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1 Wat is FDS 

1.1 Korte beschrijving  

FDS staat voor fire dynamics simulator is een computerprogramma dat brand- en 

rookverspreiding simuleert in een 3D-model. Het programma kan worden gebruikt doordat 

de gebruiker het model opbouwt en er verschillende parameters in definieert. De 

gebruikerschrijft een code in een tekstbestand die door het programma omgezet wordt in 

een ruimte en een brand die daarin plaatsgrijpt. 

 

De doelstelling is om een model op te bouwen dat de werkelijkheid zo goed mogelijk 

benadert. Hierdoor kan het model een nauwkeuriger resultaat berekenen. Het programma 

is opgebouwd uit verschillende submodellen waarin allerlei processen plaatsvinden. Het is 

cruciaal dat men beseft dat het slechts over een model gaat. Het is immers onmogelijk om 

de werkelijkheid tot in de kleinste details na te bouwen. Dat zou het model veel te complex 

maken. Daarom dient bij de opbouw van het model nagedacht te worden over de 

randvoorwaarden en de vereenvoudigingen die nodig zijn om het programma uitvoerbaar 

te maken. Belangrijke vragen zijn hierbij: welke parameters zijn belangrijk en welke zijn 

dat minder? Tot welke nauwkeurigheid moet men gaan? Welke zijn de gevoeligste 

parameters? 

 

Een vergelijking kan hier meer duidelijkheid verschaffen. In de bouwkunde wordt op 

plannen gewerkt met de centimeter als nauwkeurigheid. Op een bouwwerf worden de 

muren uitgezet op een centimeter nauwkeurig. Dat is voldoende nauwkeurig om een 

functioneel gebouw te bekomen. In de machinebouw wordt gewerkt met de millimeter als 

nauwkeurigheidsfactor. Daar zou een centimeter te ruw zijn. Denk aan het ontwerp van en 

wasmachine. Als de tolerantie op de afmeting van de opening voor de deur van de machine 

één centimeter zou zijn en op de deur zelf ook, dan is het best mogelijk dat er aan het 

einde van het productieproces veel deuren groter zijn dan de opening waarvoor ze bedoeld 

zijn. Bij het bouwen van instrumenten wordt gewerkt met tienden van een millimeter of 

zelfs honderdsten van een millimeter als nauwkeurigheid. Dit vereist speciale 

meetapparatuur zoals de schuifmaat en de schroefmaat. 

 

Wat als een bouwvakker zo nauwkeurig zou moeten werken? Dat zou gigantisch veel tijd 

vragen en het biedt geen meerwaarde. 

 

In een FDS model zal dikwijls gewerkt worden met maten tussen de 10 cm en de meter 

als kleinste maat. Het model wordt dan opgebouwd uit cellen van een bepaalde afmeting. 

Indien 10 cm gekozen wordt als afmeting, dan ontstaat een model dat eigenlijk bestaat uit 

allemaal kubussen van 10 cm. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor balken met 

drie verschillende afmetingen voor de drie richtingen. Deze afmetingen hebben grote 

gevolgen op de rest van het model. De verzameling van de cellen wordt het domein 

genoemd. De verdeling van de cellen erin wordt de grid genoemd. De grid size is een erg 

belangrijke parameter. Alles dat een kleinere dimensie heeft dan de celgrootte dient te 

worden gemodelleerd. Alles dat groter is dan de celgrootte kan worden gesimuleerd. Dit 

wil zeggen dat de natuurlijke processen kunnen worden berekend. 

 

FDS verdeelt het domein dus in een groot aantal kubussen (cellen). Vervolgens gaat het 

berekenen wat er gebeurt: de fysische gevolgen van de rookverspreiding worden 

gemodelleerd. Het indelen in cellen wordt ook het discretiseren van de ruimte genoemd. 
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In elke cel wordt berekend wat er gebeurt (temperatuur, stromingssnelheid in de drie 

richtingen, massafracties, …). De tijd wordt echter ook gediscretiseerd. Dit wil zeggen dat 

de tijd in stukjes gekapt wordt. Elke stukje tijd wordt een tijdstap genoemd. Bij elke 

tijdstap wordt een nieuwe berekening uitgevoerd om de nieuwe fysische toestand te 

bepalen. Stel dat we een roetdeeltje volgen dat meevliegt in de rookstroming. Hierdoor zal 

het roetdeeltje op zijn traject meerdere cellen aandoen. Indien het bij het begin van de 

tijdstap in een bepaalde cel aanwezig is, dan mag het aan het einde van een tijdstap in 

een naastliggende cell terecht gekomen zijn. Het mag ook nog steeds in de originele cel 

zijn. Het is echter niet toegelaten dat het deeltje op het einde van de tijdstap een paar 

cellen verderop terechtkomt. Dit zou er immers toe leiden dat er voor de tussenliggende 

cellen geen informatie beschikbaar is. Er wordt immers maar informatie bijgehouden aan 

het begin van elke tijdstap. De grootte van de tijdsstap wordt dus bepaald door de snelheid 

waarmee alles evolueert. 

 

Een heleboel processen zijn belangrijk tijdens een brand. Als die simulatie een goede 

voorstelling moet geven van de werkelijkheid, dan zullen die verschillende processen 

correct gesimuleerd moeten zijn.  

 

Een belangrijk proces is de stroming. Tijdens een brand is er altijd stroming. Lucht en 

gasvormige brandstof en verbrandingsproducten stromen doorheen de ruimte. De 

stroming bepaalt waar een brandbaar mengsel ontstaat. De stroming moet dus correct 

weergegeven worden. Dit geldt zowel in het domein – voor stroming met grote afmetingen 

t.o.v. de grid size - als in de cel. Deze laatste is een belangrijk aspect van de simulatie. 

Het wordt de subgrid scale genoemd, alles dat kleiner is dan de afmetingen van een cel.  

 

De verbrandingsprocessen op zich spelen ook een belangrijke rol. De werkelijke 

verbranding is veel te complex. Hier moeten dus ook keuzes gemaakt worden. 

1.1.1 Hydrodynamisch model of stromingsmodel 

Osborne Reynolds onderzocht stroming doorheen een buis. Hij beschreef dat een dergelijke 

stroming op een bepaald moment overgaat van een laminaire naar een turbulente 

stroming. In de hydraulica wordt hiervoor het Reynolds getal Re gebruikt. Zodra het 

Reynolds getal groter wordt dan 2000 krijgen we een turbulente stroming. Bij brand is er 

altijd een turbulente stroming aanwezig. 

 

Eenzelfde benadering kan gebruikt worden om andere stromingen te beschrijven, 

stromingen die niet in een buis plaatsvinden. Indien verschillende soorten stromingen 

(rook, de golven, wolken, …) bestudeerd worden, dan komt men al snel tot de conclusie 

dat de meeste stromingen turbulent zijn.  

 

Turbulentie is een eigenschap van de stroming, niet van de vloeistof of van het gas dat 

stroomt. Denk hierbij aan een stroming doorheen een buis. Aan lage snelheid zal de 

vloeistof op een laminaire manier doorheen de buis stromen. Naarmate de snelheid 

verhoogt wordt, zal het Reynolds getal toenemen. Op een bepaald moment wordt 

overgegaan van de laminaire naar de turbulente stroming. 

 

Turbulentie heeft een aantal belangrijke eigenschappen: 

• Chaotisch of willekeurig 
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• Dissipatief 

• Diffusief 

• Vorticiteit 

Een mooi praktisch voorbeeld van het gebruik van turbulentie is melk in een kopje koffie. 

Iedereen die een beetje melk bij de koffie doet, begint te roeren. Met behulp van een lepel 

worden de twee vloeistoffen in beweging gebracht. Er ontstaat turbulentie. Er ontstaan 

wervels die soms aan het oppervlak goed zichtbaar zijn. De koffie en de melk die ervoor 

redelijk goed gescheiden waren, worden nu goed gemengd. Wanneer gestopt wordt met 

roeren, gaat de beweging nog even verder om erna tot stilstand te komen. De energie die, 

door te roeren, overgebracht werd naar de vloeistof is gedissipeerd. 

 

De Rus Andrey Kolmogorov bedacht een systeem met verschillende schalen (wervels). Hij 

beschreef dat de energie geproduceerd wordt bij de grote schalen. In het voorbeeld 

hierboven is dat de koffielepel die grote bewegingen maakt in het kopje. De energie wordt 

vervolgens van de grote wervels overgedragen op kleinere wervels. En daarna van de 

kleinere wervels naar nog kleinere wervels. Op die manier gaat het verder totdat de 

viscositeit van de vloeistof de beweging tot stilstand brengt. 

 

Big whirls have little whirls that feed on their velocity, and little whirls have lesser whirls 

and so on to viscosity 

Lewis Fry Richardson 

 

 

Figuur 1 De schematische voorstelling van de kolmogorov schalen (figuur: zie [5]) 

Het is hiermee ook duidelijk dat het grootste gedeelte van de energie in de grote wervels 

zit. Dit is belangrijk want bij CFD software probeert men de stroming te simuleren. Op dat 

de simulatie juist zou zijn, moet de simulatie een voldoende groot gedeelte van de energie 

simuleren. 

 

De zogenaamde Navier-Stokes vergelijkingen beschrijven het gedrag van de stroming. 

Deze vergelijkingen zijn echter uiterst complex. Hoewel ze al meer dan 100 jaar oud zijn, 

heeft nog niemand een manier gevonden om ze analytisch op te lossen. De Navier-Stokes 

vergelijkingen zijn één van de uitdagingen voor de moderne wiskunde.  

 

Omdat er geen analytische oplossing (vb: F = m.g) mogelijk is, worden deze vergelijking 

numeriek opgelost. Dit betekent dat de ruimte waarin de stroming plaatsvindt, opgedeeld 

wordt in veel kleine volumes. Dit heet het discretiseren van de ruimte. Vervolgens wordt 
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er voor elk volume uitgerekend wat er gebeurt. Dit wordt een numerieke oplossing 

genoemd. Hiervoor worden de behoudswetten gebruikt: 

• Wet van behoud van energie 

• Wet van behoud van impuls 

• Wet van behoud van massa 

De tijd wordt ook gediscretiseerd. Hierdoor ontstaan tijdsstappen. Bij numerieke methodes 

wordt voor een tijdstap uitgerekend wat er gebeurt in elk volume. Vervolgens wordt de 

berekening herhaald voor de volgende tijdstap. Het aantal volumes in een ruimte varieert 

tussen enkele tienduizenden tot enkele miljoenen. Dit betekent dat het aantal 

berekeningen enorm hoog oploopt. De numerieke methode leidt tot een oplossing maar er 

is zeer veel rekenkracht voor nodig. Daarenboven duurt zo’n berekening erg lang. Een 

computer die twee weken aan het rekenen is, is geen uitzondering. Daarom zijn er 

strategieën uitgewerkt om de stroming te gaan bepalen. 

• Direct numerical simulation (DNS) 

• Large eddy simulation (LES) 

• Reynolds averaged navier stokes (RANS) 

Bij DNS worden de navier-stokes vergelijkingen opgelost voor alle lengteschalen van de 

ruimte. Dit betekent dat de grootte van de volumes zeer klein zal zijn. Indien afmetingen 

van het volume groot zouden zijn ten opzichte van de grootte van de wervel, dan gaat er 

immers informatie verloren. Om dat te vermijden, wordt bij DNS gewerkt met zeer kleine 

volumes (grootte van orde 1 mm³). Dit leidt tot enorm grote aantal cellen en dus tot zeer 

lange rekentijden. Hierdoor is DNS enkel geschikt voor onderzoekstoepassingen. Deze 

strategie kan niet gebruikt worden om praktische problemen op te lossen. De benodigde 

rekenkracht is hiervoor niet beschikbaar. 

 

Bij LES wordt een vereenvoudiging toegepast om de rekentijd te verkorten. De grote, 

driedimensionale, turbulente bewegingen worden uitgerekend terwijl de kleinere 

bewegingen gesimuleerd worden met een model (vb. het Deardorff model). Large Eddy 

Simulation vertaalt zich naar Grote wervel simulatie. De ontwerper kiest een rekenrooster 

(een grid) met bepaalde afmetingen. Alles wat kleiner is dan deze afmetingen wordt 

gemodelleerd. De ontwerper moet ervoor zorgen dat de afmetingen van het rooster 

voldoende klein zijn. In hoofdstuk 2.3.2 wordt een formule opgegeven om een schatting 

te maken van de celgrootte. Opdat een LES-simulatie voldoende accuraat zou zijn, dienen 

de wervels die 80% van de energie vertegenwoordigen uitgerekend worden. De enorme 

toename in rekenkracht van de afgelopen decennia heeft bijgedragen tot de populariteit 

van deze methode. Hierdoor is het immers mogelijk om met steeds fijnere rekenroosters 

te werken. 

