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1 Data verwerking uit gebouwbeheersysteem

Om na te gaan of de modellen de werkelijke situatie juist benaderen is het van belang de

modellen te valideren. Hiervoor wordt meetdata afkomstig uit het gebouwbeheersysteem

gebruikt.

Meetdata uit het gebouwbeheersysteem wordt vaak gebruikt om gebouwmodellen te valideren

en betrouwbaar geacht. De meetdata wordt op in deze situatie voor korte tijd opgeslagen in

het gebouwbeheersysteem en voor lange tijd in een externe database. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven hoe deze data van het gebouwbeheersysteem in Simulink wordt geïmporteerd. Dit 

importeren verloopt in drie delen;

De data uit de database halen.

De data aanpassen voor Matlab. 

Data importeren in matlab en bewerken voor Simulink

1.1 Database van gebouwbeheersysteem

De database met meetdata van de installatie, is gekopieerd uit de centrale database server van

GTI-Klimaatkontrakt. Deze server logt dagelijks in op het gebouwbeheersysteem van het

depot. Vervolgens worden alle data van de meetpunten gedownload. Dit wordt afzonderlijk 

van het gebouwbeheersysteem bewaard omdat het gebouwbeheersysteem na een week de 

oude opgeslagen waarden overschrijft. In de database van GTI worden de waarden 147 

meetpunten opgeslagen, met een tijdsinterval van 8 minuten. Deze wijze van opslag wordt

sinds 2003 met de aanbesteding van het onderhoud door GTI bijgehouden.

De database die beschikbaar is gesteld voor dit project, bevat de periode van 10 oktober 2004 

tot en met 10 oktober 2005. Dit komt neer op 8 miljoen meetwaarden. Deze grote hoeveelheid 

meetdata maakt het gebruik van de database traag. De database is in MS Access aangeleverd,

dit programma kan gebruikt worden om de benodigde data uit de database te halen.

De database bevat 2 tabellen: 

TRENDDATA_SCHPVMUS

TRENDPOINT_SCHPVMUS

1.1.1 TRENDDATA_SCHPVMUS

De eerste tabel bevat alle meetdata van de meetpunten die zijn opgeslagen. De meetdata staat

gegroepeerd per trendnummer en datum. Door deze indeling van de tabel moet er een extra

handeling gedaan worden bij het importeren in matlab. De opbouw van de tabel is 

weergegeven in Figuur 1. 

Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D Kolom E & F

Figuur 1: Tabel trenddata_schpvmus

De omschrijving van de kolommen van de tabel staan hieronder beschreven:
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Kolom A: TRENDDATA_NR: Uniek nummer dat automatisch aangemaakt wordt. 

Kolom B: TRENDDATA_POINT_NR: Het nummer van een datapunt die een 

  opnemer vertegenwoordigt.

Kolom C: TRENDDATA_DATE: Datum en tijd van het vastleggen van een

meetwaarde. De tijd tussen twee metingen is 8 minuten.

Kolom D: TRENDDATA_AVALUE: De meetwaarde van een datapunt. 

Kolom E en F: TRENDDATA_DVALUE, TRENDDATA_MANIPULATED: Beide leeg. 

De data worden opgehaald in tijdblokken en onder elkaar weggeschreven. Er wordt

bijvoorbeeld een blok met meetpunten van één dag van meter A opgehaald en onder aan de

kolommen gekopieerd, vervolgens worden er data van meetpunt B opgehaald en als blok van

één dag onder blok A gekopieerd. Hierdoor ontstaat er een lange lijst van vier kolommen.

1.1.2 TRENDPOINT_SCHPVMUS

In de tabel TRENDPOINT_SCHPVMUS, staat de omschrijving van de meetpunten vermeld

en bevat de plaatsing en codering van de opnemer. Ook wordt hierbij vermeld wat de fysieke

locatie van de opnemer is en op welk onderstation van het gebouwbeheersysteem deze zit

aangesloten.

De tabel is weergegeven in Figuur 2.

Kolom E, F en GKolom B Kolom C Kolom DKolom A 

Figuur 2: Tabel trendpoint_schpvmus

De omschrijving van de kolommen van de tabel staan hieronder beschreven:

Kolom A: TRENDPOINT_NR: Deze is gelijk aan TRENDDATA_POINT_NR. Door 

deze met elkaar te koppelen kan de omschrijving bij meetwaarden worden 

  gezet. 

Kolom B: TRENDPOINT_CODE. Dit is de codering van de opnemer waarbij gezien

kan worden op welk onderstation deze verbonden is. 

Kolom C: TRENDPOINT_PROJECT_NR: Het project waar de meetpunten bijhoren. 

Kolom D: TRENDPOINT_DESC: Dit is de omschrijving van de meetpunten waar ze 

fysiek geplaatst zijn, ook wordt hier een metercode weergegeven, zodat deze

terug te vinden is op de fysieke locatie. 

Kolom E,F en G: Extra gegevens zoals type en unit nummer, deze zijn allemaal leeg op 

het unitnummer na.
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De data kunnen uit de database gehaald worden door middel van queries. Als de meetpunten

bekend zijn kunnen deze in de query ingevuld worden. De meetpunten kunnen met behulp 

van de figuren uit het gebouwbeheersysteem bepaald worden. Deze figuren zijn weergeven in

bijlage 12. In het tabel TRENDPOINT_SCHPVMUS in bijlage 11 zijn de trendpoint

nummers terug te vinden. Als er een query gestart wordt voert MS Access na enige tijd een

resultatenscherm uit. In bijlage 13 staan de queries die gebruikt zijn voor dit afstudeerproject.

De opgehaalde gegevens hebben dezelfde vorm als die van de tabel trenddata_schpvmus. De 

complete database is te groot voor matlab, een query voor alle meetpunten tegelijk is (nog)

niet mogelijk.

Om deze data in matlab te krijgen moeten de verkregen gegevens naar een tekstbestand 

worden geëxporteerd en opgeslagen. Hierna is de geselecteerde data klaar om aangepast te 

worden voor matlab.

1.2 Data voorbewerken voor matlab

Het tekstbestand met de verkregen data kan direct geïmporteerd worden in Matlab. Als dit

wordt gedaan worden de waarden niet geïmporteerd als ‘double’s’ (cijfers met waarden achter 

de komma) maar als ‘cells’. Dit komt door de scheidingtekens die MS Access in het

tekstbestand plaatst. Om de data in matlab te kunnen gebruiken moeten deze in ‘double’ vorm 

zijn. Hierdoor moeten de scheidingstekens verwijderd worden. 

Deze scheidingtekens zijn in dit afstudeerproject verwijderd met een teksteditor. In de

onderstaande figuren zijn twee voorbeelden afgebeeld; een voor (Figuur 3) en een na (Figuur

4) het bewerken van de data.

Figuur 3: Meetdata voor bewerking

Na het vervangen van de scheidingstekens zit de data er als volgt uit:
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Figuur 4: Aangepaste meetdata 

Er moet worden opgelet dat bij het aanpassen van de meetdata het ‘-‘ scheidingsteken van de 

data niet vervangen wordt. Als dit wel gebeurd worden de ‘-‘ tekens van de meetwaarden ook

verwijderd, waardoor er onjuiste meetwaarden in het tekstbestand komen te staan.

1.3 Data importeren in matlab

In matlab kan de tekstfile geladen worden en bestaat uit zes kolommen (als de 

scheidingstekens niet uit de datums zijn gehaald). Het bestand is net zoals de database

onderverdeeld in blokken van een dag. Deze moeten nu door matlab per meetpunt in een

kolom worden gezet. Dit kan met het ‘find’ commando. Met dit commando kan er per

meetpunt een kolom gemaakt worden. Het aantal kolommen is dan evenveel als het aantal 

meetpunten. Er moet op gelet worden dat de lengte van alle kolommen aan elkaar gelijk zijn. 

Bij de samengevoegde kolommen moet een extra tijdskolom in seconden worden toegevoegd. 

Simulink heeft een simulatietijd in seconden nodig die per tijdsinterval stijgt. De tijdskolom 

moet dezelfde lengte hebben als de kolommen met meetwaarden. Deze start op t=0 en eindigt 

op 480 x (lengte kolom -1) in stappen van 480 seconden ( 8 minuten). De klimaatfile kan met

behulp van een “From File” blok afkomstig uit “Sources” aan het Simulink model gekoppeld

worden. In bijlage 13 is het script weergegeven waarmee matlab de meetdata kan importeren.
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2 Mengsectie

2.1 Omschrijving van de mengsectie 

De meng- en kleppensectie zijn in het begin van de luchtbehandelingskast geplaatst. De 

kanalen van buitenlucht en retourlucht zijn hierop aangesloten. De plaatsing van de 

mengsectie is weergegeven in Figuur 5. 

Figuur 5: Plaatsing mengsectie in luchtbehandelingskast

De kleppen kunnen in positie veranderd worden door een relatief trage servomotor, met een

looptijd tussen de 90 en 120 seconden. De servomotor stuurt de klep alleen aan in geval van 

storing.

In de mengsectie worden binnenluchtcondities gemengd met buitenluchtcondities (Figuur 6).

Door de luchtmenging ontstaat een mengconditie en is direct afhankelijk van de

mengverhouding. De mengverhouding wordt in de praktijk vaak gevarieerd door het toe

passen van een regelstrategie. De regelstrategie voor beide luchtbehandelingskasten is in dit

gebouw gebaseerd op het overschakelen naar volledige recirculatie indien de

buitentemperatuur lager dan -7oC of hoger dan 25oC, of bij storing. In alle andere situaties 

blijven de kleppen in een vaste stand. 

