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Voorwoord 
 
Dit afstudeeronderzoek is de afronding van mijn masteropleiding ‘Building Services’. Na een 
lange loopbaan in de installatietechniek (qua opleidingen) is nu eindelijk mijn eindstation 
bereikt; een universitaire opleiding in mijn favoriete vakgebied.  
 
Tijdens mijn studie was ik vaak gemotiveerd aan het modelleren en simuleren. Door het 
modelleren kwam ik snel bij Jos van Schijndel uit om te vragen naar een afstudeeronderzoek. 
Hij kwam met een interessante opdracht aan om een installatietechnisch model te maken van 
een modern museumdepot. Dit gebouw maakte deel uit van het Klimaatonderzoek 
Rijksmusea, dat door Henk Schellen wordt geleid. Voor dat ik het wist was ik bezig met mijn 
afstudeeronderzoek. Tijdens het onderzoek is mijn derde begeleider Gert Boxem er 
bijgekomen om me bij te staan wanneer het nodig mocht zijn.  
 
Mijn begeleiders Henk Schellen en Gert Boxem hebben een goede bijdrage geleverd aan dit 
eindresultaat. Als ze verbeteringen of suggesties aandroegen waren deze altijd met een 
positieve instelling. Dit heeft een stimulerende en motiverende uitwerking dat me zeker 
geholpen heeft. Bij dit afstudeeronderzoek kon ik altijd terugvallen op Jos van Schijndel. Hij 
probeerde de ‘rode draad’ in het onderzoek staande te houden en dat ik niet verloren zou gaan 
in details. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is erg lastig als je met iemand zoals ik te maken heb. 
Ik ben hem hier dankbaar voor.  
 
In het begin van het afstudeeronderzoek werden er al snel contacten gelegd met ‘GTI-
Klimaatkontrakt’ en ik kwam in contact met Harry Kroes. Bij Harry kon ik terecht met al 
mijn inhoudelijke vragen over de installatie, regeling en het gebruik hiervan. Zijn hulp tijdens 
dit onderzoek was onmisbaar.  
 
Tijdens dit onderzoek kwam ik veel in aanraking met meetdata van de TU/e. Hier heeft 
Marco Martens me goed op weg geholpen. Aris Baan en Thijs van Duijnhoven hebben me in 
het begin min of meer ingewerkt met betrekking tot het depot van het scheepvaartmuseum. En 
ze hebben me geholpen met het bouwkundige deel. Mijn studiegenoten bij Mollier hebben 
mij altijd, indien het nodig was, bijgestaan en voor gezonde afleiding gezorgd. Ik wil Jaap en 
Jan nog bedanken voor het tekenwerkje, nakijken en de gastvrijheid.  
 
Edmee Sleijpen en Johan Timmermans wil ik bedanken voor hun hulp bij het schrijven en 
nakijken. Tot slot wil ik Marjolein Feiken bedanken voor de hulp bij het schrijven en voor de 
mentale steun.  
 
Bedankt allemaal! 
 
Walter Timmermans 
Utrecht, 30 maart 2006 
 

 



 



 

Samenvatting 
 
In Amsterdam wordt een groot deel van het maritieme verleden van Nederland tentoongesteld 
in het scheepvaartmuseum. Dit is niet de gehele collectie. Het grootste gedeelte van de totale 
collectie wordt bewaard in een depot. Dit depot van het scheepvaartmuseum is een hoog 
technologisch gebouw met een moderne klimaatinstallatie en is in 2001 in gebruik genomen. 
Het gebouw bestaat uit een doos in doos constructie. De betonnen opslagruimten van de 
collectie worden geheel omringd door een bufferzone (de spouwzone). De opslagruimten 
worden volledig geconditioneerd door luchtbehandelingskasten, de bufferzone wordt 
verwarmd door radiatoren.  
De collectie die in het depot wordt bewaard vereist strenge klimaateisen. Plotselinge 
veranderingen van het binnenklimaat kunnen schadelijk zijn voor de collectie. In dit 
onderzoek wordt getracht antwoorden te vinden op de vraag wat er met het binnenklimaat van 
de opslagdepots gebeurt, als er iets mis gaat met een proces in de luchtbehandelinginstallatie. 
Maar ook of het beter is in geval van deze storingen de spouwzone te conditioneren. Doordat 
het depot ingericht is met een van de meest waardevolle museale collecties van het land, kan 
niet geëxperimenteerd worden met het klimaat in het depot zelf. De sleutel om antwoorden 
hierop te vinden ligt daarom in het modelleren en simuleren; door te modelleren kunnen er 
verschillende scenario’s gesimuleerd worden. Tijdens dit onderzoek worden de componenten 
van de luchtbehandelingskast afzonderlijk gemodelleerd en geverifieerd met de ontwerpeisen. 
Vervolgens worden de componenten gevalideerd met data van het gebouwbeheersysteem. De 
installatiecomponenten worden vervolgens gekoppeld aan een gebouwmodel van de 
bestaande situatie. Dit gebouwmodel wordt eveneens gevalideerd met meetdata. De modellen 
van de installatiecomponenten en het gebouwmodel worden aan elkaar gekoppeld en uitgerust 
met regeltechniek. De regelinstellingen voor het model zijn direct afkomstig uit het 
gebouwbeheersysteem. Al deze afzonderlijke modellen van installatiecomponenten, gebouw 
en regeltechniek vormen een compleet model dat het binnenklimaat van spouwzone en 
opslagdepot kan simuleren. Dit model wordt vervolgens uitgebreid met een storingsgenerator, 
om storingen van de installatiecomponenten te kunnen simuleren.  
Het complete model wordt in dit onderzoek gebruikt om de uitwerking van de storingen te 
simuleren. Dit zijn de eerste resultaten afkomstig van het model. Hierdoor moet er rekening 
worden gehouden met de kans dat het complete model nog niet optimaal werkt. Er worden 
naast storingen van de bestaande situatie ook storingen gesimuleerd als de 
luchtbehandelingskast de spouwzone conditioneert. De resultaten hiervan worden vergeleken 
met de resultaten van de bestaande situatie. Uit de simulatieresultaten van de bestaande 
situatie kan voorlopig geconcludeerd worden dat het van essentieel belang is dat de 
luchtbehandelingskast in geval van storing overschakelt naar 100% recirculatie van de 
binnenlucht. Uit de simulatieresultaten van de situatie waarbij de spouwzone geconditioneerd 
wordt, kan voorlopig geconcludeerd worden dat als de luchtbehandelingskast niet over gaat 
op 100% recirculatie van binnenlucht, dit nagenoeg geen invloed heeft op het binnenklimaat 
van het depot. Vanuit dit punt is er een groter voordeel om de spouwzone te conditioneren. 
De conclusies die verder getrokken kunnen worden naar aanleiding van dit project is dat de 
meetdata uit het gebouwbeheersysteem minder goed bruikbaar zijn dan werd verwacht. De 
modellen van de componenten werken zoals de ontwerpuitgangspunten beschrijven. Maar als 
de modellen gekoppeld worden tot een luchtbehandelingskast blijken de neveneffecten, 
bijvoorbeeld warmte die door de component zelf wordt geproduceerd, meer invloed te hebben 
dan werd gedacht. Dit komt door de overcapaciteit van de luchtbehandelingskast.  

 



Summary 
 
A large part of the Dutch naval history is exhibited in the Dutch Naval Museum. This is not 
the whole collection; the largest part of this collection is stored in a depot. The depot of the 
Dutch Naval Museum is an advanced building with an advanced HVAC installation. The 
building consists of a box in a box construction. The inner concrete boxes of this construction 
are used for storing the artefacts. This box is surrounded by a cavity zone. The indoor air of 
the cavity zone is only treated with local heating. The indoor air of the concrete storage boxes 
is treated with a high reliability HVAC plant. The artefacts that are stored require tight 
demands of indoor climate. Abruptly changes of this indoor climate can be harmful for the 
artefacts. In this research answers will be tried to find of what will happen with the indoor 
climate when a major failure in de air handling unit occurs. There will also be researched if it 
is recommended to treat the air of the cavity zone in case of a mayor failure. The Dutch Naval 
Depot gives housing to one of Dutch most valuable collections of artefacts, there cannot be 
experimented with the indoor climate of the depot self. The key in answering these questions 
lies in simulation. In this research the components of the air handling unit are modelled. The 
models will be verified with design conditions and validated with data from the 
buildingmanagementsystem. Subsequently the components of the air handling unit are 
combined and coupled to the buildingmodel. The buildingmodel is validated with on-site 
measurements. Eventually the complete model is fitted with control strategy. This strategy is 
also analogue to the buildingmanagementsystem. To simulate failure in the HVAC 
installation a faultgenerator is build and coupled to the air handling unit components. The 
complete model can eventually simulate the indoorclimate of depotzone and cavityzone.          
The complete model is used to simulate the indoorclimate when a fault in the HVAC 
installation occurs. The results of these simulations will be analyzed when faults occur in the 
‘normal’ situation (HVAC treats depotzone) and in the ‘altered’ situation (HVAC treats air in 
cavityzone). This complete model is used for the first time. The accuracy and reliability of the 
model is not yet estimated. Therefore only preliminary conclusions can be made. The 
preliminary conclusions of these results when the HVAC installation works as it should, when 
the fault is detected and the HVAC installation switches to 100% recirculation of air are; That 
there no significant changes of indoorclimate can be estimated. But when this safety measure 
(100% recirculation) does not work, the results show that this will affect the indoorclimate 
negatively. When this happens the ‘altered’ situation is recommended. If the indoorclimate of 
the cavity zone is treated, the role of quarantinespace should not be underestimated. In this 
case disturbance of indoorclimate are not handled by the HVAC plant. The conclusions 
extracted in the progress of this research are; the data from the buildingmanagmentsystem is 
less useful are then expected and side effects of HVAC components that are often neglected 
have more influence. This is caused by overcapacity of the HVAC installation.  
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Lijst met symbolen 
 
Symbool Eenheid Beschrijving 
BP 0 -1 Bypass 
c J/(kg.K) Soortelijke warmte capaciteit 
C J/K Warmtecapaciteit 
Ċ W/K Warmte capaciteitsstroom  
COP - Coëfficiënt of performance van de warmtepomp 
Ewp W Elektrisch vermogen warmtepomp 
G kg/s Vochtstroom  
h J/kg Soortelijke enthalpie 
kA J/K Warmtewisselaar overdrachtsconstante 
m kg Massa 
n m3/(h.m3) Ventilatievoud 
p Pa Druk 
P W Elektrisch vermogen 
qm kg/s Massadebiet  
qv m3/s Volumedebiet 
T K Thermodynamische (absolute) temperatuur in Kelvin 
t s Tijd 
V m3 Volume 
x kg/kg Absolute luchtvochtigheid 
∆Tlm K Logaritmisch temperatuurverschil 
ε - Warmtewisselaar effectiviteit 
η - Elektrisch rendement 
θ ºC Temperatuur in graden Celsius 
θn ºC Natte-bol temperatuur  
θgem ºC Gemiddelde temperatuur 
φ % Relatieve luchtvochtigheid 
Φ W Thermische warmtestroom 
Φv W Thermische warmtestroom verdamper 
Φc W Thermische warmtestroom condensor 
Φl W Latente warmtestroom 
S - Stuursignaal 
   
Subscripts   
l  Lucht 
e  Buiten  
c  Condensatie 
d  Dampspanning 
ds  Verzadiging dampspanning 
in  Intredend 
m  Gemengd 
max  Maximaal 
min  Minimaal 
r  Retour  
t  Totaal  
uit  Uitredend 
w  Water 
bat  (koel-, verwarmings-) batterij 
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1 Inleiding 
Er zijn twee bekende verhalen die over een behouden huis gaan, het ene verhaal is een novelle 
geschreven door W.F. Hermans en speelt zich af in oorlogstijd. Het andere verhaal is 
historisch en speelt zich af in 1596 – 1597 op Nova Zembla. Het gaat beide om een veilige 
thuishaven, een plek die bescherming biedt voor de buitenwereld. Het depot van het 
Scheepvaartmuseum draagt ook de naam ‘Het Behouden Huis’ en heeft als functie de 
collectie bescherming te bieden, zoals ‘Het Behouden Huys’ op Nova Zembla bescherming 
bood aan de mannen van kapitein Jacob van Heemskerck en Willem Barentsz tijdens hun 
overwintering. De symboliek van het behouden huis is terug te vinden in de architectuur van 
het depotgebouw (Figuur 1). 
 
 

                      
Figuur 1:“Het behouden huys” op Nova Zembla & depot Scheepvaartmuseum (Bron: 
www.scheepvaartmuseum.nl) 
 
In het ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla ontstonden er toch problemen. De mannen die daar 
overwinterden moesten terug, het behouden huis kon ze niet eeuwig beschermen. Op een 
geschikt moment roeiden de overlevenden terug naar de bewoonde wereld. Het depot van het 
scheepvaartmuseum is zo gebouwd dat het in principe deze taak wel kan vervullen. Het 
gebouw zou de collectie zo lang mogelijk moeten beschermen zodat toekomstige generaties 
van de opgeslagen stukken kunnen blijven genieten. Dit beschermen en conserveren gaat niet 
zonder slag of stoot. In het depot moet een goed (bouw)fysisch binnenmilieu heersen om de 
collectie te behouden. Dit fysische binnenmilieu wordt bewaakt door de klimaatinstallatie. In 
dit afstudeeronderzoek wordt getracht antwoorden te vinden wat de gevolgen op het 
binnenklimaat zijn van een eventueel falen van de klimaatinstallatie. 

1.1 Klimaatonderzoek rijksmusea 
De inspectie cultuurbezit houdt toezicht op het behoud van zowel monumentale rijksmusea 
als de collectie in de rijksmusea. De inspectie vindt deels plaats door steekproeven te nemen 
van het bouwfysische binnenmilieu van de musea. Dit binnenmilieu is een belangrijk aspect 
voor de passieve conservering van museale objecten. Uit de steekproeven is het nauwelijks 
mogelijk om een oordeel te geven over het heersende binnenklimaat. Uit voorgaand 
onderzoek is gebleken dat de ingestelde waarde (setpoint) van de klimaatinstallatie niet altijd 
overeenkomt met het gerealiseerde binnenklimaat. Er is mede geconstateerd dat 
museumpersoneel vertrouwd op de installaties, maar de informatieverstrekking hiervan niet 
juist kan interpreteren. Hier komt nog bij dat de handmatige metingen en monitoring van het 
binnenklimaat afgebouwd worden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het zicht op veranderende 
omstandigheden in de musearuimten verloren gaat.  
 
In opdracht van inspectie cultuurbezit is door Technische Universiteit Eindhoven een 
onderzoek gestart van het binnenklimaat in de rijksmusea. Het primaire doel van het 

http://www.scheepvaartmuseum.nl/
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klimaatonderzoek rijksmusea is het verkrijgen van inzicht van diverse aspecten van het 
heersende binnenklimaat in de rijksmusea.  
 
In dit klimaatonderzoek worden een drietal musea onderzocht. Deze variëren van een gebouw 
met hoge monumentale waarde en eenvoudige installatie tot een modern gebouw met een 
geavanceerde klimaatinstallatie; 

1. Den Haag, Gevangenpoort, als voorbeeld van een traditioneel gebouwtype met hoge 
monumentwaarde, met absoluut minimum (en in het grootste gedeelte zelfs geen) aan 
installatie. Een soort ondergrens dus. (Vergelijkbaar: Muiderslot, Huis Doorn, panden 
in Zuiderzeemuseum en Openluchtmuseum). 

2. Amsterdam, Scheepvaartmuseum, het nieuwe depotgebouw, met wat geldt als “state 
of the art”, recente en hoogtechnologische luchtbehandelingsinstallatie. 

3. Den Haag, Mauritshuis, als voorbeeld van wat daartussenin zit: een traditioneel 
gebouw, hoge monumentwaarde, met een geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie 
uit het jaar 1980. 

 
In Figuur 2 zijn de casussen ingedeeld in een matrix. Hierin zijn de drie casussen uitgezet 
tegen technologisch niveau van installatie en gebouw.  
 

 
 Figuur 2: Matrix van casussen 
 
Het klimaatonderzoek is opgedeeld in fases, deze fases worden als volgt beschreven: 

1. Bouwkundige en installatietechnische inventarisatie  
2. Monitoring van binnenklimaat en randvoorwaarden gedurende minimaal 1 jaar.  
3. Modelvorming en simulatie van de interactie tussen gebouw, buitenklimaat, 

installatie en gebruik. 
4. Conclusie en aanbevelingen. 

 
Dit afstudeeronderzoek maakt deel uit van het klimaatonderzoek rijksmusea1 en heeft 
betrekking op de modelvorming en simulaties van de klimaatinstallaties in het depot van het 
scheepvaartmuseum (fase 3). 
 

