de simulaties kwam het Realizable k-€ 

model als een van de betere uit de bus. Vooral voor wat betreft de turbulentie-intensiteit 

en de luchttemperatuur presteert dit turbulentiemodel in dit onderzoek als een van de 

betere. De resultaten die zijn verkregen v~~r de simulaties waarin gemengde convectie 

een rol en waarin gebruik gemaakt wordt van het Realizable k-€ vertonen 

zeer overeenkomsten met de meetresultaten van Nielsen (1974). Dit 

vertrouwen voor het gebruik van dit turbulentiemodel voor de simulaties van de 

Amsterdam ArenA. 

Een grover raster met wandfuncties geeft in dit onderzoek nagenoeg dezelfde resultaten 

als een raster in combinatie met De met CFD 

berekende wordt met een grof raster in combinatie met wandfuncties net 

zo als met een fijn raster met low-Reynolds-number-modellering 

De resultaten van de 2D-simulaties en de 3D-simulaties vertonen voor de Nielsen-case 

zeer overeenkomsten. In dit onderzoek is dat een 2D-simulatie 

resultaten levert voor het voorspellen van de en de in het 

middenvlak van de 3D-ruimte. De verschillen tussen de 2D-resultaten en de 3D-resultaten 

voor het grove raster met een y+ -waarde van ongeveer 40 kan tot op heden nog niet 

verklaard worden. Nader onderzoek zou hier n"'",orlC 

fijnheid van het raster te onderzoeken, alsmede de 

simulaties en 3D-simulaties te verklaren. 

om de gevoeligheid voor de 

verschillen tussen 2D-
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De simulaties voor de case van Nielsen bevatten natuurlijke en 

de bekijken of de natuurlijke convectie van invloed is op de 

CFD-simulaties 

kan het 

Richardson-getal berekend worden. Aan de hand van formule 5.7 is het Richardson-getal 

welke voor deze case uitkwam op 6,4-10-3 (Fluent 2005). 

(5.7) 

Aan de hand van dit .. r1<:,nn-IU>t"::U kan dus geconcludeerd worden dat de gedwongen 

convectieve warmteoverdracht dominant is ten opzichte van de warmteoverdracht door 

natuurlijke convectie. 

102 



CFD-simulaties 

5.3 CFD-model Amsterdam ArenA 
Na de validatie aan de hand van de case van Nielsen, is de tweede stap in dit onderzoek 

om tot oplossingen te komen die de opwarming van de lucht in de Amsterdam ArenA 

kunnen het uitvoeren van CFD-simulaties van de huidige situatie en van 

bouwkundige varianten van de 

vooral aan de orde is bij een Qe!5Io1:e 

situatie. 

is ervoor QeIK02:e 

de opwarming in de ArenA 

de ArenA met dak 

en met aile wangen geopend te modelleren. Tijdens de windmetingen waren eveneens aile 

wangen open, wat van belang is voor de validatie. 

Het CFD-model omvat zowel de 

omgeving rond de ArenA. De 

wangen en de '\\I<,r.I"1"::' 

ArenA. Deze methode wordt niet vaak 

geometrie van de ArenA als de stedelijke 

gebied staat door middel van de 

met de in de 

Vaak worden er voor 

openingen randvoorwaarden 

binnenkomt. 

die de stroming beschrijven die een ruimte 

5.3.1 

1.1 Geometrie 

De geometrie van de Amsterdam ArenA is evenals directe uitgebreid 

besproken in Hoofdstuk 2. V~~r de CFD-simulaties is getracht de belangrijkste aspecten 

van de ArenA zo mogelijk te modelleren. Hierbij is vooral naar de 

huidige zoals de wangen de tussen de tribune 

van de 2€ en het dak van de ArenA 2.19) en de de 

op de lange (Figuur 2 5.23 is te zien dat de de 

toegangen van de om loop van de 2e ring naar het stadion zijn meegemodelleerd. Hiernaast 

is de ArenA zo gemodelleerd dat de staalplaten bij de kunnen worden verwijderd. 
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v 

Figuur 5.23: Detail raster bij verhuisramen op de omloop van de 2e ring. 

Om cellen, en dus rekentijd, te besparen zijn er enkele onderdelen van de ArenA 

vereenvoudigd of weggelaten. Deze vereenvoudigingen, en weggelaten onderdelen, zijn 

vooral doorgevoerd aan de buitenzijde van de ArenA. Zo zijn de betonnen kolommen waar 

het dak op rust en de overige kleine gebouwdelen op het ArenAdek weggelaten (Figuur 

5.24), en zijn de dakconstructie en de gebouwen rondom de ArenA vereenvoudigd 

ingevoerd (Figuur 5.25). Gebouwen die ver weg liggen van de ArenA zijn weggelaten. 

Figuur 5.24: Vergelijking tussen de geometrie van de ArenA in realiteit (links) en de geometrie van de 

ArenA in CFD na vereenvoudigingen (rechts). 

5.3.1.2 Domein 

Het domein rondom de ArenA is 2900 m breed, 2900 m lang en 908,5 m hoog. Gezien de 

hoogte van de ArenA, zo'n 78 meter, voldoet het domein aan de eisen die Franke et al. 

(2004) stellen aan de afmetingen van het domein (zie paragraaf 3.1.7). Volgens de 

vuistregels van Franke zouden de hoogte van het domein en de afstand van de ArenA tot 

de rand van het domein minimaal 400 m dienen te zijn, terwijl de afstand tot de uitlaat 

minimaal 1200 m zou moeten bedragen. Aan deze eisen wordt dus ruimschoots voldaan. 
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Het CFD-model van de ArenA en zijn 

vereenvoudigd om de complexiteit van het model 

houden Voor dit onderzoek is het vooral van 

CFD-simulaties 

is op sommige punten 

binnen de perken te kunnen 

de luchtstroming die 

gebied rondom de ArenA1 de ArenA binnenkomt door de wangen 

(Figuur 5. en de kleinere openingen (Figuur 5.27 tim 5.29 en Figuur 5.33) 

correct te voorspellen. In Figuur 5.30 en Figuur 5.31 is te zien dat op deze plekken een 

fijner raster is Het CFD-model van de ArenA is uit een hybride 

delen van het domein zijn gestructureerd delen zijn ongestructureerd 

. Het totale domein bevat zo'n 3,2106 cellen. 

Figuur 5.25: lmpressie van raster ArenA en omgeving. De random de ArenA zijn 

5.26: Detail raster bij wang D. 5.27: Detail raster bij raam om/oop 2" 
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Figuur 5.28: Detail van raster dakgoot. Figuur 5.29:Doorgang van ArenA naar VIIIIV'''U. 

Figuur 5.30: Detail raster bij dakgoot. 

lange 
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5.32: Raster zuidwestzijde ArenA. Te zien de dakgoot en de ramen op de om/oop van de 2" 

ring. 

5.33: Raster van om/oop 2 e ring. Te zien zijn de te openen verhuisraam (links) en de doorgang 

van de naar de ArenA welke beide zijn ten opzichte van de rest van de 

1.4 Turbulentiemodel 

In de Iiteratuur stelt men dat het Realizable k-E model als een van de betere 

turbulentiemodellen voor wat betreft het voorspellen van 

in gebouwen (Franke et al. Shih et al. 1995, Kim et al. 

rond en 

Fluent 2005, 
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Blocken en Carmeliet 2006). Hiernaast heeft de validatie aan de hand van de case van 

Nielsen uit paragraaf 5.2 uitgewezen dat het Realizable k-£ model een van de beter 

presterende turbulentiemodellen is in CFD-simulaties waar thermische effecten een rol 

spelen. Op basis van de literatuur en naar aanleiding van de resultaten van de validatie 

voor de case van Nielsen die in paragraaf 5.2.2 is beschreven, is het Realizable k-£ model 

gekozen als turbulentiemodel voor de CFD-simulaties van de ArenA. 

5.3.1.5 Randvoorwaarden 

5.3.1.5.1 Inlaat 

Voor de inlaat van het domein wordt een velocity-inlet gedefinieerd (zie paragraaf 

3.1.8.1). Deze inlaat wordt gedefinieerd met behulp van een logaritmisch snelheidsprofiel, 

welke is gedefinieerd als: 

U (y) = U: BL In( Y+ Yo] 
K Yo 

(5.8) 

• Met U(y) de luchtsnelheid op hoogte y, U ARL de wrijvingssnelheid (m/s), K de Von Karman 

constante (=0,42) en Yo de aerodynamische ruwheidslengte (m). De aerodynamische 

ruwheidslengte Yo is bepaald aan de hand van een analyse van het gebied rondom de 

ArenA, tot een afstand van 5 km. Voor deze situatie is een aerodynamische ruwheidslengte 

van 0,5 m gekozen. Aan de hand van deze aerodynamische ruwheidslengte wordt het 

inlaatprofiel gedefinieerd aan de rand van het domein, waardoor het luchtsnelheidsprofiel 

bij de inlaat ongeveer hetzelfde is als een profiel dat over het de eerste 5 km zou worden 

ontwikkeld in dit stedelijk gebied (zie ook paragraaf 3.1.8.1). 

Figuur 5 .34 : Omgeving van de ArenA met de gebruikte aerodynamische ruwheids/engte. Voor het 

gebied rondom de ArenA tot een afstand van 5 km; yo=O,5 m. 
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De wrijvingssnelheid uit formule 5.8 wordt berekend met behulp van formule 5.9. 

(5.9) 

Naast de luchtsnelheid wordt er ook een voor de turbulente kinetische 

energie, k, en de turbulente E. 

k ) (5.10) 

Met Iu de turbulentie-intensiteit, welke een functie is van de hoogte. 

(5.11) 

V~~r de CFD-simulaties in dit onderzoek is een luchtsnelheid aangenomen van 5 m/s op 10 

m hoogte . Deze luchtsnelheid komt overeen met een matige wind, ongeveer 

3 Bft (KNMI). Om de keuze voor deze luchtsnelheid te rechtvaardigen is gekeken naar de 

distributieve van de potentiele windsnelheid (per 

100.000 waarnemingen) in de 

een luchtsnelheid van 4,0-5,9 

1951-1976. In deze periode is er 25% van de tijd 

Wit 2004). Vanwege de lange rekentijd en 

de verschillende varianten zal er met slechts twee windrichtingen gerekend gaan worden, 

welke beide uit komen. Deze windrichting is de in Nederland 

overheersende 

respectievelijk 241
0 

en 

een situatie waarbij de 

uitgevoerd met windrichtingen van 

Door deze windrichtingen te gebruiken is er 

wind loodrecht op de lange zijde van de ArenA staat, en een 

situatie waarbij de wind een hoek van 45
0 

maakt met de lange zijde en dus parallel met 

de normaal door de wang loopt. 
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Figuur 5.35: Plattegrond van de ArenA met de windrichtingen die gebruikt zullen gaan worden bij de 

berekeningen. 

