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VOORWOORD 

op 1 mei 1987 ging prof. ir. P.A. de Lange met emeritaat. 

Prof. de Lange was sinds 1969 gewoon hoog1eraar in, wat riu beet, de 

Facu1teit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij 

gaf vanaf de oprichting, rond 1910, mede vorm en inhoud aan de 

vakgroep FAGO: Fysische Aspekten van de Gebouwde omgeving. Naar 

aan1eiding van prof. de Lange's emeritaat, en mede naar aanleiding 

van bet eerste lustrum van het samenwerkingsverband tussen de vak

groep FAGO en de Technisch Physische Dienst (TNO) te Delft organi

seerde de vakgroep een symposium met als thema: 

bouwfysika: onderwijs en onderzoek 

Datum: maandag 2 november 1987. 

Doel van bet symposium is het onderwijs en onderzoek in de bouwfysika 

van een aantal zijden te belichten en meer specifiek aan te geven 

wat FAGO hierin betekent en betekend heeft. Daartoe hebben wij de 

volgende sprekers benaderd en bereid gevonden een lezing te houden. 

Prof.ir. P.A. de Lange, die het onderwijs en ondetzoek in de bouw

fysika binnen Nederland en daarbuiten in een breder kader zal plaat-

sen; 

Prof.dr. P.O. Fanger, prof.dr.ir. R. Plomp en prof. T. Maver, die 

vanuit hun specifieke kennisgebieden het belang daarvan voor de 

bouwfysika aangeven en 

dr.ir. P.J.J. Hoen en ir. L.C.J. van Luxemburg, die vanuit hun erva

ring hun kijk geven op de waarde van onderzoek en de overdracht van 

kennis in de bouwfysika. 

De teksten van de lezingen zijn bijeengebracht .in dit verslag. 

Namens de symposiumcommissie, 

ir.H.L. schellen, 

voorzitter. 
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BOUWFYSICA: ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

Prof. ir. P.A. de Lange 

Technische Universiteit Eindhoven 

Vakgroep FAGO 

Inleiding 

Toen mij werd gevraagd om een lezing te houden op het Symposium dat 

mijn voormalige vakgroep FAGO met de Werkgroep FAGO-TPD wilde orga

niseren, mede ter gelegenheid van mijn afscheid, heb ik graag ja ge

zegd. Niet alleen omdat mijn ijdelheid daarmee werd gestreeld, maar 

zeker ook omdat het mij de gelegenheid zou bieden hader in te gaan

- nu voor vakgenoten - op enkele dingen die ik in mijn afscheidscol

lege (11.9'87) slechts kon aanstippen. 

Ik krijg zo de kans de komende generatie vakgenoten te wijzen op 

ontwikkeling en vraagstukken zoals ik die zie. De kans ook om een en 

ander in een zo geheten historisch perspectief te plaatsen. 

Ik verkeer nu eenmaal in de positie dat ik actief getuige ben geweest 

van de vroegste geschiedenis van de bouwfysica hier te lande, en de 

generatie van de pioniers heb gekend. 

Ik weet, dat jongeren vaak niet veel op hebben met de terugblik

werpers, maar ditmaal moet het wel! 
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Onderwijs voorheen 

Hier te lande is het onderwijs in de bouwfysica begonnen in Delft, 

aan de TH, door Prof.dr. c. Zwikker (1900) in de jaren dertig. zelf 

heb ik dat 4e jaars college gevolgd in 1943 tot de ouitse so in de 

collegezaal verscheen en er een eind aan maakte in februari 1943. 

Het woord bouwfysica is pas na de oorlog tn gebruik gekomen, naar 

Duits voorbeeld. 

overigens, er bestond ook een college "Bouw en eigenschappen van 

vaste stof en Vloeistoffen", verplicht voor 2e jaars civiele en 

bouwkundige studenten. De zgn. handleiding daarvan (een gedrukt col

legedictaat) heeft mij m'n hele leven vergezeld; als ik iets over 

viscositeit, capillariteit, stroming (om 3 van de 6 onderwerpen te 

noemen) moest weten was dit boekje uiterst nuttig. Daarnaast was nog 

voor civielen en bouwkundigen het vak Electriciteit en Magnetisme 

verplicht. Kom daar nu eens om bij een faculteit Bouwkunde! Toch is 

het niet overdreven dat a.s. b.i's onderlegd zijn in juist deze on

derwerpen; denk eens aan de vele, vele leidingnetten etc. in de ge

bouwen! 

De T.H. was tientallen jaren de enige onderwijsinstelling waar Bouw

fysica werd gedoceerd- met mate want dr. (later prof.) Kosten 

(1913), na-oorlogse opvolger van prof. Zwikker, gaf het college, op

timaal samengesteld naar mijn mening. maar uitdrukkelijk niet gericht 

op toepassing. De beginselen diende hij te onderwijzen en dat deed 

hij, en goed. Zijn handleiding is vele malen herdrukt, na zijn terug

treden in 1972 op 59-jarige leeftijd, om gezondheidsredenen. Didak

tisch is dit boekje m.i. onovertroffen. en vele docenten na Kosten 

hebben, soms onbewust, zijn originele didaktische_aanpak gevolgd. 

Als docent heb ook ik zeer veel aan Kosten te danken gehad. 

Als gezegd: op de praktijk gericht was dit inleidende college bewust 

niet. De beide vakafdelingen (Weg- en Waterbouwkunde en Bouwkunde) 

zouden zelf zorgen voor vervolg-onderwijs gericht op toepassing. 

* Het is m~rkwaardig dat het woord 'bouwnatuurkunde' in wezen niet 

bestaat, al heeft het uiteraard evenveel bestaansrecht als het 

woord 'bouwfysica'. Oat geldt overigens ook voor andere samen~tel

lingen met fysica. 
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oat hebben zij tientallen jaren niet, of in minieme mate gedaan. de 

ontwikkelingen in de bouwpraktijk ten spijt. Hier raken we aan een 

zwak punt in het bouwfysica-onderwijs aan de TH-Delft. Generaties 

van bouwkundig ingenieurs (destijds dus: architecten) en civiel 

ingenieurs zijn het beroepsleven ingegaan in de mening dat de totale 

bouwfysische kennis was terug te vinden in Kosten's tekst. 

De "in-crowd", de vakgemeenschap van bouwfysici bleef verhoudings

gewijs erg klein en hoewel zij zich niet onbetuigd liet wat publika

ties en voorlichting betreft, heeft het onbegrijpelijk lang geduurd 

voordat simpele beginselen van warmte-isolatie, van geluidisolatie 

en lawaaibestrijding wijdverbreid waren. Daarbij vormden de energie

crisis van 1973 en de milieuwetgeving op akoestisch gebied een druk

middel. In die jaren na 1970 veranderde trouwens ook het onderwijs 

in Delft. 

Er is niettemin nog veel te wensen over op dit gebied, getuige de 

niet aflatende reeks fouten die men in de praktijk maakt. 

Wat heeft eigenlijk de fysici er toe gebracht zich met fysische ver

schijnselen in gebouwen te bemoeien? 

Zekerheid hierover heb ik niet, maar het lijkt mij waarschijnlijk dat 

de ervaringen met gebouwen van "De Stijl" (Duiker, Oud etc.) en daar

na, van de Nieuwe Zakelijkheid, de aanleiding zijn geweest. Men greep 

naar andere bouwmaterialen: beton. staal. glas. maar had geen weet 

van hun gedrag in fysisch opzicht. Wel zag men in, dat hierover stu

dies moesten worden gedaan, en enkelen onder de progressieve archi

tecten leverden hun bijdragen. Ir. J.B. van Loghem b.i. schreef 

Acoustisch en Thermisch Bouwen. 

Aan zijn conclusie ontleen ik dit: 

"Doordat vele architecten het technische deel van het bouwen achter 

stellen bij het aesthetische, is het Vertrouwen in de architecto-· 

nische voorlichting en leiding sterk geschokt. 

Moge vooral de jongere generatie inzien, dat zij een belangrijke 

taak te vervullen heeft. 

Een mooi gebied dat technisch onvoldoende is, verliest zijn schoon

heid, evenals een mooie vrouw, die aan gevoel en geest te kort 

schiet". 
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Dit werd geschreven omstreeks 1935, meer dan een halve eeuw geleden! 

Een tweede architect-auteur, waard om te worden genoemd, is Koen 

Limperg, die -28 jaar oud- een boek:je schreef getiteld "Naar warmer 

woningen". De oudere broer van "onze" prof. Hamaker, dr. H.J. 

Hamaker, toen verbonden aan de Thermo-technische Dienst van de 

"Warmtestichting" (directeur prof.dr.E.van der Held) in Utrecht, 

stond Limperg bij. Het boekje is na de oorlog nieuw uitgegeven, uit

gebreider, en verzorgd door TNO. Limperg was in 1943 gefusilleerd. 

Een (nog!) zeer leesbaar boekwerkje, dat niettemin bij de Slegte be-~ 

landde. Teken aan de wand! 

over het onderwijs in die vroege tijden aan HTS-en en MTS-en of zelfs 

LTS-en kan ik kort zijn. Het bestond niet. Pas na 1960 begonnen en

kele HTS-en schoorvoetend enig onderwijs in de bouwfysica te geven. 

De leraren ontvingen een (vrijwillige) scholing van prof. Kosten. 

over het onderwijs in het buitenland in die tijd ontbreken mij gege

vens. Het is echter niet waarschijnlijk dat men hier verder zou zijn 

gevorderd dan in Nederland. Het tegendeel lijkt zelfs eerder waar. 

Toen bij ons al een traditie bestond aan de TH, moest men bijvoor

beeld in Engeland nog met het bouwfysica-onderwijs beginnen. Ik werd 

begin jaren zestig een aantal malen uitgenodigd dit soort colleges 

te geven aan een toenmalig College of Advanced Technolgy (nu univer

siteit) in Salford. 

onderwijs thans 

a. In Nederland 

De huidige situatie is, zoals bekend mag worden geacht, heel wat 

beter. 

Met de komst van hoogleraren in de "gebruikende" afdelingen in Delft 

en Eindhoven in 1968 werd het aantal colleges uitgebreid. 

Na het basiacQllege a la Kosten, kwamen er aparte colleges op akoes

tisch en thermisch-hygrisch gebied. 
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Daarnaast werd begonnen met colleges en ook een practikum op bet 

terrein van de Beheersing van het binnenklimaat. Later werd bet 

buitenklimaat daaraan toegevoegd: nu wordt dit vak aangeduid als 

Stedebouwfysica. 

Het bleek alras dat de natuurkundige kennis van de studenten tekort 

schoot - ik verwijs naar de al genoemde Delftse colleges die er in 

mijn studententijd waren. 

In Eindhoven is, om deze lacune op te vullen, een le jaars college 

ingevoerd (nu slechts 18 college-uren totaal). 

De onderwijssituatie aan de TH's was dus, met flinke vertraging even

wei, meegegroeid met de praktijk. De 2-fasen structuur heeft de zaak 

uiteraard niet verbeterd: er moesten weer vakken worden opgeheven of 

sterk inkrimpen. Officieel zal de 2e fase-opleiding dit dan weer goed 

maken, maar zeals bekend is dat tot dusverre weinig meer dan een lege 

huls gebleken. Zeker, er is, met Delft (CT en B) een 2-jarige 2e 

fase-opleiding tot ontwerper begonnen, de eerste maal met een hand

vel deelnemers. Een variant van deze opleiding geeft wel aandacht aan 

geavanceerde bouwfysica. 

De vakgroep die dit symposium heeft opgezet is in de zgn. TVC-opera

tie (taakverdeling en concentratie) met Bouwkunde Delft aangewezen 

als een "zwaartepunt". De Delftse zusterfaculteit geeft bet vakgebied 

veel minder aandacht, vooral wat het onderzoek betreft. Er is (beter 

was) echter een vakgroep Bouwfysica want zij is in een grote groep 

opgegaan- die niet, althans niet direct bij deze TVC afspraak is 

betrokken, nl. bij Civiele Techniek. De situatie is bepaald nog niet 

helder. In Delft bijvoorbeeld heeft de zoeven bedoelde vakgroep al 

enkele jaren 3 vacatures voor hoogleraar, waaronders een voor bouw

fysica (0,6 deeltaak echter!). 

Het gevoelen in de vakgroep is wel, dat de inkrimping als gevolg van 

de 4-jarige cursus, de mogelijkheden om studenten goed op te leiden, 

flink heeft aangetast. 
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Dit leidt er toe, dat zij de betrokken materie niet voldoende diep

gaand beheersen om serieus deel te kunnen nemen aan het onderzoek van 

de vakgroep. Dat onderzoek moet immers aan hoge wetenschappelijke 

eisen voldoen, "grensverleggend" zijn, om te mogen meetellen als 

wetenschappelijke output van de faculteit. Het gevaar .is nu niet 

denkbeeldig dat aileen theoretisch beter opgeleide studenten van 

andere faculteiten (met name Technische Natuurkunde) met vrucht aan 

dit onderzoek kunnen deelnemen en niet langer bouwkunde-studenten. 

Hier ligt duidelijk een probleem waarvoor ik geen oplossing zie. 

In beginsel zou het zg. cycli-systeem dat wij vroeger in het bou~ 

fysica-onderwijs ten naaste bij volgden de voorkeur verdienen. De 

stof wordt dan in enkele cycli aangeboden met in een volgende cyclus 

dezelfde materie op hager niveau, d.w.z. steeds moeilijker. voor de 

eigen afstudeerders geldt dan het hoogste niveau, voor anderen de 

lagere. Zo'n systeem, door onze rector, prof. Hooge in zijn rectorale 

rede van september 1987, aangeprezen als te prefereren voor de stu

dent, kost thans eenvoudig te veel tijd. Door de beperkte cursusduur, 

maar ook door schaarste aan personeel zijn wij aangewezen op wat de 

rector noemde een-dimensionale behandeling van de stof. Daarbij is 

dan het probleem te bepalen "hoe zwaar en hoe uitgebreid het funda

ment is dat we zullen aanbrengen" (citaat uit rectorale rede). 

Nogmaals, ik stel het probleem maar weet er geen oplossing voor. 

selectie wellicht van de studenten die bij de vakgroep willen afstu

deren? De lezer ziet: ik durf het slechts te opperen. 

Aan andere opleidingen hier te lande, en in de eerste plaats de 

H.T.S.-en (nu Afdeling Techniek van de Hogescholen!) is de omvang 

van het bouwfysica-onderwijs a.h.w. meegegroeid. Oat is ook te 

bemerken aan de voorkennis bij deelnemers aan de post-h.t.o. cursus 

Bouwfysica, sinds 1962 gegeven aan de Bossche H.T.S. De cursus moest 

zo'n 5 jaar terug nieuw worden geprogrammeerd: de cursisten hadden 

gemiddeld veel meer voorkennis dan de 20 jaar daarvoor. 
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Een goede zaak! Een rol van betekenis zullen daarbij hebben gespeeld 

de delen 7a, 7b en 1c van de bekende Jellema reeks, Bouwkunde leer

boeken, nu ook naslagwerken, zoals enkele jaten geleden verschenen. 

Daarin vindt men bijdragen van de ir's Wolfs, Martin en Hoen, mede

werkers van de vakgroep FAGO en ir. Van Luxemburg, leider van de 

werkgroep FAGO-TPD-TNO, die zoals bekend nauw met. de vakgroep samen

werkt. 

Het zijn up-to-date hoofdstukken, in wezen in de geest van de didak

tiek van Kosten. 