A (retourlucht)
A (retourlucht)

B (buitenlucht)

C (mengconditie)

T
em

p
er

at
u
u
r

o
C

Absolute luchtvochtigheid [kg/kg]

C (mengconditie)

B (buitenlucht)

Figuur 6: Principetekening van het mengen van lucht & proces in mollierdiagram

De depots van het scheepvaartmuseum hebben een laag ventilatievoud, ongeveer 0.18 keer de

ruimte-inhoud per uur. De luchtrecirculatie is ongeveer 2 keer ruimte-inhoud per uur. Tussen 

de ventilatie en recirculatie lucht zit ongeveer een factor 10. Dit betekent dat invloeden van de

buitencondities in grote mate weggemengd worden door de grote hoeveelheid 

recirculatielucht.
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2.2 Modelleren van de mengsectie

2.2.1 In- output structuur 

De in- en outputstructuur is weergegeven in Figuur 7. De input bestaat uit de luchtconditie en 

de hoeveelheid van de twee te mengen luchtstromen. De output is de luchtconditie van de 

twee gemengde luchtstromen en de totale hoeveelheid luchtdebiet. 

Figuur 7: Input en output mengsectie

In Tabel 1 is de beschrijving van de input en output weergegeven.

Naam Eenheid Omschrijving

T_return oC
Temperatuur van de retourlucht (deze wordt terug in de

luchtbehandelingskast wordt geleid).

X_return kg/kg
De absolute luchtvochtigheid van de retourlucht. (Dezewordt terug

in de luchtbehandelingskast geleid).

qm_return kg/s
De hoeveelheid lucht die terug in de luchtbehandelingskast wordt

geleid.

T_ambient oC
De aanvoertemperatuur van de luchtbehandelingskast( Dit is meestal

de buitenluchttemperatuur).

X_ambient kg/kg
De absoluteluchtvochtigheid van de luchtaanvoer (Net als de

aanvoertemperatuur is dit vaak de buitenconditie)

Input

qm_ambient kg/s

De hoeveelheid lucht met bovenstaande condities (In geval van

buitenlucht is deze waarde grotendeels bepalend voor de 

ventilatievoud).

T_mix oC
De temperatuur uit de mengsectie na het mengen van de twee

luchtstromen.

X_mix kg/kg De gemengde absolute luchtvochtigheid uit de mengsectie.

Output

Qm_tot kg/s Het totale uittredende massadebiet.

Tabel 1: Beschrijving van input en output van de mengsectie 

De kernvergelijkingen voor het berekenen van de mengtemperatuur en luchtvochtigheid van

het model zijn weergegeven in vergelijkingen 1 en 2:

( ) (r r e e
m

r e

qm qm

qm qm

)

       [ 1]

( ) (r r e e
m

r e

)x qm x qm
x

qm qm
       [ 2]
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2.2.2 Omschrijving gebruikte theorie voor model

Het mengen van de lucht in de mengsectie wordt als een adiabatisch proces beschouwd. Het 

warmtetransport met de omgeving is relatief klein. Hierdoor wordt aangenomen dat er alleen

energie uitwisseling plaatsvindt tussen de twee luchtstromen1.

Als menging van de lucht via een adiabatisch proces verloopt, kan de mengconditie berekend 

worden aan de hand van verhoudingen. Als er lucht gemengd wordt met luchtcondities die 

verder uit elkaar liggen (Figuur 8) kan er een extra proces ontstaan2. Er kan dan vocht uit de

lucht gaan condenseren. Dit heeft invloed op de uitgaande mengconditie van luchtvochtigheid

en luchttemperatuur.

A (retourlucht)

B (buitenlucht)

C (mengconditie,

zonder condensatie)

C’ (mengconditie

werkelijk)

Natte bol temperatuur

T
em

p
er

at
u
u
r

o
C

Absolute luchtvochtigheid [kg/kg]

Figuur 8: Schets van mengluchtconditie met condenseren in mollierdiagram 

De uitgaande mengluchtconditie zal in die situatie op de verzadigingslijn liggen. Dit zal in de

praktijk bij de mengsectie niet voorkomen. Deze eigenschap is wel in het model aanwezig,

zodat dit model ook voor andere situaties kan worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld

voorkomen dat de koelbatterij van een luchtbehandelingskast een gedeelte van de lucht koelt 

(bijv 50%), waarna vervolgens deze lucht vermengd wordt met de ‘onbehandelde’ lucht. In

deze situatie kan condensatie optreden. 

Om de gemengde luchtconditie juist uit te rekenen moeten extra berekeningen uitgevoerd

worden. De uittredende luchtcondities verlopen in het verlengde van de nattebol temperatuur.

De meng- luchtconditie zal hierdoor een hogere temperatuur krijgen en een lagere absolute

luchtvochtigheid.

De vergelijking van de nattebol temperatuur is weergegeven als vergelijking 3:

36
27.8 ln

45,5

h
n

        [3]

mn

De nattebol temperatuur wordt de aangepaste luchttemperatuur (de nattebol temperatuur is

gelijk aan drogebol temperatuur op de verzadigingslijn) 

1
Çengel, Y.A, Boles, M.A. Thermodynamics an engineering approach, Mc Graw Hill, fourth edition, 2002.

2
 Boeke, A.W., Kaaij, J.A. van der, Kooi, J van der, Paassen, A.H.C. van. Klimaatregeling A, koudetechniek en klimaatregeling,

Universiteitsdrukkerij TU delft, 1997 
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In vergelijking 4 is h de enthalpie dat op punt C in

Figuur 8 zou liggen, zonder dat er condensatie heeft plaatsgevonden bij het mengen van de 

lucht.

2500 1.86c ch x c cx
       [ 4]

Bij de nattebol temperatuur is de dampspanning van de lucht gelijk aan de 

verzadigingsdampspanning. Om uit te rekenen wat de absolute luchtvochtigheid is bij deze 

temperatuur worden vergelijking 5 en 6 gebruikt.

Verzadigingsdampspanning:

17.60.812 0.2
m

pds e         [ 5]

De absolute luchtvochtigheid bij deze conditie wordt berekend met vergelijking 6: 

0.622

101.33
m

pds
x

pds         [ 6]

Het model kan nu voor verschillende situaties en configuraties de mengtemperatuur

uitrekenen.

2.3 Verificatie en validatie 

2.3.1 Verificatie met handberekening

Van de meeste componenten worden de ontwerpcondities in het bestek vermeld. Bij de 

mengsectie is dit niet het geval. Hierdoor kan het model met behulp van deze 

ontwerpuitgangspunten niet worden geverifieerd. De verificatie vereist hierdoor een

handberekening en wordt vergeleken met het mollierdiagram. Op deze manier kan bepaald

worden of het model geen fouten in de rekenwijze heeft en dat de verkregen resultaten

kloppen met het mollier diagram. De luchtbehandelingskasten van de depots hebben een grote 

hoeveelheid recirculatie. Hierdoor zijn de mengcondities van lucht in grote mate afhankelijk 

van de retourlucht, waardoor de mengcondities bijna gelijk zijn. Voor een betrouwbaardere 

verificatie wordt deze uitgevoerd met andere luchtcondities en mengverhoudingen.

De gegevens voor de verificatie staan weergegeven in

Tabel 2:
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Omschrijving Eenheid Validatie zonder

condensatie

Validatie met

condensatie

Tretour [A] oC 20 23

Xretour [A] kg/kg 0,008 0,016

Massaflow retour kg/s 1 1

Tbuiten [B] oC 0 0

Xbuiten [B] kg/kg 0,003 0,003

Massaflow buiten kg/s 0,2 1

Tabel 2: Gebruikte waarden voor verificatie van de mengsectie 

De handberekening is het toepassen van vergelijking 1 en vergelijking 2. De berekening is 

hieronder weergegeven: 

Berekening zonder condensatie: 

( ) (

(20 1) (0 0, 2)

1 0, 2

16,7

r r e e
m

r e

m

O

m

qm qm

qm qm

C

)
( ) (

(0.008 1 (0.003 0.2)

1 0.2

0,0072

r r e e
m

r e

m

m

x qm x qm
x

qm qm

x

kg
x

kg

)

Berekening met condensatie:

De gemengde luchttemperatuur en luchtvochtigheid zijn berekend zoals de mengconditie

zonder condensatie, deze zijn: 

11,5 O

m C

0,0095m

kg
x

kg

Het berekenen van enthalpie vindt plaats door het toepassen van vergelijking 4:

2500 1.86

11,5 2500 0,0095 1.86 0,0095 11.5

35,5

c c c c c

c

c

h x x

h

kJ
h

kg

Het berekenen van de nattebol temperatuur vindt plaats door het toepassen van vergelijking 3:

36
27.8 ln

45,5

35,5 36
27.8 ln

45,5

12,6

c

o

m

h
n

n

n C
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Het berekenen van de uittredende absolute luchtvochtigheid wordt gedaan door het toepassen

van vergelijking 5 en vergelijking 6.

17.6

12,6

17.6

0.812 0.2

0.812 0.2

1,46

m

pds e

pds e

pds kPa

0.622

101.33

0.622 1,46

101.33 1,46

0,0091

m

m

m

pds
x

pds

x

kg
x

kg

De punten worden vervolgens in het mollierdiagram getekend. Met behulp van de

verhoudingen van de massastromen kunnen de mengcondities grafisch bepaald worden. Het 

ingetekende mollierdiagram is weergegeven in Figuur 9. Voor de validatie is gebruik gemaakt

van de modellen:

verificatie_mengbox_condens.mdl

verificatie_mengbox_nocondens.mdl

In Tabel 3 zij de resultaten van de verificatie weergegeven. 