5.3.1.5.2 Grondvlak 

De ruwheid van het terrein, aangeduid met de aerodynamische ruwheidslengte Yo, is 

gebaseerd op het rond de ArenA liggende terrein, en dan met name aan de zuid- en 

westzijde van de ArenA, aangezien het aanloopterrein van de wind aan deze zijden van het 

stadion is gesitueerd in dit onderzoek. Het aanloopterrein aan deze zijden van de ArenA 

kan worden benaderd met een ruwheidslengte Yo van D,S m (Persoon 2008). Deze 

ruwheidslengte komt overeen met een zeer ruw terrein (Tabel 3.1). V~~r de inlaat is deze 

waarde dan ook gebruikt om het inlaatprofiel te definieren. Het eerste deel van het 

domein, vanaf de inlaat, krijgt waarden voor Cs en Ks, die zorgen voor een aerodynamische 

ruwheidslengte die overeenkomt met de aerodynamische ruwheidslengte van het 

inlaatprofiel. De waarden voor Cs en Ks zijn berekend aan de hand van formule 5.12, welke 

afkomstig is van Blocken et al. (2007). De ruwheidslengte van 0,5 m is verkregen door 

met een User Defined function de Cs-waarde op 7 te zetten, en voor de equivalente 

zandkorrelruwheid Ks een waarde van 0,71 in te voeren. Voor het gebied rondom de ArenA 

zorgen deze waarden voor Cs en Ks voor een te hoge ruwheidslengte, waardoor de 

luchtsnelheidsnelheid hier wordt onderschat (Persoon 2008). Om dit te ondervangen zijn 

de waarden voor Cs en Ks zo genomen dat voor het gebied direct rondom de ArenA en de 

overige gebouwen, een ruwheidslengte van 0,03 m wordt verkregen. Deze waarde geeft 

Persoon (2008) aan als waarde waarmee de beste overeenstemming wordt bereikt tussen 

de windmetingen en de CFD-simulaties. V~~r een ruwheidslengte van 0,03 m is een Ks

waarde gebruikt van 0,6, wat met een ruwheidsconstante Cs van D,S de juiste 

ruwheidslengte oplevert (paragraaf 3.1.8.3 en formule 5.12 (Blocken et al. 2007). In 

Figuur 5.36 is weergegeven welke waarden voor Cs en Ks zijn gebruikt om de juiste 

ruwheden te verkrijgen. 
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(5.12) 

Figuur 5.36: Gebruikte Cs- en Ks-waarden voor het CFD-domein. Voor het buitengebied komen deze 

waarden overeen met een Yo van D,S m, voor het gebied rondom de ArenA is een /agere ruwheid 

opge/egd. De Cs-waarde van D,S en de Ks-waarde van 0,6 m komen overeen met een ruwheids/engte 

van 0,03 m. 

De zijwanden en de bovenkant van het domein zijn uitgevoerd als symmetrie. Op deze 

manier wordt de stroming nauwelijks be"lnvloed door de wanden en wordt het rekendomein 

beperkt. De uitlaat is een pressure outlet waarbij k en E worden gedefinieerd met behulp 

van hetzelfde profiel als voor de inlaat. 

5.3.1.6 Overige keuzes 

Aile CFD-simulaties van de ArenA zijn uitgevoerd met tweede orde interpolatieschema's, 

behalve voor de druk, hiervoor is het standaard interpolatieschema gebruikt. De koppeling 

tussen druk en snelheid vind plaats met behulp van het SIMPLE-algoritme. Het SIMPLE

algoritme leidt niet tot instabiliteit voor rasters waarin cellen voorkomen met te stompe of 

te scherpe hoeken en geeft dus iets meer zekerheid met betrekking tot een goede 

convergentie dan het SIMPLEC-algoritme (Fluent 2005). Verder is de Boussinesq

benadering gebruikt die is beschreven in paragraaf 3.1.5.2. 

De simulaties zijn stationair uitgevoerd. Het stationair rekenen in CFD bespaart tijd ten 

opzichte van het transient rekenen. Verder bleek uit de literatuur dat er over het algemeen 

stationair wordt gerekend in soortgelijke onderzoeken naar het binnenklimaat in CFD (Ji et 

al. 2005, Ji en Cook 2005, 2007, Stamou en Katsiris 2005, Stamou et al. 2007). 
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5.3.2 Val.idatie aan de hand van windmetingen 

Om te beoordelen of het stromingsveld dat wordt berekend met de CFD-simulaties 

overeenkomt met het daadwerkelijke stromingsveld, zijn er isotherme CFD-simulaties 

uitgevoerd waarvan de resultaten zijn met de resultaten van de 

zoals die beschreven in Hoofdstuk 4. Gezien het feit dat de van de 

basissituatie en de variantenanalyse uit paragraaf 5.3.3 zullen worden uitgevoerd voor 

slechts twee windrichtingen, beide uit zuidwestelijke is er een validatie 

met metingen waarbij de referentiewindmeting ongeveer dezelfde windrichting 

registreerde. V~~r de validatie is voor een windrichting van 228
0 

een simulatie uitgevoerd 

met het dak geopend en een met het dak en voor een windrichting van 210° is 

er aileen een simulatie met het dak geopend 5.3). V~~r de windrichting 

van 210
0 

is aileen een simulatie met een open omwille van het felt dat er 

geen meetdata beschlkbaar is voor deze windrichting waarbij het dak van de ArenA 

gesloten is. Er is een validatie uitgevoerd voor de configuratie het dak is 

omwille van het feit dat bij de een variant wordt het 

dak is. 

Tabef 5.3: Overzicht van de configura ties en de windrichtlngen voor de validatie. 

Nr. 

1 

2 

3 

Configuratie 

Dak dicht 

Dak open 

Dak open 

5.3.2.1 Meetresultaten 

WindrichtinQ r 0 1 

228 

228 

210 

V~~r de windmeting met een referentiewindrichting van 210
0 

is de meetdata verwerkt tot 

een windsnelheid en windrichting. V~~r de metingen met een windrichting 

van is de meetdata verwerkt tot 30-minuut de lengte van 

deze meting onder het uur blijft. De resultaten van de meting met een 

referentiewindmeting van staan in Tabel 5.4. De standaarddeviatie is berekend met 

formule 5.13 en de minuutgemiddelde luchtsnelheid. 

(J= (5.1 

In Tabel 5.4 is te zien dat de luchtsnelheden in de wangen bij een gesloten dak duidelijk 

dan bij een geopend dak. Hiernaast is de standaarddeviatie voor zowel de 

luchtsnelheid als de windrichting bij een dak is dan bij een geopend dak. 

De hogere standaarddeviaties samen met de welke zorgen 

voor een stroming met een meer turbulent karakter. 
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Tabel 5.4: Gemiddelde horizon tale luchtsnelheid en windrichting, en standaarddeviatie van de 

horizontale luchtsnelheid en windrichting, uit de windmeting met een referentiewindrichting van 224° 

en 228°. 

U [m/s] Stand. dev. Windrichting Stand. dev. 

Oak Open [m/s] [0] [0] 

Ref. meting 7,90 0,28 224 1,93 

Wang A 1,50 0,12 14 6,06 

Wang B 2,77 0,08 29 3,45 

Wang C 2,29 0,11 95 1,39 

Wanq D 352 009 174 1 23 

Oak dieht 

Ref. meting 7,28 0,24 228 0,78 

Wang A 0,84 0,11 93 20,28 

Wang B 0,67 0,12 238 22,53 

Wang C 0,53 0,04 229 20,70 

Wang D 198 009 173 290 

In Figuur 5.37 staan de luchtsnelheidsvectoren afgebeeld in de wangen bij een 

referentiewindrichting van 228
0 

en een geopend dak. Te zien is dat lucht in Wang B, C en 

D de ArenA instroomt. Bij wang A is staat de vector evenwijdig aan de ingang van de 

wang. 

OPEN 

Uret 

Figuur 5.37: Luchtsnelheidsvectoren in de wangen bij een referentiewindrichting van 228° en een 

geopend dak. 

In Figuur 5.38 staan eveneens de luchtsnelheidsvectoren in de wangen afgebeeld, ditmaal 

echter voor de situatie waarin het dak gesloten is. In deze situatie stroomt er slechts lucht 

in wang D naar binnen, in de overige wangen is de stroming naar buiten gericht. 
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I 
CLO:SE 

Figuur 5.38: Luchtsnelheidsvectoren in de wangen bij een referentiewindrichting van 228 0 en een 

gesloten dak. 

Door de uur- en halfuurgemiddelde windsnelheid te gebruiken worden er stabiele 

gemiddelde waarden voor de windsnelheid gevonden. De keuze voor deze middelingstijden 

is gebaseerd op het spectra Ie gat in het vermogenspectrum welke is gevonden door Van 

der Hoven (1957). Het spectrale gat ligt tussen de pieken die worden veroorzaakt door de 

dagelijkse schommelingen (middelingsperiode= 1 dag) en de passage van grote 

drukgebieden (middelingsperiode=4 dagen) enerzijds en de turbulentie van de wind 

(middelingsperiode=l minuut) anderzijds. Dit spectrale gat vertoont een redelijk vlak 

verloop en ligt tussen middelingsperioden van 10 minuten tot middelingsperioden van 

meer dan een uur (Figuur 5.39). Een middelingsperiode tussen deze waarden levert over 

het algemeen een stationaire gemiddelde windsnelheid op (Blocken en Carmeliet 2006). 
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o I I 
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I I 
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Figuur 5.39: Vermogenspectrum van de horizontale windsnelheid (Van der Hoven 1957). De energie 

van de wind bevindt zich vooral in de pieken die horen bij middelingsperioden van 1 jaar, 4 dagen, 1 

dag en 1 minuut. In het spectrale gat tussen 10 minuten en ongeveer een uur bevindt zich weinig 

energie en vertoont de gemiddelde windsnelheid constante waarden voor deze middelingsperioden 

(Blocken en Carmeliet 2006). 
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5.3.2.2 Isotherme CFD-simulaties 

Voor de validatie aan de hand van de meetresultaten van de luchtsnelheidsmetingen in de 

ArenA, zijn isotherme CFD-simulaties uitgevoerd. Deze simulaties in Fluent 6.3.26 zijn 

uitgevoerd voor windrichtingen van 210
0 

en 228
0 

(Tabel 5.3). De simulaties vertoonden 

convergentie na zo'n 6000 iteraties, waarbij de geschaalde residuals voor de snelheid in de 

x-, y- en z-richting dalen tot ongeveer 10'7, k daalt tot 10'6, en I:: en de continuity dalen tot 

10'5. 

5.3.2.3 Vergelijking meting-CFD 

De resultaten van de CFD-simulaties zijn vergeleken met de windmetingen op dezelfde 

locaties. De resultaten zijn weergegeven in scatterplots, met op de x-as de resultaten van 

de metingen en op de v-as de resultaten van de CFD-simulaties. In het idea Ie geval 

zouden de waarden liggen op de lijn x=y, wat zou betekenen dat de resultaten van de 

CFD-simulatie precies hetzelfde zijn als de resultaten van de meting. Hoe dichter de 

waarden bij lijn x=y liggen, hoe beter de CFD-simulaties. 