Ik prijs genoemde heren graag voor hun aldus geleverde bijdrage aan 

het landelijk onderwijs in de bouwfysica. 

Naast de HTS-en mag ook de op hetzelfde niveau werkende Nieuwe Lera

ren Opleiding Eindhoven, (5-jarige dagopleiding van leraren voor het 

3e en 2e graads techni.sch onderwijs) worden genoemd. Van het begin 

af heeft hoofddocent ir. H. van Drunen de bouwfysica een flink accent 

gegeven. Dat werkt op termijn door op de L.T.S.-en en M.T.S.-en, 

de onderwijsvormen waarvoor N.L.O. opleidt. 

b. Onderwiis in het buitenland 

Enkele maanden geleden heb ik getracht om door enkele buitenlandse 

bezoeken mij op de hoogte te stellen van de stand van zaken aan 

Duitse en Franse universiteiten wat het onderwijs in de bouwfysica 

betreft. 

Hoofdconclusie: Nederland loopt eerder voorop dan achterop. Hoewel 

Duitsland op onderzoekgebied veel presteert - men denke aan het be

roemde Frauenhofer Institut fur Bauphysik in stuttgart valt op on

derwijsgebied de situatie tegen. Een artikel van enkele jaren terug 

in Bauphysik, (recentelijk herplaatst) ingezonden door een lange rij 

van hoogleraren, bevat een aantrekkelijk bouwfysisch curriculum voor 

de universitaire architecten opleiding. In de praktijk komt daar veel 

minder van terecht dan men in dit programma aangeeft. Het zijn nog 

veelal de hoogleraren in de constructieleer die de bouwfysica er 

"even" bijdoen. 
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Prof. Gertis, sinds kort hoogleraar in Stuttgart en - zonder salaris 

- ook een der direkteuren van het Institut fur Bauphysik, is de enige 

die er in is geslaagd, nu ruim een jaar terug, een vervolgcollege 

ingevoerd te krijgen. Men is daar niet weinig trots op. Hoe dit, 

vroegere onderwijsaanbod is te rijmen met de verplichting in de 

praktijk strikt aan de eisen van de onderscheiden normen te voldoen, 

is mij een raadsel. Of het moest zijn, dat de "Gutachter", die in de 

vorm van vele adviesbureaus worden ingeschakeld, er in slagen de 

bouwfysische kwaliteit op redelijk peil te houden. vanouds zijn hun 

bevindingen voorwaarden voor uitbetaling van subsidies ed. 

overigens. er moet in Duitsland wel onderscheid worden gemaakt tussen 

Architekten en Bauingenieure, de laatste een soort droge civiel 

ingenieurs; zij krijgen meer bouwfysica. 

Ik heb ook geprobeerd de situatie in Frankrijk enigermate in kaart 

te brengen. Het Franse universitaire systeem is bijzonder ingewik

keld, en het kan hier niet worden uiteengezet. Men kan langs ver

schillende wegen een 3-jarige ecole d'ingenieur binnenkomen, in alle 

gevallen na een 2 jaar zware theoretische, vooral wiskundige voor

studie. 

Het competitie-element is sterk aanwezig. voor toelating tot de 

fameuze Grandes Ecoles geldt dat nog sterker. Er zijn bijvoorbeeld 

ook toelatingsexamens. 

Het curriculum van de Ecole speciale des travaux publics, du batiment 

et de l'industrie vermeldt in de afdeling Batiment erg weinig 

"echte" bouwfysica, wel heel wat "physique generale (nl. 36 colleges 

en "travaux diriges", waarschijnlijk vakoefeningen van lhlO, dus 10 

minuten!) 

Het curriculum vermeldt akoestiek noch verlichtingskunde afzonder

lijk, maakt trouwens een ouderwetse indruk. Aan de Grande Ecole die 

ik bezocht, de Ecole des Mines wordt veel gedaan aan "Energetique" 

ofwel energetica. Het centre d'Energetique heeft 39 wetenschappelijke 

personeelsleden. zo hebben zij een "KLI"-progamma (computerprogramma 

voor klimaatberekeningen) genaamd casamo. 
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van het bouwfysica-onderwijs in Belgie is mij niet meer bekend dan 

dat in Leuven aan de architectenopleiding het vak serieus wordt ge

nomen (prof. Hens), terwijl men in Engeland- maar dan aan de oplei

ding in Building Technology - al jaren in ruime mate aan building

physics doet. 

onderzoek 

De laatste 30 jaar heeft het onderzoek op de respectieve terreinen 

van de bouwfysica een grote vlucht genomen, in binnen- en buitenland. 

De problemen in de bouw waren in heel Europa in grote lijnen dezelf

de. Er moest meer, veel meer worden gebouwd en men greep naar niet

traditionele bouwmethoden. Geen wonder dat de problemen die men on

dervdnd, analoog waren. 

Het geven van een overzicht van wat is gepresteerd is natuurlijk on

begonnen werk. Aileen al in ons land gaat het om het resultaat van 

duizenden manjaren werk in de 4 decennia van mijn beroepsleven. Ik 

noem slechts een paar instanties die de output hebben mogelijk ge

maakt De Stichting Bouwresearch (tientallen publikaties, rapporten 

en brochures), de Interdepartementale commissie Geluidhinder (hon

derden rapporten, waarvan vele tientallen op bouwakoestisch gebied), 

de Project organisaties op Energiegebied. onvermeld blijven dan de 

instanties die verlichtingskundig onderzoek en onderzoek op het ter

rein van de brandveiligheid doen. 

De bijdragen van de beide TH's (thans TU's) zijn qua inhoud zeker 

van belang, maar qua omvang bescheiden geweest. Het laatste om twee 

redenen. Beide vakgroepen (bij CT in Delft en bij B in Eindhoven) 

waren in opbouw toen de bezuinigingen toesloegen. Het nodige perso

neel werd niet toegewezen. En, tweede reden, de meeste aandacht moest 

jarenlang aan het opleiden van vele studenten worden besteed. waar 

te nemen is nu, hoe de jonge ingenieurs die de bouwfysica hebben ge

kozen, zich manifesteren en vaak deel hebben aan het onderzoek in 

instituten en bureaus of anderszins actief zijn op ons gebied. 
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Tenslotte, niet vergeten mogen hier worden de bijdragen aan het on

derzoek van TNo-instituten, de ware pioniers in dit land. Ik noem er 

twee, het (voormalige) instituut voor Milieuhygiene en Gezondheids

techniek, het I(M)G. en de Technische.Physische Dienst TNQ-TH. Met 

beide heb ik nauwe banden gehad, en met de TPD wel de nauwste. Tot 

de huidige dag, via mijn activiteiten op zaal-akoestisch gebied maar 

ook via de werkgroep FAGo-TNQ-TPD, de medeorganisator (en financier) 

van dit symposium. Sinds ruim 6 jaar (5 jaar officieel) bestaat de 

overeenkomst tussen de TPD en de TU en geen van de partijen heeft 

spijt van de gekozen samenwerkingsvorm. voor de mensen in de vak

groep betekent die samenwerking het kunnen deelhebben aan meer en 

uitgebreider onderzoeksprojecten; men vergete niet, dat op elk deel

terrein de Vakgroep slechts l tot hoogstens 3 specialisten heeft. En 

die hebben veelal ook een onderwijstaak. 

Toekomst 

Als ik tenslotte een verwachting voor de toekomstige rol van het 

bouwfysisch speurwerk mag geven, dan verwacht ik een relatief be

scheiden rol. Er is immers al zoveel bekend - bij de specialisten 

wel te verstaan. overgebleven zijn de moeilijkste problemen, zoals 

in iedere tak van wetenschap. om die aan te pakken zal veel tijd en 

mankracht, dus geld nodig zijn, dat niet gemakkelijk binnenkomt. 

Er zijn echter ook steeds nieuwe vaak lastige - vragen als gevolg 

van veranderingen en innovaties in de bouw. Ben bouwfysische inbreng 

is daarbij onmisbaar; tal van teleurstellingen met nieuwe methoden 

van bouwen in het verleden zijn te wijten geweest aan verwaarlozing 

in de bouwfysische kanten ervan. zo bezien blijft er dus stellig veel 

boeiend werk te doen, en in het onderzoek en in de kennisoverdracht. 

Mij hebben door de jaren heen het onderwijs en het onderzoek veel 

bevrediging geschonken. Dat wens ik mijn opvolgers ook toe. 
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A NEW BASIS FOR VENTILATION OF SPACES 

P.O.Fanger 

Laboratory of Heating & Air conditioning 

Technical University of Denmark 

Summary 

complaints on air quality and draught occur frequently although all 

existing standards are met. New research in Denmark shows how 

existing standards should be changed to avoid complaints. severe 

complaints of stale, stuffy and unacceptable indoor air has been 

reported in buildings throughout the world (sick building syndrome). 

In many cases it has been impossible to identify a measurable cause. 

This paper offers an explanation. A new unit, the 'olf', is 

introduced to quantify pollution sources. A field study in twenty 

commercial buildings identified substantial pollution sources in 

materials in the spaces and in the ventilation systems. The 

quantified pollution sources explain why a sick building syndrome 

might exist. They explain why apparent high ventilation rates may be 

insufficient to provide acceptable air quality. They explain why co2 
is a poor indicator of air quality. They explain why natural 

ventilation sometimes provide better indoor air quality than 

mechanical ventilation. A new strategy for future control of indoor 

quality is suggested. 

Draught is another cause of complaints. A model of draught risk has 

been developed. The model predicts the risk of draught as a function 

of air temperature, mean velocity and turbulence intensity. It is a 

useful tool for predicting the draught in spaces and developing air 

distribution systems with a low draught risk. 
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Introduction 

The most frequent complaints on indoor climate in non-industrial 

buildings are unacceptable air quality and draught. They occur 

although all existing standards on ventilation and thermal comfort 

are met. The present standards are not always sufficient to 

guarantee a satisfying indoor climate. The present paper will report 

new research that shows how the existing standards should be 

modified in the future. Air quality and draught will be discussed 

separately. 

unacceptable Air Quality 

Hundreds of detailed field studies in commercial and other buildings 

throughout the world have identified high percentages of occupants 

complaining of unacceptable air quality (1,4,5,1,9,10). 

The complaints are related to the sensation of stale and stuffy air, 

irritation of mucous membranes, headache, lethargy etc. These 

symptoms are usually called "the sick building syndrome"(ll). 

The frustrating fact is that most of these buildings comply with all 

existing ventilation standards, that air supply and air distribution 

were as designed, and that all measured chemical compounds were in 

concentrations well below any conceivable health or comfort limit. 

Nevertheless 20, 40 or 60\ of the occupants may have found the 

indoor air unacceptable. It looks like an effect without a cause. It 

has been called "the sick building mystery". This paper offers an 

explanation to this mystery. 

Chemistry and Human Sensation 

When an occupant says that the indoor air is stale, stuffy and 

unacceptable, less fresh than outdoor air, we should acknowledge 

that he/she is right. Indoor air is provided to meet his/her needs 

and only he/she can judge whether they are met. only he/she can 

decide whether the indoor air is acceptable or unacceptable. The 

human being is the ultimate judge of air quality. 
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If we as chemists, physicists, hygienists or engineers cannot find 

the chemical or physical reason why the air is felt unacceptable, it 

is our problem. If we cannot measure the diffetehce between stuffy 

and fresh air, it is because our measurement technique is not good 

enough, not refined enough. 

In indoor air thousands of chemical compounds are present. 

Environmental tobacco smoke comprises alone nearly five tnousand 

chemical compounds. Bio-effluents from human beings and outgassing 

from materials may contribute with a number of chemicals of a 

simular order of magnitude. These thousands of compounds may be 

present in so small concentrations that they are hard to detect with 

present chemical techniques of analysis. Still some may be above 

their low odorous threshold and contribute to the stuffiness of the 

air. There are more than half a million organic odorous compounds 

and many have a low odour threshold. Some are also irritants with an 

irritant threshold usually significantly higher than the odour 

threshold. Today we have some knowledge on the odour (and 

irritation) of single compounds, a little information on the odour 

of mixtures of two compounds, but no information that makes us 

predict a mixture of. thousands of organic compounds, even if we are 

able to analyse the exact composition of the mixture. 

How do we then identify and quantify the quality of indoor air when 

chemistry fails to help us? The answer is to use man as a meter. To 

acknowledge that man's nose is the most sensitive instrument 

available. That this 'instrument' in real buildings defines whether 

the air is fresh or stuffy. acceptable or unacceptable. Due to the 

biological variation between human beings a panel of judges is 

normally required, preferably representative of a large population. 
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The olf-unit 

The idea is to qualify any pollution source in buildings by com

parison to a well-known pollution source. It is suggested that the 

unit be the emmision rate of bioeffluents from a standard sedentary 

person in thermal comfort. The unit is called the "olf" (abbrevation 

of olfaction) .The advantage of using a standard person as a unit is 

that body odour is well-known to everybody and that the dissatis

faction caused by human bioeffluents is well established in recent 

research. Fig. 1 shows the percentage of persons finding the air 

unacceptable (dissatisfied) when entering a space with a given 

ventilation rate (outdoor air supply per occupant). The curve is 

based on comprehensive studies (2,3) involving bioeffuents from more 

than one thousand sedentary male and female occupants judged by 

nearly two hundred male and female judges. The idea is to express 

any other pollution source by the olf-unit. In other words to find 

the number of sedentary standard persons that would cause the same 

dissatisfaction as the actual pollution source. 

The curve in Fig. 1 is the key to quant.ify the strength of a 

pollution source. At a given outdoor air supply to a space, where 

the source is situated, and at a given percent of dissatisfied among 

a panel of judges, the number of standard persons that would cause 

the same dissatisfaction, can be calculated. This number is the 

olf-value of the pollution source. 

-14-



VENTILATION OF ONE OLF 
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Figure 1. The percentage of persons finding the air qual~ty 

unacceptable, when entering a space with a given 

ventilation rate (air supply per olf). The curve is based 

on comprehensive studies involving more than one thousand 

sedentary male and female occupants judged by nearly two 

hundred male and female judges. The original data (2,3) 

have been slightly corrected caused by the olf-value of the 

space where the experiments took place. The figure applies 

when human beings are the only source of pollution. It 

applies for occupants in thermal comfort at a hygienic 

standard corresponding to a bath every 1.6 days and a 

change of underwear every day. 
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Quantifications of Pollution sources in a Field study 

The new method of quantifying pollution sources was applied in a 

field study in twenty random offices and assembly halls in 

Copenhagen. The buildings were mechanically ventilated and none of 

them had previously been identified as buildings with indoor climate 

problems. Each space was visited three times: 

a. when it was occupied and unventilated, to quantify pollution 

sources from materials in the space, 

b. when it was unoccupied and ventilated, to quantify pollution 

sources in the ventilation system, 

c. when it was normally occupied and ventilated, to quantify the 

combined effect of occupants and pollution sources in space and 

ventilation system. 

Each judge was asked to evaluate odour intensity and to answer 

whether he found the air quality acceptable or not. FUrther details 

on.experimental conditions are given in ref. (6). 

From five to more than seventy percent found the air unacceptable, 

but like in most previous field studies no correlation was found 

between the acceptability of the air and the air change, the 

measured concentration of co2 • co, particles, or total organic 

compounds. The pollution sources were quantified for each space and 

the mean values for the 15 office spaces are given in Fig. 2. The 

shocking result is that for the 15 offices with an average floor of 

230 m 2 with 17 occupants, materials in the space had a source 

strength of 28 olf and the ventilation system polluted 58 olf. 