 

Bij RANS wordt er verder vereenvoudigd. Er wordt een set van transportvergelijkingen 

opgelost door de tijdsgebonden turbulente fluctuaties te scheiden van de gemiddelde 

snelheid van de stroming. In het kader van deze strategie worden een aantal onbekenden 

opgelost door Reynolds spanningen te introduceren. Hiervoor is een turbulentiemodel (vb 

het k-ε model) nodig.  
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1.1.2 Verbrandingsmodel 

Verbranding is een enorm complex proces waarbij verschillende fysische en chemische 

processen een rol spelen. Indien de verbranding in al zijn aspecten zou moeten uitgerekend 

worden, dan zou dit leiden tot zeer lange rekentijden. Omdat dit niet aanvaardbaar is voor 

praktische toepassingen, wordt ook het verbrandingsproces gemodelleerd. Dit betekent 

dat er een aantal vereenvoudigingen worden doorgevoerd. 

 

FDS biedt verschillende verbrandingsmodellen aan. Deze verbrandingsmodellen werken 

allemaal met één soort gasvormige brandstof. Werken met meerdere soorten brandstof 

leidt tot een extra complexiteit die men wil vermijden. Extra complexiteit leidt immers tot 

langere rekentijden. De brandsnelheid (burning rate) van verschillende vaste brandbare 

stoffen of brandbare vloeistoffen worden door FDS aangepast op basis van het verschil in 

verbrandingswarmte tussen de verschillende brandstoffen. Eigenlijk komt er een 

verbrandingsreactie op basis van één brandstof die dient als surrogaat voor alle 

brandstoffen. Deze brandstof bestaat dan uit koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. De 

brandstof kan opgegeven worden of er kan gewerkt worden met een brandstof waarvan 

de eigenschappen gekend zijn door FDS. Een lijst van door FDS gekende gassen is te 

vinden in tabel 12.1 in de User’s Guide. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mixing-controlled combustion en finite rate 

combustion. Bij het eerste wordt uitgegaan van de aanname dat de verbranding oneindig 

snel plaatsvindt zodra de brandstof en de zuurstof gemengd zijn. In de tweede wordt 

rekening gehouden met een verbrandingssnelheid. Dit tweede model houdt echter in dat 

de rekentijd sterk toeneemt. Omwille van deze reden wordt vooral gewerkt met mixing-

controlled combustion.  

 

In de single-step, mixing-controlled combustion reageert de brandstof met zuurstof om 

CO2, water, roet en CO te vormen.  

 

In hoofdstuk 13 van de User’s Guide [3] is veel meer info te vinden over de 

verbrandingsmodellen. Mits het gebruik van de juiste inputparameters is de impact van de 

keuze van het verbrandingsmodel beperkt in vergelijking met andere submodellen. 

1.1.3 Straling 

Warmtestraling is een fenomeen dat erg veel vraagt van de rekencapaciteit van de 

computer waarop FDS gedraaid wordt. FDS biedt verschillende mogelijkheden om de 

nauwkeurigheid waarmee de straling uitgerekend wordt, te beïnvloeden. Het is immers 

niet voor elke toepassing nodig om een zeer nauwkeurige schatting te hebben van de 

straling. 

 

In de input file kan een RADI line gedefinieerd worden waarop aan FDS instructies gegeven 

worden over het berekenen van de straling. 

 

Het is mogelijk om aan FDS te vragen om de straling niet uit te rekenen. Dit gebeurt door 

RADIATION=.FALSE. toe te voegen aan de RADI line. Deze keuze bespaart 20% van de 

rekentijd. Deze optie wordt echter enkel gebruikt voor onderzoek of wanneer het praktisch 

verantwoord is (bv. parkeergarages). 
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De belangrijkste parameter voor de straling is de radiatieve fractie, Xr. Dit is het gedeelte 

aan vrijgekomen energie dat verspreid wordt via straling. Deze parameter kan opgegeven 

worden in de input file van FDS op de REAC line (zie later). De radiatieve fractie wordt 

vastgelegd met RADIATIVE_FRACTION. 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE', RADIATIVE_FRACTION=0.30/ 

 

In realiteit wordt de stralingsenergie bolvormig verdeeld. FDS zal die bolvorm echter gaan 

benaderen met een aantal stralen. De energie wordt dan evenredig verdeeld over elk van 

die stralen in plaats van over een bol. Een bol zou dan overeenkomen met een oneindig 

aantal stralen. Het aantal stralen dat standaard ingesteld staat is 100. Het is echter 

mogelijk om dit aantal te verhogen om een nauwkeurigere stralingsberekening te 

bekomen. Dit kan met de parameter NUMBER_RADIATION_ANGLES.  

 

De straling wordt berekend met een zogenaamde transportvergelijking. Deze berekening 

wordt om de zoveel tijdstappen uitgevoerd (standaard: elke 3 tijdstappen). Hoe meer de 

berekening uitgevoerd wordt, hoe nauwkeuriger het resultaat. Het is mogelijk om de 

berekening elke tijdstap te laten gebeuren door de parameter TIME_STEP_INCREMENT 

gelijk te stellen aan 1.  

 

In hoofdstuk 14 van de User’s Guide [3] is veel meer info te vinden over de 

stralingsmodellen. 

1.2 Randvoorwaarden 

Er zijn een aantal randvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden opdat FDS goed zou 

functioneren. Het is bij het opstellen van de input file belangrijk dat zaken zoals de 

omgevingstemperatuur, wind, … correct worden opgenomen in de input file. Hier wordt te 

weinig aandacht aan besteed ondanks het feit dat de meeste fouten hier worden gemaakt. 

1.3 Beperkingen 

FDS is een zeer krachtig programma en het wordt gratis ter beschikking gesteld. Het 

programma heeft echter ook enkele grote beperkingen. De belangrijkste worden hieronder 

besproken. 

 

FDS werkt met een cartesiaans assenstelsel. De cellen kunnen kubussen zijn of ze kunnen 

een balkvorm hebben. Alle andere vormen zijn niet mogelijk voor FDS. Daar komt bovenop 

dat FDS het best werkt als de vorm van de cel de kubus benadert. De drie dimensies van 

balkvormige cellen (breedte, lengte en hoogte) mogen dus onderling niet zoveel 

verschillen. Dit betekent dat FDS niet zo geschikt is voor toepassingen waar schuine 

vlakken of gebogen vlakken worden gebruikt. Een gebogen gang is een voorbeeld van een 

toepassing waar FDS het moeilijk mee heeft. Er moeten kunstgrepen gebruikt worden om 

die geometrie te simuleren. In de industrie worden andere CFD-modellen gebruikt zoals 

bvb Fluent die wel toelaten dat ronde vormen gesimuleerd worden. Het voordeel dat FDS 

heeft t.o.v. deze commerciële pakketten is dat FDS speciaal gemaakt is voor brand en dat 

alle standaard instellingen ook op die manier gekozen worden. Pakketten zoals Fluent zijn 

veelzijdiger dan FDS en worden bijvoorbeeld gebruikt voor ontwerp van vliegtuigen, auto’s, 

windmolens, … Alles waarbij stromingen een rol spelen. Het gevolg daarvan is dat heel wat 
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standaard instellingen niet goed gekozen zijn om er brandsimulaties mee te doen. Het 

vraagt dan een gespecialiseerde ingenieur om de juiste instellingen te kiezen.  

 

FDS werkt vooral goed voor geventileerde branden. De verbrandingsprocessen die dan 

plaatsvinden worden goed gemodelleerd. Bij een volontwikkelde brand en een brand in de 

ontwikkelingsfase zal FDS goede resultaten opleveren. Het model is momenteel niet zo 

goed in het berekenen van ondergeventileerde branden. Bij onder geventileerde branden 

wordt de invloed van ventilatie erg groot vooraleer er een well-mixed situatie ontstaat. Er 

zijn dan enorm grote temperatuursgradiënten in het compartiment. Het samenspel tussen 

alle factoren, en in het bijzonder tussen de aanwezige ventilatie en het verbrandingsproces, 

wordt dan zeer complex. Momenteel wordt er onderzoek gedaan dat ertoe zal leiden dat 

onder geventileerde branden ook correct gemodelleerd kunnen worden. 

 

De straling wordt niet 100% realistisch gemodelleerd in FDS (zie hierboven) om de 

rekentijd beperkt te houden. De methodiek om te werken met een beperkt aantal stralen, 

leidt ertoe dat de uitgestraalde energie geconcentreerd wordt op een beperkt aantal punten 

in plaats van over een oppervlak. Hierdoor kunnen in de simulatie hot spots ontstaan die 

er in realiteit niet zijn. 

 

FDS is oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassingen waarbij de HRR werd opgegeven door 

de gebruiker. In die toepassingen is het model behoorlijk nauwkeurig. Indien er echter 

gewerkt wordt met simulaties waarbij het model zelf de HRR moet voorspellen, dan 

ontstaat er een hogere onzekerheid op het resultaat.  

 

Voor de volledigheid wordt er ook vermeld dat FDS werkt met de zogenaamde Low Mach 

approximation. Dit betekent dat FDS er van uitgaat dat er enkel “trage” stromingen 

gebruikt worden. Traag betekent dat het Mach getal van de stroming lager is dan 0.3. Het 

gaat dan over stromingen met een snelheid beneden de 99 m/s of 356 km/h. Het spreekt 

voor zich dat er in normale brandtoepassingen geen problemen zijn hiermee. Het 

onderzoeken van de verbrandingsprocessen in straalmotoren zal echter niet lukken in FDS. 

1.4 Hoe werkt het? 

FDS is een gratis programma. Hoewel het een zeer complex programma is met zeer veel 

wiskunde en wetenschap onder de motorkap, m.a.w. enorm veel werk om het te 

programmeren, wordt het gratis aangeboden door de Amerikaanse overheidsinstantie 

NIST. Dit houdt echter in dat de interface niet zo gebruiksvriendelijk is. 

 

Een berekening met FDS start met een inputfile. Dit is een bestand waarin alle informatie 

staat die het programma nodig heeft om de gevraagde berekening uit te voeren. Dikwijls 

wordt kladblok gebruikt om zo’n bestand aan te maken. Het bestand bestaat dus enkel uit 

tekst zonder opmaak. Het is belangrijk om hier goed na te denken over het doel van de 

berekening. Wat wil men juist aantonen met de CFD-berekening? In hoofdstuk 2 wordt 

dieper ingegaan op het samenstellen van zo’n input file. 

 

Er bestaan enkele betalende programma’s die wel een goede interface aanbieden. 

Programma’s zoals Pyrosim laten toe om te werken met bestaande architectuurplannen als 

basis voor de berekening. Dit is een veel vlottere manier van werken. 
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Eens de inputfile klaar is, kunnen de berekeningen gestart worden. De rekentijd hangt af 

van verschillende factoren: grootte van het domein, rekenkracht van de computer, … Grote 

berekeningen kunnen gemakkelijk enkele weken duren. 

 

Eens de berekening klaar is kan men de output gaan bekijken. FDS produceert output op 

verschillende manieren. Er wordt een .smv bestand gegenereerd (zie hieronder). 

Daarnaast worden een aantal Excel tabellen aangemaakt met informatie uit de berekening. 

FDS zal enkel de gegevens bewaren waar naar gevraagd wordt in de input file. Het is dus 

niet mogelijk om na de berekening bijkomende gegevens op te vragen. Dit heeft zeer grote 

gevolgen! Indien er onvoldoende werk gestoken is in het opmaken van de input file, dan 

bestaat de kans dat er twee weken later, bij het analyseren van de data, blijkt dat er één 

waarde (bvb. De temperatuur op een bepaalde plaats) niet is bijgehouden. Meestal 

betekent dit dat de simulatie moet worden overgedaan. Het is dus zeer belangrijk om 

voldoende aandacht te besteden aan de input file. 

 

Als laatste wordt er ook een .out bestand gecreëerd. In dit bestand wordt alle informatie 

opgeslagen over de berekening zelf: welke versie van FDS er gebruikt werd, hoe lang ze 

geduurd heeft, wat de belangrijke beginvoorwaarden waren, … Deze informatie kan 

gebruikt worden voor het onderzoeken van problemen met de berekening. 

1.5 Wat is smokeview? 

Smokeview is een programma dat meegeleverd wordt met FDS. Het wordt eveneens gratis 

aangeboden door het Amerikaanse NIST. Smokeview zal de resultaten van de berekening 

van FDS inlezen en visueel voorstellen (zie figuur 2). In de hoofdstukken hieronder worden 

verschillende voorbeelden van berekeningen uitgewerkt. Vervolgens komt ook hier en daar 

informatie over het gebruik van smokeview aan bod. Meer informatie over smokeview is 

te vinden in de handleiding van smokeview. 

 

 

figuur 2 Screenshot van de voorstelling van de resultaten van de berekening van simulatie 6 in 
smokeview. 
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1.6 Verdere informatie 

In de hoofdstukken hieronder wordt uitleg gegeven bij de manier waarop FDS gebruikt 

wordt. Het is echter een zeer beperkte uitleg die enkel de bedoeling heeft om de 

beginnende gebruiker op weg te helpen. FDS wordt gratis ontwikkeld door het Amerikaanse 

NIST. In het pakket aan bestanden dat gedownload wordt bij de installatie zit er ook een 

map die Guides and release notes heet. In deze map zitten verschillende bestanden: 

• FDS User Guide: de handleiding van FDS (324 blz) 

• FDS Technical Reference Guide: Het wiskundig model achter FDS (177 blz) 

• FDS Verification Guide: De controle van de verschillende onderdelen van het model 

op de goede werking. Doet elk onderdeel waarvoor het geprogrammeerd is? (242 

blz) 

• FDS Validation Guide: De vergelijking van het model met resultaten van 

experimenten. Werkt het model? Levert het simulaties af die overeenstemmen met 

de realiteit. (746 blz) 

• FDS Configuration management plan: een overzicht van het system dat er is om 

het programma te onderhouden en verder te ontwikkelen (36 blz) 

• Smokeview User Guide: de handleiding van Smokeview (212 blz) 

• Smokeview Technical Reference Guide: De meer technische uitleg (84 blz) 

• Smokeview Verification Guide: De controle van smokeview. Doet het datgene 

waarvoor het geprogrammeerd is? (106 blz) 

In totaal zijn er dus bijna 2000 bladzijden informatie beschikbaar over dit software pakket. 