                                                           
1 http://archbps1.campus.tue.nl/monuments/index.htm 
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1.2 Aanleiding van het afstudeeronderzoek 
Het depot scheepvaartmuseum is opgebouwd uit een doos-in-doos constructie (Figuur 3). 
Hierin bestaan de opbergruimten voor de collectie uit zware betonnen constructies. Hier 
omheen is de schil (scheiding met buiten) gebouwd. De klimaatinstallatie conditioneert de 
lucht in de betonnen opbergruimten. Door een grote hoeveelheid luchtrecirculatie en kleine 
hoeveelheid verse lucht, werkt de luchtbehandelingskast op een fractie van zijn totale 
capaciteit. De spouwzone (ruimte tussen gebouwschil en opbergruimten) wordt alleen 
verwarmd door radiatoren. 
 

 

LBK 

Figuur 3: Doos-in-doos constructie 

De aanleiding van dit onderzoek wordt geïllustreerd door middel van het volgende voorbeeld; 
In 2003 was de ontvochtiger van de klimaatinstallatie ingevroren. Hierdoor werd er geen 
vocht meer uit de lucht gehaald, terwijl de niet ontvochtigde lucht nog wel werd ingeblazen. 
Dit resulteerde in een hoge luchtvochtigheid in de opslagdepots en het ontstaan van 
oppervlaktecondens op de plafonds, waardoor er druppels condensaat naar beneden vielen. 
Een medewerker van het depot constateerde het natte plafond, waardoor het probleem kon 
worden opgespoord en vervolgens worden opgelost.  
 
Een storing in de luchtbehandelingskast wordt opgevangen door de beveiliging. Dit houdt in 
dat de luchtbehandelingskast overschakelt naar 100% luchtrecirculatie. Uit het voorbeeld is 
op te maken dat als er een falend onderdeel van de klimaatinstallatie is, de uitwerkingen 
hiervan schadelijk voor de collectie kunnen zijn. Het is in deze situatie niet duidelijk of de 
luchtbehandelingskast heeft geschakeld naar 100% luchtrecirculatie. Het is daarom van 
belang om te weten wat er met het binnenklimaat gebeurd als er iets mis gaat en hoe dit het 
beste opgevangen kan worden.  

1.3 Doel van het afstudeeronderzoek 
De onderzoeksvragen van het afstudeeronderzoek zijn opgedeeld in drie delen. In deel èèn 
worden de doelen geformuleerd met betrekking op de ‘huidige’ (luchtbehandelingskast 
behandelt lucht in opslagruimte) situatie. In deel twee worden de doelen geformuleerd met 
betrekking op de ‘aangepaste’ (luchtbehandelingskast behandelt lucht in de spouw) situatie. 
Deel drie wordt het doel van bijkomende eigenschappen van de ‘aangepaste’ en ‘huidige’ 
situatie geformuleerd. Deze doelen wordt door middel van simulatiemodellen bereikt.  
 
I. In de huidige situatie schakelt de luchtbehandelingskast over op 100% luchtrecirculatie, als 
er een storing is van een component. In deze situatie wordt storing van de volgende processen 
gesimuleerd: 

• Ontvochtigen 
• Verwarmen  
• Koelen 
• Bevochtigen  
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In het voorbeeld is gebleken dat het niet zeker is of de beveiliging in werking was getreden. 
Hierdoor is de vraag ontstaan wat er met het binnenklimaat gebeurd als het systeem niet 
overgaat op 100% luchtrecirculatie. Dit wordt gesimuleerd voor de volgende falende 
processen: 

• Verwarmen 
• Ontvochtigen 

Hierbij wordt eveneens gesimuleerd wat de uitwerking is op het binnenklimaat wanneer de 
luchtbehandelingskast geheel wordt uitgeschakeld.  
 
II. Het gebouw bestaat uit een doos-in-doos constructie. In deze constructie kan ook de 
spouwzone worden geconditioneerd. Hierdoor ontstaat de vraag of het beter is om in geval 
van storing de spouwzone te conditioneren. In dit doel wordt de uitwerking op het 
binnenklimaat in geval van storing gesimuleerd, als de spouwzone wordt geconditioneerd. Dit 
gebeurd weer voor het uitvallen van de volgende processen: 

• Ontvochtigen 
• Verwarmen  
• Koelen 
• Bevochtigen  

Ook hier wordt gesimuleerd wat er gebeurd bij het falen van de beveiliging van de 
luchtbehandelingskast. Dit wordt gesimuleerd voor de volgende processen: 

• Verwarmen 
• Ontvochtigen 

 
III. Het conditioneren het binnenklimaat in de opslagdepots kunnen verstoringen hiervan 
door de luchtbehandelingskast snel verholpen worden. Als de spouwzone geconditioneerd 
wordt zal dit minder snel verholpen zijn. Hierbij zal de quarantaine ruimte onmisbaar worden. 
Het doel in dit deel is om een antwoord te vinden wat de uitwerking is op het binnenklimaat 
voor beide situaties, als er een vochtbron wordt toegevoegd in de opslagdepots.  

1.4 Plan van aanpak  
Voor dit onderzoek worden simulatiemodellen op componentniveau gebouwd. Deze worden 
zo universeel mogelijk gemaakt zodat deze ook voor andere gebouwen toepasbaar zijn.  
In deze paragraaf wordt de globale aanpak van het afstudeeronderzoek beschreven.  
 
Het afstudeerproject wordt gestart met een literatuuronderzoek naar soortgelijke projecten en 
er wordt gezocht of de benodigde modellen al bestaan. Het literatuuronderzoek wordt niet 
afzonderlijk in dit rapport beschreven maar dient voor ondersteuning bij het modelleren. 
Vervolgens wordt de bestaande situatie zowel installatietechnisch als bouwkundig in kaart 
gebracht. Dit wordt in hoofdstuk 2 uitgevoerd. Hier worden ook de klimaateisen en 
eigenschappen van het gebouwbeheersysteem beschreven. 
 
Na het inventariseren van gebouw en installatiegegevens worden de modellen gebouwd in een 
Matlab Simulink omgeving. Dit wordt in hoofdstuk 3 omschreven. De modellen van de 
installatiecomponenten van de luchtbehandelingskast worden speciaal voor dit 
afstudeeronderzoek gemaakt en is het grootste deel van dit afstudeeronderzoek. Deze kunnen 
met het oog op vervolgonderzoek ook gebruikt worden voor andere gebouwen. Voor het 
gebouwmodel wordt gebruik gemaakt van Hambase. Dit is een simulatieprogramma in een 
Matlab/Simulink omgeving die warmte- en vochttransport in gebouwen simuleert. 
Vervolgens worden de installatiemodellen aan het gebouwmodel gekoppeld. De modellen van 
de installatiecomponenten worden gevalideerd met meetdata en ontwerpuitgangspunten. De 
meetdata zijn afkomstig uit het gebouwbeheersysteem. De parameters van de regelaars van de 
installatie worden eveneens overgenomen uit dit gebouwbeheersysteem. Het gebouwmodel 
wordt gevalideerd met metingen die uitgevoerd zijn door de Technische Universiteit 
Eindhoven. Deze metingen zijn afkomstig uit voorgaande projecten.  
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Het complete model wordt gebruikt om het binnenklimaat van de depots te simuleren. Er 
worden storingen van installatiecomponenten van de ‘huidige’ (bestaande) situatie en van de 
‘aangepaste’ gesimuleerd. Naast het simuleren van storingen wordt ook het binnenklimaat 
gesimuleerd als er een vochtbron in het depot wordt toegevoegd. De resultaten van deze 
simulaties worden vermeld in hoofdstuk 4.  
 
Tijdens het bouwen en valideren van de modellen zijn er een aantal opvallende punten aan het 
licht gekomen. Deze punten worden in de discussie verder besproken. Dit wordt in hoofdstuk 
5 gedaan.  
 
Tot slot worden de conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. Deze staan in 
hoofdstuk 6.  
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2 Bouwkundige en installatietechnische analyse  
Voor het maken van een model om de uitwerking van verschillende falende 
installatiecomponenten te simuleren, is het nodig om te weten wat er gemodelleerd moet 
worden. Bij het modelleren van dit project is het installatiemodel afhankelijk van het 
gebouwmodel en visa versa. Daarom is het van belang om te weten wat de eigenschappen en 
opbouw van het gebouw zijn, in combinatie met de installatie. Het gebouw wordt 
oppervlakkig geanalyseerd om voldoende inzicht te krijgen, zodat gebouw en installatie kan 
worden gemodelleerd. De installatie wordt uitgebreid geanalyseerd om voldoende informatie 
te verkrijgen om vast te stellen welke en hoe de installatiecomponenten worden gemodelleerd 
(hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk wordt uit de installatietechnische analyse het installatieconcept 
gedistilleerd. Met dit concept kan snel op een eenvoudige wijze gezien worden hoe de 
installatie werkt. De details van gebruikte componenten bij de analyse worden in bijlage 8 
vermeld. In de opslagruimten van het depotgebouw gelden strikte klimaateisen om de 
collectie optimaal te conserveren. Deze klimaateisen worden genoemd in paragraaf 2.3. Het 
gebouwbeheersysteem wordt in dit hoofdstuk tot slot beschreven. 
 

2.1 Bouwkundige analyse 
Het depot van het scheepvaartmuseum is een bijzonder gebouw. Dit gebouw wordt in deze 
paragraaf algemeen beschreven. Voor de bouwkundige details en diepere analyses wordt er 
verwezen naar het afstudeerrapport van A.Baan & T.F.G. Duijnhoven2. Hierin is een grondige 
bouwkundige analyse van dit gebouw gemaakt in relatie tot binnenklimaateisen. In deze 
paragraaf worden voornamelijk de opbouw en eigenschappen van het gebouw beschreven.  
      
Het depotgebouw bestaat uit drie verdiepingen (Figuur 4); op de begane grond zijn de ateliers, 
quarantaine en drie depotruimten, op de tweede verdieping alleen opslagdepots en op de 
derde verdieping technische ruimten voor de installatie. De verdiepingen worden elk 
afzonderlijk beschreven in de volgende paragrafen. 
 

.    

2e verdieping 

1e verdieping 

N
Begane grond 

Figuur 4: Depot scheepvaartmuseum (Bron: www.scheepvaartmuseum.nl) & layout 
verdiepingen 

   

                                                           
2 Baan, A, Duijnhoven, T.F.G., Nederlands Cultureel Erfgoed: Historie Met Toekomst?; analyse van het binnenklimaat in 
museum het Mauritshuis te Den Haag en het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam van, afstudeerrapport 
faculteit bouwkunde, vakgroep building physics and systems, Technische Universiteit Einhoven, juni 2005 
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2.1.1 Doos-in-doos constructie  
Het gebouw is opgebouwd uit een doos-in-doos constructie. De opslagdepots zijn de betonnen 
binnenruimten die volledig worden geklimatiseerd door de luchtbehandelingskasten. Om deze 
opslagdepots heen is een twee meter brede bouwkundige spouwruimte gebouwd met de 
buitenschil. Deze spouwruimte wordt alleen verwarmd door radiatoren. In Figuur 5 is het 
gebouw weergegeven met spouwruimte en opslagdepots.  
 

                                      

Spouwzone

 
Opslag depots  

Figuur 5: Doos-in-doos constructie & spouwzone depot 

De spouwzone vormt een buffer tussen het depot en buitenklimaat. Wanneer er een storing in 
de klimaatinstallatie is, dan zou het opslagdepot zo lang mogelijk de vereiste 
binnenluchtcondities moeten behouden. 
 

2.1.2 Begane grond 
De begane grond wordt opgedeeld in twee soorten ruimten, namelijk de ateliers en 
depotruimten. De ruimten zijn beide uitgerust met een andere luchtbehandelingskast 
(luchtbehandelingskast 1 voor de ateliers en luchtbehandelingskast 3 voor de depotruimten). 
De opslagdepots hebben zeer kleine ventilatievoud, de recirculatievoud is vele malen groter. 
De installatie van de ateliers heeft meer ventilatievoud omdat hier mensen werkzaam zijn. In 
principe is dit een kantoor met strengere klimaateisen omdat daar museumstukken naartoe 
worden genomen voor restauratie.  
 

            

32 41 5 

6

Figuur 6: Plattegrond begane grond (in grijs boven: depotzones, in grijs onder: ateliers) 
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De omschrijving van Figuur 6 is hieronder weergegeven: 
Ruimte 1:  Opslagdepot 1, hierin worden schilderijen opgeslagen 
Ruimte 2: Opslagdepot 2, hierin worden boeken en andere papierenstukken opgeslagen 
Ruimte 3:  Quarantaine ruimte, binnenkomende stukken voor opslag worden hier  
  geacclimatiseerd aan de nieuwe omgeving. 
Ruimte 4:  Opslagdepot 3, hier worden anorganische materialen opgeslagen 
Ruimte 5:  Koudekluizen, hier worden objecten opgeslagen die in een koude omgeving 
  bewaard moeten worden. 
Ruimte 6:  Ateliers, hier bevinden zich werkplekken voor de medewerkers waar onder 
  andere museumstukken gerestaureerd worden. 
 

2.1.3 Eerste verdieping  
De eerste verdieping bestaat uit een groot depot waarin twee scheidingsdeuren zijn geplaatst. 
Dit depot wordt geklimatiseerd door een eigen luchtbehandelingskast (luchtbehandelingskast 
3). In dit depot heerst net zoals de begane grond een grote recirculatievoud. In Figuur 7 is de 
plattegrond weergegeven van deze verdieping. 
 

     

1

Figuur 7: Plattegrond eerste verdieping (depotzone is grijs weergegeven) 

  
Omschrijving ruimte: 
 
Ruimte 1: Opslag depot 4, 5 en 6, hier worden organische stukken opgeslagen. In de
  gehele ruimte wordt lucht met de zelfde condities ingeblazen. 
 
De depotruimte is geheel omringd door de spouwzone.  

2.1.4 Tweede verdieping  
De installaties die het binnenklimaat verzorgen zijn geplaatst op de tweede verdieping. De 
ruimten voor de installaties zijn onder de ‘torens’ van het dak geplaatst en bevatten alle 
installaties van het gebouw zoals de ketel, de koelmachine en de luchtbehandelingskasten. De 
installatieruimten grenzen aan de spouwzone. In Figuur 8 is de plattegrond weergegeven van 
deze verdieping. 
 

     

2 31 

Figuur 8: Plattegrond tweede verdieping (technische ruimten zijn grijs weergegeven) 

 
Omschrijving ruimtes: 
Ruimte 1: Technische ruimte met luchtbehandelingskast voor de ateliers 
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Ruimte 2: Technische ruimte met luchtbehandelingskasten voor de depots van de  
  begane grond en de depots van de eerste verdieping. 
Ruimte 3: Technische ruimte met luchtbehandelingskast voor de spuitcabine, c.v. ketel, 
  koelaggregaat en luchtdrogers. Op het dak van deze technische ruimte zijn 
  zowel de condensor van het koelaggregaat als de buitenunits van de splitunits 
  geplaatst. 

2.2 Installatietechnische analyse  
Een moderne installatie van een (depot)gebouw kan zeer complex zijn. In een dergelijke 
installatie zijn veel onderdelen en componenten aanwezig om het binnenklimaat te 
klimatiseren. Voor het modelleren van de installatie is het nodig om te weten waaruit de 
installatie bestaat3. Het is eveneens goed om te weten wat het installatieconcept is en hoe dit 
in de praktijk is gerealiseerd. Het is daarom van belang om de werking en het concept van de 
installatie te inventariseren. Deze inventarisatie wordt als een routekaart gebruikt om de 
installatie te modelleren en is opgedeeld in de volgende hoofdgroepen4: 

• Verwarming 
• Koeling 
• Ontvochtiging  
• Bevochtiging 

Per hoofdgroep wordt de opwekking, distributie en afgifte beschreven. Met behulp van deze 
beschrijving wordt er een grafische classificatie van de installatie gemaakt waarin het 
installatieconcept wordt beschreven. 
 
Nadat alle hoofdgroepen beschreven zijn worden de luchtbehandelingskasten van het gebouw 
omschreven.  

2.2.1 Verwarming 
In een klimaatinstallatie is verwarming de meest voorkomende hoofdgroep. Het depotgebouw 
wordt op twee verschillende manieren verwarmd; de spouwzone door middel van radiatoren 
en de depotzone door middel van lucht, die door de inblaasnozzles afgeven wordt (Figuur 9). 
 