Validatie zonder condensatie Validatie met condensatie

Handberekening Mollier diagram Model Handberekening Mollier diagram Model

mix oC 16,7 16,5 16,7 12,6 12,5 12,5

X mix kg/kg 0,007 0,007 0,0072 0,0091 0,009 0,0090

Tabel 3: Verificatie van simulatieresultaten met handberekening en mollierdiagram 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de berekening juist is, en gebruikt kan worden. De 

verificatie is gedaan met andere luchtcondities dan de werkelijke situatie. Om na te gaan of 

het model correct werkt en representatief is voor de luchtbehandelingskast van de depots 

wordt het model gevalideerd met meetdata. De resultaten van de simulatie moeten

overeenkomen met deze werkelijke meetdata.

De s-functie van het model is bijgevoegd in bijlage 16.1. 
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Ac (retourlucht)

Figuur 9: Verificatie zonder en met condensatie proces ingetekend in het mollier diagram 

Cc (mengconditie)

Cc’ (mengconditie werkelijk)

A (retourlucht)

C (mengconditie)

B (buitenlucht)
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2.3.2 Validatie met het gebouwbeheersysteem

Het model wordt gevalideerd door gesimuleerde data te vergelijken met gemeten data. De 

gemeten data zijn afkomstig uit het gebouwbeheersysteem. De mengsectie wordt twee keer

gevalideerd, eerst voor luchtbehandelingskast 3 en daarna voor luchtbehandelingskast 4. 

Voordat er kan worden gevalideerd moet vastgesteld worden wat het totale massadebiet over

de luchtbehandelingskast is en hoeveel verse lucht er wordt aangezogen. Deze waarden

komen uit het inregelrapport van Litech (bijlage 15) en vallen in de periode van de simulatie.

Vervolgens wordt met deze gegevens uitgerekend wat het percentage verse buitenlucht is. De

resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 4. 

qm totaal qm retour qm buitenlucht Percentage buitenlucht

[kg/s] [kg/s] [kg/s] [%]

LBK 3 3.53 3.25 0.28 7.93

LBK4 1.62 1.48 0.14 8.67

Tabel 4: Percentage verse lucht

Nu de hoeveelheid verse lucht bekend is worden de meetdata uit het gebouwbeheerssysteem

aan het model gekoppeld. De meetwaarden bestaan uit: 

Buitenluchttemperatuur [oC]

Buitenluchtvochtigheid [0-100 %]

De meetwaarden worden als input voor het model gebruikt. De output wordt vergeleken met: 

Luchttemperatuur bij de bevochtiger (LBK3: 02-01TT04, LBK 4: 02-02TT04)

Relatieve luchtvochtigheid bij de bevochtiger (LBK3: 02-01MT04, LBK4: 02-

02MT04)

Dit is weergegeven in Figuur 10. 

Figuur 10: Meetpunten voor validatie van mengsectie 

De validatie wordt gedaan door een: 

Meetserie van 1 jaar (03 oktober 2004, 30 september 2005).

Meetserie van 1 week (22 november 2004 tot 28 november 2004).
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Meetserie van een jaar van luchtbehandelingskast 3 

Het model dat gebruikt is voor deze validatie is: validatie_mengbox_bk3_jaar.mdl

De eerste validatie is uitgevoerd voor de mengsectie van luchtbehandelingskast 3. Deze 

mengsectie heeft een grotere capaciteit dan die van luchtbehandelingskast 4. Na het starten

van de simulatie zijn de resultaten weergegeven in Figuur 11.
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Figuur 11: Temperatuursverloop van de mengsectie van luchtbehandelingskast 3gedurende

een jaar 

De gesimuleerde waarden lijkt goed overeenkomen met de meetwaarden. Het is te zien dat er

een meetfout in februari 2005 is en dat hier het weerstation was uitgeschakeld.

In Figuur 12 zijn de simulatieresultaten van de absolute luchtvochtigheid van een jaar

weergegeven.
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Figuur 12: Verloop van absolute luchtvochtigheid van de mengsectie van 

luchtbehandelingskast 3 gedurende een jaar 

De simulatie resultaten van een jaar lijken eveneens overeen te komen met de meetwaarden. 

De resultaten van de simulatie volgen de trend van deze meetwaarden. Om duidelijker waar te 

nemen hoe dicht de simulatie bij de meetwaarden ligt wordt er een periode van een week

uitgelicht.
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Meetserie van een week van luchtbehandelingskast 3 

Het model dat gebruikt is voor deze validatie is: validatie_mengbox_lbk3_week.mdl

De volgende grafieken (Figuur 13 en Figuur 14) geven meer inzicht over de afwijking tussen

de gemeten waarden en simulatieresultaten. De grafieken geven de resultaten weer van 

luchttemperatuur en absolute luchtvochtigheid. Deze bestrijken een periode van 22 november

tot en met 28 november.

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29
-5

0

5

10

15

20

25

30

Air temperatuur, 22-28 november 2004

T
e
m
p
e
ra
tu
re
 [
o
C
]

Date [month/day]

Tmix(sim)

Tmeasured

Tairreturn

Texterior

Figuur 13: Simulatieresultaten van de temperatuur van  mengsectie lbk 3 

De gemeten temperatuur van Figuur 13 komt goed overeen met de gesimuleerde

luchttemperatuur. In deze grafiek is af te lezen dat de invloeden van de buitentemperatuur in 

grote mate worden uitgedempt.

De resultaten voor de absolute luchtvochtigheid staan weergegeven in Figuur 14. Deze 

simulatie bestrijkt dezelfde periode.
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Figuur 14: Simulatieresultaten van absolute luchtvochtigheid van luchtbehandelingskast 3 

De absolute luchtvochtigheid vertoont vrijwel geen afwijking ten opcihte van de gemeten

waarden.
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Meetserie van een jaar van Lbk 4

Het model dat gebruikt is voor de validatie is: validatie_mengbox_lbk4_jaar.mdl

De validatie van de mengsectie van luchtbehandelingskast 4 wordt het op dezelfde methode

als de mengsectie van luchtbehandelingskast 3 uitgevoerd. De resultaten van deze validatie 

zijn weergegeven in Figuur 15. 

01/01/2005 04/01/2005 07/01/2005
-5

0

5

10

15

20

25

30

Air temperatuur, 03-10-2004 till 30-09-2005

T
e
m
p
e
ra
tu
re
 [
o
C
]

Date [month/day/year]

Tmix(sim)

Tmeasured

Treturn

Texterior

Figuur 15: Temperatuursverloop van de mengsectie luchtbehandelingskast4 gedurende een 

jaar

Uit Figuur 15 blijkt dat er een constante afwijking is tussen de gemeten waarden en 

gesimuleerde waarden. Deze afwijking lijkt niet te gelden bij de simulatieresultaten van de

absolute luchtvochtigheid, weergegeven in Figuur 16.
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Figuur 16: Verloop van absolute luchtvochtigheid van de mengsectie luchtbehandelingskast 4 

gedurende een jaar 

De simulatieresultaten van luchtvochtigheid komen beter overeen met de gemeten waarden 

dan de simulatieresultaten van de luchttemperatuur. Om meer inzicht te krijgen op kleinere

schaal wordt er een wederom een simulatie van een week uitgelicht.



MengsectieBijlagen

5-4-2006 23

Meetserie van een week van lbk 4 

Het model dat gebruikt is voor de validatie is: mengboxlbk4_serie2.mdl

De meetserie gedurende een week bestaat uit dezelfde periode die gebruikt is bij

luchtbehandelingskast 3. De resultaten van de simulatie zijn weergegeven in Figuur 17.
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Figuur 17: Simulatieresultaten van de temperatuur van  mengsectie lbk 4 

De gesimuleerde luchttemperatuur heeft een constante afwijking van ongeveer 0,7 K ten 

opzichte van de gemeten temperatuur. Het kan zijn dat er in de mengverhouding een

afwijking zit. Als dit zou gelden, moet deze afwijking ook zichtbaar zijn in de 

simulatieresultaten van de absolute luchtvochtigheid.

In Figuur 18 zijn de simulatieresultaten weergegeven van de absolute luchtvochtigheid.
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Figuur 18: Simulatieresultaten van absolute luchtvochtigheid van luchtbehandelingskast 4 

De afwijking van de absolute luchtvochtigheid ten opzichte van de gemeten waarden lijkt 

gering. Toch is hier eveneens een afwijking te zien van ongeveer 0.0005 kg/kg. De afwijking

is niet constant en komt voor als de condities van de retourlucht en buitenluchtvochtigheid

verder uit elkaar liggen. 
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3 Ontvochtiger

3.1 Omschrijving van de ontvochtiger

De ontvochtiger is direct achter de mengsectie geplaatst (Figuur 19). In veel situaties wordt er

met de koelbatterij ontvochtigd. Bij de luchtbehandelingskast van de depots is dit niet het 

geval en wordt de lucht door een direct-expansie ontvochtiger ontvochtigd.

Figuur 19: Plaatsing ontvochtiger in luchtbehandelingskast

De ontvochtiger is een direct-expansie ontvochtiger. Dit betekent in principe dat er een 

opengewerkte koelmachine in de luchtbehandelingskast is opgenomen. De koelmachine

bestaat uit een verdamper, compressor, expansieventiel en condensor. In principe kan dit als 

een warmtepomp beschouwd worden.

