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Bij een traditionele klimaataansturing zorgt verwarming, ventilatie en airconditioning (hvac) voor een 

uniform klimaat in de hele ruimte. De standaarden die momenteel worden gebruikt voor het binnen-

klimaat, zoals iso 7730 of Ashrae 55 [1, 2], zijn gemaakt voor gemiddelde waarden voor een grote groep 

gebruikers. Wanneer de gehele ruimte gelijkmatig wordt geconditioneerd is het echter praktisch onmo-

gelijk om voor iedereen het ideale comfort te bewerkstelligen. Er wordt voorbijgegaan aan de indivi-

duele verschillen, zoals leeftijd, geslacht, kleding, activiteit en individuele voorkeur. Verder zijn maar een 

paar lichaamsdelen primair verantwoordelijk voor het algehele discomfort. Dit zijn vooral het hoofd in 

warme omstandigheden en de handen en voeten in een koude omgeving [3, 4]. Dit zijn aspecten om 

rekening mee te houden bij het ontwerpen van een persoonlijk comfortsysteem.

Er zijn verschillende persoonlijke comfortsystemen geïntroduceerd op de markt, waaronder persoonlijke 

ventilatie [5]; een combinatie van persoonlijke ventilatie met lokale lucht- of stralingsverwarming [6, 7] en 

ook een hele module voor persoonlijke klimaatbeïnvloeding [8]. Deze systemen verbeteren niet alleen het 

lokale thermisch comfort, maar kunnen potentieel ook helpen om energie te besparen. Persoonlijke ven-

tilatie met een goede aansturingsstrategie maakt het mogelijk energie te besparen in zowel een warm [9] 

als een koud klimaat [10]. Bij een testopstelling [11] werd een gesimuleerde besparing behaald op jaarlijkse 

verwarming en koeling van 40 procent door de ruimte als geheel te conditioneren tussen 18 – 30 °C, en 

alleen gebruik te maken van kleine persoonlijke klimaatsystemen met laag vermogen.
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 sYstemen kunnen ook HelPen 
 energie te BesParen

De behoefte aan individueel comfort heeft geleid tot de ontwikkeling van 

persoonlijke klimaatsystemen. Deze systemen hebben een positieve impact 

op het thermisch comfort en maken energiebesparing mogelijk doordat ze 

de energie meer lokaal en dus effectiever inzetten. De aansturing van deze 

systemen is nu nog traditioneel en niet optimaal. Een alternatief is wellicht 

om het menselijk lichaam als sensor te gebruiken en zo individuele klimaat-

systeem aan te sturen.
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Belangrijk voor het beïnvloeden van de prestaties door het 

persoonlijke klimaatsysteem is de individuele aansturing 

door de gebruiker. De gebruikers kunnen over het algemeen 

persoonlijke ventilatie en temperatuur van de lucht of van 

verwarmingselementen instellen. Maar deze manier is sterk 

afhankelijk van het gedrag van gebruikers, wat het comfort-

niveau kan verminderen en het energiegebruik kan laten 

toenemen. Aansturen aan de hand van persoonlijke indi-

catoren, zodat het systeem autonoom kan anticiperen op 

de veranderingen in comfort van de gebruikers, is daarom 

beter.

De temperatuur van de handen in een licht koude omgeving 

is een indicatie voor het ervaren thermisch comfort [12]. 

Hierdoor kan de huidtemperatuur van de handen als para-

meter worden genomen voor het aansturen van de lokale 

verwarming.

Thermoregulatie

Hoewel het menselijk lichaam kan worden blootgesteld 

aan grote kou en warmte, variërend van -40 °C in Arctische 

omstandigheden tot aan 100 °C in een sauna, blijft de kern-

temperatuur altijd in een smal gebied tussen 36 – 38 °C. 

De huid is de barrière tussen het lichaam en de omgeving 

en is daarmee erg belangrijk voor de thermoregulatie. De 

menselijke thermoregulatie bestaat uit thermoreceptie, het 

verzamelen van signalen via het zenuwstelsel en de respons 

van het lichaam, zoals vergroot warmteverlies of warmte-

productie [13].

