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ABSTRACT
Due the fast growing demand for better performing facades with regard to comfort and energy it is
important to make a well considered design decision. Especially, in the early design stage a designer has to
make a lot of design decisions, which are hard to change later on or require a lot of extra time and money.
Therefore, for designers it is important to have detailed information in the early design stages about user
comfort, energy consumption and associated costs.
Windows are the component of the façade that has the biggest impact on comfort and energy consumption.
The presence of these windows increases the complexity of the comfort-energy problem, because they
present a direct interaction between the built environment and user behavior. In practice, the façade design
is usually focused on one or two aspects. For example the shading device is only lowered to prevent thermal
discomfort and not visual discomfort. Therefore, the façade design will have to resolve these conflicts
between thermal and visual comfort on the one hand, and the corresponding energy on demand the other.
This study explores the 'potential' of simultaneous calculation of the performance in terms of visual comfort,
thermal comfort and related energy consumption for designers. Potential is found if the facade
performance can be assessed accurate and, reliable, but also simple and fast. From literature the best
performance indicators to quantify the visual comfort, thermal comfort and energy were selected. The
design case was defined as a standard full conditioned office room located in the Netherlands with no
operable windows. Based on these selected performance indicators and analysis of simulation software, a
simulation strategy has been developed to evaluate the performance indicators simultaneously. The
potential of simultaneous evaluation of the performance by using the developed simulation strategy is
illustrated in the case study.
Visual comfort is quantified through the selected performance indicators: horizontal illuminance (lux) and the
glare index DGP Daylight Glare Probability (%). Thermal comfort is quantified through the Adaptive
Thermal Comfort (ATC) method (ISSO-74) and the method of La Gennusa, applying calculated operative
temperature limits based on the Predicted Mean Vote (PMV). The method of La Gennusa calculate the
effect of direct and diffuse short-wave radiation from a daylight opening on thermal comfort, which is not
included in the ATC method. Assessment of the visual and thermal performance is quantified and compared
through the number of hours the performance requirements are not met. Energy demand is quantified
through the annual energy consumption for lighting, heating and cooling.
Based on the selected performance indicators, description of the concept model and capabilities of the
simulation software a simulation model was developed. DAYSIM has been used for assessing the visual
domain which was linked to Energy Plus for the thermal and energetic domain. Based on an integral link
between the physical domains (co-simulation), it was possible to analyze the performance simultaneous. The
model was validated the results from a similar study. In order to demonstrate the potential of this ‘complex
method’ it was compared to the ‘standard method’ (no coupling between EnergyPlus and Daysim). Both
methods are applied and compared in the case study.
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This case study addresses a comprehensive investigation of the façade variable ‘inside shading device” with
a control strategy based on the vertical irradiation level (different levels, variants, investigated). The
performance for the visual comfort, thermal comfort and energy consumption of all variants are shown in
one overview. This overview indicates that the simultaneous assessment of the physical domains with respect
to the individual evaluation has a small potential for the investigated case, the calculated performances
differences are minimal. Since, programs such as Energy Plus and DAYSIM require a high level of expertise
and, furthermore, two days were required to complete the daylight calculation by DAYSIM, at this point it’s
not attractive for designers to choose this co-simulation approach.
This study concludes that the simultaneous assessment of the three physical domains has a small potential,
with regard to the case study with internal shading devices. The performance prediction of the complex
method has an improved accuracy compared to the standard method, but requires a significant increase in
computation time and expertise. For more complex, innovative design cases, where the ‘standard method’
may not hold anymore, however, potential is still available. In the case, further development in the field of
simulation software with an integral link between physical domains may ensure that simulation can remain
an effective tool for the designer in the early design stage.
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SAMENVATTING

Door de snel groeiende vraag naar beter presterende gevels op het gebied van comfort en energie is het
van groot belang, dat een weloverwogen ontwerpbeslissing wordt genomen. Vooral in de beginfase van
het ontwerpproces moeten er veel ontwerpbeslissingen worden genomen, beslissingen die later moeilijk
meer zijn aan te passen of veel tijd en kosten met zich meebrengen. Daarom is het voor ontwerpers van
groot belang om in het beginstadium van het ontwerpproces te beschikken over gedetailleerde informatie
over het comfort, energieverbruik en bijbehorende kosten.
Daglichtopeningen vormen de belangrijkste component van de gevel, die impact hebben op zowel het
comfort als energieverbruik. Juist de aanwezigheid van deze daglichtopeningen verhogen de complexiteit
van het comfort-energieprobleem, omdat er een directe interactie is tussen het binnen- en buitenklimaat en
gebruikersgedrag. Een fysisch conflict, dat hierbij ontstaat, is de wisselwerking tussen het visueel comfort,
thermisch comfort en energieverbruik. In de praktijk blijkt het gevelontwerp veelal met de focus op één á
twee aspecten ontworpen te zijn, waardoor bijvoorbeeld de regeling van zonwering alleen is afgestemd
op het voorkomen van thermisch discomfort en niet visueel discomfort. Het gevelontwerp dient op een
slimme manier in te spelen op deze conflicterende belangen tussen thermisch en visueel comfort enerzijds, en
de bijbehorende energievraag anderzijds.
In dit onderzoek is onderzocht wat voor ontwerpers de ‘meerwaarde’ is van het gelijktijdig berekenen van
de prestaties in termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik. Het vormt
een meerwaarde als de gevelprestaties nauwkeurig, betrouwbaar, eenvoudig en snel kunnen worden
beoordeeld. Hiervoor is eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd om prestatie-indicatoren te selecteren,
die het visueel comfort, thermisch comfort en energieverbruik het beste kwantificeren. Uitgangspunt was een
volledig geconditioneerde standaard kantoorruimte in Nederland, waarbij ramen niet open kunnen. Op
basis van deze geselecteerde prestatie-indicatoren en analyse van simulatieprogramma’s is een
simulatiestrategie ontwikkeld waarin de prestaties gelijktijdig beoordeeld kunnen worden. De meerwaarde
van gelijktijdig beoordelen van de prestaties is met behulp van deze simulatiestrategie geïllustreerd aan
de hand van een case studie.
Voor het visueel comfort zijn de volgende prestatie-indicatoren geselecteerd: horizontale verlichtingssterkte
(lux) en de verblindingindex Daylight Glare Probability DGP (%). Het thermisch comfort is op basis van de
ATC-methode (ISSO-74) en methode van La Gennusa berekende operatieve temperatuurgrenzen
beoordeeld en uitgedrukt in een Predicted Mean Vote (PMV). Met de methode van La Gennusa is de
invloed van direct en diffuse straling afkomstig van een daglichtopening op het thermisch comfort
onderzocht, wat ontbreekt in de ATC-methode. De beoordeling van de visuele en thermische prestatieindicatoren zijn door middel van overschrijdingsuren meetbaar en vergelijkbaar gemaakt. Bij energie is
gekeken naar het jaarlijkse energieverbruik voor verlichting, verwarming en koeling.
Op basis van de geselecteerde prestatie-indicatoren, beschrijving van het conceptmodel en mogelijkheden
van simulatieprogramma’s is een simulatiemodel ontwikkeld, waarin Daysim is gebruikt voor de beoordeling
van het visuele domein wat gekoppeld is aan EnergyPlus voor het thermische en energetische domein. De
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prestaties kunnen nu ‘gelijktijdig’ berekend worden op basis van integrale koppeling tussen de fysische
domeinen (co-simulatie). Het model is vervolgens gevalideerd met behulp van resultaten uit vergelijkbare
onderzoeken. Om de meerwaarde van deze ‘complexe methode’ ten opzichte van de ‘standaardmethode’
(geen koppeling tussen EnergyPlus en Daysim) aan te tonen, zijn beide methode met elkaar vergeleken in
een case studie op basis van prestatieverschillen.
Voor de case studie zijn regelstrategieën van binnenzonwering op basis van verschillende
stralingsintensiteiten onderzocht. De prestaties voor het visueel comfort, thermisch comfort en
energieverbruik van alle cases zijn weergegeven in één overzicht. Hieruit blijkt dat het gelijktijdig
beoordelen van de fysische domeinen ten opzichte van de individuele beoordeling geen meerwaarde is,
omdat de berekende prestatieverschillen minimaal zijn. Doordat programma’s als EnergyPlus en Daysim
enige voorkennis vereisen en de daglichtberekening met behulp van Daysim twee dagen in beslag neemt, is
het voor ontwerpers ook niet aantrekkelijk om te kiezen voor deze beoordelingsmethoden.
Geconcludeerd kan worden dat het gelijktijdig beoordelen van de drie fysische domeinen een kleine
meerwaarde heeft, wat betreft de case studie met binnenzonwering. De prestatievoorspelling van de
complexe methode is net wat nauwkeuriger dan de standaardmethode, maar beide methoden vereisen
veel rekentijd en expertise. Verdere ontwikkeling op het gebied van simulatie met een integrale koppeling
van fysische domeinen kan er voor zorgen, dat simulatie een effectief hulpmiddel kan zijn in het begin
stadium van het ontwerpproces voor de ontwerper.
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Symbolenlijst
ATC

=

Adaptief Thermisch Comfortmodel

[-]

DGP

=

Daylight Glare Probability

[-]

E

=

verlichtingssterkte

[lux]

ET

=

effectieve temperatuur

[0C ]

ET*

=

gemiddelde dagelijkse effectieve buitentemperatuur om 6:00 uur

[0C ]

(minimum) en 15:00 uur (maximum) voor een specifieke dag.
fp

=

project area factor

[-]

HVAC

=

Heating Ventilation Air Cooling

nvt

Iclo

=

kledingweerstand

[clo]

L

=

luminantie

[cd/m2]

LTA

=

lichttoetredingsfactor

[-]

M

=

metabolisme

[W/m2]

MRT

=

gemiddelde stralingstemperatuur

[0C ]

PMV

=

predicted mean vote

[-]

PPD

=

aantal ontevreden mensen

[%]

Rc

=

warmteweerstand

[m2K/W]

RMOT

=

gemiddelde buitentemperatuur over een periode van de voorgaande 3

[0C ]

dagen
RV

=

relatieve vochtigheid

[%]

Ta;in

=

binnenluchttemperatuur

[0C ]

Ta;out

=

buitenluchttemperatuur

[0C ]

gemiddelde stralingstemperatuur van een bestraald object

[0C ]

Ti,irr
Tr,ur

=

gemiddelde stralingstemperatuur van een niet bestraald object

[0C ]

Tr,1

=

gemiddelde stralingstemperatuur als gevolg van diffuse straling

[0C ]

Tr,2

=

gemiddelde stralingstemperatuur als gevolg van directe straling

[0C ]

v

=

relatieve luchtsnelheid

[m/s]

ZTA

=

zontoetredingsfactor

[-]
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding
De primaire doelstelling van een gebouw is het bieden van onderdak aan mensen om comfortabel, gezond
en veilig te kunnen leven en werken (Geurts, 2010). Om dit te kunnen realiseren treed de gevel als
moderator voor energie en comfort op, omdat het zich bevindt op het grensvlak tussen binnen en buiten.
Alleen vanaf het midden van de twintigste eeuw verloor de gevel zijn rol als moderator, door inpassing van
kunstverlichting en HVAC-systemen. Het energieverbruik in gebouwen steeg vanaf dat moment snel,
Worldwatch Institute schat dat het energieverbruik voor de bouw en exploitatie van gebouwen
verantwoordelijk is voor 40% van het totale energieverbruik van de wereld (Guan, 2012).
Het energieverbruik voor HVAC en kunstverlichting wordt daarom nu gezien als een van de belangrijkste
veroorzakers van de opwarming van de aarde, maar deze bedreiging biedt nu kansen voor de bouwsector
om met oplossingen te komen. Het doel hierbij is de prestaties van de gevel te verhogen, om het
energieverbruik te verlagen (secundaire doelstelling) en tevens te blijven voldoen aan de primaire
doelstelling van het gebouw. De prestaties van de toekomstige gevel kunnen worden beschreven met
behulp van de ‘Tripple P’ filosofie (Elkington, 1998). Dit staat voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO), waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen het presteren voor de drie p’s:
people, planet en profit. De gevel dient zo ontworpen te zijn, dat het hele gebouw in termen van milieu,
economische en sociale kenmerken optimaal presteert (Figuur 1).

Figuur 1Milieu, economische en sociale kenmerken, die van invloed zijn op het presteren van de gevel (Oral, 2004)
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1.2 Doelstelling
Door de snel groeiende vraag naar beter presterende gevels hebben ontwerpers behoefte aan
gebouwprestatie analysemethoden, die een reële voorspelling kunnen geven van de gebouwprestaties
(Donn et al., 2012). Vooral in de beginfase van het ontwerpproces moeten namelijk veel belangrijke
ontwerpbeslissingen worden genomen, die beslissingen zijn later moeilijk meer aan te passen, zie Figuur 2.
Het is van groot belang dat ontwerpers in het beginstadium van het ontwerpproces beschikken over
betrouwbare en gedetailleerde informatie van het comfort, productiviteit, kosten en energieverbruik om
een weloverwogen ontwerpbeslissing te kunnen nemen.

Figuur 2 Ontwerp- en besluitvormingsproces met bijbehorende kosten voor verandering en mogelijkheid om
ontwerpaanpassingen. (Cherry en Petronis, 2009)

De gevel blijkt veelal met de focus op één á twee aspecten ontworpen te zijn of de aspecten zijn
afzonderlijke van elkaar beoordeeld (Gagne en Andersen, 2010). De vraag is of hierdoor wel de juiste
ontwerpbeslissing wordt genomen? Bijvoorbeeld, wanneer de regeling van de zonwering is afgestemd op
het thermische comfort en het energieverbruik (koeling en verwarming) en in mindere mate rekening houd
met het visuele comfort, kan dit in de praktijksituatie mogelijk leiden tot visueel discomfort. Een ander
voorbeeld, is dat ontwerpers zich voornamelijk bezig houden met “interactie tussen daglicht en het gebouw
om de werknemer een visuele stimulatie, thermische behaaglijkheid, gezonde en productieve werkomgeving
te bieden” en aan de andere kant houden technici zich bezig met ”het gebruik van daglichtsystemen in
combinatie met de regeling van HVAC-systemen en kunstverlichting om het totale energieverbruik
(verwarming, koeling en verlichting) te reduceren”. Daardoor ontbreekt de koppeling tussen energie en
comfort en is niet duidelijk wat de regeling en keuze van HVAC-systemen, zonwering en kunstverlichting nu
voor gevolgen heeft voor het comfort of andersom (Galasiu en Reinhart, 2007).
Daglichtopeningen zijn de belangrijkste componenten van de gevel, die impact hebben op zowel comfort
als het energieverbruik (Bessoudo et al., 2010). Juist de aanwezigheid van deze daglichtopeningen
verhoogt de complexiteit van het comfort-energieprobleem, omdat er een directe interactie is tussen het
binnen- en buitenklimaat (Bessoudo et al., 2007). Een belangrijk fysisch conflict, dat hierbij ontstaat, is de
wisselwerking tussen het visueel comfort, thermisch comfort en energieverbruik (David et al., 2011). De
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toepassing van grote ramen op een zuidgevel wekt het gevoel dat de daglichtbenutting en
beschikbaarheid van uitzicht groot is, maar daarnaast leidt het ook tot een verhoogd risico van verblinding
en thermische problemen, als gevolg van direct zonlicht of koudeval. Om het thermische probleem op te
lossen, kan gebruik worden gemaakt van zonwering, daarmee kan de interne warmtelast worden verlaagd,
als gevolg van direct zonlicht. Aan de ene kant wordt het energieverbruik voor koeling gereduceerd, maar
aan de andere kant neemt het visueel comfort juist af, door belemmering van het uitzicht en afname van de
daglichtbijdrage, daardoor neemt het energieverbruik voor kunstverlichting juist toe. Om een
weloverwogen ontwerpbeslissing te kunnen nemen, lijkt het dus van belang te zijn om alle fysische aspecten
gelijktijdig in één model te beoordelen.
Het doel van dit onderzoek is te bekijken wat de meerwaarde is van het gelijktijdig berekenen van de
fysische domeinen (visueel, thermisch en energie) in relatie tot het gevelontwerp. Het is een meerwaarde in
termen van nauwkeurig, betrouwbaar, eenvoudig en snel kunnen beoordelen van de gevelprestaties. Voor
ontwerpers levert het mogelijk meer gedetailleerde informatie op over de gevelprestaties, waardoor een
meer overwogen ontwerpbeslissing genomen kan worden, in termen van laag energieverbruik en hoog
comfort. Voor softwareontwikkelaars is het interessant om te weten of het zinvol is om methodes te
ontwikkelen waarin de fysische domeinen gelijktijdig berekend kunnen worden. In dit onderzoek is niet de
bedoeling opzoek te gaan naar de best presterende gevel, maar juist bedoeld om met behulp van een
case studie een indicatie te geven van een typische gevelvariabele met een typische variatie op de
gevelprestaties.

1.3 Vraagstelling en onderzoeksvragen
De hoofdonderzoeksvraag luidt:

‘Wat is de meerwaarde van “gelijktijdig” in een model te berekenen prestatie-indicatoren
in termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik?’
‘Gelijktijdig’ betekent hier, dat alle prestatie-indicatoren als geheel worden beoordeeld en dat de dynamische koppeling
tussen de fysische domeinen blijft behouden.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt gedurende dit onderzoek ingegaan op de hieronder
weergegeven onderzoeksvragen:
1. Welke prestatie-indicatoren kwantificeren het visueel comfort, thermisch comfort en energie het beste?
2. Met welke methode kunnen de prestatie-indicatoren het beste voorspeld worden?

1.4 Onderzoeksmethoden en opzet verslag
Verschillende onderzoeksmethoden kunnen worden ingezet om antwoord te geven op de
onderzoeksvragen. De volgende onderzoeksmethode worden in dit onderzoek wordt gebruikt (Figuur 3):
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Indicatoren voor visueel comfort, thermisch comfort en energie
Om de prestaties voor visueel comfort, thermisch comfort en bijborende energieverbruik nauwkeurig te
kunnen beoordelen, is de inzet van kwantitatieve prestatie-indicatoren essentieel. Daartoe volgt een
literatuuronderzoek voor de selectie van relevante prestatie-indicatoren uit normen, richtlijnen en
onderzoeksgegevens. Alle relevante prestatie-indicatoren worden met elkaar vergeleken, om vervolgens
de best gekwantificeerde prestatie-indicatoren te kiezen. Daarna wordt op basis van literatuuronderzoek,
voor elke prestatie-indicator het criterium vastgesteld. Vervolgens worden deze prestatie-indicatoren en
criteria gebruikt voor de voorspelling van de gevelprestaties.
Modellering en simulatie
Om de gevelprestaties gelijktijdig te kunnen beoordelen kan gebruik worden gemaakt van
gebouwsimulatie, daarvoor dient opzoek te worden gegaan naar de juiste methodiek. Met behulp van een
literatuuronderzoek worden de mogelijkheden van gebouwsimulatie voor de voorspelling van
gevelprestaties geïnventariseerd. Daarna wordt op basis van softwareanalyse, de mogelijkheden en
tekortkomingen van gebouwsimulatie in relatie tot de vastgestelde prestatie-indicatoren weergegeven. De
resultaten van dit proces moeten leiden tot de ontwikkeling van een simulatiestrategie, die gebruikt gaat
worden voor de beoordeling van de gevelprestaties in de case studie.
Case studie
Om te laten zien wat de potentiële meerwaarde is van het gelijktijdig simuleren van de drie prestatieindicatoren in één model wordt gebruik gemaakt van een case studie. Voor deze case studie zal naar
aanleiding van de ontwikkelde simulatiestrategie een conceptmodel worden gemodelleerd, gebaseerd op
een standaard kantoorruimte. Vervolgens wordt het model gevalideerd, waarna het gebruikt kan worden
voor een simulatie studie van vooraf gedefinieerde cases. Deze simulaties geven de prestaties weer voor
elke case en moeten tevens duidelijk maken of het gelijktijdig beoordelen van de prestatie-indicatoren voor
het visueel comfort, thermisch comfort en energie een meerwaarde is.

Figuur 3 Schematisch overzicht van de gebruikte methoden en opzet voor dit onderzoek
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1.5 Referentieruimte
Het onderzoek richt zich op een gebouw met een kantoorfunctie in Nederland. Als uitgangspunt voor de
gevelanalyse is het referentiekantoor (gebruiksoppervlakte 3000 m²) zoals gedefinieerd is door
Agentschap NL (2010) aangehouden. Omdat het onderzoek zich richt op het gevelontwerp is ervoor
gekozen om steeds dezelfde ruimte, bouwkundige kenmerken en installatieconcept te gebruiken en de
gevelvariabelen te variëren. Op deze manier kunnen eventuele verschillen in het gevelconcept direct
worden toegeschreven aan het ontwerp van de gevel. De ruimte zal volledig geconditioneerd worden,
waarbij geen mogelijkheid bestaat om ramen te openen. Verder zal de ruimte geventileerd worden op
basis van een mechanisch ventilatiesysteem.
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2. Indicatoren voor visueel comfort, thermisch comfort en energie
Het eerst inleidende deel §2.1 toont de relevantie van dit literatuuronderzoek. In §2.2 komt ter sprake
welke factoren van invloed zijn op de prestatie-indicatoren. In de paragrafen die volgen, wordt ingegaan
op de wijze waarop gebouwprestaties worden uitgedrukt om ze meetbaar en vergelijkbaar te maken met
betrekking tot visueel comfort, thermisch comfort en energie. Tenslotte zullen in §2.5 conclusies worden
getrokken op basis van de voorgaande paragrafen, met als resultaat gekwantificeerde prestatieindicatoren voor visueel comfort, thermisch comfort en energie.