De werking van de ontvochtiger wordt toegelicht aan de hand van Figuur 20.
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Figuur 20: Links: opstelling ontvochtiger, rechts: processen in schets van het mollierdiagram
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De verdamper ‘koelt’ 50% lucht die voorbij stroomt (A) en heeft een constante temperatuur

van twee graden Celsius. Als de lucht met de inkomende condities door de verdamper heen 

stroomt, ligt de temperatuur van de verdamper onder de dauwpuntstemperatuur van de

binnenstromende lucht. Hierdoor gaat er vocht uit de lucht condenseren op de verdamper (B). 

Uit de lucht wordt latente en voelbare warmte gehaald. Hierdoor komt er koude lucht achter 

de verdamper met minder vocht. Vervolgens worden de twee luchtstromen met elkaar

gemengd (C). De gemengde lucht stroomt daarna de condensor door.

Bij de verdamper neemt het koudemiddel de energie op van de intredende lucht en gaat in 

gasvorm naar de compressor. De compressor werkt op elektriciteit en staat extra energie af 

aan het koudemiddel. De ontrokken energie van de lucht wordt samen met energie van de 

compressor naar de condensor gepompt. Vervolgens wordt de energie via de condensor aan 

de totale (100%) luchtstroom afgestaan (D), waardoor de uittredende luchttemperatuur hoger

wordt dan de intredende luchttemperatuur.
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3.2 Modelleren van de ontvochtiger

3.2.1 In- en output structuur 

De in- en output structuur van het model is weergegeven in Figuur 21. De input bestaat uit de 

intredende luchtcondities en het elektrische vermogen van de compressor. Op het vermogen

van de compressor wordt de regelaar aangesloten. De input en output staan verder

omschreven in Tabel 5.

Figuur 21: Input output structuur van de ontvochtiger

Naam Eenheid Omschrijving

T_air_in oC Temperatuur van de intredende lucht (dit is afkomstig uit de 

meng- en kleppensectie).

X_air_in kg/kg De absolute luchtvochtigheid van de intredende lucht (dit zal 

in geval van ontvochtigen minder worden).

qm_air kg/s De hoeveelheid lucht die door luchtbehandelingskast

stroomt

Input

Power conpressor oC Het elektrische vermogen van de compressor (dit wordt

aan/uit gestuurd als er ontvochtigd moet worden).

T air out oC De uittredende luchttemperatuur (deze is hoger dan de

intredende luchttemperatuur).Output

Xout kg/kg De gemengde absolute luchtvochtigheid na de verdamper

(seze is met de bypass luchtstroom gemengd).

Tabel 5: Omschrijving input en output structuur van de bovochtiger

3.2.2 Parameters

De parameters die nodig zijn om het gedrag van de ontvochtiger te bepalen zijn weergegeven 

in Figuur 22 en omschreven in Tabel 6. 
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Figuur 22: Parameters van de  ontvochtiger 

Naam Eenheid Omschrijving

Temperature evaporator oC Dit is de temperatuur van de verdamper (dit wordt als een constante beschouwd).

Bypass airflow [0-1] De hoeveelheid lucht die procentueel langs de verdamper wordt geleid, in veel

gevallen is deze waarde 0.5.

COP [-] Coëfficiënt of performance. Deze waarde bepaalt hoeveel thermische energie per 

eenheid elektrische energie verpompt kan worden. In de praktijk varieert deze

waarde. In dit model is dat niet het geval en wordt deze constant gehouden.

Efficiency compressor [0-1] Rendement compressor (met deze factor wordt de werkelijke elektrische energie 

van de compressor berekend).

Tabel 6: Omschrijving parameters bevochtiger

3.2.3 Omschrijving gebruikte theorie voor het model

Het model van de ontvochtiger bestaat uit een combinatie van drie processen. Het koelen met

ontvochtigen van de lucht door de verdamper. Het mengen van de lucht en als laatst het

verwarmen van de lucht met door de condensor.

Het vermogen dat de verdamper onttrekt uit de lucht is afhankelijk van C.O.P en het 

elektrische vermogen van de compressor. De compressor wordt aan/uit gestuurd, als deze in

bedrijf is wordt er maximaal ontvochtigd. Het elektrische vermogen van de compressor en de

ontwerpcondities zijn bekend, hieruit kan de COP berekend worden3. Deze relatie is

weergegeven in vergelijking 7. 

v c COP Ewp         [ 7]

Uit de energiebalans van de warmtepomp kan het vermogen van de verdamper uitgedrukt 

worden en is weergegeven in vergelijking 8: 

( 1)v COP Ewp         [ 8]

3 Schijndel, A.W.M. van, Wit, M.H. de, Advanced Simulation of building systems and control with simulink, University of 

Technology Eindhoven, Netherlands, 2003 
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  .

De verdamper onttrekt zowel voelbare als latente warmte uit de lucht.

Het vermogen van de condensor is v + w, dit kan worden uitgedrukt in relatie met C.O.P. 

Het vermogen van de condensor wordt afgestaan aan de lucht. Dit afgestane vermogen bestaat

alleen uit voelbare warmte. Dit volgt in het mollierdiagram hetzelfde proces als verwarmen

van lucht. De vergelijking voor het vermogen van de condensor is weergegeven in 

vergelijking 9 

c COP Ewp         [ 9]

De energiebalans van de verdamper wordt dan als volgt uitgedrukt:

( ) ( 1)uit
lucht lucht in uit

d lucht
Cv qm c lucht lucht COP Ewp l

dt

Met deze vergelijking wordt de uittredende luchtconditie na de verdamper berekend. De

hoeveelheid latente energie is in dit stadium nog onbekend. Dit kan pas berekend worden als

er bekend is hoeveel vocht er uit de lucht is ontvochtigd.

Om de hoeveelheid van ontvochtigen te berekenen wordt eerst bepaald wat de partiele 

dampdruk van de lucht is bij de intrede temperatuur. Dit wordt vergeleken met de

verzadigingspanning van lucht bij de gemiddelde temperatuur van de verdamper. Deze wordt 

benaderd met vergelijking 10:

2

uit
gem

lucht v

        [10]

De temperatuur van de verdamper wordt in dit model alleen gebruikt om de verzadigspanning

van lucht bij de verdamper te kunnen bepalen. Deze wordt niet gebruikt om de uittredende 

temperatuur van lucht te berekenen.

De verzadigingspanning die bij de gemiddelde temperatuur van de verdamper heerst wordt

berekend met vergelijking 5, en is hieronder nog een keer weergegeven:

17.60.812 0.2
gem

battpds e
       [5]

De dampspanning van lucht bij intrede temperatuur, bij bekende luchtvochtigheid wordt

berekend met vergelijking 11.

101,33

0,622

in

in

x
pd

x
        [11]

Als pd > pds zal de lucht gaan condenseren bij de gemiddelde temperatuur van de batterij. De 

absolute luchtvochtigheid bij de batterij wordt dan berekend met vergelijking 6, en is 

hieronder weergegeven: 

0,622

101,33

bat
bat

bat

pds
x

pds
        [6]
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Nu de absolute vochtigheid bekend is bij de batterij, kan de afgevoerde latente warmte 

worden berekend. Dit gebeurt met vergelijking 12 en 13

2491 ( ) 1,926 ( )c in bat in bat uith x x x x lucht
    [12]

lucht cc qm h
        [13]

Vervolgens vind er luchtmening plaats met lucht die eerst door de bypass is geleid. De

luchtconditie na de luchtmenging wordt uitgerekend met mengverhoudingen. Er wordt 

aangenomen dat deze luchtmenging adiabatisch verloopt. De mengconditie wordt berekend 

met vergelijking 14 en 15. 

(1 ) ( )m uit inlucht BP lucht BP
     [14]

(1 ) ( )m uit inx xlucht BP xlucht BP
     [15]

Vanuit deze condities wordt de lucht opgewarmd met de condensor. Hier wordt de tweede

differentiaal vergelijking gebruikt. Deze is als volgt uitgedrukt: 

( ) (uit
lucht lucht in uit

d lucht
Cc qm c lucht lucht COP Ewp

dt
)   [16]

Deze energiebalans berekent de uittredende luchttemperatuur na de condensor. De uittredende 

absolute luchtvochtigheid is gelijk aan de luchtvochtigheid die in het mixpunt is berekend. Er

komt bij de condensor geen vocht bij. Dit betekend dat de luchtvochtigheid gelijk zal blijven 

aan deze mengconditie.

3.3 Verificatie en validatie

3.3.1 Verificatie vanuit ontwerpuitgangspunten

De verificatie en validatie wordt met behulp van ontwerpuitgangspunten en meetdata gedaan. 

Eerst wordt het model getoetst aan het bestek. Dit bestek bevat niet alle luchtcondities die

nodig zijn voor de validatie. Deze worden bepaald door de processen in te vullen in het

mollierdiagram. Na deze verificatie volgt een validatie met meetwaarden.

De validatie met de ontwerpuitgangspunten van de ontvochtiger is lastiger dan de overige

componenten. De ontwerpcondities uit het bestek moeten daarom worden aangevuld met

waarden uit het mollier diagram waarin de deelprocessen worden ingetekend. De bekende 

ontwerpuitgangspunten zijn weergegeven in Tabel 7. 