Een mens kan de temperatuur van de omgeving niet direct 

voelen. De thermische sensatie is gecodeerd in het aantal 

pulsen dat een koude- of warmtereceptor in de huid afgeeft 

[13]. Deze informatie gaat naar de hypothalamus in de 

hersenen, waar het onderbewuste thermoregulatiesysteem 

wordt geactiveerd.

De thermoreceptoren worden geactiveerd in een bepaald 

temperatuurgebied. De medische fysiologie [14] geeft aan 

dat het maximale aantal pulsen per seconde bij stabiele 

omstandigheid voor koudereceptoren rond de 25 °C en 

voor warmtereceptoren rond de 44 °C ligt. Verder wordt het 

aantal pulsen ook beïnvloed door temperatuurverandering 

in de tijd. Het stijgen of dalen van de huidtemperatuur geeft 

een veel grotere koude- of warmtesensatie dan een stabiele 

conditie [12].

Binnen en buiten de thermoneutrale zone worden verschil-

lende manieren van thermoregulatie gebruikt. De thermo-

neutrale zone is gedefinieerd als het gebied van omge-

vingstemperaturen waarbij geen veranderingen optreden 

in metabolisme of verlies van warmte door verdamping 

[13]. Het belangrijkste middel om temperatuur te regelen 

in de thermoneutrale zone is de vasomotie, vasoconstrictie 
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en vasodilatie; het vernauwen of verwijden van bloed-

vaten waardoor het warmteverlies via de huid via het bloed 

wordt gereguleerd. Buiten de thermoneutrale zone kan het 

lichaam meer warmte produceren door te gaan rillen of het 

warmteverlies te vergroten via de verdamping van zweet. 

Voor het thermisch comfort is het essentieel om in de buurt 

te blijven van de thermoneutrale zone, waarbij vasomotie 

het belangrijkste is om rekening mee te houden bij het 

ontwerp van een persoonlijk comfortsysteem.

De hand is een van de meest actieve lichaamsdelen als 

het gaat om de thermoregulatie van het lichaam. In koude 

condities zijn de bloedvaten volledig vernauwd en zijn de 

vingertoppen het koudste deel van de hand. Dit patroon 

is omgekeerd in warme condities [12]. Uit onderzoek [15] 

is gebleken dat de vinger in koude omstandigheden een 

goede indicator is voor thermische sensatie en comfort. 

Een temperatuur van 30 °C van de vingertop (ringvinger) 

wordt gezien als drempelwaarde voor de mogelijkheid van 

koud discomfort. Bij hogere temperaturen is de thermische 

sensatie neutraal of hoog, maar komt geen koud discomfort 

meer voor.

De thermische sensatie en het comfort van het hele lichaam 

en van delen van het lichaam kunnen variëren bij testper-

sonen in een uniforme omgeving [12, 16, 17]. Onder koude 

omstandigheden volgen de algemene thermische sensatie 

en het comfort de beleving van de handen en de voeten 

die het koudst aanvoelen en daardoor thermisch het meest 

oncomfortabel zijn. Onder warme omstandigheden wordt 

de algemene sensatie bepaald door het hoofd dat het 

warmst aanvoelt en het meest oncomfortabel is. Onderzoek 

[15] toont ook aan dat er een substantiële verbetering van 

het ervaren comfort kan worden bereikt door bij licht koude 

omstandigheden de handen te verwarmen. Deze tests zijn 

echter uitgevoerd onder tamelijk specifieke omstandig-

heden, namelijk in auto’s.

‘Human in the loop’-aanpak

Tijdens een onderzoek [18] is de hypothese getest dat het 

koude discomfort kan worden voorspeld uit de tempera-

tuurdaling van de huid van extremiteiten als de handen 

en het hoofd. De vingertoptemperatuur bleek de sterkste 

reactie op milde koude condities te vertonen. Een verge-

lijkbare reactie, maar met een kleiner temperatuurverschil 

werd gezien bij de handen en neus (figuur 1). De val van 

de huidtemperatuur kon eerder worden gezien dan dat er 

daadwerkelijk discomfort werd gevoeld door de gebruiker.