Vanwege het feit dat de exacte meetpositie niet precies bekend is, en de resultaten van de 

CFD-simulaties afhankelijk zijn van de plaats waarop de resultaten worden bekeken, zijn er 

afwijkingen mogelijk tussen de meetresultaten en de CFD-resultaten. Deze afwijkingen 

kunnen voor een deel worden veroorzaakt door een onnauwkeurige bepaling van de 

meetpositie. Om dit te ondervangen zijn er vier punten gedefinieerd die elk op 0,42 m (0,3 

m afstand in zowel x- als z-richting) vanaf de veronderstelde meetpositie liggen (Figuur 

5.40). Van deze vier posities is de minimale en maxima Ie luchtsnelheid genomen, welke in 

de grafieken terugkomen als foutenbalkjes. Op deze manier wordt een spreiding gekregen 

voor de resultaten van de CFD-simulatie (Figuur 5.41 tim Figuur 5.45). De grootste 

gradienten blijken van locatie 2 naar 3. Veelal zijn het dan ook de luchtsnelheden op deze 

posities die zijn gebruikt voor de foutenbalkjes. 

Wang 

1,5 m 

Om 

ArenAdek 
Figuur 5.40: Plattegrond van Wang D, met op de scheiding van de wang met het ArenAdek de drie 

posities waarop in Fluent de luchtsnelheid en windrichting zijn bepaald. 1 =basiswaarde, 2=0,42 m de 

wang in, 3= 0,42 m de wang uit richting het ArenAdek, 4=0,42 m naar reehts, 5=0,42 m naar links .. 
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In Figuur 5.41 staan de resultaten voor de validatiestudie met het dak dicht. Hier is te zien 

dat de CFD-resultaten voor wat betreft de luchtsnelheid behoorlijk goed overeenkomen 

met de resultaten zoals die in de meting naar voren kwamen. Voor wang Ben C liggen de 

resultaten zeer dicht bij elkaar, terwijl voor wang A en D de resultaten liggen in de marge 

die wordt verkregen door het in twee richtingen verplaatsen van het meetpunt met 0,42 m 

in Fluent. 

0,70 

\I Wang A • Wang B .6. Wang C III Wang 0 -x=y 

0,60 -

0,50 

~ 

...!.. 
C 0,40 
L.I.. 
U -E 0,30 :::> 
:3 

0,20 

0,10 

0,00 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

UlU,ef; Meting [-] 

Figuur 5.41.' Verge/ijking UjUref verkregen uit de meting en uit de CFD-resu/taten voor situatie met 

ges/oten dak en een windrichting van 228°. 

In Figuur 5.42 staat een contourplot van de luchtsnelheid weergegeven op 1,75 m hoogte. 

Bij wang A en wang D zijn duidelijk grote luchtsnelheidsgradienten waar te nemen. In een 

relatief klein gebied varieert de luchtsnelheid van 0,5 m/s tot zo'n 6 m/s. Deze grote 

gradienten zorgen ervoor dat de foutenbalkjes in Figuur 5.41, Figuur 5.43 en Figuur 5.44 

voor wang A en wang D een stuk groter zijn dan de foutenbalkjes voor wang B en C, waar 

veel kleinere gradienten voorkomen op de overgang tussen de wang en het ArenAdek. 
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Figuur 5.42: Contourplot van de luchtsnelheid [m/s] op 1,75 m hoogte. Te zien zijn de grote 

luchtsnelheidsgradienten bij wang A en wang D en de kleine gradienten bij wang B en C. Deze 

gradienten zorgen voor de grote foutenbalkjes in de scatterplots voor wang A en D en de kleine 

foutenbalkjes voor wang B en C. 

Ook v~~r een geopend dak en een windrichting van 228
0 

zijn de resultaten redelijk (Figuur 

5.43). Opnieuw worden de luchtsnelheden v~~r wang B en C goed voorspeld, terwijl de 

resultaten voor wang D nu ook tot tevredenheid stemmen. De CFD-resultaten voor wang A 

zijn niet goed. 
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Figuur 5.43: Vergelijking U/Uref verkregen uit de meting en uit de CFD-resultaten voor situatie met 

geopend dak en een windrichting van 228°. 

V~~r de simulaties met het dak geopend en een windrichting van 210
0 

staan de resultaten 

in Figuur 5.44. De luchtsnelheid in wang A, B en C worden redelijk goed voorspeld, de 
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voorspelde luchtsnelheid in wang D is wat aan de lage kant vergeleken met de 

meetresultaten. 

0,70 
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U/Uref; Meting [-] 

Figuur 5.44: Vergelijking U/Uref verkregen uit de meting en uit de CFD-resultaten voor situatie met 

geopend dak en een windrichting van 210°. 

In Figuur 5.45 is de gemeten windrichting in de vier wangen vergeleken met de 

windrichting uit de CFD-simulaties voor het gesloten dak en een windrichting van 228
0

• Op 

de x-as staat de gemeten windrichting en op de v-as de windrichting welke is verkregen 

met de CFD-simulaties. De windrichting in wang B en wang C wordt zeer behoorlijk 

voorspeld, terwijl de windrichting voor wang A en D minder goed voorspeld worden met 

behulp van de CFD-simulatie. 
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Figuur 5.45: Vergelijking windrichting in de wangen verkregen uit de meting en uit de CFD-resultaten 

voor situatie met gesloten dak en een windrichting van 228° . 
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In Figuur 5.46 is te zien dat er grote gradienten in windrichting in de wangen aanwezig 

zijn. In deze figuur worden de luchtsnelheidsvectoren getoond in wang C op 1,75 m hooge. 

Met de rode pijlen is weergegeven dat in een a twee meter de windrichting 180
0 

kan 

draaien . Ook de luchtsnelheid in de wangen vertoont grote gradienten. Vanwege de grote 

gradienten in de windrichting in de wangen is ervoor gekozen om de overheersende 

windrichting in een wang te nemen en deze te vergelijken met de gemeten windrichting. In 

Figuur 5.47 en Figuur 5.48 staan deze luchtsnelheidsvectoren weergegeven voor de 

windrichting van 228
0

• Voor beide situaties komt dan de windrichting berekend met CFD 

redelijk overeen met de windrichting die is gemeten. Voor het gesloten dak wijkt de 

berekende windrichting in wang D af van de gemeten windrichting, terwijl voor het 

geopende dak de windrichting in wang A afwijkt van de gemeten windrichting. Mogelijke 

oorzaken voor deze afwijkingen in de windrichting, die in Figuur 5.47 zichtbaar is voor 

wang D en in Figuur 5.48 aanwezig is voor wang A, zijn de grote gradienten in de wangen 

en de mate van detaillering van de ArenA rondom beide wange, waarbij vooral voor wang 

A vrij veel vereenvoudigingen zijn doorgevoerd. 

Figuur 5.46: Luchtsnelheidsvectoren (U/Uref) in wang Cop 1,75 m hoogte, waarbij de grote gradienten 

in windrichting duidelijk zijn te zien. De rode pijlen iIIustreren de grote verschillen in de wang. 
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Figuur 5.47: Vergelijking van de luchtsnelheidsvectoren (U/Urer) tussen meetresultaten en CFD

resultaten voor situatie met gesloten dak en een windrichting van 228°. Vanwege de grate gradienten 

voor de windrichting in de wangen is als windrichting de overheersende windrichting in elke wang 

gebruikt. 
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Figuur 5.48: Vergelijking van de luchtsnelheidsvectoren (U/Urer) tussen meetresultaten en CFD

resultaten voor situatie met geopend dak en een windrichting van 228°. Vanwege de grote gradienten 

voor de windrichting in de wangen is als windrichting de overheersende windrichting in elke wang 

gebruikt. 
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5.3.2.4 Discussie 

De resultaten van de validatiestudie redelijk tot goed te noemen voor wat betreft de 

luchtsnelheid in de wangen. V~~r zowel de studie met het dak als de studie met 

het dak komen de resultaten van de CFD-studie redelijk overeen met de 

meetresultaten. De waarop de zijn verricht is niet op de meter 

nauwkeurig vastgelegd, maar door de grote gradienten in luchtsnelheid en de variaties in 

windrichting die optreden rond de grens wang-ArenAdek, is de exacte positie erg 

belangrijk. Om dit te ondervangen zijn voor meerdere posities de resultaten van de CFD

simulaties weergegeven, waardoor een range wordt waarbinnen de 

meetresultaten zouden moeten om de CFD-simulaties als voldoende betrouwbaar te 

kunnen 

De resultaten voor wat betreft de windrichting laten voor bepaalde situaties te wensen 

over. V~~r de situatie met het gesloten dak geven de CFD-simulaties in wang D een 

luchtstroming die uit de ArenA terwijl de aangeven dat de lucht de 

ArenA instroomt. Dit verschil kan verklaard worden door de 

vereenvoudigingen die voor wat betreft het ArenAdek 5.49). In 

5.49 de vereenvoudigingen aan het ArenAdek duidelijk zichtbaar. Door de 

vereenvoudiging aan de (windzijde) van de ArenA wordt de luchtstroming 

waarschijnlijk anders dan hij in werkelijkheid zal zijn. In werkelijkheid er verschillende 

obstructies voor de wind, die naar links en rechts wordt op de westgevel van de 

ArenA 5.49 en 5.50). In het CFD-model (Figuur 5.49 rechts) ontbreken deze 

obstructies en treden er luchtsnelheden op wang D (Figuur 5. Door deze 

snelheden voor wang D ontstaat er een onderdruk die luchtstroming vanuit de ArenA 

richting het ArenAdek veroorzaakt (Figuur 5.52 en Figuur 5.53). In de realiteit zal de 

luchtsnelheid bij wang D waarschijnlijk door de hierdoor zal ook de 

richting van de in wang Danders kunnen 

Figuur 5A9: Vergelijking ArenAdek in realiteit (links) en ArenAdek zoafs die is voor de CFD-

simufaties. Te z/en is het verschil aan de westzijde van de ArenA, waar verschillende obstruct/es 

ontbreken ten opzichte van de werkelijkheid. 
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Figuur 5.50: ArenAdek aan de westzijde, kijkrichting is richting wang O. Te zien zijn de vele 

obstructies op het dek, welke in realiteit het stromingsveld flink zullen bei"nvloeden. 
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Figuur 5.51: Luchtsnelheidsvectoren (VIVre,) rond de ArenA. Te zien is de relatief hoge luchtsnelheid 

voor wang 0, waardoor lucht vanuit de ArenA richting het dek stroomt. 
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Figuur 5.52: Detail van het stromingsveld bij wang D. Te zien zijn de luchtsnelheidsvectoren (U/Ure,) 

rond wang D. Door de relatief hoge luchtsnelheid voor wang D, stroomt lucht vanuit de ArenA richting 

het dek. 
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Figuur 5 .53: Contourplot van de statische druk [Pal op 1,75 m hoogte voor wang D. Te zien is het 

drukverschil tussen de binnenruimte van de ArenA en het ArenAdek. Dit drukverschil veroorzaakt de 

stroming in de richting van het ArenAdek, zoals te zien in Figuur 5.52. 
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Verder zijn de meetposities van de meting niet voldoende en is het dus 

moeilijk de resultaten te vergelijken. In Figuur 5.47 en Figuur 5.48 is echter wei te zien 

dat de resultaten 

windrichting. 

overeenstemmen als wordt gekeken naar de overheersende 

Condusies 

De resultaten die worden verkregen met het CFD-model van de Amsterdam ArenA en 

omgeving komen in mate overeen met de resultaten van de in de 

wangen. De luchtsnelheden bij de wangen vertonen een goede gelijkenis. De 

stromingsrichting van de lucht wordt in sommige situaties bij telkens van de wangen 

verkeerd voorspeld. Mogelijke oorzaak voor deze afwijkingen zijn de vereenvoudigingen 

die zijn op het ArenAdek. Op basis van de overeenkomsten kan geconcludeerd 

worden dat het CFD-model valide genoeg is om te gebruiken voor deze studie. De vraag is 

echter of de vereenvoudigingen aan het ArenAdek achteraf beter niet plaats hadden 

kunnen vinden. Nader onderzoek, waarbij dezelfde simulaties worden uitgevoerd, maar nu 

met een meer modellering van het zou wellicht antwoord kunnen 

geven op deze vraag. 
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5.3.3 CFD-simu indusief thermische effecten 

De CFD-simulaties inclusief thermische effecten zijn uitgevoerd voor in totaal zes varianten 

(Tabel Ais eerste is in CFD de huidige situatie berekend, waarmee een validatie is 

uitgevoerd met tot het ventilatievoud. Hierna zijn er nog vijf varianten 

waarbij verschillende aanpassingen zijn gedaan aan het stadion. 