              
Figuur 9: Links: paneelradiator in de spouwzone (begane grond), rechts: inblaasnozzles in de 
depots 

 

                                                           
3 Rijksgebouwen dienst Directie ontwerp en techniek, 1999, Bestek klimaattachnische installataties c.a. Nieuwbouw Depot 
Nederlands Schaapvaartmuseum Amsterdam 
 
4 Rutten, P.G.S. , Geïntegreerd ontwerpen van gebouw en klimaatinstallaties, Dictaat Technische Universiteit Eindhoven, 
Faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep FAGO, 1996. 
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De warmte wordt centraal opgewekt door een gasgestookt hoogrendement waterketel. De 
ketel is direct na de gasmeter aangesloten en is het enige apparaat dat afhankelijk is van deze 
gasaansluiting. Als er een gasdefect zou zijn, kan er dus niet worden gestookt. De c.v.-ketel is 
geplaatst in de technische ruimte 3 (Figuur 8) en verwarmt het warmwatercircuit, zodat de 
radiatoren en verwarmingsbatterijen gevoed worden met warm water. In bijlage I staan de 
gegevens van de ketel vermeld.  
 
In bijlage 9 is het distributienet van c.v. ketel tot aan afgiftepunten weergegeven. Het 
warmwatercircuit is bij de c.v. ketel uitgerust met een toerengeregelde pomp om het water 
door de groepen te transporteren. Op deze groepen zijn de afgiftepunten aangesloten.  
De pomp bij de c.v. ketel is de hoofdpomp. Als deze uitvalt, zal de rest van de installatie niet 
voorzien worden van warm water. Bij de mengregeling van de verwarmingsbatterijen is elk 
secundair mengcircuit uitgerust met een pomp. Als hier een pomp uitvalt, zal de aangesloten 
verwarmingsbatterij niet voorzien worden van warm water, met als gevolg dat er geen lucht 
kan worden opgewarmd.  
 
De ruimtetemperatuur in de depots wordt gehandhaafd door een cascade regeling. Deze 
regeling rekent aan de hand van een gemiddelde ruimtetemperatuur de setpoint uit voor de 
inblaaslucht. De inblaaslucht wordt verwarmd door de verwarmingsbatterij die door middel 
van een mengschakeling de luchttemperatuur regelt.  
 
De temperatuur van de spouwzone wordt gehandhaafd door radiatoren. Deze zijn elk uitgerust 
met een thermostatische regelknop en regelen de temperatuur proportioneel. Het 
geïnstalleerde vermogen van de radiatoren door het tellen van de radiatoren in de spouwzone 
vastgesteld op 17 kW.  

2.2.2 Koeling 
Op de spouwzone na wordt het gehele gebouw gekoeld door de installatie. De spouwzone kan 
alleen worden gekoeld door ventilatieroosters in de gevel open te zetten. De depots worden 
met lucht uit de luchtbehandelingskast gekoeld, de overige ruimten (ateliers) worden gekoeld 
via een water/lucht systeem. In de ateliers en quarantaineruimte kan de inblaaslucht extra 
worden gekoeld door koelconvectoren die op lokaalniveau geregeld worden. Deze 
koelconvectoren worden gevoed door het koudwatercircuit. In de koudekluizen wordt ook 
extra gekoeld, namelijk door splitunits (Figuur 10).  
 

        
Figuur 10: Splitunits voor koudekluizen. Links: de verdamper, rechts de dakunits met 
condensor & compressor. 

De centrale koude wordt opgewekt door een koelmachine. Deze koelmachine bestaat uit twee 
delen; het koelaggregaat in de technische ruimte en de condensor op het dak (Figuur 11). Het 
koelaggregaat bestaat uit een tweetraps koelmachine, uitgevoerd met een schroefcompressor. 
Hierdoor kan de koelmachine modulerend koelen. In bijlage I zijn de gegevens van het 
koelaggregaat weergegeven. 
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Figuur 11: Links het koelaggregaat, rechts de dakopstelling van de condensor 

De opbouw van het koudwatercircuit is in principe hetzelfde als die van het warmwatercircuit 
Deze is weergegeven in bijlage 10. De hoofdpomp in het transportnet zorgt voor de distributie 
van het koude water en voorziet drie hoofdgroepen (luchtbehandelingskast van de ateliers, 
luchtbehandelingskasten van de depots en koelconvectoren van de ateliers).  
De ruimtetemperatuurregeling van de depots maakt deel uit van het cascade systeem zoals bij 
de omschrijving van de verwarming en heeft dezelfde werking. De koelconvectoren die 
geplaatst zijn in de quarantaineruimte, worden nageregeld op de lokale ruimtecondities. De 
luchttemperatuur van beide koudekluizen wordt afzonderlijk van het gebouwbeheersysteem 
nageregeld.  
 

2.2.3 Ontvochtiging 
Alleen de lucht die uit de luchtbehandelingskasten komt, wordt lokaal in de 
luchtbehandelingskast ontvochtigd en vervolgens ingeblazen in de depots. Dit gebeurt door 
middel van een direct- expansie ontvochtiger. De ontvochtiger bestaat uit een verdamper, 
condensor en compressor.  
 
In de koudekluizen is een lagere temperatuur gewenst, waardoor het vochtgehalte van de 
inblaaslucht uit de luchtbehandelingskast te hoog wordt. Hierdoor wordt deze lucht extra 
ontvochtigd door twee luchtdrogers (Figuur 12), voor elke koudekluis één. 
 

         
Figuur 12:Links :luchtdrogers ten behoeve van koudekluizen, midden: verdamper van de 
ontvochtiger in de LBK, rechts: compressor van de ontvochtiger in de LBK.  

De luchtvochtigheid in de depots wordt door een cascade regeling gehandhaafd. De cascade 
regeling rekent net als bij de thermische regeling een setpoint uit aan de hand van de 
ruimtecondities. Dit setpoint stuurt de ontvochtiger in de luchtbehandelingskast aan. Deze 
wordt in bedrijf gesteld door de compressor aan te zetten. De compressor kan alleen aan of uit 
geschakeld worden. De aan/uit regeling heeft een ingebouwde tijdsvertraging om hysterese te 
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voorkomen en wordt gestuurd door het gebouwbeheersysteem. De extra ontvochtiger voor de 
koudekluizen regelt de luchtconditie op relatieve luchtvochtigheid. En rekent het setpoint uit 
aan de hand van de inblaasconditie uit de luchtbehandelingskast.  
 

2.2.4 Bevochtiging 
De inblaaslucht van de depots wordt door de luchtbehandelingskast bevochtigd. Dit wordt net 
als de ontvochtiger lokaal in de luchtbehandelingskast gedaan. De bevochtiging vindt plaats 
door middel van stoom injectie in de voorbij stromende lucht. In Figuur 13 is de 
stoombevochtiger unit weergegeven.  
 

 
Figuur 13: Stoombevochtiger van luchtbehandelingskast 3 

 
De stoombevochtiger maakt deel uit van de cascade regeling en wordt modulerend 
aangestuurd door een proportionele integrerende regelaar. De bevochtiger ontvangt het 
setpoint van de cascade regeling voor vocht. Deze regelt de absolute luchtvochtigheid van de 
inblaaslucht. Ondanks dat de bevochtigers net vernieuwd zijn komt het vaak voor dat deze in 
storing gaan. De oorzaken van deze storingen zijn nog niet bekend.  

2.2.5 Luchtbehandelingskasten  
Het depot scheepvaartmuseum is in totaal uitgerust met 5 luchtbehandelingskasten. Deze 
luchtbehandelingskasten conditioneren elk een deel van het depotgebouw. Hieronder is zijn 
de luchtbehandelingskasten van het gebouw beschreven: 
 

• Luchtbehandelingskast 1 (LBK1+LBK2) behandeld de lucht van de ateliers de 
afkorting LBK1 is voor de toevoersectie. LBK2 is de afvoersectie van de lucht en 
uitgerust met een warmtewiel.  

• Luchtbehandelingskast 3 (LBK3) behandeld de lucht van de opslagdepots op de 
eerste verdieping 

• Luchtbehandelingskast 4 (LBK4) behandeld de lucht van de opslagdepots en 
quarantaine ruimte op de begane grond 

• Luchtbehandelingskast 5 (LBK5+LBK6) wordt ingeschakeld als de spuitcabine wordt 
gebruikt. LBK 5 is de toevoersectie van de lucht. LKB 6 is de afvoersectie, deze is 
uitgerust met de nodige filters om de lucht van de spuitcabine schoon af te voeren 
naar buiten.  

 
In dit onderzoek worden simulatiemodellen gemaakt van luchtbehandelingskast 3 en 4. Deze 
luchtbehandelingskasten zijn met de zelfde componenten uitgerust, maar met een 
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verschillende capaciteit. In Figuur 14 is de configuratie van de luchtbehandelingskast 
weergegeven. 
 

 

2 

Figuur 14: Configuratie luchtbehandelingskast 

De modellen worden op de zelfde volgorde beschreven als de volgorde van de componenten 
in luchtbehandelingskast. De luchtbehandelingskast wordt van links naar rechts doorlopen.  
 

2.2.6 Schema installatieconcept  
De werking en het concept van de installatie is samengevat tot een schema. Het voordeel van 
dit schema is dat in een oogopslag te zien is welke component verantwoordelijk is voor welke 
functie. Het schema is opgedeeld in vier groepen; hoofdfunctie, distributie medium, 
capaciteitsregeling en afgifte. De hoofdfunctie bestaat uit vier eigenschappen; verwarmen, 
koelen, ontvochtiger en bevochtigen. Het distributiemedium geeft weer hoe de hoofdfunctie 
bij het afgiftepunt komt. De capaciteitsregeling geeft weer hoe de gewenste conditie bereikt 
wordt. Tot slot wordt door het afgiftepunt de eigenschap van de hoofdfunctie afgegeven. De 
werking van het schema wordt toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld van 
verwarming: 
De verwarming van het gebouw vindt plaats door distributie van water en lucht. Als het 
distributie medium water wordt gevolgd, zal deze worden gebruikt om radiatoren van de 
spouwzone te voeden. De (warmte)capaciteit van de radiatoren wordt geregeld door een 
thermostatische regelknop.  
Als het distributie medium lucht wordt gevolgd, wordt dit door het subsysteem verwarmd. 
Hierna wordt de lucht via een cascade regeling door de inblaasnozzles het depot ingeblazen. 
Het subsysteem heeft als distributiemedium water. De warmteafgifte van het water aan de 
lucht wordt door een mengregeling gestuurd en afgegeven door de verwarmingsbatterij.  
Het schema installatieconcept is weergegeven in Figuur 15.  
 
 

5-4-2006  13
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2.3 Klimaateisen 
De klimaateisen van het depot van het scheepvaartmuseum5 zijn afgeleid uit het deltaplan van 
de rijksgebouwendienst. De eisen zijn samengevat in Tabel 1.   
 
Klimaatcategorie functie grootheid streefwaarde Maximale 

afwijking 
Maximale 
fluctuatie per 
etmaal 

θair, winter 18oC ± 2oC 4oC 
θair, summer 20oC ± 2oC 4oC 
φair, winter 51% ± 1,5% 2% 

Klimaatcategorie 1 Opslag 
organische, 
gemengde 
materialen φair, summer 51% ± 1,5% 2% 

θair 7oC ± 3oC - Klimaatcatagorie 1A Opslag 
fotografische 
materialen 

φair 35%-40% - 2 

θair, winter 22oC ± 2oC 4oC 
θair, summer 22oC ± 2oC 4oC 
φair, winter 50% ± 5% 5% 

Klimaatcatagorie 5 Restauratie 

φair, summer 50% ± 5% 5% 

Tabel 1: Klimaateisen depot Scheepvaartmuseum 

2.4 Gebouwbeheersysteem 
De werktuigkundige installatie wordt gestuurd door het gebouwbeheersysteem. Dit 
gebouwbeheersysteem logt een grote hoeveelheid meetwaarden. Deze variëren van klepstand 
tot inblaastemperatuur. Het gebouwbeheersysteem bewaart deze meetwaarden een week lang 
waarna dit weer wordt overschreven. GTI-klimaatkontrakt download dagelijks deze 
meetwaarden op een eigen database afzonderlijk van het gebouwbeheersysteem. De 
meetpunten die worden bijgehouden met locatie zijn vermeld in bijlage 11  
 
Er wordt getracht de modellen te valideren met de meetdata afkomstig uit het 
gebouwbeheersysteem. Het is nog onzeker of deze meetdata geschikt zijn om te valideren, dit 
zal na afloop van validatie worden beschouwd. Het is gebleken dat bij willekeurige meetdata 
meetfouten of onzekerheden zijn. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van Figuur 16.  
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Figuur 16: Fout in meetserie 

 

                                                           
5 Baan, A, Duijnhoven, T.F.G., Nederlands Cultureel Erfgoed: Historie Met Toekomst?; analyse van het binnenklimaat in 
museum het Mauritshuis te Den Haag en het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam van, afstudeerrapport 
faculteit bouwkunde, vakgroep building physics and systems, Technische Universiteit Einhoven, juni 2005 
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In Figuur 16 vertegenwoordigt de rode lijn de luchttemperatuur achter de direct-verdamper 
ontvochtiger. De gemeten waarden van dit meetpunt lijken onwaarschijnlijk. Hiervan is de 
oorzaak niet bekend. Er moet tijdens het valideren van de modellen rekening gehouden 
worden dat de meetdata van het gebouwbeheersysteem minder ideaal zou kunnen zijn dan dat 
eerst werd gedacht.  
 
De nauwkeurigheid van de ruimtetemperatuur en ruimtevochtopnemers zijn door de fabrikant 
vastgesteld op ± 0,3oC en ± 1,5% R.V. (bij 23oC). De fabrikant garandeert een maximale 
afname van minder dan 1% per jaar (bijlage 11.1). Na verloop van tijd zouden de meetpunten 
gekalibreerd moeten worden.  
 
Het gebouwbeheersysteem bewaart niet alleen meetwaarden, maar ook zijn regelinstellingen. 
Deze regelinstellingen worden in de vorm van een ‘spool’ tekst bestand gedownload uit het 
systeem. Door te zoeken op de betreffende installatiecomponent kunnen de regelinstellingen 
overgenomen worden. Deze kunnen in een later stadium gebruikt worden om parameters van 
de regeling van het model in te stellen.  
 
De database van de meetwaarden en het ‘spool’ bestand zijn beide door GTI-Klimaatkontrakt 
beschikbaar gesteld en in de digitale bijlage bijgevoegd.  
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3 Modelleren van de componenten 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de modelvorming is uitgevoerd. De modellen bevatten 
de componenten waarmee de luchtbehandelingskast is uitgerust, het gebouwmodel en het 
model van de regeltechniek. Het modelleren van de installatiecomponenten heeft als 
uitgangspunt warmte en vocht. Hiermee kunnen de binnenluchtcondities van de depotzone en 
spouwzone gesimuleerd worden. De luchtbehandelingskasten van de depots hebben dezelfde 
configuratie, maar verschillen in capaciteit van de installatiecomponenten. Na het 
samenvoegen van de installatiecomponenten ontstaat er een luchtbehandelingskast, die 
vervolgens wordt gekoppeld aan het gebouwmodel. Het gebouwmodel is in samenwerking 
met Thijs van Duinhoven gemaakt, medeauteur van het afstudeerrapport: “Nederlands 
Cultureel Erfgoed: Historie met toekomst?”. Het gekoppelde model wordt als laatst uitgerust 
met de benodigde regeltechniek. Door het samenvoegen van deze componentmodellen 
ontstaat een compleet model die de onderzoeksvragen kan beantwoorden. Het complete 
model wordt als laatste uitgerust met een storingsgenerator om storingen van de componenten 
te modelleren.  
 
Van de modellen van de installatie componenten wordt een component uitgelicht. Dit is de 
verwarmingsbatterij. De beschrijving van de andere installatiecomponenten zijn in de bijlagen 
vermeld. Al deze modellen worden met dezelfde structuur beschreven. Er volgt eerst een 
inleidende tekst, die plaatsing en werking van de component omschrijft. Vervolgens wordt er 
overgegaan naar het modelleren van de component en worden de input, output en parameter 
structuur beschreven. Bij deze beschrijving wordt de kernberekening van het model 
weergegeven, waarna vervolgens de gebruikte theorie wordt beschreven met de achtergrond 
voor de werking van het model. De werking van het (component)model wordt hierna 
gecontroleerd aan de hand van de ontwerpuitgangspunten van beide luchtbehandelingskasten. 
Dit gaat vaak gepaard met handberekeningen. Na deze controle wordt het model gevalideerd 
door simulatieresultaten te vergelijken met meetdata die afkomstig zijn uit het 
gebouwbeheersysteem.  
 