Het spreekt voor zich dat in deze syllabus slechts een heel beperkt fragment wordt 

aangeboden. Dit document  slechts een zeer korte introductie. Mensen die geïnteresseerd 

zijn en echt met FDS willen gaan werken, zullen handleidingen moeten gaan lezen. Het is 

daarbij aangeraden om zich te concentreren op de onderdelen die relevant zijn. Er bestaan 

ook goede opleidingen omtrent het gebruik van CFD in het algemeen en FDS in het 

bijzonder.  

 

Het kan niet voldoende benadrukt worden dat enkel het lezen van deze brochure 

onvoldoende is om zelf met FDS ingenieursproblemen op te lossen. Hoogstens wordt een 

beetje inzicht in het model bekomen en worden enkele tips gegeven om simulaties te 

controleren op hun kwaliteit. 

 

Het instituut voor permanente vorming (IVPV) van Universiteit Gent biedt een cursus aan 

omtrent het gebruik van CFD: Introduction to CFD for fire dynamics and smoke movement 

in enclosures. Deze opleiding biedt een brede basis over CFD en alle achterliggende 

wetenschappelijke principes. 

2 Input file 

De input file is een document dat aangemaakt wordt in een programma zoals kladblok. 

Kladblok laat toe om .txt files aan te maken. Dit zijn stukken tekst die niet bewerkt kunnen 
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worden. Om een inputfile aan te maken voor FDS wordt de juiste tekst samengesteld een 

opgeslagen als textfile. De extensie wordt echter aangepast naar .fds. 

 

De inputfiles en de simulaties die gebruikt zijn voor deze cursustekst zijn geschreven voor 

en gesimuleerd met FDS versie 6.5.3.  

2.1 Belangrijke afspraken 

Het programma FDS leest een input file in waar instructies staan. Er zijn heel strakke 

afspraken over de manier waarop de input file geschreven wordt. Indien er fouten gemaakt 

worden tegen deze manier van werken, dan zal FDS niet starten met de berekening. 

 

Elke regel met code begint met & en eindigt met /. 

FDS leest niets dat achter de / staat. Daar kan er dus commentaar geschreven worden. 

 

Het programma FDS werkt met de zogenaamde decimal point. De komma die in België 

gebruikt wordt om in een getal het stuk kleiner dan één weer te geven, wordt in FDS 

vervangen door een punt. 

 

Voorbeeld: 

 

7,3  7.3 

 

FDS gebruikt de komma om cijfers van elkaar te scheiden. Indien in de code een cijfer 

staat waar de komma gebruikt wordt in plaats van de decimal point, dan zal FDS denken 

dat het over twee verschillende cijfers gaat. 

2.2 Tips 

Het is handig om voor elke simulatie een aparte map aan te maken. FDS produceert 

namelijk een heleboel bestanden bij elke simulatie. Deze bestanden worden de output files 

genoemd. Door voor elke simulatie een aparte map te maken is het onmiddellijk duidelijk 

welke bestanden bij welke simulatie horen.  

 

Hou er rekening mee dat code erg moeilijk te lezen is. Daarom is het belangrijk om 

voldoende uitleg op te nemen in de code. Deze uitleg kan na de / geschreven worden. De 

uitleg moet ervoor zorgen dat de code nog duidelijk is als ze een jaar later nog eens 

geopend wordt. 

2.3 Structuur 

&HEAD 

&MESH 

&TIME 

&REAC 

&MATL 

&SURF 

&OBST 

&TAIL 
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2.3.1 HEAD line 

De head line ziet er als volgt uit: 

 

&HEAD CHID='simulatie1', TITLE='eerste simulatie uit de cursus'  / 

 

De head line legt de naam van de simulatie vast. Dit gebeurt met de code CHID. In dit 

geval is de naam simulatie1. De naam van de simulatie staat tussen twee apostrof-tekens. 

De naam van de simulatie mag maximaal 30 tekens lang zijn. De naam van de simulatie 

wordt met een komma gescheiden van de volgende functie.  

 

De volgende functie (TITLE) legt de titel van de simulatie vast. In deze titel kan wat meer 

toelichting gegeven worden bij de simulatie. De titel van de simulatie staat terug tussen 

twee apostrof-tekens. De titel mag maximaal 60 tekens lang zijn. De head line wordt 

afgesloten met een /. 

 

Dit naam van de simulatie kan verschillend zijn van de naam van de inputfile. De naam 

van de input file is de naam van het bestand (.fds). Deze naam van de input files mag 

geen spaties bevatten. Gebruik de underscore in de plaats.  

 

Voorbeeld: 

 

Simulatie1.fds    OK 

Simulatie_1.fds    OK 

Simulatie 1.fds    niet OK 

 

Hou er rekening mee dat de naam van de simulatie elke keer aangepast moet worden als 

er meerdere simulaties gedraaid worden. FDS zal namelijk de naam van de simulatie 

gebruiken om de output files te benoemen.  

 

Stel dat er twee simulaties in dezelfde map staan: simulatie1.fds en simulatie2.fds. Door 

een vergetelheid is de naam van de simulatie niet aangepast. De CHID van beide simulaties 

is: CHID = ‘simulatie1’. Als er twee simulaties na elkaar gedraaid worden, dan zal de output 

van de tweede simulatie deze van de eerste simulatie overschrijven. Simulaties doen er 

soms weken over om uitgerekend te worden. Een dergelijke fout betekent dan dat het 

resultaat van die weken rekenen, verloren gaat. 

2.3.2 MESH Line 

Een input file in FDS definieert een domein. Het domein is de ruimte waarin de simulatie 

zal plaatsvinden. Dit domein wordt door FDS verdeeld in cellen. Elke cel heeft de vorm van 

een balk. FDS kan niet werken met ronde vormen. Ook vormen zoals het trapezium, de 

parallellogram en het prisma zijn niet mogelijk. Idealiter wordt gewerkt met kubussen. Dit 

betekent dat de lengte van de drie zijden van de cellen gelijk zijn.  

 

Op de mesh line wordt dit domein gedefinieerd. De mesh line ziet er als volgt uit: 

 

&MESH IJK=100,100,24, XB=0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.4 / 

 

De mesh line bestaat uit twee belangrijke delen. IJK wordt gevolgd door drie cijfers die 

door een komma gescheiden worden. Dit zijn het aantal cellen in elke richting. Het 
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volgende deel geeft de afmetingen van het domein weer in de drie richtingen. Voor elke 

richting wordt de beginafmeting en de eindafmeting opgegeven. In dit geval gaat het over 

een domein dat 10 m lang is, 10 m breed en 2,4 m hoog. Deze afmetingen kunnen gelezen 

worden  

 

Het is belangrijk om weten dat er niet om het even welk getal mag gekozen worden voor 

J en K. FDS zal het efficiëntst werken als de getallen kunnen samengesteld worden door 

de cijfers 2, 3 en 5 met elkaar te vermenigvuldigen. Het getal 17 is dan geen goede keuze 

want het kan niet opgedeeld worden in factoren van 2, 3 en 5. Het getal 18 kan dan weer 

wel want 18 = 2 x 3 x 3. 

 

Tabel 1 Een overzicht van getallen die gebruikt kunnen worden als waarde voor J en K. (Tabel: zie 
[2]) 

 
 

De cellen moeten voldoende klein zijn om tot goede resultaten te komen. Een belangrijke 

vraag is dan wat de ideale afmetingen zijn voor de cellen.  

 

Een goede manier van werken is starten met een relatief grote grid en die geleidelijk aan 

te verfijnen totdat er geen merkbaar verschil meer is tussen de resultaten. Deze fijne grid 

is dan fijn genoeg. De resultaten zijn dan grid independent. Een dergelijke analyse van de 

grootte van de grid wordt een grid sensitivity study genoemd, een sensitiviteitsanalyse van 

de grootte van de grid. 

 

De handleiding van FDS geeft de volgende informatie mee: De celgrootte (δx)moet 

voldoende klein zijn t.o.v. de grootte van de brand. Dit wordt geschat door de 

karakteristieke diameter van de brand (D*) te bepalen.  

 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5

 

 

De verhouding D*/δx geeft weer hoeveel cellen de karakteristieke branddiameter 

overspannen. De FDS Validation Guide bespreekt een heleboel experimenten die gebruikt 

zijn om FDS te valideren. Tabel 3.13 uit de Validation Guide geeft voor elk van deze 

experimenten een waarde of een range voor de verhouding D*/δx. 

2.3.3 TAIL 

Elke input file begin met &Head. FDS begint vervolgens instructies te lezen. Het einde van 

de input file wordt ook aangegeven. Dit gebeurt met de code &TAIL / 

2.3.4 Simulatie 1 

De drie items die tot nu toe aan bod gekomen zijn, kunnen samengevoegd worden tot een 

echte simulatie. 
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De inputfile ziet er dan als volgt uit: 

 

&HEAD CHID='simulatie1', TITLE='eerste_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=100,100,24, XB=0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.4 /  

 

&TAIL / 

 

Het is de bedoeling dat de inputfile, simulatie1, in een bepaalde map komt te staan. Een 

mogelijkheid is om in de c:\> directory een map FDS aan te maken. In de map FDS komt 

dan een submap simulatie1. 

 

In windows verkenner ziet dit er als volgt uit: 

 

 

Figuur 3 Screenshot van de windows verkenner met de input file. 

Vervolgens moet de 

input file gestart worden. 

Hiervoor kan gewerkt 

worden met de opdracht 

prompt. De opdracht 

prompt kan gevonden 

worden door deze te 

zoeken via de 

zoekfunctie van 

windows. In deze 

opdracht prompt moet 

naar de c:\> gegaan 

worden. 
Figuur 4 De opdracht prompt 
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In de opdracht prompt moet vervolgens naar de juiste map gegaan worden. In dit eerste 

geval is dit de submap simulatie1 in de map FDS. Via het commando cd FDS en cd 

simulatie1 gaat de prompt naar de juiste map.  

 

Eens de prompt in de juiste map staat, kan de berekening gestart worden met het 

commando fds6 simulatie.fds. De berekening genereert een heleboel bestanden. De 

verschillende bestanden zijn te zien in de windows verkenner (zie Figuur 5).  

 

Eén van de bestanden is de input file. Deze is te herkennen doordat er FDS-bestand staat 

bij type. Dit is het bestand dat in de map stond vooraleer de berekening gestart werd (zie 

Figuur 3). 

 

Een ander belangrijk bestand is de smokview file. Dit is het bestand dat aangeduid wordt 

met het type SMV-bestand. Dit bestand laat toe om de resultaten van de berekening te 

visualiseren met een programma. 

 

 

Figuur 5 Screenshot van de windows verkenner met de input file en de output files. Het bestand 

voor de visualisatie van het resultaat staat geselecteerd. 

Door te dubbelklikken op het SMV-bestand wordt de visualisatiesoftware gestart. 
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Dit is het beeld dat vervolgens tevoorschijn 

komt. Het betreft een zijaanzicht van het 

domein dat aangemaakt werd. Tenslotte 

staat er nog niets anders in de input file dan 

de afmetingen van het domein. 

 

Door op de linker muisknop te duwen en 

tegelijk de muis te bewegen kan het domein 

langs alle kanten bekeken worden. 

 

Het is mogelijk om het domein te draaien, 

het van boven en van beneden te bekijken. 

 

 

 

2.3.5 TIME Line 

Een simulatie is een voorstelling van een stukje van de werkelijkheid. Het deelvolume dat 

gesimuleerd wordt, is bepaald in de mesh line. Op de time line wordt bepaald welk stuk 

van de tijd gesimuleerd wordt.  

 

Hoe langer het stuk tijd dat gesimuleerd wordt, hoe langer de simulatie zal lopen. Het is 

dus belangrijk om na te denken hoeveel seconden gesimuleerd moet worden. 

 

De time line ziet er als volgt uit: 

 

 &TIME T_END=300.0 / 

 

In deze simulatie zal er in totaal voor 300 seconden gesimuleerd worden. De simulatie 

start bij het begin en zal eindigen eens er 300 seconden gesimuleerd zijn. Indien nodig 

kan er ook een andere begintijd gekozen worden. De code T_BEGIN wordt dan gebruikt 

om de begintijd aan te geven. 