Tobacco smoking polluted 35 olf in the offices. Although there were 

only 17 occupants there were thus totally 138 olf present. For each 

occupant this means that there were 6-7 "blind passengers" 

polluting the air in the space. 1-2 were situated in the materials 

in the space, 3 in the ventilation system, and 2 were caused by 

tobacco smoking. The ventilation rate was 25 1/s per occupant which 

is way above any existing ventilation standard. Any ventilation 

engineer or hygienist would characterize the spaces as being 

overventilated and therefore be surprised of the high percentage of · 

complaints on air quality. This paradox is the "sick building 

mystery". 
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QUANTIFIED POI.l.UTION SOURCES 

17 occupants 17 oil 
tmolclnv 35 olf 
tpace 28 otr 
system 58 olf 
total 138 olf 

17 Olf 

Figure 2 Mean values of pollution sources quantified in 15 offices 

in Copenhagen. The spaces had a mean size of 230m2 , and 

an average of 17 occupants worked in each space. There 

were large differences in the pollution sources from space 

to space. 

But taking into account the 6-1 "blind passengers" for each 

occupant, the ventilation rate was less than 4 1/s per olf. This is 

below existing ventilation standards and explains the many com

plaints. 

The many hidden olfs in the spaces and in the ventilation systems 

provide the solution to the "sick building mystery". They ruin the 

air, make it stuffy, stale and unacceptable for many persons. 

The hidden olfs in the ventilation systems explain why naturally 

ventilated buildings sometimes provide fewer complaints than 

mechanically ventilated buildings (4,5). It should be emphasized that 

there were large differences from system to system in the olf-level. 

some systems were clean and some were dirty with hundreds of olfs. 

The hidden olfs explain why co2 or ventilation rate seldom are good 

indicators of air quality. To counteract the hidden olfs by 

ventilation, much higher ventilation rates are required than 

existing standards specify. This has evident consequences for cost, 

energy consumption and draught risk. 

-11-



strategies to improve Indoor Air Quality 

In the future ventilation standards should specify ventilation rates 

per olf instead of per person. The pollution sources in olfs should 

be estimated for any space. The pollution load is equally important 

as the thermal load on a building. But of course it is essential in 

the future to reduce the hidden olfs. We should initiate systematic 
2 studies to determine olf-values per m of common building materials, 

so the architects in the future buildings can select materials with 

low olf-values. Similarily we should establish olf-values for 

carpets, furniture, office machines, books, paper etc, so we can 

avoid accumulating high pollution sources in our buildings. This 

effort may have a significant impact on life style, fashion etc. 

Methods for cleaning of buildings should be studied to decrease the 

olf-values. Reduction of pollution sources rather than just 

aesthetics should be a primary aim of the cleaning of buildings in 

the future. 

It is equally important to study ventilation systems. Potential 

pollution sources should be identified. Attention should be given 

to dust filters, humidifiers. heating and cooling coils and sound 

attenuators. It is a must in the future that ventilation systems 

have virtually no pollution sources and easily can be maintained 

that way during the life time of the system. 

The sick building syndrome comprises also symtoms like mucous 

membrane irritation, headaches, lethargy etc. Will these symtoms 

also disappear when the hidden olfs are being eliminated and the 

stale and stuffy air has been converted to fresh air? we do not 

know. But it seems likely that elimination of pollution sources 

responsible for making the air quality unacceptable, will 

simultaniously eliminate the causes of the other symptoms. 
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Draught 

Draught is defined as an unwanted local coolihg of the human body 

caused by air movement. Draught is a serious problem in many 

ventilated or air-conditioned buildings. It creates often many 

complaints and may cause people to stop ventilation systems or plug 

up air diffusers. Early studies, where human subjects were exposed 

to laminar air flow, showed that people could allow quite high air 

velocities~ But the air flow in the occupied zone of spaces is 

normally turbulent, i.e. the velocity fluctuates randomly and it 

seems to be the velocity fluctuations that emphasize the nuissance 

of draught. Recent studies (12.13) show that the turbulence 

intensity, i.e. the standard deviation of the velocity fluctuations 

divided by mean air velocity, has a significant impact on the 

occurrence of draught sensation. 

A high turbulent air flow causes more complaints of draught than low 

turbulent air flow at the same mean velocity and air temperature. 

During 1350 experimental hours, totally 150 persons were exposed in 

a climate chamber to an air flow with different temperatures, mean 

air velocities and turbulence intensities. Based on the results from 

these studies a model of draught risk has been established (13). It 

predicts the percentage of people dissatisfied due to draught (PD) 

as a function of air temperature, t , mean velocity v, and a 
turbulence intensity, Tu. 
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Figure 3 Combinations of mean air velocity, air temperature and 

turbulence intensity, which will cause 10% dissatisfied. 

Calculated from the model of draught risk. 

Po = 3.143(34-t ><v-o.o5> 0 · 6223+ o.3696v Tu(34-t ><v-o.5) 0 · 6223 
a a 

for v<0.05 m/s insert v = 0.05 m/s 

for PD>lOO% use PD = 100% 

Figure 3 shows some features of the model of draught risk. 

The importance of turbulence for the sensation of draught may 

explain many complaints occuring in practice although the mean 

velocity may meet existing comfort standards (14,15,16). There is a 

need to update these standards to include this new insight in 

draught risk. People do not like velocity fluctuations. The strategy 

to avoid draught is therefore to keep the mean velocity and the 

turbulence intensity in the occupied zone as low as possible. This 

can be done by selecting a proper air distribution system. 

Displacement ventilation with low turbulence seem to be promising 

for many applications. Any reduction in the ventilation requirements 

caused by reduction of pollution sources may also decrease the mean 

velocity in the occupied zone and thus simultaneously reduce the 

risk of draught. 
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conclusions 

A new unit, the "olf" is introduced to quantify pollution sources 

contributing to stale, stuffy and unacceptable indoor air. 

A field study in twenty commercial buildings identified substantial 

pollution sources in materials in the spaces and in the ventilation 

systems • 

The quantified pollution sources explain the reasons for the sick 

building syndrome. They explain why apparent high ventilation rates 

may be insufficient to provide acceptable air quality. They explain 

why co2 often fails to predict acceptable indoor air. They explain 

why natural ventilation in some cases may provide better air quality 

than mechanical ventilation. 

Indoor air quality should be improved by systematic reduction of 

indoor pollution sources. 

Required ventilation rates should be specified per olf and the olf

load in space and system should be estimated in the future. 

A model is introduced predicting the draught risk as a function of 

air temperature, mean velocity and turbulence intensity. People are 

more sensitive to turbulent air flow than earlier anticipated. The 

risk of draught should be diminished by proper air distribution to 

decrease air velocity and turbulence in the occupied zone. 
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DE BETEKENIS VAN DE FONETIEK EN DE AUDIOLOGIE VOOR DE SPRAAK-

OVERDRACHT IN ZALEN 

Prof.dr.ir.R.Plomp 

Instituut voor Zintuigfysiologie TNO, Soesterberg, en 

Vakgroep Keel-, Neus-, en OOrheelkunde en Audiologie, VU Amsterdam 

Waarschijnlijk is er geen onderdeel van de akoestiek waarin het aan

deel van de geaccumuleerde ervaring een grotere rol speelt dan de 

zaalkoestiek. Dit geldt ook voor de spraakoverdracht waartoe we ons 

hier beperken. In feite is daarbij de zaal het fysische kanaal via 

welke het door de spreker als bron uitgezonden signaal wordt overge

bracht naar de luisteraar als ontvanger. De akoesticus pleegt zich 

over het algemeen nauwelijks te verdiepen in het specifieke karakter 

van dat ingangssignaal - het terrein van de foneticus noch in de 

specifieke eigenschappen van het gehoororgaan - het terrein van de 

audioloog. Dit zal ook wel samenhangen met de geheel verschillende 

historische achtergronden van de genoemde drie disciplines: voor de 

akoestiek is deze de natuurkunde, voor de fonetiek de letteren en 

voor de audiologie de geneeskunde. Men ziet dat we hier zelfs met 

drie verschillende faculteiten van doen hebben. 

De verklaring van de in het begin gesignaleerde grote rol van de er

varing in de zaalakoestiek zal m.i. voor een belangrijk deel gezocht 

dienen te worden in het gebrek aan integratie van de drie gebieden. 

Dit gebrek is voor de foneticus en de audioloog zeker niet minder 

funest dan voor de akoesticus. Men kan de fonetiek niet goed bedrij

ven zonder te beseffen wat de overdracht met het spraaksignaal doet 

en hoe het oor dit signaal percipieert. Evenmin is het mogelijk die 

perceptie los te zien van de eigenschappen van de binnenkomende sig

nalen. Pas in de laatste jaren beseft men meer en meer dat de drie 

gebieden in hoge mate op elkaar zijn aangewezen. 

-24-



Het is mijn taak u iets te vertellen van wat dit voor de zaalakoes

tiek heeft opgeleverd. Ik zal daarbij eerst de aandacht richten op 

het spraaksignaal en vervolgens op het gehoororgaan. 

Karakteristieken van het spraaksignaal 

~ls we een signaal zo getrouw mogelijk van een punt ~ naar een punt 

B willen overbrengen, dan moeten we de eigenschappen van het zich 

tussen ~ en B bevindende kanaal zo goed mogelijk afstemmen op de 

eigenschappen van dat signaal, uiteraard voorzover deze door'het 

ontvangende sys~eem kunnen worden gedetecteerd. Een goed voorbeeld 

hiervan is de televisie. Wij wensen immers, dat de afbeeldingskwali

teit van de beeldbuis zodanig is dat de details niet verloren gaan. 

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het bekende testbeeld, 

bestaande uit grovere en fijnere rasterpatronen. Naarmate de afbeel

dingskwaliteit slechter is, zal eerder een versmering van deze pa

tronen optreden. 

Het is tegenwoordig in de optica voor het beoordelen van de kwaliteit 

van optische systemen en fotografische emulsies gebruikelijk met 

rasters te werken, waarvan de intensiteit sinusvormig varieert. Door 

nu van de optische of fotografische afbeelding de intensiteitsver

houding van de lichte en donkere banen als functie van de spatiele 

frequentie (aantal banen per lengte-eenheid) te meten, krijgt men de 

zogenaamde modulatie-overdrachtfunctie die een uitstekende maat is 

voor de kwaliteit van de afbeelding. 

~chteraf bezien heeft het verrassend lang geduurd voordat het inzicht 

doorbrak dat de modulatie-overdrachtfunctie ook in de zaalakoestiek 

een belangrijke rol zou kunnen spelen. In 1973 publiceerden Houtgast 

en steeneken hun eerste artikel, waarin de rol van de modulatieover

drachtfunctie als voorspeller van de spraakverstaanbaarheid werd 

uiteengezet. Daarna heeft het nog meer dan tien jaar geduurd, voor

dat de betekenis van deze ontwikkeling internationaal werd erkend en 

zowel in meetvoorschriften als in meetapparatuur haar beslag kreeg. 

Inmiddels verscheen er vanuit het IZF een hele reeks publikaties, 

waarvan ik hier slechts de belangrijkste resultaten zal kunnen mede

delen. 
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zoals van visuele beelden de intensiteit in twee ruimtelijke dimen

sies varieert, zo is dat bij de spraak het geval als functie van de 

frequentie en de tijd. Elke spraakklank heeft een specifieke spec

trale samenstelling en de opeenvolging van klanken betekent dat die 

spectrale samenstelling voortdurend verandert. Daar de overdracht in 

de zaal voornamelijk gevolgen heeft voor de temporele aspecten van 

het spraaksignaal, is het van .belang dit signaal juist in die termen 

te beschrijven. Dit moeten we dan voor de verschillende spectrale 

componenten doen. 
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Figuur 1. De bovenste grafiek geeft een voorbee1d van het intensi
teitsverloop van een stukje gefilterde spraak, band-· 
breedte 700-1400 Hz. Daaronder is hiervan een 1/3 octaaf
analyse weergegeven: de verticale schaal (modulatieindex) 
is de intensiteit van de frequentiecomponenten van de 
omhu11ende relatief tot de gemiddelde intensiteit van de 
betreffende octaafband spraak (Houtgast en Steeneken, 
1985). De vertica1e streeplijnen geven de omvang aan van 
het modu1atiefrequentiegebied dat voor de berekening van 
de STI wordt gebruikt. 
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In Figuur 1 geeft de bovenste afbeelding a1s voorbee1d het intensi

teitsver1oop van een stukje spraak aan, dus de omhu11ende van het 

spraaksignaal met een middenfrequentie van 1000 Hz (band 100-1400 

Hz). van zo een omhu1lende kan dan weer een frequentie-ana1yse worden 

uitgevoerd, waarvan het resultaat in de onderste grafiek is weerge

geven. In dit geval voor fi1terbandbreedten van 1/3 octaaf. We zien, 

dat de temporele fluctuaties van de omhu1lende van het spraaksignaal 

een maximum heeft bij frequenties rond 3 Hz (ruwweg het aantal 1et

tergrepen per seconde) en zich uitstrekt over een gebied van 0,25 Hz 

tot 16 Hz. Wil een akoestisch overdrachtsysteem de spraak op een ge

trouwe wijze overbrengen, dan zal van dit frequentiegebied niet te

vee1 verloren mogen gaan. 

Wat doet nu de zaal? A1s we even afzien van stoorlawaai, dan is het 

kenmerkende van de ruimte dat het spraaksignaal langs een groot aan

tal wegen met verschillende looptijden het oor van de luisteraar be

reikt. Wellicht zijn er enkele sterke ref1ecties, maar het meeste 

ge1uid zal via herhaalde weerkaatsingen, tezamen als naga1m aange

duid, arriveren. Deze nagalm betekent een versmering van de fijnere 

details, een verzwakking van de hogere modulatiefrequenties van de 

omhul1ende. Hebben we met een zuiver diffuus geluidveld te maken, 

waarbij het geluid van alle kanten met ge1ijke intensiteit op het 

oor valt (achter in de zaal), dan is het verloop van de verzwakking 

als functie van de modulatiefrequentie, dus de modulatie-overdracht

functie, op eenvoudige wijze te berekenen. 

In Figuur 2 is deze functie voor.een aanta1 nagalmtijden (de tijd 

waarin het geluid na p1otselinge beeindiging 60 dB in niveau terug

valt) weergegeven. De modulatie-overdrachtfunctie verschuift voor 

elke verdubbeling van de nagalmtijd naar een factor 2 lagere modu1a

tiefrequenties. Ter vergelijking is de modu1atie-overdrachtfunctie 

van het oor eveneens gegeven. We zien, dat deze correspondeert met 

een nagalmtijd van ca. 0,125 sec, ver beneden de waarden zoals we 

deze bij ruimten vinden (huiskamer ca. 0,5 sec, concertzaa1 ruim 2 

sec). Dit betekent, dat altijd de zaal de beperkende factor is. 
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Figuur 2. 
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Grootte van sinusvormige intensiteitsvariaties op een 
punt in het diffuse geluidveld relatief tot de grootte 
bij de geluidbron als functie van de modulatiefrequentie, 
de zogenaarnde modulatieoverdracht-functie. Parameter is 
de nagalmtijd. De meetpunten (gemiddelden en standaard
deviaties voor 50 normaal-horenden). 