1 Model 

Het CFD-model dat is voor de validatie met de isotherme simulaties zal ook 

worden voor de simulaties inclusief thermische effecten. Het model moet echter 

op enkele worden Zo moet de energievergelijking worden 

en dienen er extra randvoorwaarden te worden opgelegd. Verder wordt de dichtheid van 

de lucht niet op een constante waarde, maar op Boussinesq om zodoende de 

te activeren en wordt de werkingstemperatuur 

Ten slotte wordt voor het begin van de simulaties een extra initialisatie 

uitgevoerd om een inititHe temperatuur op te leggen aan de lucht in de welke een 

is van de verwachte uiteindelijke luchttemperatuur in de ArenA. Deze extra 

initialisatie dient vooral om de convergentie van de simulaties te be~;Do'edl 

Randvoorwaarden 

De windrichtingen 

op de 

in de variantenanalyse zo gekozen dat een windrichting loodrecht 

van de ArenA staat, en de andere een hoek van 45° maakt met de 

ArenA, en dus recht op een van de wangen staat (Figuur . Deze 

beide uit de richting genomen, wat resulteert in een van 241
0 

voor de windrichting loodrecht op de ArenA en een windrichting van voor de tweede 

windrichting. Het en de ruwheden van het grondvlak zijn aan het 

en de ruwheden die zijn gebruikt in de isotherme simulaties. 

Voor de thermische simulaties dienen er nog extra randvoorwaarden te worden 

om de thermische effecten mee te nemen. In 4.2.1.8 is dat de lucht in 

de ArenA vooral wordt door zonnestraling. De thermische simulaties dan 

ook met de als warmtebron. De door de mensen 

en de is niet meegenomen in dit onderzoek vanwege de nllnn,.,,, en het feit 

dat de opwarming in de ArenA wordt veroorzaakt door de 

het stadion binnenkomt. Deze opwarming vindt ook op 

concerten in de ArenA zijn. 

Gezien het feit dat er geen transiente berekening is 

slechts een kwalitatieve studie worden uitgevoerd naar de r",rnn,,,, ... ,,,,r, 

die 

dat er geen 

kan er 

in de ArenA. Er 

aannames voor wat betreft de oppervlaktetemperaturen in de ArenA, om toch 

een kwalitatieve vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende onderzochte 

varianten. Om de invloed van de zonnestraling mee te nemen in de "'''',....,.1<.''' aan 

opgelegd. Deze verschillende vlakken in het stadion 

zijn geschat door gebruik te maken van een 
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zonnestraling, geschatte transmissie- en absorptiefactoren van verschillende materialen, 

aangenomen warmteovergangscoefficienten en de warmteweerstand van de constructie 

waar de zonnestraling op terechtkomt. In Figuur 5.54 staan met grijze arcering de vlakken 

in de ArenA aangegeven waaraan een oppervlaktetemperatuur is opgelegd. In Figuur 5.55 

staat een schematische weergave van de ArenA afgebeeld met de geschatte 

oppervlaktetemperaturen die zijn opgelegd voor de simulaties. De irradiantie van de zon is 

gebaseerd op de metingen die zijn uitgevoerd met de pyranometer. Op een zonnige dag, 5 

augustus, lag de gemiddelde irradiantie tegen de 500 W/m2, deze waarde is dan ook 

gebruikt als uitgangswaarde voor de schatting van de oppervlaktetemperaturen. De 

bUitentemperatuur, in CFD gelijk aan de inlaattemperatuur, wordt op 20°C gehouden. De 

keuze voor deze specifieke inlaattemperatuur komt voort uit de meetresultaten uit 

paragraaf 4.2. Voor een gesloten dak bleek bij een bUitentemperatuur van 20°C de 

temperatuur in de ArenA op de meetposities te lopen tot zo/n 25-27 °c (Figuur 4.21). 

225,0 

Figuur 5.54: Doorsnede van de ArenA met in grijs gearceerd de verschillende vlakken waaraan een 

oppervlaktetemperatuur wordt opgelegd. 1 = transparan te dak, 2=staaldak, 3=tribune onderaan de 1e 

ring, 4=staalplaten op veld (afmetingen in meter). 

Voor de CFD-simulaties is, naast de oppervlaktetemperaturen en de inlaattemperatuur 

voor het domein, ook een initiele temperatuur voor het interne volume in de ArenA 

opgelegd. De initiele luchttemperatuur in de ArenA is op 29°C gezet (Figuur 5.55). De 

vlakken van de ArenA waaraan geen oppervlaktetemperaturen zijn opgelegd zijn 

uitgevoerd als adiabatisch, er vindt dus geen warmte-uitwisseling plaats tussen deze 

vlakken en de omgeving. 
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"C 

Figuur 5.55: Vereenvoudigde weergave ArenA met thermische randvoorwaarden zoafs die zijn 

ingevoerd in Fluent. Gegeven zijn de oppervlaktetemperaturen van de eerder beschreven vlakken en 

de buiten en in de ArenA. De stippellijn geeft aan waar het transparante dak 

overgaat in het staaldak. 

Aan de hand van de oppervlaktetemperaturen wordt in CFD de warmtestroom van de wand 

naar het flu'idum berekend met behulp van formule 5.14 (Fluent 

(5.14) 

Met q de warmtestroom van de wand naar het fluTdum (W/m2), hr de locale 

warmteoverdrachtscoefficient (W/m2KL de temperatuur van de wand (K) en de lokale 

temperatuur van het fluIdum (K) en qrad de warmtestroom door {w/m2}. De 

warmteoverdrachtscoefficient hf wordt door Fluent berekend uit de locale luchtsnelheid, 

turbulentie-intensiteit en temperaturen 2005). In deze simulaties is de 

stralingsuitwisseling tussen de diverse vlakken niet 

van het CFD-model en de extra tijd die dergelijke 

vanwege de 

vergen. De 

warmtestroom door straling uit fomule 5.14 is dan ook niet aanwezig. Het rekenen met 

is een wat in toekomstig onderzoek wei meegenomen zou kunnen worden. 

V~~r variant 5 veranderen de oppervlaktetemperaturen van de tribune en het veld doordat 

de transmissiefactor van het deel van het dak wordt van 

naar 0,41. De benaderde oppervlaktetemperatuur van de tribune wordt dan 32 i.p.v. 

45 van het gras 35°C i,p.v. en van het transparante deel van het dak 23,3"C. 

5.3.3.3 VaHdatie aan hand van ventiLatievoud ArenA 

Naast de validatie op basis van de case van Nielsen uit paragraaf 5.2 en de validatie ap 

basis van mE~eDJe(]e\'enIS van de windmetingen uit 5.3.2 is er ook een validatie 

aan de hand van de ventilatievoudmetingen die beschreven in 

4.1.5 en waarvan de resultaten staan vermeld in paragraaf 4.2.1.7. Met behulp van CFD 

zijn de massadebieten door de ventilatieopeningen verkregen, waarna deze zijn 

omgerekend naar het ventilatievoud. Uit de CFD-simulaties zijn twee waarden voor het 

ventilatievoud gekomen, voor elke De resultaten staan in Tabel 5.5. Te 

zien is dat het ventilatievoud berekent met CFD rond de 1 ligt. Het ventilatievoud dat is 

berekend uit de afname van het CO2-gehalte in de lucht voor de verschillende 
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meetposities rond de 0,7 h-1
• Het CFD-model overschat het ventilatievoud dus enigszins, 

maar het resultaat is redelijk te noemen. 

Tabel 5.5: Ventilatievoud berekend uit de COrmeting, en ventilatievoud vpr'kr~'np'n met behulp van 

CFO. 

Nr. Positie Ventilatievoud Ventilatievoud [h01] Ventilatievoud [h-1] 

Meting CFO (windrichting 196 0
) CFO (windrichting 241 0) 

1 N1 0,65 

2 N2 0,74 
0,96 

3 Z01 0,69 

4 Z02 061 

Een "l""rI"'ilrI factor die niet bekend is de luchtsnelheid de COz-metingen. De 

onder invloed van de wind is van invloed op het ventilatievoud. Een 

ontbrak deze periode, maar de daggemiddelde 

windsnelheden op 1/ 2 en 3 juni volgens het KNMI 3/5 mjs, 4 

m/s en m/s op 10 m hoogte. De windrichting deze drie dagen was 

noordoostelijk. De kans is dus aanwezig dat de luchtsnelheid op 10 m 

anders was dan de 5 mjs die is aangenomen in de CFD-simulaties. Dit zou een mogelijke 

verklaring kunnen zijn voor de van het ventilatievoud met behulp van CFD. 

Andere oorzaken in de van de verschillende 

meetfouten de CO2-meting, een andere windrichting tijdens de 

van de CFD-simulaties en een verschillend temperatuurverschil tussen 

de ArenA en zijn omgeving, waardoor de thermische trek kan verschillen tussen de meting 

en de simulaties. De windsnelheid en windrichting zijn niet tijdens de CO2-

meting, waardoor een analyse op basis van een wind meting niet mogelijk is. Verder 

zouden de vereenvoudigingen in het CFD-model van de ArenA een rol kunnen 

Variantemmalyse 

In met de ArenA er verschillende bouwkundige varianten bedacht die 

beschouwd zullen worden met CFD. De eerst variant is de huidige die zal dienen 

als referentie waaraan de varianten zullen worden gespiegeld. Vier varianten richten zich 

op het verbeteren van de ventilatie van de ArenA, en variant heeft tot doe I de 

opwarming van de ArenA te verminderen door het verminderen van de zonnestraling die 

de ArenA binnenkomt. Door het van de acht aanwezige verhuisramen op de 

tweede en het verwijderen van de staalplaten bij de dakrand wordt getracht de 

ventilatie door thermische trek te verbeteren. Het open en van het dak be'lnvloedt de 

ventilatie op twee manieren. Ten eerste kan de opstijgende warme lucht makkelijk via het 

dak worden afgevoerd. Hiernaast het openzetten van het dak eveneens 

voor extra thermische trek. Er zal een luchtstroming op gang komen van onderin de ArenA 

naar boven toe. Gezien de wet van behoud van massa dient er buitenlucht de ArenA in te 

komen, wat onder invloed van thermische trek vooral via de wangen zal gebeuren, 

dit de enige openingen onder in het stadion zijn. 

