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Bakgrund
Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom
brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket användbart [1, 2, 3, 4].
Detta projekt avser att skapa kraftfulla verktyg för visualisering av brand och brandgaser
samt interaktion mellan ljuskällor och brandgaser i 3D-miljöer som sedan kan tillämpas i
en interaktiv virtuell verklighet för användning inom flera olika områden. Exempel på
användningsområden är utrymningsförsök, utbildning av räddningstjänst samt
upplysning av allmänheten i hur ett brandförlopp utvecklar sig beroende på hur man
agerar.
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Simulering av brand i Virtual Reality

Interaktionen mellan brandgaser och ljuskällor är en kritisk del i projektet och en faktor
som i princip alltid förenklas på grund av dess komplexitet och krav på datorhårdvara.
Dock har utvecklingen gått framåt oerhört mycket det senaste årtiondet i detta område
och det är nu möjligt att göra detta i realtid på moderna grafikkort. NIST har börjat med
att implementera så kallad volume rendering (samma teknik som används vid visualisering av
magnetröntgen) i Smokeview [5] vilket är den ena delen av problemet, dock används inte
ljuskällor i Smokeview. Sikten till ett objekt beräknas istället med en ytterst förenklad
ekvation där olika konstanter används om man har reflekterande eller emitterande
utrymningsskyltar. Detta projekt kommer att fokusera på att simulera en emitterande
ljuskällas interaktion med partiklar i luften (brandgaser) vilket i sin tur bestämmer dess
synlighet vid till exempel utrymning. Ett sådant försök till visualisering av faktisk sikt har
tidigare gjorts av Rubini et. al [6], men i denna tillämpning gjordes brandsimuleringen
separat först och sedan rendererades (beräknades) sikten från en given punkt i rummet i
efterhand i offline-läge, det vill säga inte i realtid och tillåter därmed ej interaktion med
användaren.
Målet med detta projekt är att erbjuda interaktion mellan brandsimuleringen och
utrymmande personer, öppnas en dörr i den virtuella verkligheten så reagerar
omgivningen genom att tillåta brandgasspridning igenom den öppna dörren. På sådant
sätt ger man tillgång till ett helt nytt verktyg för att kunna förstå människors beteende i
ett brandförlopp.
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Figur 1 Exempel på visualisering av brandgaser och sikt i andra applikationer. Till vänster visas den
nya volymrenderingen av flammor och brandgaser utan ljussättning i Smokeview [5], till höger visas
offline-renderering (ej realtid) med ljuskällor som interagerar med brandgaserna utfört av Rubini
et. al [6].
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För att kunna erbjuda interaktiva miljöer vid brandsimulering krävs det förutom ett
visualiseringsverktyg även ett verktyg för att beräkna de fysikaliska aspekterna av
brandförloppet, till exempel brandgasspridningen. Detta kan göras på två sätt; det första
alternativet är att skriva en enklare kod direkt i 3D-motorn som driver det visuella.
Fördelen här är att det finns en direkt koppling mellan båda delar och utbytet av data
mellan visualisering och beräkning sker ytterst enkelt. Nackdelen är dock att det är
tidskrävande att utveckla en sådan modell, särskilt en modell som har samma komplexitet
som befintliga mjukvaror. Alternativet är därför att skriva ett interface mellan färdiga
simuleringsprogram och 3D-mjukvaran och på så sätt utnyttja de stora resurser som lagts
ner i utvecklingen av de verktygen. Då det kommer att krävas att dessa program körs i
realtid (eller snabbare) så är det 2-zonsmodeller som är aktuellt. CFAST är en robust 2zonsmodell som har öppen källkod vilket gör det möjligt att modifiera koden för önskat
syfte. Argos är en annan 2-zonsmodell där det finns möjlighet att uppdatera källkoden,
denna mjukvara har dock ej öppen källkod (ej tillgänglig för allmänheten).
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Det är inte uteslutet, tvärt om önskat, att i framtiden implementera visualisering av
brandförlopp beräknade i FDS. Detta kommer dock inte erbjuda interaktivitet mellan
användare och brandförlopp utan endast erbjuda avancerad visualisering av ett givet
brandförlopp. Bedömningen görs dock att det inte finns tid eller pengar inom ramen för
projektet att implementera detta men det kommer att finnas i åtanke när verktygen
utvecklas. Teorin är precis densamma, det enda som skiljer sig åt är inläsningen av data
samt möjligheten till interaktion. Till exempel, för att kunna visualisera sikten korrekt så
måste ett värde per cell läsas in från FDS, och varje rum består av tusentals till miljontals
celler. För 2-zonsmodeller krävs endast en ”cell” per rum läsas in (det övre
brandgaslagret) för att kunna visualisera sikten. Även andra programvaror så som TuFT
(Tunnel Fire Tool, programvara för tunnelbränder utvecklat på avdelningen för
brandteknik) skulle kunna vara aktuellt att integrera i framtiden.