2.1. Literatuurstudie
De prestaties van een gebouw met betrekking tot visueel comfort, thermisch comfort en energie kunnen
“kwalitatief gemeten” worden met behulp van prestatie-indicatoren (Reinhart et al., 2006). Deze
indicatoren worden beïnvloedt door prikkels (stressoren), zoals luchttemperatuur, verlichtingssterkte, vocht en
straling (Bluyssen en Kluizenaar, 2011). Prestatie-indicatoren kunnen variëren van heel specifiek,
bijvoorbeeld hoe goed is de ventilatie in een ruimte, tot zeer algemeen, bijvoorbeeld hoe “groen” is een
gebouw. Deze laatste combineert vaak meerdere individuele subindicatoren om tot een algemene
prestatiebeoordeling te komen, zoals voor daglicht.
Dit onderzoek stelt dat het optimaal presteren van de gevel niet alleen gericht moet zijn op bijvoorbeeld
het bevorderen van de visuele prestatie, want dit leidt tot een eendimensionaal ontwerp, met de filosofie
dat “hoe groter de daglichtopening hoe beter”. In dat geval wordt de thermische prestatie genegeerd,
want grote daglichtopeningen kunnen leiden tot een thermisch discomfort. Voor de prestatie beoordeling
moet daarom rekening worden gehouden met de dynamische interactie tussen gebouw, gebruiker en
klimaat. De toepassing van visuele, thermische en energetische prestatie-indicatoren worden tevens
uitgebreid naar dynamische prestatie-indicatoren. Het belangrijkste voordeel van dynamische prestatieindicatoren ten opzichte van statische indicatoren is dat de tijdsgebonden klimatologische variaties over een
jaar beoordeeld zullen worden.
Door middel van een literatuuronderzoek zal antwoord worden gegeven op de volgende onderzoeksvraag
met bijbehorende deelvragen:
1. Welke prestatie-indicatoren kwantificeren het visueel comfort, thermisch comfort en energie het beste?
• Hoe kunnen gebouwprestaties het beste worden uitgedrukt om ze meetbaar en vergelijkbaar te
maken?
• In hoeverre moet er rekening worden gehouden met de dynamische interactie tussen gebouw,
gebruiker en klimaat?
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2.2. Invloedsvariabelen
Het gevelontwerp speelt in op veranderingen van de gebouwomgeving en de comfortbehoefte. In deze
paragraaf wordt bekeken in hoeverre er rekening gehouden moet worden met het klimaat en
gebruikersgedrag voor het vaststellen van de prestatie-indicatoren.
2.2.1

Klimaat

Het klimaat heeft een grote impact op het binnenklimaat van een gebouw, zowel thermisch als visueel. Het
klimaat kan worden gedefinieerd als ‘gemiddelde gesteldheid van de lucht en het weer in een landstreek,
berekend over een langere periode (30 jaar)’ (KNMI, 2011). Het weer wordt omschreven als de conditie
van de aardatmosfeer met betrekking tot temperatuur, luchtdruk, bewolking, wind en vochtigheidsgraad op
een bepaalde plaats en bepaald moment, gemeten over een korte periode. De belangrijkste
weerelementen, die van belang zijn voor het gevelontwerp zijn:
-

droge bol luchttemperatuur,
relatieve vochtigheid,
zonnestraling,
windrichting en –snelheid,
bewolking (diffuse en direct daglicht)

Het klimaat in Nederland wordt gekenmerkt door milde zomers en milde winters (KNMI, 2011). Volgens het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zijn er in Nederland normaal genomen (periode van
het jaar 1971 tot 2000) 1600 zonuren op jaarbasis. Het effect van de weerselementen op het visueel en
thermisch comfort in relatie tot het gevelontwerp zal hieronder verder beschreven worden.
Klimaat versus visueel comfort
Door optredende veranderingen in de atmosfeer (bewolkt, onbewolkt, half bewolkte hemel) in samenhang
met de geografische positie en tijdstip (jaar, seizoen, dag/nacht) treed er een continue verandering op bij
lichteigenschappen zoals: verlichtingssterkte (lx), kleurtemperatuur (K) en richting van het licht.

Figuur 4 Typische daglicht curve voor verschillende
hemelkoepels in het verticale vlak gemeten
(Begemann et al., 1997)
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uur). (Begemann et al., 1997)
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Een half bewolkte hemel laat enorme verschillen zien in korte tijd, resulterend in fluctuaties van verticale
verlichtingssterkte van 1500 lux binnen enkele minuten/seconden, zie Figuur 4 (Begemann et al., 1997). Op
de middel lange termijn (uren/dagelijks) verandert met name de richting van het licht. Op de lange termijn
(seizoen/jaarlijks) veranderen de daglengtes, zonnehoogte en als gevolg daarvan ook de horizontale
verlichtingssterkte (Figuur 5).
Omdat de zon een voorgeschreven licht excentrische baan rond de aarde draait en de aarde binnen 24
uur om zijn eigen as draait is geen ingewikkelde berekening nodig om de daglengte, zonnehoogte en
daaraan gekoppelde invalshoek van het zonlicht op een bepaald tijdstip op een plek in de ruimte te
bepalen (Otten, 2006). De verwachting is, dat de kans op verblinding in de winter groter is ten opzichte
van de zomer, vanwege de laag staande zon, met het gevelontwerp kan daar op worden ingespeeld.
Doordat de verlichtingsterkte grote fluctuaties in korte tijd laat zien, is het mogelijk dat er plotseling visueel
discomfort ontstaat. Om dit te voorkomen is het van belang dat het gevelontwerp inspeelt op dit korte
termijn effect. Aangezien op lange termijn er grote verschillen zijn in horizontale verlichtingssterkte en hoek
van inval (zomer/winter), is het ook interessant om het visueel comfort op lange termijn te beoordelen.
Klimaat versus thermisch comfort
Door veranderingen van de atmosfeer in samenhang met de geografische positie en tijdstip treed er
verandering op in volgende thermische eigenschappen: luchttemperatuur (°C), luchtsnelheid (m/s),
luchtvochtigheid (%) en stralingsintensiteit (W/m²). Op korte termijn (seconde/minuten) kan de
stralingsintensiteit fluctueren met ~800 W/m², als gevolg van verandering van atmosfeer (Vijayakumar et
al., 2005). Op de middellange termijn (uren/dagelijks) kan de luchttemperatuur per uur met 2 á 3 ⁰C
variëren. Op de lange termijn (seizoen/jaarlijks) zijn er grotere temperatuurschommelingen waarneembaar.
In een koude periode kan de buitenluchttemperatuur zelfs -10 °C of lager bedragen en in een warme
periode ruim boven de 30 °C (KNMI, 2011). Figuur 6 laat zien, dat voor het gevelontwerp (zuidoriëntatie)
rekening moet worden gehouden met zowel directe als diffuse straling. Daarnaast zijn er grote verschillen
in maximale radiantie per oriëntatie, met name voor de oostgevel, westgevel en in het horizontale vlak zijn
de verschillen gedurende het jaar groot.

Figuur 6 Irradiantie van een zuid georiënteerd
verticaal vlak in de Bilt, over het jaar gemeten.
(Bakker et al., 2006)
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Doordat de stralingsintensiteit grote fluctuaties in korte tijd laat zien, is het mogelijk dat er plotseling
thermisch discomfort ontstaat, afhankelijk van de radiantie en tijdsduur. Om dit te voorkomen kan het van
belang zijn dat het gevelontwerp inspeelt op dit korte termijn effect. Hierbij dient de invloed van diffuse
straling niet onderschat te worden, gelet op de energiestroom (Figuur 6). Omdat de maximale radiantie
per oriëntatie een jaarlijks terugkomende cyclus is, kan het gevelontwerp hier goed op inspelen. Aangezien
de luchttemperatuur geleidelijke veranderingen laat zien, kunnen fluctuaties van luchttemperatuur met
behulp van HVAC-systeem worden opgevangen. Door grote veranderingen op lange termijn
(zomer/winter) in luchttemperatuur, irradiantie en radiantie is het ook voor het thermisch comfort interessant
om het lange termijn effect te beoordelen.
2.2.2

Gebruikersgedrag

Het gebruikersgedrag blijkt een invloedrijke inputparameter te zijn bij de voorspelling van de
gebouwprestaties (Williamson, 1998). Verkeerde aannames met betrekking tot het gebruikersgedrag in de
ontwerpfase kan verkeerde ontwerpbeslissingen tot gevolg hebben, vooral gebouwen met een laag
energieverbruik zijn er relatief gevoelig voor. Belangrijke onderdelen, die het gedrag van een gebruiker
definiëren zijn: gebruik van verlichting, zonwering, te openen ramen, apparatuur, positionering en
aanwezigheid in een ruimte (Hoes, 2007). Het effect van gebruikersgedrag op visueel en thermisch comfort
zal hier verder worden beschreven.
Gebruikersgedrag versus visueel comfort
Het passieve of actieve gebruik van zonwering en verlichting is van invloed op het visueel comfort. Er zijn
verschillende modellen ontwikkeld aan de hand van uitgevoerde metingen in de praktijk, die de invloed
van de gebruiker op zijn omgeving voorspelt (Reinhart, 2004). Het Lightswitch-2002 model van Reinhart
(2004) gaat uit van verschillende typen gebruikers, die verschillend omgaan met de verlichting en de
zonwering, zie Tabel 1.
Tabel 1 Het gebruikersgedrag voor het Lightswitch-2002 model
Regeling Regeling
Beschrijving van gebruikersgedrag
licht
zonwering
Actief
Actief
Een gebruiker die de kunstverlichting regelt op basis van de daglichtcondities, opent de
blinds in de ochtend en sluit deze gedurende de dag om direct zonlicht tegen te gaan.
Passief Actief
Een gebruiker laat de kunstverlichting ingeschakelde gedurende dag, opent de blinds in
de ochtend en sluit deze gedurende de dag om direct zonlicht en verblinding tegen te
gaan.
Actief
Passief
Een gebruiker die de kunstverlichting regelt op basis van de daglichtcondities en laat
de blinds gedurende de dag gesloten om direct zonlicht en verblinding tegen te gaan.
Passief Passief
Een gebruiker laat de kunstverlichting ingeschakelde gedurende dag en laat de blinds
gedurende de dag gesloten om direct zonlicht tegen te gaan.
Bron: Tutorial Daysim, Reinhart (2010)

Een casestudy van Bourgeois (2005) van een kantoorruimte met één gebruiker, laat zien dat het
energieverbruik voor verlichting sterk afhankelijk is van de gekozen controlemethode. Een vergelijking
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tussen actieve gebruiker en passieve gebruiker voor zowel zonwering als kunstverlichting laat een verschil
van 79% in het energiegebruik voor verlichting zien. Door reductie van het energiegebruik voor verlichting
daalt ook het energiegebruik van de koeling. Het energiegebruik voor verwarming stijgt licht door de
kleiner wordende interne warmtebronnen (verlichting) en minder directe instraling van de zon. Het model is
goed toepasbaar voor een- of tweepersoonskantoorruimte, maar niet voor kantoren met een open
vloerplan, deze gebruikers hebben namelijk vaak geen persoonlijke controle over hun directe omgeving.
Gebruikersgedrag versus thermisch comfort
De perceptie van de thermische omgeving blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van de mate waarin
mensen zelf hun omgevingsklimaat kunnen aanpassen, ook wel adaptieve mogelijkheid genoemd (Nicol en
Humpreys, 2002). Het adaptieve principe bij thermisch comfort is: “Als er een verandering optreedt die
thermische onbehaaglijkheid veroorzaakt, reageren mensen op een dergelijke wijze dat hun thermische
behaaglijkheid wordt hersteld”. Adaptieve mogelijkheden kunnen worden geïnterpreteerd als de
mogelijkheid om een raam te openen, zonwering gebruiken, koeling of verwarming inschakelen, etc. Er
worden door De Dear et al., (1997) drie types adaptatie onderscheiden: gedragsmatige adaptatie
(aanpassing), fysiologische aanpassing (acclimatisatie) en psychologische aanpassing (gewenning). Als
mensen zich oncomfortabel voelen kunnen ze zich op twee manieren aanpassen:
1. Het aanpassen van zichzelf ten opzichte van de omgeving (kleding, activiteitenniveau en houding)
2. Door het aanpassen van hun omgeving aan hun wensen (veranderen van de luchtsnelheden,
zonwering inschakelen, etc.)
Door deze adaptieve mogelijkheden, behoeven er minder strengere eisen te worden gesteld aan het
thermische comfort, waardoor de mogelijkheid om energie te besparen wordt vergroot, terwijl het comfort
blijft behouden. Aangezien de ruimte volledig geconditioneerd wordt en er geen mogelijkheid bestaat om
ramen te openen, zal de adaptieve thermische behaaglijkheid alleen van toepassing zijn op de
kledingweerstand, activiteitenniveau, houding en regeling van de zonwering. De invloed en aannames met
betrekking tot de kledingweerstand en activiteitenniveau zullen in paragraaf 2.4.1 verder besproken
worden.
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2.3. Visueel comfort
In een kantoorruimte waar visuele taken worden uitgevoerd zal de primaire functie van het licht het
bevorderen van de visuele prestatie zijn (Boyce, 2003). Echter, als de ruimte ook bedoeld is ter ontspanning
en sociaal contact, wordt de nadruk meer gelegd op het visueel comfort. Visueel comfort beschrijft een
omgeving die een ongestoorde ontvangst van visuele stimuli door de hersenen mogelijk maakt. Het visueel
comfort moet dus niet worden verward met de visuele prestatie. Dit onderzoek richt zich op de visuele
prestatie en het voorkomen van visueel discomfort.
2.3.1

Lichtbehoefte

De totale lichtbehoefte in een kantooromgeving is afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van
het visuele systeem (het oog), eigenschappen van de taak en de kwaliteit van het licht (Boyce, 2003). Met
betrekking tot de kwaliteit van licht valt te denken aan daglicht, kunstverlichting en uitzicht en de beleving
daarvan. Het licht, wat van belang is voor het visueel presteren, wordt daarbij gekenmerkt door:
luminantiecontrast, verlichtingssterkte (voornamelijk de horizontale verlichtingscomponent), kleurtemperatuur,
verdeling van het licht en specifiek voor daglicht geldt de veranderlijkheden van licht over tijd (seconde,
dag, jaar). Mocht het luminantiecontrast te laag zijn, dan kan het kleurcontrast van belang zijn. Alleen in
een normale kantoorsituatie is het luminantiecontrast voldoende, dus is het kleurcontrast niet van belang.
Luminantieverhoudingen
Luminantie is een maat voor de indruk van helderheid van het licht dat door een oppervlak wordt
uitgestraald of gereflecteerd. De luminantieverhouding is een belangrijk criterium voor een goede visuele
prestatie. Te grote luminantieverschillen in de ruimte rond het taakgebied kunnen leiden tot visueel
discomfort. Bij een te laag contrast functioneert het visuele systeem niet optimaal en wordt
detailonderscheiding en kleuronderscheiding moeilijker. Wel is het zo, dat mensen in een daglichtsituatie
een hoger luminantiecontrast tolereren, dan een situatie met kunstverlichting (Chauvel et al.,1982;
Osterhaus, 2001). De norm NEN 3087 (1997) maakt onderscheid tussen visuele taak en directe omgeving
van de visuele taak met een aanbevolen luminantieverhouding van respectievelijk 1:3. De NEN 3087 maakt
hierbij geen onderscheid tussen daglicht of kunstverlichting, CIBSE (2006) doet dat wel en geeft voor
daglicht de voorkeur aan 1:5 en voor kunstverlichting 1:3. De IESNA (2000) en NUTEK (1994) geven
eveneens een aanbevolen luminantieverhouding van 1:3 voor kunstverlichting.
Omdat de richtlijnen hoofdzakelijk gericht zijn op kunstverlichting en geen harde randvoorwaarden stellen
aan een situatie van daglicht met kunstverlichting, zal in dit onderzoek de luminantieverhouding niet worden
beoordeeld.
Horizontale verlichtingssterkte
Voor een goede visuele prestatie van de taak in het horizontale vlak is naast het luminantiecontrast de
verlichtingssterkte op het werkvlak een belangrijke factor. Vanuit de algemene Europese norm NEN-EN
12464-1:2009 wordt een verlichtingssterkte tussen de 200 en 700 lux op het werkvlak vereist en 500 lux
voor normale kantoorwerkzaamheden. Het verlichtingsniveau voor beeldschermwerk ligt tussen de 200-400
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lux. CIBSE (2000) vereist dezelfde verlichtingssterkte van 500 lux. Het ‘Cahier R2 Praktijkboek Gezonde
Gebouwen’ hanteert drie verschillende comfortklasse (Tabel 2), waarbij Klasse B eveneens overeen komt
met de gestelde eis van 500 lux (Cox et al., 2003).
Tabel 2 Prestatie-eisen licht voor kantoren en vergelijkbare situaties
Klasse A
‘zeer goed’
Verlichtingssterke op het taakvlak

750 Lux + IB*

Klasse B
‘goed’

Klasse C
‘acceptabel’

500 Lux + IB*

500 Lux

* IB= met de mogelijkheden voor individuele beïnvloeding van de verlichting
Bron: Cahier R2 Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Hiervoor is gesproken over een minimale verlichtingssterkte op het werkblad, maar zeker zo belangrijk is
het vaststellen van een maximale randvoorwaarde om visueel discomfort te voorkomen. Nabil en
Mardaljevic (2006) hebben op basis van onderzoeken en richtlijnen vastgesteld, dat de verlichtingssterkte
van daglicht tussen 100-2000 lux als een potentieel nuttige bijdrage voor de verlichting van een ruimte
wordt beschouwd. Waarbij verlichtingssterkte hoger dan 2000 lux kan leiden tot visueel of thermisch
discomfort. Deze comfortgrens komt overeen met het onderzoek van Boyce (2003), waarin een verband is
gelegd tussen verlichtingssterkte, visuele prestatie en visueel comfort. Figuur 8a laat zien, dat de
productiviteit blijft stijgen bij een oplopende verlichtingssterkte, maar dat de waardering voor de
horizontale verlichtingssterkte na 2000 lux daalt Figuur 8b.

(a)

(b)

Figuur 8 Relatie verlichtingssterkte werkvlak en de productiviteit en gemiddelde waardering van het licht (Boyce, 2003)

Voor het vaststellen van maximum en minimum randvoorwaarden voor de horizontale verlichtingssterkte op
het werkvlak vormt de visuele prestatie het uitgangspunt. Op basis van de normeringen wordt een
verlichtingssterke van minimaal 500 lux op het werkvlak aangehouden en op basis van het onderzoek van
Nabil & Mardaljevic en Boyce een maximum verlichtingssterkte van 2000 lux.
2.3.2

Visueel discomfort

Naast de visuele prestaties van de visuele taak is het belangrijk dat werknemers niet worden gestoord
door enige vorm van visueel discomfort. Visueel discomfort kan leiden tot hoofdpijn, oogvermoeidheid en
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verminderde alertheid. Visueel discomfort wordt veroorzaakt door verblinding, schaduw, flikkering,
reflecties, overbelichting, onderbelichting of uniformiteit (Boyce, 2003). Ten gevolge van kunstverlichting
kan er flikkering, over- of onderbelichting plaatsvinden. Voor dit onderzoek wordt verondersteld, dat deze
vorm van discomfort niet zal optreden. Uniformiteit en verblinding worden gezien als de meest
voorkomende vorm van visueel discomfort als gevolg van daglicht en kunstverlichting en zullen daarom hier
verder worden besproken.
Uniformiteit
Uniformiteit kan worden uitgedrukt als de verhouding van de minimale verlichtingssterke en de gemiddelde
horizontale verlichtingssterkte in een ruimte. De aanbevolen uniformiteit in de werkzone heeft een waarde
van 0,7 (min/max), die acceptabel is voor de meeste werkzaamheden en 0,5 is minimaal vereist voor een
taak in het midden van het werkvlak (NEN EN 12464-1, 2009; CIBSE, 1994; Boyce, 2001). Echter, een
‘bundel’ van daglicht kan zorgen voor een zeer ongelijkmatige verdeling van het licht in de ruimte die de
eis van 0,7 met een factor 100 kan overschrijden (Fontoynont, 2002). Toch ervaren mensen deze
ongelijkmatige verdeling van daglicht niet meteen als oncomfortabel.
Omdat op basis van bovenstaande bevindingen voor een daglichtsituatie geen harde randvoorwaarden
kunnen worden gesteld aan uniformiteit, zal dit aspect niet worden meegenomen in dit onderzoek.
Verblinding
Verblinding is de beleving die veroorzaakt wordt door heldere oppervlakken binnen het gezichtsveld en
die als onbehaaglijk of als storend ervaren kan worden (NEN-EN 12464-1). Voor het bepalen van
verblinding door daglicht en kunstlucht zijn verschillende rekenmethoden ontwikkeld. Tot op heden is er
geen bepalingsmethoden beschikbaar, die een representatieve waardering geeft voor de werkelijk
ondervonden hinder door verblinding. Een aantal methoden zal hieronder worden toegelicht.
Unified Glare Rating
Een veel gebruikte methode om de kans op directe verblinding uit te drukken is de Unified Glare Rating
(UGR) ontwikkeld door de CIE, met name bedoeld voor kunstverlichting (Osterhaus, 2005). Deze UGR is
gebaseerd op de luminantie van de kunstverlichting in een ruimte in verhouding tot de
achtergrondluminantie, gezien vanuit de waarnemer. De UGR-waarde varieert van 10 tot 30. Een hoge
waarde betekent veel verblinding, een lage waarde weinig verblinding.
Echter, deze methode kan niet worden toegepast voor daglicht (Osterhaus, 2005). Ten eerste door een
grotere zichthoek van de potentiële verblindingsbron (daglicht) kan worden verwacht dat een aanzienlijk
deel van het gezichtsveld van de waarnemer wordt bedekt, waardoor het aanpassingsniveau van het oog
zal toenemen en het potentiële verblindingsgevoel en contrasteffect verder afnemen. Dus de berekende
verblinding voor daglicht met UGR blijkt een overschatting te zijn van de werkelijk optredende verblinding.
Ten tweede tolereren mensen over het algemeen de verblinding veroorzaakt door daglicht meer dan
kunstverlichting, zeker wanneer mensen beschikken over een prettig uitzicht (Osterhaus, 2001).
Daylight Glare Index
De DGI ontwikkeld door Hopkinson, is gebaseerd op de Britisch Glare Index (BGI), beter bekend als de
Cornell vergelijking. DGI geeft de luminantieverhouding weer van de daglichtopening ten opzichte van een
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diffuus oppervlak. De DGI-waarde varieert van 16 tot 28, zie Tabel 3. Echter blijkt dat de berekende
verblinding een overschatting te zijn van de werkelijk optredende verblinding. Ook toont de index
onvoldoende correlatie (correlatiefactor 0,56) met betrekking tot de reactie van de gebruiker op de
waarneming van verblinding (Wienold en Christoffersen, 2006).
Tabel 3 Vergelijking tussen de verschillende verblinding indexen (DGI en DGP)
Mate van verblinding
DGI (%) DGP (%)
Net waarneembaar
Nog net acceptabel
Net oncomfortabel
Net niet meer te tolereren

16
20
24
28

30
35
40
45

Bron: Wienold en Christoffersen (2005)

Daylight Glare Probability
Wienold en Christoffersen (2005) introduceren een nieuwe Glare index, bedoeld om de kans op
verblinding door daglicht nauwkeuriger te bepalen, genaamd ‘Daylight Glare Probability’ (DGP). DGP is
een functie van de verticale verlichtingssterkte op het oog als ook de luminantie van de verblindingbron,
met zijn vaste hoek en positie index. De DGP-waarde varieert van 30 tot 45, zie Tabel 3. Vergeleken met
de DGI, vertoont de DGP een zeer sterke correlatie (correlatie factor 0,94) met betrekking tot de reactie
van de gebruiker op de waarneming van verblinding. De DGP wordt beschreven volgens deze formule:


L2s,iωs,i 
DGP=5.87x10-5Ev +9.18x10-2 1+∑ 1.87
2 
 +0.16
E
P
i
v
i



[1]