De vingertoptemperatuur is op afstand gemeten via infra-

roodthermografie en is gebruikt als stuursignaal voor een 

lokale stralingsverwarmer. Verschillende vingertoptempera-

1. Vergelijking van huidtemperaturen bij neutrale (links, pmv = 0,0) en mild koele (rechts, pmv = -0,9) condities. De temperatuurafnamen 

onder mild koele condities zijn gemarkeerd [18]. Bovenste extremiteit huidtemperatuur, gecontroleerd in een kleine comforttemperatuur-

bandbreedte met twee overgangen uit de bandbreedte: vingeroppervlakte huidtemperaturen (voortschrijdend gemiddelde) versus het 

gehele lichaam (‘whole-body’) en lokale thermische sensatie- en verwarmingsvoorkeuren.

Het is nog niet mogelijk 
om automatiscH de  
vingers te volgen
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turen zijn getest, maar alleen door de temperatuur tussen de 

29 – 31,5 °C te houden bleek het mogelijk de thermische sen-

satie net boven neutraal te houden en te zorgen dat de testper-

sonen geen temperatuurverandering (figuur 2) ervoeren.

Discussie

Het blijkt moeilijk een goede vergelijking te maken tussen 

twee onderzoeken [15, 18] naar het thermisch comfort van 

het hele lichaam en de vingertoptemperatuur. Niet alleen 

zit er een groot verschil in de breedte van de gebieden 

van de omgevingstemperatuur (17,5 – 20,7 °C [15] versus 

19,6 – 19,9 °C [18]), maar ook de manieren van verwarming 

verschillen (lucht [15] versus straling [18]). Desalniettemin 

komt in beide studies naar voren dat als de vingertoptem-

peratuur boven de 30 °C wordt gehouden in mild koude 

condities, de thermische sensatie neutraal blijft en koud 

discomfort wordt vermeden.

Een van de studies [18] toont de mogelijkheid aan om 

huidtemperatuur, gemeten op afstand, te gebruiken als 

signaal om lokale stralingsverwarming aan te sturen. Bij dit 

onderzoek zijn helaas slechts twee testpersonen ingezet. 

Omdat individuele voorkeur voor thermisch comfort erg 

uiteen kan lopen, zou de proef met een grotere groep 

moeten worden herhaald.

De techniek om automatisch aan te sturen is een ander pro-

bleem dat in deze studie naar voren kwam. Het is nog niet 

mogelijk om automatisch de vingers te volgen. Bij de expe-

rimenten werd het realtime infraroodvideosignaal door de 

onderzoeker bekeken en werden de vingers gedurende de 

hele testsessie door de onderzoeker met de muis gevolgd. 

Op basis van de temperatuur van de vingertop schakelde 

de onderzoeker de lokale stralingsverwarming in of uit om 

de temperatuur binnen een bepaalde marge te houden. 

Deze aanpak is geschikt voor ‘proof-of-principle’ en vanuit 

de gebruiker gezien was de aansturing automatisch. Er zal 

verder onderzoek moeten worden gedaan met een automa-

tisch vingervolgsysteem en een automatische regelaar.

Volgen van de vingers

Het automatisch volgen van de vingers kan gebeuren door 

een algoritme dat patronen herkent uit de ni Vision toolkit 

van Labview. Het temperatuurbeeld van de thermische 

camera wordt daarbij omgezet in 8-bit grijswaarden. Uit dit 

beeld wordt een sjabloon gehaald dat overeenkomt met de 

top van de vinger. Dit sjabloon wordt gebruikt om het hele 

beeld af te zoeken op vergelijkbare patronen (figuur 4). De 

vingertop van de rechter ringvinger is als sjabloon gekozen.

In de praktijk is het een probleem om de juiste gevoe-

ligheid te vinden om het patroon te kunnen herkennen met 

behulp van het algoritme. Lage gevoeligheden voorkomen 

valse herkenningen, maar maken het systeem ook minder 

gevoelig voor juiste herkenningen. De volgende oplossingen 

voor dit probleem zijn getest:

•	 Meer	patronen	per	beeld	zoeken;	hierdoor	kan	de	gevoe-

ligheid laag zijn en wordt de kans op een juiste her-

kenning groter.