Målen med projektet kan delas upp i fyra delar:
1. Erhålla kunskap om avancerade fenomen inom siktberäkning och visualisering av
interaktion mellan partiklar (brandgaser)och ljus samt implementering av detta i
3D-mjukvara. Denna del är oerhört viktig för att slutanvändaren ska få känslan
av att vara på plats samt kunna lita på samma instinkter som i den verkliga
världen.
2. Utveckla verktyg för att kunna simulera dynamiska brandscenarier med
interaktion från användaren i realtid. Denna del kan i framtiden ge insikter om
mänskligt beteende i ett brandförlopp som tidigare aldrig kunnat erhållas. Det har
även stor potential att kunna användas som verktyg för räddningstjänst i syfte att
utbilda personal och informera allmänheten.
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Mål och syfte

3. Göra en pilotstudie i mindre format för att få möjlighet att förbättra de
utvecklade verktygen. Det är ytterst viktigt att slutanvändaren accepterar den
skapade illusionen och därför kommer det behövas tidig feedback för att kunna
förbättra verktygen.
4. Skapa en bas för framtida forskning som innefattar brandförlopp, utrymning,
räddningsinstatser och virtual reality i en symbios.

Projektbeskrivning
Följande aktiviteter/arbetspaket är planerade att utföras under en två-årsperiod:
1. Utveckla och implementera modeller för visualisering av brandgaser och
interaktionen mellan brandgaser och ljuskällor.
I detta paket kommer en litteraturstudie göras för att få ett bra underlag till den
teoretiska delen av visualisering av brandgaser och ljuskällor i 3D-mjukvaror,
sedan kommer kod att skrivas och implementeras i vald 3D-motor.
2. Utveckling av/utveckling av koppling till simuleringsprogram för spridning av
brandgaser
I detta paket kopplas brandsimulering ihop med visualiseringsverktyget för att
skapa ett komplett verktyg för virtual reality. Verktygen kommer att skrivas
modulärt för att enkelt möjliggöra framtida expansioner, till exempel visualisera
resultat från FDS eller TuFT.
3. Pilotstudie och utvärdering av utvecklat verktyg.
En mindre grupp människor kommer att få delta i en utvärdering av verktyg
utvecklade i paket 1 och 2. Denna del är viktig för att få feedback av
slutanvändare i syfte att kunna ändra och förbättra modellen. Denna del kan
komma att ske som ett samarbete mellan deltagare i projektet samt en
examensarbetare på avdelningen för brandteknik för att ytterligare kunna öka
resurserna.
4. Rapportering av projektresultat.
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Detta arbetspaket omfattar rapportering som en LTH-rapport.

·
·

Patrick van Hees, professor vid Lunds Universitet, Avdelningen för
Brandteknik, projektledare, ansvarig för projektet i helhet.
Jonathan Wahlqvist, doktorand vid Lunds Universitet, Avdelningen för
Brandteknik, ansvarig för aktivitet i samtliga arbetspaket.

Projekttid
Projektet startar den 1 juni 2015 och löper t o m den 1 juni 2017.

Budget
Den totala budgeten för Brandforskprojektet simulering av brand i virtual reality är 780
kSEK, vilket resulterar i 390 kSEK per år under en tvåårsperiod. En summering per
arbetspaket ges i tabellen nedan.
Arbetspaket

Budget

1. Litteraturstudie och
utveckling av
visualiseringsverktyg

300 kSEK

2. Utveckling av verktyg för
interaktiva brandförlopp

300 kSEK

4. Utvärdering av utvecklad
mjukvara

100 kSEK

4. Slutrapportering

50 kSEK

Inköp

Budget
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Projektgrupp

Mjukvara och hårdvara som 30 kSEK
krävs för att utveckla de nya
verktygen
780 kSEK
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Total Budget

Det finns flera målgrupper som skulle ta nytta av projektresultaten:
1. Brandforskning i stort; vid beräkning av sikt idag används ytterst förenklade
ekvationer som inte alltid representerar verkligheten, dessa tar bara hänsyn till
sotkoncentration och antingen emitterande eller reflekterande ljuskällor
(utrymningsskyltar), det går ej att använda båda typer samtidigt. Saker så som färg
och intensitet på ljuskällan tas aldrig hänsyn till, vilket detta verktyg har som mål
att integrera.
2. Framtida forskning kring utrymning samt människors beteende vid brand. Det
föreslagna verktyget kommer att kunna användas vid en rad applikationer som
berör detta ämne, och målet är att uppbyggnaden på verktygen är sådan att det
ska vara lätt att expandera.
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Nytta och målgrupp

3. Räddningstjänst och myndigheter kan använda verktygen för övning och
utbildning. Det finns möjligheter i flera brandsimuleringsprogram att lägga till
påverkan av till exempel vattenpåföring vilket skulle ge ytterligare en interaktiv
dimension och därmed utbildningsmöjligheter. Man skulle också kunna använda
verktygen för att upplysa allmänheten, till exempel skolungdomar, i hur ett
brandförlopp går till och hur man bör agera (stänga dörren, hålla sig lågt osv.).
4. Konsulter skulle kunna använda de utvecklade verktygen för att visualisera och
förmedla sina beräkningar på ett interaktivt och pedagogiskt sätt. Detta ger även
möjligheter att belysa och förklara problematiska konstruktioner för kunder på
ett helt nytt sätt.
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