Om niet alleen voor een specifieke situatie de verblinding te kunnen beoordelen heeft Wienold (2009) een
evaluatiemethode voor een tijdreeks (jaar, seizoen, maand) ontwikkeld. De methode is afgeleid van de
thermische beoordelingsmethode volgens EN 15251 (2007). In deze norm zijn comfortklassen gedefinieerd
op basis van tevredenheid van de gebruikers. Binnen een klasse is 3-5% overschrijding van de
drempelwaarde gedurende de tijd toegestaan. Gebaseerd op gebruikersevaluaties van verblinding door
daglicht zijn comfortklassen voorgesteld, deze zijn weergegeven in Tabel 4.
Tabel 4 Definitie van de daglichtverblinding comfortklassen. Aan beide grenzen (DGP limiet en de gemiddelde DGP in 5%
interval) moet worden voldaan.
A
B
Beste klasse
Goede klasse
95% van kantoortijd
95% van kantoortijd
verblinding zwakker dan verblinding zwakker dan
“nog net waarneembaar”
“nog net acceptabel”
DGP limiet
Gemiddelde DGP limiet
in 5% interval

≤ 0.35
0.38

≤ 0.40
0.42

C
Redelijke klasse
95% van kantoortijd
verblinding zwakker dan
“net oncomfortabel”
≤ 0.45
0.53

Bron: Wienold (2009)
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2.3.3

Uitzicht

Mensen vinden het prettig om over een uitzicht te beschikken, maar in hoeverre dit bijdraagt aan de visuele
prestatie en visueel comfort is moeilijk vast te stellen (Markus, 1967; Galasiu en Veitch, 2006). Vanuit de
wet en regelgeving worden er geen eisen gesteld aan een uitzicht. Mensen prefereren qua type uitzicht
natuur boven een uitzicht van de bebouwde omgeving (Farley en Veitch, 2001; R. Kaplan en S. Kaplan,
1989; Christoffersen et al, 2000). De kwaliteit van het uitzicht wordt bepaald door de inhoud van het
uitzicht. Een goed uitzicht kenmerkt zich door de aanwezigheid van 3 lagen: grond, landschap en
hemelkoepel (Markus, 1967).
Omdat niet exact is komen vast te staan, wat de potentiële bijdrage is van het uitzicht op de visuele
prestatie en visueel comfort worden aan het uitzicht geen eisen gesteld. Aangezien mensen het wel van
belang achten om te kunnen beschikken over een uitzicht, zal de beschikbaarheid van het uitzicht ter
beoordeling worden meegenomen.
2.3.4

Prestatie-indicatoren visueel comfort

Het visueel comfort in combinatie met de visuele prestatie in een kantooromgeving, zal op basis van
voorgaande paragraven gekwantificeerd worden aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren:
horizontale verlichtingssterkte (lux) en de kans op verblinding met behulp van de verblindingindex DGP (%).
Aangezien het niet altijd mogelijk is om aan de hoogste eisen ten aanzien van kunstverlichting en daglicht te
kunnen voldoen en de ontwerper keuzevrijheid te geven, worden er drie kwaliteitsniveaus voorgesteld:
Klasse A (zeer goed), Klasse B (goed) en Klasse C (acceptabel), zie Tabel 5. Dit betekent dat gedurende
kantoortijd het verlichtingsniveau altijd minimaal 500 lux en maximaal 2000 lux moet bedragen en dat de
kans op verblinding (DGP) afhankelijk is van de gekozen comfortklasse. Zodra de DGP limiet in het interval
van 95% of 5% voor klasse A met 1 uur wordt overschreden, dan wordt de ruimte met Klasse B aangeduid.
Verder zal de beschikbaarheid van het uitzicht worden meegenomen, maar worden verder geen eisen aan
gesteld.
Tabel 5 Criteria visueel comfort

Verlichtingssterke (lux) op het werkvlak
DGP limiet 95% van de tijd (-)
Gemiddelde DGP limiet in 5% interval (-)

Klasse A

Criteria eis
Klasse B

Klasse C

500 ≤ Ehor ≤ 2000
≤ 0.35
0.38

500 ≤ Ehor ≤ 2000
≤ 0.40
0.42

500 ≤ Ehor ≤ 2000
≤ 0.45
0.53

bron: Nabil en Mardaljevic (2006), Boyce (2003) en Wienold (2009)
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2.4. Thermisch comfort
Een optimaal thermisch binnenklimaat op de werkplek is van wezenlijk belang voor de gezondheid en
productiviteit van de werknemers (Seppänen et al., 2003). Een te warme of koude werkomgeving kan
leiden tot afname van de productiviteit (Figuur 9). Het thermisch comfort kan omschreven worden als “een
geestestoestand die tevredenheid met de thermische omgeving uitdrukt” (ISO 7730, 2005). Tevredenheid
met de thermische omgeving is een complexe subjectieve reactie op de interactie tussen tastbare en minder
tastbare variabelen. Er is geen alles omvattende norm voor de beoordeling van het thermisch comfort. In
deze paragraaf wordt getracht gekwantificeerde prestatie-indicatoren vast te stellen voor het realiseren
van een thermisch comfort en het voorkomen van thermisch discomfort.

Figuur 9 Productiviteitsafname versus temperatuur, gebaseerd op verschillende onderzoeken (Seppänen et al., 2003)

2.4.1

Algemeen thermisch comfort

Een omgeving is thermische behaaglijk, als het niet te koud wordt bevonden (gerelateerd aan gemiddelde
huidtemperatuur) of te warm (gerelateerd aan huidnatheid als gevolg van zweten). Deze relaties vormen
het uitgangspunt voor thermische comfortmodellen, zoals dat van Fanger (1970). In het warmtebalansmodel
van Fanger zijn de zes geformuleerde variabelen (Figuur 10) door MacPherson en het two-node-model van
Gagge et al. (1986) opgenomen. Met dit model van Fanger kan de thermische tevredenheid van de
gebruiker in een steady-state omgeving worden uitgedrukt in een Predicted Mean Vote (PMV).
Kumar en Mahdavi (2001) hebben een parameteronderzoek verricht op de comfortvergelijking van Fanger
om de invloed van de vier omgevingsvariabelen op de PMV te evalueren. Hiermee is aangetoond wat het
relatieve belang is van de variabelen in de bepaling van het thermisch comfort. De resultaten laten zien
dat de luchttemperatuur de belangrijkste factor blijkt te zijn bij de beoordeling van het thermisch comfort
(invloedsgrote 35%), gevolgd door stralingstemperatuur en luchtsnelheid (25%) en als laatste relatieve
luchtvochtigheid (15%). In de volgende paragrafen zal blijken wat de invloedsgrote is van een variabele
op het thermische comfort specifiek voor het gevelontwerp.
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Figuur 10 Thermische indicatoren (Macpherson, 1962)

Luchttemperatuur
Moeilijk is vast te stellen bij welke luchttemperatuur iemand zich behaaglijk voelt. Mensen die bijvoorbeeld
zwaar werk verrichten zullen een luchttemperatuur van 10 tot 15 °C als behaaglijk ervaren. Terwijl voor
luchtig geklede passieve personen een luchttemperatuur van 24 °C nog te koud kan zijn. De gewenste
binnentemperatuur ten behoeve van de thermische behaaglijkheid wordt vaak uitgedrukt in een operatieve
temperatuur, die het gecombineerde effect van lucht- en gemiddelde stralingstemperatuur op de thermische
behaaglijkheid uitdrukt. Bij de regeling van HVAC-systemen is het streven naar thermische neutraliteit
(PMV=0) wat wordt gerealiseerd bij een ‘optimale’ operatieve temperatuur. In de praktijksituatie is het
moeilijk om continue vast te houden aan deze ‘optimale’ operatieve temperatuur, daarom worden er
acceptabele boven- en ondergrenzen aan de operatieve binnentemperatuur gesteld.
Uit verschillende onderzoeken (Nicol en Raja., 1997; McCarney en Nicol, 2002) blijkt, dat de operatieve
comforttemperatuur sterk correleert met de buitentemperatuur. In de huidige normering wordt op
verschillende manieren de buitentemperatuur gedefinieerd, zoals weergegeven in Tabel 6.
Tabel 6 Overzicht gedefinieerde buitentemperatuur variabelen voor gebruik van verschillende normen
Normering
Buitentemp. Definitie
variabele
ASHRAE 55-1992 ET*
Gemiddelde dagelijkse effectieve buitentemperatuur
ASHRAE 55-2004 Ta(out)
Maandelijks gemiddelde op basis van dagelijks gemiddelde (min/max)
NEN-EN 15251
Gewogen gemiddelde van dagelijks gemiddelde, exclusief huidige dag
Θm
ISSO 74

Te;ref
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Volgens Nicol en Raja (1997) en McCarney en Nicol (2002), blijkt de comforttemperatuur het sterkst te
correleren met de ‘running mean outdoor temperature’ (RMOT) en minder aan de momentane of
gemiddelde buitentemperatuur overdag. Dus het weer van de afgelopen dagen geeft de beste
voorspelling van de comforttemperatuur en niet het weer van vandaag, gisteren, of de gemiddelde
maandtemperatuur. ISSO 74 heeft de RMOT in de volgende formule weten uit te drukken:

Te , ref =

(1T

vandaag

+ 0.8Tgisteren + 0.4Teergisteren + 0.2Tdag voor eergisteren )

[2]

2.4

Volgens Nicol en Humphreys (2002) en Conte et al. (2000) mag de bandbreedte van de operatieve
temperatuur (comfort zone) in een airconditioned gebouw niet meer dan +/- 2 °C afwijken van de
optimale operatieve temperatuur. Volgens De Dear en Auliciems (1985) komt dat, omdat mensen in
airconditioned gebouwen bijna twee keer zo gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen, dan mensen in
natuurlijk-geventileerde gebouwen, omdat mensen gewend raken aan de relatief constante
binnentemperatuur.
Conclusie, de binnen luchttemperatuur waarbij mensen zich behaaglijk voelen zal worden uitgedrukt met
behulp van de operatieve temperatuur. Het verloop van de gewenste operatieve temperatuur, is
afhankelijk van het gekozen comfortmodel, zie paragraaf 2.4.3. Voor het comfortgebied geldt, dat de
operatieve temperatuurgrenzen niet meer dan +/- 2 °C mag afwijken van de optimale operatieve
temperatuur. De RMOT volgens [2] zal voor de buitentemperatuur als inputvariabelen gelden.
Gemiddelde stralingstemperatuur
De gemiddelde stralingstemperatuur is van directe invloed op de warmtebalans van de mens. Onder de
gemiddelde stralingstemperatuur wordt verstaan de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van plafond,
vloer en wanden. De mate waarin de persoon wordt beïnvloed door de stralingstemperatuur afkomstig van
het oppervlak, wordt bepaald door zogenaamde view factor (Huizenga et al., 2005). Zie Figuur 11, zodra
de view factor toeneemt, neemt eveneens de stralingsenergie, die op het lichaam valt toe. In bijlage 2 staat
de volledige berekening om de view factor uit te rekenen.

(a)

(b)

(c)

Figuur 11 Schematisch diagram illustreert hoe de geometrie van invloed is op de view factor (a) View factor wordt
gebruikt voor kwalificatie van de hoeveelheid stralingsenergie dat vanuit het raam het menselijk lichaam bereikt. (b) View
factor neemt toe naar mate men dichter bij het raam zit. (c) View factor neemt toe bij een grotere daglichtopening.
(Huizenga et al., 2005)

Voor het berekenen van de gemiddelde stralingstemperatuur moet niet alleen rekening worden gehouden
met de thermische straling afkomstig van de lage temperatuurvlakken (plafond, wand en vloer), maar ook
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met de lange golf (diffuse) straling afkomstig van de warme of koude binnenzijde van het glasoppervlak
en korte golf (directe) straling doorgelaten door het glas (Huizenga, 2005; La Gennusa et al., 2005).
Voornamelijk de lange golf straling van en naar de daglichtopening is van grote invloed (Lyons et al.,
1999). De temperatuur aan de binnenkant van het glas kan oplopen tot boven de 50 °C. Resultaat is een
verhoging van gemiddelde stralingstemperatuur (MRT) van 8 °C, als gevolg van diffuse straling, voor een
persoon, die dicht bij het raam is gepositioneerd. De MRT neemt af naarmate de afstand tot het raam
toeneemt. Een persoon gepositioneerd bij het raam (~1m), die direct zonlicht ontvangt (Ib = 665 W/m2),
daarvan kan de MRT worden verhoogd met 11 °C (Arens et al., 1986). De hoeveelheid doorgelaten
straling is afhankelijk van de thermische eigenschappen van het glas, zoals de zontoetredingsfactor (ZTA)
en U-waarde van het glas.
De invloed van de stralingstemperatuur op het thermisch comfort ten opzichte van de luchttemperatuur is
weergegeven in Tabel 7. In een situatie met PMV = +0,5 (operatieve temperatuur 26 ⁰C) waar de
stralingstemperatuur ‘lokaal’ met 4 °C stijgt, als gevolg van zoninstraling of uitstraling van oppervlakken,
moet de luchttemperatuur met ongeveer 2 0C omlaag om thermisch comfort te behouden, zie Tabel 7
(Linden, 2000).
Tabel 7 Benodigde luchttemperatuur voor bepaalde PMV-waarde bij activiteitenniveau 3 (RV 50%, v= 0,15 m/s)
Luchttemperatuur in °C bij PMV
winter, Iclo,i = 0,9
zomer, Iclo,i = 0,7
M = 130 W
0
-0,5
-0,8
0
+0,5
+0,8
Ts = Tl
Ts = Tl – 2
Ts = Tl – 4
Ts = Tl + 2
Ts = Tl + 4

22
23
24
21
21

20
21
22
19
18

19
19
20
18
17

Ts = stralingstemperatuur Tl = luchttemperatuur

24
24
25
23
22

26
26
27
25
24

27
28
28
26
25

Bron: Linden (2000)

Conclusie, voor het berekenen van de gemiddelde stralingstemperatuur zal rekening worden gehouden met
de thermische straling afkomstig van lage temperatuurvlakken. Verder zal uit dit onderzoek moet blijken of
het zinvol is om het bijkomstige effect van directe en diffuse straling van een daglichtopening op het
thermisch comfort mee te nemen.
Luchtsnelheid
Onder normale omstandigheden zal de luchtsnelheid (< 0,2 m/s) volgens de thermische normen ASHRAE en
ISO niet of nauwelijks van invloed zijn op het thermische comfort. Een verhoging van de luchtsnelheid kan
mogelijk alleen nog worden veroorzaakt door een verschil in oppervlaktetemperatuur van het glas en de
luchttemperatuur van de ruimte. Om dit te toetsen heeft Olesen (1995) een vuistregel opgesteld. Het geeft
de relatie weer tussen de warmteweerstand van het glas en maximum toegestane hoogte van het
glasoppervlak voor een maximaal toegestane luchtsnelheid:
Uglass * h ≤ 4,7
(toegestane luchtsnelheid 0,18 m/s)
[3]
Uglass * h ≤ 3,2
(toegestane luchtsnelheid 0,15 m/s)
[4]
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Volgens de vuistregel zullen er geen problemen optreden met dubbele beglazing met een hoogte tot
maximaal drie meter (Nelissen en Timmers, 2011). Een meetonderzoek van Ruegg et al. (2001) bevestigt,
dat bij verdiepingshoge dubbele beglazing (U= 1,4 Wm2/K) en een lage buitentemperatuur (-10 °C) de
maximale luchtsnelheid, gemeten op 1m afstand van het raam, minder dan 0,15 m/s bedraagt.
De Dear et al. (1997) laat zien dat er in geconditioneerde gebouwen een klein lineair verband (r=+0,44)
is tussen de luchtsnelheid en de effectieve buitentemperatuur. De luchtsnelheid in een geconditioneerde
ruimte kan berekend worden volgens deze formule:

v = 0,08 * e

+0,014 * (gemiddelde buiten ET)

[5]

Concluderend, de luchtsnelheid is niet of nauwelijks van invloed op de thermische beoordeling en zal dus
weinig aandacht behoeven in het vervolg van dit onderzoek. De luchtsnelheid in de ruimte zal berekend
worden volgens bovengenoemde formule [5].
Luchtvochtigheid
Vanuit de norm EN 15251 wordt gesteld dat de invloed van vochtigheid op de gewenste
binnentemperatuur in de comfortzone minimaal is. De minimale invloed van de luchtvochtigheid op het
thermische comfort, zoals Kumar en Mahdavi (2001) beweren, wordt bevestigd door de thermische normen
EN 15251, ASHRAE 55 en ISO 7730. ASHRAE geeft een bovengrens aan van 60% RV en een ondergrens
van 30% RV. ISO 7730 zal een RV tussen 30% en 70% aanbevelen, verder wordt gesteld dat onder de
26 °C de gevoeligheid van de relatieve vochtigheid op het thermisch comfort vrij beperkt is.
De relatieve vochtigheid beïnvloedt het thermisch comfort nauwelijks, maar dient wel binnen de gestelde
comfortgrenzen van de huidige normen te blijven. De relatieve vochtigheid zal in de winter minimaal ~30%
zijn en in de zomer maximaal ~70%.
Metabolisme
Het metabolisme drukt de hoeveelheid energie (W) uit, die door het menselijk lichaam wordt geproduceerd
afhankelijk van de activiteit die men uitvoert (ISO 7730, 2005). Het metabolisme dient vooraf te worden
bepaald. Er is een onderverdeling van een vijftal klassen voor de meest voorkomende activiteitenniveaus
weergegeven in Tabel 8.
Tabel 8 Indeling van activiteiten naar een vijftal klassen van metabolisme
Klasse Activiteit
1
Rusten (liggend)
2
Rustig zitten, lezen
3
Algemeen kantoorwerk, brieven schrijven, tekenwerk
4
Typen, algemene laboratoriumwerkzaamheden, lesgeven
5
Licht montagewerk, huishoudelijke werkzaamheden (strijken, afwassen)
*Hierbij is uitgegaan van een lichaamsoppervlakte van 1,8 m2
Bron: ISO 7730 (2005)

Metabolisme (W*)
85
105
130
160
200

Voor dit onderzoek wordt klasse 3 “algemeen kantoorwerk, brieven schrijven, tekenwerk” aangehouden.
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Kledingweerstand
Met de kledingweerstand wordt de thermische isolatie bedoeld van het totaalpakket aan gedragen
kleding, uitgedrukt in clo (1 clo = 0,155 m2 ⁰C/W). Om geen grote onzekerheid in de thermische
voorspelling te krijgen, dient vooraf de kledingweerstand zo goed als mogelijk te worden bepaald. Er zijn
verschillende methode beschikbaar om de kledingweerstand te bepalen, op basis van tabellen met
vermelding van kledingweerstand of temperatuursafhankelijke formules.
De gemiddelde kledingweerstand bedraagt volgens het onderzoek van De Dear et al. (1997) in de winter
ongeveer 0,9 clo en in de zomer 0,5 clo. Deze waarde zijn vergelijkbaar met de geregistreerde waarde in
de behaaglijkheidnormen ISO 7730, ASHRAE 55 en ISSO 74. In een aantal onderzoeken wordt
gesuggereerd dat de gemiddelde kledingisolatie correleert met de buitentemperatuur (De Dear et al.,
1997; Carli et al., 2007). De Dear et al., (1997) suggereert dat de kledingisolatie in HVAC-gebouwen
sterk correleert met de gemiddelde effectieve dagelijkse buitentemperatuur (R² = 0,64). Echter, Carli et al.
(2007) laat voor een HVAC-gebouw een matig tot zwakke correlatie tussen kledingweerstand en
buitenluchttemperatuur (maximaal R²=0,33). Carli et al. laat ook zien dat het verschil in kledingweerstand
tussen vrouwen en mannen minimaal is, terwijl Fishman en Pimbert (1982) een iets groter verschil laat zien.
Conclusie, omdat correlatie tussen buitenluchttemperatuur en kledingweerstand in een HVAC-gebouw zwak
tot matig is, wordt voor dit onderzoek vastgehouden aan een constante kledingweerstand van 0,5 clo in de
zomer en 0,9 clo in de winter.
2.4.2

Beoordelingsmodellen thermisch comfort

Het doel van de thermische comfortmodellen is een interpretatie van de hiervoor beschreven
omgevingsvariabelen en persoonsvariabelen naar temperatuursensatie en thermisch comfort. Er kan
onderscheid worden gemaakt in twee generaties comfortmodellen: ‘statische’ PMV-modellen en adaptieve
comfortmodellen.
De eerste generatie behaaglijkheidnormen zoals ISO 7730 en ASHRAE 55-92 zijn gebaseerd op het
‘statische’ PMV-model van Fanger (1970), waarin de operatieve temperatuur (Figuur 12) en aangenomen
kledingweerstand niet afhankelijk zijn van de buitentemperatuur (ISO 7730, 1993; ASHRAE 55, 1992).
Echter, blijkt uit verschillende onderzoeken, dat het huidige ‘statische’ PMV-model niet altijd in staat is de
thermische behaaglijkheid, die varieert met het weer en het seizoen, adequaat te voorspellen (Dear en
Brager, 1998). Mensen vertonen over het algemeen adaptief gedrag (beschreven in paragraaf 2.2.2)
waardoor ze constant de interactie met de thermische omgeving aangaan (Nicol, 2001).
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Figuur 12 Operatieve temperatuur en acceptabele temperatuurgebied (90%) als functie van de referentie
buitentemperatuur in centraal geconditioneerde gebouwen, volgens ISO 7730 (1993).

De tweede generatie behaaglijkheidnormen zoals ISSO 74 zijn gebaseerd op dit ‘adaptieve gedrag’, met
een glijdend toenemende comforttemperatuur, afhankelijk van een, door de buitentemperatuur gestuurde,
afname van de clo-waarde (Figuur 13). In geconditioneerde gebouwen blijft de comforttemperatuur toch
relatief constant, doordat er nauwelijks adaptieve mogelijkheden zijn. De verschillen tussen de
voorspellingen van het “statische” PMV-model en voorgestelde adaptieve model van Dear et al., (1997)
zijn minimaal.

Figuur 13 Adaptieve PMV methode voor het voorspellen van optimale comforttemperaturen en acceptabele
temperatuurgebieden (80% en 90%) in centraal geconditioneerde gebouwen. (Dear et al., 1997)

Er zal getracht worden een thermisch comfortmodel te selecteren, op basis van hiervoor genomen conclusies
voor de omgevingsvariabelen en persoonsgebonden variabelen. Een aantal thermische comfortmodellen
worden hieronder toegelicht, wat betreft de mogelijkheden en hun tekortkomingen. Om op basis daarvan
een thermisch comfortmodel te kiezen.
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Predicted Mean Vote (PMV)
Met de behaaglijkheidtheorie van Fanger (1970) kan het percentage ontevredenen (PPD) als gevolg van
het binnenklimaat worden bepaald. Daarbij wordt de PMV (Predicted Mean Vote) berekend, die aangeeft
hoe het thermische binnenklimaat door de gebruikers wordt beoordeeld op een schaal van -3 (koud) tot +3
(warm) is. In het geval dat de PPD 10% bedraagt, ligt de PMV tussen de -0,5 en +0,5 (Figuur 14).