2.3.6 REAC Line 

Tijdens een brand vinden heel wat reacties plaats. Brandstof en zuurstof ondergaan samen 

deze reacties. Opdat FDS rook zou kunnen produceren, moet het weten welke brandstof 

er verbrand wordt. Dit gebeurt met de reac line. 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

In het voorbeeld hierboven wordt aan FDS verteld dat de brandstof bestaat uit 

polyurethaan. De chemische samenstelling wordt meegegeven. In dit geval zijn er per 

molecule stikstof ook 6,3 moleculen koolstof, 7,1 moleculen waterstof en 2,1 moleculen 

Figuur 6 De voorstelling in smokeview van het 

eerste domein. 
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zuurstof aanwezig. De chemische samenstelling van de brandstof is nodig om te bepalen 

welke stoffen er gevormd worden in de rook.  

 

Een belangrijke parameter die moet worden opgeven is de SOOT YIELD. Deze waarde geeft 

weer hoeveel roet er geproduceerd wordt. Typisch wordt deze waarde uitgedrukt in kg/kg. 

Dit betekent dat er per kilogram brandstof een aantal kilogram roet gevormd wordt. In het 

bovenstaand voorbeeld wordt er per kilogram polyurethaan 0,1 kilogram roet gevormd. 

 

Het is erg belangrijk om te weten dat dit een grote vereenvoudiging is van de werkelijkheid. 

In de praktijk branden er tegelijk tientallen verschillende stoffen, elk met een verschillende 

samenstelling. 

 

Voor sommige simulaties is het de bedoeling om de evolutie in CO-concentratie te 

analyseren. In dat geval zal ook de CO YIELD moeten worden opgegeven. 

 

      CO_YIELD = 0.02 

 

In de code wordt ook meegegeven waar de informatie vandaan komt. De FYI, For Your 

information, geeft mee dat de samenstelling van polyurethaan uit het NFPA handboek 

komt. Bij het maken van een FDS input file wordt best zoveel mogelijk informatie gegeven. 

Dat is echt nodig om later de file opnieuw te kunnen lezen en te begrijpen. 

2.3.7 De brander of brandende oppervlakte 

Een lijn code die altijd aanwezig zal zijn is de brander. De brander of de brandende 

oppervlakte bestaat uit verschillende stukken code die meestal op verschillende plaatsen 

in de input file gevonden worden. 

 

Voorbeeld: 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=500., COLOR='RASPBERRY' / 

 

In dit voorbeeld word teen brander of een brandende oppervlakte vastgelegd. De naam 

van de oppervlakte is burner. Deze naam zal later worden gebruikt om aan oppervlaktes 

de eigenschappen van de brander toe te kennen.  

 

De belangrijkste eigenschap is hier de HRRPUA. Dit staat voor Heat Release Rate Per Unit 

of Area, de hoeveelheid energie die vrijkomt per eenheid van tijd én per eenheid van 

oppervlakte. Deze waarde wordt uitgedrukt in kW/m². In het voorbeeld hierboven bedraagt 

de HRRPUA 500 kW/m².  

 

Er wordt ook een kleur toegekend aan de oppervlakte. Dit dient om achteraf gemakkelijk 

te kunnen zien in de weergave waar de brandende oppervlakte staat. 

 

In FDS worden objecten gedefinieerd met de code OBST. 

 

&OBST XB= 4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.00, 0.40 / brander 
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In het voorbeeld hierboven wordt een object gedefinieerd dat een volume inneemt. Op de 

x-as begint het object bij de waarde 4.9 en stopt ze bij de waarde 5.1. Hetzelfde geldt voor 

de waarde op de y-as. Op de z-as lezen we dat het object 40 cm hoog is.  

 

&VENT XB=  4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

Deze twee lijnen code leiden tot een brander met een vermogen van 20 kW. De oppervlakte 

van de brander bedraagt immers 0,04 m². Het vermogen per eenheid van oppervlakte (de 

Heat Release Rate Per Unit of Area) bedraagt 500 kW/m². De combinatie van deze twee 

gegevens leidt tot een vermogen van 20 kW. 

2.3.8 Simulatie 2 

De drie items die aan behandeld werden sedert simulatie 1, kunnen toegevoegd worden. 

De code wordt hierdoor een stukje langer. 

 

De inputfile ziet er dan als volgt uit: 

 

&HEAD CHID='simulatie2', TITLE='tweede_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=100,100,24, XB=0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.4 /  

 

&TIME T_END=300.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=500., COLOR='RASPBERRY' / 

 

&OBST XB= 4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.00, 0.40 / brander 

 

&VENT XB=  4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

&TAIL / 
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Om vlot te kunnen werken en het 

overzicht te behouden, wordt een nieuwe 

submap aangemaakt voor deze simulatie 

in de map FDS. In de submap simulatie2 

bevindt zich dan de input file met de 

bovenstaande code. 

 

FDS wordt gestart via de opdracht 

prompt. De procedure om dit te doen 

werd uitgelegd bij simulatie 1. Op Figuur 

4 worden de verschillende commando’s 

getoond om FDS te laten starten met de 

input file. 

 

FDS zal in het venster van de opdracht 

prompt weergeven hoever het staat met de berekening. FDS werkt met tijdstappen. Het 

aantal tijdstappen dat achter de rug is wordt weergegeven alsook het aantal seconden 

gesimuleerde tijd. Op Figuur 8 is te zien dat FDS simulatie 2 aan het uitrekenen is. De 

berekening heeft 40 tijdsstappen uitgerekend. Gedurende deze 40 tijdstappen zijn 1,71 

seconden werkelijke tijd gesimuleerd. 

 

 

Figuur 8 Weergave van de voortgang van de berekening. 

De berekening duurt een stuk langer dan de berekening van simulatie 1. Er dienen 300 

seconden gesimuleerd worden terwijl in de eerste simulatie enkel de geometrie aan bod 

kwam. Daarnaast moet er in deze simulatie een verbranding becijferd worden. Dit betekent 

dat er een heleboel chemische reacties plaatsvinden. Dit betekent dat er warmteoverdracht 

plaatsvindt. Al deze processen zijn niet aanwezig bij een berekening zonder 

verbrandingsproces. Dit maakt dat deze berekening 6 uur duurde op de computer van de 

auteur terwijl de eerste simulatie slechts 11 seconden duurde. 

 

In de map simulatie2 zijn na de berekening een heleboel bestanden terug te vinden. Eén 

ervan is het smokeview (SMV) bestand. Door daarop te klikken, kunnen de resultaten van 

de simulatie bekeken worden. 

Figuur 7 De windows verkenner. Op de C-schijf 

staat een map FDS met daarin twee submappen, 
één voor elke simulatie. 
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Op Figuur 9 is de geometrie van de simulatie te zien. Door de linker muisknop ingedrukt 

te houden, kan het beeld geroteerd worden. Er kan gedraaid worden rond de horizontale 

en rond de verticale as.  

 

Door de control toets in te 

drukken samen met de linker 

muisknop, kan er in- en 

uitgezoomd worden. Door de 

muis naar boven te bewegen, 

zal er ingezoomd worden en 

door de muis naar beneden te 

bewegen, zal er uitgezoomd 

worden. Het is met deze 

combinatie, control + linker 

muisknop, ook mogelijk om het 

beeld naar links of naar rechts 

op te schuiven door de muis in 

die richting te bewegen. 

 

Door de alt toets in te drukken 

samen met de linker muisknop, kan je het beeld naar boven en naar beneden verschuiven. 

Probeer deze verschillende zaken uit zodat je het beeld van de simulatie langs verschillende 

kanten kan bekijken.  

 

In het midden van de geometrie is een object merkbaar dat een paarse bovenkant heeft. 

Dit is de brander die in de input file geprogrammeerd werd. 

Het is duidelijk zichtbaar dat de plaats en de afmetingen van de brander overeen stemmen 

met de code die geprogrammeerd werd. 

 

Smokeview laat een heleboel opties toe om het resultaat van de berekening te analyseren. 

Zoom de weergave uit totdat de volledige geometrie wordt weergegeven.  

 

Vervolgens klik je op de rechter muisknop. Er verschijnt dan een menu op het scherm met 

de volgende opties: 

• Load/Unload 

• Show/Hide 

• Options 

• Dialog 

• Help 

• Quit 

Figuur 9 De voorstelling van simulatie 2. 
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In het handboek over het programma 

smokeview worden al deze functies in 

detail uitgelegd. Voorlopig zal hier 

slechts één functie toegelicht worden. 

Met Load/Unload kan smokeview 

gegevens inlezen en weergeven op 

het scherm. Nadat hierop geklikt 

wordt, komt er opnieuw een keuzelijst 

tevoorschijn. Kies voor de optie 3D smoke. Deze optie leidt opnieuw tot twee keuzes: soot 

mass fraction en HRRPUV. De eerste optie zal een weergave creëren van de rookproductie 

terwijl de tweede optie een benadering is van de geproduceerde vlammen. 

 

Door op soot mass fraction te klikken begint 

het programma de rookproductie te tonen. 

Onderaan het beeld verschijnt er links een 

tijdsbalk. Na time wordt de tijd weer gegeven 

in seconden. In deze simulatie loopt de tijd 

van 0 tot 300 seconden. Dit is de waarde die 

op de time line werd ingegeven. Smokeview zal de tijdslijn continue doorlopen. Op de 

tijdsbalk wordt het grijze gedeelte steeds groter. Zodra de volledige 300 seconden zijn 

doorlopen, begint de voorstelling opnieuw. Het is mogelijk om het beeld stil te zetten door 

met de cursor op de tijdslijn te klikken. Het beeld blijft dan stilstaan op de gekozen tijd. 

Het is ook mogelijk om de cursor te verslepen op de tijdslijn. De weergave wordt telkens 

aangepast. Hierdoor komt ook een soort van video tot stand. Een andere mogelijkheid om 

dit te doen is de spatiebalk gebruiken. Telkens er op de spatiebalk gedrukt wordt, zal het 

beeld één frame opschuiven. Door de spatiebalk ingedrukt te houden, ontstaat opnieuw 

een video. 

 

Bovenop de weergave van het aantal seconden wordt het aantal frames weer gegeven. De 

video die zich afspeelt is eigenlijk de opeenvolging van een aantal beelden. Een dergelijk 

beeld wordt een frame genoemd. Standaard zal FDS 1000 beelden maken voor de 

simulatievideo. Dit betekent dat er 0,3 seconden zitten tussen elk beeld in het voorbeeld 

hierboven. Elk beeld geeft een situatie weer. Het daaropvolgende beeld heeft weer hoe de 

situatie veranderd is in de voorbije 0,3 seconden. 

 

In de simulatie is nu mooi te zien dat de verbranding en de bijhorende rookproductie 

onmiddellijk starten. De rook stijgt op en verzamelt aan het plafond. Na ongeveer 15 

seconden heeft de uitstromende rook de muren bereikt en zal de rooklaag beginnen 

zakken. Gedurende de rest van de simulatie komt de rook steeds lager te hangen. Eigenlijk 

is dit een mooie voorstelling van wat gebeurt bij een brand. De rookproductie vult het 

volume geleidelijk aan met rook. 

 

Figuur 10 De weergave van de rookproductie in FDS. 

Figuur 11 Close-up van de tijdslijn in de linker 
benedenhoek van smokeview 
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Figuur 12 Het aanpassen van de afspeelsnelheid in smokeview gebeurd via de keuzemenu’s. 

Door terug op de rechter muisknop te klikken, verschijnt opnieuw het keuzemenu. In het 

keuzemenu kies je voor Options. Er verschijnt een nieuw keuzemenu. In dit menu kan je 

kiezen voor Max Frame Rate. In dit menu kan je kiezen hoe snel de video wordt afgespeeld. 

Het is mogelijk om de video traag af te spelen. Hiervoor wordt dan best gekozen voor de 

waarde 1 FPS, hetgeen staat voor één frame per seconde. De snelheid kan worden 

opgevoerd tot 30 frames per seconde. Daarnaast is het ook mogelijk om de video in real 

time af te spelen. ER kan ook gekozen woorden voor twee of vier keer de reële snelheid. 

 

Door in het keuzemenu te kiezen voor Load/Unload, kan er voor de optie Unload all 

gekozen worden. De ingeladen gegevens worden terug verwijderd en de geometrie komt 

opnieuw tevoorschijn. Probeer nu de HRRPUV in te laden. Deze optie zal in deze simulatie 

niet zoveel tonen. Het betreft immers de simulatie van een brander. De vlammen ervan 

zullen een vrij constant volume hebben. 

2.3.9 Slicefiles 

Wanneer smokeview simulatie 2 weergeeft, ontstaat er een mooi beeld van de 

rookontwikkeling. Er kunnen echter geen temperaturen afgelezen worden. Temperaturen 

kunnen op verschillende manieren uit FDS gehaald worden. Het is mogelijk om 

temperatuurdetectoren te plaatsen. Een techniek die echter veel gebruikt wordt is die van 

de slicefile. Er wordt dan een vlak gedefinieerd waarin smokeview de temperatuur zal 

bepalen. 

 

Slicefiles worden als volgt gedefinieerd: 

 

 &SLCF PBX=5.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 
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De bovenstaande slicefile zal een verticaal vlak weergeven. Het verticaal vlak staat op de 

x-as op 5 meter van het nulpunt. De waarden die woorden weergegeven zijn temperaturen. 

Het is echter ook mogelijk om andere grootheden te laten weergeven zoals snelheid en 

zichtbaarheid. 