 



Afstudeerrapport  Modelleren van de componenten  

5-4-2006  19

3.1 Modelleren van installatiecomponenten  
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gemodelleerde componenten. Dit 
overzicht bestaat uit een tabel met de plaats van de component en een grafische weergave van 
de input en output structuur. De beschrijving van de andere componenten zijn terug te vinden 
in de bijlagen. De gemodelleerde installatiecomponenten zijn: 

- Meng en kleppen sectie 
- Ontvochtiger 
- Verwarmingsbatterij  
- Koelbatterij 
- Bevochtiger 

Dit is samengevat in Tabel 2, de legenda van de in- en outputvectoren is weergegeven in 
Tabel 3.  
 

Installatiecomponent Plaatsing Input & output 
structuur 

Parameters 

Meng en 
kleppensectie 
(bijlage 2) 

  

- Geen 

Direct expansie 
ontvochtiger 
(bijlage 3) 

  

- θverdamper [oC] 
- Bypass airflow [0-1] 
- C.O.P 
- Efficiency compressor 
[0-1] 

Verwarmingsbatterij 
(paragraaf 3.1) 

  

- AU [W/K] 
- cprimair [J/kg.K] 
- csecundair [J/kg.K] 

Koelbatterij  
(bijlage 4) 

  

- AU [W/K] 
- cprimair [J/kg.K] 
- csecundair [J/kg.K] 

Bevochtiger 
(bijlage 5) 

  

- Maximale capaciteit 
bevochtiger [kg/s] 
- Verzadigingsenthalpie 
van stoom [J/kg.K] 

Tabel 2 : Overzicht in en output structuur van de  installatiecomponenten 

 
Vector Weergave Omschrijving Eenheid 

Temperatuur oC  
Absolute luchtvochtigheid kg/kg 

Lucht 

 Massastroom lucht kg/s 

 Watertemperatuur  oC Water 

 Massadebiet water kg/s 
Regelsignaal iger  Regelsignaal bevocht - 
Vermogen  Vermogen naar ontvochtiger  W

Tabel 3: Legenda van input en output vectoren 

ingsbatterij omschreven in paragraaf 3.1.1. Uit de installatie componenten wordt de verwarm
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3.1.1 Beschrijving van de verwarmingsbatterij  
 
De verwarmingbatterij is geplaatst achter de mengsectie, filtersectie en ontvochtiger van de 
luchtbehandelingskast, zie Figuur 17.  
 

 
Figuur 17: Plaatsing verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast 

De verwarmingsbatterijen van beide luchtbehandelingskasten zijn van hetzelfde type. De 
verwarmingsbatterij in de luchtbehandelingskast 3 (depots verdieping) heeft een groter 
vermogen dan die van de luchtbehandelingskast 4 (depots begane grond). Deze vermogens 
zijn weergegeven in Tabel 6 en worden verder gebruikt in paragraaf 3.1.2.2 om het model te 
toetsen aan de ontwerpcondities.  
 
De verwarmingsbatterij draagt zijn thermische energie op de lucht over door middel van 
(koperen) buizen met daarin het warme medium. Op deze buizen zijn lamellen aangebracht 
om het warmteafgevende oppervlak te vergroten. De lucht stroomt door deze lamellen heen 
en wordt warm. In  
 
Figuur 18 is een voorbeeld van een luchtverwarmingsbatterij weergegeven. Het 
verwarmingsproces volgt de verticale lijn, weergegeven in de schets van het mollierdiagram. 
De luchtconditie op punt A wordt verwarmd naar conditie B. De absolute luchtvochtigheid 
blijft hier gelijk, waardoor de proceslijn verticaal is. 
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Figuur 18: Links:Soortgelijke verwarmingsbatterij, rechts: proces in schets van het 
mollierdiagram  
 
Het aantal ribbenbuizen is door de fabrikant dusdanig gedimensioneerd dat de 
warmteoverdracht maximaal is bij een acceptabele drukval over de verwarmingsbatterij. De 
warmteoverdracht tussen de ribbenbuizen en de doorstromende lucht verloopt volgens een 
kruisstroom principe. In dit principe kruisen de twee energiestromen elkaar haaks. Door de 
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slingerende vorm van de ribbenbuizen door de batterij, kan de batterij als een 
tegenstroomwarmtewisselaar beschouwd worden6. 
 
De verwarmingsbatterij is aan het c.v. water circuit gesloten met een mengschakeling (Figuur 
19). De mengschakeling regelt het overgedragen vermogen door de toevoertemperatuur te 
variëren. Door warm water van het c.v. net te vermengen met kouder water uit de 
verwarmingsbatterij wordt de gewenste toevoertemperatuur bereikt. Het massadebiet blijft in 
deze situatie gelijk. 
 

Tlucht in Tlucht uit

Twater in

 
Figuur 19: Mengschakeling verwarmingsbatterij(bron: Paassen, klimaatregeling B) 

 
Aan de luchtzijde is de massastroom constant. Alleen de toetredende luchtcondities variëren 
als gevolg van de mengsectie. Door de grote recirculatievoud van de installatie, worden grote 
klimaatschommelingen van buiten uitgedempt. De mengluchttemperatuur zal een klein 
verschil hebben met de gewenste inblaastemperatuur. De verwarmingsbatterij hoeft in dit 
geval een relatief klein vermogen aan de lucht over te dragen om de gewenste 
inblaastemperatuur te bereiken.  

                                                           
6 Boeke, A.W., Kaaij, J.A. van der, Kooi, J van der, Paassen, A.H.C. van. Klimaatregeling B, koudetechniek en klimaatregeling, 
Universiteitsdrukkerij TU delft, 1995 
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3.1.2 Modelleren van de verwarmingsbatterij 

3.1.2.1 Input output structuur en parameters van het simulink model 
Het model van de verwarmingsbatterij heeft 5 input- en 2 outputwaarden. Deze input en 
output kunnen worden gebruikt om het model aan andere modellen te koppelen. Een grafische 
weergave van deze input en output structuur is weergegeven in Figuur 20. Het model van de 
component is op dezelfde manier weergegeven in Matlab Simulink.  
 

 
 

Figuur 20: Input en output van het model van de verwarmingsbatterij 
 
De omschrijving van de input en output staat in Tabel 4. 
 
 Naam Eenheid Omschrijving 

Temp water in oC Toevoer temperatuur van het water. (bij de 
verwarmingsbatterij is dit het warme c.v. water. Deze 
grootheid wordt geregeld door de regelaar.) 

Massflow water kg/s Het massadebiet van het c.v. water. (bij de 
verwarmingsbatterij is deze constant). 

Temp air in oC De intredende luchttemperatuur die door de 
verwarmingsbatterij gaat.  

Massflow air kg/s Het massadebiet van de lucht die door de 
verwarmingsbatterij stroomt (die is bij beide 
luchtbehandelingskasten constant).  

Input 

X in kg/kg De absolute luchtvochtigheid van de luchttoevoer (in het 
model van de verwarmingsbatterij wordt deze waarde zonder 
bewerking direct doorgevoerd). 

T air out oC De uittredende temperatuur van de verwarmingsbatterij (deze 
wordt aan de input van de volgende component gekoppeld). Output 

 X out  kg/kg De uittredende absolute luchtvochtigheid (deze is gelijk aan 
de intredende absolute luchtvochtigheid). 

Tabel 4: Beschrijving van  input en output van de verwarmingsbatterij 
 
Het model bevat enkele parameters, deze zijn weergegeven in Figuur 21. Deze parameters 
worden in Simulink weergegeven als er dubbelgeklikt wordt op het model van de 
verwarmingsbatterij.  
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Figuur 21: De parameters van het model van de verwarmingsbatterij 

 
De omschrijving van de parameters die hierbij horen zijn weergegeven in Tabel 5. 
 

Naam Eenheid omschrijving 
AUontwerp W/K De AU factor is een thermische constante om het afgedragen vermogen te 

berekenen bij een temperatuursverschil. Deze waarde is kenmerkend voor de 
verwarmingscapaciteit van de verwarmingsbatterij. De berekening van deze 
waarde is weergegeven in vergelijking 15. 

Cprimary J/kg.K De soortelijke warmte van het primaire circuit, dit is bij de 
luchtbehandelingskasten de soortelijke warmte van water 

Csecondary J/kg.k De soortelijke warmte van het secundaire circuit, in dit geval is dit de 
soortelijke warmte van lucht. 

Tabel 5: Beschrijving parameters verwarmingsbatterij 

 
De kernvergelijking van het model staat weergegeven in vergelijking 1 en 2, In paragraaf 
3.1.2.2 wordt beschreven welke berekeningen het model uitvoert  en hoe deze vergelijkingen 
zijn afgeleid.  

min( ) (uit
water water water in uit in in

d waterC qm c water water C water lucht
dt

)θ θ θ ε θ θ⋅ = ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ −    [1] 

min ( ) (uit
lucht in in lucht lucht uit in

d luchtC C water lucht qm c lucht lucht
dt

)θ ε θ θ θ θ⋅ = ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ −  [2] 
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3.1.2.2 Omschrijving gebruikte theorie voor model 
De verwarmingsbatterij draagt een hoeveelheid energie af via het water aan de lucht. De 
hoeveelheid warmte die afgedragen wordt, moet in balans zijn met de hoeveelheid energie die 
de lucht heeft opgenomen. De wet behoud van energie geldt hier als uitgangspunt, en staat in 
de onderstaande vergelijking beschreven. 
 

in uit opslagΦ −Φ = Φ          [ 3] 
          
Φin is de energie van het warme water, Φuit is de energie van de opgewarmde lucht. Deze 
vergelijking is nodig om de uittredende temperaturen te berekenen van het water en lucht. Uit 
vergelijking 3 worden vergelijkingen 4 en 5 uitgeschreven. 
 

(in water water in uitqm c water water )θ θΦ = ⋅ ⋅ −       [ 4] 

(uit lucht lucht uit inqm c lucht lucht )θ θΦ = ⋅ ⋅ −       [ 5] 

 
Het model zal tijdsafhankelijke waarden moeten berekenen, waardoor de thermische 
capaciteit een rol gaat spelen. Deze capaciteit zorgt voor energieopslag. De vergelijking van 
deze opslag is weergegeven in vergelijking 6.  
 

opslag
dc V
dt
θθ ρ= ⋅ ⋅ ⋅          [ 6] 

 
De handberekeningen worden uitgevoerd bij een statische warmteoverdracht. Hierdoor zal de 
thermische capaciteit geen rol spelen.  
 
Vaak wordt een verwarmingsbatterij gedimensioneerd met als uitgangspunt de ongunstigste 
situatie. Dit betekent dat de verwarmingsbatterij tijdens deze situatie altijd voldoende 
vermogen heeft om de lucht op te warmen. Tijdens het bepalen van het vermogen van de 
verwarmingsbatterij is de gewenste uittredende temperatuur van de lucht bekend. Met deze 
bekende term kan de uittredende watertemperatuur bepaald worden. Hiervoor is vergelijking 
20 omgeschreven naar vergelijking 7. 
 

lucht
uit in

water water

water water
qm c

θ Φ
= +

⋅
θ        [ 7] 

 
Met deze vergelijking zijn de uittredende temperaturen voor water en lucht berekend en 
weergegeven in Tabel 6. Dit komt overeen met de gegevens afkomstig van het bestek van het 
scheepvaartmuseum depot. 
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 LBK 3 

depot laag 1 
LBK4 

depot laag 0 
Tin  [ºC] 70,0 70,0 
Tuit  [ºC] 50,0 50,0 Water 
Massaflow  [kg/sec] 0,40 0,25 
Tin  [ºC] 15,7 14,0 
Tuit [ºC] 25,0 26,0 Lucht 
Massaflow  [kg/sec] 3,53 1,75 
Xin [g/kg] 0 0 Vocht Vermogen  [kW] 33,6 20,7 

Tabel 6: Grootheden luchtverwarmingsbatterij volgens bestek 
 
Bij het modelleren van de verwarmingsbatterij zijn de uittredende temperaturen van lucht en 
water niet bekend. Deze kunnen berekend worden met de ε-NTU methode. Deze rekent het 
afgestane vermogen aan de lucht uit, als functie van de intredende temperatuur van water en 
lucht. Voor deze berekening is de effectiviteit en zijn capaciteitsstromen nodig. Als het 
afgestane vermogen van de verwarmingsbatterij bekend is, kan de uittredende water- en 
luchttemperatuur bepaald worden. 
 

3.1.2.3 Effectiveness NTU methode 
In deze paragraaf wordt de effectiveness NTU methode beschreven7. De theorie in deze 
paragraaf komt terug in het model van de verwarmingsbatterij. Het afgestane vermogen van 
de verwarmingsbatterij aan de lucht staat weergegeven in vergelijking 8. 
 

maxεΦ = ⋅Φ           [ 8] 
 
Om het afgedragen vermogen te kunnen berekenen moet Φmax en ε berekend worden.Voor 
Φmax geldt dat het medium met het grootste temperatuurverschil het medium met de laagste 
capaciteitsstroom is. Hierdoor wordt het maximale afgestane vermogen (Φmax) als volgt 
uitgedrukt: 
  

max min ( in inC water luchtθ θΦ = ⋅ − )

〉

〉

                                                          

       [9] 
 
In vergelijking 9 heeft water de hoogste temperatuur en lucht de laagste. De capaciteitsstroom 
wordt bepaald door massastroom met de soortelijke warmte van het medium te 
vermenigvuldigen. De minimale capaciteitsstroom is de laagste van de twee 
capaciteitsstromen.  
 

min min ,water water lucht luchtC qm c qm c= 〈 ⋅ ⋅       [10] 
 

max max ,water water lucht luchtC qm c qm c= 〈 ⋅ ⋅       [11] 
 
De kleinste capaciteitsstroom wordt uitgedrukt door Ċmin (vergelijking 10). De 
capaciteitsstroom Ċmax (vergelijking 11) is in een later stadium nodig om de verhouding 
tussen beide capaciteitsstromen te bepalen. Deze verhouding is nodig om de effectiveness te 
berekenen. 
 
De effectiviteit van de warmtewisselaar voor kruisstroom warmtewisselaars wordt aan de 
hand van vergelijking 12 bepaald: 

 
7 Asrhae fundamentals handbook, SI edition 2004.   
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Hier is C• de verhouding van de warmtestromen, die wordt bepaald door de kleinste 
warmtestroom te delen door de grootste warmtestroom. Dit is uitgeschreven in formule 13. 
 

* min

max

CC
C

=           [13] 

 
Voor het bepalen van de effectiveness moet ‘number of transfer units’ (NTU) bepaald 
worden. De NTU wordt bepaald met de AU waarde van de warmtewisselaar en de kleinste 
warmtestroom. De AU-waarde is een karakteristieke waarde voor oppervlakte en 
warmteoverdracht van een warmtewisselaar. Deze waarde wordt bij de verwarmingsbatterij 
als een constante beschouwd. De vergelijking van NTU staat weergegeven in formule 14. 
  

min

AUNTU
C

=           [14] 

 
De constante AU van de warmtewisselaar wordt bepaald met de ontwerpcondities. In deze 
ontwerpcondities zijn het vermogen en de temperaturen van de verwarmingsbatterij bekend. 
Met de bekende temperaturen kan het logaritmische temperatuurverschil berekend worden. 
Door dit temperatuurverschil te delen door het vermogen ontstaat de 
warmtewisselaarconstante AU. De vergelijking voor AU is weergegeven in formule 15. 
 

0
( )af ontwerpAU

Tlm
Φ

=
∆

        [15] 

 
Het logaritmische temperatuurverschil dat gebruikt wordt in vergelijking 31 wordt berekend 
zoals weergegeven in vergelijking 16. 
 

( ) (
( )log
( )

in uit uit in

in uit

uit in

lucht water lucht waterTlm lucht water
lucht water

)θ θ θ θ
θ θ
θ θ

− − −
∆ =

−
−

     [16] 

 
Nu zijn alle berekeningen compleet om het afgestane vermogen van de verwarmingsbatterij te 
bepalen.  
 
De totale energiebalans bestaat uit twee differentiaalvergelijkingen, de eerste 
differentiaalvergelijking rekent de uittredende watertemperatuur uit van de 
verwarmingsbatterij (vergelijking 17). De tweede rekent de uittredende temperatuur van de 
lucht uit (vergelijking 18).  
 
Door het samenvoegen van de vergelijkingen kan de onderstaande massabalans opgelost 
worden: 

min( ) (uit
water water water in uit in in

d waterC qm c water water C water lucht
dt

)θ θ θ ε θ θ⋅ = ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ −   [17] 
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min ( ) (uit
lucht in in lucht lucht uit in

d luchtC C water lucht qm c lucht lucht
dt

)θ ε θ θ θ θ⋅ = ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ − [18] 

 
Tijdens het verwarmingsproces wordt er geen vocht aan de lucht toegevoegd of onttrokken. 
Voor het model van de verwarmingsbatterij geldt dan vergelijking 19. 
 

in uitxlucht xlucht=          [19] 
 
De bewerkingen van deze paragraaf worden in een s-functie verwerkt. Het model in 
SimuLink zal deze s-functie aanroepen en de uittredende luchtcondities berekenen. De s-
functie van dit model is weergegeven in bijlage 16.3. Het model is nu klaar om geverifieerd 
en gevalideerd te worden, dit wordt in de volgende paragrafen gedaan. 
 