2. Huidtemperatuur van de hoge extremiteiten, in een smalle bandbreedte gehouden: mannelijk testpersoon (linkerkant) en vrouwelijk 

testpersoon (rechterkant) [18].
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•	 Filteren	van	gemeten	gegevens;	hierdoor	worden	

waarden die te veel afwijken, bijvoorbeeld doordat ze te 

snel veranderen in de tijd, als valse metingen niet mee-

genomen.

•	 Een	voortschrijdend	gemiddelde	gebruiken	om	te	com-

penseren voor natuurlijke fluctuaties in vingertempe-

ratuur, maar ook om korte perioden zonder herkenning 

te overbruggen.

In de huidige testopzet wordt gebruikgemaakt van 

kwalitatief zeer goede warmtebeeldcamera’s die 

vanwege afmeting en prijs niet geschikt zijn voor 

gebruik in gebouwen. Daarom zal de toepassing van 

goedkope infraroodsensoren worden onderzocht. Een 

sensor waarvan de resolutie niet hoog genoeg is om de 

vingers te kunnen herkennen en te volgen, kan worden 

gekoppeld aan een gewone camera die alleen voor het 

volgen wordt gebruikt.

Individuele verschillen

Thermisch comfort is sterk afhankelijk van persoonlijke 

factoren, waarvan slechts een paar in huidige standaarden 

worden meegenomen, zoals kledingisolatie en activiteit. 

Andere factoren, zoals geslacht, leeftijd en lichaamsge-

wicht, worden weggelaten. Uit een uitgebreide literatuur-

studie [19] naar verschillen tussen geslachten in thermisch 

comfort, blijkt dat vrouwen vaker ontevreden zijn over 

hun thermische omgeving. Hoewel geen duidelijk verschil 

in neutrale temperatuur werd gevonden, lijken vrouwen 

gevoeliger voor afwijkingen van het optimum, iets wat tot 

meer klachten leidt, in het bijzonder in koudere omstandig-

heden.

Dit is in lijn met de resultaten van een ander onderzoek [20] 

waaruit bleek dat de huidtemperatuur van de handen vooral 

voor vrouwen een sterkere indicatie is van de algehele ther-

mische sensatie bij koudere condities. De lagere tolerantie 

van vrouwen voor afwijkingen van het optimum kan worden 

verklaard doordat ze een lager lichaamsgewicht, kleiner 

huidoppervlak en lager metabolisme in rust hebben in ver-

gelijking met mannen.

Het hogere vetpercentage zou vrouwen in staat moeten 

stellen om lagere omgevingstemperaturen te tolereren [21]. 

Dit bleek ook uit een onderzoek [22] naar de reactie van het 

thermoregulatore systeem van mannen en vrouwen die in 

koud water werden ondergedompeld. Er waren geen signi-

ficante verschillen te vinden tussen de geslachten wanneer 

3. Vergelijking van de relatie 

tussen vingertemperatuur en 

ervaren comfortniveau bij het 

onderzoek van Wang et al. [15] 

met dat van Vissers [18].

4. Het volgen van de vingers in een warmtebeeld (resolutie 

320x240) via patroonherkenning in Labview.
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werd gecorrigeerd voor vetpercentage en ratio oppervlak/

inhoud.

Het is daarom noodzakelijk dat het voorgestelde persoon-

lijke verwarmingssysteem wordt getest op verschillende 

groepen en hun subjectieve en fysiologische respons 

te relateren aan factoren als geslacht, gewicht, lengte, 

bodymass-index (bmi) en leeftijd.

Toekomstige onderzoeksrichting

In dit artikel zijn de eerste resultaten gepresenteerd en is de 

richting gegeven van toekomstig onderzoek naar de toepas-

baarheid van temperatuur van de vingertop als stuursignaal 

voor persoonlijke stralingsverwarming. Het vervolgon-

derzoek zal zich onder andere richten op:

•	 de	manier	waarop	de	vingertop	is	te	volgen	en	de	tempe-

ratuur te meten met infraroodthermografie;

•	 verificatie	van	de	correlatie	tussen	vingertoptemperatuur	

en algeheel thermisch comfort onder mild koele con-

dities;

•	 de	individuele	verschillen	tussen	personen,	alsmede	de	

fysiologische respons op lokale stralingsverwarming 

gebaseerd op factoren als geslacht, leeftijd en bmi. <<
Referenties

1. International Standard Organisation, ‘iso 7730: Ergonomics of 

the thermal environment – analytical determination and inter-

pretation of thermal comfort using calculation of the pmv and 

ppd indices and local thermal comfort criteria’, 2005.