Figuur 14 PMV/PDD model met een acceptatiegrens van PPD 10% (Fanger,1970)

Het model van Fanger is gebaseerd op een laboratoriumsituatie, waarin het klimaat constant werd
gehouden. In de praktijksituatie zijn echter de klimaatomstandigheden nooit constant, waardoor blijkt dat
mensen een andere waardering van het klimaat hebben. Daardoor is dit model niet voldoende geschikt om
te gebruiken voor de beoordeling van het thermisch comfort.
Adaptief Thermisch Comfortmodel (ATC)
Een veldonderzoek van Dear et al. (1997), laat zien dat mensen in gebouwen met te openen ramen en
eigen mogelijkheden om het thermische binnenklimaat te beïnvloeden een andere waardering van het
klimaat hebben. Hierbij spelen de drie genoemde adaptatiemechanismen uit paragraaf 2.2.2 een rol. Voor
airconditioned gebouwen baseren Dear et al. een acceptabele thermische omgeving op het adaptieve
PMV-model, met een glijdend toenemende comforttemperatuur, afhankelijk van een, door de
buitentemperatuur gestuurde verandering van de clo-waarde, zie Figuur 15. Het model geeft een
vergelijkbare voorspelling van de thermische acceptatie ten opzichte van het ‘statische’ PMV-model. Alleen
is de operatieve temperatuur meer afhankelijk gemaakt van de buitentemperatuur, waardoor het een nog
betere voorspelling geeft van de thermische tevredenheid (Olesen, 2001).
Het ATC-model volgens ISSO 74 bevat een 90%, 80% en 65% acceptatie lijn. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen drie comfortklassen: Klasse A (beste), Klasse B (goed) en Klasse C (redelijk) Om te voldoen
aan bijvoorbeeld klasse B, mag de grenswaarden voor 80% niet overschreden worden.
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Figuur 15 Operatieve temperatuur als functie van de referentie buitentemperatuur voor gebouwen met centrale geregelde
gebouwen (ISSO 74, 2004)

Ten opzichte van het ‘statische’ PMV-model is het ATC-model in staat om het thermisch comfort beter te
beoordelen (Olesen, 2001; De Dear en Brager, 1998). Alleen het effect van diffuse en directe straling
afkomstig van een daglichtopening, kan niet worden beoordeeld in deze methode.
PET
De Physical Equivalent Temperatures (PET) is een index, die beoordeelt het gecombineerde effect van
directe en diffuse straling op de thermische warmtebalans (Höppe, 1999). PET is gebaseerd op het Munich
energiebalans model voor het menselijk lichaam en is toepasbaar voor zowel binnen als buiten. In dit model
worden alle relevante meteorologische parameters, gedragskenmerken en lichaamsmetingen beschouwd.
Echter wordt het effect van diffuse straling op het thermisch comfort niet gecorrigeerd door de view factor,
waardoor de stralingsintensiteit onnauwkeurig wordt berekend.
Naberekeningsmethode La Gennusa et al. (PMVtotaal)
La Gennusa et al. (2005) heeft een eenvoudige methode ontwikkeld, die de invloed van zowel directe als
diffuse zonnestraling (afkomstig van een daglichtopening) op het thermisch comfort kan beoordelen, volgens
onderstaande formule:
N

Tr , irr =

4

∑ FS→iTi4 +
i =1

Cdn

εσ

M

(α irr , d ∑ FS →j Idin, j + CSinα irr , b fpIbnin )

[6]

De formule om de gemiddelde stralingstemperatuur Tr,irr uit te rekenen, kan worden vereenvoudigd naar
onderstaande formule:

Tr , irr = Tr , ur + ∆Tr , b + ∆Tr , d

[7]

Hierbij vertegenwoordigen Tr,ur, ΔTr,b en ΔTr,d respectievelijk de gemiddelde stralingstemperatuur van een
niet bestraalt object (QAS) en de gemiddeld toegenomen stralingstemperatuur als gevolg van directe
(QbS) en diffuse straling (QdS). In Figuur 16 wordt de uitwisseling van straling tussen het object en de
gesloten omgeving nog eens duidelijk weergegeven.
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Figuur 16 Typerende uitwisseling van straling tussen omgeving en het menselijk lichaam (La Gennusa et al., 2005)

De gemiddelde stralingstemperatuur (Tr,ir,) is hierbij sterk afhankelijk van de volgende parameters:
-

positie van de persoon ten opzichte van dichte en transparante omgeven oppervlakten in de ruimte
(positie)

-

geografische ligging van de ruimte (breedtegraad)

-

positionering van de zon op een bepaald tijdstip (maand, dag en uur)

Het grote voordeel van deze methode is, dat deze gebruikt kan worden als aanvulling op bestaande
thermische comfortmodellen. Echter is deze methode niet gevalideerd met metingen, waardoor het onzeker
is of de resultaten fysisch gezien betrouwbaar genoeg zijn. In een voorbeeld van La Genussa (2004) wordt
een verhoging van stralingstemperatuur van 10 ⁰C berekend, met de volgende randcondities: meetafstand
tot daglichtopening 2,0 meter, stralingsintensiteit 650 W/m², MRT 20 ⁰C en binnenluchttemperatuur 20 ⁰C.
In een vergelijkbaar onderzoek van Bessoude et al. (2010) wordt een stralingstemperatuur verhoging van
meer dan 15 ⁰C gemeten, met de volgende randcondities: meetafstand tot de daglichtopening 1,5 meter,
stralingsintensiteit 800 W/m² en binnenluchttemperatuur 22 ⁰C. De berekende temperatuurstijging met
behulp van de methode van La Genussa is dus aannemelijk, als gevolg van directe en diffuse straling.
De gemiddelde stralingstemperatuur berekend conform huidige modellen ISO 7730, ASHRAE 55 of ISSO
74 kan gecorrigeerd worden door de gemiddelde stralingstemperatuur ((Tr,irr) berekend volgens de
methode van La Gennusa et al. De volledige uitwerking van de methode van La Gennusa et al. (2005 en
2007) is weergegeven in bijlage 2.
EHT en UC Berkeley Comfort Model
Daarnaast zijn er nog twee andere comfortmodellen, die het thermische comfort in niet-uniforme condities
kunnen voorspellen de Equivalent Homogeneous Temperature (EHT) en het UC Berkeley Comfort Model
(Huizenga et al., 2005). Beide modellen delen het lichaam op in verschillende delen, om de
stralingstemperatuur per lichaamsdeel te beoordelen, zodat lokaal discomfort als prestatie-indicator wordt
meegenomen. De ontwikkeling van deze modellen zijn nog in een beginstadium en de beoordeling van
diffuse en directe straling op het thermische comfort is vrij complex.
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2.4.3

Prestatie-indicatoren thermisch comfort

De beoordeling van het thermisch comfort, zal in dit onderzoek op basis van de ATC-methode berekende
operatieve temperatuurgrenzen beoordeeld worden, met een glijdend toenemende comfort
luchttemperatuur, als functie van de RMOT gedefinieerd volgens ISSO 74. Aangezien in de ATC-methode
geen rekening wordt gehouden met het effect van diffuse en directe straling afkomstig van een
daglichtopening, zal er een naberekening volgen door middel van de methode van La Gennusa et al.
(2005). Echter, is de methode van La Gennusa in combinatie met de ATC-methode niet gevalideerd,
waardoor de kans bestaat dat het aantal overschrijdingsuren aanzienlijk zal stijgen. Toch zijn er op dit
moment weinig alternatieve methoden, die het effect van directe en diffuse straling afkomstig van een
daglichtopening beter kunnen berekenen.
De luchtsnelheid wordt afhankelijk gemaakt van de effectieve buitentemperatuur volgens formule [5]. De
relatieve vochtigheid zal in de winter minimaal ~30% en in de zomer maximaal ~70% bedragen. Het
activiteitenniveau wordt aangeduid met klasse 3 met een metabolisme van 130 W (= 1,24 Met). De
kledingweerstand (clo) bedraagt in de zomer 0,5 clo en in de winter 0,9 clo.
Het thermisch comfort zal net als bij het visueel comfort worden onderverdeeld in 3 kwaliteitsniveaus: Klasse
A (zeer goed), Klasse B (goed) en Klasse C (acceptabel), zie Tabel 9. Zodra de operatieve
temperatuurgrens van 2,5 °C voor klasse A met 1 uur wordt overschreden, dan wordt de ruimte met Klasse
B aangeduid.
Tabel 9 Kwaliteitsklassen voor de beoordeling van het thermisch binnenklimaat en de daarbij behorende
temperatuurgrenzen van de binnentemperatuur.
A
B
C
Beste klasse
Goede klasse
Redelijke klasse
PPD (PMV)
Temperatuurgrens (°C )

10% (+/-0.5)
2.5

20% (+/-0.85)
4

35% (+/-1.76)
5

Bron: ISSO-publicatie 74 (2004)

2.5. Energie
Om een ruimte visueel en thermisch behaaglijk te maken is een vorm van thermische en elektrische energie
nodig. De uitdaging is om zoveel mogelijk energie te besparen zonder dat dit ten koste gaat van het
comfort. In de volgende paragrafen zullen verder de richtlijnen voor energie besproken worden. Om
uiteindelijk de prestatie-indicatoren voor energie te kunnen definiëren.
2.5.1

Energieverbruik

De prestaties op het gebied van energie kunnen worden uitgedrukt in verschillende indicatoren, de meest
gebruikte indicatoren (in Nederland) zijn: energieprestatiecoëfficiënt (EPC) jaarlijkse energieverbruik (kWh)
en piekvermogen (kW).
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In Nederland wordt vanuit het bouwbesluit (2011) wettelijke eisen gesteld aan de energieprestatie van een
gebouw, uitgedrukt in een EPC-waarde. De EPC is een index die de energetische efficiëntie van een
gebouw aangeeft voor de energie die nodig is voor verwarmen, koelen, tapwater en verlichting. Voor
kantoren geld een EPC-eis van 1,1 wat gelijk staat aan een energieverbruik van ongeveer 150 kWh/m2.
Deze waarde is vergelijkbaar met landen als Frankrijk, Duitsland en Denemarken, daar ligt het zelfs nog
wat lager soms, met een energieverbruik tussen de 80 en 180 kWh/m2 (Jensen et al., 2009).
Om het energieverbruik te beoordelen, kunnen volgens Wienold et al. (2011) drie verschillende
evaluatiemethoden worden toegepast:
1. Bruikbare energie: De bruikbare energie voor verwarming, koeling en verlichting wordt berekend
en bij elkaar opgeteld. Voor verwarming en koeling betekent bruikbare energie de thermische
energie. Voor verlichting betekent bruikbare energie de elektriciteitsvraag voor het
verlichtingsysteem.
2. Eindenergieverbruik: Het eindenergieverbruik bevat alle systeemefficiëntie en transportverliezen
voor verwarming en koeling. Bijvoorbeeld voor een warmtepomp moet de bruikbare energie
gecorrigeerd worden met een prestatiecoëfficiënt (COP) van 4 en een transportverliesfactor van
1,3 om tot het uiteindelijke eindenergieverbruik te komen (NEN-EN 14511-1, 2004).
3. Primaire energie: Jaarlijks primair energieverbruik volgt uit het eindenergieverbruik
vermenigvuldiging met een conventionele conversiefactor. Voor gas een waarde van 1,0 en voor
elektriciteit een waarde van 2,56 (NEN 7120, 2011).
Niet alleen is het energieverbruik een belangrijke prestatie-indicator, maar zeker ook het piekvermogen.
Aan het piekvermogen voor verwarming en koeling worden geen wettelijk eisen gesteld. Wel is het
belangrijk om dit piekvermogen zo laag mogelijk te houden om de investeringskosten voor het HVACsysteem beheersbaar te houden. Hoe hoger het piekvermogen, des te meer vermogen het HVAC-systeem
moet leveren, des te hoger de investeringskosten.
2.5.2

Economische en duurzaamheidaspect

Het is enigszins misleidend om het energieverbruik voor verlichting (elektrische energie) met koeling en
verwarming (thermische energie) te vergelijken, omdat voor verlichting elektriciteit de energiebron is en
voor koeling en verwarming vaak gas de energiebron is (Reinhart en Wienold, 2011). Beide bronnen van
energie brengen verschillende kosten en milieueffecten met zich mee.
Gemiddelde tarieven voor elektriciteit bedragen 28,9 cent/kWh (klein verbruik 2000 kWh) en voor gas
59,8 cent/m3 (klein verbruik 2000m3) van het 3e kwartaal in 2011 (CBS, 2011). Om het energieverbruik
voor gas en elektra één op één met elkaar te kunnen vergelijken, bestaat de mogelijkheid om de kubieke
meterprijs voor gas om te zetten naar kWh-prijs. Het aantal kWh per m3 aardgas is afhankelijk van het
soort gas, er wordt nu uitgegaan van het gemiddelde van 1 m3 = 10,3 kWh/m² (VREG,2011). Dat
betekent dat de kosten voor gas 59,8/10,3 = 5,7 cent/kWh bedragen. In vergelijking met elektriciteit is
de kWh-prijs voor gas een factor 5 lager. Dus voor de ontwerper en eindgebruiker is het interessant om bij
de systeemkeuze voor HVAC-systemen niet alleen te letten op de systeemefficiëntie en transportverliezen,
maar zeker ook op de energiebron, om mogelijk energiekosten te besparen.
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Om te zien wat het effect is van verschillende energiebronnen op het milieu worden de emissiecijfers
omgerekend naar zogeheten CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de
uitstoot van 1 kg CO2 heeft. Volgens ASHRAE 189.1 (2010) zijn de CO2-equivalente emissiefactoren voor
elektriciteit en aardgas 0,758 en 0,232 kgCO2e/kWh. Het gebruik van aardgas lijkt in dit geval vier keer
zo duurzaam te zijn als elektriciteit. Mocht elektriciteit duurzaam zijn opgewekt door middel van
bijvoorbeeld kernenergie, dan zal de CO2-equivalent aanzienlijk worden gereduceerd.
2.5.3

Prestatie-indicatoren energie

De energieprestatie zal gekwantificeerd worden aan de hand van de volgende prestatie-indicator:
jaarlijkse energieverbruik (kWh/m²) voor koeling, verwarming en verlichting. Het jaarlijkse energieverbruik
mag totaal maximaal 150 kWh/m2 zijn, wat gelijk staat de EPC-eis voor kantoren van 1,1. Daarnaast ben
je als opdrachtgever en eindgebruiker niet alleen geïnteresseerd in het energieverbruik, maar zeker ook
de bijbehorende energiekosten. De energiekosten zullen ter beoordeling in het onderzoek worden
meegenomen, maar geen concrete eisen aangesteld. Voor het berekenen van de energiekosten wordt
vastgehouden aan een kWh-prijs van 28,9 cent/kWh voor elektriciteit en 5,7 cent/kWh voor gas. Ter
indicatie zal verder het piekvermogen voor koeling en verwarming worden beoordeeld, omdat dit
grotendeels de investeringskosten voor het HVAC-systeem bepaald.

2.6. Discussie en conclusie
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, die aan het begin van het
hoofdstuk zijn gesteld.
Welke prestatie-indicatoren kwantificeren het visueel comfort, thermisch comfort en energie het
beste?
Het visueel comfort zal beoordeeld worden aan de hand van de volgende twee prestatie-indicatoren:
horizontale verlichtingssterkte (lux) en verblinding met behulp van de verblindingsindex DGP. Andere
belangrijke prestatie-indicatoren, zoals luminantieverhoudingen en uniformiteit, zullen niet worden
beoordeeld, aangezien onduidelijk is waar precies de comfortgrens ligt ten aanzien van de wisselwerking
tussen daglicht en kunstverlichting. In de beoordeling van het visueel comfort, zal wel de beschikbaarheid
van het uitzicht worden meegenomen, maar niet als eis gelden.
•

Het thermisch comfort zal beoordeeld worden op basis van de volgende prestatie-indicator: PMV. De PMV
zal berekend worden volgens de ATC-methode (ISSO 74) en de methode van La Gennusa et al. (2005).
Met behulp van de methode van La Gennusa kan namelijk de invloed van directe en diffuse straling
afkomstig van een daglichtopening op het thermisch comfort onderzocht worden, wat ontbreekt in de ATCmethode. Verder onderzoek moet aantonen of de methode van La Gennusa een verbetert inzicht oplevert
in de thermische beoordeling.
Energie zal beoordeeld worden op basis van de volgende prestatie-indicator: jaarlijkse energieverbruik
(kWh) en voor verlichting, verwarming en koeling.
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In onderstaande Tabel 10 zijn de prestatie-indicatoren genoemd ten aanzien van de beoordeling van het
visueel comfort, thermisch comfort en energie. Voor het comfort wordt een onderscheid gemaakt in drie
comfortklassen: A beste klasse, B goede klasse en C redelijke klasse. Als uitgangspunt wordt, klasse B
genomen. Zodra in klasse B de DGP-limiet (95% interval) of PMV-eis met 1 uur wordt overschreden, dan
wordt de ruimte beoordeeld als zijnde comfortklasse C.
Tabel 10 Kwaliteitsklassen voor de beoordeling van het visueel comfort, thermisch comfort en energie.
A
B
C
Prestatie-indicator
Beste klasse
Goede klasse
Redelijke klasse
Aanbevolen verlichtingssterkte (lux)
DGP limiet 95% van de tijd (%)
Gemiddelde DGP limiet in 5% interval (%)
PPD (%) en PMV (-)
EPC (-) en energieverbruik (kWh/m²)

500 ≤ Ehor ≤ 2000
≤ 0.35
0.38
10 en +/-0.5
1,1 en 150

500 ≤ Ehor ≤ 2000
≤ 0.40
0.42
20 en +/-0.85
1,1 en 150

500 ≤ Ehor ≤ 2000
≤ 0.45
0.53
35 en +/-1.76
1,1 en 150

Hoe kunnen gebouwprestaties het beste worden uitgedrukt om ze meetbaar en verglijkbaar te
maken?
Het visueel en thermisch comfort zijn meetbaar en vergelijkbaar gemaakt, door de prestaties te beoordelen
op basis van overschrijdingsuren. Energie daarentegen is niet één op één vergelijkbaar met het comfort,
maar is wel meetbaar gemaakt door te beoordelen op het energieverbruik voor verlichting, verwarming en
koeling. Voor zowel de ontwerper als gebruiker is nu in één oogopslag duidelijk hoeveel tijd van het jaar
(overschrijdingsuren) er een thermisch of visueel discomfort optreedt en wat het bijbehorende
energieverbruik (kWh/m²) is.
•

Toch is het visueel en thermisch comfort niet helemaal één op één met elkaar te vergelijken, aangezien de
waardering van het thermisch comfort groter blijkt te zijn dan het visueel comfort op de algemene
waardering van het binnencomfort (Frontzcak en Wargocki, 2011; Huang et al., 2012). Daardoor zou de
thermische prestatie dus zwaarder meewegen dan de visuele prestatie. Het verschil in waardering zal in dit
onderzoek niet worden meegenomen, maar verdient in een vervolgonderzoek wel aandacht.
In hoeverre moet er rekening worden gehouden met de dynamische interactie tussen gebouw,
gebruiker en klimaat?
Het klimaat en gebruikersgedrag zijn twee belangrijke omgevingsfactoren, die van invloed zijn op de
gebouwprestaties. Voor de beoordeling van de gebouwprestaties is het verstandig om zowel het korte
(seconden/minuten) als lange (seizoen/jaar) termijn effect te beoordelen. Aangezien de klimatologische
variabelen op zowel korte als lange termijn grote fluctuaties laat zien voor bijvoorbeeld stralingsintensiteit
en hoek van inval straling. Aangezien de gebruiker veel invloed kan uitoefenen op de prestaties van een
gebouw, is het belangrijk om het gedrag van de gebruiker vooraf goed in te schatten. Een verkeerde
inschatting van het gedrag van de gebruiker kan leiden tot grote verschillen tussen de prestaties van het
gesimuleerde gebouw en het werkelijke gebouw. Belangrijke aannames voor gebruikersgedrag in dit
onderzoek zijn aanwezigheid, positionering in de ruimte, regeling zonwering, regeling verlichting en
adaptieve mogelijkheden ten behoeve van het thermisch comfort, zoals aanpassen kledingweerstand en
activiteitenniveau.
•
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3. Modellering en simulatie
Het eerste inleidende deel (§3.1) toont de relevantie van dit hoofdstuk. Het hoofdstuk gaat verder met een
procesbeschrijving van de modelvorming (§3.2). Vervolgens wordt ingegaan op de realisatiefase, waarin
ter sprake wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn van bestaande softwareprogramma’s voor de
beoordeling van gevelprestaties, maar ook de tekortkomingen in relatie tot de beoordeling van de
gestelde comfortcriteria uit hoofdstuk 2 (§3.3). Wat resulteert in een simulatiestrategie, die de
gevelprestaties het beste kan beoordelen. Vervolgens volgt verificatie en validatie van de
simulatiestrategie (§3.4). Tenslotte volgt een discussie en conclusie (§3.5).

3.1. Introductie
Om antwoord te kunnen geven op de tweede onderzoeksvraag: ‘Met welke methode kunnen de prestatieindicatoren het beste voorspeld worden?’ zal gebruik worden gemaakt van gebouwsimulatie. Met behulp
van simulatietools kan de ontwerper een virtueel model van een gebouw creëren. Door een set van
randvoorwaarden aan het model toe te voegen, is het mogelijk om verschillende dynamische interacties te
bestuderen, die van invloed zijn op de gebouwprestaties.
Gebouwsimulatie heeft de potentie om een waardevol hulpmiddel te zijn voor de voorspelling van
gebouwprestaties in de ontwerpfase. Aalst (1995) identificeert zes fases (Figuur 17) voor een typische
simulatiestudie: (1) formuleren van de probleemstelling (2) modelvorming wat moet leiden tot een
conceptueel model (3) realisatiefase van het conceptuele model, die leidt tot een executeerbaar model (4)
verificatie en validatie van het executeerbaar model, die resulteert in een gevalideerd model (5) uitvoeren
van experimenten op het gevalideerd model waardoor simulatie resultaten worden verkregen (6)
interpretatie van de resultaten, vertaald naar antwoorden op de vragen in de probleemstelling.

Figuur 17 De fasering van een simulatiestudie (Aalst, 1995)
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Het doel van dit hoofdstuk is het onderzoeken van de mogelijkheden en beperkingen van gebouwsimulatie
in relatie tot gevelprestaties. Wat resulteert in een simulatiestrategie, die gebruikt gaat worden voor de
case studie. Tijdens dit onderzoek wordt getracht antwoord te kunnen geven op de volgende vraag:
1. Met welke methode kunnen de prestatie-indicatoren het beste voorspeld worden?