Omschrijving Eenheid LBK3 LBK4

T lucht in oC 21 21

X lucht in kg/kg 0,0085 0,0085

Qm lucht in kg/s 1,76 0,84

Tlucht uit oC 8 8

Xuit kg/kg 0,0063 0,0063

Capaciteit kW 34,3 16,3

Verdamper

Tverdamper oC 2 2

Tlucht in oC 15,5 (14,5)* 15,5 (14,5)*

Tlucht uit oC 28 28

Qm lucht in kg/s 3,52 1,75

Capaciteit kW 45,0 22

Condensor

Tcondensator oC 40 40
*
T lucht in is herberekend omdat vermelde waarde van 15,5 oC  onjuist is.

Tabel 7: Ontwerpuitgangspunten ontvochtiger
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Met deze gegevens kan het elektrische vermogen van de compressor berekend worden. Deze 

wordt berekend door het verdampervermogen van het condensorvermogen af te trekken (met 

behulp van vergelijking 7 en 8). Dit is als voorbeeld gedaan voor luchtbehandelingskast 3 

45,0 34,3

10,7

Ewp c c

Ewp

Ewp kW

De COP van de warmtepomp wordt dan: 

45,0

10,7

4,2

c
COP

Ewp

COP

COP

De berekende eigenschappen voor beide luchtbehandelingskasten staan weergegeven in 

Tabel 8.

LBK3 LBK4

EWP kW 10,7 5,7

COP - 4,2 3.9

Bypass 0-1 % 0.5 0.5

Tabel 8: Berekende eigenschappen van de ontvochtiger

De waarden uit de tabel worden ingevoerd in het model, en vervolgens gesimuleerd.

Proces 1:  koelen en condenseren van de lucht 

De simulatieresultaten na de verdamper worden vergeleken met de uitkomsten van het bestek. 

Dit wordt gedaan voor het eerste proces van de ontvochtiger. Hier wordt het aanwezige vocht

uit de lucht gecondenseerd door de verdamper. Het model heeft in deze validatie meer output

dan in de modelomschrijving. Hierdoor kunnen de uitkomsten van het deelproces eruit

gehaald worden, deze zijn weergegeven in Tabel 9. Dit deelproces is weergegeven als proces 

1 in het mollierdiagram (Figuur 23) 

LBK 3 LBK 4 

Bestek Simulatie Bestek Simulatie

Tlucht uit oC 8 7,9 8 8.2

X lucht uit kg/kg 0,0063 0.0059 0.0063 0.0061

Tabel 9: Resultaten proces 1 van de ontvochtiger 

Er is hier al een afwijking ten opzichte van het bestek te zien, vermoedelijk door de

berekening van de gemiddelde batterijtemperatuur en de luchtvochtigheid die daarbij hoort. In 

de ontwerpconditie ligt de uittredende luchtvochtigheid niet op de proceslijn van het afkoelen 

van de lucht. De uittredende luchtvochtigheid van het model ligt wel op deze lijn.

Proces 2: mengen van de gekoelde lucht met bypass lucht 

Na het koelen en het ontvochtigen van de lucht, vindt luchtmenging plaats met de bypass

luchtstroom. Dit is een adiabatisch proces. De temperaturen en luchtvochtigheid na de 

luchtmenging zijn wel weergegeven in het bestek als intredende luchttemperatuur van de
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condensor. Deze waarden worden met de hand nagerekend. De berekening met behulp van 

vergelijking 14 is hieronder weergegeven.

(1 ) ( )

8 (1 0,5) 21 0,5

14,5

m uit in

m

o

m

lucht BP lucht BP

C

In het bestek wordt een waarde van 15,5oC gehanteerd, dit is 1K hoger dan berekend.

Waarom deze waarde hoger is niet bekend. Een mogelijkheid is dat 15,5oC een uitgangspunt

is waar de bereking voor het bestek is gestart. 

Met behulp van vergelijking 15 wordt de mengconditie absolute luchtvochtigheid berekend. 

(1 ) ( )

0,0063 (1 0,5) 0.0085 0,5

0,0074

m uit in

m

m

x xlucht BP xlucht BP

x

kg
x

kg

Deze twee berekeningen zijn ook gedaan voor luchtbehandelingskast 4 en zijn weergegeven

in Tabel 10. 

LBK3 LBK 4

Tlucht gemixed oC 14,5 14,5

Xlucht gemixed kg/kg 0,0074 0,0074

Tabel 10: Berekening mengcondities ontvochtiger

In de onderstaande tabel (Tabel 11: Controle simulatieresultaten met bestek) staan de

resultaten van het tweede proces, het mengen van de bypass luchtstroom met de gekoelde en 

ontvochtigde luchtstroom.

LBK 3 LBK 4 

Bestek Simulatie Bestek Simulatie

Tlucht gemixed oC 14,5 14,5 14,5 14,6

Xlucht gemixed kg/kg 0,0074 0,0072 0,0074 0,0072

Tabel 11: Controle simulatieresultaten met bestek

De simulatie resultaten van het mengproces komen goed overeen met de ontwerpcondities. 

De afwijking in absolute luchtvochtigheid wordt veroorzaakt door het eerste proces. De 

luchtvochtigheid is in het eerste proces lager uitgekomen dan bij de ontwerpcondities,

daardoor zijn deze lager in het tweede proces. 

Proces 3: verwarmen van de lucht met de condensor 

Nu de condities van het tweede proces bekend zijn, worden deze gebruikt als ingangsconditie

van de condensor. De condensor draagt de ontrokken warmte van de verdamper en

compressor over aan de lucht. De absolute luchtvochtigheid is gelijk aan de mengconditie

omdat er geen vocht aan de lucht wordt toegevoegd.

Voordat vergeleken is met waarden uit het bestek, wordt er met de hand berekend of deze 

waarden kloppen. Er is eerder duidelijk geworden dat de mengtemperatuur 1 K afwijkt. De

vermogens van de condensor, luchtstroom en intredende temperatuur zijn bekend. Zo kan snel

de uittredende mengtemperatuur worden herberekend.
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Het verschil met de ontwerpcondities uit het bestek dat is weergegeven in Tabel 7 is 0,7 K.

Dit geldt ook voor luchtbehandelingskast 4. De simulatie resultaten worden met herberekende 

uittrede temperatuur berekend, en zijn weergegeven in Tabel 12. 

LBK 3 LBK 4 

Herberekening Simulatie Herberekening Simulatie

Tlucht gemixed oC 27,3 27,2 27,3 27,2

Xlucht gemixed kg/kg 0,0074 0,0072 0,0074 0,0072

Tabel 12: Uittredende luchtcondities ontvochtiger 

De S-functie van het model is bijgevoegd in bijlage 16.2. 
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= proces 1 (verdamper)

= proces 2 (mengen)

= proces 3 (condensor)

Figuur 23: Ontwerpcondities in mollier diagram 
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3.3.2 Validatie met meetdata uit het gebouwbeheersysteem 

Het model zou volgens Figuur 24 gevalideerd kunnen worden aan de hand van meetpunt 02-

01TT04 en 02-02TT04. Het blijkt dat dit meetpunt de luchtconditie meet op het punt tussen

de condensor en verdamper.

Figuur 24: Meetpunten van gebouwbeheersysteem van  luchtbehandelingskast 3 

De meter meet de luchtcondities van de bypass luchtstroom. Als de ontvochtiger in bedrijf is

geweest zal deze lucht warmer en meer vocht bevatten dan de lucht die uit de verdamper

komt. In Figuur 25 is een foto van dit meetpunt weergegeven.

Figuur 25: Meetpunt van de ontvochtiger

Op deze foto is de condensor duidelijk te zien achter de temperatuur en vocht opnemer (zwart

omcirkelt). De opnemer wordt niet gebruikt voor het aansturen van de ontvochtiger. Dit wordt

gedaan door de vochtopnemer van de inblaasconditie. Het meetpunt op de foto is er om extra

informatie te verkrijgen over de luchtcondities in de luchtbehandelingskast. De validatie van 

de ontvochtiger wordt hierdoor onbetrouwbaar, en wordt niet verder uitgevoerd.
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4 Koelbatterij

4.1 Modelleren van de koelbatterij

De koelbatterij is geplaatst achter de verwarmingbatterij (Figuur 26), en koelt de lucht af.

Vaak wordt de koelbatterij ook gebruikt om te ontvochtigen. Door de temperatuur van de

warmtewisselaar onder de dauwpuntstemperatuur van lucht te brengen condenseert er vocht

uit de lucht op de vinnen van de koelbatterij.

Figuur 26: Plaatsing koelbatterij in luchtbehandelingskast

Bij huidige configuratie van de luchtbehandelingskasten wordt er met de koelbatterij niet 

ontvochtigd. Er wordt dan van een ‘warme koelbatterij’ gesproken. Het model is hetzelfde als 

de verwarmingsbatterij maar deze is verder uitgebreid met de latente warmte die vrij komt 

tijdens het condenseren van de lucht. Hierdoor kan de koelbatterij ook voor andere

configuraties worden gebruikt.

De koelbatterij is uitgerust met koperen buizen waarop koperen vinnen gemonteerd zijn om

het warmteoverdragende oppervlak te vergroten. De warmteoverdrachtsmechanismen zijn 

hetzelfde als die van de verwarmingsbatterij. Maar als er vocht uit de lucht op de koelbatterij

condenseert, wordt de warmteoverdracht van de gedeeltelijke ‘natte’ koelbatterij anders dan 

de ‘droge’ koelbatterij.

In Figuur 27 zijn de processen ingetekend in twee schetsen van het mollier diagram.