Figuur 3 illustreert wat het effect is voor de modulatiefrequenties 

van het spraaksignaal van Figuur l, zowel voor een nagalmtijd van 

1,5 sec als voor constant lawaai met het spectrum van gemiddelde 

spraak en even sterk als het spraaksignaal. De modulaties worden in 

beide gevallen duchtig verzwakt. Dit betekent een vermindering van 

de verstaanbaarheid. 

De kracht van deze benadering van de spraakoverdracht in termen van 

de modulatie-overdrachtfunctie wil ik toelichten door de vraag te 

behandelen waarom nagalm, gezien haar negatief effect op de verstaan

baarheid, toch wordt toegepast. Zou het niet veel verstandiger zijn 

te streven naar een zo kort mogelijke nagalmtijd? Deze redenering 

zou opgaan als het in de zaal volkomen stil zou zijn, want het niet 

door nagalm versterkte spraaksignaal zou op grotere afstand wel zacht . 

zijn, maar nog uitstekend te verstaan, aangenomen dat het nog vol

doende boven de gehoordrempel van de luisteraar ligt. Ook bij storend 

lawaai dat van buiten in de zaal doordringt - zelfs bij een stoorbron. 

in de zaal op dezelfde afstand tot de luisteraar als de spreker -

heeft nagalm alleen maar nadelen, omdat het dan immers het stoorla

waai in dezelfde mate versterkt zodat de signaal-ruis-verhouding, 

bepalend voor de verstaanbaarheid, niet toeneemt. 
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Figuur 3. De bovenste grafiek geeft de modu1atie-overdrachtfuncties 
bij naga1m (diffuus ge1uidve1d) met een naga1mtijd van 
1,5 sec respectieve1ijk bij constant 1awaai met een sig
naa1-ruis-verhouding van 0 dB (ge1ijke sterkte). 
De onderste grafiek toont voor beide condities de ver
zwakking van de modu1aties van het spraaksignaa1 van 
Figuur 1. 

Nagalm als positieve factor voor de verstaanbaarheid heeft a1leen 

zin a1s de storende 1awaaibronnen zich op relatief korte afstand van 

de luisteraar bevinden, in het zogenaamde directe veld. Dan versterkt 

het gereflecteerde ge1uid we1 het spraaksignaa1, maar niet of nauwe-

1ijks het stoor1awaai, zodat de signaa1-·ruis-verhouding toeneemt. 

A1s voorbee1d is in Figuur 4 een aantal met behu1p van de aanpak met 

spiegelbronnen berekende modulat~e-overdrachtfuncties getekend voor 

een luisteraar op flinke afstand van een spreker in een VOlle zaal 

met achtergrond1awaai (geroezemoes), waaraan alle aanwezigen, dus 

z.owel dicht bij de luisteraar als op grotere afstanden, gelijkelijk 

bijdragen. Parameter is de (gelijke) geluidabsorptiecoefficient van 

de vier wanden. De grafiek laat zien, dat de krommen voor 

-29-



a = 1 (minimale nagalm) en a = 0,1 (veel nagalm} over het re-w w 
levante gebied van de modulatiefrequenties aanmerkelijk lager liggen 

dan de krommen voor a w 
tijd van 0,6- 0,7 sec. 

0,4 - 0,6 corresponderend met een nagalm-

Het gaat dus om een optimale nagalmtijd, die enigszins toeneemt met 

het lawaainiveau, alsmede met de grootte van de zaal. Toepassing 

van de modulatie-overdrachtfunctie kan ons inzicht in de betekenis 

van de verschillende factoren versterken. 
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Figuur 4. Met behulp van de spiegelbronmethode berekende modulatie-· 
overdrachtfuncties voor een punt achter in een recht
hoekige zaal (30m x 20m x lOrn) met een 100% geluidabsor
berende vloer, een 100% reflecterend plafond en een la
waaibijdrage per persoon (1 per m2) van -35 dB ten op
zichte van het geluidniveau van de spreker (beide op lm 
afstand gemeten}. Parameter is de (gelijke) geluidab
sorptiecoefficient van de vier wanden (Plomp. Steeneken 
en Houtgast, 1980). 

Het is mogelijk gebleken uit de modulatie-overdrachtfuncties voor de 

verschillende octaafbanden van het spraakcentrum via een optimalise

ringsalgoritme een enkel getal af te leiden: de STI (spraaktransmis

sie-index}, die goed correleert met de verstaanbaarheid. In deze be

rekening wordt in feite het effect van echo's en nagalm omgerekend 

in stoorlawaai met de signaal-ruisverhouding als uiteindelijk crite

rium. 
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Figuur 5 geeft als voorbeeld berekende contouren van gelijke STI voor 

de combinatie van nagalm (diffuus geluidveld) en lawaai (geroeze

moes). De onderste reeks van vijf verbonden meetpunten geeft de sig

naal-ruis-verhouding, waarbij normaal-horenden nog juist 50\ van 

losse zinnen correct verstaan (op de andere meetpunten wordt later 

ingegaan). Als vuistregel kan worden aangehouden dat voor een rede

lijke verstaanbaarheid de STI 0,45 dient te zijn, voor goede ver

staanbaarheid 0,6 en voor uitstekende verstaanbaarheid 0,75. 

Met enkele voorbeelden zal de betekenis van de STI voor h~t ontwerpen 

van voor de spraakoverdracht goede zalen worden toegelicht. 
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Figuur 5. Lijnen van gelijke STI voor nagalm, gecombineerd met ge
roezemoes. De onderste serie meetpunten geven de gemid
delde signaal-ruis-verhouding, nodig voor normaalhorenden 
voor het nog juist correct kunnen verstaan van 50% van 
de zinnen: de andere series betreffen groepen bejaarden 
met toenemende slechthorendheid (Duquesnoy en Plomp, 
1980). 

In de eerste plaats laat Figuur 6 zien hoe goed het concept van de 

modulatieoverdrachtfunctie de in de praktijk gevonden vuistregel 

bevestigt, dat binnen 70-80 msec arriverende nagalm als nuttig moet 

worden beschouwd, daarentegen nagalm die later aankomt, als ruis 

moet worden behandeld. 
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Figuur 6. De getrokken kromme geeft het verband tussen de nagalm
tijd T en de waarde van STI (rechter schaal), respectie-· 
velijk equivalente signaal-ruis-verhouding (linker 
schaal), berekend voor diffuse nagalm. De onderbroken 
krommen i.llustreren de traditionele vuistregel, waarbij 
een equivalente signaal-ruis-verhouding wordt afgeleid 
van de verhouding tussen de intensiteiten van vroege 
versus late frequenties, met een criterium tussen 60 en 
90 msec (Houtgast, Steeneken en Plomp, 1980). 

In Figuur 7 is het resultaat van een door van Rietschote ontwikkeld 

computerprogramma (Van Rietschote, Houtgast en Steeneken, 1981) 

weergegeven, waarmede via doorrekening van een groot aantal geluid

stralen ('raytracing') lijnen van gelijke STI kunnen worden bepaald. 

Vergelijking van de twee grafieken laat zien wat de winst is van het 

onder een hoek van 79° in plaats van 90° plaatsen van de achterwand. 

In Figuur 8 komen de mogelijkheden het best tot uiting. Via de stra

lenberekening blijkt hoe groot de winst in verstaanbaarheid is van 

een goed gedimensioneerde zaal boven een van rechthoekige vorm. 

Niet aileen bij het ontwerpen van zalen, maar ook voor het meten van 

de verstaanbaarheid in bestaande situaties is de STI-methode van 

grote waarde gebleken. Op snelle wijze kunnen voor een groot aantal 

plaatsen de effecten van veranderingen (het treffen van akoestische 

maatregelen of bijvoorbeeld het aanbrengen of verplaatsen van luid

sprekers} worden bepaald. Een snelle versie van de oorspronkelijke 

methode wordt onder de naam RASTI door de firma Bruel & Kjaer in de 

handel gebracht. 
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Figuur 7. Voorbeeld van een verzameling contouren van gelijke STI, 
illustrerend het effect van het onder een hoek.van 79° 
plaatsen (onderste grafiek) van de achterwand van een 
zaal met dezelfde afmetingen als in Figuur 4 en akoes
tisch harde wanden (Houtgast en Steeneken, 1985). 

Het probleem van de slechthorenden 

We hebben gezien dat via het concept van de modulatie-overdracht

functie met succes een methode kon worden ontwikkeld voor het langs 

fysische weg bepalen van de kwaliteit van de spraakoverdracht in 

zalen. Hierbij zijn zowel de spreker als de luisteraar in feite als 

constanten beschouwd door uit te gaan van een gemiddelde spreker en 

een gemiddelde luisteraar. 
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Figuur 8. Vergelijking van de STI voor twee ruimten met gelijk vo
lume en nagalmtijd. Voor de niet-rechthoekige zaal re
sulteren de zorgvuldig gekozen vorm en absorptie en dif
fusiecoefficienten (= fractie van de geluidenergie die 
diffuus wordt gereflecteerd) van de begrenzende vlakken, 
in de tabel genoteerd, in een aanzienlijk hogere STI, 
zowel voor een stille zaal als bij meer geroezemoes, 
uitgedrukt in dezelfde maat als bij Figuur 4. De globale 
STI geldt voor de simpele benadering van een diffuus ge
luidveld in plaats van de berekening volgens de 'ray
tracing'-methode (Van Rietschote en Houtgast, 1983). 
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vooral ten opzichte van de luisteraar is dit eigenlijk een ontoelaat

bare versimpeling, met name voor de bejaarden die vaak moeite hebben 

met het verstaan van spraak onder moeilijke ornstandigheden. OOk hier

aan dient aandacht te worden geschonken. 

Het is in de audiologische praktijk reeds een lange traditie .de mate 

van slechthorendheid af te lezen uit de gehoordrempel in stilte voor 

zuivere tonen en voor losse woorden. Deze aanpak is voortreffelijk 

voor diagnostische doeleinden, maar is niet optimaal voor het bepalen 

van de auditieve handicap. De belangrijkste klacht van vele slecht

horenden is niet dat zij spraak in stilte niet kunnen verstaan, maar 

dat ze zoveel hinder hebben van omgevingsgeluiden, zoals geroezemoes, 

etc. Kortom, het gaat ook hier in de eerste plaats om de signaal

ruis-verhouding. Daarbij komt nog het probleem, dat voor velen het 

gebruik van een hoortoestel veel minder baat geeft dan zij hadden 

verwacht. 

Bij nadere bestudering van het probleem bleek het nuttig een model 

van het spraak-verstaan te ontwikkelen, geheel in termen van de sig

naal-ruis-verhouding (Plomp, 1978). Het zou te ver voeren hier de 

verschillende merites van dat model te behandelen (zie voor een 

overzicht Plomp, 1986). Ik beperk me tot het punt van de verstaan

baarheid bij lawaainiveaus die zo hoog zijn dat de eigen gehoordrem

pel van de slechthorende in stilte geen rol meer speelt. Voor de 

meeste auditief gehandicapten is dat voor lawaainiveaus boven 50 a 
60 dB het geval. 

De belangrijkste categorie auditief gehandicapten zijn de bejaarden. 

Daarom is het interessant na te gaan hoe het gehoorverlies toeneemt 

met de leeftijd. Hiervoor nemen we als maat de signaal-ruis-verhou

ding nodig voor het nog juist kunnen verstaan van 50\ van zinnen, 

die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld werden (Plomp en Mimpen, 

1979). Figuur 9 laat zien hoe vanaf ca. 50 jaar deze drempel pro

gressief toeneemt met de leeftijd. Een 'modale' luisteraar van 75 

jaar heeft volgens de getrokken kromme een 3 dB grotere signaalruis

verhouding nodig dan jongeren. 
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Het kan lijken dat 3 dB niet zoveel is, maar in termen van de kans 

op het verstaan van spraak in het kritische gebied maakt 3 dB een 

aanzienlijk verschil: 

(1) 30% in de afstand tot de spreker (in het directe veld); 

(2) ruim 50% in de kans op het correct verstaan van zinnen van de

zelfde spreker, of 

(3) ca. 25% in de kans op het verstaan van een willekeurige spreker. 

CD 
"0 
c 
=10 
Cl 

Ql 

·a a 
c 
c 

.J'.: 6 
1.) 
Ql 
<IJ g. I. 
... 
0 

- 2 lA 
lA 

_Q 

... 
0 
Gl 

s::. 20 30 40 50 60 
age 

70 80 90 100 

Figuur 9. Gehoorverlies van spraak aangeboden tegen een achtergrond 
van lawaai, uitgedrukt in de signaal-ruis-verhouding, 
nodig voor het correct verstaan van 50% van zinnen, als 
functie van de leeftijd. De bij de krommen genoteerde 
getallen betreffen de percentages van de leeftijdsgroepen 
met een verlies hoger dan de betreffende kromme {Plomp, 
1986). 

Als belangrijkste oorzaken van deze verminderde gehoorscherpte kun

nen worden genoemd: verbreding van de auditieve 'filters', waardoor 

het spraaksignaal minder goed van het stoorlawaai worden gescheiden, 

en doofheid voor de hoge tonen van het spraaksignaal. 
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Laten we nu eens nagaan hoe groot de hinder is, die auditief gehandi

capten ondervinden van nagalm. Hiervoor werd bij groepen bejaarden 

met verschillende grootte van het gehoorverlies de drempel voor het 

juist verstaan van 50\ van zinnen bepaald, zonder nagalm en voor een 

aantal nagalmtijden (diffuus geluidveld). Het resultaat .is in de 

reeds eerder besproken Figuur 5 weergegeven. We zien, dat ook voor 

deze groepen het verloop van de meetpunten in goede overeenstemming 

is met de contouren van gelijke STI. Dit is erg belangrijk voor het 

vaststellen aan welke eisen een zaal moet voldoen, wil zij akoestisch 

aanvaardbaar zijn voor auditief gehandicapten. Aangezien een verschil 

van 0,1 in STI correspondeert met 3 dB verschil in de drempel voor 

het verstaan van spraak tegen een achtergrond van geroezemoes zonder 

nagalm, kunnen we aan de bovengegeven drie vergelijkingsmaten voor 

het effect van 3 dB gehoorverlies in lawaai nog een vierde toevoe

gen: 0,1 in STI. 

we moeten over de consequenties hiervan voor de zaalakoestiek niet 

gering denken. Willen wij door reductie van de nagalmtijd een gehoor

verlies van 3 dB (in termen van de signaal-ruis-verhouding) compen

seren, dan moet de nagalmtijd gemiddeld in het voor de praktijk re-

. levante gebied met ruwweg een factor 2 worden verminderd. Uiteraard 

geldt dit voor harde ruimten met een lange nagalmtijd en niet voor 

het geval van een optimaal afgestemde nagalmtijd, zoals we deze bij 

de behandeling van Figuur 4 bespraken. In het laatste geval kan ai

leen goed gedimensioneerde electronische versterking uitkomst bieden 

voor de auditief gehandicapte. Deze versterking zal er op gericht 

moeten zijn de signaal-ruis-verhouding (nagalm mede als ruis gere~ 

kend). bij de luisteraar te vergroten. Hierop moet alle nadruk worden 

gelegd. Het hoortoestel kan immers (afgezien van een ringleiding) in 

dit opzicht geen uitkomst bieden, omdat het zowel de spraak als de 

stoorgeluiden versterkt (Plomp, 1986). 
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Resumerend kan gezegd worden, dat de compensatie voor auditief ge

handicapten op effectieve wijze in de STI kan worden uitgedrukt. 