3.1.3 Validatie en verificatie  
Met behulp van validatie en verificatie wordt gecontroleerd of het model correct werkt. De 
resultaten van het model worden eerst vergeleken met een statische verificatie. Bij deze 
verificatie worden constante waarden gebruikt als input van het model. Deze constante 
waarden worden uit het bestek gehaald en stellen in principe de ontwerpcondities voor. Als 
deze verificatie is uitgevoerd wordt het model vergeleken met waarden uit het 
gebouwbeheersysteem. Hiermee wordt geanalyseerd of het model representatief is om een 
praktijksituatie te simuleren.  

3.1.3.1 Verificatie met handberekening 
De verwarmingsbatterij heeft verschillende capaciteiten, afhankelijk van welk depot 
geconditioneerd wordt. Deze grootheden zijn weergegeven in Tabel 6. Er wordt rekening mee 
gehouden dat het model universeel toepasbaar is voor beide luchtbehandelingskasten en 
eventueel voor andere luchtbehandelingskasten.  
Voor de statische verificatie zijn niet alle waarden bekend, de warmtewisselaar constante AU 
moet nog bepaald worden. De gegevens uit Tabel 6, vergelijkingen 15 en 16 worden gebruikt 
om deze constante te berekenen. De berekening voor luchtbehandelingskast 3 wordt hieronder 
weergegeven. 
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De berekening voor de warmtewisselaarconstante is voor beide verwarmingsbatterijen 
uitgevoerd. De uitkomsten staan in Tabel 7. De warmtewisselaarconstante wordt in beide 
modellen ingevoerd als een parameter. De waarden voor de te gebruiken input staat ook in 
deze tabel weergegeven. Deze input waarden zijn oorspronkelijk afkomstig uit het bestek 
(Tabel 6).   
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 LBK3 LBK4 
Tlucht in  [oC] 15,7 14,0 
qm lucht in  [kg/s] 3,53 1,75 
Twater in  [oC] 70,0 70,0 

Input 

qm water in  [kg/s] 0,40 0,25 
Parameters UA [W/K] 852,79 519,19 

Tabel 7: Input en parameters voor verificatie verwarmingsbatterij 

Na het uitvoeren van de simulatie worden de uitkomsten vergeleken met de uittredende 
temperaturen van het bestek. Dit is weergegeven in Tabel 8. De modellen die hiervoor zijn 
gebruikt zijn: 

• verificatie_verwarmingsbatterij_lbk3.mdl 
• verificatie_verwarmingsbatterij_lbk4.mdl 

 
LBK3 LBK 4  

Tlucht uit [oC] Twater uit [oC] Tlucht uit [oC] Twater uit [oC] 
Bestek 25.00 50.00 26.00 50.00 
Simulatie  25.02 50.03 25.87 50.21 

Tabel 8: Simulatie resultaten verificatie verwarmingsbatterij 
 
Uit deze verificatie kan geconcludeerd worden dat het model de statische waarden juist 
uitrekent. Het model wordt nu verder gevalideerd met meetwaarden uit het 
gebouwbeheersysteem. Dit wordt verder beschreven in paragraaf 3.1.3.2. 
 
De S-functie van het model is bijgevoegd in bijlage 16.3 
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3.1.3.2 Validatie met meetdata uit gebouwbeheersysteem 
Het model wordt gevalideerd door praktijkmetingen uit het gebouwbeheersysteem te 
vergelijken met simulatieresultaten. Er zijn twee luchtbehandelingskasten met elk een eigen 
verwarmingsbatterij. Beide worden afzonderlijk gevalideerd. De validatie zelf zal met twee 
meetseries gedaan worden. Eerst wordt een serie van een jaar uitgevoerd, vervolgens wordt 
hieruit een periode van een week uitgelicht. Aan de gegevens van een jaar kan worden gezien 
of het model dezelfde trend volgt als de gemeten waarden. Ook worden globale invloeden op 
de luchtconditie duidelijker. In de serie van een week kunnen de details eruit gelicht worden, 
die niet te zien zijn als er op jaarschaal gekeken wordt.  
 
De verwarmingsbatterijen zijn gemodelleerd zonder regeltechniek De regeltechniek wordt pas 
geïmplementeerd als de modellen gevalideerd zijn. Voor de validatie van een 
verwarmingsbatterij is de regelkring niet nodig. Het is bekend met welke temperatuur het 
water in de verwarmingsbatterij treedt. In principe is deze intredende watertemperatuur het 
resultaat na de regelactie van het gebouwbeheersysteem. De verwarmingsbatterij zou geen 
invloed hebben op absolute luchtvochtigheid. Hierdoor wordt de validatie in eerste instantie 
niet gedaan voor absolute luchtvochtigheid. 
 
De meetwaarden voor de validatie zijn afkomstig van: 
Input van de lucht: 

• Luchttemperatuur na de bevochtiger (LBK3: 02-01TT04, LBK 4: 02-02TT04) 
Input van het water 

• Aanvoertemperatuur verwarmingsbatterij (LBK3: 02-01TT09, LBK4: 02-02TT09) 
Als referentie wordt de output van de simulatie vergeleken met de meetwaarden van: 

• Inblaastemperatuur (LBK3: 02-01TT05, LBK 4: 02-02TT05). Deze opnemer zit 
achter de bevochtiger en is dubbel uitgevoerd om een zo nauwkeurige meting te doen. 
Het gebouwbeheersysteem regelt op de meetwaarden van deze opnemer.  

Deze meetpunten zijn met een rood kader weergegeven in Figuur 22. Het figuur is een 
weergave in het gebouwbeheersysteem, deze is identiek aan luchtbehandelingskast 4.  
 

 
Figuur 22: Weergave meetpunten uit gebouwbeheersysteem 
 
De validatie wordt gedaan met de volgende periodes: 

• meetserie van 1 jaar (03 oktober 2004, 30 september 2005)  
• meetserie van 1 week (22 november 2004 tot 28 november 2004) 

  
Beide meetseries worden voor de validatie luchtbehandelingskasten 3 en 4 gedaan.  
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Meetserie van een jaar verwarmingsbatterij van luchtbehandelingskast 3 
(Model: validatie_verwarmingsbatterij_lbk3_jaar.mdl) 
 
De simulatie resultaten van het model zijn weergegeven in Figuur 23. De blauwe lijn 
representeert de output van de simulatie, deze moet zo goed mogelijk overeenkomen met de 
groene lijn; de gemeten waarden. De rode lijn is de luchttemperatuur net voor de 
verwarmingsbatterij en zal opgewarmd (bij warmtevraag) worden door de 
verwarmingsbatterij. De buitenluchttemperatuur die in deze grafiek is opgenomen, is 
weergegeven met de paarse lijn. De intredende watertemperatuur in de verwarmingsbatterij 
wordt weergegeven door de lichtblauwe lijn.  
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Figuur 23: Temperatuursverloop verwarmingsbatterij van luchtbehandelingskast 3 
gedurende een jaar 
 
In dit figuur valt op dat in het begin de gemeten temperaturen en de gesimuleerde waarden 
overeenkomen, terwijl de intredende luchttemperatuur relatief gelijk blijft. Daarna vindt een 
verschuiving plaats van de gemeten temperatuur (punt A). Aan het einde van november 2004 
blijft de gemeten temperatuur hoger bij gelijke condities ten opzichte van het begin van de 
validatie. De periode in november zal er worden uitgelicht als periode 2. In de zomer periode 
is goed waar te nemen dat de gemeten temperatuur daalt en de buitentemperatuur hoger is. Dit 
betekent dat er gekoeld wordt. In deze periode is eveneens te zien dat de intredende 
watertemperatuur van de verwarmingsbatterij hoger is dan de gemeten temperatuur (punt B). 
Dit duidt erop dat de verwarmingsbatterij aan het verwarmen is.  
 
 
Meetserie van een week verwarmingsbatterij van luchtbehandelingskast 3 
(validatie_verwarmingsbatterij_lbk3_week.mdl) 
 
De lijnen die weergegeven zijn in Figuur 24, stellen het zelfde voor als die in Figuur 23. Er is nu 
ingezoomd op een periode waarbij de verwarmingsbatterij in bedrijf is geweest.  
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Figuur 24: Simulatieresultaten verwarmingsbatterij van lbk3, van 22 tot 28 november 2004 
 
In Figuur 24 is weergegeven dat de gesimuleerde temperatuur een continue afwijking van 1.5 
K heeft ten opzichte van de gemeten temperatuur. Deze afwijking is begonnen op het einde 
van november 2004 en loopt het gehele jaar door.  
Een ander opvallend punt in deze grafiek is, dat de gemeten temperatuur op punt C hoger is 
dan de toetredende watertemperatuur. In principe kan de uittredende luchttemperatuur niet 
hoger zijn dan de intredende watertemperatuur. Dit zou kunnen betekenen dat de meetdata 
niet goed zijn, of dat er een extra warmtebron in de luchtbehandelingskast zit. Er zijn in het 
begin van 2005 werkzaamheden geweest aan de bevochtiger van de luchtbehandelingskast. 
De bevochtiger verhoogt de luchtvochtigheid door stoom aan de lucht toe te voegen. Er wordt 
dan latente energie aan de lucht toegevoerd, dat temperatuurverhoging kan veroorzaken.  
 
Om na te gaan wat de rol van de bevochtiger is wordt in Figuur 25 het vochtverloop van een 
jaar weergegeven van luchtbehandelingskast 3 (Model: validatie verwarmingsbatterij lbk3 
jaar.mdl). In deze grafiek is het verloop van de absolute luchtvochtigheid weergegeven. De 
blauwe lijn is de intredende luchtvochtigheid van de luchtbehandelingskast dat dezelfde 
conditie heeft als voor de verwarmingsbatterij. Dit wordt vergeleken met de groene lijn, dit is 
de uittredende luchtvochtigheid. De rode lijn is de buitenluchtvochtigheid. 
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Figuur 25: jaarserie absolute luchtvochtigheid luchtbehandelingskast 3 
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In de grafiek is te zien dat in het begin van de periode weinig tot geen vocht aan de lucht 
wordt toegevoegd. Voor de rest van de periode (behalve vanaf juni tot eind september) wordt 
er bevochtigd. Hierdoor lijkt het erop dat de bevochtiger de luchttemperatuur vermoedelijk 
meer beïnvloed dan eerst werd gedacht.  
 
Meetserie van een jaar van luchtbehandelingskast 4 
(model: validatie_verwarmingsbatterij_lbk4_jaar.mdl) 
 
Dezelfde methode van valideren wordt toegepast op de verwarmingbatterij van 
luchtbehandelingskast 4. Er wordt eerst een meetserie van een jaar in het model ingevoerd, en 
daarna wordt er vervolgens een kleinere periode uitgelicht. De resultaten van LBK 4 staan 
weergegeven in Figuur 26. 
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Figuur 26: Simulatie resultaten verwarmingsbatterij van lbk4 van een jaar periode 
 
In deze grafiek is de blauwe lijn de uittredende simulatietemperatuur. Deze zou zo veel 
mogelijk overeen moeten komen met de groene lijn die de gemeten temperatuur voorstelt. De 
rode lijn is de luchttemperatuur voor de verwarmingsbatterij die opgewarmd wordt. De 
intredende watertemperatuur van de verwarmingsbatterij wordt weergegeven met de 
lichtblauwe lijn. 
De gesimuleerde temperatuur in deze grafiek volgt de gemeten temperatuur goed. Het valt op 
dat de toevoertemperatuur van de verwarmingsbatterij grilliger is dan in Figuur 23. Er is pas 
een constante afwijking vast te stellen vanaf april 2005 (punt C). Als er gekeken wordt in een 
periode met koudevraag (punt D), dan lijkt het dat de verwarmingsbatterij in bedrijf is, terwijl 
deze uit zou moeten staan. De oorzaak hiervan is het uitstralen van warmte bij de 
mengschakeling. De temperatuursensor zit dicht bij het mengpunt, waar warm c.v.-water 
langs stroomt. Dit is eveneens de verklaring bij luchtbehandelingskast 3 waar bij koudevraag 
de intredende watertemperatuur hoger is (Figuur 23, punt D). Het model wordt vervolgens 
voor een kleinere periode gevalideerd om inzicht te krijgen op kleinere tijdschaal. 
 
Meetserie van een week van luchtbehandelingskast 4 
(model: validatie_verwarmingsbatterij_lbk4_week.mdl) 
De resultaten van de simulatie zijn weergegeven in Figuur 27. Hier is een periode van zes 
dagen gesimuleerd, om meer inzicht te krijgen in de resultaten. Bij de lijnen in de grafiek 
hoort dezelfde omschrijving als bij de validatie van een jaar.  
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Figuur 27: Simulatie resultaten verwarmingsbatterij van lbk 4, van 21 tot 28 november 2004 

 
Uit deze grafiek kan opgemaakt worden dat als de lichtblauwe lijn rond de 21oC ligt, de 
simulatieresultaten overeenkomen met de gemeten waarden. De verwarmingsbatterij is dan in 
bedrijf. Als de verwarmingsbatterij een toevoertemperatuur van ongeveer 18oC heeft (punt D) 
zal deze buiten bedrijf zijn. Toch blijft de gemeten temperatuur hier constant. Hier lijkt net als 
bij luchtbehandelingskast 3 een extra warmtebron in de luchtbehandelingskast te zitten, of dat 
de meetdata niet kloppen. Als er verderop in de periode weer verwarmd wordt (punt E), is de 
simulatiewaarde weer gelijk aan de gemeten waarde.  



Modelleren van de componenten Afstudeerrapport 

34 

 

3.2 Gebouwmodel 
De modellen van de installatiecomponenten moeten aan een gebouwmodel gekoppeld 
worden. Dit gebouwmodel wordt gemodelleerd met Hambase. Dit simulatieprogramma werkt 
in een Matlab Simulink omgeving en is hierdoor geschikt om aan de modellen van de 
installatiecomponenten te koppelen. Er zijn in dit afstudeerproject twee gebouwmodellen 
gemaakt.:  

• depot model begane grond  
• depot model 1e verdieping 

Deze twee bouwlagen worden beide geconditioneerd door de twee luchtbehandelingskasten 
waarvan de componenten gemodelleerd zijn. Voor gedetailleerde gebouw gegevens wordt 
verwezen naar het afstudeerrapport van Aris Baan en Thijs van Duijnhoven8.  
 
In deze paragraaf worden de gebouwgegevens beschreven die gebruikt zijn voor de 
modelvorming, vervolgens wordt het model gevalideerd.  

3.2.1 Gebouwgegevens  
Gebouwmodel verdiepingsvloer 
De verdiepingsvloer is opgedeeld in twee zones: 

11 
 
- Zone 1: Spouwzone (wit) 
- Zone 2: Depotzone (grijs) 

 
 
 
 Figuur 28
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Eigenschappen model 2, depots begane grond: 

- De spouwzone is geometrisch gelijk aan model 1, zone 1. 
- Aangrenzende muren, vloeren met atelierruimte, en depot 4, 5 en 6 worden 

adiabatisch verondersteld.  
- De vloeren en de koudekluis worden als een constructie met contante temperatuur 

beschouwd.  
 
Het gebouwmodel van de begane grond is complexer dan de verdiepingsvloer. Hierdoor is het 
model van de verdiepingsvloer verder gebruikt om de installatie componenten te testen. Het 
model van de begane grond wordt niet verder gebruikt in dit onderzoek.  
 

3.2.2 Klimaatdata 
Omdat het depot in Amsterdam ligt zouden klimaatdata van Amsterdam het meest 
nauwkeurigst zijn voor validatie. Echter het gebouwmodel maakt gebruik van klimaatdata uit 
de Bilt, geografisch ongeveer 30 km van Amsterdam. Om vast te stellen of er niet veel 
verschillen in de klimaatdata zijn, is de luchttemperatuur van de Bilt uitgezet tegen die van 
Amsterdam Hetzelfde is gedaan voor luchtvochtigheid. Dit is weergegeven in Figuur 30. 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Tijd [uren]

Te
m

pe
ra

tu
ur

 [o
C

]

Temperatuur de Bilt [oC]
Temperatuur Amsterdam [oC]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Tijd [uren]

R
.V

. [
%

]

R.V Temperatuur de Bilt [%]
R.V Amsterdam [%]

 
Figuur 30: Links: Temperaturen van de Bilt vergeleken met Amsterdam, rechts: Relatieve 
luchtvochtigheid van de Bilt vergeleken met Amsterdam. 