3.2. Modelleren
Om een simulatiestudie een waardevol hulpmiddel te zijn voor de voorspelling van gebouwprestaties is een
eerste vereiste het opstellen van een kwantificeerbare probleemstelling (Aalst, 1995). Deze
probleemstelling geeft aan wat de doelstelling van de simulatiestudie is. De probleemstelling van dit
onderzoek is: “Wat is de meerwaarde van gelijktijdig in één model te berekenen prestatie-indicatoren in
termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik?”.
Na het opstellen van deze probleemstelling vindt er een fase van modelvorming plaats. Deze fase moet
leiden tot een conceptmodel. Een conceptmodel wordt gedefinieerd als “een niet sofware gebaseerde
beschrijving van een computersimulatiemodel, waarin de doelstellingen, input, output, inhoud,
veronderstellingen en vereenvoudigingen van het model in worden beschreven” (Robinson, 2008). Voor de
ontwikkeling van een goed conceptmodel is het van belang te weten welk doel de ontwerper voor ogen
heeft, welke probleemstelling hij of zij wil oplossen en welke gewenste resultaten hij of zij uit dat
simulatieproces wil generen. Elk probleem vraagt om een specifiek ontworpen conceptmodel voor het
nauwkeurig kunnen generen van de gewenste gebouwprestaties.
Een belangrijk uitgangspunt van het conceptmodel is de robuustheid van het model (Leyten en Kurvers,
2006). Robuust betekent hier, dat het gesimuleerde model uiteindelijk acceptabele en betrouwbare
resultaten oplevert. Het gaat er dus om dat de gesimuleerde prestaties niet te veel afwijken van de
werkelijke condities. Een model dat niet robuust is, is gevoelig voor onzekerheden en veranderingen in
condities en levert onbetrouwbare resultaten op. De oorzaken die zorgen voor een bepaalde mate van
onzekerheid bij het simuleren van een ruimte, worden onderverdeeld in de volgende categorieën (Wit,
2001):
-

specificatie onzekerheden:

onvolledige specificatie van invoerparameters, zoals
materiaaleigenschappen

-

model onzekerheden:
nummerieke onzekerheden:

aannames en simplificatie van fysische processen
detailniveau van ruimte en tijd

-

scenario onzekerheden:

buitenklimaat en gebruikersgedrag

Specificatie onzekerheden
In een simulatieprogramma wordt een model opgebouwd uit ruimten, die van elkaar en de omgeving
gescheiden worden door vlakken (Evers, 2009). Aan elk vlak worden eigenschappen toegekend, zoals
materiaaleigenschappen en afmetingen. Deze eigenschappen worden omgezet in concrete getalswaarden
voor warmtegeleidingcoëfficiënt, soortelijke warmte, dichtheid, dampdiffusie-weerstandsgetal, lengte,
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breedte en dikte. Echter, in werkelijkheid kunnen de materialen afwijken qua afmetingen en
materiaaleigenschappen, waardoor de gesimuleerde prestaties kunnen afwijken van de gemeten waarden.
Model onzekerheden
Om model onzekerheden te voorkomen, is het van belang om eerst na te gaan in welke prestaties en de
daaraan gerelateerde fysische domeinen de ontwerper is geïnteresseerd. In dit geval beperkt het
onderzoek zich tot de gestelde prestatie-indicatoren, zoals weergegeven in Tabel 10. Nu bekend is welke
prestatie-indicatoren beoordeeld zullen worden, kunnen de randvoorwaarden aan het conceptmodel
worden beperkt, waardoor ook de omvang en dus complexiteit van het probleem zal worden beperkt.
Nummerieke onzekerheden
De geselecteerde prestatie-indicatoren zijn nauw verbonden aan de numerieke onzekerheden, het minimum
vereiste detailniveau van het simulatieprobleem, wat mede de keuze van de uiteindelijk gebruikte
simulatieprogramma’s bepaald. De interacties tussen de fysische domeinen (prestatie-indicatoren) in de
gebouwde omgeving kan plaatsvinden op verschillende detailniveaus, voor zowel ruimte als tijd (Loonen,
2010). Het ruimtelijke detailniveau varieert van stedelijk detailniveau tot kleinschalige effecten
(bijvoorbeeld warmte, lucht en vocht overdracht door de gevel). Dit onderzoek concentreert zich op
componentgebaseerde simulatie, namelijk de gevel. De lengte van de tijdstappen moet worden afgestemd
op de karakteristieke tijdlengte van het simulatieprobleem. Het detailniveau van tijd kan variëren van
enkele seconden tot jaren (decennia). Uit paragraaf 2.2.1 is al gebleken, dat het klimaat op zowel korte
als lange termijn grote fluctuaties laat zien en daarmee dus ook grote invloed kan uitoefenen op prestatieindicatoren. Om het effect van beide te kunnen beoordelen, gaat de voorkeur uit naar een tijdstap van
minuten, gemeten over een heel jaar. Er is gekozen voor een uurlijkse tijdstap, gebaseerd op de keuze van
het klimaatbestand, gedefinieerde gebruikersgedrag en de rekentijd van het simuleren. Djunaedy (2005)
benadrukt wel, dat het conceptmodel gebaseerd moet zijn op de aard van het probleem en niet afgeleid
moet zijn van de specifieke mogelijkheden, die een simulatieprogramma biedt.
Scenario onzekerheden
Het buitenklimaat en gebruikersgedrag hebben, zoals al eerder is gebleken, invloed op de
gebouwprestaties. Het buitenklimaat wordt in gebouwsimulatie gerepresenteerd door een klimaatbestand
met vaak uurlijkse waarden voor de verschillende parameters, dat is gebaseerd op gemeten
weergegevens. Het gebruikersgedrag kan op verschillende manieren worden meegenomen in
gebouwsimulatie, van eenvoudig tot complex (Hoes, 2007). Dit wordt verder beschreven in paragraaf
3.3.1.
3.2.1

Conceptmodel

Het conceptmodel bestaat uit twee fysische domeinen: visuele en thermische. De ontwikkeling van het
conceptmodel zal voor elk domein hieronder worden beschreven.
Visueel model
De doelstelling van het visuele model is het voorspellen van de visuele prestaties en de daarmee
samenhangende vraag naar energie voor kunstverlichting. Voor het visueel comfort moet rekening worden
gehouden met verschillende factoren, aan de ene kant moet het verlichtingssysteem ervoor zorgen dat er
voldoende verlichtingssterkte is, terwijl aan de andere kant hoge helderheden dienen te worden vermeden.

Juni 2012 | A.B.M. Berk

36

Technische Universiteit Eindhoven
Relatie tussen visueel comfort, thermisch comfort en energie in relatie tot het gevelontwerp

Om licht te kunnen beïnvloeden kan een ontwerper twee middelen inzetten: bouwkundig of
installatietechnisch. De bouwkundige ‘lichtbron’ is de daglichtopening en de installatietechnische ‘lichtbron’ is
de kunstverlichting.
De volgende bouwkundige elementen zijn van invloed op het gedrag van daglicht in een ruimte en dienen
te worden beschreven in het conceptmodel:
•

oriëntatie daglichtopening,

•

positie en vorm daglichtopening,

•

zon-/helderheidwering (binnen/buiten),

•

luifels,

•

optische eigenschappen transparante delen gevel (LTA-glas),

•

geometrie ruimte,

•

afwerking ruimte.

Installatietechnisch worden de keuzes vastgelegd in het verlichtingsplan, dat beschrijft het type verlichting,
bijbehorende vermogen en positie van de armatuur.
Thermisch model
Het doel van het thermische model is het voorspellen van de thermische prestaties en het mogelijke energie
besparingspotentieel voor verwarming en koeling. Voor het thermisch comfort moet vooral temperatuur
overschrijding worden voorkomen.
De bouwkundige ‘thermische bron’ is de daglichtopening en de installatietechnische ‘thermische bron’ is de
koeling en verwarming. De volgende bouwkundige elementen zijn van invloed op het gedrag van
thermische energie in een ruimte en dienen te worden beschreven in het conceptmodel:
•

oriëntatie daglichtopening,

•

positie en vorm daglichtopening,

•

zon-/helderheidwering (binnen/buiten),

•

luifels,

•

thermische eigenschappen transparante (ZTA en U-waarde) en niet-transparante delen gevel (Rcwaarde, ),

•

geometrie ruimte,

•

afwerking ruimte.

Installatietechnisch worden er keuzes gemaakt met betrekking tot het type verwarming- en koelingsysteem,
vermogen en positionering afgiftesysteem.
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3.3 Realisatiefase
Nadat duidelijk is geworden hoe het simulatiemodel op basis van het conceptmodel eruit moet gaan zien, is
de realisatiefase aangebroken. In deze fase wordt het conceptmodel met behulp van gebouwsimulatie
geïmplementeerd naar een executeerbaarmodel. Om dit model te kunnen realiseren moet een bepaalde
simulatiestrategie ontwikkeld worden. Deze simulatiestrategie bevat een specificatie van scene, scenario’s
en randvoorwaarden. Naast het ontwikkelen van een 3D-model moet een locatie worden gekozen met
bijbehorend klimaatbestand en gebruikersgedragprofiel. Verder dient de vereiste simulatietijd en
bijborende tijdstap te worden vastgesteld. Gebouwsimulatieprogramma’s onderscheiden zich op drie
vlakken: aspecten, detailniveau en doel.
Een aantal gebouwsimulatieprogramma’s heeft zich gericht en gespecialiseerd in het beoordelen van één
enkel ‘aspect’ van de gebouwprestaties en negeren daarbij de invloed van andere fysische domeinen,
zoals het simulatieprogramma Radiance en Daysim. Anderzijds zijn er ook gebouwsimulatieprogramma’s,
die meerdere aspecten beoordelen via een uitgebreid geïntegreerd simulatieproces. Op die manier kunnen
de fysische interacties tussen het visueel comfort, thermisch comfort en energieverbruik tegelijkertijd worden
geanalyseerd. Het ‘detailniveau’ voor zowel ruimte als tijd is eerder al vastgesteld bij het conceptmodel,
een component gebaseerde simulatie (gevel) met een tijdstap van een uur. Het ‘doel’ van een
gebouwsimulatieprogramma staat ongeveer gelijk aan de eerder vastgestelde doelstelling voor het
simulatieproces. Een simulatieprogramma kan bijvoorbeeld worden ingezet om te ontwerpen, analyseren,
visualiseren en optimaliseren. In dit geval is het programma vooral bedoeld om te analyseren en om
uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het ontwerp van de gevel.
Voor de ontwikkeling van het executeerbare model dienen allereerst de simulatievereisten te worden
vastgesteld. Waarna vervolgens de mogelijkheden en tekortkomingen van simulatieprogramma’s wordt
onderzocht, om uiteindelijk te komen tot een simulatiestrategie.
3.3.1

Simulatievereisten

klimaatbestand
In gebouwsimulatieprogramma’s wordt het buitenklimaat gerepresenteerd door klimaatbestanden met
uurlijkse waarden voor klimaatparameters, zoals luchttemperatuur, zonnestraling en wind. Een tijdstap
kleiner dan een uur is niet relevant, aangezien het simuleren van zonwering, verlichting en bezettingsgraad
tevens gebeurt met tijdstappen van een uur (Reinhart en Wienold, 2011). Door de jaren heen is de
behoefte naar nauwkeurige klimaatbestanden ten behoeve van de beoordeling van de gebouwprestaties
groter geworden (Hensen, 2002). In Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende typen
klimaatbestanden:
-

Verkorte Referentiejaar (VRJ) voor buitencondities volgens NEN 5060 gebaseerd op de gegevens
van de jaren 1960-1980 (Weele, 2005)

-

Test Reference Year (TRY), gegevens gebaseerd op de jaren 1971-1980 (Forejt et al., 2006)
Referentiejaar 1964-1965 gebaseerd op de weergegevens voor De Bilt (ISSO 74, 2004)

-

TEMPREF, een referentiejaar samengesteld uit een bestand van gemeten weergegevens met een
lengte van tenminste 10 aaneengesloten jaren (NEN-EN-ISO 15927, 2005)
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-

International Weather for Energy Calculations (IWEC) resultaat van ASHRAE Research Project 1015,
gebaseerd op de Typical Meteorological Year (TMY) procedure, waarbij 12 typische maanden
geselecteerd worden uit een set van weergegevens van de jaren 1981-1999 aangevuld meer
weergegevens over zonnestraling. (ASHRAE, 2001).

Voor de selectieprocedure van een geschikt klimaatbestand is het van belang dat het klimaatbestand
representatief is voor het beoogde klimaat, beschikt over de gewenste weervariabelen (o.a. directe en
diffuse stralingscomponent) en geen groter gemeten tijdstap dan een uur heeft.
Het klimaatbestand VRJ is niet bruikbaar, omdat het dataset betreft waarbij een jaar “gecomprimeerd”
wordt tot 1344 uur in plaats van 8760 uur voor een volledig jaar. Ook het referentiejaar 1964-1965 is
niet meer representatief, omdat bijvoorbeeld de buitentemperatuur (9,2 ⁰C) niet meer aansluit bij de trend
(gemeten van 1900 tot 2005), zie Figuur 18 (Weele, 2005). Het TRY-bestand heeft als grote nadeel, dat
extreme weersomstandigheden niet worden meegenomen (Hensen, 2002). Daardoor bestaat het risico, dat
bij extreme omstandigheden er temperatuuroverschrijdingen optreden, als gevolg van te weinig berekende
koelcapaciteit.
TEMPREF en IWEC zijn beide samengesteld uit weergegevens met een lengte van tenminste 10
aaneengesloten jaren, beide worden gezien als representatief. Toch valt TEMPREF af, omdat het bestand
niet beschikt over een directe en diffuse stralingscomponent, waardoor het thermisch comfort op basis van
de methode van La Gennusa et al. (2005) niet beoordeeld kan worden.

Figuur 18 Jaargemiddelde buitentemperatuur voor de periode 1966-2005 voor meetstation de Bilt, ten opzichte van de
IWEC 1982-1999 voor meetstation Amsterdam. (Weele, 2005)

Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van het IWEC klimaatbestand gebaseerd op de
meetgegevens van het weerstation in Amsterdam van de jaren 1981 tot 1999. Het grote voordeel van het
TMY ten opzichte van bijvoorbeeld het TRY is dat extreme weersomstandigheden worden meegenomen
(Hensen, 2002). Analyse van Crawley (1998) wijst uit, dat een TMY als gevolg hiervan ook een betere
voorspelling van het energieverbruik geeft ten opzichte van een TRY. Het zonnestralingsmodel blijkt in
vergelijking met de gemeten weergegevens in categorie 1 “correspondeert goed” te vallen, dit is terug te
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zien in Figuur 19 (ASHRAE, 2001). De luchttemperatuur blijkt eveneens overeen te komen met de gemeten
weergegevens, zie Figuur 18. Het IWEC-klimaatbestand wordt op basis van deze gegevens representatief
bevonden.

Figuur 19 Jaarlijkse gemiddelde zonnestraling op een horizontaal vlak (globale straling) voor meetstation De Bilt ten
opzichte van de IWEC 1982-1999 voor meetstation Amsterdam. (Weele, 2005)

Gebruikersgedrag
Er kunnen twee methoden onderscheidden worden om het gedrag van de gebruiker te simuleren in een
gebouwsimulatiemodel, namelijk door gebruikersprofielen of geavanceerde gebruikersgedragmodellen
(Hoes, 2007).
Gebruikersprofielen
De gangbare manier om gebruikersgedrag te representeren is met gebruikersprofielen, die de
aanwezigheid en het gedrag van de gebruiker voor verlichting en zonwering vooraf definieert, zoals in het
Lightswitch-2002 model (Reinhart, 2004). Deze profielen zijn toepasbaar voor situaties:
•

waar het gedrag nauwelijks afhankelijk is van het buitenklimaat,

•

de gebruiker geen of nauwelijks invloed kan uitoefenen op het binnenklimaat of

•

bij ruimten met een vaste bezetting.

De gebruikersprofielen gaan uit van een “passief” gedrag met een tijdstap van een uur en houden geen
rekening met mogelijke variaties over kortere tijdsperioden. Passief wil hier niet meteen zeggen, dat een
gebruiker helemaal niet meer reageert op zijn omgeving, hij of zij reageert alleen minder snel.
Geavanceerde gebruikersgedragmodellen
Gebruikers hebben van nature de neiging zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in hun
omgeving (Nicol, 2002). De gebruiker laat niet constant de kunstverlichting ingeschakeld, maar zal
proberen om het gebruik van kunstverlichting te minimaliseren door de stand van de zonwering aan te
passen en door de verlichting uit te schakelen wanneer deze niet nodig is. Met behulp van geavanceerde
gebruikersgedragmodellen wordt getracht dit “actieve” gedrag zo nauwkeurig mogelijk te simuleren.
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Keuze gebruikersgedragmodel
Volgens het Sub-Hourly Occupancy Control (SHOCC) model van Bourgeois (2005), dienen de volgende
stappen ondernomen te worden voor de juiste voorspelling van het gebruikersgedrag:
1. Aanwezigheid van de personen in de ruimte voorspellen.
2. De waarde van de aanwezigheidsgevoelige interne warmtebronnen voorspellen, zoals verlichting
met bewegingssensor, bureaulamp, computer, etc.
3. Gedrag en de controle van de gebruiker “passief” of “actief” over instellingen die invloed hebben
op de voorspelling van het binnenklimaat, zoals het gebruik van kunstverlichting of zonwering.
Om de gevelprestaties zo volledig mogelijk toe te kunnen schrijven aan de gevelvariabelen, dient de
invloed van de gebruiker zoveel mogelijk te worden beperkt. In dit onderzoek zal de regeling van
zonwering, verlichting, verwarming en koeling plaatsvinden door middel van uurlijkse gebruikersprofielen. In
de casestudie zal beschreven worden hoe de regeling van de verschillende componenten precies is.
3.3.2

Huidige mogelijkheden van gebouwsimulatie

In deze paragraaf worden de gebouwsimulatieprogramma’s geanalyseerd op basis van hun kwaliteiten en
mogelijkheden, uitgesplitst in de volgende twee fysische domeinen: visueel en thermisch/energie.
Visueel
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van het visuele comfort en mogelijke energiebesparing, is het
belangrijk om de daglichttoetreding in combinatie met kunstverlichting in de ruimte correct te voorspellen en
te analyseren. Er zijn vele simulatieprogramma’s beschikbaar waarmee het mogelijk is om de geometrie
van ruimten en objecten in 3D weer te geven, verschillende lichtbronnen in te voeren en vervolgens de
lichtverdeling te berekenen (Deroisy en Deneyer, 2011). De kwaliteit en nauwkeurigheid van het
programma is afhankelijk van de volgende elementen:
- De modellering van de hemel
-

De fotometrische eigenschappen van de materialen

-

De gebruikte rekenmethode

De gebruikte rekenmethode bepaalt de manier waarop de hemel wordt gemodelleerd en de manier
waarop de fotometrische eigenschappen van de materialen zijn beschreven. De meest gebruikte
rekenmethoden maken gebruik van de ‘radiosity’ en ‘raytracing’ en in mindere mate van ‘split flux formula’
of ‘photon mapping’ (Deroisy en Deneyer, 2011). Een belangrijk vereiste bij het kiezen van een geschikte
methode is het kwantitatief kunnen beoordelen van de horizontale verlichtingssterkte op het werkvlak en de
verblindingindex DGP.
Split flux formula
Split flux formula is een simpele methode waarbij de totale verlichtingssterkte in een bepaald punt,
voortkomt uit drie verschillende componenten: directe Sky component, reflectiecomponent op de
buitenoppervlakken en de reflectiecomponent op de binnenoppervlakken. Elk component wordt apart
berekend en vervolgens gesommeerd om de globale verlichting voor elk punt te bepalen. Door de eenvoud
van dit programma is deze rekenmethode niet geschikt voor daglichttoetreding.
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Radiosity
De Radiosity methode impliceert de opsplitsing door een rekenraster van alle oppervlakken van een
omgeving in elementaire oppervlakken (Deroisy en Deneyer, 2011). De verlichtingssterkte op elk punt van
het raster wordt bepaald door de ontvangen lichtstroom vanaf alle omliggende oppervlakken op te tellen
bij het uitgestraalde licht door het elementaire vlak, zie Figuur 20. De fijnheid van het raster is bepalend
voor de nauwkeurigheid van de simulaties. In de praktijk wordt deze rekenmethode vooral gebruikt voor
het ontwerp van kunstverlichting (bijvoorbeeld Dialux en Relux). Door beperkte berekening van perfect
diffuse oppervlakken en ingewikkelde modellering van de hemel, is deze methode minder geschikt voor de
studie van daglicht ten opzichte van ray tracing (Wright and Letherman, 1998).

Figuur 20 Het principe van de rekenmethode radiosity (Deroisy en Deneyer, 2011)

Raytracing
De raytracing techniek baseert zich op een rekenmethode die het traject van een groot aantal
geselecteerde lichtstralen in een omgeving berekent. Iedere lichtstraal wordt door de verschillende
oppervlakken van het model gereflecteerd, doorgelaten of geabsorbeerd, zie Figuur 21. Een groot
voordeel is dat elk type hemel gemodelleerd kan worden en de fotometrische eigenschappen van de
materialen goed beschreven zijn voor een correcte bepaling van de lichtverdeling in een ruimte. Er zijn
twee benaderingen te onderscheiden:
1. Forward raytracing: de straal vertrekt bij de lichtbron en wordt gevolgd tot het observatiepunt is
bereikt
2. Backward raytracing: de lichtstraal vertrekt bij het observatiepunt en wordt gevolgd tot een
lichtbron is bereikt.
Het voordeel van backward raytracing is dat het aantal stralen wordt verminderd, omdat alleen de stralen,
die het observatiepunt bereiken worden berekend. De meest gebruikte daglichtsimulatietool, die gebruik
maakt van backward raytracing is Radiance (Ward en Rubinstein, 1988) ). Radiance onderscheidt zich van
andere programma’s, doordat Radiance gebruik maakt van efficiënte algoritmes om inter-reflecties te
berekenen en alleen werkt met lichtbronnen die daadwerkelijk zijn ingevoerd (Jacobs, 2012). Radiance is
een programma waarbij voorspellingen worden gedaan onder statische omstandigheden, er wordt
informatie over daglicht gegeven voor 1 meetpunt op een vastgesteld tijdstip. Radiance is niet in staat om
de DGP te kunnen beoordelen, dit is wel mogelijk met Daysim (Reinhart, 2010), dat gebaseerd is op de
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backward raytracing methode van Radiance. Op dit moment is er geen andere methode dan Daysim
beschikbaar, waarmee eveneens de DGP voor langere tijdreeksen beoordeelt kan worden.