Figuur 27: Links: proces zonder condenseren, rechts: proces met condenseren in mollier 

diagram

In de eerste situatie blijft de absolute luchtvochtigheid gelijk. De intredende luchtconditie in

punt A zal afgekoeld worden naar uittredende luchtconditie in punt B. In de tweede situatie 

ligt de temperatuur van de koelbatterij onder de dauwpuntstemperatuur van de intredende

luchtconditie. De luchtconditie loopt dan gelijk met de verzadigingslijn en komt op punt B uit.

Een gedeelte van de lucht condenseert op de vinnen, het andere gedeelte van de lucht stroomt 

door. Hierdoor ontstaat er een mengpunt dat is weergegeven als punt C.

B

T
em

p
er

at
u
u
r

o
C

Absolute luchtvochtigheid [kg/kg]

A

B

C

T
em

p
er

at
u
u
r

o
C

Absolute luchtvochtigheid [kg/kg]

A



KoelbatterijBijlagen

5-4-2006 35

Bij de koelbatterij wordt in tegenstelling tot de verwarmingsbatterij gebruik gemaakt van een 

hoeveelheidregeling (Figuur 28). Het vermogen dat toegevoerd wordt aan de koelbatterij is 

afhankelijk van het massadebiet van het koude medium, deze is variabel. De toetredende 

watertemperatuur blijft gelijk.

Figuur 28: Hoeveelheidregeling van de koelbatterij 

4.1.1 In- output structuur 

Het model in matlab Simulink ziet er uit zoals weergegeven in Figuur 29. Het model van de 

koelbatterij is in de luchtbehandelingskast achter de verwarmingsbatterij geplaatst. Deze

component wordt dan ook achter de verwarmingsbatterij gekoppeld.

Figuur 29 Input en outputstructuur van het model van de koelbatterij

De omschrijving van de input en output staan in Tabel 13. 

Naam Eenheid Omschrijving

T_water_in oC Toevoer temperatuur van het water. (Bij de koelbatterij is dit

het koude water van 12oC, maar de koelbatterij is ontworpen

op een toevoertemperatuur van 9oC. De toevoertemperatuur

blijft constant).

Massflow_water kg/s Het massadebiet van het koudewater (Dit is de geregelde

grootheid en varieert naarmate er meer of minder gekoeld

moet worden). 

T_air_in oC De intredende luchttemperatuur die door de koelbatterij gaat.

Massflow air kg/s Het massadebiet van de lucht die door de koelbatterij stroomt.

Deze is bij beide luchtbehandelingskasten constant.

Input

X_Air_in kg/kg De absolute luchtvochtigheid van de luchttoevoer.

Output T_air_out oC De uittredende luchttemperatuur van de koelbatterij.
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X_air_out kg/kg De uittredende absolute luchtvochtigheid. (Dit kan anders zijn

dan de absolutieluchtvochtigheid die het model ingaat. Als de

batterijtemperatuur onder het dauwpuntstemperatuur komt zal

er vocht uit de lucht condenseren. In het scheepvaartmuseum

wordt dit getracht te voorkomen).

Tabel 13:Omschrijving van de input en output van de koelbatterij 

4.1.2 Parameters van de koelbatterij

De parameters van het model zijn weergegeven in Figuur 30.

Figuur 30: De parameters van het model van de koelbatterij 

In Tabel 14 zijn de parameters beschreven:

Naam Eenheid omschrijving

AUontwerp W/K De AU factor is een thermische constante om het opgenomen vermogen te

berekenen bij een temperatuur verschil. Deze waarde is kenmerkend voor

de koelcapaciteit van de koelbatterij.

Cprimary J/kg.K De soortelijke warmte van het primaire circuit. In dit geval is dit 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 14: Beschrijving van de parameters van de koelbatterij 

De kern van de vergelijking heeft een kleine aanpassing tenopzicte van de kernvergelijking

van de verwarmingsbatterij. Deze vergelijking van de koelbatterij is uitgebreid met de

warmtewinst van condenseren van lucht, en de vermogenstroom is aangepast. De

kernvergelijking is weergegeven in vergelijkingen 17 en 18. De extra warmtewinst door 

condenseren is weergegeven in vergelijking 19.

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

d water
C qm c water water C in in

dt
) l

 [17]

min max min( ) (uit
lucht lucht uit in

d lucht
C C in in qm c lucht lucht l

dt
)

 [18]

(2491 ( ) 1,926( ) )lucht in bat in bat uitl qm x x x x lucht
   [19]
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4.2 Omschrijving gebruikte theorie voor model

De -NTU methode voor temperatuur van de koelbatterij is analoog aan de

verwarmingsbatterij. Bij de koelbatterij verandert de overgedragen energie van teken, dit is

negatief omdat de koelbatterij warmte afvoert. 

Condensatie van de lucht op de koelbatterij 

De lucht die door de koelbatterij stroomt, bevat een partiele dampdruk. Als deze partiele

dampdruk lager is dan de verzadigingsdampdruk van de koelbatterij, zal er vocht uit de lucht 

condenseren. Door eerst te bepalen hoeveel vocht er gecondenseerd wordt kan de latente

warmte die afgestaan wordt aan de koelbatterij berekend worden. De energiebalans van de

koelbatterij is weergegeven in vergelijking 20.

in uit opslag         [20]

Om de temperatuur van de uittredende lucht te berekenen worden de onderstaande

vergelijkingen gebruikt.

(water water in uitin qm c water water l)
    [21]

(lucht lucht uit inuit qm c lucht lucht l)
    [22]

d
opslag c V

dt        [23]

Er wordt aangenomen dat er een uniforme verdeling van de lucht is over de koelbatterij en dat

de koelbatterij een gemiddelde temperatuur van toevoer en retour water heeft. Met deze 

aanname kan de partiële verzadigingspanning op dat punt bepaald worden. Dit wordt 

omschreven met behulp van vergelijkingen 24 en 5:

Gemiddelde temperatuur koelbatterij: 

2

uit
gem

lucht v

        [24]

Partiële verzadigingsspanning die bij deze gemiddelde temperatuur heerst in de batterij. 

Hiervoor wordt vergelijking 5 gebruikt:

17.60.813 0.2
inlucht

pds e        [5]

Vervolgens moet de partiële dampspanning van de toetredende lucht bepaald worden. Als 

deze hoger is dan de partiële verzadigingsdampspanning van de koelbatterij, zal de lucht gaan 

condenseren. Hier wordt vergelijking 11 voor gebruikt:

101,33

0,622

in
bat

in

x
pd

x
        [11]

Als pd > pdbat dan ontstaat er een verschil in de absolute vochtigheid, dat wordt bepaald door

de absolute luchtvochtigheid te berekenen met de partiële verzadigingsspanning bij de

koelbatterij. Dit wordt gedaan met vergelijking 6. 
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0,622

101,33

bat
bat

bat

Pds
x

Pds
        [6]

In de praktijk heeft de uittredende lucht niet dezelfde hoeveelheid absolute vochtigheid als de 

lucht op de koelbatterij. Er zal een gedeelte van de lucht langs stromen en de vinnen niet

‘aanraken’. Zo ontstaat er een mengconditie. Deze mengconditie wordt afgelezen uit het

mollierdiagram als snijpunt met de uittredende luchttemperatuur van de koelbatterij en het 

verloop van intredende lucht tot aan het raakpunt van de gemiddelde batterij temperatuur

(Figuur 31). Bij dit snijpunt is de absolute luchtvochtigheid af te lezen in het mollierdiagram. 

De meeste luchteigenschappen zijn grafisch te bepalen uit het mollierdiagram. Hierdoor kan 

als de uittredende luchttemperatuur bekend is, de mengverhouding bepaald worden tussen 

batterij en toetredende luchttemperatuur. Deze verhouding is weergegeven in vergelijking 25

uit bat

in bat

lucht
r

lucht
        [25]

Als de mengverhouding bekend is kan de uittredende luchtvochtigheid bepaald worden. Deze 

waarde kan met verhoudingen uitgerekend worden. De berekening hiervan is weergegeven in

vergelijking 26: 

uit uit bat batx r xlucht x x
       [26]

Nu de verschillende condities van de absolute luchtvochtigheid bekend zijn, kan de energie 

die bij condensatie vrij komt bepaald worden. Dit bestaat uit latente en voelbaar warmte, de 

totale warmte wordt de enthalpie van de damp genoemd. Dit is uitgedrukt in vergelijking 12:

2491 ( ) 1,926( )c in bat in bat uith x x x x lucht
    [12]

Het afgestane vermogen van de damp aan de batterij wordt berekend om de enthalpie te 

vermenigvuldigen met het massadebiet van lucht. Dit is uitgedrukt in vergelijking 13, en is 

hieronder extra weergegeven:

l lucht cqm h
        [13]

Deze laatste term wordt bij de energiebalans van de temperaturen opgeteld.

Het model bevat twee differentiaalvergelijkingen en is net zoals de verwarmingsbatterij de

vergelijking om de uittredende watertemperatuur en om de uittredende luchttemperatuur te

berekenen. De warmtewinst door het condenseren (vergelijking 27) wordt bij de vergelijking 

(vergelijking 28) voor watertemperatuur opgeteld en bij de vergelijking van luchttemperatuur

afgetrokken (vergelijking 29)

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

d water
C qm c water water C in in

dt
) l

 [27]

min max min( ) (uit
lucht lucht uit in

d lucht
C C in in qm c lucht lucht l

dt
)

 [28]

(2491 ( ) 1,926( ) )lucht in bat in bat uitl qm x x x x lucht
   [29]
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4.3 Verificatie validatie

4.3.1 Verificatie met handberekening en bestek

In Tabel 15 staan de input en parameters vermeld voor de validatie. De inputwaarden zijn 

afkomstig uit het bestek. De parameter AU is berekend aan de hand van het logaritmische

temperatuurverschil over de koelbatterij. Deze berekening is uitgevoerd met behulp van

vergelijking 40 en met de ontwerpcondities uit het bestek.