Er is een afwijking tussen de klimaatdata te zien in Tabel 9. 
 

Temperatuur Luchtvochtigheid  
oC RV [0-100] 

De Bilt 10 80 
Amsterdam  12 75 

Tabel 9:Jaargemiddelden van temperatuur en luchtvochtigheid van  de Bilt en Amsterdam 

Ondanks de verschillen van het klimaat wordt er voor gekozen om meetdata van het KNMI dat 
bij HAMbase is geleverd te gebruiken. De klimaatdata die beschikbaar zijn van de locatie van 
het depot bevat veel NaN’s (Not a Number) en geven problemen bij het gebruik hiervan. 
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3.2.3 Validatie  
Het gebouwmodel van de begane grond wordt gevalideerd aan de hand van gemeten waarden. 
Het model heeft als input de inblaastemperatuur en luchtvochtigheid. Na de simulatie worden 
de resultaten vergeleken met de gemeten ruimtecondities. In Figuur 31 is de opstelling van 
validatie schematisch weergeven.  
 

- 
T Lucht in + Gemeten 

 
Figuur 31: Opstelling voor validatie gebouwmodel 

 
De gemeten data van de inblaasconditie is afkomstig van korteduurmetingen, de 
ruimtetemperaturen zijn afkomstig van langeduurmetingen. De validatie vindt plaatst in een 
periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in Figuur 32 en Figuur 33. Het model dat hiervoor is gebruikt is 
validatie_gebouwmodel_depot456.mdl. 
 
De blauwe lijn vertegenwoordigt de simulatieresultaten, de groene de referentiewaarde. De 
rode lijn is de buitenconditie.  
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Figuur 32: Simulatieresultaten validatie van spouwzone 
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De simulatieresultaten van de spouwzone komen goed overeen met de referentiewaarde. Er is 
een kleine (fase)verschuiving vast te stellen tussen simulatieresultaten en referentiewaarden 
van luchtvochtigheid. De oorzaak van deze verschuiving is niet bekend.  
 
Bij de resultaten van de depotzone stellen de lijnen in de grafieken hetzelfde voor als bij de 
spouwzone. 
 

30/10 09/11 19/11 29/11 09/12 19/12 29/12
-10

0

10

20

30

T 
[o
C
]

Air temperature depot-zone

Toutsim
Tmeasured
Texterior

30/10 09/11 19/11 29/11 09/12 19/12 29/12
2

4

6

8

10
x 10-3

kg
/k
g

Absolute humidity depot-zone

Xoutsim
Xmeasured
Xexterior

30/10 09/11 19/11 29/11 09/12 19/12 29/12
0.2

0.4

0.6

0.8

1

R
.V

 %
 [0

-1
]

Relative humidity depot-zone

R.V.outsim
R.V.measured
R.V.exterior

 
Figuur 33: Simulatieresultaten validatie van depotzone 

In deze grafiek is te zien dat de gesimuleerde temperatuur goed overeenkomt, terwijl de 
luchtvochtigheid een constante afwijking heeft. De simulatieresultaten hebben hier een te lage 
luchtvochtigheid. Dit kan komen door onnauwkeurigheid van de vochtopnemers. 
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3.3  Beschrijving van regeltechniek 
Regeltechniek is een essentieel onderdeel van de klimaatinstallatie. Deze zorgt er voor dat 
alle componenten de lucht behandelen tot de gewenste inblaasconditie. De regeltechniek 
maakt deel uit van het gebouwbeheersysteem. Dit is een uitgebreid systeem dat 
storingsmelding, gebruikersprofielen, grenswaardenbewaking en aansturing van 
installatieonderdelen bevat. Niet al deze eigenschappen komen terug in het model. De 
eigenschappen die wel terugkomen zijn de nodige regelkringen om de componenten in de 
luchtbehandelingskast aan te sturen, deze bestaan uit: 

- Temperatuurregeling 
- Vochtregeling 

 
De temperatuur en vochtigheidsregeling zijn opgebouwd uit een cascade regelkring9. Dit 
houdt in dat onderling twee regelkringen zijn; de master-regelkring en slave-regelkring 
(Figuur 34). Hierdoor wordt de cascade regeling vaak master-slave regeling genoemd. De 
master-regelkring regelt het langzame proces, in dit geval de binnenluchtconditie van het 
depot. De output van de masterregelaar gaat dan niet naar een corrigerend orgaan maar naar 
de slave-regelkring. Deze kring regelt het snelle proces en krijgt het output signaal van de 
master-regelkring aangeboden als een setpoint. Dit setpoint is de gewenste waarde van de 
inblaasconditie.  

e 

Figuur 34
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3.3.1 Temperatuurregeling  
In deze paragraaf wordt de temperatuur regelkring beschreven. Eerst worden regelinstellingen 
en eventuele omvormers voor de master-regelkring bepaald. Vervolgens worden de 
instellingen van de slave-regelaar beschreven. In bijlage 6 is weergegeven hoe de regelkring 
voor luchttemperatuur en luchtvochtigheid er in Simulink uitziet.  

3.3.1.1 Masterregelaar 
De masterregelaar regelt het langzame proces, dit is de binnenluchttemperatuur. De 
regelinstellingen van de masterregelaar uit het spoolmenu zijn afkomstig uit bijlage 6.  
De regelaarinstellingen voor de masterregelaar worden dan: 

• Kr (kringversterking) = 0.1 
• Ti (integratietijd) = 5:00 m:sec (300 seconden) 

 
De output van de master PI regelaar moet omgezet worden naar een setpoint voor de slave-
regelkring. Dit wordt gedaan door de computing relay10. Deze berekent de input voor de 
slave-regelkring en is afhankelijk van drie waarden: 

• Output van de PI regelaar 
• Balans Temperatuur 
• Belastingsfactor 

 
De parameters van de computing relay kunnen alleen bepaald worden als er bepaalde 
karakteristieken bekend zijn. Deze karakteristieken zijn afkomstig uit bijlage 6. Hierin staat 
wat de setpoint, gemeten waarde en inblaastemperatuur is bij evenwichtsconditie. Deze zijn 
als volgt opgesomd: 

• Tgewenst  = 20 oC  
• Tgemeten = 20 oC 
• Tinblaas  = 19,8 oC 

 
Uit deze gegevens blijkt dat als geen error signaal is en de setpoint van de slave regelaar 
19,8oC moet zijn. De belastingsfactor wordt dan 20-19,8 = 0,2. De uiteindelijke vergelijking 
hiervan is weergeven in vergelijking 20. 
  

slace uitsetpoint regelaar gewenst belastingθ θ θ θ= + −      [20] 

3.3.1.2 Slaveregelaar 
De slave-regelkring is opgebouwd uit twee regelaars; de regelaar voor de verwarmingsbatterij 
en de regelaar voor de koelbatterij. De regelinstellingen uit het spool bestand zijn 
weergegeven in bijlage 6.  
 
De regelaarinstellingen van de verwarmingsbatterij zijn: 

• Kr (kringversterking) = 2.0 
• Ti (integratietijd) = 0.5 (50 seconden) 

De regelaarinstellingen van de koelbatterij zijn: 
• Kr (kringversterking) = -2,0 
• Ti (integratietijd) = -0.50 (50 sec) 
 

Als de gemeten (feedback) temperatuur hoger is dan de gewenste temperatuur wordt de 
afwijking negatief. Om deze reden is Kr en Ti van de koelbatterij ook negatief, zodat deze bij 
vermenigvuldiging met de negatieve feedback een positief stuursignaal ontstaat. 

                                                           
10 Van der Veen, T, Simulatie van Technische systemen, Academic service, Schoonhoven, 1997 
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Het ‘error’ signaal is het verschil tussen gemeten en gewenste luchttemperatuur. In de 
bestaande situatie gaat de output van de slave-regelaar naar een klep van de hydraulische 
schakeling. Het modelleren van de hydraulische schakeling zelf, wordt in dit onderzoek niet 
gedaan. De output van de slaveregelaar wordt direct omgerekend naar de input die nodig is 
voor de installatiecomponent. Bij de verwarmingsbatterij is dit de watertoevoertemperatuur. 
Deze output moet voor de verwarmingsbatterij worden omgerekend naar 
toevoerwatertemperatuur. Voor de koelbatterij moet dit omgerekend worden naar 
massadebiet. Dit wordt lineair berekend aan de hand van het regelbereik. Deze omrekenfactor 
wordt ‘gain’ genoemd. De berekening hiervan is weergeven in bijlage 6.  
 
In Tabel 10 zijn de uitkomsten van deze berekeningen weergegeven.  
 

Verwarmingsbatterij Koelbatterij 
Tlucht Twater Tlucht Qm water 

Regelbereik 

oC oC oC kg/s 
Min  15,7 50 28 0 
Max 25 70 14,6 1,08 
Gain 2,15 0,077 

Tabel 10: Regelbereik verwarmingsbatterij en koelbatterij 

3.3.2 Vochtregeling 
De vocht-regelkring regelt op absolute luchtvochtigheid. De koelbatterij staat niet onder bevel 
van de vochtregeling, dat veel voorkomt. De vochtregeling is hierdoor geheel gescheiden van 
de thermische regeling. In deze paragraaf wordt net zoals bij de temperatuurregeling eerst de 
masterregelaar beschreven en vervolgens de slaveregelaar.  

3.3.2.1 Masterregelaar 
De master-regelkring van de vochtregeling berekent het setpoint van de bevochtiger. De 
computingrelay van de masterregelkring wordt afgeleid met gegevens uit het spoolbestand. 
Deze gegevens zijn weergegeven in bijlage 6. 
 
De instellingen voor de masterregelaar zijn: 

• Kr = 0.1 
• Ti = 5:00 m:sec (300 sec) 
 

De vochtregeling is niet stationair, de bevochtiger krijgt een setpoint aangeboden van 7.6 
gr/kg. Om in deze situatie de belastingsfactor te bepalen zijn de onderstaande gegevens nodig.  

• x gewenst  = 7,5 gr/kg  = 0,0075 kg/kg  
• x gemeten = 7,4  gr/kg = 0,0074 kg/kg 
• x inblaas  = 7,6  gr/kg = 0,0076 kg/kg 

 
Als dezelfde vergelijking van de temperatuurregeling wordt gebruikt, kan de belastingsfactor 
worden afgeleid en is weergegeven in vergelijking 61: 
 

slave uitxsetpoint xregelaar xgewenst xbelasting= + −      [21] 
 
De belastingsfactor wordt vastgesteld op 0.09 gr/kg (0.0009 kg/kg). 
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3.3.2.2 Slaveregelaar 
De slave-regelkring is opgebouwd uit twee regelaars, de regelaar voor de bevochtiger is een 
PI-regelaar waarvan de instellingen uit het spoolbestand zijn te halen (bijlage 6)  
 
De regelaarinstellingen voor de bevochtiger zijn: 

• Kr (kringversterking) = 2,0 
• Ti (integratietijd) = 0,5 (30 seconden) 
 

De bevochtiger wordt analoog aan de temperatuurregeling uitgerust met een omzetter die het 
signaal van de masterregelaar omzet naar een bruikbaar regelsignaal. De berekening voor de 
omzetter van de bevochtiger is weergegeven bijlage 6 
 
Het regel- en vochtbereik van de bevochtiger is weergeven in Tabel 11 
 

Bevochtiger 
Regelbereik Xlucht 

kg/kg 
Stuursignaal 

[0-1] 
Min  5.5e-3 0 
Max 7.5e-3 1 
Gain 500 

Tabel 11: Omzetter bevochtiger 

 
De regelinstellingen van de ontvochtiger zijn anders, de ontvochtiger wordt aan/uit gestuurd 
op een setpoint dat van de masterregelaar afkomstig is. De instellingen van deze regelaar zijn 
niet terug te vinden in het spoolbestand.  
 
In Simulink wordt er gebruik gemaakt van een ralay om de aan/uit regelaar te modelleren. 
Deze relay stuurt de ontvochtiger direct aan op de absolute luchtvochtigheid in de ruimte. Dit 
is gedaan omdat het model problemen ondervindt met aansturing vanuit de masterregelaar.  
 
De aan/uit regelaar kan op verschillende manieren ingesteld worden, er wordt voor gekozen 
om de ontvochtiger in te schakelen op 0.0075 kg/kg en uit te schakelen als de absolute 
luchtvochtigheid gedaald is tot 0.0073 kg/kg. Dit is gelijk aan het setpoint van de 
ruimteconditie. Als de schakelcondities verruimd worden, zal de simulatie sneller verlopen. 
De relay stuurt de ontvochtiger aan door een elektrisch vermogen van 10700 W als input aan 
te bieden (Tabel 12: Schakelwaarde aan/uit regelaar).  
 

Schakelwaarde Output  
kg/kg W 

aan 7,5 e-3 10700 
uit 7,3 e-3 0 

Tabel 12: Schakelwaarde aan/uit regelaar 
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3.4 Model voor onderzoeksvragen  
Door de installatiecomponenten, modellen van de regeltechniek en het gebouwmodel samen 
te voegen ontstaat een compleet model om de onderzoeksvragen op te lossen. In dit hoofdstuk 
wordt toegelicht hoe dit complete model eruit ziet. Deze paragraaf is als volgt opgedeeld: 

• Compleet model in Simulink 
• Storingsgenerator 
• Simuleren van storingen 

Er worden veel signalen in het model gebruikt en op verschillende componenten aangesloten. 
Om dit overzichtelijk te houden wordt in het model gebruik gemaakt van ‘bus creators’ en 
‘bus selectors’.  

3.4.1 Compleet model in Simulink 
In Simulink zijn alle onderdelen samengevoegd en aan elkaar gekoppeld, het totale model dat 
daardoor ontstaat is erg uitgebreid. In deze paragraaf wordt het complete model aan de hand 
van figuren beschreven. Het totale model van de bestaande situatie is weergegeven in Figuur 
35. 
 
Het model bestaat uit 4 hoofdonderdelen en zijn onderverdeeld in:  

1. Regeltechniek 
2. Luchtbehandelingskast 
3. Gebouwmodel 
4. Dataoutput module 
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3.4.2 Regeltechniek  
Het totale model van de regeltechniek is het model zoals beschreven in paragraaf 3.3. Van het 
model vochtregeling en temperatuurregeling is beide een subsysteem gemaakt (Figuur 36). 
Door op het subsysteem te klikken kunnen de regelingstellen worden gewijzigd. 
 

 
Figuur 36: Subsysteem in Simulink van temperatuur- en vochtregeling 

 
De rood omkaderde blokken geven de temperatuur- en vochtigheidsopnemers weer. Deze 
opnemers worden gemodelleerd als een eerste orde proces met een tijdsconstante van een 
seconde11. Als dit niet wordt gedaan ontstaat er een algebraïsche loop in het model. De 
‘solver‘ van het simulatieprogramma heeft in dat geval te veel rekencapaciteit nodig. 

                                                           
11 Bourhan Tashtoush*, M. Molhim, M. Al-Rousan, Dynamic model of an HVAC system for control analysis, Energy 30 (2005) 
1729–1745, 27 April 2004 
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3.4.3 Luchtbehandelingskast 
Alle modellen van de componenten zijn in serie achter elkaar geplaatst en samengevoegd tot 
een luchtbehandelingskast. Dit is weergegeven in Figuur 37. De stuursignalen uit de regelaar 
zijn aangesloten op de storingsgenerator (de storingsgenerator wordt verder beschreven in 
paragraaf 3.4.6) waarna deze vervolgens worden gekoppeld aan de luchtbehandelingskast.  
 
Door op de componenten van de luchtbehandelingskast te ‘dubbelklikken’ kunnen parameters 
gewijzigd worden.  
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Componenten van luchtbehandelingskast 

Storingsgenerator 

Figuur 37: Model van de luchtbehandelingskast en storingsgenerator 
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3.4.4 Gebouwmodel  
Het gebouwmodel heeft als input een warmtestroom (Qin) en vochtdebiet (g in) van lucht dat 
aan de betreffende zone wordt toegevoegd. De outputs van de luchtbehandelingskast zijn 
temperatuur en luchtvochtigheid en moeten worden omgerekend naar een warmtestroom en 
vochtdebiet12. Dit wordt gedaan door het Qin blok dat voor het gebouwmodel zit (Figuur 38).  