Figuur 21 Het principe van de rekenmethode raytracing (Deroisy en Deneyer, 2011)

Photon mapping
Photon mapping is de meest recente ontwikkeling op het gebied van rekenprogramma’s. Deze methode
bestaat uit twee fases en is ontwikkeld door Henrik Jensen (2001) als een alternatief voor raytracing
technieken. Bij de eerste fase wordt gebruik gemaakt van raytracing gecombineerd met een speciale
geheugenstructuur (photonmap). In de tweede fase wordt de methode van backward raytracing gebruikt. In
de photonmap worden de gegevens opgeslagen van de daglichtinval van de eerste orde op alle
oppervlakken van de ruimte. Deze gegevens worden gebruikt om de verschillende interreflecties in de
omgeving bij de tweede fase van de berekening te verfijnen. Deze gecombineerde simulatiemethoden
biedt ten opzichte van de raytracing een nog grotere nauwkeurigheid en reductie op de rekentijd. Voor als
nog zal er geen gebruik worden gemaakt van deze methode in dit onderzoek, omdat de methode nog niet
uitgebreid getest is en nog in ontwikkeling is.
Thermisch/energie
Voor de voorspelling van de thermische prestaties van de gevel is het vooral van belang dat de interacties
tussen de verschillende warmtestromen (conductie, straling en convectie), HVAC-systeem en interne
warmtelast gelijktijdig zullen worden beoordeeld (Loonen, 2010). Met behulp van thermische
simulatieprogramma’s kan een lijst van outputgegevens worden gegenereerd zoals luchttemperatuur,
relatieve vochtigheid, thermische comfortindicatoren en tevens ook het energieverbruik voor koeling,
verwarming en verlichting. Om deze output te generen is een driedimensionaal geometrisch model nodig
met materiaalbeschrijvingen voor alle oppervlakken, HVAC-systeem met bijbehorende setpoints,
klimaatbestand en gebruikersprofiel.
In de afgelopen 50 jaar zijn er heel wat thermische softwareprogramma’s ontwikkeld en weer verbeterd.
Crawley et al. (2008) heeft de mogelijkheden van twintig verschillende (thermische) energie
prestatieprogramma’s met elkaar vergeleken, zoals TRNSYS, ESP-r, IES Virtual Environment en EnergyPlus.
Uit dit onderzoek blijkt dat er vele mogelijkheden bestaan om een gebouw te simuleren, maar voor vroege
ontwerpbeslissingen of een eerste beoordeling van een gevelontwerp zijn deze programma’s vaak minder
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geschikt. Vanwege de noodzakelijke kennis en informatie, die is vereist om een volwaardige simulatie uit te
voeren. Ook is het mogelijk om meerdere fysische domeinen gelijktijdig met behulp van één
simulatieprogramma te kunnen beoordelen, een zogenaamde geïntegreerd gebouwsimulatieprogramma.
De meest gebruikte geïntegreerde simulatieprogrammas zijn EnergyPlus, ESP-r en TRNSYS.
Met behulp van deze geïntegreerde methode is het mogelijk om naast het energieverbruik en thermische
beoordeling ook de luchtstroming in een ruimte te analyseren. In de meeste simulatietools wordt de
luchtstroming sterk gesimplificeerd of gaat men er van uit dat de ventilatielucht gelijkmatig wordt verdeeld
over de ruimte, de resultaten zijn dan niet representatief voor de werkelijke situatie en dus onbetrouwbaar.
Aangezien in dit onderzoek geen natuurlijke ventilatie of te openen ramen worden toegepast in de gevel, is
de analyse op luchtstroming minder van belang. Wel zal er rekening worden gehouden met het
warmteverlies door infiltratie en mechanische ventilatie. Overigens kunnen in een aantal programma’s, zoals
EnergyPlus met behulp van split flux methode ook de lichtomgeving worden geanalyseerd, alleen is de
beoordelingsmethode sterk vereenvoudigd.
3.3.3

Simulatiestrategie

Om alle gebouwprestaties als geheel te kunnen beoordelen, moeten de effecten van de visuele, thermische
en energetisch domeinen gelijktijdig worden geïnterpreteerd. Uit de voorgaande paragrafen is al
gebleken, dat niet kan worden volstaan met één stand alone tool. Wel zijn er een tweetal geïntegreerde
simulatieprogramma’s (Tabel 11), die het optische, thermische en energetische domein gelijktijdig kunnen
beoordelen: EnergyPlus en ESP-r. Alleen is de daglichtmodule van beide sterk gesimplificeerd en is het ook
niet mogelijk om de verblindingindex DGP te beoordelen.
Tabel 11 Mogelijkheden van geïntegreerde simulatieprogramma’s

EneryPlus
ESP-r
TRNSYS

Thermisch
Ja
Ja
Ja

Visueel
Ja
Ja
Nee

Energetisch
Ja
Ja
Ja

Een andere optie is een combinatie van verschillende stand alone tools, waarbij de prestaties parallel van
elkaar worden beoordeeld. Praktisch gezien zou het een oplossing zijn, alleen levert het wel wat
problemen op. Omdat er geen koppeling is tussen de fysische domeinen worden de prestaties niet als
geheel beoordeeld en vindt er geen geïntegreerde beoordeling van de prestaties plaats. Daardoor zijn de
programma’s niet bewust van de dynamische interacties tussen de fysische domeinen. Bijvoorbeeld een
stand-alone daglichtsimulatie, die laat bijvoorbeeld niet zien wat voor effect de inschakeling van zonwering
heeft op bijvoorbeeld stralingstemperatuur in de ruimte. Verder kost het simuleren ook te veel tijd, omdat
telkens iteratief met behulp van kleine stapjes de optimale prestatiewaarde gezocht moet worden.
Om de prestaties toch als geheel te kunnen beoordelen zal gebruik worden gemaakt van Co-simulatie. Cosimulatie maakt het mogelijk om verschillende simulatieprogramma’s complementair aan elkaar te
koppelen. Hierin worden ook verschillende stand-alone tools gebruikt, alleen dit keer met behoud van de
geïntegreerde koppeling tussen de fysische domeinen. Waardoor de tools wel bewust zijn van de interactie
tussen de fysische domeinen. Co-simulatie kan “sequential” of “bi-directional” plaatsvinden (Trčka, 2008). In
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de eerste benadering worden de verschillende simulatieprogramma’s achtereenvolgens aangeroepen,
terwijl de tweede benadering alle simulatieprogramma’s parallel laat simuleren en data-uitwisseling
gedurende simulatie plaatsvindt. De tweede methode vereist veel tijd en expertise, waardoor niet gekozen
is voor deze methode. Er zal gebruik worden gemaakt van de ‘sequential’ co-simulatie benadering, omdat
hier geen ingewikkelde verbindingen en protocollen tussen de programma’s nodig zijn en de
simulatieprogramma’s elkaar opvolgen. De simulatiestrategie, die uiteindelijk gebruikt gaat worden voor
de case studie zal hieronder verder worden beschreven.
De eerste stap is het modelleren van de ruimte met behulp van SketchUp versie 8-Pro. Het gerealiseerde
model in SketchUp, met toevoeging van het klimaatbestand en evaluatiepunten, dient als input voor Daysim
en EnergyPlus. EnergyPlus versie 7.0 zal gebruikt worden voor de voorspelling van het thermische en
energetische domein en Daysim versie 3.1(e) voor het optische domein. Er is gekozen voor EnergyPlus,
omdat hiervan bekend is, dat het gegevens kan uitwisselen met Daysim (Wienold en Reinhart, 2011). Om
een geïntegreerde koppeling tussen de fysische domeinen te kunnen realiseren, vindt er een uitwisseling van
verlichting- en zonweringprofielen plaats tussen Daysim en Energyplus. De regeling van zonwering en
verlichtingsprofielen zal gebaseerd zijn op de gegeneerde resultaten uit Daysim en als input voor
Energyplus worden gebruikt, zie Figuur 22. De uiteindelijke resultaten van Daysim en EnergyPlus zullen in
Excel worden geïmplementeerd. Zodat vervolgens de thermische prestaties met behulp van de methode van
La Gennusa berekend kan worden. In Figuur 22 is de simulatiestrategieën weergegeven. Hierna volgt de
beschrijving van de simulatieprogramma’s en de koppeling daartussen.

Figuur 22 Simulatiestrategie
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SketchUp
Sketch-Up is een softwareprogramma voor het maken en presenteren van professionele 3D-modellen
(SketchUp, 2011). Een ruimte kan in SketchUp visueel worden weergegeven door toevoeging van: (i)
afmetingen, geometrie en oriëntatie van de verschillende vlakken (ii) gerelateerde
materiaaleigenschappen, door ofwel het selecteren van layers en toevoeging van materialen uit een
database of door invoering van de juiste thermische en optische eigenschappen. Het uiteindelijke model
wordt samen met het IWEC-klimaatbestand en gedefinieerde evaluatiepunten als input gebruikt voor
Daysim en EnergyPlus. Voor Daysim is het model omgezet naar een 3ds-bestand, wat de benodigde
Radiance Scene files (.rad en .oct) bevat.
Daysim
Daysim is een gevalideerd daglichtanalyseprogramma, dat gebruik maakt van RADIANCE backward
raytracing in combinatie met de daglichtcoëfficiënt methode en het Perez sky model (Perez et al., 1990)
om de jaarlijkse beschikbaarheid van daglicht in een willekeurige ruimte te kunnen berekenen. Het model
van Perzez beschrijft de hemel op basis van 5 kenmerken die de luminantieverdeling typeren.
Het simulatieproces start met de modellering van de ruimte, door invoer van het 3d-model uit SketchUp met
toevoeging van de IWEC klimaatbestand en evaluatiepunten. Verlichtingsterkte en luminaties kunnen op
basis van vooraf gedefinieerde “sensorpoints” in opgeslagen databestanden geanalyseerd worden. Om de
DGP te kunnen analyseren kunnen zogenaamde “viewpoints” worden gedefinieerd, waarin het standpunt,
kijkrichting en kijkhoek ten opzichte van de daglichtopening zijn vastgelegd. De gebruikte ‘sensorpoints’ en
‘viewpoints’ worden beschreven in paragraaf 4.3.
Nadat het gebouw en het scenario zijn gemodelleerd, wordt het simulatieproces vervolgd met het simuleren
van een volledig jaar met tijstappen van een uur. Na het generen van datafiles voor verlichtingssterkte,
luminaties en DGP zal de jaarlijkse bezetting, licht- en zonweringprofielen met behulp van Excel worden
berekend, deze dienen als input voor het thermische model in EnergyPlus. De reden waarom geen gebruik
wordt gemaakt van het Lightswitch-2002 model in Daysim, is omdat het Lightswitch-2002 model de
horizontale verlichtingssterkte niet nauwkeurig berekent bij toepassing van binnenzonwering, een verschil
van 1800 lux (gemeten) en 3000 lux (gesimuleerd).
EnergyPlus
EnergyPlus is een gebouwsimulatie programma gebaseerd op twee programma’s BLAST en DOE-2.
Ingenieurs, architecten en onderzoekers gebruiken het voor modellering van energie- en watergebruik in
gebouwen (EnergyPlus, 2007). Met behulp van EnergyPlus zal de invloed van het gevelontwerp op de
thermische en energie prestaties worden beoordeeld.
Voor het simuleren zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde gebouwmodel als in Daysim. De
buitencondities zijn identiek aan het daglichtmodel, door toepassing van hetzelfde klimaatbestand. De
interne warmtelast is afhankelijk van bezettingsgraad, regeling zonwering en verlichting. Deze zijn vooraf
berekend in Daysim en zullen als input in EnergyPlus worden gebruikt. EnergyPlus simuleert de volgende
bruikbare outputs: luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve vochtigheid, vermogen voor verwarming
en koeling en energieverbruik voor verlichting, verwarming en koeling.
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Excel
Excel is een digitaal rekenblad-programma van het bedrijf Microsoft, dat de gebruiker in staat stelt om
gegevens te analyseren, beheren en te delen. Het programma biedt de mogelijkheid om data statistisch te
analyseren en vervolgens overzichtelijk weer te geven in tabellen en grafieken.
De gegevens die met behulp van Daysim en EnergyPlus worden gegenereerd, zullen in Excel voor de
thermische beoordeling worden aangevuld met de kledingweerstand en activiteitenniveau. Met behulp van
Excel kan de PMV voor de ATC-methode en de berekeningsmethode van La Gennusa et al. (2005) worden
berekend.

3.4 Verificatie en validatie
Om het executeerbare model te transformeren naar een gevalideerd model moet het model correct
worden bevonden, dit gebeurd met behulp van verificatie en validatie. Verificatie van het model is nodig
om te onderzoeken of het model geen logische of statistische fouten bevat. Voor verificatie van het model
kan het bijvoorbeeld een stress-test ondergaan. Het model wordt dan blootgesteld aan een aantal extreme
situaties. Door middel van validatie wordt nagegaan of het simulatiemodel een correcte weergave van de
werkelijkheid weergeeft. Om dit te toetsen kan een situatie worden gesimuleerd en kunnen de resultaten
van de simulatierun vergeleken worden met waarnemingen uit de praktijksituatie. Als het simulatiemodel
correct wordt bevonden wordt gesproken over een gevalideerd model.
Hieronder wordt beschreven in hoeverre de simulatiesoftware, die gebruikt zal worden voor dit onderzoek,
geverifieerd en gevalideerd is, wat tevens ook de betrouwbaarheid van de simulatiestrategie aanduid.
Validatie van het executeerbaar model wordt beschreven in paragraaf 5.1.
Daysim
De case studie van Reinhart en Breton (2009) heeft aangetoond dat de lichttransmissie bij vijf type gevels
(Figuur 23) voor verschillende hemelkoepels nauwkeurig zijn gemodelleerd in Daysim 3.0. Alleen bij het
geveltype waar binnenzonwering (Internal Venetian Blinds) is toegepast, zijn onder zonnige hemelcondities
de afwijkingen in luminanties op het werkblad (op 1,5 m van het raam) te groot tussen de gesimuleerde
waarde (1800 lux) en gemeten waarde (3000 lux). Terwijl voor een kwantitatieve verbindingsanalyse het
van groot belang is dat de luminanties nauwkeurig zijn gemodelleerd (Wienold en Christoffersen, 2006).
De zonweringprofielen zullen daarom niet berekend worden met behulp van het Lightswitch model in
Daysim. Dit wordt opgelost door in Daysim eerst een case zonder zonwering te simuleren, wat een lijst aan
DGP-waarden oplevert. Afhankelijk van de criteriumeis voor regeling zonwering wordt in Excel gekeken
waar de grenswaarde voor DGP-waarde wordt overschreden, daar waar overschrijding plaatsvindt, wordt
de zonwering ingeschakeld, daaruit volgt een zonweringprofiel.
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Figuur 23 Geveldelen van de vijf NRC daglicht testcases.(Reinhart en Breton, 2009)

EnergyPlus
Voor validatie en verificatie is EnergyPlus onderworpen aan de drie testmethode: ‘analytical tests’,
‘comparative tests’ en ‘release and executable tests’ (EnergyPlus, 2011). Een belangrijke vergelijkingstest
voor EnergyPlus is de ‘Building Energy Simulation Test (BESTEST)’ hierin worden de resultaten van acht
verschillende gebouwsimulatieprogramma’s voor een reeks modellen onderling met elkaar vergeleken
(Henninger en Witte, 2011). Uit deze test blijkt, dat de resultaten van EnergyPlus voor meer dan honderd
verschillende cases binnen de gestelde acceptatiegrens blijft, alleen zeven cases vallen hierbuiten. Deze
zeven gevallen wijken uiteindelijk 10,7% af van de acceptatiegrens, wat acceptabel is.

3.5 Discussie en conclusie
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, die aan het begin van het hoofdstuk
is gesteld.
• Met welke methode kunnen de prestatie-indicatoren het beste voorspeld worden?
Gebouwsimulatie heeft de potentie om een waardevol hulpmiddel te zijn voor de voorspelling van de
gebouwprestaties, daarbij worden zes fase doorlopen. De eerste fase is het opstellen van een
kwantificeerbare probleemstelling: “Wat is de meerwaarde van gelijktijdig in één model te berekenen
prestatie-indicatoren in termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik?”.
Op basis van deze probleemstelling vindt er een fase van modelvorming plaats, om te komen tot een
conceptmodel. In dit model is aangegeven uit welke aspecten (visuele, thermische en energetische domein)
het model bestaat en wat de samenhang is tussen de aspecten. Een belangrijk uitgangspunt is dat het
model robuust is en niet gevoelig is voor onzekerheden. Het onderzoek beperkt zich tot de vastgestelde
prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2, waardoor de omvang en complexiteit van het probleem worden
beperkt. Verder is voor het detailniveau van tijd gekozen voor tijdstappen van een uur gemeten over een
heel jaar, gebaseerd op het gebruikersgedrag en klimaat. Mogelijke fluctuaties op korte termijn
(seconden/minuten) worden in dit geval niet beoordeeld. Verder dienen de bouwkundige en
installatietechnische componenten zo goed als mogelijk te worden beschreven in het conceptmodel.
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In de realisatiefase wordt het conceptmodel geïmplementeerd naar een executeerbaar model. Voor de
ontwikkeling van het executeerbare model zijn eerst de simulatievereisten vastgesteld: klimaatbestand en
gebruikersgedrag. Op basis van nauwkeurigheid, weervariabelen en tijdstap is gekozen voor het IWECklimaatbestand gebaseerd op weergegevens van het jaar 1981 tot 1999. De invloed van de gebruiker
wordt zoveel mogelijk beperkt en de regeling van zonwering, verlichting en bezetting gebeurd op basis
van uurlijkse gebruikersprofielen, welke verder in de case studie worden toegelicht. Vervolgens zijn de
mogelijkheden en tekortkomingen van simulatieprogramma’s onderzocht en uiteindelijk is er een
simulatiestrategie ontwikkeld (Figuur 22). Energyplus zal gebruikt worden voor de voorspelling van het
thermische en energetische domein en Daysim voor het optische domein. Voor de simulatiemethode is
gekozen voor “sequential” co-simulatie. Hierin worden de simulaties achtereenvolgens uitgevoerd, waarin
de koppeling tussen de fysische domeinen blijft behouden en de prestaties als een geheel worden
beoordeeld en dus een geïntegreerde beoordeling van de prestaties plaatsvindt.
Vervolgens dient het executeerbaar model correct bevonden worden, met behulp van verificatie en
validatie. Validatie van het model komt ter sprake bij de casestudie. Wel is bekeken in hoeverre
EnergyPlus en Daysim gevalideerd zijn. Daaruit is gebleken, dat de binnenzonwering in Daysim niet
helemaal valide wordt meegenomen, waardoor de regeling van zonwering met behulp van Excel gebeurt.
De ontwikkelde en gevalideerde simulatiestrategie zal nu vervolgens worden gebruikt in de casestudie.
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4. Methode ter beoordeling van de prestatie-indicatoren
Dit hoofdstuk begint met de relevantie van de case studie (§4.1). Vervolgens wordt de ruimte beschreven
die gebruikt zal worden voor de case studie (§4.2). Daarna worden de meetpunten en meetrasters ter
beoordeling van de prestatie-indicatoren beschreven (§4.3). Ter afsluiting worden de cases beschreven die
gebruikt zullen worden voor de case studie (§4.4).

4.1. Inleiding
Met behulp van een case studie worden verschillende gevelontwerpen met elkaar vergeleken wat betreft
hun prestaties voor visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energievraag. Om op basis van
prestatievergelijking te kunnen zeggen, wat de meerwaarde is van het gelijktijdig beoordelen van de
prestatie-indicatoren wordt dezelfde case nog een keer gesimuleerd, maar dit keer zonder koppeling
tussen Daysim en Energyplus, de zogenoemde ‘standaardmethode’. Het is niet de bedoeling om opzoek te
gaan naar de best presterende gevel, maar juist bedoeld de interactie tussen het visuele, thermische en
energetische domein inzichtelijk te maken.
Het onderzoek richt zich op de relatie van een “typische” gevelvariabele en bijbehorende “typische”
variatie van presteren. De gevelvariabele die in dit onderzoek onderzocht zal worden betreft
‘binnenzonwering’. Er is gekozen voor deze variabele, omdat het de dynamische interactie met de fysische
domeinen aan gaat, de gevelvariabele ‘glaspercentage’ is bijvoorbeeld statisch. Hierdoor kan de
wisselwerking tussen zoninstraling met comfort en energie beter onderzocht worden. Veranderingen in de
gebouwgerelateerde factoren, klimaatomgeving en gebruikersgedrag dienen zoveel mogelijk voorkomen
te worden, om de verandering in de waarde van de prestatie-indicator zoveel mogelijk toe te schrijven aan
de gevelvariabele ‘regeling zonwering’.
Het voorgaande betekent concreet, dat elke ontwerpvariant gesimuleerd wordt met behulp van de
ontwikkelde simulatiestrategie uit hoofdstuk 3. Vervolgens wordt voor elke prestatie-indicator, zoals
vastgesteld in hoofdstuk 2, de score berekend. Dit simulatieproces wordt vervolgens herhaald, maar dan
zonder koppeling tussen Daysim en EnergyPlus.
Verder zal bekeken worden in hoeverre de meetpositie van de prestatie-indicatoren en de meetduur van
belang is. Zo zal worden bekeken worden of het zinvol is om de prestaties op verschillende posities in de
ruimte te meten. Ten aanzien van de meetduur wordt bekeken of zinvol is een heel jaar te beoordelen of
kan worden volstaan met een meting over de meest kritieke periode van het jaar.
In dit onderzoek wordt geprobeerd antwoord te geven op de hoofdvraag:
1. Wat is de meerwaarde van gelijktijdig in een model te berekenen prestatie-indicatoren in termen
van visueel comfort, thermisch comfort en energie?
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4.2. Omschrijving case studie
De gebruikte case is gebaseerd op het referentiekantoor voor de utiliteitsbouw, zoals gedefinieerd door
Agentschap NL (2010). Deze referentie vormt een goede weergave van de huidige bouwproductie van
kantoren in Nederland. Het onderzoek beperkt zich tot een tweepersoons kantoorruimte georiënteerd op
het Zuiden (Figuur 24). De ruimte is gelegen op een tussenliggende verdieping en wordt begrensd door
identieke kantoorruimten (Figuur 25). Door deze adiabatische randvoorwaarden kunnen eventuele
verschillen in de waargenomen prestaties volledig worden toegeschreven aan het gevelontwerp.