In tataal er zes verschillende varianten 1M;;o;;orr-1il vaar elke variant twee 

zijn daorgerekend 5.3.1.5). 
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TabeI5.6: De zes varianten die zijn rirlflrm"'rpjrrpl1!ri met behulp van CFD. 

Nr. 

1 Basissituatie 

2 Basissituatie met staalplaat bij dakrand half verwijderd 

3 Basissituatie met staalplaat bij dakrand helemaal verwijderd (Figuur 5.58) 

4 Basissituatie met acht ramen open op omloop tweede ring (Figuur 5.60) 

5 Basissituatie met transmissiefactor voor zonnestraling van het transparante deel 

van het dak 

6 

In 5.57 en 5.58 staan variant 2 en 3 De huidige situatie bij de 

dakrand staat in 

dakrand zal er een 

5.56. Door het verwijderen van de staalplaten bij de 

hoeveelheid lucht de ArenA binnenkomen. Dit kan direct 

door een 

verhoogde thermische trek. 

volumestroam ap de ze of indirect, door een 

Figuur 5.56: Huidige situatie bij de dakrand. 

5.58: Variant met SCa!a!£'lacl[ bij dakrand 

helemaall/p '''''''!f1,oj"f1 

Figuur 5.57: Variant met staalplaat 

half verwijderd. 

dakrand 
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Variant 4 staat afgebeeld in Figuur 5.59 en 5.60. Door het openen van acht 

verhuisramen op de 2e omloop is er een mogelijk van bulten naar binnen via 

de omloop op de tweede De lucht komt via de verhuisramen op de van de 2e 

ring, waarna deze lucht via de toegangen op de 1"\""'''''',"",... naar de tribune de ArenA in zal 

stromen. 

Figuur 5.59: Basissituatie, Gt?!>lottm 

ring. 

op 2" Figuur 5.60: Variant 4, om loop in 

5.3.3.5 Resultaten 

met 

ArenA. 

De resultaten van de CFD-simulaties voor de 

manieren beoordeeld. Ais eerste is er een 

en met binnenruimte 

op verschillende 

van de luchtstroming voor de 

basissituatie en voor enkele varianten. Hierna is er naar het ventilatievoud, welke 

is voor de verschillende varianten en de verschillende windrichtingen. Ais 

laatste zal er een vergelijking plaatsvinden op basis van de luchttemperatuur in de ArenA. 

Deze vergelijking dient als kwalitatief te worden beschouwd, de aannames die 

in deze studie, zoals besproken in paragraaf 5.3.3.2. 

5.3.3.5.1 Analyse luchtstroming rond en in de ArenA 

Om een goed inzicht te in de ventilatie van de ArenA is een goed inzicht in de 

luchttstroming in en rondom de ArenA van belang. Met dit inzicht kunnen verschillen in de 

resultaten voor de en het ventilatievoud worden verklaard. 

In 5.61 staan luchtsnelheidsvectoren weergegeven, die aangeven hoe de 

luchtstroming bij een windrichting van 241 0 tegen de van de ArenA aankomt. 

te zien is dat een deel van de luchtstroming naar boven wordt geleid en een deel 

waarbij de grens ongeveer ligt bij de 5.63). De vorm van 

de ArenA speelt hier dus een rol in het geleiden van de Verder is in 

Figuur 5.62 en Figuur 5.64 duidelijk te zien dat er een staande wervel ontstaat 

tussen de gevel van de ArenA en de gevel van de kantoren van de Amsterdam ArenA 

In Figuur 5.62 is te zien dat de luchtstroming die via de van de ArenA naar 

beneden stroomt voor een deel deze wervel vormt. Het andere deel van de stroming vormt 

een tweede wervel op het welke zichtbaar is in 5.65. In Figuur 5.66 is te 

zien dat deze tweede wervel wordt opgesplitst in twee hoekstromingen, waarbij een 

naar de noordzijde gericht is en een stroming naar de zuidzijde. Beide 

hoekstromingen volgen het ArenAdek in meer of mindere mate. 
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Figuur 5.61 : Luchtsnelheidsvectoren aan de windzijde van de ArenA. Duide/ijk zichtbaar is de 

recirculatiezone tussen de ArenA en het kantoorpand van de ArenA Advisory.Een deel van de lucht 

stroomt over de ArenA, een deel wordt naar beneden geleid via de gevel. 

Figuur 5.62: Luchtsnelheidsvectoren aan de windzijde van de ArenA. Een deel van de stroming wordt 

via de gevel naar beneden geleid. Van deze stroming vormt een deel een staande wervel en een deel 

stroomt het ArenAdek op, waar eveneens een wervel ontstaat. 
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Figuur 5.63: Luchtsnelheidsvectoren bij de 

dakgoot aan de windzijde . Te zien is dat de 

stroming hier of weI naar beneden of naar boven 

wordt geleid. 

CFD-simulaties 

Figuur 5.64: Luchtsnelheidsvectoren tussen de 

westgevel van de ArenA en het kantoor van de 

Advisory. Zichtbaar is de staande wervel. 

Figuur 5.65: Tweede wervel op het ArenAdek die wordt 'gevoed' door de lucht die via de gevel naar 

beneden stroomt. 

Figuur 5.66: Luchtsnelheidsvectoren aan de windzijde van de ArenA. De wervel op het ArenAdek 

verdeelt zich naar twee kanten en veroorzaakt een hoekstroming welke de ronding voIgt van het 

ArenAdek. 
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In Figuur 5.67 staan de luchtsnelheidsvectoren op 4 meter hoogte boven het ArenAdek in 

en rond de ArenA. Te zien is hoe vanaf de westgevel twee hoekstromingen ontstaan die 

het ArenAdek min of meer volgen . Aan de noordzijde (rechts) buigt de luchtstroming af 

van de ArenA. Aan de zuidzijde (links) zorgt de omliggende bebouwing ervoor dat de 

stroming het ArenAdek blijft volgen. De twee stromingen komen bij de noordoostelijke 

wang, wang D, bij elkaar. Verder zijn twee recirculatiezones zichtbaar, een aan de 

zuidzijde (links) en een aan de oostzijde (onder). 

/ / 

--.. 
Figuur 5 .67: Luchtsne/heidsvectoren op 4 meter hoogte in en rond de ArenA. Te zien is hoe vanaf de 

westgeve/ twee hoekstromingen ontstaan die het ArenAdek min of meer vo/gen. Aan de noordzijde 

(rechts) buigt de /uchtstroming af van de ArenA. Aan de zuidzijde (links) zorgt de om/iggende 

bebouwing ervoor dat de stroming het ArenAdek b/ijft vo/gen. De twee stroming komen bij de 

noordooste/ijke wang, wang 0, bij e/kaar. 

In Figuur 5.68 staan luchtsnelheidsvectoren afgebeeld voor de basissituatie. Deze 

luchtsnelheidsvectoren zijn genomen op een vlak door het midden van de lange zijde. Te 

zien zijn verschillende wervels in de ArenA. 
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Figuur 5.68: Luchtsnelheidsvectoren voor de basissituatie op een vlak door het midden van de 

Te zien zijn verschillende wervels in de ArenA. 

In Figuur 5.69 en Figuur 5.71 staan de luchtsnelheidsvectoren bij de dakgoot weergegeven 

voor de basissituatie. In 5.69 is te zien dat de hier de ArenA uit Deze 

stroming wordt veroorzaakt door de hogere druk in de ArenA ten van de druk bij 

de dakgoot. In 5.71 staan de luchtsnelheidsvectoren aan de lijzijde van de ArenA. 

De stroming gaat hier de ArenA in onder invloed van de druk bij de dakgoot ten 

van de druk in de ArenA (Figuur 5.73). 

In Figuur 5.70 en Figuur 5.72 staan de luchtsnelheidsvectoren bij de slagregenschermen 

op de lange weergegeven voor de basissituatie. In 5.70 is te zien dat de 

stroming hier de ArenA in onder invloed van de nn,,,,,,,,',,, druk aan de buitenzijde van 

de schermen ten opzichte van de druk in de ArenA. In 5.72 zijn eveneens de 

luchtsnelheidsvectoren bij de slagregenschermen, ditmaal aan de lijzijde. Te zien 

is dat de stroming hier de ArenA uit onder invloed van de druk in de ArenA ten 

nn'7Irlh!"A van de druk aan de van de schermen 
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Figuur 5.69: Luchtsnelheidsvectoren bij de 5.70: Luchtsnelheidsvectoren bij de 

aa,f(Q(}or aan de W€!st;.~ijc.fe v~~r de basissituatie. aan de westzijde voor de 

De stroming gaat hier de ArenA uit onder invloed basissituatfe. De stroming gaat hier de ArenA in 

van de druk in de ArenA ten opzichte van onder invloed van de hogere druk aan de 

de druk bij de dakgoot. 
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Figuur 5.71: Luchtsnelhefdsvectoren bij de 

dakgoot aan de lijzijde voor de 

buitenzijde van de schermen ten nn!71('nt'jO van de 

druk in de ArenA. 

5.72: Luchtsnelheidsvectoren bij de 

SIA!ar.eOl~m;ch'en71en aan de (O()stzij<1e) voor 

basissituatie. De stromfng gaat hier de ArenA in de basissituatie. De stroming gaat hier de ArenA 

onder invloed van de hogere druk bij de dakgoot uit onder invloed van de hogere druk in de ArenA 

ten opzichte van de druk in de ArenA ten opzichte van de druk aan de buitenzijde van 

5.73). de schermen 5.74). 
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Figuur 5.73: Statische druk bij de dakgoot voor Figuur 5.74: 

CFD-simulaties 

Sta tisch e druk bij de 

de basissituatie aan de /ijzijde van de ArenA. Te s/agregenscherm voor de basissituatie aan de 

zien is de hogere druk bij de dakgoot ten /ijzijde van de ArenA. Te zien is de hogere druk in 

opzichte van de druk in de ArenA. de ArenA ten opzichte van de druk bij de dakgoot. 

De stromingsrichting door de openingen van de ArenA verandert niet voor de varianten 

waarbij de staalplaten bij de dakgoot in zijn geheel, of voor de helft, worden verwijderd. 