Weten we welk percentage van de bejaarden wij tegemoet willen komen, 

dan geeft Figuur 9 de benodigde verbetering in signaal-ruis-verhou

ding, waarbij voor elke 3 dB de voor normaalhorenden vereiste STI 

met 0,1 dient te worden verhoogd. 

Slotopmerkingen 

Ik ben mij ervan bewust, dat in d~ze voordracht allerlei aspecten 

van de spraakoverdracht in zalen, zoals de rol van het horen met 

twee oren en de betekenis van het visuele contact, niet aan de orde 

zijn gekomen. Maar in plaats van een divers overzicht te geven, heb 

ik mij liever willen concentreren op enkele recente ontwikkelingen, 

die mij van grote betekenis leken en waarbij ik nauw betrokken ben 

geweest. Naar ik hoop, heb ik u hiermede duidelijk kunnen maken dat 

de zaalakoestiek gebaat is bij een intensiever contact met de fone

tiek en de audiologie. Ik verwacht dat de zaalakoestici ook in de 

toekomst van deze samenwerking nog zullen kunnen profiteren. 
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COMPUT~R MODELS FOR ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN 

Prof.T.W.Maver 

University of Strathclyde and Technical University of Eindhoven 

Designing buildings which are efficient in terms of their energy 

behaviour is of enormous importance - economically and socially. 

This paper attempts to evaluate the contribution which computer 

based models can make to energy efficient building design. 

The paper identifies four categories of energy model - steady state, 

simple dynamic, response function and numeric. These are compared in 

terms of their capabilities to deal with the complex range of energy 

flow paths which characterise the dynamic energy behaviour of 

buildings. 

The comparison highlights the conflict between accuracy and 

accessibility. Two approaches to the resolution of this conflict are 

discussed and proposals made for a system which, through the use of 

an 'intelligent front end', makes high accuracy models readily 

accessible to designers and researchers. 

Finally, the paper looks forward to the next generation of energy 

models in which users, according to their needs, will be able to 

compile an appropriate model from a repertoire of computing objects 

using a particular template. 
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Thermal Models 

Let us take, by way of example, those sub syltems Within buildings 

which contribute to the control of the thermal environment. 

In many building types in Northern Europe, the engineering services 

account for over half the capital cost of the building - ie 6% of 

the GOP. Much more importantly, the annual energy consumption in 

these buildings accounts for over half of all of the energy 

delivered annually in Europe. According to the estimates of the UK 

Department of Energy, up to 50% of this energy consumption could be 

saved by more energy conscious building design. 

What is less predictable, but economically even more significant, is 

the loss of efficiency in the operations taking place within 

buildings wich are environmentally unsuitable for their purpose: the 

social consequences in the Uk of the rise in energy prices over the 

last decade - in terms of fuel poverty and the demolition of homes 

unfit for human habitation - are truly tragic. 

In the early days of CAAD when many of us were committed (- as some 

of us still are ) to the development of integrated computer systems 

appropiate to the early conceptual stages of design decision making, 

there were rare opportunities to present prototype systems to prac

ticing architects. It was a safe bet, when such an opportunity 

arose, that the first questioner would query why the program 

attempted to calculate heat-loss 'surely a matter for the 

consultant and not for the designer'. 

In this abrogation of technical responsibility, the architect found 

a ready accomplice in the services engineer. After the design was 

complete, the engineer would, with appropriate 'factors-of-safety', 

multiply the area of the building envelope by a 'U' value, add the 

product of air-change-rate by building volume, double it, and choose 

a boiler twice that size. Little wonder that there is 50% saving to 

be made on those buildings which are yet to be prematurely 

demolished! 
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Regrettably, the conspiracy against the building owner/user did not 

end there. Those of us in CAAD sanctified the architects ig-

norance and the engineers naivety by encoding rules-of-thumb. Early 

energy progams had all the characteristics of engine-driven cylinder 

lawn mowers: ie the application of great power to a mechanism 

specifically designed to be handcranked! 

When it dawned on the Royal Institute of British Architects 

simultaneously and traumatically that: 

a. the energy behaviour of buildings may be significant, and that 

b. computers might have some modest role to play, if not in design 

at least in the low grade service activities of engineering 

consultants, there was an unholy rush to offer, commercially, a 

calculator based 'energymodel'. Little or no account was taken of 

long-standing research and development or of the growing body of 

results from attempts to validate increasingly sophisticated 

energy models. 

As shown by Clarke in his book Energy Simulation in Building Design 

(Clarke, 1985), the energy flowpaths in buildings are truly complex 

(Figure 1); factors to be considered include: 

- transient conduction through the building envelope 

- time-dependent sensible and latent heat gains 

- infiltration, natural controlled ventilation and air movement 

- shortwave solar radiation 

- longwave radiation exchange 

- shading of opaque and translucent surfaces 

- insolation of internal surfaces 

- time-varying convection 

- effects of moisture 
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Clarke identifies four categories of energy model steady state, 

simple dynamic, response function and numeric; each is concerned, at 

its own level, to satisfy the first and second laws of thermo

dynamics but, as the level of sophistication of the method falls, 

many of the active flowpaths are ignored and the method becomes 

indicative rather than deterministic. 

The categories are summarised as follows: 

- steady state: these methods (the RIBA Calculator is an example) 

nave no mechanism for the accurate inclusion of the effects of 

solar gain, casual gain, longwave radiation exchanges, plant 

operation, etc. and typically address only fabric heat loss. 

- simple dynamic: these methods are mostly based on regression 

techniques applied to the results of multiple parametric runs of 

more powerful modelling systems. 

- response function: by careful specification of system boundary 

conditions, these methods solve the partial differential heat 

equation as a means of modelling the dynamic response of the 

building. 

- numeric: finite difference methods allow the tracking of all 

relevant energy and mass flowpaths in the building and the 

simultaneous solution of the complete set of energy equations. The 

finite difference model ESP (Clarke, 1982 ) which is becoming 

accepted as a European standard is typical of this category 

approach. 

Not surprisingly, different approaches yield different results. 

In an exercise to determine the appropriateness or otherwise of 

building energy regulations introduced to the UK in 1979, the RIBA 

Calculator and ESP were both applied to a hypothetical but entirely 

typical building (ABACUS and VALTOS, 1919).Figure 2 compares the 

results, which could not be more at odds: ESP shows a minimum energy 

consumption at 60% glazing, the RIBA Calculator shows a maximum 

energy consumption at 60% glazing: to achieve a minimum consumption 

of energy, the user of the RIBA calculator would have gone for an 

un-glazed building! The energy regulations, in this particular case, 

would in fact have restricted the architect to a maximum of 25% 

.glazing. 
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But where does the truth lie? This question opens up the vexed 

issues of model validation and of the trade-off between accuracy and 

ease of use. Before these are considered, it is perhaps appropriate 

to generalise the discussion to other technical issues in building 

design. 

Lighting Models 

Lighting in buildings is now receiving considerable attention. 

Clearly the interaction of light and heat energy is central to 

serious study of the concept of integrated environmental design, 

and particulary to the contribution which fenestration and auto

matic switching can make to energy conscious buildings. 

According to Grant (Grant, 1987) the methods of calculating the 

reflected components of the light are what determine the sophis

tication and accuracy of the models. The most basic types rely on 

the split flux method. This assumes that light reflected inside a 

room will behave as if the room were the interior of a sphere and 

all surfaces were perfect diffusers (ie Lambertian). None of these 

assumptions are correct and so errors must inevitably be introduced 

by a simplification of this nature. 

Any mOdel written around this principal is unable to represent 

accurately an enclosure geometry that is non-orthogonal. The 

illumination at any point is considered as the sum of the 

illuminance from all sources incident on that point. 

To progress beyond this stage the ability to assess the inter

reflection of direct illuminance enables further realisation of the 

potential of the system. This level of model, eg SUPERLITE (LBL, 

1985) is the most sophisticated of those to be found in widespread 

usage. However, at this level there is still an inherent assumption 

in that the surfaces are only capable of being defined as perfect 

diffusers, the direct and reflected components being estimated by 

numerically integrating surface illuminances in iterative loops. 
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Internal reflection between surfaces is calculated from angle 

factors found by calculating the fraction of energy leaving an 

element of one surface which arrives at a second surface. It is a 

function of the relative orientation of the surfaces. their 

separating distance. intersurface obstructions and their reflective 

characteristics. The main problem in determining the angle factor 

using numerical methods is to ensure both reciprocity and conser-· 

vation of energy. Most techniques stress either one or the other of 

these requirements by, for example. calculating only half the angle 

factors or by attempting to ensure that all the elemental areas are 

equal. 

In most architectural environments there are a high proportion of 

surfaces that exhibit specular or off-specular properties. These are 

difficult to model unless a rigorous first principle approach is 

employed. This necessitates the deployment of a means of recursively 

tracking multiple reflections within an enclosure. eg DIM (ABACUS, 

1987). The recursive technique involves tracing a ray from reflec

tion until the intensity of the reflected ray falls below some thres-· 

hold value or some arbitrary number of inter-reflections is exceed

ed. Alternatively a simultaneous or matrix method may be employed 

involving the derivation of a matrix of coefficients which express 

the relationship between the surfaces. 

It is possible to establish a set of illuminocity balance equations 

of the form AL=E which can be solved simultaneously using standard 

matrix inversion techniques. 

The Problems 

The parallels between methods for technically evaluating the thermal 

environment and the lighting environment in buildings are echoed in 

the other aspects of technical performance. Evaluation of the acous

tic environment. for instance. can be carried out at various levels 

of rigour which almost exactly parallel the categories of model ap

propriate to heating and lighting. Even in structural analysis we 

see the equivalent of the 'steady-state' model and the 'finite 

differ-ence' (or in this case 'finite element') model. 
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Whichever aspect of the technical behaviour of the building is being 

evaluated, the designer is faced with the problem of choosing between 

relatively easy access to a simplistic model or relatively difficult 

access to a sophisticated model. The plea from architects for simple 

design tools is understandable but worrying: why, if we can model the 

physics of the phenomena, should we degrade the process to a 'rule

of-thumb' which, like the RIBA Calculator, may give wholly erroneous 

guidance? 

on the other hand, if sophisticated evalution systems are to be ac

cepted and used by designers, they will have to be available on af

fordable machines, easy to use, and operate at a technical level ap

propriate to the designer's knowledge. Particular difficulties faced 

by the user relate to 

- data input: the sheer quantity of data required to describe/ 

manipulate the building present a major problem. Not only is the 

gathering of this data a time consuming task but frequently the 

data has not yet been specified, as in the case at the early design 

stages. Also, due to the complex inter-relationships, ensuring the 

integrity of the data can demand very high levels of understanding 

of the underlying simulation principle. 

This creates two problems for the user. Firstly, if the data re

quested is not available, no help is provided to generate a sen

sible default. 

secondly, without a good knowledge of the simulation mechanism, 

the importance, and hence the required accuracy, of an individual 

piece of data is very difficult to judge. 

As well as the question of 'what', there is also the problem of 

'how' to input such a large quantity of highly inter-related data. 

The various factors associated with data acquisition, together 

with the users' often idiosyncratic conceputalisation of its inter

relationships, tend to conflict with the rigid question/answer 

style of input common to many of todays programs. 
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- control: generally, control of the appraisal does not require much 

sophisticated user interaction. At this stage the major difficulty 

faced by the user is the selection of the simulation parameters to 

produce a sufficient quality and quantity of output to allow a 

worthwile appraisal of the building. For the novice, a lack of un

derstanding of the implications of the selections being made can 

lead to confusion, or even erroneous deductions, due to the inade

quacy of the output data. 

- output: it is here that the requirements of the novice and expert 

differ most. The expert will be trying to detect patterns in and 

relationships between different building parameters, in order to 

build up a picture of the dominant energy flowpaths. To do this, 

all the data generated by the simulation has to be available and 

capable of being displayed in juxtaposition with any other data. 

The novice, on the other land, merely wishes a concise summary of 

the building performance, preferably in terms of those variables 

most meaningful to himself and his client. Unfortunately, due to 

the primitive nature of the system's output, the novice may ex

perience difficulty relating poor performance to the design de

cisions that caused the problem, or, indeed, even to the possible 

design modifications that could improve this performance. 

There are also problems for the software developers: 

The software structure is often extremely inflexible and 

unyielding. 

The program will have been conceived in a now outdated machine 

environment; this means that the structure is monolithic, imposing 

extreme management and updating difficulties. 

- The software structure is often inelegant, with the application 

knowledge inextricably bound to the source code. It is therefore 

extremely difficult to upgrade individual algorithms within the 

simulation since these may require the detailed knowledge of data 

structures, internal memory and the side effects of one change on 

the rest of the software package. 
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The way Forward 

There is a growing recognition of the need for a radically new ap

proach to the design, development and maintenance of the software 

for technical evaluation within CAAD systems. In the USA and in the 

UK very substantial funding has been allocated to the development of 

an Intelligent Front End a socalled KERNEL System for the evaluation 

of the energy behaviour of buildings: it is anticipated that the IFE 

and the Kernel concept could be extented to all areas of technical 

concern in building design. 

An appropriate Intelligent Front End for software to simulate some 

aspect of the technical performance of buildings might be structured 

as in Figure 3. This envisages the system as a suite of independent 

modules communicating via a central working memory, ie a sort of 

'blackboard'. The modules of such an IFE are: 

- Blackboard: this module is the communications centre of the system. 

The other modules examine the blackboard for information they can 

use, and post their results back on it. 

This scheme facilitates multiple use of information. eg one user 

statement posted by the dialogue handler may be useful simultane

ously for the user model, knowledge base, planner and building 

model. 

- Knowledge Base: the crucial area is the knowledge base, upon which 

everything else hangs, and the design/implementation of this con

stitutes the major part of the required development. 

Dialogue Handler: this would deal with the flexible, and 

extensible, command language, which would be designed to give the 

user the opportunity to volunteer information, abort or redirect 

the systems line of inquiry and give 'I don't know' replies. A 

state transition network would be used to provide maximum 

flexibility and to facilitate dialogue control by the user model. 
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- User model: the user would be classified in one of a small number 

of categories. For example, an 'architect' would not to be asked 

to provide information about the plant control strategy, whereas 

an 'energy modeller' would be expected to provide information 

about the timestep to be used for the simulation. The decision 

will be based on a user database, initialised by querying the 

user, and modified should the dialogue appear to be breaking down. 

- Plan Recognition: the user would be required to state his/her 

objectives in the predefined terms that the planner requires, eg 

overheating analysis. solar gain analysis, etc. However, should 

the dialogue be extended to allow natural language, then some form 

of plan recognition would become essential, and therefore the 

system, and in particular the planner, will be constructed such 

that an appropriate module can be added. 

- Planning: in order to avoid major modifications to existing 

software, planning would initially be restricted to selection of 

one out of a series of predefined processes. For example, if the 

user indicates that he/she wishes to investigate the possibility 

of overheating, the planner would initiate the relevant simulation 

and display the necessary output results in a separate window. 

- Building Model: this module would depend rather critically on the 

design of the knowledge base module. 

At the moment, it is envisaged as a fairly straightforward 

database. containing the building's geometry, construction, 

occupancy, etc, as input by the user or as supplied by the 

knowledge base. 

- Back-end Handling: initially this will simply extract the data 

from the building model and planner, creating the data and control 

files to drive the simulation in a 'batch' mode. 