Figuur 24: Geometrie referentieruimte

Figuur 25: Positionering ruimte

Het glaspercentage bedraagt 90%. De gesloten geveldelen zijn goed geïsoleerd en voldoen met een Rcwaarde van 3,5 m2K/W aan het Bouwbesluit (2011). De daglichtopeningen zijn voorzien van HR++
beglazing (U-waarde 1,2 W/m2. K) met een zontoetredingsfactor (ZTA) van 0,60.
De interne warmtelast bestaat uit computers (10 W/m2), verlichting (11W/m2) en personen (130W/m2). De
verlichting zal automatisch worden ingeschakeld, zodra de verlichtingssterkte van het meetpunt (paragraaf
4.3) onder de 500 lux komt en direct uitgeschakeld als het daglichtniveau weer 500 lux is. De ruimte wordt
geconditioneerd met top-koeling/verwarmingconcept. Dit houdt in, dat de lucht centraal wordt gekoeld of
verwarmd. De energie, die nodig is om te koelen of te verwarmen wordt daarbij vrijwel uitsluitend gebruikt
om de luchttemperatuur te verlagen of te verhogen en niet om de lucht te ont- of bevochtigen. De
thermische condities in de ruimte worden gecontroleerd op basis van luchttemperatuur, met setpoints voor
verwarming (21 0C) en koeling (24 0C) tijdens de gebruikersperiode. Het kantoor is voorzien van een
mechanisch ventilatiesysteem.
De gebruikersperiode is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur inclusief tussen- en lunchpauzes (2349 teluren). De periode 1 april t/m 31 oktober wordt
aangehouden als koelseizoen (zomer), die overeenkomt met het koelseizoen volgens NEN 5060: 2008. De
periode 1 november t/m 31 maart wordt aangehouden als stookseizoen (winter).
In de eerste simulatierun zal in EnergyPlus met behulp van ‘Autosize’ de maximaal benodigde capaciteit
voor koeling en verwarming worden bepaald (Energyplus, 2011). De capaciteit wordt vervolgens wat
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verlaagd, om er zeker van te zijn, dat verandering van prestatie volledig is toe te schrijven aan de
regeling van zonwering.
Een uitgebreide beschrijving van het model is te vinden in Bijlage 3.

4.3. Meetpunten
In dit deel worden de meetpunten gedefinieerd, die gebruikt zullen om aan te geven waar precies de
prestaties gemeten moeten worden.
4.3.1

Visueel comfort

Daar waar de visuele taak zich bevindt moet de verlichtingssterkte op het werkvlak minimaal 500 lux
bedragen en de kans op verblinding minimaal, afhankelijk van comfortklasse. Aangezien vooraf niet is
bepaald waar de visuele taak zich bevindt, zal op meerdere plekken in de ruimte de prestatie-indicatoren
worden berekend. De meetpunten bevinden zich op acht verschillende afstanden van het raam, zie Figuur
26. De gekozen meetpunten liggen in de raamzone wat dichter bij elkaar, omdat de invloed van de
doorgelaten straling in deze zone (< 3m) het grootste is en de invloed daarna geleidelijk afneemt naar
mate de afstand tot het raam toeneemt, zie Figuur 26.De kijkrichting van de persoon is naar het raam toe.

Figuur 26 Meetpunten ter beoordeling van de DGP (op 1,2 m hoogte), verlichtingssterkte en de methode La Gennusa ( op
0,75m hoogt).

4.3.2

Thermisch comfort

Het thermisch comfort wordt beoordeeld met behulp van de adaptieve temperatuurgrenswaardenmethode
(ATG) volgens ISSO 74 en de methode van La Gennusa. Voor de beoordeling van de PMV met behulp van
de ATG-methode wordt voor het meetpunt het midden van de ruimte aangehouden (ASHRAE, 2004). Voor
de thermische beoordeling met behulp van de methode van La Gennusa (2005) is gekozen om dezelfde
meetpunten als voor de beoordeling van de DGP aan te houden. Zo kan het visueel en thermisch comfort
één op één met elkaar worden vergeleken. Deze meting vindt plaats op een hoogte van 0,75 m, zie Figuur
26.
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4.3.3

Energie

Energie wordt beoordeeld op het jaarlijkse energieverbruik voor verlichting, verwarming en koeling (kWh).

4.4. Cases
Om de samenhang tussen het visueel comfort, thermisch comfort en energieverbruik inzichtelijk te maken,
kunnen talloze ontwerpstrategieën met elkaar vergeleken worden. In deze case studie zal de
regelstrategieën voor binnenzonwering onderzocht worden (Tabel 12) met een regeling op
stralingsintensiteit (W/m²).
Tabel 12 Overzicht van de zeven onderzochten controle strategieën

Case
1

Omschrijving
Referentie case
Regeling zonwering op stralingsintensiteit (W/m²)

Regeling zonwering
100

200

300

400

500

Allereerst worden de cases doorgerekend met een koppeling tussen Daysim en EnergyPlus, waarbij de
zonwering- en verlichtingsprofielen van Daysim gebruikt zullen worden als input voor EnergyPlus. Daarna
worden de cases nogmaals doorberekend in Daysim en EnergyPlus, maar dit keer zonder koppeling, om te
zien wat de meerwaarde is van het gelijktijdig berekenen van de fysische domeinen (Figuur 27).

Figuur 27 Simulatiestrategie zonder koppeling tussen Daysim en EnergyPlus (Stand-alone simulatie)
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5. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de case studie besproken. Het hoofdstuk begint met de validatie
van het executeerbare model (§5.1). Gevolgd door de resultaten van de case studie van de verschillende
regelstrategieën van binnenzonwering voor de co-simulatie en stand-alone simulatie(§5.2). Vervolgens
wordt ingegaan op comfortverschillen ten aanzien van positionering en meetduur (§5.3). Als laatste volgt er
een discussie over de resultaten (§5.4).

5.1.

Validatiemodel

Om na te gaan of de gegeneerde prestaties op basis van het executeerbare model een correcte
weergave van de werkelijkheid zijn, zal het model (validatiemodel) worden gevalideerd. De resultaten van
het ‘validatiemodel’ zullen worden vergeleken met resultaten van vergelijkbare onderzoeken en gegevens
uit de praktijksituatie.
Het jaarlijks energieverbruik voor het validatiemodel komt uit op 1514 kW/h of 78kWh/m² (Figuur 28).
Een vergelijkbaar simulatieonderzoek van Reinhart en Wienold (2011), laat een vergelijkbaar
energieverbruik van ~77 kWh/m² zien, na aftrek energieverbruik apparatuur (14kW/m²). Deze waarde
komt ook overeen met de richtlijnen voor kantoorgebouwen met een laag energieverbruik (70-130
kWh/m²) in de meest West-Europese landen (Jensen et al., 2009). Het energieverbruik kan dus als valide
worden beschouwd.

Figuur 28 Energie en comfort prestaties voor validatiemodel en referentiecase. Op de bovenste x-as het elektriciteitsverbruik (kWh) voor: verwarming, koeling en verlichting. Op de onderste x-as het aantal overschrijdingsuren (uren) voor
comfortklasse B: kans op verblinding (DGP) en temperatuuroverschrijding volgens ATC-methode en methode La Gennusa.

Het aantal overschrijdingsuren voor DPG is eveneens in overeenstemming met de gesimuleerde waarde
(1297 overschrijdingsuren) uit het onderzoek van Reinhart en Wienold (2011). Er is geen vergelijkbaar
onderzoek gevonden, wat in staat is om het aantal temperatuuroverschrijdingsuren te valideren. Een
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simulatieonderzoek van Van Hoof en Hensen (2007), met een gelijkwaardig simulatiemodel met een
glaspercentage van 35%, geeft wel aan dat het vermogen van koeling in bepaalde gevallen moet worden
verdubbeld (636 W naar 1430 W) om te kunnen voldoen aan de criteria eisen (klasse B) van de ATCmethode ten opzichte van de GTO-beoordeling (Gewogen Temperatuur Overschrijding). In dit geval is het
glaspercentage 90%, waardoor een piekvermogen voor koeling 2,8 kW wel valt te verklaren. Desondanks
zijn er nog steeds temperatuuroverschrijdinguren, dit heeft met de regeling van de koeling te maken.
Doordat de koeling is geregeld op luchttemperatuur (setpoint 24 ⁰C), kan het thermisch discomfort als
gevolg van oplopende stralingstemperatuur niet worden voorkomen (Figuur 29). Naar aanleiding van deze
bevindingen, wordt het model correct bevonden om gebruikt te worden voor de case studie.

Figuur 29 Gesimuleerde stralingstemperatuur (MRT) en luchttemperatuur voor validatiemodel over een heel jaar.

Om ervoor te zorgen dat de veranderingen in prestaties volledig zijn toe te schrijven aan de verandering
van regeling zonwering, mag het piekvermogen voor zowel koeling als verwarming niet fluctueren. Het
koelvermogen wordt daarom voor de ‘referentiecase’ te verlaagd naar 1,6 kW (80W/m²), wat
overeenkomt met de richtlijn voor koellast van een hoog belast kantoor, zie Figuur 30 (Roth en Lustgraaf,
2006). Het aantal temperatuuroverschrijdingsuren neemt daarmee met 31 uren toe ten opzichte van het
validatiemodel en het totale energieverbruik neemt wat af, zie Figuur 28.

Figuur 30 Koellast van de verschillende luchtbehandelingsystemen en minimaal benodigde koellast voor bepaald type
kantoor.
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5.2.

Resultaten case studie

In deze paragraaf worden eerst de resultaten van de co-simulatiestrategie bekeken en beoordeeld,
waarna vervolgens de resultaten van de standaardmethode beoordeeld en vergeleken wordt met de cosimulatie.
5.2.1 Co-simulatie
Voor de beoordeling van het comfort worden de prestaties op 1,8 m van de daglichtopening bekeken.
Eerst worden de prestaties van de referentiecase kort toegelicht. Daarna volgt een vergelijking tussen de
referentiecase en regeling van binnenzonwering op basis van stralingsintensiteit op basis van prestaties.

Figuur 31 Energie en comfort prestaties voor Referentiecase en regeling zonwering op stralingsintensiteit met behulp van
Co-simulatie. Op de bovenste x-as het elektriciteitsverbruik (kWh) voor: verwarming, koeling en verlichting. Op de
onderste x-as het aantal overschrijdingsuren (uren) voor comfortklasse B: kans op verblinding (DGP), verlichtingssterkte
>2000 (lux) en temperatuuroverschrijding volgens de normale ATC-methode en de methode van La Gennusa (PMV).

Het totale jaarlijkse energieverbruik voor de referentie case bedraagt 1400 kWh of 72 kWh/m2, zie
Figuur 31. Daarmee voldoet deze ruimte ruim aan de gestelde energieprestatie-eis (EPC 1,1). De ruimte
beschikt over een onaanvaardbaar aantal temperatuuroverschrijdingsuren voor zowel de ATC-methode
(105 uren) als de methode van La Gennusa (245 uren), zie Figuur 31. Eveneens is het aantal uren dat de
kans op verblinding (1358 overschrijdingsuren) en te hoge verlichtingssterkte op het werkblad (1644
overschrijdingsuren) optreedt onacceptabel. Door deze onacceptabele niveaus aan overschrijdingen is het
onoverkomelijk, dat zonwering of helderheidwering moet worden toegepast om de ruimte enigszins
comfortabel te krijgen.
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In de praktijksituatie wordt de zonwering vaak geregeld op basis van een stralingssensor die de
zonintensiteit (W/m²) meet op het verticale vlak parallel aan de betreffende gevel. In de meeste gevallen
wordt de zonwering automatisch geregeld met een schakelcriterium tussen 150-200 W/m² op de gevel
(Danny en Wong, 2007; Wienold et al., 2011). Toepassing van zonwering brengt wel hogere investeringen onderhoudskosten met zich mee en daarnaast wordt het uitzicht belemmerd en de daglichtbijdrage
verlaagd.
Resultaten wijzen uit dat het energieverbruik toeneemt, naarmate de zonwering meer is ingeschakeld
(Figuur 31 en Tabel 13). Het energieverbruik voor verwarming en koeling verandert minimaal, maar het
energieverbruik voor verlichting neemt wel toe. Logisch, want zodra de zonwering is ingeschakeld, daalt de
verlichtingssterkte en moet de verlichting worden ingeschakeld om een minimale verlichtingssterkte van 500
Lux te behouden. Een onderzoek van Wienold et al. (2011) laat een vergelijkbaar energiestijging zien voor
verlichting bij inschakeling van zonwering.
Tabel 13 Overzicht aantal uren verlichting en zonwering ingeschakeld voor referentiecase en alle regelstrategieën op
stralingsintensiteit
Referentie case
100 W/m²
200 W/m²
300 W/m²
400 W/m²
500 W/m²
Verlichting [uren]
Zonwering [uren]

283
0

1706
1449

1328
1016

968
685

802
519

631
348

Binnenzonwering heeft ook weinig effect op het thermische comfort, zie Figuur 31. Het aantal
overschrijdingsuren voor de ATC-methode van 100 W/m² tot 400 W/m² neemt juist af, terwijl de
verwachting zou zijn, dat het aantal overschrijdingsuren moet oplopen naar mate de zonwering minder is
ingeschakeld. Het oplopen van het aantal overschrijdingsuren komt, omdat de zonwering op koude
winterdagen wordt ingeschakeld, waardoor de bijdrage van de zonnewarmte op de warmtebalans
afneemt en de PMV van -0,5 wordt overschreden.
De zonwering blijkt het meest effectief te zijn voor het visueel comfort. In de referentiecase zijn er 1558
overschrijdingsuren voor DGP, terwijl voor de regelstrategie van 100 W/m² er helemaal geen
overschrijdingsuren meer zijn. De hogere helderheden, die verblinding veroorzaken kunnen namelijk
volledig worden geweerd, waardoor de kans op verblinding volledig verdwijnt.
Om te zien of de koppeling tussen Daysim en EnergyPlus werkelijk een meerwaarde is, volgen nu de
resultaten van de Stand-Alone simulatiestrategie waarin de koppeling niet aanwezig is.
5.2.2 Standaardmethode
In Figuur 32 zijn de resultaten weergegeven van de prestatie-indicatoren voor de referentiecase en de
regeling van zonwering op stralingsintensiteit, zonder koppeling tussen Daysim en EnergyPlus. De resultaten
laten zien, dat het totale energieverbruik voor alle varianten met zonwering in vergelijking met de cosimulatie (Figuur 31) zijn gedaald met maximaal 77 kWh (regeling 500 W/m²). Alleen het energieverbruik
voor de referentiecase is licht toegenomen (19kWh). Met name het energieverbruik voor verlichting is
afgenomen, dit komt omdat in een aantal gevallen waar de zonwering is ingeschakeld de horizontale
verlichtingssterkte toch nog de 500 lux haalt en de verlichting niet hoeft worden ingeschakeld. Bij het
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berekenen van de verlichtingsprofielen in de co-simulatie is vanuit gegaan, dat het lichtniveau bij
inschakeling van zonwering te laag zou zijn, waardoor de verlichting dus vaker is ingeschakeld.
Doordat de verlichting minder is ingeschakeld is ook de interne warmtelast afgenomen, waardoor het
thermisch comfort ook is verbeterd in alle gevallen. Voor de regeling op 500W/m² voor de ATC-methode
23 overschrijdingsuren minder en voor de methode van La Genussa zelfs 48 overschrijdingsuren minder.

Figuur 32 Energie en comfort prestaties voor Referentiecase en regeling zonwering op stralingsintensiteit zonder koppeling
EnergyPlus en Daysim. Op de bovenste x-as het elektriciteitsverbruik (kWh) voor: verwarming, koeling en verlichting. Op
de onderste x-as het aantal overschrijdingsuren (uren) voor comfortklasse B: kans op verblinding (DGP), verlichtingssterkte
>2000 (lux) en temperatuuroverschrijding volgens de normale ATC-methode en de methode van La Gennusa (PMV).

Het aantal overschrijdingsuren voor DGP is gelijk gebleven, omdat deze net als bij de co-simulatie case met
Daysim zijn berekend. De horizontale verlichtingssterkte had eveneens met Daysim berekend kunnen
worden, maar om te kijken hoe goed EnergyPlus de horizontale verlichtingssterkte beoordeeld, is voor die
optie gekozen. Om zo ook aan te tonen wat de meerwaarde is van het gelijktijdig beoordelen van de
fysische domeinen.
De resultaten laten zien, dat de horizontale verlichtingsterkte berekend met EnergyPlus voor alle varianten
sterk afwijkt ten opzichte van Daysim, zie Tabel 14. Ook hier geldt, dat de horizontale verlichtingssterkte
bij inschakeling van de zonwering in EnergyPlus toch mogelijk boven de 500 lux kan uitkomen, waardoor de
verlichting minder hoeft worden ingeschakeld in vergelijking met de berekening van zonweringprofielen in
Excel. Wel kunnen de berekende verlichtingssterkten voor de referentiecase met elkaar vergeleken worden,
aangezien hier de zonwering niet is ingeschakeld. Zowel de ondergrens (<500 lux) als bovengrens (>2000
lux) hebben een sterke afwijking ten opzichte van de berekende waarde in Daysim, zie Tabel 14.
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Tabel 14 Prestatieverschillen tussen Daysim en EnergyPlus op basis van bruikbare verlichtingssterkte (lux) en
energieverbruik voor verlichting op 1,8m van de daglichtopening gemeten.
Bruikbare verlichtingssterkte (aantal uren)
Energieverbruik
<500 (lux) >500 (lux) en >2000 (lux) Verlichting (kWh)
<2000 (lux)
Daysim Referentiecase
283
602
1464
61
EnergyPlus referentiecase
374
784
1191
81
Daysim 200 W/m²
EnergyPlus 200 W/m²

5.3.

1328
1107

598
994

423
248

283
236

Comfortverschillen ten aanzien van positionering en meetduur

In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven voor verschillende posities in de ruimte en tevens
worden de resultaten voor een heel jaar beoordeeld.
Om iets te kunnen zeggen over de comfortverschillen ten aanzien van de positionering in de ruimte zijn de
prestaties voor twee varianten bekeken: referentiecase (Figuur 33a ) en regeling zonwering op 200 W/m²
(Figuur 33b). De resultaten van de referentiecase laten zien, dat de kans op verblinding een sterk lineaire
afname toont en na 4 meter licht afzwakt. De PMV-waarde (La Gennusa) neemt tussen 1 en 1,4 meter nog
relatief sterk af, maar neemt daarna geleidelijk af. In dit geval zijn de comfortverschillen tussen 1 m en 5 m
voor met name de DGP erg groot, het aantal overschrijdingsuren is meer dan gehalveerd. De resultaten
van de regeling zonwering op 200W/m² laat veel minder grote verschillen zien. De comfortverschillen voor
PMV (La Gennusa) zijn met een aantal uren te verwaarlozen en de DGP laat wel een behoorlijk verschil
zien tussen 1m en 3,0m.

(a)

(b)

Figuur 33 Beoordeling van de prestatie-indicatoren DGP en PMV (ATC-methode en La Gennusa) voor comfortklasse B voor
verschillende posities in de ruimte. (a) Referentiecase (b) regeling zonwering op 200W/m²
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In Figuur 34a en b zijn de resultaten weergegeven van de overschrijdingsuren DGP-klasse B uitgedrukt in
een percentage ten opzichte van de zomer (1 april t/m 31 oktober) en winterperiode (1 november t/m 30
april). Zowel voor de referentiecase als de variant met regeling zonwering op 200 W/m² is te zien, dat het
aantal overschrijdingsuren in de zomer lineair afneemt ten opzichte van de afstand tot het raam. Terwijl in
de winterperiode in beide varianten het aantal overschrijdingsuren consolideert en er weinig comfortverschil
is tussen de verschillende meetpunten. Dus voor het visueel comfort (DGP) maakt het in de winter niet zoveel
uit of je nu op 1m of 5m van het raam vandaan zit.

(a)

(b)

Figuur 34 Percentage van de werktijd dat DGP-klasse B wordt overschreden bekeken voor de zomer- en winterperiode.
(a) Referentiecase. (b) Regeling zonwering op 200W/m²

In Figuur 35 zijn de resultaten weergegeven van de beschikbaarheid uitzicht uitgedrukt in een percentage
ten opzichte van de zomer en winterperiode. Naar mate het criterium voor inschakeling zonwering toeneemt
(500 W/m²  100W/m²), wordt de zonwering in de zomer ten opzichte van de winter vaker ingeschakeld
(lage beschikbaarheid uitzicht). In de winter zijn de daglengtes korter, waardoor gedurende de dag ook
minder daglicht beschikbaar is, daardoor is de kans ook kleiner dat de zonwering wordt ingeschakeld.

Figuur 35 Beschikbaarheid van uitzicht uitgedrukt in percentage van de werktijd voor de zomer- en winterperiode
gesimuleerd voor referentiecase en alle varianten met zonwering geregeld op stralingsintensiteit.
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In Figuur 36 zijn de resultaten weergegeven van de gemiddelde stralingstemperatuur (MRT) voor de
referentiecase en regeling zonwering op 200W/m² gemeten op een koude zonnige winterdag (16 januari)
met een RMOT van 6,2 ⁰C op 1 meter van de gevel. De hoge stralingsintensiteit (directe straling = 595
W/m2 en diffuse straling = 65 W/m2) gemeten om 12 uur, zorgt voor een MRT van 37 ⁰C (La Gennusa) en
een MRT van 26⁰C (ATC-methode) voor de referentiecase. Figuur 36 laat zien, dat de PMV aanzienlijk
stijgt, van comfortklasse A naar C.
Volgens de methode van La Gennusa is de kans op thermisch discomfort dus groot op een koude dag in
combinatie met veel zon. Figuur 36c en d laten zien, dat dit effect wordt afgezwakt naar mate hoge
stralingsintensiteiten worden geweerd.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figuur 36 Vergelijking tussen de ATC-methode en methode van La Gennusa gesimuleerd op 16 januari met een RMOT=
6,2 ⁰C. op 1 meter van de gevel gedurende werkuren. (a) MRT Referentiecase. (b) PMV referentiecase.(c) MRT zonwering
200W/m² (d) PMV zonwering 200W/m².

In Figuur 37 zijn de resultaten weergegeven, die de verhouding tussen buitenluchttemperatuur en
gemiddelde stralingstemperatuur binnen (MRT) volgens de methode van La Gennusa laten zien. Het verloop
van stralingstemperatuur en luchttemperatuur (zwarte lijnen) is in overeenstemming met de bevindingen uit
paragraaf 2.2.1. Omdat de buitenluchttemperatuur in de winter laag is, zal ook de RMOT laag zijn. Als
gevolg daarvan zal de optimale comforttemperatuur ook lager zijn, volgens de ATC-methode. Dat
verklaard het mogelijke thermische discomfort, dat ontstaat als gevolg van te hoge stralingstemperaturen.
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Figuur 37 Vergelijking van de MRT-binnen (La Genussa) en buitenluchttemperatuur, gesimuleerd voor de referentiecase
over een heel jaar.

5.4.