 

Maak nu zelf simulatie 3 aan. In het bestand met simulatie 2 voeg je de bovenstaande 

slicefile toe. Daarnaast programmeer je ook een slicefile op een hoogte van 2 m boven de 

vloer. 

 

Laat de simulatie lopen en bekijk dan de resultaten. Wanneer nu met de rechtermuisknop 

geklikt wordt en gekozen wordt voor de optie Load/Unload, dan verschijnt een nieuwe 

mogelijkheid: Slice File. Wanneer hierop geklikt wordt, kan gekozen worden tussen de 

verschillende grootheden waarvoor in de input file een slice file gedefinieerd werd. In 

simulatie 3 werd enkel voor de temperatuur een slicefile gedefinieerd. Door temperatuur 

te selecteren, verschijnen de twee gedefinieerde slicefiles: X = 5 m en Z = 2 m. Kies voor 

X = 5 m. Er verschijnt ter hoogte van x = 5 m een gekleurd vlak waarop de temperaturen 

worden weergegeven (zie Figuur 13).  

 

 

Figuur 13 Een slicefile op x = 5 m gaat door de brander. De kleuren geven de temperaturen weer. 

 

Smokeview zal zelf een temperatuurschaal kiezen. Deze legende staat aan de rechterkant 

van het beeld. De temperatuurschaal die standaard gekozen wordt, noemt in smokeview 

Rainbow. Smokeview verdeelt dan de kleuren over de temperaturen in de simulatie. Bij 

simulatie 3 wordt gekozen voor een maximum temperatuur van 100 °C. Dit betekent dat 

de zones waar de temperaturen tegen de 100 °C aanlopen rood zullen gekleurd zijn. De 

omgevingstemperatuur bedraagt 20 °C. Deze wordt blauw gekleurd. De kleuren ertussen 

worden weergegeven op de legende. 
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Het is mogelijk om deze temperatuurschaal aan te passen. Op Figuur 13 is 

eigenlijk voornamelijk de pluim te zien. Het is moeilijk om de temperaturen 

af te lezen in de rooklaag die op Figuur 12 te zien is. Stel dat je in het kader 

van een analyse van een brandpreventieadvies de rooklaagtemperatuur van 

een mogelijke brand wil visualiseren. In dat geval kan het aanpassen van de 

temperatuurschaal een goed hulpmiddel zijn.  

 

Om de temperatuurschaal te veranderen, gebruik je terug de 

rechtermuisknop. Je selecteert de optie Dialogs. Vervolgens kies je voor de 

optie Data bounds. Er verschijnt een scherm met allerlei zaken die aangepast 

kunnen worden. In het scherm zijn twee blokken terug te vinden: Files en 

Bounds. In het vak met Bounds vind je het woord Data terug. Zorg ervoor 

dat er naast Data een “- teken staat”. Indien er een “+ teken” staat, dan kan 

je dit veranderen door erop te klikken. Er verschijnen dan twee opties onder 

data: 3D smoke en Slice. Achter beiden staat een “+ teken”. Klik op het “+ 

teken” achter de optie slice. Opnieuw verschijnen een heleboel opties. Klik op 

het “+ teken” achter de optie Bound data. Opnieuw neemt het aantal 

mogelijkheden toe om zaken aan te passen. Onder bound data staan twee 

vakken waarin een waarde staat ingevuld. Voor simulatie 3 zijn dat 20 en 100 

°C. Door respectievelijk te klikken op set min en set max kan dit aangepast 

worden. Klik op set max en verander de waarde manueel in 50 °C. Klik 

vervolgens op Update.  

 

Kijk terug naar de weergave van de simulatie. De verhoogde temperatuur in 

de rooklaag is nu veel duidelijker te zien. Vergelijk Figuur 13 met Figuur 15. 

In Figuur 15 geeft de lichtgroene zone de rooklaag weer. Er is ook goed te 

zien dat de temperaturen toenemen tegen het plafond. De kleuren veranderen 

van lichtgroen naar donkerder groen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15 De weergave van simulatie 3 met een ingestelde maximumtemperatuur van 50 °C.  

Deze verandering van kleur laat toe om de weergave van de resultaten van FDS aan te 

passen. Op manier worden ze op een inzichtelijke manier weer gegeven. Een andere 

manier die kan gebruikt worden om de resultaten te analyseren, is het klikken op de 

temperatuurbalk (de legende). Op de legende verschijnt een zwart balkje. Ernaast wordt 

in rode cijfers weergegeven met welke temperatuur dit overeenstemt. In de weergave van 

Figuur 14 De 
kleurverdeling. 
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de simulatie worden nu ook zwarte zones weergegeven. Dit zijn de zones waar deze 

temperatuur heerst. Op Figuur 16 wordt het resultaat weer gegeven. In de 

temperatuurbalk van Figuur 15 is geklikt Op 30 °C. De zwarte zones geven weer waar er 

overal een temperatuur van 30 °C heerst. Het zwarte balkje op de temperatuurbalk kan 

eveneens verschoven worden om de temperatuurverdeling meer in detail te bestuderen. 

 

 

Figuur 16 De weergave van de simulatie met daarin een aangeduide temperatuurzone.  

3 Kamerbrand 

In het hoofdstuk hierboven zijn de belangrijkste functies van FDS toegelicht op basis van 

een zeer eenvoudig voorbeeld: een brander van 20 kW in een afgesloten volume van 100 

m². In het volgende voorbeeld wordt er een kamer gesimuleerd die uitgeeft op een gang.  

3.1 HOLE 

Tussen de kamer en de gang is er een deur. Een deur voor FDS een opening in de wand 

waarin de deur zich bevindt. Deze opening wordt geprogrammeerd met de functie Hole. 

 

 

Voorbeeld: 

 

 &OBST XB= 0.0, 8.0, 0.0, 0.2, 0.0, 2.5, COLOR=’GREY’/ 

 &HOLE XB= 4.0, 4.8, -0.01, 0.21, 0.0, 2/ 

 

 

In het voorbeeld hierboven wordt een grijze wand gedefinieerd. De wand is 8 m lang, 20 

cm dik en 2,5 m hoog. Er wordt een deuropening voorzien die 80 cm breed is en 2 m hoog. 

Let erop dat de opening die voorzien wordt 22 cm dik is. De extra centimeter aan elke kant 

zorgt ervoor dat de muur zeker geperforeerd wordt. 

 

 

Het is de bedoeling dat je nu zelf de input file aanmaakt met de volgende gegevens: 
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• De binnenmaten van de kamer zijn 5 m 

lang, 3 m breed en 2.6 m hoog. 

• De brandhaard wordt gevormd door een 

bed. Het bed meet 2 meter bij 1 meter. 

Het vermogen van de brandende matras 

bedraagt 1,8 MW. Het bed bevindt zich in 

de hoek van de kamer tegenovergesteld 

aan de kamerdeur. De matras is 10 cm 

dik en ze bevindt zich 30 cm boven de 

grond. 

• Zorg dat je de ontwikkelde temperaturen 

kan nakijken op 1 m en 2 m hoogte. 

• Zorg dat je de ontwikkelde temperaturen 

kan nakijken op een vlak dat door het 

midden van elke deur gaat. 

• Zorg dat je ook de ontwikkelde snelheden kan nakijken op een vlak dat door het 

midden van elke deur gaat. 

• Onderzoek deze verschillende parameters gedurende 300 seconden.  

Eens je klaar bent met je inputfile kan je deze vergelijken met de inputfile in de bijlage. 

Zijn er verschillen? 

 

Laat FDS de berekening uitvoeren. Een goede tip is om de berekening eerst te starten met 

de tijd ingesteld op 0 seconden. Op die manier kan je controleren of de geometrie goed 

geprogrammeerd is. Vervolgens stel je de tijd in op 1 seconde. Dit laat toe om te 

controleren of de slicefiles (en eventuele andere output) goed geprogrammeerd zijn. Het 

is immers echt vervelend als de computer eerst een paar dagen rekent om vervolgens vast 

te stellen dat bepaalde zaken verkeerd ingesteld stonden. Eens de geometrie en de output 

goed ingesteld staan, kan je de tijd instellen op de gewenste waarde. Vervolgens laat je 

de berekening definitief starten. 

 

De simulatie zal een aantal onvolkomenheden laten zien in de code. Eerst en vooral is het 

vervelend dat je niet doorheen de muren kan kijken. Smokeview laat toe om met behulp 

van de toetsen control en alt te navigeren doorheen de simulatie (zie 2.3.8). Dit is echter 

behoorlijk tijdsintensief. Een dergelijke navigatie kan interessant zijn om het standpunt 

weer te geven van een brandweerman die doorheen de geometrie wandelt. Wat krijgt hij 

of zij te zien?  

3.2 TRANSPARENCY 

Het is echter niet handig om de stromingen in hun globaliteit te bekijken. FDS heeft hier 

een oplossing voor. Het kan de wanden transparant maken. Hiervoor wordt de functie 

TRANSPARENCY gebruikt. Een lijn code voor een wand ziet er dan als volgt uit: 

 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 0.10, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 / 

 

Figuur 17 De geometrie van simulatie 4. 
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De waarde die aan de wand gegeven wordt, 

mag variëren tussen 0 en 1. Indien de waarde 

op 1 geplaatst wordt, mag de code weg gelaten 

worden want de wand is dan even ondoorzichtig 

als zonder de code. Bij een transparency gelijk 

aan 0 is de wand onzichtbaar geworden. Dit 

effect kan ook bekomen worden door de kleur 

in te stellen op INVISIBLE. 

 

Het onzichtbaar maken van een wand is erg 

handig voor bijvoorbeeld het dak van een 

ruimte. Het dak is aanwezig voor FDS. Het zal 

de stroming beïnvloeden zoals het hoort. Het is 

echter onzichtbaar gedurende de weergave van 

de simulatie. Op die manier kunnen de 

stromingen en de slicefiles goed geobserveerd 

worden. 

3.3 Openen van het domein 

Zodra FDS enkele seconden uitgerekend heeft, kan de smokeview file geopend worden. 

Het is altijd goed om dit te doen. Op die manier kan je controleren of alles loopt zoals 

verwacht. Indien dit niet zo is, dan kan er bijgestuurd worden.  

 

Door de output van simulatie vier te 

bekijken, zie je al snel dat er iets mis is. 

De brand produceert rook. Er wordt een 

rooklaag gevormd in de kamer. Zodra de 

rooklaag onder het linteel van de deur 

komt, begint de rook de gang in te 

stromen. Daar wordt ook een rooklaag 

opgebouwd en heel snel zakt de rook 

onder het niveau van het linteel van de 

tweede deur.  

 

De rook begint vervolgens naar buiten te 

stromen en stijgt daar op. De rook botst 

tegen het plafond van het domein aan. 

Dat is niet de bedoeling. In realiteit zal de 

rook immers blijven opstijgen en het 

domein verlaten. We moeten dus aan FDS vertellen dat de wanden van het domein open 

moeten staan. Indien we dat niet doen, dan denkt FDS dat deze wanden dicht zijn.  

 

In simulatie 5 gaan we dit probleem oplossen door te vertellen aan FDS dat de wanden 

van het domein moeten beschouwd worden als open. De wanden van het domein worden 

dan beschouwd als de open lucht. De code om aan te geven dat een wand van het domein 

als geopend moet beschouwd worden ziet er als volgt uit: 

 

 &VENT MB='XMIN',SURF_ID='OPEN' / 

 

Figuur 18 De geometrie voorgesteld met  
transparante wanden. 

Figuur 19 Tijdens simulatie 4 verzamelt de rook zich 
aan het plafond van het domein. 
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Met deze lijn code wordt aangegeven dat de wand op 

de kleinste waarde van X geopend dient te worden. 

Hetzelfde kan gebeuren voor de maximale waarde van 

X. De andere twee zijwanden worden geopend door dit 

te herhalen met Y. Als laatste wordt ook de maximale 

waarde van Z geopend. Dit stemt overeen met 

bovenkant van het domein. Pas dit aan in simulatie 5 

en laat FDS opnieuw de berekening uitvoeren. Bekijk 

het resultaat met smokeview.  

 

Vergelijk Figuur 20 met Figuur 18. De wanden van het 

domein zijn nu doorzichtig geworden. Enkel de 

onderkant van het domein is nog gesloten. Aangezien 

dat de kamer met de gang op de grond staan, vormt 

dit geen probleem. 

 

Bekijk nu op een kritische manier de resultaten van de berekening. Gedraagt de rook zich 

realistisch? Wat denk je over de temperaturen en de snelheden die weergegeven worden?  

4 Verdieping 

4.1 De groeiende brandhaard 

In simulatie 5 wordt gewerkt met een brandhaard van 1,8 MW. In de wetenschappelijke 

literatuur wordt zoiets een steady state genoemd. In brandweertermen zouden we kunnen 

spreken over de volontwikkelde brand. Dit wil zeggen dat de brand op zijn maximaal 

vermogen zit.  

 

Natuurlijk is dat niet realistisch. In praktijk zal het enige tijd duren vooraleer de brand zijn 

maximaal vermogen bereikt. Er is eerst een ontsteking. Vervolgens zal de brand geleidelijk 

aan groeien. De groei houdt aan totdat het maximale vermogen bereikt wordt. Dit is ook 

duidelijk zichtbaar in de weergave van simulatie 5. Binnen de 10 seconden heeft de 

rooklaag de grond bereikt. Dit is geen realistisch gedrag. 