The Kernel is an object-oriented system which can be used by model 

builders to construct programs of any architecture, for any purpose, 

from primitive objects. The system would allow different individuals 

and different organisations to operate within their own field of 

competence while having ready access to the developments of others. 
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The possible elements of the Kernel System are: 

A template which is constructed to define the objects and 

interconnections which will comprise the proposed model 

- This is passed to the harness which then constructs the program, 

outputing it in the form of a multi-object model, expressed in 

source or executable code, and located in one or more files 

- Objects exist to hold the working primitives which are manipulated 

by the Kernel 

- An object dictionary holds object definitions including a 

description of its data input and output 

- A management program exists to control the entry of objects and 

their dictionary entry 

Quite clearly, the implementation of an appropriate Intelligent 

Front End for existing models and the development of subsequent 

generations of models based on the Kernel requires sustained 

intellectual effort, significant sponsor funding and a deal of 

patience on the part of designers. But surely it will be worth it. 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ FAGO 

dr.ir. P.J.J. Hoen 

n.v. Bouwfonds Adviesgroep 

Hoevelaken 

1. Inleidinq 

Het valt niet mee om in een klein half uur een expose te geven van 

het wetenschappelijk onderzoek bij de vakgroep FAGO van de Faculteit 

Bouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Het vakgebied 

is omschreven als de wetenschap inzake: 

het doserende gedrag van bouwdelen ten opzichte van geluid, licht, 

lucht, vocht en warmte; 

de relatie tussen de fysische en bouwtechnische aspecten van de 

gebouwde omgeving en het behaaglijkheidservaren van de mens: 

de consequenties, voortvloeiend uit deze relatie, voor het bouwr 

kundig ontwerp en de technische voorzieningen. 

De scope van de vakgroep betrekt zich zowel op het binnenmilieu als 

het buitenmilieu (stedebouwfysika). Ik zal in het verdere verloop 

van mijn bijdrage het werkgebied van FAGO omschrijven als bouwfysika, 

hoewel het vakgebied in werkelijkheid meer bestrijkt. 

De opbloei van de bouwfysika komt voort uit de geweldige opmars van 

de computer, de energieproblematiek, de aandacht voor het milieu en 

de gewenste kwaliteitsverbetering in de bouw. 
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Ik zal ingaan op het reeds verrichte onderzoek, de mogelijkheden (en 

onmogelijkheden) van de groep en een aantal externe randvoorwaarden 

die in de toekomst een grote rol zullen spelen bij de inhoud van het 

bouwfysisch onderzoek. Deze bijdrage is dan ook opgedeeld in drie 

delen te weten: 

achtergronden 

verricht onderzoek 

toekomstige ontwikkelingen. 

2. Achtergronden 

2.1 Historie 

De vakgroep FAGO is in 1977 gevormd uit de groep Fysische Beheersing 

van het Binnenmilieu en deze naarn is ontstaan door medewerking van 

een tweetal toenmalige afstudeerders (hierbij gestimuleerd door een 

distillaat uit het noorden des lands). Sindsdien is de naam FAGO 

reeds aardig ingeburgerd in de bouwwereld. 

Vanaf het begin van de zeventiger jaren maakt aandacht voor het 

binnenmilieu deel uit van de opleiding voor bouwkundig ingenieur in 

Eindhoven. Het vakgebied is te omschrijven als een toepassingsweten

schap. De aanwezigheid van dit vakgebied aan een Technische Hoge

school betekende dat er vanaf die tijd op dit gebied op wetenschap

pelijk niveau onderwijs werd gegeven en onderzoek werd uitgevoerd. 

Een faculteit (en ook vakgroep) rechtvaardigt hedentendage haar 

existentie aan een Universiteit indien het onderwijs wordt afgenomen 

(d.w.z. voldoende belangstelling bij studenten) en indien er vol-

doende wetenschappelijke output wordt geproduceerd. 

Het binnen- en buitenmilieu van de gebouwde omgeving is een ontmoe

tingspunt voor werktuigbouwers, natuurkundigen en bouwkundigen. 

Hierbij wordt gekeken naar enerzijds de (door fysiologen, psychotogen 

en epidemiologen geformuleerde) behaaglijkheids- en gezondheidscri

teria voor de gebruikers en anderzijds op welke wijze tijdens het 

ontwerpen van de gebouwde omgeving aan deze criteria kan worden vol

daan. 
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Ter voorkoming van een babylonisch ontwerpproces van een gebouw is 

het noodzakelijk dat de actoren in zo'n proces elkaars taal begrijpen 

en onderhandelen vanuit gelijkwaardige posities. Deze aandacht voor 

het integraal ontwerpen over de volle breedte van de bouwfysica heeft 

in belangrijke mate het profiel van FAGO bepaald. 

2.2 De derde geldstroom 

De publiciteit rond activiteiten van de vakgroep op het einde van de 

zeventiger jaren en vooral de energieproblematiek hadden tot gevolg 

dat er vanuit de buitenwereld belangstelling ontstond voor FAGO-on

derzoek. Dit resulteerde in opdrachten in het kader van contractre

search. of zoals we het heden formuleren: "In een derde geldstroom". 

De eerste geldstroom is een rechtstreekse bijdrage van het Ministerie 

van onderwijs en Wetenschappen en de tweede geldstroom heeft betrek

king op door STW goedgekeurde onderzoekopdrachten. 

Voor het laten uitvoeren van contractresearch door derden zijn er een 

aantal moverende redenen die zeker in de aanvangsfase golden: 

onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgevers maar ook van 

de inkomsten van dergelijk onderzoek; 

goedkope arbeidskrachten in de vorm van studenten die graag een 

practisch afstudeeronderwerp wilden en medewerkers die niet gewend 

waren een urenadministratie bij te houden: 

universitaire faciliteiten; 

last but not least, kwaliteit. 

Kenmerkend bij dit onderzoek aan de toenmalige TH was de zorg voor 

continuiteit van de tijdelijke gecontracteerde onderzoekers. 

Bovendien gebeurde het uitvoeren van dergelijk onderzoek nogal eens 

in concurrentie met gevestigde onderzoekinstituten op deze toepas

singswetenschap. 

In 1982 is de werkgroep FAGO-TNO-TUE opgericht. Binnen dit samenwer

kingsverband werken FAGO en TPD medewerkers samen aan activiteiten 

voor derden. Na een voorzichtige start heeft deze samenwerking nu een 

vaste plaats in de onderzoekswereld verworven en functioneert ook als 

zodanig. voor de potentiele opdrachtgever betekent dit een betere 

aanspreekbaarheid, ervaren onderzoekers en een aangepast tarief. 
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Bij een dergelijke samenwerking blijven mijns inziens vanuit de TUE 

een tweetal aandachtspunten van belang. 

Zorg dat er ook onderzoek plaats vindt dat past binnen de filoso

fie van FAGO; zuiver academisch onderzoek kan meer betekenis heb

ben dan onderzoek dat moet voldoen aan door derden opgelegde cri

teria. 

OOk het onderwijsondersteunend onderzoek dient. voortgang te vin-· 

den. 

De activiteiten van de werkgroep hebben tot gevolg dat de derde 

geldstroom voor de vakgroep in feite onzichtbaar wordt. Hiervoor 

komt in de plaats een vergoeding voor de door de vaste medewerkers 

geschreven uren op 'contract research'. 

2.3. Bezuinigingen 

Bezuinigingen in het universitair onderwijs hebben geleid tot een 

grotere studiedruk voor de studenten, beperking van de personeels

sterkte en lage aanvangssalarissen voor promovendi. 

Studenten kunnen nauwelijks meer participeren in grensverleggend 

onderzoek daar het hun ontbreekt aan tijd om zich hier in te kunnen 

verdiepen. Daarnaast heb ik echter ook het idee dat ze zo gewend 

zijn aan "hapklare" studiebrokken dat ze minder interesse hebben in 

onderzoekwerk. Een ander aspect m.b.t. studenten, wat in feite niet 

thuishoort onder het kopje "bezuinigingen", is de toenemende indivi

dualiteit; afstuderen in een bouwteam komt dan ook veel minder voor 

dan in het verleden. 

Dat gemis aan vaste medewerkers en tijdelijk aangestelde promovendi 

het onderzoek afremt, behoeft geen betoog. 

3. Verricht onderzoek 

In het navolgende wordt een overzicht gegeven over het binnen de 

vakgroep verricht onderzoek. Bij het secretariaat is een volledig 

overzicht van alle wetenschappelijke en vakpublicaties aanwezig. 

Belangrijke onderzoekresultaten hebben geleid tot vier dissertaties. 

Bij het classificeren van het onderzoek is onderscheid gemaakt in 

praktijkonderzoek, modelonderzoek en procesonderzoek. 
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3 .1. Metingen 

De vakgroep heeft de beschikking over een vijftal laboratoria: 

- het laboratoriurn voor warmte en vocht met o.a. de mogelijkheid 

voor het bepalen van de warmtegeleiding van homogene materialen 

(het twee platen apparaat) en samengestelde constructies (de hot 

box) en meetsondes voor het meten van erg lage luchtsnelheden; 

- het laboratoriurn voor akoestiek met o.a. 3 geschakelde kamers 

(geluidtransmissiekamers) voor het meten van de luchtgeluidisola

tie van gebouwelementen, contactgeluidisolatie voor loopgeluid, 

geluidproductie van geluidbronnen en de geluidabsorptie van bou~ 

materialen; 

- het laboratoriurn voor licht en verlichtingskunde met de mogelijk

heid de lichtstroom van lampen te bepalen (de bol van Ulbricht) en 

de energielevering van verlichtingsarmaturen incl. eventuele af

zuiging te meten (de calorimeter). Er is een hemelluminantie

scanner ontwikkeld die wordt gebruikt voor het beschrijven van het 

aanbod aan daglicht in Nederland. 

- het laboratorium voor materiaalkunde voor het meten van mechani

sche, fysische en chemische eigenschappen van bouwmaterialen; 

- het klimaat-laboratoriurn waarin onderzoek wordt gedaan naar het 

behaaglijkheidservaren van groepen personen en waarbij hoofdzake

lijk de aandacht uitgaat naar de thermische behaaglijkheid. In deze 

klimaatkamer kunnen de wanden, de vloer en het plafond op een te 

bepalen temperatuur worden ingesteld en kan een buitenwand inclu

sief raamsysteem worden gesimuleerd. 

In al deze laboratoria wordt gebruik gemaakt van geavanceerde meet

apparatuur. De totale investering in laboratoria en apparatuur be

draagt ettelijke miljoenen guldens. 

Er zijn in het verleden legio onderzoeken uitgevoerd. Een niet uit

puttende opsomming van een aantal belangrijke projecten per disci

pline geeft een volgende overzicht. 
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Licht: 

• glans in het gezichtsveld 

beschikbaarheid van daglicht 

Geluid 

. Meettechniek (intensiteitsmetingen) 

• Laboratorium metingen 

- constructieonderdelen (binnenwanden, vloeren, deuren, 

dakelementen, beglazingen, schutbord van personenauto) 

- geluidarme productietechnieken 

- klankstaven voor vibrafoons 

-interlaboratoria-onderzoek (scheidingswanden. beglazing) 

• Praktijkmetingen 

- geluidschermen (rail- en verkeerslawaai) 

- muziekscholen 

- schouwburg 

- woningen 

- zwembaden 

- fabriekshallen 

- kerken 

- sporthallen 

- windmolens 

Warmte 

• Behaaglijkheid van het binnenmilieu in werksituaties . 

. Warmtehuishouding van gebouwen: 

- fabriekshallen 

- kantoren 

- scholen 

- ziekenhuizen 

- woningen 
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.Detailmetingen 

- installatieonderdelen (luchtbehandelingskasten) 

- verificatiemetingen rekenmodellen 

- luchtdoorlatendheidsmetingen 

warmtegeleidingscoefficient van bouwmaterialen. 

Vocht 

. Vochttransport in de kruipruimte en door de beganegrond vloer 

3.2. Modelonderzoek 

Ret bedrijven van bouwfysica zonder de hulp van rekenmodellen is 

heden ten dage ondenkbaar. Er wordt binnen de vakgroep erg veel 

aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de computermodellen. 

Rierbij wordt zowel aandacht geschonken aan absoluut nauwkeurige 

modellen als oak aan modellen die afgestemd zijn op de dagelijkse 

bouwpraktijk. De meeste inspanning is daarbij uitgegaan naar ther

mische gebouwmodellen (KLI, ELAN) en daarnaast oak naar een bereke

ning van koudebruggen, verlichtingssterkten en luminatieverhoudingen 

in een ruimte en de berekening van het geluidveld en spraakverstaan

baarheid in grate ruimten zoals fabriekshallen. In internationaal 

verband wordt oak ervaring opgedaan met buitenlandse programma's 

voor de berekening van de dynamische warmtehuishouding van gebouwen 

zoals ESP. Onlangs is er een begin gemaakt met de modelmatige be

schrijving van de klimatiseringsinstallatie en het vochttransport in 

gebouwen. Ret streven naar steeds betere programma's blijft een con

tinu aandachtspunt vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Vanuit de 

bouwpraktijk is hier niet altijd behoefte aan. Dit brengt me bij het 

laatste onderzoeksveld, het procesonderzoek. 

3.3. Procesonderzoek 

Inbreng vanuit de bouwfysica bij het ontwerpen van de gebouwde om

geving vereist advisering, toegespitst op de afzonderlijke fasen van 

het ontwerpproces, d.w.z. grof in het begin en fijn op het einde. 

Vanaf de start van de vakgroep wordt dan ook onderzoek verricht op 

dit gebied, zoals: 
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- studie naar het ontwerpproces 

- ontwikkeling van ontwerphulpmiddelen voor energiezuinige 

woningbouw en eenvoudige bouwkundige luchtcollectoren 

- start van een bouwfysisch model voor niet-woongebouwen 

4. Ontwikkelinqen 

4.1. De markt 

Teneinde in de toekomst nog in voldoende mate door derden betaald 

onderzoek te kunnen verrichten, is het verstandig om FAGO in groter 

verband te bekijken. 

In een onlangs verschenen SBR-publicatie "Inveritarisatie in de bouw

nijverheid" wordt een overzicht gegeven van de besteding van onder

zoeksgeld. Figuur 1. is overgenomen uit dit rapport. 

Budgetverdeling naar sectoren 
(verdeling in percentages van he! to tole c. I.a. budget ad f. 1L6 8 min l 
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Figuur 1. Budgetverdeling naar sectoren (verdeling in% van het 

totale budget van f 146,8 mln.) 
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Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op het gebied van technisch 

onderzoek met betrekking tot de nieuwbouw van woningen. Dit laatste 

vindt wellicht zijn oorzaak in de bijstelling van de bouwvoorwaarden 

door de overheid (22 suppl. Model Bouwverordening : Bouwbesluit). 

Dat het onderzoek zich heeft geconcentreerd op de nieuwbouw is 

bovendien begrijpelijk daar hier het potentieel aan innovaties het 

grootst is. Toch is dit een gegeven dat op termijn niet te continu

eren valt. De nieuwbouw in Nederland neemt af en de leeftijd van de 

bestaande voorraad neemt toe, (bijvoorbeeld voor de woningbouw is de 

jaarlijkse nieuwbouw ca. 90.000 bij een voorraad van 5.200.000 wo-· 

. ningen). De bestaande bouw krijgt in de toekomst meer de aandacht. 

Wetenschappelijk gezien is de bouwfysica in de bestaande bouw natuur

lijk gelijk aan die van de nieuwbouw. Door de verschillende rand

voorwaarden verschilt de (bouwkundige) oplossing echter wel. 