Discussie

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten weergegeven van de simulaties met behulp van cosimulatie en stand-alone tools. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan naar de beoordeling van
prestatie-indicatoren, comfortverschillen ten aanzien van de meetposities en meetduur van simuleren. De
resultaten hiervan zullen per onderdeel hieronder bediscussieerd worden.
Vergelijking tussen co-simulatie en standaardmethode
De prestatieverschillen tussen de ‘complexe methode’ en ‘standaardmethode’ is zeer gering. Uit de case
studie blijkt dat het verschil in prestaties wordt veroorzaakt door de regeling van verlichting, als gevolg
van verschil in rekenmethode voor daglicht in EnergyPlus en Daysim. Volgens Ramos en Ghisi (2010) waarin
de resultaten van EnergyPlus zijn vergeleken met Daysim/Radiance, blijkt dat EnergyPlus moeite heeft met
de interne lichtreflectie in de ruimte. De afwijking in EnergyPlus wordt groter, zodra het belang van de
interne reflectie ook groter wordt. Doordat de horizontale verlichtingssterkte op het werkblad niet
nauwkeurig wordt berekend met EnergyPlus kan ook het inschakelen van de verlichting niet nauwkeurig
worden voorspeld. Voor het jaarlijkse energieverbruik voor verlichting is er een verschil van 20 kWh tussen
de complexe methode (61kWh) en standaardmethode (81kWh). Als gevolg van minder inschakeling van de
verlichting, neemt de interne warmtelast af, waardoor het energieverbruik voor verwarming licht stijgt
(+11kWh) en de koeling licht daalt (-2 kWh). Het totale energieverbruik wijkt uiteindelijk maar 11kWh af,
wat op een jaarlijks energieverbruik van 1400 kWh (0,80% afwijking) valt te verwaarlozen. Ook het
aantal overschrijdingsuren voor PMV is vrijwel onveranderd gebleven (-1 uur).
Het verschil in prestatieverschillen tussen de varianten met zonwering kunnen eigenlijk niet met elkaar
vergeleken worden, omdat het effect van zonwering niet nauwkeurig is meegenomen bij het berekenen van
de zonweringprofielen op basis van de horizontale verlichtingssterkte. Bij het inschakelen van de zonwering
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was de veronderstelling, dat de horizontale verlichtingssterkte op het werkblad altijd onder 500 lux zou
komen, bij inschakeling van de zonwering. Alleen uit de simulatiegegevens van EnergyPlus blijkt, dat bij
inschakeling van de zonwering het verlichtingsniveau niet altijd onder 500 lux komt, waardoor de
verlichting niet hoeft worden ingeschakeld. Daardoor kunnen de prestaties voor de zonwering niet met
elkaar worden vergeleken, omdat het effect van zonwering op de horizontale verlichtingssterkte verkeerd
is in geschat.
Het validatiemodel blijkt in grote lijnen overeen te komen met resultaten van vergelijkbare onderzoeken en
dus betrouwbare resultaten op te leveren. De betrouwbaarheid van simulatie kan in sommige gevallen
worden verbeterd door een betere inschatting te maken van het gebruikersgedrag (Hoes, 2007). Dit kan
mogelijk door het toepassen van een kleinere tijdstap, waardoor ook het korte termijn effect van het
klimaat beter kan worden meegenomen. Alleen een kleinere tijdstap betekent ook een langere simulatietijd,
waardoor de rekentijd in Daysim voor een complexe ruimte snel kan oplopen naar meerdere dagen, zeker
als men een heel jaar wil simuleren.
Een groot nadeel van het gebruik van zowel EnergyPlus als Daysim is dat een grote mate van expertise
van de gebruiker wordt vereist en veel modelgegevens van tevoren bekend moeten zijn. Daardoor is de
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van soortgelijke simulatieprogramma’s voor ontwerpers (nietexperts) laag. Er zijn wel alternatieve beoordelingsmethoden, waar gebruik wordt gemaakt van simpele
modellering en simulatietechnieken, zoals MIT Design Advisor (DesignAdvisor, 2008) en iDBuild (Petersen en
Svendsen, 2010). Alleen door de sterke simplificering en niet kunnen beoordelen van alle genoemde
gekwantificeerde prestatie-indicatoren in dit hoofdstuk, gaat dit ten koste van de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de beoordeelde prestaties. Op basis daarvan kan de ontwerper een minder
overwogen ontwerpbeslissing maken en is dus minder bruikbaar. Hoe groot de afwijking tussen
geavanceerde simulatieprogramma’s en vereenvoudigde methoden is, zal verder onderzoek moeten
uitwijzen.
Prestatie-indicatoren
Uit de resultaten blijkt dat de prestatie-indicatoren bij zonwering geregeld op 200 W/m² (1016 uur
ingeschakeld) nog de nodige overschrijdingsuren hebben voor PMV (54 uur) en DGP (313 uur). Voor beide
indicatoren zijn maximaal 0 uren toegestaan. De vraag is of de comfortgrenzen niet te streng zijn en wel
representatief zijn aan de reële waardering van gebruikers voor verblinding (DGP) en thermisch discomfort
(PMV)? Volgens Van Hoof en Hensen (2007) is al gebleken, dat het koelvermogen moet worden
verdubbeld om te kunnen voldoen aan de criteria eisen van Klasse B ten opzichte van dezelfde
comfortklasse B voor de GTO-beoordeling. Er zijn geen gegevens gevonden, waaruit blijkt dat de DGPklassen te kritisch zou zijn. Aangezien de kijkrichting van de persoon naar het raam toe is gericht, is de kans
op verblinding natuurlijk ook erg groot. Als de kijkrichting met 90⁰ gedraaid zou zijn, dan valt er minder
direct licht op het oog, waardoor de kans op verblinding tevens zal afnemen. Wel is het zo dat de
verblindingindex DGP, niet helemaal in overeenstemming is met de waardering van de gebruiker voor
verblinding (correlatiefactor 0,94) (Wienold en Christoffersen, 2005).
Tijdens het onderzoek is bekeken of de methode van La Genussa een betere voorspelling geeft ten
opzichte van de ATC-methode (ISSO-74). Resultaten wijzen uit, dat de methode van La Genussa alleen voor
de referentiecase veel meer overschrijdingsuren (150 uur) telt dan de ATC-methode, maar voor de

Juni 2012 | A.B.M. Berk

63

Technische Universiteit Eindhoven
Relatie tussen visueel comfort, thermisch comfort en energie in relatie tot het gevelontwerp

varianten met binnenzonwering het verschil minimaal is (15 uren). Verder zijn er nog geen gegevens
gevonden, waaruit blijkt dat de methode is gevalideerd en dus onzeker is of de resultaten fysisch gezien
betrouwbaar genoeg zijn. Op basis hiervan lijkt de methode van La Gennusa weinig potentie te hebben om
de thermische waardering betrouwbaarder en nauwkeuriger te kunnen voorspellen dan de ATC-methode.
Positionering
Om te zien of het zinvol is het comfort te beoordelen op verschillende posities in de ruimte, zijn op
verschillende afstanden tot het raam de prestaties voor DGP en PMV (La Genussa) beoordeeld. Uit de
resultaten blijkt dat de PMV weinig verschil laat zien ten opzichte van de positie bij het raam. Zoals
verwacht zijn er wel meer overschrijdingsuren gevonden naar mate men dichter bij het raam is
gepositioneerd. Dit zelfde patroon is terug te zien in het aantal overschrijdingsuren voor DGP, alleen zijn
hier de verschillen groter. Wanneer niet naar een heel jaar wordt gekeken, maar alleen naar de
winterperiode (november t/m april), dan is het aantal overschrijdingsuren gemeten over de verschillende
posities vrijwel gelijk (maximaal verschil van 8%). De zon staat in de winter laag, waardoor de
zonnestraling dieper in de ruimte valt en de kans op verblinding ook dieper in de ruimte groter word. Dus
de comfortverschillen beperken zich tot de prestatie-indicator DGP gemeten over de zomerperiode. Voor
de beoordeling van het visueel comfort kan het dus zinvol zijn om verschillende posities in de ruimte met
elkaar te vergelijken.
Meetduur
Voor het simuleren zijn nu tijdstappen van één uur gebruikt, gemeten over een heel jaar. De keuze die de
tijdstap bepaald is mede afhankelijk van de mate van gevoeligheid van het gebouw voor de gebruiker en
het klimaat (Bourgeois, 2005). Deze gevoeligheid bepaald dus wanneer het zinvol is om een kleinere
tijdstap toe te passen. Als het gebouw erg gevoelig is voor veranderingen is het zinvol om de tijdstap te
verkleinen. In een vervolgonderzoek zou onderzocht moeten worden of een kleinere tijdstap leid tot een
meer betrouwbare voorspelling van de gevelprestaties. De resultaten laten wel zien, dat het zinvol is om de
prestaties te beoordelen voor zowel een zomer als wintersituatie. Voor de DGP is het bijvoorbeeld
interessant om te zien, dat in de zomer het aantal overschrijdingsuren over de verschillende meetposities
sterk fluctueert. Terwijl voor de winterperiode het aantal overschrijdingsuren in de gehele ruimte vrijwel
constant blijft. Het kritieke punt voor het thermisch comfort is op koude zonnige dagen, dan is de kans groot
dat er een thermisch discomfort optreedt.
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1.

Conclusies

In dit afstudeerproject is onderzocht wat de meerwaarde is van gelijktijdig in een model te berekenen
prestatie-indicatoren in termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik.
Allereerst zijn er prestatie-indicatoren vastgesteld, die het visueel comfort, thermische comfort en
energieverbruik het beste kwantificeren. Vervolgens is een simulatiestrategie ontwikkeld, die deze
prestatie-indicatoren gelijktijdig kan beoordelen. Op basis daarvan is een case studie uitgevoerd van een
standaard kantoorruimte, waarin vier verschillende regelingen van zonwering zijn toegepast. Met behulp
van deze case studie is geprobeerd om antwoord te geven op de onderstaande hoofdvraag, wat heeft
geleid tot de volgende conclusies:
Wat is de meerwaarde van gelijktijdig in een model te berekenen prestatie-indicatoren in
termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik?
Het gelijktijdig beoordelen van de gekwantificeerde prestatie-indicatoren met behulp van een co-simulatie
strategie resulteert in een betrouwbare en nauwkeurige voorspelling van de gevelprestaties, maar in
vergelijking met de individuele beoordeling van prestatie-indicatoren leidt dit niet tot een echte
meerwaarde, gezien de minimale prestatieverschillen.
•

Een vergelijking tussen de ‘complexe methode’ en ‘standaard methode’ laten zien dat de berekening van
daglicht in EnergyPlus minder nauwkeurig is dan in Daysim. De simulatie zonder koppeling tussen EnergyPlus
en Daysim, laat zien dat de verlichting berekend met EnergyPlus gedurende het jaar 90 uur meer is
ingeschakeld. De interne warmtelast wordt hierdoor verhoogd, waardoor het energieverbruik voor koeling
wordt verlaagd en voor verwarming juist wordt verhoogd. Het totale jaarlijkse energieverbruik is
uiteindelijk vergeleken met de ‘complex methode’ met 11 kWh gestegen, op een totaal van 1400 kWh dus
te verwaarlozen. Het aantal overschrijdingsuren voor DGP is onveranderd gebleven, aangezien die voor
beide methoden met Daysim is berekend. Het aantal overschrijdingsuren voor PMV is met 1 uur
toegenomen, dus ook te verwaarlozen. Gezien de complexiteit van de simulatiestrategie en inzet van
geavanceerde simulatieprogramma’s is het niet eenvoudig te gebruikt door ontwerpers, daarbij is wel
enige voorkennis vereist. Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid scoort de ontwikkelde
beoordelingsmethode in dit onderzoek dus laag. Wat betreft de snelheid waarmee de gevelprestaties
gegenereerd konden worden scoort ook laag. De daglichtsimulaties met behulp van Daysim heeft twee
volledige dagen in beslag genomen. Als de complexiteit van het model nog hoger had gelegen of de
tijdstap kleiner was geweest, dan zou de simulatietijd nog langer zijn geweest. Terwijl de beoordeling van
het thermische en energetische domein met behulp van EnergyPlus maar enkele seconden duurt.
Over het geheel kan geconcludeerd worden, dat gelet op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid het
gelijktijdig beoordelen van de prestatie-indicatoren wel degelijk een (kleine) meerwaarde is. Alleen gelet
op de gebruiksvriendelijkheid en rekensnelheid is de methode minder geschikt om de ontwerper te
ondersteunen bij het nemen van de juiste ontwerpbeslissingen.
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6.2.

Aanbevelingen

In dit onderzoek is onderzocht wat de meerwaarde is van het gelijktijdig berekenen van de prestatieindicatoren in termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorende energieverbruik. Wat precies
de meerwaarde is van het gelijktijdig berekenen kan voor verschillende doelgroepen van belang zijn,
daarom zijn de aanbevelingen uitgesplitst in drie doelgroepen: ontwerpers, softwareontwikkelaars en
onderzoekers.
Ontwerpers
Hoewel er een breed spectrum aan gebouwprestaties zijn te onderscheiden, zijn in deze studie alleen het
visueel comfort, thermisch comfort en energieaspect onderzocht. Onderzocht moet worden in welke
prestaties de ontwerper nog meer is geïnteresseerd om het beoordelingsmodel compleet te maken. Er zal
daarom bijvoorbeeld gekeken moeten worden in hoeverre de luchtkwaliteit en geluidisolatie (en akoestiek)
een bepalende factor zijn in het gevelontwerp en mogelijk fysische conflicten oplevert. Mogelijk andere
factoren die van belang kunnen zijn bij het gevelontwerp zijn de investeringskosten en milieueffecten.
Softwareontwikkelaars
Om ervoor te zorgen, dat ontwerpers meer gebruik gaan maken van simulatieprogramma’s in de beginfase
van het ontwerpproces, moeten softwareontwikkelaars proberen de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en
de simulatietijd (daglichtberekeningen) te verlagen. Zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbare en
nauwkeurige voorspelling van de prestaties.
Onderzoekers
De verschillen tussen de casussen bleken klein en de randcondities (klimaat, gebruikersgedrag en
gebouweigenschappen) bleken niet extreem genoeg om grotere verschillen te veroorzaken. Het is daarom
interessant om meer onderzoek te verrichten naar andere gevelvariabelen, die mogelijk meer invloed
kunnen uitoefenen op de prestatie-indicatoren vooral het thermisch comfort. Waardoor duidelijk wordt
gemaakt of het gelijktijdige berekenen van de prestatie-indicatoren toch mogelijk een grotere
meerwaarde kan hebben.
Verder moet onderzocht worden of er mogelijk nog meer prestatie-indicatoren zijn, die het visueel comfort,
thermisch comfort of energieverbruik beter kwantificeren. Omdat bijvoorbeeld de verblindingindex DGP de
waardering van verblinding nog niet voldoende kwantificeert. Daarnaast moet bekeken worden of alle
prestatie-indicatoren even zwaar meetellen in de algemene beoordeling van het binnenklimaat. Mogelijk
dat mensen meer belang hebben bij een thermisch comfort dan een visueel comfort.
Aangezien het klimaat van grote invloed kan zijn op de prestaties, dient bekeken te worden of het gekozen
klimaatbestand representatief is voor het toekomstige klimaat, aangezien een gebouw een levensduur van
30 tot 50 jaar heeft. In dit simulatieproces is gebruik gemaakt van verlichting- en zonweringprofielen met
een tijdstap van één uur. In sommige gevallen kan het een optie zijn om de tijdstap te verkleinen wat leid
tot een verbetering van de betrouwbaarheid van de simulatie.
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Bijlage 1
Intrinsieke kledingisolatie voor standaard kledingpakketten
Kledingpakket
Naakt
Korte broek
Extreme zomerkleding:
Slip, korte broek, hemd met open boord en korte mouwen, dunnen sokken en
sandalen
Zomerkleding:
Slip, lichte lange broek, hemd met open boord en korte mouwen, dunnen sokken
en schoenen
Tussenseizoen kleding:
Ondergoed, katoenen werkhemd met lange mouwen, lange werkbroek, wollen
sokken en schoenen
Winterkleding:
Ondergoed, hemd met lange mouwen, lange broek, trui met lange mouwen, dikke
sokken en schoenen
(bron: NEN-EN ISO 7730)
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Bijlage 2
Berekeningsmethode La Gennusa et al. (2005, 2007)
Tr ,irr = Tr ,ur + ∆Tr ,b + ∆Tr ,d

Gemiddelde stralingstemperatuur van een niet bestraalde persoon ( Tr ,ur )
Tr ,ur = MRT
MRT= Mean Radiant Temperature (⁰C)

 output EnergyPlus

Toegenomen gemiddelde stralingstemperatuur door directe straling ( ∆Tr ,b )
∆Tr ,b = Cdn Csin

α irr ,b
f I
εσ p bn

α irr ,b = relatieve absorptie coëfficiënt
gerefereerd aan directe
zonnestraling
ε = emissivity van het object
σ = Stefan-Boltzmann constant (Wm-2K-4)

 0,85
 0,97
 5,67 x 10-8

Vaststelling van de dag-nacht coefficient, Cdn

ha = 12 +
ht = 12 −

arc cos ( − tan ϕ tan δ )
− 180
15
arc cos ( − tan ϕ tan δ )
15

− 180

ϕ = latitude (⁰)

 52 ⁰NB

δ =solar declination (⁰)

 inputfile voor 52 ⁰NB

h ≤ ha ;
ha < h < ht

h ≥ ht ⇒ C dn = 0
⇒ C dn = 1
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in

Schaduw coëfficiënt, Cs

Figuur 1 Definiëren van de geometrische parameters van het bestraalde gebied.
Coördinaten van het bestraalde vlak

s
s
z −z
X A = xw +  w b cos γ +  tan γ + tan γ
2
2
 tan α
z −z
YA = w b cos γ
tan α
s
s
H +z −z
X B = xw +  w w b cos γ −  tan γ + tan γ
tan α
2
2

H +z −z
YB = w w b cos γ − s
tan α
s
s
H +z −z
X C = xw + Lw  w w b cos γ −  tan γ − tan γ
tan α
2
2

H +z −z
YC = w w b cos γ − s
tan α
s
s
z −z
X D = xw + Lw  w b cos γ +  tan γ − tan γ
2
2
 tan α
z −z
YD = w b cos γ
tan α
Vaststelling van de schaduw coëfficiënt op uur (h) voor een meetpunt p (Xp en Yp)

XB − XA
X −X
(YP − YA ) + X A < X P < B A (YP − YA ) + X D ⇒ Cins = 1
YB − YA
YB − YA
YA < YP < YB
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Project area factor, f p (Rizzo et al., 1991)
Projected area factors f p voor zittende en staande personen als functie van de azimut angle, α , en de
altitude angle β .

Intensiteit van de binnenkomende directe straling I bn

I bn = Intensiteit van de binnenkomende directe straling (W/m2)  output EnergyPlus

Toegenomen gemiddelde stralingstemperatuur door diffuse straling ( ∆Tr ,d )
∆Tr ,d = Cdn

α irr ,d
εσ

M

∑F

in
s→ j d , j

I

j =1

α irr ,d = relatieve absorptie coëfficiënt
gerefereerd aan diffuse
zonnestraling
= emissivity van het object

ε
σ = Stefan-Boltzmann constant (Wm-2K-4)

 0,80
 0,97
 5,67 x 10-8

View factor, Fs → j (Cannistraro et al., 1992)
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Figuur 2 Verzadigingswaarde van de zittende persoon als functie van de verhouding a/c

(

) (

Fs → j = Fsat 1 − exp  − ( a / c ) / τ  x 1 − exp  − ( b / c ) / γ 

)

Figuur 3 Coördinaten tussen een persoon (P) en een oppervlak in een rechthoekige omgeving.
a = breedte van de daglichtopening
b = hoogte van de daglichtopening
c = afstand van P tot het raam
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Bijlage 3
Beschrijving model
Geometrie ruimte
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
Glaspercentage:

2,7m
3,6m
5,4m
90%

Fysische materiaaleigenschappen
Legenda constructie-opbouw
Dikte
(d) [mm]
Warmtegeleidingscoëfficiënt

(λ) [W/m.K]

Dichtheid
Soortelijke warmte

(ρ) [kg/m3]
(c) [J/kg.K]

Dampdiffusieweerstandsgetal

(µ) [-]

Vloeren/Plafond

d

ρ
2000
2500
1
35

c

50
200
400
20

λ
1.3
1.9
0.182
0.04

afwerklaag
grindbeton verdicht gewapend
spouw horizontaal
plafond

840
840
1000
840

µ
20
28
1
2

Gevel
grindbeton verdicht ongewapend
minerale wol
spouw verticaal
gevelklinker buiten

200
90
38
100

1.7
0.035
0.169
1.3

2400
35
1
1000

840
840
1000
840

28
2
1
13

Binnenwanden
gipsplaat
minerale wol
gipsplaat

18
90
18

0.23
0.035
0.23

800
35
800

840
840
840

6
2
6

Legenda beglazing
Dikte
Warmtedoorgangscoefficient
Lichttoetredingsfactor
Zontoetredingsfactor
naam
Beglazing
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d
25

(d) [mm]
(U) [W/m².K]
(LTA) [-]
(ZTA) [-]
U
1.94

ZTA
0.60

LTA
0.72
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Algemene uitgangspunten
Gebruikswijze gebouw (teluren):
Beschouwde koelperiode:
Beschouwde stookperiode:
Start meting:
Klimaatfile:
Tijdstap:
Tijdmeting:
Infiltratie:

maandag t/m vrijdag 8.00u – 17.00u (2349 uren)
1 april t/m 31 oktober (214 dagen)
1 november t/m 31 maart (151 dagen)
maandag 1 januari
NLD_Amsterdam_062400_IWEC.epw
15 minuten
60 minuten
0.20 h-1

Interne warmteproductie
Verlichting
Warmteproductie:
Convectief deel:
Gebruiksperiode:
Afzuiging:
Regeling:
Setpoint:

11 W/m2
0.45
maandag t/m vrijdag 8.00u – 17.00u
geen
automatisch (aan/uit)
500 lux

Personen
Warmteproductie:
Convectief deel:
Voelbaar deel:
Gebruiksperiode:
Bezettingsgraad:

2x 130 W
0.5
100%
maandag t/m vrijdag 8.00u – 17.00u
100%

Apparaten
Warmteproductie:
Convectief deel:
Voelbaar deel:
Gebruiksperiode:
Regeling:

10 W/m2
1.0
100%
maandag t/m vrijdag 8.00u – 17.00u
100% van werktijd ingeschakeld

Installatie (algemeen)
Dagbedrijf:
Standby:

maandag t/m vrijdag 8.00u – 18.00u
zondag t/m donderdag 18.00u – 8.00u

Ventilatie
Luchtdebiet dag:
Luchtdebiet standby:
Efficientie:

1,3 l/s per m2 oppervlakte (Bouwbesluit)
0,13 l/s per m2 oppervlakte
70%
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Verwarming
Vermogen:
Setpoint dag:
Setpoint standby:

Sizing calculation
21
18

Koeling
Vermogen:
Setpoint dag:
Setpoint nacht:

Sizing calculation
24 0C
22 0C (op basis nachtventilatie)
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Bijlage 4
Prestatieweergavemodel
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