Uit de voorgaande figuren blijkt dat er drukverschillen aanwezig zijn tussen de lucht in de 

ArenA en de buitenlucht. Deze drukverschillen kunnen worden veroorzaakt door de wind, 

maar ook door temperatuurverschillen. Onder invloed van deze drukverschillen zal er lucht 

de ArenA in- of uitstromen. Om te onderzoek wat de invloed is van de wind, en om te 

kijken hoe de luchtstroming in en om de ArenA zou zijn zander deze windeffecten is er een 

CFD-simulatie uitgevoerd waarin aileen thermische trek een rol speelt. Voor deze simulatie 

is de basissituatie als uitgangspunt voor de geometrie genomen. De wanden van het 

domein zijn hierbij gespecifieerd als zijnde pressure inlets, welke ideaal zijn voor 

simulaties waar aileen thermische trek een rol speelt (Fluent 2005). Verder is de 

bovenkant van het domein nu als pressure outlet genomen, aangezien de luchtstroming 

onder invloed van enkel thermische trek naar boven gericht zal zijn. De geschaalde 

residuals van deze simulatie bleven hangen op 10-3 voor de X-, Y-, en x-richting van de 

luchtsnelheid, op 10-3 tot 10-4 voor k en £ en op 10-6 voor de energievergeljjking. 

In Figuur 5.76 staat een contourplot van de statische druk in Pa afgebeeld voor de 

basissituatie met enkel thermische trek. In deze figuur is de drukgradient over de hoogte 

van de ArenA te duidelijk zichtbaar. Het drukverschil tussen de lucht onder in de ArenA en 

de lucht boven in de ArenA bedraagt zo'n 14 Pa. Dit drukverschil zorgt voor een naar 

boven gerichte luchtstroming in de ArenA. In Figuur 5.76 staan de luchtsnelheidsvectoren 

op een doorsnede op het midden van de lange zijde. In deze figuur is te zien dat de 

stroming boven het veld in de ArenA naar boven gericht is als gevolg van de thermische 

trek. Ais gevolg van de thermische trek zal de lucht onder in de ArenA door de wangen 

naar binnen stromen en boven in de ArenA door de overige ventilatieopeningen naar 

buiten stromen. De zeer grote vectoren in Figuur 5.76 zijn een fout in de grafische 

weergave van de resultaten in Fluent (Blocken 2008) . Het binnenstromen van koude lucht 

door de wangen is duidelijk zichtbaar in Figuur 5.77. Door aile vier de wangen stroomt de 
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lucht nu naar binnen. Het stromingspatroon is nu heel anders dan bij gemengde stroming, 

waarvan een horizontale doorsnede zichtbaar is in Figuur 5.67. 

Statische 
druk [Pal 
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4,0 
3,0 
2,0 
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-1,0 
-2,0 
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-5,0 
-6,0 
-7,0 

Figuur 5.75: Statische druk in Pa voor de basissituatie van de ArenA, met aileen thermische trek als 

drijvende kracht voor de luchtstroming. Te zien is de drukgradient over de hoogte van de ArenA, 

welke loopt van ongeveer -7 Pa onder in de ArenA tot zo'n 7 Pa bovenin de ArenA, bij een 

referentiedruk van 0 Pa (=1 atmosfeer) . 
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Figuur 5.76: Luchtsnelheidsvectoren op een doorsnede op het midden van de lange zijde voor de 

basissituatie met enkel thermische trek als drijvende kracht voor de stroming. Te zien is dat de 

stroming boven het veld in de ArenA naar boven gericht is als gevolg van de thermische trek. 
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Figuur 5.77: Luchtsnelheidsvectoren op 4 m hoogte boven het ArenAdek. Uu'lm~II1K zichtbaar is de 

lucht die door aile vier de wangen de ArenA instroomt onder invloed van de thermische trek. 

In Figuur 5.78 tim Figuur 5.81 is te zien dat de luchtstroming als van de 

bovenin de ArenA naar buiten toe "O"II"YW is. thermische trek, door aile 

Figuur 5.78: Luchtsnelheidsvectoren 

\ 

\\ ," 
,,\ \ , 

de Figuur 5.79: Luchtsnelheidsvectoren de 

dakgoot aan de westzijde voor de basissituatie slagregenschermen aan de westzijde voor de 

met aileen stroming onder invloed van thermische basissituatie met aileen stroming onder invloed 

trek. De stroming gaat hier de ArenA uit onder van thermische trek. De stroming gaat hier de 

invloed van de hogere druk in de ArenA ten ArenA uit onder invloed van de druk in de 

opzichte van de druk bij de dakgoot. ArenA ten opzichte van de druk aan de 

buitenzijde van de schermen. 
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Figuur 5.80: Luchtsnelheidsvectoren de Figuur 5.81: Luchtsnelheidsvectoren de 

dakgoot aan de (oostzijde) voor de slagregenschermen aan de lijzijde 

basissituatie met aileen stroming onder invloed voor de basissituatie met aileen stroming onder 

van thermische trek. De stroming gaat hier de invloed van thermische trek. De stroming gaat 

ArenA uit onder invloed van de hogere druk in de hier de ArenA uit onder invloed van de hogere 

ArenA ten opzichte van de druk bij de dakgoot. druk in de ArenA ten opzichte van de druk aan de 

buitenzijde van de schermen. 

Het ventilatievoud van de ArenA voor de basissituatie en met enkel de thermische trek als 

drijvende kracht 1,24 h- t , Deze waarde is hoger dan voor de basissituatie 

ook gedwogen aanwezlg is. Mogelljke verklaring hiervoor is dat de thermische 

trek en de stroming elkaar ZO komt er voor de basissituatie 

aileen door wang B lucht de ArenA in bij stroming, terwijl voor de slmulatie met 

thermische trek door aile vier de wangen lucht naar binnen stroomt. De gedwongen 

stroming lijkt te voorkomen dat er door aile wangen lucht naar binnen stroomt als 

van de thermische trek. 

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de rlchting van de luchtstromlng door de 

ventllatleopeningen van de ArenA afhankelijk is van de drukverschillen over deze 

openingen. Hiernaast is getoond dat het stromingsveld voor de situatie waarin aileen 

thermische trek een rol speelt totaal anders is dan het voor de situatie met 

zowel gedwongen als thermische trek. 

5.3.3.5.2 VentHatievoud 

Bij de beoordeling van de verschillende varianten is gekeken naar het debiet dat door de 

de ArenA in- en uitstroomt. Met behulp van Fluent kan de 

massastroom door van tevoren vlakken worden berekend. Deze 

massastroom kan met behulp van de dichtheid van lucht en het interne volume van de 

ArenA worden omgerekend naar een ventilatievoud. In Tabel 5.7 staan de resultaten voor 

het ventilatievoud. Uit deze tabel dat het ventilatievoud varieert voor de 

verschillende varianten. Het half verwljderen van de staalplaten bij de dakgoot verhoogt 

het ventilatievoud gemiddeld over de windrichtingen met zo'n 24%. Het helemaal 
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verwijderen van de staalplaten leidt tot een verhoging van het ventilatievoud van zo'n 

43%, gemiddeld over de windrichtingen. Het openen van de ramen op de tweede om loop 

leidt nauwelijks tot een verhoging van het ventilatievoud. Dat het ventilatievoud lager 

wordt als de transmissiecoefficient wordt is te verklaren door het feit dat de 

thermische trek wordt bij een kleiner temperatuurverschil. een verminderde 

thermische trek zal de luchtstroming door de ventilatieopeningen eveneens afnemen. Het 

openen van het dak tenslotte leidt tot een aanzienlijk ventilatievoud. Voor een 

windrichting van 241 0 stijgt het ventilatievoud van 1,1 h-1 naar 3,1 ,en voor een 

windrichting van stijgt het ventilatievoud van 1,0 h-1 naar 2,5 . Gemiddeld over de 

leidt het openen van het dak tot een van het ventilatievoud van 

167%. 

TabeI5.7: Ventilatievoud van de zes varianten berekend m.b. v. Fluent voor beide windrichtingen 

Variant 

Basissituatie 

Staal platen dakgoot half verwijderd 

Staal platen dakgoot helemaal verwijderd 

Ramen tweede omloop open 

5.3.3.5.3 luchttemperatuur in de ArenA 

Windrichtin 

241 

1,1 

1,5 

1,8 

1,0 

3 1 

1,2 

0,8 

25 

In de vorige is besproken wat het ventilatievoud is van de verschillende 

varianten. Naast de evaluatie op basis van het ventilatievoud is het tevens interessant om, 

weliswaar kwalitatief, te kijken naar de in de ArenA voor de 

verschillende varianten. Om de resultaten van de verschi"ende varianten van de ArenA te 

bekijken met betrekking tot de luchttemperatuur, zullen er in deze paragraaf contourplots 

worden getoond van de luchttemperatuur voor deze verschillende varianten. De 

contourplots zijn genomen door het midden van de De windrichting is 241 0. 

In 5.82 staat de contourplot voor de luchttemperatuur weergegeven voor de huidige 

situatie. Te zien is dat de buitentemperatuur rond de ligt, de luchttemperatuur in de 

ArenA ligt rond de 27-28 Bij de ventilatieopeningen zijn lagere 

luchttemperaturen zichtbaar. 
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Figuur 5.82: Contourp/ot van de /uchttemperatuur in °c voor de huidige situatie. Windrichting is 2410. 

De contourplot voor de luchttemperatuur voor de variant waarbij de staalplaten bij de 

dakgoot voor de helft zijn verwijderd staat afgebeeld in Figuur 5.83. De luchttemperaturen 

liggen in de ArenA rond de 26-27°C. Te zien is dat er bij enkele ventilatieopening meer 

koude lucht naar binnen stroomt, onder andere op de positie waar de staalplaten zijn 

verwijderd. 
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Figuur 5.83: Contourp/ot van de /uchttemperatuur in °c voor de variant met de staa/p/aten bij de 

dakgoot voor de he/ft verwijderd. Windrichting is 241 o . 

In Figuur 5.84 staat de contourplot weergegeven voor de variant waarbij de staal platen bij 

de dakgoot in zijn geheel zijn verwijderd. De luchttemperatuur in de ArenA ligt hier 

gemiddeld rond de 25°C. 
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Figuur 5.84: Contourp/ot van de /uchttemperatuur in °c voor de variant met de staa/p/aten bij de 

dakgoot he/emaal verwijderd. Windrichting is 241 0. 

In Figuur 5.85 staan de luchttemperaturen weergegeven voor de variant waarbij de 

verhuisramen op de omloop van de tweede ring zijn geopend. De luchttemperatuur in de 

ArenA Iigt voor deze variant rond de 27°C, wat net zo hoog is als de luchttemperatuur in 

de basissituatie. De invloed van het geopende raam is wei lokaal merkbaar op de 2e ring 

en op een deel van de 1e ring, ter hoogte van het geopende raam. 
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Figuur 5.85: Contourp/ot van de /uchttemperatuur in °c voor de variant waarbij de verhuisramen op 

de om/oop van de 2e ring zijn geopend. Windrichting is 241°. 

In Figuur 5.86 staan de luchttemperaturen afgebeeld voor de variant waarbij de 

transmissiecoefficient van het dak is gehalveerd. De luchttemperatuur ligt hier gemiddeld 

rond de 24-25°C. Uit Tabel 5.7 bleek dat het ventilatievoud weliswaar was gedaald voor 

deze variant ten opzichte van de basissituatie. De luchttemperaturen zijn echter gedaald 

door de verminderde zonnestraling die de ArenA binnenkomt. 
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Figuur 5.86 : Contourplot van de luchttemperatuur in °c voor de variant met de transmissiefactor van 

het transparante deel van het dak gehalveerd. Windrichting is 241 0. 