Fundamenteel bouwfysisch onderzoek zal zich dan ook vooral richten 

op meet- en registratiemethoden. voor de vakgroep FAGO kan er daar

naast een taak liggen om de, op bestaande bouw toegesneden, bouw

fysica bruikbaar te maken voor de bouwpraktijk. Uit het SBR-rapport 

blijkt ook dat veel onderzoeksinstellingen actief zijn op gelijk

soortige onderzoeksterreinen. 

Zoals reeds eerder is gememoreerd, is sinds 1973 op nationaal en 

internationaal niveau veel geld gespendeerd aan energie-onderzoek. 

Alleen onderzoek in het deelgebied Geluid heeft hier niet van 

geprofiteerd. Deze geldstroom zal in de nabije toekomst blijven 

bestaan. Aangezien de bouwfysika zich in dit kader hoofdzakelijk 

bezig houdt met het besparen op energie, en niet met het "opwekken" 

ervan, wordt het onderzoeksaandeel voor de bouwfysika echter kleiner. 

Technisch weten we (bijna) alles over energiebesparen. 

Een interessant relatief nieuw onderzoeksgebied is de binnenlucht

kwaliteit. In het verleden is hier binnen FAGO niet zoveel aan 

gebeurd. Het onderzoek beperkte zich tot het meten van luchtinfil

tratie in gebouwen, de luchtdichtheid van de gebouwschil en de ont

wikkeling van een ventilatie rekenmodel. 
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Je zult je daarnaast ook moeten bezighouden met karakteriseren van 

bronnen en "put-termen" en met nieuwe begrippen zoals "ventilation 

efficiency". In feite is het ook een logisch vervolg op thermofysio

logisch ondezoek. Internationaal heeft deze overstap reeds plaats

gevonden, bijvoorbeeld bij de groep van Fanger in Copenhagen en bij 

de John B. Pierce Foundation in de USA. In Nederland is er nog wei

nig aandacht geschonken aan dit vakgebied. Onderzoekers in Wageningen 

houden zich weliswaar bezig met het registreren van luchtverontrei

niging, maar niet met een adequate oplossing, laat staan een verta

ling naar het ontwerpproces van een gebouw. 

De vraag naar hogere kwaliteit is ook in de bouw merkbaar. Tesamen 

met een grotere mondigheid van het publiek verklaart dit de markt 

voor objectieve criteria voor kwaliteitsbeoordeling, het ontwikke

len van meetmethodes en ook hier weer het vertalen naar goedgeachte 

oplossingen in de bouw. Zeker met betrekking tot het deelgebied 

warmte is hier nog wel het een en ander te doen. Recente voorbeelden 

zijn te vinden in het Bouwbesluit, zoals de gewenste luchtdichtheid 

van gebouwen, de f-waarden voor koudebruggen en eisen die aan de be

gane grondvloer worden gesteld. Het karakteriseren van een koudebrug 

met een temperatuurfactor is dan misschien fysisch een eenduidige 

zaak, maar is niet hanteerbaar voor de bouwpraktijk. Luchtdichtheid 

van de gebouwschil is net ook al aan de orde geweest. vanuit de ge

bruiker is het reeel om eisen te formuleren die gelden voor de hele 

levensduur van een gebouw en niet alleen tijdens de oplevering van 

de woning. Weten we wel voldoende over de invloed van veroudering en 

verwering op de luchtdichtheid? Welke bouwkundige detailleringen 

zijn het minst gevoelig voor veroudering? Zo ziet u maar, er zijn 

nog voldoende vragen. 

Een aantal malen heb ik de kennisoverdracht richting ontwerpproces 

en bouwpraktijk benadrukt. De kasten puilen uit van de rapporten 

terwijl in de praktijk nog tegen elementaire bouwfysica wordt gezon

digd. Door steeds maar te zoeken naar innovaties wordt vaak onvol

doende aandacht geschonken aan het volledig uitnutten en overdragen 

van reeds verricht onderzoek. 
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Afstemming op de bouwpraktijk betekent rekening houden met de onze

kerheden in de realisatie en het beheer van de gebouwde omgeving. 

Een goed voorbeeld is het boek "Thermal Comfort" van P.O. Fanger. 

Hierin wordt een volledig overzicht gegeven van de factoren die 

belangrijk zijn voor de thermische behaaglijkheid incl. rekenregels. 

zuiver wetenschappelijk zijn er wellicht nog opmerkingen te plaatsen. 

Voor de praktijk is dit boekwerk echter bruikbaar. 

Kennisoverdracht vanuit de vakgroep vindt nu plaats zowel in de vorm 

van dictaten en leerboeken als ook door maatschappelijke dienstver

lening via commissiewerkzaamheden. 

5. De orqanisatie 

Bij het begin van deze bijdrage is reeds ingegaan op de invloed van 

bezuinigingen en inkrimping: een ontwikkeling die waarschijnlijk nog 

niet ten einde is. Prof. de Lange is in zijn afscheidscollege hier 

reeds ook op ingegaan. 

De breedte van het vakgebied en de noodzaak van een multidiscipli

naire samenstelling van de groep vereisen voor goed onderwijs en 

onderzoek een personeelsbestand dat, mijns inziens, de aanwezige 

sterkte te hoven gaat. 

Voor menige tak in het bedrijfsleven is dit een niet onbekend gege

ven. De beleidsmatige maatregel voor een voldoende profilering in de 

richting van de markt maar ook naar het Ministerie van onderwijs en 

Wetenschappen is dan ook specialisering; een specialisering met 

behoud van multidisciplinaire aanpak. 

Door de aanwezigheid van de werkgroep FAGO-TNO-TUE heeft de vakgroep 

meer beleidsvrijheid dan voorheen. Nationale en internationale samen

werking is daarnaast noodzakelijk om het hele bouwfysika vakgebied 

te bestrijken. 

6. samenvatting 

Wetenschappelijk onderzoek bij FAGO is noodzakelijk voor het verbe

teren van het onderwijs en als rechtvaardiging van het bestaan van 

de vakgroep aan een Technische Universitei~. 
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Kenmerkend voor het bouwfysisch onderzoek is de toepassing van fun

damentele wetenschappen binnen de gebouwde omgeving. 

Zwaartepunten hierbij zijn de aandacht voor de behaaglijkheids- en 

gezondheidscriteria van de gebruikers en voor het integraal ontwer

pen. Opdrachten voor contract research vorm(d)en de erkenning van 

kwaliteit van het onderzoek vanuit de bouwwereld. Dit gegeven en de 

toenemende bezuinigingen binnen de universitaire wereld hebben geleid 

tot de oprichting van een samenwerkingsverband met de TPD. 

Het uitgevoerde onderzoek heeft geresulteerd in een groot aantal 

vak- en wetenschappelijke publicaties en een viertal dissertaties. 

Hierbij is gebruik gemaakt van vijf laboratoria. Het onderzoeksveld 

bestrijkt praktijk-, model- en procesonderzoek. Vooral het model

onderzoek heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen. 

Belangrijke ontwikkelingen in de markt voor onderzoek zijn de speci

fieke problemen van de bestaande bouw. Dit is vanuit de bouwfysika 

meer een bouw- dan een fysikaprobleem. Andere mogelijkheden zijn er 

wat betreft onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit, kwaliteitsbeoor

deling en kennisoverdracht. om toonaangevend bezig te blijven, is 

specialisering tesamen met nationale en internationale samenwerking 

noodzakelijk. 
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BOUWFYSISCHE KENNIS EN DE BOUWPRAKTIJK 

Ir. L.C.J. van Luxemburg 

Technisch Physische Dienst TNO-TH. 

(Werk:groep FAGO-TNO-·TUE) 

De gebruik:s- en belevingswaarde van een ruimte of gebouw wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de bouwfysische kwaliteit. Immers 

als in een ruimte bijvoorbeeld de temperatuur niet goed is, een te 

hoog geluidniveau heerst of geen goede verlichting aanwezig is, dan 

wordt het functioneren in zo'n ruimte moeilijk. Te hoge vochtproduk

tie of vochtigheid kan condensatie of schimmelgroei tot gevolg heb

ben en leiden tot bouwschade. Enige kennis inzake de bouwfysika is 

daarom voor alle bij de bouw betrokkenen van belang. In welke mate 

hangt af van de rol die betrokkene in het bouwproces vervult. zo zal 

de kennis van een ontwerper verder moeten reiken dan van iemand op 

de bouwplaats. Voor de laatste is het bijvoorbeeld van belang om te 

weten hoe isolatiemateriaal wordt aangebracht en waarom, voorts dat 

naden en kieren geluidlekken zijn die uiteindelijk toch getraceerd 

worden. Daarbij komt, dat gezien de ontwikkelingen rond de kwaliteit 

van de werkplek (ARBO-wet), het belang van de bouwfysika 

in de nabije toekomst zeker nog zal toenemen. 

ondanks alle kennis die op bouwfysisch gebied is verworven, moet ge

constateerd worden dat deze kennis slechts fraqrnentarisch doordringt 

tot de boywpraktijk en daar helaas nog steeds geen gemeen-

goed is. Dit geldt zowel voor de meest elementaire basiskennis als 

voor de meer specialistische kennis. 
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Wat het eerste betreft is het veelzeggend dat, vrij recent nog, we 

bijvoorbeeld betrokken waren bij een probleem dat zich manifesteerde 

in een dagverblijf voor bejaarden. Het aanbrengen van een geluidab

sorberend verlaagd plafond had tegen de verwachting in het akoestisch 

klimaat van de ruimte verslechterd. Het bleek dat, om esthetische 

redenen. de geperste mineraalvezelplaten met latexverf op kleur waren 

gebracht. Noch architekt, noch leverancier, noch technische dienst 

zijn op het idee gekomen, dat de geluidabsorberende eigenschappen 

van de platen hierdoor volledig te niet gedaan worden. Het gevolg 

was wel dat de ruimte akoestisch te "hard" was en met name voor de 

mensen met een gehoorapparaat een onhoudbare situatie was ontstaan. 

Wellicht dat de toegankelijkheid van de meer specialistische kennis 

bemoeilijkt wordt door het feit dat veel bouwfysisch onderzoek be

trekking heeft op analyses van bestaande situaties. Daarbij worden 

specifieke (deel)processen bestudeerd of beschreven. Door de vaak 

stringente aannamen of randvoorwaarden, die voor het fysisch be

schrijven van de processen nodig zijn, wordt het vertalen van de op

gedane kennis naar wezenlijk andere situaties veelal niet eenvoudig. 

De resultaten worden daarbij kennelijk op een zodanige wijze gepre

senteerd dat het voor een bouwkundig ontwerper moeilijk is om hierop 

te anticiperen. Tevens bestaat het gevaar, dat het aantal deskundigen 

tot wie men zich zou moeten wenden voor een bouwfysisch probleem, 

gelijke tred houdt met de toename van de kennisomvang, met andere 

woorden dat er steeds meer (super) specialisten komen. Dit kan voor 

een opdrachtgever of ontwerper zeer ontmoedigend werken. 

Een tweede constatering is dat de kennisopbouw veelal eng monodisci

plinair gericht is. De kennis die beschikbaar komt is veelal het re

sultaat van aspectgerichte parameterstudies. Hierbij worden parame

ters bestudeerd, die voor een aspect of deelaspect van belang zijn. 

onderzoekers specialiseren zich meestal op een van de bouwfysische 

deeldisciplines. Slechts zelden worden meerdere aspecten tegelijker

tijd in de beschouwing meegenomen. Inzicht in de onderlinge bein

vloeding van de fysische aspecten in de gebouwde omgeving is dan ook 

nauwelijks voorhanden. Toch is het juist het geheel, het resultaat 

van alle invloedsgrootheden, waarmee de bouwpraktijk (incl. gebrui

ker) uiteindelijk geconfronteerd wordt. 
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Blijl<baar l<ost het uitdiepen en uitdragen van de specifiel<e !<ennis 

per aspect al zoveel energie en moeite, dat niet wordt toegel<omen 

aan onderzoel< en studie inzal<e de onderlinge beinvloeding en de con

sequenties daarvan voor de bouw. Een specifiel< fenomeen, dat de 

laatste tijd zijn l<op opsteel<t: "het sick building syndrome", hangt 

hiermee sterl< samen. 

Het constateren van deze feiten is alleen al voldoende aanleiding 

voor een grondige bezinning over de wijze waarop de bouwfysici hun 

val< beoefenen. Daarbij komt dat het uitdragen van kennis tot de pri

maire taken behoort van zowel een Technische Universiteit als een 

onderzoel<sinstelling als TNO. 

Het bouwproces wordt veelvuldig beschreven op basis van de volgende 

algemene procesfasen: 

- de initiatieffase; waarin de eerste initiatieven genomen worden om 

te !<omen tot de oprichting van een gebouw of bouwwerl<. In deze fase 

komen in hoofdzaak beleids en procedurele zaken aan de orde, waar

onder het vaststellen van het budget (op basis van kengetallen) , 

de l<euze van de architel<t, het selecteren van de bouwlokatie en 

bepalen van de bouwtijd. In deze fase wordt door de keuzen veelal 

impliciet het haalbare kwaliteitsniveau vastgelegd. 

- de orientatiefase; waarin de cerste analyses plaatsvinden, gegevens 

worden verzameld en bewerkt ten behoeve van het progamma van eisen. 

In deze fase vindt veelal een eerste beeldvorming plaats. 

- de progammafase; waarin het definitieve progamma van eisen wordt 

opgesteld, de minimum kwaliteitseisen worden geformuleerd en de 

eerste aanzet tot concretisering ervan wordt gemaakt. 

- de ontwerpfase; waarin het progamma van eisen wordt uitgewerkt tot 

een definitief ontwerp. In deze fase zullen de uitgangspunten veel

vuldig getoetst en zonodig bijgesteld worden. 

de besteksfase; waarin het definitief ontwerp verder wordt uitge

werkt en beschreven. 

- de uitvoeringsfase: waarin het definitief ontwerp wordt gereali

seerd. In qeze fase zal regelmatig gecontroleerd worden of de 

overeengekomen kwaliteit ook daadwerkelijl< geleverd wordt. 
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de gebruiks-/beheersfase: waarin het eindprodukt in gebruik genomen 

wordt en de kwaliteit ook op langere termijn op peil gehouden 

wordt. 

Als we de (bouwfysische) kwaliteitsaspecten in de verschillende 

fasen nader beschouwen, dan kan worden gesteld dat kennis en 

ervaring bedoeld zijn om in de: 

proganunafase de kwaliteit te definieren, 

ontwerpfase de kwaliteit te bewaken, 

besteksfase de kwaliteit te toetsen, 

uitvoeringsfase de kwaliteit te controleren, 

gebruiks/beheersfase de kwaliteit te handhaven 

Hulpmiddelen e.d. die vanuit de diverse disciplines worden aangele

verd, zullen dus primair toegesneden moeten zijn op de fase van het 

bouwproces, waarvoor de informatie benodigd is. 

Als we de balans opmaken, dan valt op dat de bouwfysische hulp

middelen die voorhanden zijn, in hoofdzaak gericht zijn op het 

toetsen en controleren van de kwaliteit. Hulpmiddelen voor het 

definieren en bewaken van de bouwfysische kwaliteit ontbreken 

nagenoeg geheel. om in termen van de gezondheidszorg te spreken: we 

zijn teveel bezig met symptoombestrijding. 

Hoe moeilijk het definieren van de kwaliteit is, is te illustreren 

aan de hand van het voorontwerp-bouwbesluit (concept mei 1986). 