                
Figuur 38: Links: Qin blok, rechts: omrekenmodule 

 
De omrekenmodule werkt op basis van de volgende formule (vergelijking 62 en vergelijking 
63): 
Voor de warmtestroom: 

(lucht luchtQin qm C Tin Tretour= ⋅ ⋅ − )

)

                                                          

       [22] 
 
Voor het vochtdebiet: 

(luchtgin qm Xin Xretour= ⋅ −         [23] 
 

3.4.5 Data output module  
In deze module worden de data die uit Simulink komen voorbewerkt en opgeslagen in mat-
bestanden. Deze mat-bestanden worden met behulp van een plotscript ingelezen en plotten de 
grafieken van temperatuur en luchtvochtigheid. Per zone worden drie grafieken geplot, deze 
bestaat uit temperatuur, absolute en relatieve luchtvochtigheid.  

3.4.6 Beschrijving van storingsgenerator  
In het model van de luchtbehandelingskast is de storingsgenerator opgenomen. De 
storinggenerator kan op een bepaald tijdstip een component van de luchtbehandelingskast 
laten uitvallen. De modelvorming van de storingsgenerator is beschreven in bijlage 7. 
 
Op elk component van de luchtbehandelingskast wordt een storingsgenerator aangesloten, 
waardoor storing gesimuleerd kan worden. Deze zijn als volgt opgesomd: 

1. Recirculatie klep kan variëren tussen 0% en 100% buitenlucht. 
2. Uitvallen van het vermogen naar de compressor van de ontvochtiger. Hierdoor kan de 

ontvochtiger niet meer ontvochtigen.  

 
12 Wijffelaars, J.A., Zundert, K. van, 2003, Behouden of verouderen: onderzoek naar het binnenklimaat en de behangfragmenten 
in de kamer van Anne Frank, TU/e 
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3. Toevoertemperatuur van c.v.water naar de verwarmingsbatterij wordt gelijk aan die 
van lucht. Dit simuleert dat er geen warmteafgifte van de batterij is door een storing 
in de c.v. installatie. 

4. Het massadebiet over de verwarmingsbatterij wordt 0 kg/s. Dit simuleert een defecte 
pomp van de mengschakeling. 

5. De toevoertemperatuur van water naar de koelbatterij is gelijk aan die van lucht. Dit 
simuleert dat er geen warmteafgifte van de batterij is door een falende koelinstallatie. 

6. Het massadebiet over de koelbatterij wordt 0 kg/s. Dit simuleert een defecte pomp 
van het koelcircuit. 

7. De capaciteit van stoombevochtiger wordt 0 kg/s. In dit geval wordt er geen stoom 
aan de lucht toegevoerd.  

 
Met deze storingsgenerator zijn veel combinaties te maken met mogelijke storingen. Om het 
geheel te overzien wordt een selectie gemaakt van twee storingen die vervolgens worden 
vergeleken met een ander installatieconcept. Deze twee storingen vinden plaats tijdens twee 
extreme perioden; een winter en zomermaand. In de wintermaand moet er verwarmd en 
bevochtigd worden, in de zomermaand gekoeld en ontvochtigd. Deze combinaties worden 
gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  
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4 Resultaten: simuleren van storingen  
Het complete model wordt in dit hoofdstuk gebruikt om de onderzoeksvragen te simuleren. 
Eerst worden de simulatieperiodes bepaald, waarna de gesimuleerde situaties worden 
toegelicht. De simulatieresultaten zijn de eerste resultaten afkomstig uit het complete model 
en bevatten nog een onbetrouwbaarheid. Dit komt omdat de regeltechniek van het model nog 
niet gevalideerd is en dat het complete model aan de hand van deze simulatieresultaten nog 
verbeterd is.  

4.1 Simulatieperiodes 
Er kunnen veel combinaties van storingen gemaakt worden, in dit project zullen storingen 
plaatsvinden in een warme en een koude periode. In Figuur 39 zijn de maandgemiddelden 
weergegeven van 2004 (bron: KNMI). Hierin is af te lezen dat augustus de warmste periode is 
en december de koudste. Deze twee perioden worden gebruikt voor de onderzoeksvragen, 
omdat hier de componenten het meeste moeten bijdragen om de lucht op de gewenste conditie 
te krijgen.  

 
Figuur 39: Maandgemiddelde temperatuur 2004 de Bilt (Bron: KNMI) 

Voordat er storingen gesimuleerd worden, is er vergelijkingsmateriaal nodig. Dit bestaat uit 
simulaties van het binnenklimaat als er geen storingen optreden in de luchtbehandelingskast. 
Deze simulatie zal als eerste worden uitgevoerd. Vervolgens worden de storingen 
gesimuleerd.  

4.2 Gesimuleerde onderzoeksvragen 
Als eerst wordt de ‘huidige’ situatie gesimuleerd. Dit betekent dat de luchtbehandelingskast 
de depotzone conditioneert. In deze situatie worden de uitwerkingen op het binnenklimaat bij 
uitval van de volgende processen gesimuleerd: 

• Verwarmen 
• Koelen 
• Bevochtigen 
• Ontvochtigen 

De luchtbehandelingskast gaat bij deze storingen over op 100% recirculatie. Deze resultaten 
worden vergeleken met simulaties van de ‘aangepaste’ situatie (de luchtbehandelingskast 
conditioneert de spouwzone). In geval van storing gaat de luchtbehandelingskast eveneens 
over op 100% recirculatie. De simulatieresultaten van beide situaties worden in één grafiek 
weergegeven.  
 
Vervolgens wordt voor beide situaties (‘huidige’ en ‘aangepaste’ ) gesimuleerd wat er met het 
binnenklimaat gebeurt als in geval van een storing niet 100% wordt gerecirculeerd. Dit wordt 
gedaan voor het uitvallen van de volgende processen: 

• Verwarmen 
• Ontvochtigen 

De simulatieresultaten worden per proces in een grafiek weergeven. 
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Tot slot wordt er gesimuleerd wat er met het binnenklimaat van de depotzone gebeurt als er 
een vochtbron wordt toegevoegd. Dit wordt gedaan voor de winterperiode. 

4.3 Simulatie zonder storing  

4.3.1 Simulatie zonder storing van de huidige situatie  
In deze paragraaf wordt het binnenklimaat gesimuleerd zonder storing. Deze 
simulatieresultaten worden als referentie gebruikt. Er kan voor het oplossen van de 
onderzoeksvragen bekeken worden of er opvallendheden van het binnenklimaat voorkomen 
in een normale situatie zonder storing. De simulatieresultaten van de zomer zijn weergegeven 
in Figuur 41, van de winter in Figuur 43. 
 

08/01 08/06 08/11 08/16 08/21 08/26 08/31 09/05
0

10

20

30

40

T 
[o
C
]

Air temperature cavity-zone

Toutsim
Treference
Tambient

08/01 08/06 08/11 08/16 08/21 08/26 08/31 09/05
0

0.005

0.01

0.015

kg
/k
g

Absolute humidity cavity-zone

Xoutsim
Xreference
Xambient

08/01 08/06 08/11 08/16 08/21 08/26 08/31 09/05
0.2

0.4

0.6

0.8

1

R
.V

 %
 [0

-1
]

Relative humidity cavity-zone

R.V.outsim
R.V.reference
R.V.ambient

 
Figuur 40: Simulatieresultaten zomerperiode van de spouwzone zonder storing 
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Figuur 41: Simulatieresultaten zomerperiode van de  depotzone zonder storing 
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Figuur 42: Simulatieresultaten winterperiode van de spouwzone zonder storing 
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Figuur 43: Simulatieresultaten winterperiode van de  depotzone zonder storing 
 
Het valt op dat de luchtvochtigheid van de spouwzone in de zomersituatie hoog lijkt. Het 
binnenklimaat in de depotzone volgt goed de referentiewaarde.  
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4.3.2 Simulatie zonder storing van de aangepaste situatie  
In deze paragraaf is de installatie aangepast en conditioneert de lucht van de spouwzone. De 
depotzone wordt zonder installatie uitgerust. Hierdoor wordt deze zone ‘free floating’. De 
installatie voor de spouwzone is niet aangepast. In de wintersituatie is door testen gebleken 
dat er niet voldoende capaciteit aanwezig is om de spouwzone te verwarmen. In het model 
worden de radiatoren gebruikt om de spouwzone na te regelen. De aangepaste situatie wordt 
eerst gesimuleerd zonder storingen om vergelijkingsmateriaal te verkrijgen.  
 
De simulatie wordt gedaan voor de dezelfde perioden als de huidige situatie, de 
simulatieresultaten zijn weergegeven in Figuur 44 en Figuur 45.  
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Figuur 44: Simulatieresultaten zomer spouwzone zonder storing van de aangepaste situatie  
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Figuur 45: Simulatieresultaten zomer depotzone zonder storing van de aangepaste situatie 
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De simulatieresultaten van de wintersituatie zijn weergegeven in Figuur 46 en Figuur 47.  
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Figuur 46: Simulatieresultaten winter spouwzone zonder storing van de aangepaste situatie 
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Figuur 47: Simulatieresultaten winter depotzone zonder storing van de aangepaste situatie 
 
De ingestelde waarde (setpoint) in de spouwzone wordt voor beide perioden goed 
gehandhaafd. Het binnenklimaat in de depotzone is hierdoor constant en vertoont geen snelle 
fluctuaties.  
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4.4 Simuleren van storingen 
De eerste gesimuleerde storingen vinden plaats in de zomer periode, in deze periode vallen de 
koelbatterij en ontvochtiger uit. Vervolgens wordt storing van de verwarmingsbatterij en 
bevochtiger in de winterperiode gesimuleerd. Als er een storing geconstateerd wordt gaat de 
luchtbehandelingskast over op 100% luchtrecirculatie, dit wordt in de storinggenerator 
ingevuld. De tijd die nodig is om de luchtbehandelingskast op 100% recirculeren te schakelen 
is vastgesteld op 120 seconden. Dit bevat het detecteren van de storing en het aansturen van 
het kleppenregister. Alle storingen starten op de 11e dag van de maand. De storingen die zijn 
gesimuleerd zijn elk een casus. De omschrijving van de casussen is onderaan de figuren 
vermeld.  

4.4.1 Simulatieresultaten zomerperiode 
De simulatieresultaten van het uitvallen van de koelbatterij voor de bestaande en aangepaste 
situatie zijn weergegeven in Figuur 48 en Figuur 49.  
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Figuur 48: Simulatieresultaten uitvallen koelbatterij spouwzone 
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Figuur 49: Simulatieresultaten uitvallen koelbatterij depotzone 
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Casus  Omschrijving Storing Grafisch kleur 
A Normale situatie Geen 

 

 

B Normale situatie Uitvallen van de 
koelbatterij 

 

 

C Aangepaste situatie Geen 

 

 

D Aangepaste situatie Uitvallen van de 
koelbatterij 

 

 

Tabel 13: Omschrijving gesimuleerde casussen 

Het uitvallen van de ontvochtiger wordt in dezelfde periode gesimuleerd, deze 
simulatieresultaten zijn weergeven in Figuur 50 en Figuur 51. 
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Figuur 50: Simulatieresultaten uitvallen ontvochtiger spouwzone 
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Figuur 51: Simulatieresultaten uitvallen ontvochtiger depotzone 
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Casus  Omschrijving Storing Grafisch kleur 
A Normale situatie Geen 

 

 

E Normale situatie Uitvallen van de 
ontvochtiger 

 

 

C Aangepaste situatie Geen 

 

 

F Aangepaste situatie Uitvallen van de 
ontvochtiger 

 

 

Tabel 14: Omschrijving gesimuleerde casussen 
 
 

4.4.2 Simulatieresultaten winterperiode 
In de winterperiode wordt gesimuleerd wat er met het binnenklimaat gebeurt als de 
verwarmingsbatterij en de bevochtiger uitvallen. De resultaten van het uitvallen van de 
verwarmingsbatterij zijn weergegeven in Figuur 52 en Figuur 53. 
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Figuur 52: Simulatieresultaten uitvallen verwarmingsbatterij spouwzone 
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Figuur 53: Simulatieresultaten uitvallen verwarmingsbatterij spouwzone 
 
 

Casus  Omschrijving  Storing Grafisch kleur 
G Normale situatie Geen 

 

 

H Normale situatie  Uitvallen van de 
verwarmingsbatterij  

 

 

J Aangepaste situatie  Geen 

 

 

K Aangepaste situatie  Uitvallen van de 
verwarmingsbatterij  

 

 

Tabel 15: Omschrijving gesimuleerde casussen 
 
De simulaties waarbij de bevochtiger uitvalt, zijn weergegeven in Figuur 54 en Figuur 55. 
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Figuur 54: Simulatieresultaten uitvallen bevochtiger spouwzone 
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Figuur 55: Simulatieresultaten uitvallen bevochtiger depotzone 
 
 

Casus  Omschrijving  Storing Grafisch kleur 
G Normale situatie Geen 

 

 

L Normale situatie  Uitvallen van de 
bevochtiger  

 

 

J Aangepaste situatie  Geen 

 

 

M Aangepaste situatie  Uitvallen van de 
bevochtiger  

 

 

Tabel 16: Omschrijving gesimuleerde casussen 

4.4.3 Samenvatting van de simulatieresultaten  
Het klimaat in de spouwzone wordt in grote mate beïnvloed door de luchtvochtigheid van 
buiten. Dit lijkt meer te zijn dan de werkelijke situatie (situatie zonder storing). De 
luchttemperatuur van het depot bereikt hier wel de gewenste waarde. In Tabel 17 worden 
opvallende punten van de simulatieresultaten verder samengevat. 
 

Periode Storing 
component 

Opvallendheden 

Geen Hoog vochtigheidsgehalte in spouwzone, dit is sterk 
afhankelijk van de buitenconditie. Temperatuur is 
hier wel constant. 

Zomer 

koelbatterij Spouwzone: Bij de aangepaste situatie wordt het 
eerder warmer dan bij de ‘huidige’ situatie. De 
absolute luchtvochtigheid blijft voor de aangepaste 
situatie gelijk. 
Depotzone: De temperatuur bij de huidige situatie 
stijgt sneller dan bij de aangepaste situatie. De 
luchtvochtigheid daalt snel. Deze resultaten lijken 
onwaarschijnlijk. 
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 Ontvochtiger Spouwzone: Aan de luchttemperatuur is niks 

opvallends waar te nemen. Bij de aangepaste 
situatie is een daling van de luchtvochtigheid waar 
te nemen. De ‘huidige’ situatie blijft gelijk.  
Depotzone: De temperatuur voor elke casus blijft 
nagenoeg gelijk. Bij de luchtvochtigheid van de 
‘huidige’ situatie is een stijging waar te nemen. 
Deze stijging vindt even plaats maar blijft over de 
rest van de periode stabiel. In de aangepaste 
situatie is deze daling niet te zien.  

Geen Hoog vochtigheidsgehalte in spouwzone, sterk 
afhankelijk van de buitenconditie. Temperatuur is 
hier wel constant. 

Verwarmingsbatterij Spouwzone: Er zijn geen opvallendheden waar te 
nemen. Beide casussen volgen het binnenklimaat 
als er geen storing is. Bij het uitvallen van de 
verwarmingsbatterij (‘aangepaste’ situatie) wordt 
de spouwzone verder verwarmt door de radiatoren.  
Depotzone: Aan de luchttemperatuur is een kleine 
daling van de ‘huidige’ situatie waar te nemen. Dit 
resulteert in een stijgende relatieve 
luchtvochtigheid. Bij de ‘aangepaste’ situatie zijn 
geen verschillen waar te nemen.  

Winter 

Bevochtiger Spouwzone: In de spouwzone is de storing alleen 
waar te nemen bij de luchtvochtigheid van de 
aangepaste situatie.  
Depotzone: De gevolgen van de storing zijn niet 
waar te nemen bij de ‘aangepaste’ situatie. Bij de 
‘huidige situatie is daling van luchtvochtigheid wel 
waar te nemen.  

Tabel 17: Samenvatting van de  simulatieresultaten 

 
Over het algemeen gebeurt er vrij weinig met het binnenklimaat als er een component van de 
luchtbehandelingskast in storing gaat. De installatie gaat dan over naar 100% recirculeren van 
lucht en houdt de luchtcondities in het depot stabiel. Het valt op dat de laatste waarde van de 
luchtconditie (na de storing) gehandhaafd blijft. Hierdoor wordt het interessant om te 
simuleren wat er gebeurt met het binnenklimaat als het systeem niet over gaat op 100% 
recirculatie. Om dit na te gaan zijn er simulaties uitgevoerd van storingen waarbij de 
installatie niet overgaat op volledige recirculatie. Er wordt ook onderzocht of het in dat geval 
beter is om de luchtbehandelingskast uit te zetten. 