In Figuur 5.87 tenslotte, staan de luchttemperaturen in de ArenA weergegeven voor de 

variant waarbij het dak voor 47% geopend is. De luchttemperaturen voor deze variant 

liggen rand de 24-25°C. Te zien is hoe de warme binnenlucht mengt met de koudere 

buitenlucht ter plaatse van het geopende dak. Verder valt op dat er gratere verschillen in 

luchttemperatuur aanwezig zijn in de ArenA voor deze variant. Mogelijke verklaring voor 

dit verschijnsel zijn de gratere verschillen in luchtsnelheid binnen in de ArenA als gevolg 

van het veel hogere ventilatievoud (Tabel 5.7) door de grotere thermische trek. 
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Figuur 5.87: Contourplot van de luchttemperatuur in °c voor de variant met het dak voor 47% 

geopend. Windrichting is 241°. 

Naast de contourplots van verticale sneden door de ArenA is het ook interessant om te 

kijken naar horizontale contourplots die door de wangen snijden. Op deze manier is te zien 

in welke mate de relatief koude lucht via de wangen de ArenA instroomt. 
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In Figuur 5.88 is de horizontale contourplot (op 4 m hoogte boven het ArenAdek) voor de 

luchttemperaturen weergegeven voor de huidige situatie. Er is gekozen voor een hoogte 

van 4 m om de luchttemperaturen boven het veld te kunnen bekijken, bij een lagere 

hoogte is aileen de luchttemperatuur in de gracht zichtbaar. De wind komt loodrecht op de 

lange zijde van de ArenA (windrichting is 241
0

). Te zien is dat de meeste koude lucht bij 

wang B de ArenA binnenstroomt. Dit is op het eerste gezicht vreemd, aangezien deze 

wang zich aan de loefzijde van de stroming bevindt. In Figuur 5.89 is echter te zien dat bij 

wang B het grootste drukverschil aanwezig is als er gekeken wordt naar de statische druk 

in de wang en de statische druk net uit de wang op het ArenAdek. Bij wang B is dit verschil 

ongeveer 8 Pa, terwijl bij de overige wangen dit drukverschil beperkt blijft tot 1 a 2 Pa. 
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Figuur 5.88: Horizontale contourplot, op y=4 m, van de luchttemperatuur in °c voor de huidige 

situatie. Windrichting is 241° . De koude lucht stroomt vooral via wang B de ArenA in. 
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Figuur 5.89: Horizonta/e contourp/ot, op y=4 m, van de statische druk in Pa voor de huidige situatie. 

Windrichting is 2410. Te zien is dat bij wang B de grootste drukverschillen aanwezig zijn tussen de 

wang en het ArenAdek. 

In Figuur 5.90 is dezelfde horizontale contourplot weergegeven, maar dit keer voor de 

variant waarbij de helft van de staalplaten bij de dakgoot zijn verwijderd. In deze figuur is 

te zien dat de koude lucht nu bij zowel wang B als wang C de ArenA instroomt. Een 

verklaring kan wederom gegeven worden door te kijken naar de statische druk op dezelfde 

hoogte. In Figuur 5.91 is te zien dat er nu ook bij wang C een redelijk drukverschil 

aanwezig tussen de wang en het ArenAdek net voor de wang. 
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Figuur 5.90: Horizontale contourplot, op y=4 m, van de luchttemperatuur in °c voor de variant met 

de staalplaten bij de dakgoot voor de helft verwijderd. Windrichting is 241 0. 

In Figuur 5.92 staat de contourplot van de luchttemperatuur afgebeeld voor de variant met 

de staalplaten bij de dakgoot helemaal verwijderd. In vergelijking met de variant waarbij 

de staalplaten voor de he 1ft zijn verwijderd stroomt de koude lucht nu verder de ArenA in. 

Dit verschil zal waarschijnlijk worden veroorzaakt door de grotere thermische trek die 

ontstaat door het verwijderen van de ook de andere helft van de staalplaten. 
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Figuur 5.91: Horizontale contourplot, op y=4 m, van de statische druk in Pa voor de variant met de 

helft van de staalplaten bij de dakgoot verwijderd .. Windrichting is 241° . Te zien is dat er nu ook bij 

wang C redelijke drukverschillen aanwezig zijn tussen de wang en het ArenAdek. Dit verklaart de 

instroom van koude lucht bij wang C voor deze variant. 
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Figuur 5.92: Horizontale contourplot, op y=4 m, van de luchttemperatuur in °c voor de variant met 

de staalplaten bij de dakgoot helemaal verwijderd. Windrichting is 241°. 
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In Figuur 5.93 staan de luchttemperaturen op dezelfde horizontale snede op 4 m boven 

het ArenAdek weergegeven, nu voor de variant waarbij de ramen op de omloop van de 2e 

ring worden geopend. Er is weinig verschil met de basissituatie te zien. 

8 °c a 
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Figuur 5.93: Horizonta/e contourp/ot, op y=4 m, van de /uchttemperatuur in °c voor de variant 

waarbij de verhuisramen op de om/oop van de 2e ring zijn geopend. Windrichting is 241 o. 

De contourplot voor de luchttemperaturen op 4 m boven het ArenAdek voor de variant 

waarbij de transmissiefactor van het transparante deel van het dak met een factor 2 is 

verlaagd is weergegeven in Figuur 5.94. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat het verlagen 

van de transmissiefactor een grote invloed heeft op de luchttemperatuur in de ArenA. I\let 

als in de basissituatie stroomt er aileen koude lucht de ArenA in via wang B. 

In Figuur 5.95 is de variant getoond met het voor 47% geopende dak. Wederom is de 

contourplot weergegeven voor de luchttemperatuur. Te zien is dat bij deze variant de 

koude lucht door aile wangen de ArenA instroomt. Dit wordt veroorzaakt door de grotere 

thermische trek die ontstaat door het gedeeltelijk openen van het dak. Verder is te zien 

dat de luchttemperatuur verre van homogeen is bij een geopend dak. De luchttemperatuur 

varieert van 21
0 
C bij de wangen tot tegen de 30

0 
C tussen wang D en C. 
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Figuur 5.94: Horizontale contourplot, op y=4 m, van de luchttemperatuur in °c voor de variant met 

de transmissiefactor van het transparante deel van het dak gehalveerd. Windrichting is 241 0. 
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Figuur 5 .95: Horizontale contourplot, op y=4 m, van de luchttemperatuur in °c voor de variant met 

het dak voor 47% geopend. Windrichting is 241 0. 
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5.3.3.6 Discussie 

De thermische randvoorwaarden die zijn voor de simulaties zijn op 

schattingen van de 

dienen de resultaten uit 

deze 

5.3.3.5.3 als kwalitatief te worden 

beschouwd. Om kwantitatieve resultaten te verkrijgen dient er een instationaire 

thermische berekening te worden uitgevoerd. Dit zou kunnen gebeuren door de CFD

resultaten v~~r de luchtstroming te koppelen aan een gebouwsimulatieprogramma, waarin 

dan de thermische kunnen worden Het uitvoeren van 

complexe valt echter buiten de tijdspanne van dit afstudeeronderzoek. Het 

zou wei interessant om deze koppeling in de toekomst uit te voeren. 

Besluit 

Uit de resultaten zijn verschillende conclusies naar voren 

Ais eerste is in dit onderzoek te zien dat de richting van de luchtstroming door de 

ventilatieopeningen van de ArenA afhankelijk is van de drukverschillen over deze 

openingen. Hiernaast is aangetoond dat het stromingsveld voor de situatie waarin aileen 

thermische trek een rol speelt behoorlijk verschilt van het stromingsveld voor de situatie 

met zowel gedwongen stroming als thermische trek. 

Verder kan geconcludeerd worden dat er behoorlijk wat winst te halen valt met betrekking 

tot het ventilatievoud, door het openen van extra ventilatieopeningen boven in de ArenA. 

Deze winst varieert van gemiddeld 24% door het gedeeltelijk verwijderen van de 

staal platen bij de dakgoot, tot gemiddeld 43% voor het helemaal verwijderen van dezelfde 

tot maar liefst 167% gemiddeld over de windrichtingen door het voor 47% 

openen van het te deel van dak. 

Als wordt gekeken naar de kwalitatieve studie naar de binnentemperatuur van de ArenA 

kan worden dat het gedeeltelijk of helemaal verwijderen van de 

de dakgoot leidt tot een temperatuursdaling van enkele Celsius. Het openen van 

de verhuisramen op de omloop van de 2e ring heeft zeer weinig effect op luchttemperatuur 

in de ArenA. Het effect van deze maatregel is slechts zichtbaar nabij de acht locaties waar 

de verhuisramen zijn opengezet op de omloop van de 2e ring. Het verwijderen van de 

rondom de hele ArenA, waardoor de invloed hiervan ook op meer 

zichtbaar is. De kan het beste worden door ofwel het 

beperken van de in de ArenA of het openen van het dak. 
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6 Vergelijking nlet handberekening 
In het vorige hoofdstuk complexe CFD-simulaties I'l\II"ll'lr'" om onder andere het 

ventilatievoud uit te rekenen. Om het nut van dergelijke complexe en tijdrovende CFD

studies aan te tonen voor de analyse van de ventilatie zal er in dit hoofdstuk een 

vergelijking worden gemaakt tussen de resultaten van de CFD-simulaties en de resultaten 

van een ter bepaling van de ventilatie. 

6.1 Theorie 
Voor de wordt gebruik van een fomule uit het AsHRAE-handboek 

(AsHRAE 1993b). Met deze handberekening kan een volumestroom worden berekend 

welke het gevolg is van thermische trek door een ruimte. De handberekening gaat uit van 

een sterk geometrie, waarin twee openingen 

De formule uit het AsHRAE handboek is als 

Met: 

Q 

K 

A 

9 

T; 

Q=K·A· 

volumestroom 

coefficient voor de 

= van de kleinste 

versnelling van de zwaartekracht 

afstand tussen middelpunt onderste 

neutrale druk 

binnentemperatuur 

buitentemperatuur 

6.2 Berekening 

(ASH RAE 1993b): 

en de lijn met de 

[m] 

[K] 

[K] 

In Figuur 6.1 staat de velreE~nvOudlqlde " "","\n-o,,,,l"rl van de ArenA weergegeven. 

de berekening van een opening aan de onderkant en een aan bovenkant, 

de vier wangen samen genomen als een opening met een oppervlakte van 170 m2• De 

openingen aan de bovenzijde, dus de openingen bij de slagregenschermen en de 
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bij de dakgoot elkaar opgeteld en hebben samen een oppervlakte van 

----l""""'- ....... --

Figuur 6.1: Forse van de geometrie van de ArenA. Al is de in/aat in mL, bestaande uit 

de vier wangen, A2 is de uitlaat bestaande uit de overige openingen in m2• 

Voor de van de volumestroom door de ArenA nog enkele waarden nodig. 