LBK3 LBK4

Tlucht in oC 28,0 28,0

Qlucht in kg/s 3,53 1,75

Twater in oC 9,0 9,0

Input

Qwater in kg/s 2.31 1.08

parameters AU W/K 5278 2422

Tabel 15:Input en parameters voor de verificatie van de koelbatterij 

Nadat de input en parameters in het model zijn ingevoerd wordt de simulatie gestart. De

resultaten van deze simulatie staan weergegeven in Tabel 16. De modellen die hiervoor zijn 

gebruikt zijn:

verificatie_koelbatterij_lbk3.mdl

verificatie_koelbatterij_lbk4.mdl

LBK3 LBK 4

Tlucht uit Twater uit X lucht uit Tlucht uit Twater uit X lucht uit
oC oC kg/kg oC oC kg/kg

Bestek 14.60 14.00 [-] 14.90 14.00 [-]

Simulatie 14.43 13.94 0.0082 14.97 14.02 0.0082

Tabel 16: Simulatie resultaten voor verificatie van de koelbatterij 

Het model lijkt de verificatie goed te doorstaan. Er is echter een kleine afwijking van de

uittredende lucht en watertemperaturen.

Om te testen of de koelbatterij correct werkt als er condensatie optreedt, wordt het model

gevalideerd met behulp van een mollierdiagram. Voor deze validatie worden andere condities

gebruikt dan die van de bestaande situatie. De parameters blijven gelijk, alleen de 

inputwaarden zijn anders. In Tabel 17 staan de inputs die gebruikt zijn voor deze verificatie. 

Tlucht in oC 25,0

Xlucht in kg/s 0,0012

Qlucht in kg/s 1

Twater in oC 5,0

Input

Qwater in kg/s 1

parameters AU W/K 2247*

  *Aangepast aan nieuw vermogen koelbatterij.

Tabel 17: Input voor verificatie met condensatie 

In deze verificatie wordt met behulp van het mollierdiagram de uittredende luchtcondities

bepaald. Het proces is weergegeven in Figuur 31. De lucht moet afgekoeld worden van 25 oC

(punt A) naar 15 oC (punt B). Eerst wordt de voelbare warmte van de koelbatterij bepaald met

een intredende watertemperatuur van 5 oC. Dit is weergegeven in de onderstaande berekening. 

( )

1,0 1000 (25 15)

10

lucht lucht in uitaf qm c lucht lucht

af

af kW
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Er wordt een deel latente warmte afgevoerd door de batterij, namelijk de warmte die vrijkomt 

bij het condenseren van vocht uit de lucht. In het mollierdiagram wordt xbatterij afgelezen. 

De latente warmte kan dan als volgt worden berekend:

(2491 ( ) 1,926( ) )

1,0 (2491 (0.0120 0.0055) 1,926 (0.0120 0.0055) 15

16,4

lucht in batterij in batterij uitl qm x x x x lucht

l

l kW

Met deze gegevens kan de uittredende temperatuur van het koelwater berekend worden. 

10000 16400
5

4200 1

11,3

uit in

water water

uit

o

uit

totaal
water water

c qm

water

water C

Met de uittredende en intredende koelbatterij temperatuur wordt de gemiddelde temperatuur

van de verwarmingsbatterij berekend. Dit is het rekenkundige gemiddelde van deze twee 

temperatuurstromen.

2

11,3 5,0

2

8,2

in uit
gem

gem

o

gem

water water
bat

bat

bat C

Punt C beschrijft de mengconditie van lucht die afgekoeld is door de vinnen en lucht die

voorbij gestroomd is. Hiermee kan de uittredende absolute luchtvochtigheid berekend worden

(vergelijking 6). Dat is in deze situatie 0,0085 kg/kg.

Dezelfde situatie wordt gesimuleerd (model: koelbatterij_lbk3_condens.mdl). De resultaten

van de simulatie zijn weergegeven in Tabel 18.

Tuit Xuit

oC Kg/kg

Mollier diagram 15,0 0.0085

Model 15.6 0.0089

Tabel 18: Simulatie resultaten van verificatie met mollierdiagram van de koelbatterij 

De afwijking zal een combinatie van twee factoren zijn, de grootste afwijking zal komen door

het aflezen van het mollierdiagram. Het model zal ook een afwijking hebben door de

vereenvoudiging van de gemiddelde temperatuur van de koelbatterij.

De S-functie van het model is bijgevoegd in bijlage 16.4. 
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Figuur 31: Koelproces met condenseren ingetekend in mollierdiagram 
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4.3.2 Validatie met meetdata uit het gebouwbeheersysteem 

Het model van de koelbatterij wordt gevalideerd met meetdata uit het gebouwbeheersysteem.

Bij de mengtemperatuurschakeling van de verwarmingsbatterij wordt de intredende

temperatuur gemeten, bij de koelbatterij is dit niet het geval en wordt de klepstand

bijgehouden. Deze klepstand is uitgedrukt in procenten. In eerste instantie wordt er vanuit 

gegaan dat de klep lineair is. Dit wil zeggen dat als de klep voor 50% geopend is er 50% van

het totale massadebiet door de klep stroomt Dit wordt gecontroleerd door de klepstand uit te

zetten tegen luchttemperatuur. Vervolgens wordt de output van het model gevalideerd met de 

luchtcondities uit het gebouwbeheersysteem.

De meetwaarden voor de validatie zijn afkomstig van de meetpunten: 

Input van de lucht:

Lucht temperatuur bij de bevochtiger (LBK 4: 02-02TT04)

Input van het water: 

Klepstand massadebiet (LBK4: 02-02GKW01)

Als referentie wordt de output van de simulatie vergeleken met gemeten waarden van: 

Inblaastemperatuur (LBK 4: 02-02TT05) 

Inblaasluchtvochtigheid (LBK 4: 02-02TT05) 

Deze meters zijn met een kader weergegeven in Figuur 32, is een weergave uit het 

gebouwbeheersysteem van luchtbehandelingskast 4.

Figuur 32: Weergave meetpunten uit gebouwbeheersysteem voor koelbatterij 

Validatie van luchtbehandelingskast 4 

(Model: verificatie_klep_lbk4_jaar.mdl)

Om vast te stellen wat het verband is tussen de klepstand en temperatuur worden deze twee

waarden naast elkaar uitgezet. Het gebouwbeheersysteem heeft de klepstand opgeslagen in de

database. De klepstand komt via een hoeveelheidregeling overeen met een massadebiet. Het

massadebiet is de input van de koelbatterij. De meetdata van de klepstand gaat van 0 tot 100

procent. Er wordt eerst getracht vast te stellen wat de klepstand van 100% betekend. Dit kan

betekenen dat de klep geheel geopend is, of dat die geheel gesloten is. Dit is weergegeven in 

Figuur 33. 
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Figuur 33: Klepstand koelbatterij vs inblaastemperatuur 

Uit deze grafiek blijkt dat als de klepstand 100% is er geen koud water in de koelbatterij 

stroomt. In de zomermaanden is eveneens te zien dat de koelklep verder open gaat. In deze 

grafiek is ook te zien dat de klepstand snel varieert, zelfs als er geen koudevraag is.

Met deze gegevens wordt het model aangepast door de klepstand te normaliseren; als de

positie 0% is komt dit overeen met een massadebiet van 1,08 kg/s koelwater door de 

koelbatterij. Bij een klepstand van 100% komt er geen koelwater in de koelbatterij. Er wordt 

getracht het model te valideren met deze klepstand. 

De simulatieresultaten van een jaar zijn weergegeven in Figuur 34 (model:

validatie_koelbatterij_lbk4_jaar.mdll). De snel variërende klepstand resulteert in een snel 

variërend massadebiet.
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Figuur 34: Simulatieresultaat van een jaar

De waarden van de simulatie fluctueren snel door het variërende massadebiet. Het is met deze

grafiek moeilijk vast te stellen of de simulatie de trend volgt van de gemeten temperatuur.
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De volgende simulatie wordt voor een warme week (20 juni 2005 tot en met 25 juni 2005)

uitgevoerd.

(model: validatie_koelbatterij_lbk4_week.mdl) en is weergegeven in Figuur 35.
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Figuur 35: simulatie resultaat van een week

Het simulatieresultaat wijkt in grote mate af van de gemeten waarden en is niet zo constant als 

de gemeten temperatuur. De simulatieresultaten fluctueren net zo hard als die van de 

klepstand. De relatie tussen klepstand en temperatuur is om deze rede niet vast te stellen.

Hierdoor is de validatie niet goed uit te voeren.
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5 Bevochtiger

5.1 Omschrijving van de bevochtiger 

Omdat het bevochtigen kleine vochtdruppeltjes in lucht veroorzaakt is de bevochtiger als 

laatste component geplaatst (Figuur 36). Deze druppeltjes kunnen schade aanrichten

componenten zoals de elektromotor van de ventilator. Om te voorkomen dat de druppeltjes

het distributiekanaal worden ingeblazen is er op het einde van de luchtbehandelingskast een

druppelvanger gemonteerd.