2. Ashrae, ‘Standard 55-2004: Thermal environmental conditions 

for human occupancy’, 2004.

3. Yao Y., Lian Z., Liu W., Shen Q., ‘Experimental study on skin 

temperature and thermal comfort of the human body in a 

recumbent posture under uniform thermal environments’, 

Indoor and Built Environment, 2007.

4. Zhang H., Arens E., Huizenga C., Han T., ‘Thermal sensation and 

comfort models for non-uniform and transient environments, 

part III: Whole-body sensation and comfort’, Building and Envi-

ronment, 2010.

5. Melikov A. K., ‘Personalized ventilation’, Indoor Air, 2004.

6. Melikov A. K., Knudsen G. L., ‘Human response to an indivi-

dually controlled microenvironment’, hvac & r Research, 2007.

7. Watanabe S., Melikov A. K., Knudsen G. L., ‘Design of an indi-

vidually controlled system for an optimal thermal micro envi-

ronment’, Building and Environment, 2010.

8. Demeter M., Wichman P., ‘Personal environmental module’, 1993.

9. Schiavon S., Melikov A. K., Sekhar C., ‘Energy analysis of the 

personalized ventilation system in hot and humid climates’, 

Energy and Buildings, 2010.

10. Schiavon S., Melikov A. K., ‘Energy-saving strategies with per-

sonalized ventilation in cold climates’, Energy and Buildings, 

2009.

11. Zhang H., Arens E., Kim D., Buchberger E., Bauman F., Hui-

zenga C., ‘Comfort, perceived air quality, and work performance 

in a low-power task-ambient conditioning system’, Building and 

Environment, 2010.

12. Arens E., Zhang H., ‘The skin’s role in human thermoregulation 

and comfort’, Office, 2006.

13. Kingma B., ‘Human thermoregulation: a synergy between 

physiology and mathematical modelling’, Maastricht University 

Medical Center, 2012.

14. Guyton A., Hall J., ‘Textbook of medical physiology’, Phila-

delphia, 2000.

15. Wang D., Zhang H., Arens E., Huizenga C., ‘Observations of 

upper-extremity skin temperature and corresponding overall-

body thermal sensations and comfort’, Building and Envi-

ronment, 2007.

16. Arens E., Zhang H., Huizenga C., ‘Partial- and whole-body 

thermal sensation and comfort – Part I: Uniform environmental 

conditions’, Journal of Thermal Biology, 2006.

17. Arens E., Zhang H., Huizenga C., ‘Partial- and whole-body 

thermal sensation and comfort – Part II: Non-uniform environ-

mental conditions’, Journal of Thermal Biology, 2006.

18. Vissers D. R., ‘The human body as sensor for thermal comfort 

control’, Eindhoven University of Technology, 2012.

19. Karjalainen S., ‘Thermal comfort and gender: a literature 

review’, Indoor Air, 2012.

20. Schellen L., Loomans M. G. L. C., Wit M. H. de, Olesen B. W., 

Marken Lichtenbelt W. D. van, ‘The influence of local effects on 

thermal sensation under non-uniform environmental conditions 

– gender differences in thermophysiology, thermal comfort and 

productivity during convective and radiant cooling’, Physiology 

& behavior, 2012.

21. Kaciuba-Uscilko H., Grucza R., ‘Gender differences in thermo-

regulation’, Current opinion in clinical nutrition and metabolic 

care, 2001.

22. Tikuisis P., Jacobs I., Moroz D., Vallerand A. L., Martineau L., 

‘Comparison of thermoregulatory responses between men and 

women immersed in cold water’, Journal of Applied Physiology, 

2000.

VV03 16-21.indd   21 11-03-14   11:35