 

De groeiende brand kan op verschillende manieren gesimuleerd worden. In de wetenschap 

wordt dikwijls met 𝛼t² modellen gewerkt. De formule voor het berekenen van het 

vermogen is dan de volgende: 

 

�̇� = 𝛼 ×  𝑡2 
 

Met deze formule kan berekend worden hoe lang de brand erover doet om een vermogen 

van 1,8 MW te bereiken. Vervolgens kan deze curve geprogrammeerd worden in de 

inputfile. De alfa waarde wordt de fire growth rate genoemd. Dit wordt uitgedrukt in W/s² 

of kw/s². De alfa waarde hangt af van het object dat brand. Ingenieurs gebruiken tabellen 

om een waarde te selecteren.  

 

Figuur 20 De geometrie van 
simulatie 5. De zijwanden van het 

domein zijn open.  
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Tabel 2 De vier fire growth rates 

 𝛼 [kW/s²] Tijd tot 

1055 kW 

Slow 0,003 600 

Medium 0,012 300 

Fast 0,047 150 

Ultrafast 0,188 75 

 

 

In simulatie 6 gaan we nu een sofa modelleren. De sofa is 80 cm breed en 2 m lang. De te 

gebruiken alfa waarde is 0,047 kW/s². Het totaal geproduceerde vermogen bedraagt 

maximaal 1.2 MW. De HRRPUA bedraagt dan 750 kW/m².  

 

Met de bovenstaande formule kan vervolgens uitgerekend worden over welke tijdspanne 

het vermogen groeit. De piek zal bereikt worden na 160 seconden. Er kunnen een aantal 

waarden geselecteerd worden om de groeiende brand te simuleren. Hoe meer waarden er 

gebruikt worden, hoe beter de simulatie de werkelijke brand zal benaderen. Het is daarbij 

belangrijk om het doel van de simulatie in het oog te houden. Bij bepaalde simulaties wordt 

het resultaat bepaald door de steady state. De groeifase is dan minder belangrijk. Een 

voorbeeld hiervan is de rookafvoer in een industrieel gebouw. In de NBN S21-208-1 wordt 

uitgegaan van een ontwerp brand met een vooraf vastgelegde heat release rate. De RWA 

wordt zo ontworpen dat de rooklaag niet lager komt dan een gekozen rookvrije hoogte 

voor die vooraf vastgelegde HRR. 

 

 

De code voor de brandhaard ziet er nu als volgt uit: 

 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=900., RAMP_Q='BURNER RAMP', COLOR='BLUE' / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  0,F=0.0 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  1,F=0.001 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 20,F=0.016 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 40,F=0.063 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 60,F=0.141 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 80,F=0.251 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=100,F=0.392 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=120,F=0.564 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=140,F=0.768 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=120,F=1.0 / 

 

 

In de code staat elke 10 seconden een fractie van het vermogen opgegeven. In de tabel 

hieronder staat weergegeven met welke cijfers dit overeenstemt. 
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Tabel 3 De groeiende brand van simulatie 6 

t 

(s) 

Q 

(kW) 

F 

(-) 

1 0 0.001 

20 19 0.016 

40 75 0.063 

60 169 0.141 

80 301 0.251 

100 470 0.392 

120 677 0.564 

140 921 0.768 

160 1200 1.000 

 

Dergelijke manier van werken laat toe om een lineair groeiende brand te simuleren. In de 

norm voor het ontwerp van RWA installaties voor parkeergarages [7] wordt de 

vermogenscurve opgegeven.  

 

Indien gewerkt wordt met een kwadratisch groeiende brand, dan kan in FDS ook de TAU 

functie gebruikt worden. 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=900., TAU_Q=-160, COLOR='BLUE' / 

 

De bovenstaande lijn code zal de groeiende brand uit Tabel 3 simuleren. 

 

Hou er rekening mee dat je in één simulatie slechts één burner ramp kan definiëren. Het 

is in FDS niet mogelijk om twee brandhaarden te simuleren met een verschillende 

opgelegde burner ramp. 

4.2 Vectorvelden 

De slicefiles laten toe om snel een beeld te vormen van de temperaturen, snelheden, … in 

een vooraf vastgelegd vlak. Het is echter ook mogelijk om dit te combineren met een 

vectorveld. Door dit te doen zullen de stromingen beter zichtbaar worden in smokeview.  

 

Deze optie kan geprogrammeerd worden door achteraan de code van een slicefile 

“VECTOR=.TRUE.” toe te voegen. Een dergelijke regel code ziet er dan als volgt uit: 

 

 &SLCF PBZ=1.00, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

 

Simulatie 6 bevat nu twee wijzigingen ten opzichte van de vorige simulatie: De steady 

state brandhaard is vervangen door een groeiende brandhaard en de output zal een 

weergave van de vectorvelden kunnen tonen. Start de berekening van simulatie 6. 
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Wanneer de resultaten bekeken worden, 

kan je op de klassieke manier een slice file 

bekijken. Voor het bekijken van 

temperaturen is dat een goede manier. 

Indien echter de snelheden worden 

weergegeven, dan wordt de grootte van de 

snelheid weergegeven maar de richting 

ervan is moeilijker af te lezen. Op Figuur 21 

is te zien dat er hoge snelheden zijn boven 

de vuurhaard. Dit geeft de opstijgende 

rookgassen weer. Aan het plafond is er ook 

een zone met verhoogde snelheid. Dit is de 

ceiling jet, de rook die wegstroomt van de brand. Ter hoogte van de deuropening wordt 

het echter iets moeilijker om af te leiden in welke richting de gassen stromen.  

 

Een vectorvoorstelling maakt dit iets aanschouwelijker. De rechtermuisknop laat opnieuw 

toe om te kiezen voor Load/Unload. Er is één keuze bijgekomen in het menu: Vector Slices. 

In dit submenu kunnen de verschillende slicefiles gekozen worden. Ze worden nu echter 

weergegeven als een vectorveld.  

 

 

Figuur 22 De weergave van Figuur 21 in de vorm van een vectorveld 

Op Figuur 22 zijn de richting en de snelheid te zien. De snelheid wordt zowel weergeven 

door de grootte van de vector als door de kleur ervan. De wervels worden goed zichtbaar 

op de tekening. Door de weergave nu tijdstap per tijdstap af te spelen wordt de stroming 

erg goed zichtbaar.  

 

In Smokeview kan de lengte van de vectoren aangepast worden. Op die manier is het 

mogelijk om de weergave nog beter te maken. Dit gebeurt met de toets “a”. Elke keer je 

drukt wordt de lengte vergroot. Het is soms een beetje zoeken om de ideale vectorgrootte 

te vinden voor de weergave van de simulatie. 

 

Figuur 21 De slicefile met de snelheden van de 
simulatie. 
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Figuur 23 De weergave van het vectorveld met grotere vectoren. 

4.3 Ventilator  

Een toepassing waarvoor CFD veel gebruikt wordt, is het ontwerpen van een RWA-

installatie in een ondergrondse parkeergarage. De NBN S21-208-2 geeft duidelijke 

richtlijnen hierover. In de bijlage B wordt het convectief vermogen weergegeven dat één 

of twee auto’s produceren. Deze waarden kunnen worden gebruikt als input in FDS. Er kan 

op deze manier een groeiende brandhaard gecreëerd worden.  

 

Eén belangrijk element in deze simulaties is de ventilator. Er zijn verschillende manieren 

in FDS om een ventilator te simuleren. Een manier om dit te doen is een vlak definiëren 

dat dezelfde oppervlakte heeft als de ventilator of de afvoerkoker. Via dit vlak wordt dan 

hetzelfde volumedebiet afgevoerd uit het domein. Het volumedebiet wordt dan bepaald 

door de snelheid loodrecht op het vlak te vermenigvuldigen met de oppervlakte van het 

vlak. Stel dat een ventilator wordt gebruikt met een afvoerdebiet van 200.000 m³/h. De 

ventilator trekt lucht doorheen een koker met een oppervlakte van 4 m². De gemiddelde 

snelheid doorheen de koker bedraagt dan 13,89 m/s. 

 

In FDS wordt dit vertaald naar twee lijnen code. Eerst wordt vastgelegd dat de snelheid 

doorheen een bepaalde oppervlakte 13,89 m/s bedraagt. Vervolgens wordt die oppervlakte 

eigenschap gekoppeld aan een oppervlak in het domein. 

 

&SURF ID='EXHAUST', VEL=13.89, COLOR = 'GREEN' /  

&VENT XB= 72.9, 74.9, 6.9, 10.9, 3.0, 3.0, SURF_ID='EXHAUST', / afvoerventilator 

 

De afspraak binnen FDS is dat een positieve snelheid betekent dat de stroming het domein 

verlaat. Een negatieve snelheid betekent dat de stroom wordt toegevoerd aan het domein. 

Dat laatste is het geval als je een toevoerventilator wil simuleren.  

 

Een tweede mogelijkheid binnen FDS is het gebruiken van de parameter VOLUME_FLOW 

om het volumedebiet vast te leggen. Deze parameter legt een bepaald volumedebiet op 

aan een oppervlakte. De snelheid wordt dus door FDS uitgerekend in functie van de grootte 

van de oppervlakte en de mesh. Het kan namelijk voorvallen dat de oppervlakte die 

gekozen wordt als afvoer- of toevoeropening niet perfect samenvalt met de mesh. In dat 

geval zal FDS rekeningen houden met de mesh. Indien gewerkt wordt met de parameter 
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VEL, zou het totale volumedebiet niet meer kloppen. Het gebruik van VOLUME_FLOW biedt 

dan een oplossing. Net zoals bij VEL is de afspraak dat een negatieve waarde staat voor 

een debiet dat toegevoerd wordt terwijl een positieve waarde staat voor een debiet dat 

verwijderd wordt uit het domein. 

 

De code zou er dan als volgt uit zien: 

 

&SURF ID='EXHAUST', VOLUME_FLOW =55.56, COLOR = 'GREEN' /  

 

Beide methodes zijn een benadering van de werkelijkheid. In praktijk zal er – zeker bij 

grotere afzuigdebieten – een onderdruk ontstaan aan de ventilator. Het is belangrijk dat 

hier bij het ontwerp rekening mee wordt gehouden. Indien een ventilator geconfronteerd 

wordt met een onderdruk, dan zal het totaal afgevoerde debiet afnemen. Hoe groter de 

onderdruk, hoe lager het afvoerde debiet. Het is belangrijk dat de geselecteerde ventilator 

in staat is om het voorziene debiet af te voeren bij de te verwachten onderdruk. FDS houdt 

hier geen rekening mee. Beide methodes werken met het opleggen van een 

randvoorwaarde (snelheid of debiet). Ze zullen deze randvoorwaarde aanhouden ongeacht 

de grootte van de onderdruk. Dit kan ertoe leiden dat een ontwerp werkt in de simulatie 

(omdat het afvoerdebiet daar wél gehaald wordt) terwijl het ontwerp niet werkt in realiteit 

omdat het afvoerdebiet niet gehaald wordt bij de ontstane onderdruk. 

4.4 Adiabatische wanden 

Eén van de criteria die vervuld moet worden bij het ontwerp van het RWA-systeem een 

parkeergarage is dat er een rookvrije toegang moet zijn tot op 15 m van de brandhaard. 

De installatie moet de rook zodanig afvoeren dat dit criterium vervuld wordt. Warme rook 

heeft echter een eigen dynamiek. De rook zal zich in alle richtingen verspreiden. De RWA-

installatie moet dit tegengaan. Hoe warmer de rook, hoe moeilijker het zal zijn om de rook 

tegen te houden om stroomopwaarts te bewegen.  

 

De temperatuur van de rook is dus een belangrijke factor. Als de temperatuur van de rook 

onderschat wordt, dan zal de installatie in werkelijkheid niet krachtig genoeg zijn om een 

rookvrije aanvalsweg van maximaal 15 m te garanderen. In de norm over de RWA-

installaties in parkeergarages [7] wordt omwille van deze reden opgelegd om ervoor te 

zorgen dat er geen uitwisseling van warmte is tussen de wanden en de rook. In realiteit 

zal de rook een deel van zijn energie afgeven aan de wanden van de parkeergarage. De 

wanden warmen hierdoor op en de rook koelt hierdoor af. Door dit niet in rekening te 

nemen, wordt de temperatuur van de rookgassen overschat. Hierdoor zal de installatie iets 

krachtiger moeten zijn. Er ontstaat een veiligheidsfactor op het ontwerp.  

 

Een dergelijke simulatie wordt een adiabatische simulatie genoemd. In FDS is er standaard 

wel uitwisseling van warmte tussen de wanden en de rook. Het is echter wel mogelijk om 

aan wanden het kenmerk adiabatisch te geven. 

 

In FDS gebeurt dit als volgt: 

 

 &SURF ID='CONCRETE', COLOR='GRAY', ADIABATIC=.TRUE./ 

 

&OBST XB= 0.00, 80.0, 0.00, 0.20, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE', 

TRANSPARENCY= 0.6 / voormuur 
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De eerste lijn staat meestal bovenaan bij de andere lijnen die gedefinieerd worden voor de 

volledige input file. Deze lijn code bepaalt dat alle oppervlakken die de karakteristiek 

CONCRETE meekrijgen er grijs zullen uitzien. Daarnaast zijn die oppervlakken ook 

adiabatisch. De tweede lijn is een voorbeeld van een muur die gedefinieerd wordt met die 

wandeigenschappen. 