De van de ArenA is 72 m, de binnenruimte is echter minder hoog. De lijn met de 

neutrale druk bevindt zich normaliter op de halve hoogte van een binnenruimte. Het 

van de wangen op ongeveer 3,35 m De afstand tussen dit 

middelpunt en de lijn met een neutrale druk is dan ongeveer 30 m. De temperaturen 

uit de CFD-simulaties naar voren gekomen. Voor de basissituatie de 

op zo'n 302 K en de bUitentemperatuur op 293 K. ASHRAE ( 

aan dat voor de 'discharge coefficient' een waarde van kan worden gebruikt als 

er meerdere openingen in de ruimte zijn. Verder ASHRAE nog aan dat de 

kleinste opening moet worden in dit geval dus de wangen. 

Invullen van bovenstaande waarden in formule 6.1 levert dan een volumestroom door de 

wang van: 

= 0,65 . 170 -[ 2 . 8 . - 293)/302 r,5 1, (6.2) 

Ais de twee openingen niet gelijk dient de volumestroom verhoogd te worden met een 

bepaald Met welk dit dient te is afhankelijk van de 

tussen de oppervlakte van de inlaat en de oppervlakte van de uitlaat. In dit 

is deze ratio 215/170= Uit Figuur 6.2 blijkt dat een verhouding tussen de 

inlaat en uitlaat van 1,26, de volumestroom met zo'n 10% \JP,rn()('I("!1' dient te worden. De 

totale volumestroom wordt dan 106 m3/s. 
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Figuur 6.2: Percentage waarmee de volumestroom 

verhouding tussen de in/aat en uitlaat en vice versa 

dient te worden als functie van de 

M,,,)J,r<foie 1993b) 

Om het ventilatievoud te In',u .. <=.n moet de volumestroom nog gedeeld worden door het 

volume van de ArenA. Het volume van de ArenA bedroeg ongeveer 1'106 
I waardoor het 

ventilatievoud als van thermische trek kan worden vastgesteld op 1,84 

6.3 Vergelijking ltaten 
In de vorige is het ventilatievoud op 1,84 h-1 berekend met de formule uit het 

ASHRAE-handboek. In 5.3.3.5.1 is het ventilatievoud voor de situatie, 

met aileen thermische trek als kracht voor de luchtstroming, en berekend met 

CFD op De handberekening zit dus een factor dan de CFD

berekening. Dit is een niet geringe afwijking, welke veroorzaakt wordt door de vele 

die nodig om de te kunnen maken. Zo is de 

van de ArenA vereenvoudigd tot een rechthoek. 

6.4 Discussie 
De handberekening is slechts een van de vele methoden die bestaan om de volumestroom 

als gevolg van thermische trek te berekenen. Dit onderzoek heeft echter niet als doel 

gehad deze methoden stuk voor stuk te Een uitgebreide van de 

verschillen tussen CFD-resultaten zou wellicht interessant kunnen zijn. Wellicht dat voor 

ruimten met een de handberekening wei resultaten kan 

opleveren. In dit hoofdstuk is aileen gekeken naar het ventilatievoud als gevolg van 

thermische trek in een ruimte. De situatie wordt anders als er ook wordt naar de 

ventilatie onder invloed van wind, al dan niet in combinatie met thermische trek. Ook hier 

zou nader onderzoek zich op kunnen richten. 

6.5 Condusie 
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het bepalen van het ventilatievoud, in een zeer complexe 

geometrie als die van de Amsterdam ArenA, aan de hand van een handberekening leidt tot 
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een verschil van 50% qua uitkomst. Wellicht is een handberekening een goede methode 

om het ventilatievoud te schatten van ruimten met een eenvoudige 

berekenen van het ventilatievoud van 

berekeningen te kort schieten. 

zullen 

voar het 
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7 Discussie 
Een onderzoek geeft altijd 

al een discussie 

tot de nodige discussie. Per hoofdstuk is er waar 

over het desbetreffende hoofdstuk. In dit hoofdstuk zullen 

deze discussies niet worden de discussie in dit hoofdstuk biijft beperkt tot een 

discussie over het onderzoek. 

In dit onderzoek zijn 

thermisch klimaat is 

in de ArenA, waarna een 

Aan de hand van de resultaten van de 

van het 

is 

een CFD-model gemaakt om de huidige situatie te alsmede verschillende 

bouwkundige varianten. Dit CFD-model is een model waarin zowel de geometrie 

en binnenruimte van de ArenA gemodelleerd, als de stedelijke omgeving rond de 

ArenA. Deze combinatie zorgt ervoor dat het CFD-model een complexiteit bezit. 

Voordeel is echter wei dat de luchtstroming door de openingen van de ArenA goed kan 

worden gemodelleerd, vee I beter dan met welke andere handberekening of 

gebouwsimulatieprogramma dan ook. Een handberekening zoals die is uitgevoerd in 

Hoofdstuk 6 zal leiden tot forse voor wat betreft de ventilatievoud en de 

de aannames die zijn om de thermische 

berekeningen uit te voeren is er slechts sprake van een kwalitatieve thermische analyse. 

Dit is een gem is, maar gezien de 

totale instationaire thermische 

van dit onderzoek was het niet mogelijk een 

uit te voeren voor de ArenA. 
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8 Conclusies en nbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies van dit afstudeeronderzoek worden besproken. 

Allereerst zullen de belangrijkste conclusies van de metingen worden besproken, waarna 

de conclusies van de CFD-simulaties en de conclusies naar aanleiding van de vergelijking 

worden Na de conclusies tussen de CFD-simulaties en een 

zullen aanbevelingen worden gericht op het verbeteren van het binnenklimaat en 

voor 

1 Conclusies 

8.1.1 Metingen 

Uit de is gebleken dat er een behoorlijk verschil is tussen het binnenklimaat als 

het dak geopend is en het binnenklimaat als het dak is. In beide situaties stijgt de 

gedurende de harder dan de buitenluchttemperatuur, bij een 

dak is deze echter het grootst. De stijging van de 

luchttemperatuur in de ArenA ten opzichte van de stijging van de buitentemperatuur wordt 

veroorzaakt door de die de ArenA binnenkomt. Verder is gebleken dat de 

met name met een n<>,c:II"I't<>n te wensen over laat. Gedurende de nacht kan 

de ArenA zijn warmte niet voldoende kwijt, waardoor de in de ArenA al 

aan het begin van de dag boven de temperatuur van de buitenlucht ligt. 

concerten stijgt de luchttemperatuur met enkele onder invloed van de 

van de bezoekers en de apparatuur. Hiernaast de vochtigheid en 

het in de ArenA. 

De luchtsnelheid in de wangen is voor een gesloten dak stukken als met een geopend 

dak. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de thermische trek die hoger wordt 

een geopend dak. 

Het ventilatievoud in de ArenA met gesloten dak rond de 

8.1 CFD 

Met behulp van CFD simulaties uitgevoerd van de ArenA in 

varianten van de ArenA, waarin aanpassingen 

huidige vorm, en van 

om het binnenklimaat te 

157 



Conclusies en aanbevelingen 

verbeteren. Door het van CFD is het ""A/o",.or de luchtstroming door de 

verschillende openingen, en dus ook het te voorspellen 

De belangrijkste conclusies dat het maken van extra openingen boven in de ArenA 

leidt tot een hoger ventilatievoud. Deze toename varieert van gemiddeld zo/n 24% voor 

het verwijderen van een deel van de bij de dakgoot, tot zo'n 167% voor het 

gedeeltelijk openen van het dak. 

Verder is dat het van de in de ArenA de luchttemperatuur 

ook flink kan Ook het openen van het dak de luchttemperatuur 

aanzienlijk. De minste invloed op de luchttemperatuur heeft het openen van de 

verhuisramen op de omloop van de 

temperatuur in de ArenA. 

Deze zorgen slechts lokaal voor een lagere 

De met CFD waarden voor het ventilatievoud in de buurt van het 

gemeten ventilatievoud. Waar de het ventilatievoud op ongeveer 0,7 lag, 

wordt er met CFD een ventilatievoud "o,'V",::"'1"n van 1,0. er nog verschillende 

oorzaken te benoemen voor dit zoals onder andere een andere windsnelheid ten 

tijde van de of een ander tussen de ArenA en omgeving. 

Uit de vergelijking tussen het de simulaties met wind en de simulaties 

zander wind is naar voren dat de wind het behoorlijk kan 

veranderen. In de simulatie zonder wind wordt het stromingsveld bepaald door de 

aanwezige thermische trek, door aile wangen lucht naar binnenstroomt en boven 

in het stadion weer de ArenA uitstroomt. de simulaties met wind stroomt er slechts in 

een wang lucht naar binnen. Verder bleek het ventilatievoud zander wind hager te zijn dan 

met wind, dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de wind en de stroming door 

thermische trek elkaar tegen werken. 

8.2 Aanbevelingen voor vervolgond k 
Na aanleiding van dit onderzoek er nag voldoende vragen Vervolgonderzoek 

is dan ook zeker "<>'iAl<>,n<::1' 

Ais eerste zou er een uitgebreid comfortonderzoek kunnen worden onder 

bezoekers van de concerten in de zomer in de ArenA. Op deze manier kan gekeken worden 

of de bezoekers zich zo oncomfortabel voelen als de uit Hoofdstuk 4 hebben 

uitgewezen. Misschien dat het met het comfort wei nog valt. 

Ten tweede zou er nog een CFD-model van de ArenA kunnen worden, waarbij het 

ArenAdek meer gedetailleerd zou worden Zodoende kan er worden of 

de afwijkingen die zijn gevonden in de validatiestudie met 

windmeting worden veroorzaakt door de 

onderzoek zijn 

van de resultaten van de 

in het ArenAdek die in dit 
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Verder kan er met betrekking tot de thermische berekening in CFD nog veel onderzoek 

verricht worden. In dit onderzoek zijn veel aannames gemaakt met betrekking tot 

oppervlaktetemperaturen in de ArenA. Door deze aannames is er slechts een kwalitatieve 

thermische analyse mogelijk. Het zou goed zijn om de ArenA in een 

gebouwsimulatieprogramma thermisch door te rekenen, waarbij v~~r de luchtstroming de 

resultaten van CFD-simulaties zouden kunnen worden gebruikt. 

Nader onderzoek naar de drijvende krachten voor natuurlijke ventilatie is wenselijk. Uit de 

simulaties bleek dat het ventilatievoud afhankelijk is van de balans tussen thermische trek 

en wind. Het ventilatievoud bleek zelfs groter als er geen wind aanwezig was. Onderzoek 

naar de invloed van beide drijvende krachten op de natuurlijke ventilatie zou wellicht 

kunnen bijdragen in een beter inzicht in deze natuurlijke ventilatie van gebouwen, 

waardoor toekomstige gebouwen een beter ontworpen ventilatiesysteem zouden kunnen 

krijgen. 

Uiteraard zou het zeer zinvol zijn om een algemeen onderzoek te starten naar natuurlijk 

geventileerde stadions en/of andere grote ruimten. Ais er meer bekend is over de mate 

van ventilatie van dergelijke bouwwerken, kan er wellicht al in de ontwerpfase beter 

rekening mee worden gehouden. 
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