4.5 Simulatie met storing zonder recirculatie 
In deze paragraaf worden storingen gesimuleerd zonder dat de luchtbehandelingskast 
overgaat in 100% luchtrecirculatie. Voor de winterperiode gaat de verwarmingsbatterij in 
storing. Voor de zomerperiode gaat de ontvochtiger in storing, deze zijn weergegeven in 
Figuur 56 en Figuur 57. De resultaten van de storing zonder verwarmingsbatterij zijn 
weergegeven in Figuur 58 en Figuur 59. 
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Figuur 56:Simulatieresultaten van spouwzone met storing van de ontvochtiger 
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Figuur 57: Simulatieresultaten van depotzone met storing van de ontvochtiger 

 
Casus  Omschrijving  Storing Grafisch kleur 
A Normale situatie Geen 

 

 

N Normale situatie, 
zonder recirculatie  

Uitvallen van de 
ontvochtiger  

 

 

C Aangepaste situatie  Geen 

 

 

O Aangepaste situatie, 
zonder recirculatie  

Uitvallen van de 
ontvochtiger  

 

 

S Normale situatie, 
uitschakelen LBK 

Uitvallen van de 
ontvochtiger 

 

 

Tabel 18: Omschrijving gesimuleerde casussen  
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De simulatieresultaten van het uitvallen van de ontvochtiger in de zomersituatie is 
weergegeven in Figuur 58 en Figuur 59.  
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Figuur 58: Simulatieresultaten van spouwzone met storing van de verwarmingsbatterij 
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Figuur 59: Simulatieresultaten van depotzone met storing van de verwarmingsbatterij 

r Casus  Omschrijving  Storing Grafisch  kleu
G Normale situatie Geen  

 
P Normale situatie, 

  
Uitvallen van de 

rij  
 

zonder recirculatie verwarmingsbatte
 

J  Aangepaste situatie  Geen 

 
Q Aangepaste situatie, Uitvallen van de 

rij 
 

zonder recirculatie  verwarmingsbatte
 

R 
rij 

 Normale situatie, 
uitschakelen LBK 

Uitvallen van de 
verwarmingsbatte

 

Tabel 19: Omschrijving gesimuleerde casussen 
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4.5.1 Samenvatting van de simulatieresultaten van zonder recirculatie 
In Tabel 20 zijn de simulatieresultaten samengevat.  
 

Periode Storing component Opvallendheden 
Zomer Ontvochtiger In de spouwzone lijkt de luchtvochtigheid van 

casus S (uitschakelen LBK) niet reëel te zijn. De 
oorzaak hiervan is niet bekend. Het binnenklimaat 
van het depot bij casus O blijft constant bij het 
uitschakelen van de luchtbehandelingskast. Er is bij 
casus N (Normale situatie) te zien dat de 
luchtvochtigheid toeneemt als het systeem niet 
overgaat op 100 % recirculatie lucht. Terwijl bij 
casus O (aangepaste situatie) de luchtvochtigheid 
in het depot stabiel blijft.  

Winter Verwarmingsbatterij Wat voor vocht geld in de zomersituatie, geldt voor 
temperatuur in de wintersituatie. Er is te zien dat 
bij het uitschakelen van de LBK (casus R) de 
luchttemperatuur in het depot constant blijft, er 
vindt wel een schommeling van luchtvochtigheid 
plaats. Terwijl casus P (huidige situatie) sterk 
beïnvloed wordt doordat het systeem niet overgaat 
op recirculeren. De temperatuur van casus Q 
(aangepaste situatie) blijft constant in het depot en 
de spouwzone. Bij  

Tabel 20: Samenvatting simulatieresultaten  

Als er niet volledig gerecirculeerd wordt tijdens een storing, daalt in de wintersituatie de 
temperatuur van het depot snel, ondanks de bufferende werking van de spouwzone. In de 
zomersituatie is er te veel vocht en stijgt de luchtvochtigheid snel. In deze gevallen is er geen 
voordeel van de spouwzone. In principe wordt in deze gevallen de spouwzone kortgesloten. 
Door de luchtbehandelingskast uit te schakelen kan deze kortsluiting opgeheven worden. 

4.6 Vochtbron in depot 
In de huidige situatie wordt het binnenklimaat in het depot direct geconditioneerd door de 
luchtbehandelinginstallatie. Hierdoor kunnen optredende verstoringen in het binnenklimaat 
direct worden gecorrigeerd. Als de luchtbehandelinginstallatie de lucht in de spouwzone 
conditioneert, zal het proces om verstoringen uit depot te corrigeren vertraagd of helemaal 
niet plaatsvinden. Door het grote volume van het depot zal een kleine verstoring geen 
(merkbaar) verschil uitmaken. In deze paragraaf wordt getracht een antwoord te vinden wat 
de invloed is van een vochtbron in het depot. Dit wordt gesimuleerd voor de ‘huidige’ situatie 
en de ‘aangepaste’ situatie in een winterperiode. In de ‘aangepaste’ situatie is het depot ‘free-
floating’. De spouwzone wordt volledig geconditioneerd. De vochtbron die aan het model 
wordt toegevoegd, heeft een aangenomen waarde van 4,44e-4 kg/s. Dit is equivalent aan 20 
personen. 
 
De simulatieresultaten zijn weergeven in de Figuur 60 en Figuur 61  
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Figuur 60:Simulatieresultaten van spouwzone met vochtbron in depotzone 
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Figuur 61: Simulatieresultaten van depotzone met vochtbron in depotzone 

Casus  Omschrijving  Storing Grafisch  kleur 
G Normale situatie Geen 

 

 

T Normale situatie, 
zonder recirculatie  

Geen (+vochtbron)  

 

 

J Aangepaste situatie  Geen 

 

 

U Aangepaste situatie, 
zonder recirculatie  

Geen (+vochtbron) 

 

 

Tabel 21: Omschrijving gesimuleerde casussen 

4.6.1 Samenvatting vochtbron in depotzone 
De extra vochttoename wordt in ‘bestaande’ situatie direct gecorrigeerd. In de ‘aangepaste’ 
situatie blijft het vocht in het depot en blijft over de rest van de periode stabiel. Dit kan 
betekenen dat de luchtvochtigheid zich niet vereffent met de spouwzone. In deze situatie kan 
het gevaar bestaan dat luchtvochtigheid cumulatief toeneemt. 

+ 4,44e-4 kg/s 

+ 4,44e-4 kg/s 
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5 Discussie 
Er is gebleken na het modelleren van de componenten dat er kritisch naar de meetdata moet 
worden gekeken. Voor de meeste gevallen kon de gebruikte meetdata, die afkomstig is uit het 
gebouwbeheersysteem, niet gebruikt worden. In deze meetdata van het gebouwbeheersysteem 
zitten een aantal onzekerheden, deze zijn: 
 

• Onbekende meet(on)nauwkeurigheid 
• Plaats van meter op fysieke locatie (meet de opnemer wat gemeten moet worden) 

 
De meetdata die voor validatie van de componentmodellen zijn gebruikt, zijn voornamelijk 
afkomstig uit meetpunten die voor grensbewaking gebruikt worden. Deze worden gebruikt 
voor een extra veiligheidsindicatie en om een globaal inzicht te geven wat er in de 
luchtbehandelingskast gebeurd. De eisen die aan de nauwkeurigheid van deze meters gesteld 
worden zijn lager dan die van de meters die dienen voor de regelkring (bijvoorbeeld de 
temperatuuropnemer van de inblaasconditie). Deze zijn dubbel uitgevoerd. Hierdoor kan er 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is gebleken dat een opnemer die gebruikt wordt voor 
validatie op een andere plaats zit dan weergegeven op het scherm van het 
gebouwbeheersysteem. De betreffende opnemer is geplaatst tussen de verdamper en 
condensor (in de bypass luchtstroom). Deze opnemer wordt in het gebouwbeheersysteem 
achter de ontvochtiger weergegeven. Dit zou voor meerdere opnemers het geval kunnen zijn, 
maar dit is niet verder uitgezocht.  
 
Het gebouwmodel kan gebruikt worden om aan de componenten gekoppeld te worden. Er 
moet echter rekening worden gehouden dat het gebouwmodel niet alle factoren uit de praktijk 
bevat. Het depot bevat een flinke hoeveelheid organisch materiaal, wat vocht kan 
accumuleren. Deze invloeden zullen meewegen in het gedrag van luchtvochtigheid in het 
depot.Dit is niet in dit afstudeeronderzoek meegenomen. 
 
Volgens de klimaateisen van het depot mag de maximale afwijking van het binnenklimaat 
±2oC en ±1,5% R.V. zijn. Als dit vergeleken wordt met de meetnauwkeurigheid van de 
ruimteopnemers (±0,3oC, ±1,5% R.V) zou dit voor luchttemperatuur in principe haalbaar zijn. 

er. Het zou dan 
de opnemers 

niet gekalibreerd worden, lijkt deze eis eveneens onuitvoe

van worden uitgegaan dat deze meters nauwkeurig zijn. 
 

Bij luchtvochtigheid ligt de eis gelijk aan de afwijking van de opnem
onmogelijk zijn om deze eis te halen. Als hierbij in rekening wordt gebracht dat 

rbaar.  
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6 Conclusies en aanbevelingen  
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit dit onderzoek getrokken, dit bevat de conclusies die 
vloeien uit de onderzoeksvragen en uit de uitvoering van dit project. Eerst worden de 
conclusies uit de onderzoeksvragen beschreven, daarna komen de conclusies die uit dit 
project worden getrokken. Als laatste worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen en 
vervolgonderzoek. 
 
De conclusies uit de onderzoeksvragen zijn voorlopige conclusies. In dit afstudeeronderzoek 
ligt het zwaartepunt op het modelleren. Hierdoor is er minder tijd overgebleven om de 
onderzoeksvragen grondig te analyseren. Uit de simulatieresultaten is gebleken dat het 
‘complete’ model in sommige gevallen onwaarschijnlijke output genereert.  
 
In de huidige situatie schakelt de luchtbehandelingskast over op 100% luchtrecirculatie (I). In 
hoofdstuk 4 is gesimuleerd wat de uitwerking op het binnenklimaat is als de volgende 
processen uitvallen: 

• Ontvochtigen 
• Verwarmen  
• Koelen 
• Bevochtigen 

Vervolgens is het binnenklimaat van het depot bij deze storingen gesimuleerd voor de 
‘aangepaste’ situatie (II). Uit deze simulaties is gebleken dat een storing wel invloed op het 
binnenklimaat heeft, als de beveiliging in werking treedt en het systeem over gaat op 100% 
recirculeren. De luchtconditie na de storing blijft stabiel maar vertoont een afwijking met de 
gewenste luchtconditie. Als bij deze storingen het klimaat van de spouwzone geconditioneerd 
wordt heeft dit nagenoeg geen invloed op het binnenklimaat van het depot.  
 
De gevolgen op het binnenklimaat als in geval van storing de beveiliging faalt (de 
luchtbehandelingskast gaat niet over op 100% recirculatie) is gesimuleerd met het uitvallen 
van de volgende processen: 

• Verwarmen 
• Ontvochtigen 

Uit de simulaties waarbij de beveiliging niet werkt, is bij de huidige situatie de uitwerking op 
het binnenklimaat schadelijk voor de collectie. Als dit vergeleken wordt met de resultaten van 
simulaties van de ‘aangepaste’ situatie. Kan er geconcludeerd worden dat beter de spouwzone 
kan worden geconditioneerd. Bij een storing in de huidige situatie kan nog niet met zekerheid 
worden vastgesteld of de luchtbehandelingskast beter kan worden uitgeschakeld. Als de 
luchtbehandelingskast uitgezet wordt, blijft de temperatuur constant. De luchtvochtigheid 
vertoont in deze situatie een onwaarschijnlijke output. 
  
Het laatste doel van het onderzoek is om na te gaan wat de gevolgen op het binnenklimaat 
zijn als er een vochtbron aan de depotzone wordt toegevoegd (III). Na deze simulatie kan 
voorlopig geconcludeerd worden dat in de ‘huidige’ situatie deze verstoring snel wordt 
vereffend door de klimaatinstallatie. Bij de ‘aangepaste’ situatie is dit niet het geval. Na het 
toevoegen van vocht aan de zone stijgt de luchtvochtigheid en vereffent zich niet meer de 
spouwzone. In gebouwen waar de spouwzone geconditioneerd wordt is het van belang dat de 
interne lasten zo laag mogelijk worden gehouden. Ook is het hier aan te raden om gebruik te 
maken van een quarantaineruimte. In deze ruimte kunnen nieuwe (vochthoudende) materialen 
wennen aan het nieuwe klimaat.  

6.1 Overige conclusies  
In dit project is veel gebruik gemaakt van meetdata uit het gebouwbeheersysteem. Het blijkt 
tijdens het valideren van de componenten dat deze meetdata verre van ideaal zijn. In een 
luchtbehandelingskast vinden deelprocessen plaats die niet (kunnen) worden gemeten door 
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het gebouwbeheersysteem. Een aantal van die deelprocessen worden ongecontroleerd 
ro r de installatiecomponenten (bijvoorbeeld temperatuursverhoging door de 

In o an ontwerpuitgangspunten die uit het bestek 
kom end 

at een 

dit geval kan de 

door wordt het aanbevolen om het complete model verder 
 analyseren, de regeltechniek te valideren en het model aan passen tot hier betrouwbare 

Het huidige model bevat een gebouwmodel van de eerste verdieping, het model van de 
begane grond moet nog gevalideerd worden. Dit model is een uitgebreid model waar veel 
rekenkracht voor nodig is, het dient de aanbeveling om dit te vereenvoudigen.  
 
Het componentmodel van de ontvochtiger werkt goed bij een statische simulatie, maar als dit 
model gekoppeld wordt aan een regeling ontstaan er in sommige gevallen problemen, 
waardoor het complete model een foutmelding geeft. Er wordt aanbevolen om dit 
componentmodel te herzien en desnoods te vervangen.  
 
Er is geprobeerd om de componentmodellen te valideren aan de hand van meetdata uit het 
gebouwbeheersysteem. Voor een groot deel was dit niet mogelijk. Er wordt aanbevolen om de 
gemaakte modellen van de componenten in een laboratoriumopstelling te valideren of te 
vergelijken met betrouwbare metingen van de processen in de luchtbehandelingskast. 
 

ve orzaakt doo
stoombevochtiger). Er zijn gecontroleerde processen die wel worden bijgehouden maar niet 
betrouwbaar zijn omdat de opnemer voor grenswaarde bewaking dient. De enige betrouwbare 
waarden zijn de meetwaarden die gebruikt worden als temperatuur- of vochtopnemer voor de 
regelaars.  
 

dit nderzoek is veel gebruik gemaakt v
en. Als een component gemodelleerd wordt, is dit hiermee vergeleken. Het is opvall

model werkt zoals het bestek beschrijft, maar toch een andere uitwerking heeft in de d
luchtbehandelingskast. Dit komt door de combinatie van de installatiecomponenten. Bij een 
storing van de koelbatterij schakelt de luchtbehandelingskast over op 100% recirculatie en de 
luchttemperatuur stijgt, ondanks het feit dat er geen interne warmtelast is of toevoerlucht van 
buiten die gekoeld moet worden. Er ontstaat blijkbaar een warmtelast in de 
luchtbehandelingskast. Dit wordt in deze situatie veroorzaakt door de vochtregeling die door 
blijft gaan. De ontvochtiger en bevochtiger voegen beide warmte toe aan de lucht. In de 
praktijk wordt dit vaak verwaarloosd, terwijl dit aandeel in deze situatie niet verwaarloosd 

ag worden, zeker niet in geval van een storing zoals bij het depot. In m
luchtbehandelingskast beter uitgeschakeld worden. Zo hebben deelprocessen (zoals 
bevochtigen) geen invloed meer op het binnenklimaat.  

6.2 Aanbevelingen 
Tijdens het oplossen van deze onderzoeksvragen zijn er simulatieresultaten die 
onwaarschijnlijk lijken te zijn. Hier
te
resultaten uit komen.  
 
Na modelleren van de componenten en het samenvoegen tot een model is er weinig tijd 
overgebleven om grootschalig meerdere onderzoeksvragen op te lossen. Het dient dan ook de 
aanbeveling dit verder uit te voeren.  
 
Een extra hulp om onderzoeksvragen te beantwoorden is het aanbevolen om de 
storingsmodule verder uit te breiden. Voor de onderzoeksvragen met betrekking tot het 
conditioneren van de spouwzone, zou de capaciteit van de luchtbehandelingskast aangepast 
moeten worden. De regeltechniek zal dan eveneens aangepast moeten worden aan deze 
nieuwe situatie. 
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Voor dit onderzoek is een database met meetdata gebruikt die van het interne systeem van 
et is lastig om grote hoeveelheden data van MS Access GTI overgezet is naar MS Access. H

of andere databases om te zetten naar bruikbare data in Simulink. Een aanbeveling is om dit te 
automatiseren, zodat er eenvoudig data uit het gebouwbeheersysteem of uit de database direct 
in Simulink gebruikt kan worden, om zo risico van fouten te voorkomen.  
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