Hierin worden prestatie-eisen geformuleerd voor bouwdelen. Deze 

prestatie-eisen zijn daatbij zoveel mogelijk gebaseerd op functionele 

omschrijvingen, dat wil zeggen dat naast de eis ook de motivering 

daarvan wordt aangegeven. zo worden (prestatie-)eisen geformuleerd 

voor de geluidwering van uitwendige scheidingsconstucties op basis 

van een minimaal te realiseren dB(A)-waarde en geldt een minimale 

eis voor de te realiseren gecorrigeerde isolatie-indices voor 

lucht- en contactgeluid tussen nader gedefinieerde ruimten "ter 

beperking van geluidhinder". 
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"Ter beperking van het kunnen binnendringen van vocht in een woning 

of woongebouw" moet een uitwendige scheidingsconstructie (gevel,dak) 

waterdicht zijn. "Ter voorkoming van schade of hinderlijke invloeden" 

worden eisen gesteld aan de temperatuurfactor van de binnenopper

vlakte van een uitwendige scheidingsconstructie en het vochtgehalte 

ervan. 

De functionele omschrijving aan de basis van deze eisen is op zijn 

minst summier te noemen. Dit geldt overigens voor de meeste eisen op 

bouwfysisch gebied. Oat kan een probleem opleveren als men gebruik 

. wil maken van een uitwijkmogelijkheid die het voorontwerp-bouwbe

sluit aangeeft in de vorm van de gelijkwaardigheidsbepaling. Die 

houdt in dat de aanvrager van een bouwvergunning kan afwijken van de 

prestatie-eisen, vanwege de aard van het bouwwerk, plaatselijke 

omstandigheden of gebruik van nieuwe materialen. Hij/zij zal dan 

moeten aantonen dat het bouwplan voldoet aan de doelstelling van de 

desbetreffende prestatie-eis en dat zijn/haar oplossing op zijn 

minst wat betreft (kwaliteits)niveau gelijkwaardig is aan de 

prestatie-eis. 

De bouwfysische eisen zijn in het voorontwerp-bouwbesluit onderge

bracht onder de paragraaf gezondheid (geluid, vocht, daglicht). Aan 

energiezuinigheid wordt zelfs een aparte paragraaf gewijd. De tekst 

van het voorontwerp-bouwbesluit geeft aan dat "de uit het oogpunt 

van gezondheid geformuleerde voorschriften ertoe moeten strekken dat 

onder normale omstandigheden schadelijke of hinderlijke gevolgen 

voor gebruikers van bouwwerken of derden voorkomen of beperkt 

worden". Wat daarbij onder normale omstandigheden moet worden ver

staan wordt nergens feitelijk aangegeven. Impliciet blijkt dat wat 

anno 1987 met de huidige stand van bouwen gerealiseerd wordt als 

normaal wordt beschouwd, wat dit dan ook moge inhouden. Voor de toe

passing van de gelijkwaardigheidsbepaling is inzicht hierin echter 

essentieel. Het is ook moeilijk te achterhalen op welk bouwfysisch 

kwaliteitsniveau uiteindelijk gemikt is. In de toelichting op de 

desbetreffende artikelen wordt begonnen met de betreffende formule

ring dat de eisen bedoeld zijn "ter handhaving van·een aanvaardbaar 

binnenmilieu". OOk hier blijft een nadere definitie achterwege. 
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Is aanvaardbaar een percentage gehinderden van 20\, waar zoveel 

overheidsbeleid op is afgestemd, of moeten we aan andere percentages 

denken? 

De benadering van de bouwfysische aspecten in het voorontwerp-bouw

besluit geeft naar mijn mening de huidige praktijksituatie pijnlijk 

weer. We zijn wel in staat om eisen te formuleren, maar het waarom 

ervan !evert kennelijk problemen op. 

Ten einde in deze situatie verbetering te kunnen aanbrengen is meer 

aandacht nodig voor het voortraject van het ontwerp van een gebouw 

of bouwwerk. In deze fase komt veel informatie beschikbaar die voor 

het vastleggen of definieren van de bouwfysische kwaliteit van belang 

is. Ingang daarbij is de gebruikswaarde van een ruimte of gebouw. 

Door uit te gaan van de functionele aspecten kan een concreet hand

vat worden gecreeerd voor het vastleggen van de bouwfysische kwali

teit. De belevingswaarde mag daarbij niet uit het oog verloren wor

den. Hier ligt naar mijn mening namelijk de speelruimte in het over

leg met de ontwerper, die vee! beter dan een bouwfysikus getraind is 

in het overzien van het totaal. Bovendien is het voor het ontwerp

proces beter dat uitgangspunten zo snel mogelijk concreet geformu

leerd worden, zodat ook communicatieproblemen beperkt worden. Op 

deze aanpak zal nader worden ingegaan. 

Een ruimte of gebouw dient afgestemd te zijn op het gebruik en zijn 

gebruikers, dat wil zeggen op de activiteiten van mens of machine 

die er in moeten kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten nu kunnen 

onder, voor de activiteit, optimale binnenmilieu-condities plaats

vinden of onder condities die gemiddeld genomen acceptabel zijn. 

Wanneer in een ruimte meerdere activiteiten plaatsvinden, zullen ten 

aanzien van dit punt keuzen gemaakt moeten worden. Hiertoe is 

inzicht nodig in de consequenties. 

Door een activiteiten analyse kunnen per ruimte, aantal en soort 

werkplekken, alsmede de taakverrichtingen in beeld gebracht worden 

(zie schema 1). Uitgaande van de taakverrichtingen, welke weer te be

schouwen zijn als een pakket van handelingen, kunnen criteria afge

leid worden met betrekking tot een of meer fysische aspecten van de 

gebouwde omgeving. Overigens is zo'n activiteitenanalyse ook·voor de 

ontwerper van belang in verband met zijn maatstudies en andere er

gonomische aspecten. 
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Het type persoon dat de handelingen verricht levert de gegevens voor 

het thermisch binnenklimaat. 

De ontwerptemperatuur bijvoorbeeld is daarbij afhankelijk van het 

metabolisme van de persoon en zijn kledinggedrag. Het metabolisme 

kunnen we afleiden door het basismetabolisme te bepalen en dit te 

corrigeren voor houding en beweging cq. type arbeid. 

Het basismetabolisme wordt bepaald op basis van leeftijd, gewicht en 

lengte. Als specifieke gegevens van specifieke personen bekend zijn 

dan kan zo'n exercitie voor elk individu afzonderlijk uitgevoerd 

worden. Zijn deze gegevens niet voorhanden, wat meestal het geval 

zal zijn bij nieuwe situaties, dan kan teruggegrepen worden op cate

gorieen van gebruikers. 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van te hanteren basismetabolis

men voor een aantal leeftijdscategorieen. 

De correcties voor de houding (zitten, knielen, hurken, staan, gebo

gen staan) zijn in principe niet persoonsgebonden gegevens. Dit geldt 

ook voor de correctie naar het soort beweging of type arbeid. 
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Tabel 1: 
2 Basismetabo1isme in w/m voor een aantal 

1eeftijdscategorieen gebruikers. 

leeftijd B (W/m 

.1 - 4 jaar 100 70 
5 - 12 jaar 70 - 45 

13- 18 jaar 45 40 
18 - 55 jaar 40 35 
55 en ouder 35 30 

Ten aanzien van het k1edinggedrag kan worden uitgegaan van een rede

lijk gemiddelde voor de zomer- en de wintersituatie. Op basis van 

deze gegevens kan voor de onderscheiden activiteiten of taakver

richtingen de ontwerptemperatuur (T) voor de twee extreme seizoenen 

bepaald worden. Per ruimte kunnen we zo een overzicht genereren met 

eisen per activiteit. zo'n overzicht kan een goede basis zijn voor 

de discussie met opdrachtgever en ontwerper over het na te streven 

kwaliteitsniveau. Het waarom achter de eisen wordt immers zichtbaar 

gemaakt. 

Eenze1fde soort benadering kan gevolgd worden voor het afleiden van 

de criteria met betrekking tot de visuele en auditieve aspecten. 

Voor 1icht is daarbij het waarnemen van details op een gegeven af

stand met een zekere nauwkeurigheid bepalend voor de basisverlich

tingssterkte. Hierbij zijn correcties mogelijk voor de mate van con

trast, het belang van de oogtaak, duur oogtaak en de leeftijd. Voor 

geluid zijn criteria af te leiden op basis van de specifieke kenmer

ken voor de oortaak: 

slapen/rusten 

spraakverstaanbaarheid 

concentratie 

hinder 

Aan de specifieke taakkenmerken zijn basiswaarden toe te kerinen voor 

het maximaal toelaatbaar stoorniveau. Deze basiswaarden zijn weer op 

eenzelfde wijze te corrigeren naar het belang van de oortaak, duur 

van de oortaak etc. 
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In het kader van deze voordracht heb ik een voorbeeld uitgewerkt 

voor een klaslokaal. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. Het 

voorbeeld betreft een klaslokaal voor het vwo. Er is onderscheid 

gemaakt naar de activiteiten van de leerlingen en de docent. 

Aangezien we niet beschikken over nauwkeurige observaties van speci

fieke hande1ingen tijdens het gebruik van zo'n klaslokaal is de ac

tiviteitenanalyse vrij willekeurig. Het voorbeeld is bedoeld om te 

1aten zien wat het betekent voor de bouwfysische eisen om uiteen

lopende activiteiten in een ruimte te huisvesten. 

Tabel 2. Bouwfysische eisen klaslokaal vwo voor twee typen 
gebruikers. 

-leer ling 
activiteit 

instructie 
verwerking 
practikum 
discussie 
projektwerk 
spreekbeurt 
individueel werk 

-docent 
activiteit 

instructie 
verwerking 
practikum 

T ontwerp °C dB(A) 
w(inter) z(omer) 

21,5 24,1 25 
21,5 24,1 35 
18,1 22,0 40 
21,1 24,4 40 
18,1 22,5 40 
11,1 21.2 40 
21,5 24,1 40 

11,1 
22,1 
18,7 

21,7 
25,2 
22,5 

25 
50 
40 

E lux 

500 
100 
100 
200 
100 
200 
100 

700 
100 
100 

Hoe il1ustratief deze informatie is blijkt als we de op deze manier 

afgeleide ontwerptemperaturen verge1ijken met die van een technisch 

zakboekje. Voor een willekeurig k1aslokaa1 wordt hierin een ontwerp

temperatuur van l8°C aangegeven. A1s toelaatbaar sto6rniveau moet 

conform het Besluit Geluidwering Gebouwen voor theorielokalen 30 

dB(A) worden aangehouden. Terwij1 voor de ver1ichting meesta1 een 

niveau van 500-1000 lux wordt aanbevolen. 

Zo'n overzicht kan voor elk soort ruimte opgesteld worden. Vinden er 

in de ruimte meerdere activiteiten plaats die tot afwijkende criteria 

leiden dan zullen keuzen gemaakt moeten worden. 
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ofwel men kiest bewust voor een compromis ten aanzien van de fysische 

aspecten, of bepaalde activiteiten worden in een andere ruimte onder

gebracht. 0p grond van de informatie kan zo'n beslissing weloverwogen 

genomen worden. 

Ligt het kwaliteitsniveau eenmaal vast (einde definitiefase) en zijn 

alle betrokkenen het eens over de criteria, dan kunnen deze als zo

danig opgenomen worden in het programma van eisen. Het is de taak 

van de bouwfysicus om vervolgens hulpmiddelen aan te reiken om dit 

kwaliteitsniveau te kunnen bewaken. Zo'n hulpmiddel kan bijvoorbeeld 

het "oplossingsgebied" zijn dat wordt gegenereerd op basis van de op 

dat moment voorhanden zijnde informatie. Bij het oplossingsgebied 

moet gedacht worden aan de randvoorwaarden waarbinnen de ontwerper 

volledig vrijheid van handelen heeft zonder dat de bouwfysische 

kwaliteit daarbij in gevaar komt. Voor het bepalen van het oplos

singsgebied staan twee wegen open die beide na elkaar, of elk 

afzonderlijk bewandeld kunnen worden afhankelijk van de informatie 

die gevraagd wordt. 

Bij de ene benadering wordt de relatie tussen de fysische eigen

schappen van bouwfysisch essentiele bouwdelen of -elementen en de 

ruimtedimensies bepaald, zoals bv.glasoppervlak cq. glaspercentage 

versus een lengte/diepte ratio van een ruimte. Hierbij worden voor 

de bouwfysische eigenschappen van de bouwstoffen vaste waarden aan

genomen danwel wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Er wordt aldus 

een ontwerphulpmiddel gegenereerd, dat is afgestemd op het specifieke 

ontwerpprobleem. De ontwerper kan aan de hand daarvan nagaan wat de 

consequenties van bepaalde beslissingen zijn in relatie tot de bouw

fysische kwaliteit. Indien wordt voldaan aan de gestelde randvoor

waarden dan is de bouwfysische kwaliteit gegarandeerd. Zoniet dan 

komt men voor de keuze andere. en zeer waarschijnlijk duurdere, 

materialen toe te passen, of het ontwerp aan te passen. 

-15-



Bij de tweede benadering worden ontwerpvoorstellen geoptimaliseerd 

binnen een bouwfysisch kader. In dit geval wordt er vanuit gegaan 

dat afmetingen van ruimtelijke elementen reeds min of meer vastlig

gen. Op basis van het gedefinieerde kwaliteitsniveau, vormfactoren 

en kengetallen worden vervolgens meer specifieke eisen voor de bouw

delen of -elementen afgeleid. 

De ontwerper krijgt zo de beschikking over een pakket van eisen 

waaraan de materialen zullen moeten voldoen om net vastgestelde 

b<i>uwfysische kwaliteitsniveau te kunnen waarmaken. schema 2 geeft 

het daarbij te volgen proces aan. 
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Een aanpak als hiervoor geschetst heeft alleen zin als deze snel en 

op een eenduidige manier wordt uitgevoerd. Dit impliceert dat compu

terondersteuning nodig is. De informatie moet snel en op elk moment 

beschikbaar zijn. Bovendien moet zoveel mogelijk gebruikt gemaakt 

kunnen van algemene en openbare databestanden. De eenmaal gegene

reerde informatie moet ook in besteks- en uitvoeringsfase te 

gebruiken zijn. 
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De werkgroep FAGO-TNQ-TUE en de vakgroep FAGO werken momenteel aan 

een kennissysteem-achtige opzet waarin veel specifieke informatie is 

o~geslagen en die kan worden aangeboord zonder det de gebruiker over 

specifiek bouwfysische kennis, of kennis van computersystemen, be-

. hoeft te beschikken. 

In schema 3 is de opzet van dit model aangegeven. Uit dit schema 

blijkt dat op verschillende niveaus in het model binnengekomen kan 

worden. 
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Schema 3: 

Het zal duidelijk zijn dat zo'n benadering ook geschikt is voor het 

stellen van diagnoses in situaties waar klachten zijn. Een door de 

beheerder zelf uit te voeren activiteiten-analyse levert materiaal, 

op grond waarvan vastgesteld kan worden, of er sprake is van een 

duidelijke oorzaak van de klachten, of dat een ander soort onderzoek 

vereist is. OOk het effect van bepaalde maatregelen kan op een rela

tief eenvoudige manier gecontroleerd worden. 
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Wij denken met deze aanpak de integratie van de bouwfysische kennis 

in het ontwerpproces te verbeteren en het belang van de bouwfysika 

voor de bouwpraktijk te kunnen verduidelijken. 
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