4.5 Rookdetector 

FDS laat toe om allerlei branddetectie apparatuur te simuleren. De lijnen code hiervoor 

nodig worden toegelicht in paragraaf 16.3.5 van de User’s Guide [3]. 

 

&DEVC ID='SD_01', PROP_ID='Smoke Detector', XYZ=2.3,4.6,3.4 / 

&PROP ID='Smoke Detector', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8, 

ACTIVATION_OBSCURATION=3.24 / 

 

Deze code definieert één rookdetector met naam SD_01. De 

locatie van de rookdetector wordt vastgelegd door de 

coördinaten XYZ.  

 

De rookdetector kan vervolgens gebruikt worden om de 

ventilatie op te starten. In de NBN S21-208-2 staat vermeld 

dat de rookafvoer ten vroegste twee minuten na de detectie 

in regime moet zijn. Dit om eventuele aanwezigen de tijd te 

geven om te vluchten. Er dient dus een link gemaakt te 

worden in de code tussen de ventilator(en) en de detector. 

 

In het volgende stukje code wordt een afvoerventilator gedefinieerd die pas begint te 

draaien 120 seconden nadat het startsein is gegeven. In de volgende 30 seconden groeit 

het afvoerdebiet tot de maximale waarde. Het startsein voor de ventilator wordt gegeven 

door een toestel dat SD_03 heet. Verder in de code dient dit toestel gedefinieerd te worden. 

In dit geval is het een rookdetector. Zodra de detector de activatiewaarde overschrijdt, 

wordt het startsein gegeven voor de ventilatie. De plaats van de detector zal dus een 

belangrijke impact hebben op de start van het scenario. 

 

&SURF ID='EXHAUST', VEL=13.89, RAMP_Q= 'FAN RAMP', COLOR = 'GREEN' /  

&RAMP ID='FAN RAMP', T=   0, F=0.0 / 

&RAMP ID='FAN RAMP', T= 120, F=0 / 

&RAMP ID='FAN RAMP', T= 150, F=1 / 

&RAMP ID='FAN RAMP', T= 1800, F=1 / 

&VENT XB= 77.8, 79.8, 7.8, 9.8, 2.8, 2.8, SURF_ID='EXHAUST', 

DEVC_ID='SD_03',  / afvoerventilator 

 

Wanneer men de rookdetector bekijkt in smokeview, dan wordt deze voorgesteld als een 

platte cilinder met een groene verklikker (zie figuur 24). De groene verklikker geeft aan 

dat de detector nog niets gedetecteerd heeft. De indicator op de rookdetector zal 

veranderen van kleur bij detectie. Een rookdetector is een binaire toepassing (0 vs 1). 

Zolang de drempelwaarde van de detector niet overschreden is, gebeurt er niets. Zodra de 

figuur 24 Weergave van een 
rookdetector in smokeview. 
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drempelwaarde overschreden is, gaat er een alarm af of wordt 

er een signaal doorgestuurd naar de centrale. In smokeview 

zal de groene indicator veranderen in een rode indicator op 

het moment van detectie.  

 

In FDS kunnen verschillende types rookdetectiesystemen 

gemodelleerd worden. Naast puntdetectoren, kunnen er ook 

beamdetectoren, aangezogen detectoren en 

warmtedetectoren gemodelleerd worden. Meer info hierover 

is te vinden in hoofdstuk 16 van de User Guide .  

4.5.1 Oefening – simulatie 7 

Maak een simulatie voor een ondergrondse parkeergarage. De afmetingen van de 

parkeergarage zijn 80 bij 36 meter. Alle wanden zijn 20 cm dik. Voorzie een inrijhelling 

van 20 m lang. De parkeergarage beschikt over 4 rijen parkeerplaatsen. Twee rijen staan 

tegen de buitenwand van de parkeergarage. De twee andere rijen worden gescheiden door 

een muur in het midden. Op die manier bekomt men twee vakken met daarin 

parkeerplaatsen – doorrit – parkeerplaatsen. Plaats de brandhaard (twee brandende 

auto’s) ergens op de parkeerplaatsen. Voorzie ook een afvoerventilator met een debiet van 

200.000 m³/h. Bekijk eventueel de norm NBN S21-208-2 [7]. Je kan de norm gebruiken 

om de RWA-installatie te ontwerpen en deze vervolgens in FDS te modelleren. 

 

Figuur 26 geeft een zicht op een parkeergarage die voldoet aan het bovenstaande. De 

opening voor de inrit is zichtbaar rechtsboven. Het dak van de garage is deels transparant 

gemodelleerd zodat er tijdens de weergave van simulaties een duidelijk zicht is op de 

resultaten. De brandhaard wordt weergegeven als het blauwe vierkant. De ventilator wordt 

weergegeven als een groen vierkant. 

 

Figuur 26 Zicht op een eenvoudig model van een parkeergarage. De opening voor de inrijhelling is 
rechtsboven. Het blauwe vierkant geeft de plaats van de brandhaard weer. Het groene vierkant is de 
afzuigventilator. 

4.6 Multiple meshes 

Soms zal het voorvallen dat het domein dat we willen onderzoeken niet balkvormig is. 

Denk bijvoorbeeld aan een brand in een appartementsgebouw waarbij er brand uitbreekt 

op de gelijkvloerse verdieping in één appartement. De deur van het appartement staat 

figuur 25 Na rookdetectie 

neemt de groene indicator de 
rode kleur aan. 
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open, alsook de deur van de trap. Op de vierde verdieping is de deur tussen de trap en de 

gang geblokkeerd in open stand terwijl de andere deuren wel gesloten zijn.  

 

De brand in het appartement op het gelijkvloers zal rook in de gang duwen. De rook zal 

zich verspreiden in de traphal terwijl de naastliggende appartementen niet betrokken zijn. 

De rook zal zich verspreiden in de gang op de 4de verdieping terwijl de tussenliggende drie 

verdiepingen niet betrokken zijn.  

 

Indien het volledige gebouw gemodelleerd wordt en opgenomen wordt in het domein, 

zullen er een heleboel cellen zijn waar niets gebeurt. Toch zal bij elke rekenstap elk van 

die cellen helemaal doorgerekend worden. Dit leidt tot een nutteloze toename van de 

rekentijd. 

 

figuur 27 Multiple meshes in FDS. 

 

De oplossing hiervoor is werken met verschillende meshes die elkaar raken. De info wordt 

dan overgedragen van de ene mesh naar de andere. Op figuur 27 zou je een L-vormig 

appartement kunnen zien, verbonden met een horizontale gang, een traphal en een 

horizontale gang die zich drie verdiepingen hoger bevindt. Het gevolg is dat FDS enkel de 

cellen zal uitrekenen waarin iets gebeurt dat ons interesseert. 

 

Als er gewerkt wordt met verschillende meshes 

die elkaar raken, dan is het wel belangrijk dat de 

meshes mooi op elkaar aansluiten. De grenzen 

van de cellen dienen in elkaars verlengde te 

liggen. Enkel op die manier zal er een goede 

informatie-overdracht zijn van de ene mesh naar 

de andere mesh. Daarnaast is het zo dat de zaken 

die we in detail willen bekijken, niet op de rand 

van een mesh mogen liggen. Als we bijvoorbeeld de uitstroom doorheen een raam willen 

bestuderen, dan mag de gevel (en dus het raam) niet samenvallen met de grens van een 

mesh. 

 

figuur 28 De aansluiting tussen twee 
mehses. 
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Om een goede simulatie te bekomen, is er een 

voldoende fijne mesh nodig. Dit is vooral belangrijk in 

de zone waar de verbranding plaatsvindt. Ook in zones 

waar we details willen bekijken in de output hebben 

een fijne mesh nodig. Om de rekentijd te beperken is 

het mogelijk om in verschillende meshes een 

verschillende celgrootte te gebruiken. In de zone waar 

zich de brandhaard bevindt, zal er dan een fijnere mesh 

gekozen worden. Dit leidt er dan toe dat er in totaal 

minder cellen zijn. Er wordt dus een kortere rekentijd 

bekomen. 

 

Het is echter niet aan te raden om de verhouding tussen de grootte van de ene cellen en 

de andere cellen te groot te maken. Dit komt de informatie-overdracht tussen de twee 

meshes niet ten goede. 

 

Er zijn bovendien regels over de verhouding tussen de 

celgrootte van beide meshes. De celgrootte van de 

twee meshes moet zo gekozen worden dat de grotere 

cellen een geheel aantal keer groter zijn dan de 

kleinere cellen.  

 

Indien dit niet zo is, zoals op figuur 30, dan loopt het 

fout met de informatie-overdracht tussen beide 

meshes. Oplossingen waarbij de verhouding tussen de 

celgrootte van de twee meshes geen natuurlijk getal is, 

worden niet toegelaten. 

  

figuur 29 Twee meshes met een 
verschillende celgrootte liggen naast 
elkaar. De cellen aan de linkerkant 

omvatten telkens twee cellen van de 
rechterkant. 

figuur 30 Twee meshes met een 
verschillende celgrootte liggen naast 
elkaar. Deze keer is er echter geen 
goede afstemming tussen de 

celgrootte.  
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5 Output bekijken 

FDS genereert heel wat output. De .smv file is het bestand dat visueel het aantrekkelijkst 

is. Door hierop te klikken opent het bestand zich en kan het gelezen worden door 

smokeview. Er ontstaat dan een visuele weergave waarin de gevraagde output kan 

bekeken worden. In paragraaf 2.3.9 werd dit toegelicht.  

5.1 De comma separated file 

Er worden ook één of meerdere tabellen 

aangemaakt. Dit zijn Excel bestanden in de vorm 

van comma separated file. Dergelijke bestanden 

hebben de extensie “.csv”. Dit betekent dat alle 

data door komma’s van elkaar gescheiden zijn.  

 

Het is mogelijk om een dergelijk bestand te 

openen en alle gegevens mooi in kolommen te 

laten indelen. Hiertoe moeten de instellingen van 

de computer aangepast worden. Via het 

configuratiescherm of de app “instellingen” is het 

mogelijk om instellen van het land of de regio aan 

te passen. Daar moet gekozen worden voor de 

optie “meer instellingen”.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze optie opent een tweede tabblad, dat “Indeling 

aanpassen” getiteld is. Eén van de opties die kan gekozen 

worden, is het lijstscheidingsteken. Het 

lijstscheidingsteken is het teken dat gebruikt wordt om in 

lijsten de verschillende gegevens te scheiden. Hier dient 

de komma ingevuld te worden. Dit houdt in dat de komma 

niet meer kan gebruikt worden als decimaalteken. 

Daarvoor wordt dan best het punt gebruikt, net zoals in 

de Angelsaksische wereld gebruikelijk is. Het gebruik van 

de decimal point werd ook toegelicht in paragraaf 2.1. 

 

Op dit tabblad wordt ook het cijfergroeperingssymbool 

vastgelegd. In België worden cijfers dikwijls als volgt 

geschreven: 123.456,89. De komma is het decimaalteken 

en het punt is het cijfergroeperingssymbool. In de 

Angelsaksische wereld is het net andersom: 123,456.89. 

 

Indien instellingen gekozen worden voor comma 

separated files zal een cijfer er als volgt uitzien: 

figuur 31 Het tabblad “Land/regio” van de 
instellingen. 

figuur 32 Het tabblad “indeling 
aanpassen”. 
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123 456.89. Er dient dus een spatie geselecteerd te worden als cijfergroeperingssymbool. 

 

Hieronder staat een .csv file afgebeeld die niet op de juiste manier geopend is. De tijd 

wordt erin weergegeven alsook de simulatiegegevens van 5 detectoren. Het is zeer moeilijk 

om dit bestand te lezen en het is onmogelijk om bewerkingen uit te voeren met de 

gegevens. Alle gegevens worden in Excel namelijk in één cel per frame gezet. 

 

 

 

figuur 33 Een .csv file die geopend is zonder de juiste instellingen is niet zo goed leesbaar. 

 

Op figuur 34 is een .csv file te zien die wel correct geopend is. De data staan mooi 

gerangschikt in kolommen. De eerste kolom geeft de tijd weer die verlopen is sedert de 

start van de simulatie. De vijf volgende kolommen geven gegevens weer van, in dit geval, 

5 rookdetectoren.  

 

De gegevens van alle toestellen (rookdetectoren, thermokoppels, …) die in de input file 

voorzien zijn, zullen verzameld worden in dergelijke bestanden. Het is dan ook mogelijk 

om achteraf te beginnen rekenen in excel met deze data. 

 

Om plaats te besparen worden deze data weergegeven met de wetenschappelijke 

weergave. “123 456.89” wordt dan voorgesteld als “1.23E+05”.  
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figuur 34 Deze .csv file is wel op de juiste manier geopend. 

5.2 Het devc bestand 

Als er in het schrijven van de input file toestellen (devices) zoals rookdetectoren, 

thermokoppels, … geplaatst worden, dan maakt FDS een bestand aan met de resultaten 

voor deze instrumenten. De naam van dit bestand is simulatiex_devc. Er wordt dus altijd 

_devc achter de naam van de simulatie geplakt. 

 

In dit bestand wordt in verschillende kolommen weergegeven wat de resultaten zijn per 

tijdsframe. De eerste kolom geeft de tijd weer. Per tijdsframe wordt weergegeven hoever 

de simulatie gevorderd is. In de volgende kolommen komen alle devices aan bod die 

geprogrammeerd zijn in de inputfile.  

 

De verschillende mogelijke devices gebruiken niet allemaal dezelfde eenheid. Daarom 

worden de eenheden van elk toestel weergegeven op de eerste rij in het naam_device.csv 

bestand. 

 

Dergelijke bestanden zijn erg handig om er achteraf berekeningen mee uit te voeren in 

Excel. Smokeview is een visuele weergave die toelaat om kwalitatieve conclusies te trekken 

uit de simulatie. Outputbestanden zoals naam_devc laten ook toe om kwantitatieve 

conclusies te trekken en de simulatie meer in detail te bestuderen. 
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5.3 Het hrr bestand 

Daarnaast zal er ook altijd een naam_hrr.csv bestand aangemaakt worden door FDS. Hierin 

wordt allerlei informatie over de heat release rate verzameld in functie van de tijd: de 

convectieve, radiatieve en conductieve fractie; de mass loss rate, … 

 

Dit bestand laat toe om na te kijken of de energiestromen zich “normaal” gedragen. In het 

merendeel van onze toepassingen verwachten we dat de convectieve fractie zich tussen 

de 60 en de 80 % zal bedragen. Indien dit niet het geval is, dient hiervoor een verklaring 

gezocht te worden.  

5.4 Het out bestand 

FDS zal ook een .out bestand genereren bij elke berekening. In dit bestand is informatie 

te vinden over de berekening zelf. Dit document is erg handig als resultaten van 

verschillende berekeningen met elkaar vergeleken moeten worden. In het .out bestand 

staat o.a. de volgende informatie: 

• De versie van FDS die gebruikt werd 

• De datum van de berekening 

• Het aantal cellen in elke richting 

• De lengte, breedte en hoogte van het domein  

• De reële tijd die werd uitgerekend 

• Een aantal constanten die gebruikt worden 

• De massafracties van de verschillende stoffen in de simulatie 

• Enkele eigenschappen van elk van die stoffen 

• Eigenschappen van de wanden 

• Eigenschappen van devices die voorzien zijn 

• Info over de berekening zelf 

Het bestand biedt dus heel wat informatie om de resultaten van de berekening te gaan 

analyseren. Zeker als simulaties niet beantwoorden aan de verwachtingen, kan het .out 

bestand interessant zijn. De input file is soms moeilijk leesbaar omdat er geen lay-out 

aanwezig is. Als er bij het opstellen van de input file een fout gebeurd is, is het soms lastig 

om die op te sporen. De .out files van verschillende simulaties kunnen dan vergeleken 

worden. Door de output files naast elkaar te leggen wordt snel duidelijk waar de verschillen 

en de gelijkenissen tussen simulaties zitten. Dit kan een grote hulp zijn bij het opsporen 

van fouten. 
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7 Bijlagen 

7.1 Simulatie 1 

&HEAD CHID='simulatie1', TITLE='eerste_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=100,100,24, XB=0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.4 /  

 

 

&TAIL / 

  

https://en.wikibooks.org/wiki/Fire_simulation_for_Engineers/FDS
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7.2 Simulatie 2 

&HEAD CHID='simulatie2', TITLE='tweede_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=100,100,24, XB=0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.4 /  

 

&TIME T_END=300.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=500., COLOR='RASPBERRY' / 

 

&OBST XB= 4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.00, 0.40 / brander 

 

&VENT XB=  4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

&TAIL / 
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7.3 Simulatie 3 

&HEAD CHID='simulatie3', TITLE='derde_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=100,100,24, XB=0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.4 /  

 

&TIME T_END=300.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=500., COLOR='RASPBERRY' / 

 

&OBST XB= 4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.00, 0.40 / brander 

 

&VENT XB=  4.90, 5.10, 4.90, 5.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBX=5.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

 

&TAIL / 
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7.4 Simulatie 4 

&HEAD CHID='simulatie4', TITLE='vierde_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=75,60,40, XB=0.0, 7.50, 0.0, 6.0, 0.0, 4.0 /  

 

&TIME T_END=300.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=900., COLOR='BLUE' / 

 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 0.10, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY' /voormuur 

&OBST XB= 0.00, 0.10, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY' /linkermuur 

&OBST XB= 5.10, 5.20, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY' /rechtermuur 

&HOLE XB= 5.09, 5.21, 1.20, 2.00, 0.00, 2.00 /deur kamer 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 3.10, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY' /achtermuur 

&OBST XB= 6.20, 6.30, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY' /muur gang 

&HOLE XB= 5.30, 6.10, 3.09, 3.21, 0.00, 2.00 /deur gang 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 3.20, 2.60, 2.70, COLOR='GRAY' /dak 

 

 

&OBST XB= 0.10, 1.10, 0.10, 2.10, 0.30, 0.40 / brander 1.8 MW 

&VENT XB= 0.10, 1.10, 0.10, 2.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

&SLCF PBZ=1.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBX=5.70, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=1.60, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

 

&SLCF PBX=5.70, QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=1.60, QUANTITY='VELOCITY' / 

 

 

&TAIL / 
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7.5 Simulatie 5 

&HEAD CHID='simulatie5', TITLE='vijfde_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=75,60,40, XB=0.0, 7.50, 0.0, 6.0, 0.0, 4.0 /  

 

&TIME T_END=300.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=900., COLOR='BLUE' / 

 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 0.10, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/voormuur 

&OBST XB= 0.00, 0.10, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/linkermuur 

&OBST XB= 5.10, 5.20, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/rechtermuur 

&HOLE XB= 5.09, 5.21, 1.20, 2.00, 0.00, 2.00 /deur kamer 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 3.10, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/achtermuur 

&OBST XB= 6.20, 6.30, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/muur gang 

&HOLE XB= 5.30, 6.10, 3.09, 3.21, 0.00, 2.00 /deur gang 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 3.20, 2.60, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.2 /dak 

 

&OBST XB= 0.10, 1.10, 0.10, 2.10, 0.30, 0.40 / brander 1.8 MW 

&VENT XB= 0.10, 1.10, 0.10, 2.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

&SLCF PBZ=1.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBX=5.70, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=1.60, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

 

&SLCF PBX=5.70, QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=1.60, QUANTITY='VELOCITY' / 

 

&VENT MB='XMIN',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='XMAX',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='YMIN',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='YMAX',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='ZMAX',SURF_ID='OPEN' /  

&TAIL / 
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7.6 Simulatie 6 

&HEAD CHID='simulatie6', TITLE='zesde_simulatie'  /  

 

&MESH IJK=75,60,40, XB=0.0, 7.50, 0.0, 6.0, 0.0, 4.0 /  

 

&TIME T_END=300.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.10 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=900., RAMP_Q='BURNER RAMP', COLOR='BLUE' / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  0,F=0.0 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  1,F=0.001 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 20,F=0.016 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 40,F=0.063 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 60,F=0.141 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 80,F=0.251 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=100,F=0.392 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=120,F=0.564 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=140,F=0.768 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=160,F=1.0 / 

 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 0.10, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/voormuur 

&OBST XB= 0.00, 0.10, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/linkermuur 

&OBST XB= 5.10, 5.20, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/rechtermuur 

&HOLE XB= 5.09, 5.21, 1.20, 2.00, 0.00, 2.00 /deur kamer 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 3.10, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/achtermuur 

&OBST XB= 6.20, 6.30, 0.00, 3.20, 0.00, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6 

/muur gang 

&HOLE XB= 5.30, 6.10, 3.09, 3.21, 0.00, 2.00 /deur gang 

&OBST XB= 0.00, 6.30, 0.00, 3.20, 2.60, 2.70, COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.2 /dak 

 

 

&OBST XB= 0.10, 1.10, 0.10, 2.10, 0.30, 0.40 / brander 1.8 MW 

&VENT XB= 0.10, 1.10, 0.10, 2.10, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

 

&SLCF PBZ=1.00, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBX=5.70, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
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&SLCF PBY=1.60, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

 

&SLCF PBX=5.70, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBY=1.60, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 

 

&VENT MB='XMIN',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='XMAX',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='YMIN',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='YMAX',SURF_ID='OPEN' /  

&VENT MB='ZMAX',SURF_ID='OPEN' /  

 

&TAIL / 
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7.7 Simulatie 7 

&HEAD CHID='simulatie7', TITLE='zevende_simulatie'  /  

 

&MESH IJK= 400, 180, 15, XB=0.0, 80.0, 0.0, 36.0, 0.0, 3.0 /  

 

&TIME T_END=1000.0 / 

 

&REAC FUEL       = 'POLYURETHANE' 

      FYI        = 'C_6.3 H_7.1 N O_2.1, NFPA Handbook, Babrauskas' 

      SOOT_YIELD = 0.22 

      N          = 1.0 

      C          = 6.3 

      H          = 7.1 

      O          = 2.1  / 

 

&SURF ID='CONCRETE', COLOR='GRAY', TRANSPARENCY= 0.6, ADIABATIC=.TRUE./ 

&SURF ID='CONCRETE_ROOF', COLOR='INVISIBLE', ADIABATIC=.TRUE./ 

 

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=320., RAMP_Q='BURNER RAMP', COLOR='BLUE' / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=    0, F=0.0 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  240, F=0.175 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  540, F=0.175 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T=  900, F=1.0 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 1740, F=1.0 / 

&RAMP ID='BURNER RAMP', T= 4500, F=0.0 / 

 

 

&OBST XB= 0.00, 80.0, 0.00, 0.20, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE' /voormuur 

&OBST XB= 5.20, 80.0, 17.80, 18.00, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE' /middenmuur 

&OBST XB= 0.00, 0.20, 0.00, 36.0, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE' /linkermuur 

&OBST XB= 79.8, 80.0, 0.00, 36.0, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE' /rechtermuur 

&OBST XB= 0.00, 80.0, 35.80, 36.0, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE' /achtermuur 

&OBST XB= 0.00, 80.0, 0.00, 36.0, 2.80, 3.00, SURF_ID='CONCRETE_ROOF' /dak 

&HOLE XB= 59.8, 79.8, 30.80, 35.80, 2.79, 3.01 /inrijhelling 

&OBST XB= 59.8, 79.8, 30.60, 30.80, 0.00, 3.00, SURF_ID='CONCRETE' / muur naast 

inrijhelling 

 

&OBST XB= 10.0, 15.0, 12.0, 17.0, 0.00, 0.40 / 2 auto's 

&VENT XB= 10.0, 15.0, 12.0, 17.0, 0.40, 0.40, SURF_ID='BURNER' / brander 

 

&SURF ID='EXHAUST', VEL=13.89, RAMP_V= 'FAN RAMP', COLOR = 'GREEN' /  

&RAMP ID='FAN RAMP', T=   0, F=0.0 / 

&RAMP ID='FAN RAMP', T= 120, F=0 / 

&RAMP ID='FAN RAMP', T= 150, F=1 / 

&RAMP ID='FAN RAMP', T= 1800, F=1 / 

&VENT XB= 77.8, 79.8, 7.8, 9.8, 2.8, 2.8, SURF_ID='EXHAUST', DEVC_ID='SD_03',  / 

afvoerventilator 

 

&DEVC ID='SD_01', PROP_ID='Smoke Detector', XYZ=4.2, 13.4, 2.6 / rookdetectoren 
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&PROP ID='Smoke Detector', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8, 

ACTIVATION_OBSCURATION=3.24,  / 

 

 

&DEVC ID='SD_02', PROP_ID='Smoke Detector', XYZ=8.2, 13.4, 2.6 / 

&PROP ID='Smoke Detector', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8, 

ACTIVATION_OBSCURATION=3.24 / 

 

 

&DEVC ID='SD_03', PROP_ID='Smoke Detector', XYZ=12.2, 13.4, 2.6 / 

&PROP ID='Smoke Detector', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8, 

ACTIVATION_OBSCURATION=3.24 / 

 

 

&DEVC ID='SD_04', PROP_ID='Smoke Detector', XYZ=16.2, 13.4, 2.6 / 

&PROP ID='Smoke Detector', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8, 

ACTIVATION_OBSCURATION=3.24 / 

 

 

&DEVC ID='SD_05', PROP_ID='Smoke Detector', XYZ=20.2, 13.4, 2.6 / 

&PROP ID='Smoke Detector', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8, 

ACTIVATION_OBSCURATION=3.24 / 

 

 

&SLCF PBZ=1.00, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBY=8.8, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBY=14.4, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

 

&SLCF PBX=2.70, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBY=33.40, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 

&SLCF PBY=8.8, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 

 

&SLCF PBZ=2.00, QUANTITY='PRESSURE', VECTOR=.TRUE. / 

 

&VENT XB= 59.8, 79.8, 30.80, 35.80, 3.00, 3.00, SURF_ID='OPEN' /  

 

&TAIL / 