Figuur 36: Plaatsing van de bevochtiger 

Aan de buitenkant van de luchtbehandelingskast is de rest van de bevochtigingsinstallatie

geplaatst. Het type bevochtiger van de luchtbehandelingskast is een stoombevochtiger. De

bevochtiger wekt lokaal zijn stoom op. Dit wordt gedaan door een unit die is geplaatst aan de

luchtbehandelingskast met stoomopwekking en regelorganen. Deze unit is weergegeven in 

Figuur 37. 

Figuur 37: Unit van de stoombevochtiger

Deze unit is aan de luchtbehandelingskast gemonteerd bij de bevochtigingsectie, zodat de 

opgewekte stoom een zo kort mogelijk weg hoeft af te leggen.

De stoombevochtiger injecteert de stoom in de luchtstroom via een stoomlans. Deze

stoomlans ligt dwars in het luchtkanaal. In de stoomlans zitten gaten die via atmosferische

werking de stoom uit de lans laten ontsnappen. Het principe schema van de bevochtiger is

weergegeven in Figuur 38, samen met de plaatsing van de lans in het kanaal. 
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Stoomregelaar
Stoomopwekking

Stoomlans

Figuur 38: Links: principe schema stoombevochtiging , rechts: stoomlans geplaatst in het

kanaal (bron: Ashrae) 

De stoom wordt elektrisch opgewekt in de boiler en vervolgens via de stoomregelaar naar de

injectiebuis geleid. De stoomregelaar ontvangt zijn setpoint van de cascade regeling. De

setpoint is van de gewenste absolute inblaas luchtvochtigheid.

Het stoombevochtigen wordt bij het ontwerpen van een installatie isothermisch beschouwd.

Door dit isothermische proces blijft de uittredende luchttemperatuur gelijk, in een schets van 

het mollierdiagram weergegeven in Figuur 39.
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Figuur 39: Schets van het isothermische proces in het mollierdiagram van de

stoombevochtiger.

In de praktijk zal de temperatuur licht (± 0,5 K) stijgen door het toevoegen van stoom. Tevens 

zal er warmte overgedragen worden van de stoomlans die een hogere temperatuur dan de 

lucht heeft. Deze hoeveelheid is echter onbekend.
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5.2 Modelleren van de bevochtiger

5.2.1 Input en output structuur

De input en output structuur van de bevochtiger staat weergegeven in Figuur 40. De

omschrijving die hierbij hoort staat weergegeven Tabel 19. 

Figuur 40: Input en output structuur van de bevochtiger

Naam Eenheid Omschrijving

T_air_in oC Toevoer temperatuur van de lucht voor de stoombevochtiger.

X_air_in kg/kg De hoeveelheid absolute luchtvochtigheid voor de stoombevochtiger.

qm_air kg/s Het massadebiet van lucht die langs de bevochtiger stroomt.
Input

Controller [0-1] Uit de specificaties van het bestek kan de bevochtiger zijn

vochthoeveelheid traploos regelen tussen 0 en 100 procent. In het

model wordt dit regelsignaal van 0 tot 1 aangehouden

T_air_out oC Door de energietoevoer van stoom aan de lucht ontstaat er een kleine

temperatuurverhoging. Dit is de uittredende luchttemperatuur

aangepast aan deze temperatuurverhoging
Output

X_air_out kg/kg De uittredende absolute luchtvochtigheid, die bereikt wordt na

ontvochtigen.

Tabel 19: Omschrijving van de  inputs en outputs van de bevochtiger

5.2.2 Parameters bevochtiger

De parameters die nodig zijn om het model naar behoren te laten werken zijn weergegeven in

Figuur 41, de omschrijving vermeld in Tabel 20.

Figuur 41: Parameters van de  bevochtiger
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Naam Eenheid omschrijving

Max Capicity humidifier kg/s De capaciteit van de bevochtiger wordt door de fabrikant opgegeven

als massadebiet stoom die aan de lucht wordt toegevoegd.

Saturation Enthaply of

water at steam

temperature

J/kg.K Dit is de verzadigingsenthalpie van stoom bij een temperatuur van 110

oC, dit is nodig om de temperatuursverhoging te kunnen berekenen van

de uittredende luchttemperatuur.

Tabel 20: omschrijving van de parameters van de bevochtiger 

De kernberekening van het model bestaat uit de vergelijkingen 30 en 31. 

in uitxstoom xlucht x
       [30]

lucht in lucht uitGstoom qm xlucht qm xlucht
     [31]

5.3 Omschrijving gebruikte theorie voor het model

Om het uittredende vochtgehalte van de lucht te berekenen moet een vochtbalans opgesteld 

worden4. In deze vochtbalans kan in principe oneindig veel vocht aan de lucht worden

toegevoerd. In de praktijk zal de lucht bij een bepaalde temperatuur een maximale

hoeveelheid vocht op kunnen nemen. Deze eigenschap is aanwezig in het model. Dit

voorkomt dat er bij andere installatieconfiguraties vreemde resultaten uit de simulatie komen

die niet mogelijk zijn. In de praktijksituatie wordt het vocht wat teveel is en neerslaat in de 

luchtbehandelingskast afgevoerd via de waterafvoer. Deze hoeveelheid vocht wordt

beschouwd als verloren en zal niet meer in de lucht terechtkomen

De massabalans van vocht is als volgt geformuleerd:

uitinproductie qmvochtqmvochtqmvocht
     [32]

De absolute luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in kg vocht per kg lucht. Om het vochtdebiet 

te berekenen moet dit vermenigvuldigd worden met het massadebiet van lucht.

De vochtbalans voor het model is weergegeven in vergelijking 33.

( )uit
productiue lucht uit in

dx
S G qm xlucht xlucht

dt     [33]

Als er vocht door stoom wordt toegevoerd zal de lucht verwarmd worden. Deze

temperatuursverhoging wordt berekend door de enthalpie van stoom op tellen bij de enthalpie 

van lucht5. De vergelijking van enthalpie van stoom in de bevochtiger is weergegeven in

vergelijking 34. 

@110
( ) ostoom uit in Stoom C

h xlucht xlucht h
     [34]

Het optellen van de enthalpie van stoom bij de enthalpie van lucht (vergelijking 35) is 

weergeven in vergelijking 36.

4 Bourhan Tashtoush, M. Molhim, M. Al-Rousan, Dynamic model of an HVAC system for control analysis, Energy 30 (2005)

1729–1745, 27 April 2004 

5 Ashrae handbook SI-edition, fundamentals 2001.
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2500 1.86lucht in in in inh x x
      [35]

uit stoom luchth h h
        [36]

De uitgaande enthalpie en absolute luchtvochtigheid van de lucht is nu bekend. De twee 

waarden worden dan gebruikt om de luchttemperatuur uit te rekenen. De vergelijking 

hiervoor is in principe gelijk aan vergelijking 35, alleen deze is omgeschreven naar 

temperatuur.

2500

1 1.86

uit
uit

uit

hlucht
lucht

xlucht
       [37]

Zoals eerder genoemd is het model zo gemaakt dat als er vocht aan de lucht wordt toegevoegd 

de luchtvochtigheid niet boven de verzadigingslijn komt. Dit wordt gedaan door de uitgaande

dampspanning te berekenen bij de uittredende luchttemperatuur. Hiervoor wordt vergelijking 

11 gebruikt.

101,33

0,622

uit

uit

x
pd

x
        [11]

Vervolgens wordt de verzadiging dampspanning berekend met behulp van vergelijking 5: 

17.60.812 0.2
uitlucht

pds e        [5]

Als de partiele dampdruk van lucht hoger is dan de verzadigingsdampspanning, wordt de

verzadiging dampspanning aangehouden. Bij deze dampspanning wordt vervolgens de

bijhorende absolute luchtvochtigheid met vergelijking 6 berekend.

0,622

101,33
uit

pd
xlucht

pd        [6]

Dit is de gecorrigeerde absolute luchtvochtigheid als de lucht volledig verzadigd is.

De S-functie van het model is bijgevoegd in bijlage 16.5. 
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5.4 Verificatie en validatie

5.4.1 Verificatie en vergelijken met bestek

Eerst wordt geverifieerd met een handberekening of er rekenfouten in het model zitten. Dit 

wordt gedaan door het toepassen van de vergelijkingen afkomstig uit het theoriegedeelte. 

De verificatie vindt plaats door de resultaten van het model te vergelijken met de 

ontwerpuitgangspunten van het bestek. Vervolgens wordt dit gecontroleerd door het proces in 

te tekenen in het mollier diagram. In Tabel 21 zijn de ontwerpcondities weergegeven

afkomstig uit het bestek. 

Lbk3 Lbk4

Intrede Uitrede Intrede Uittrede

Temperatuur oC 19,0 20,0 19,0 20,0

Absolute luchtvochtigheid kg/kg 0,0055 0,0075 0,0055 0,0075

Tabel 21: Ontwerpcondities van de bevochtiger uit het bestek 

Uit de bestekeisen kan berekend worden wat de capaciteit van de bevochtiger moet zijn. Deze

berekening is met behulp van vergelijking 50 hieronder weergegeven. 

( )

1,62 (0,0075 0,0055)

0.0032
sec

11,5

stoom lucht gewenst in

stoom

stoom

stoom

G qm x X

G

kg
G

kg
G

uur

De capaciteiten van de bevochtigers zijn weergegeven in Tabel 22. 

Capaciteit bevochtiger Geselecteerde capaciteit

kg/h kg/h

Lbk 3 25,4 30

Lbk 4 11,5 15

Tabel 22: Capaciteiten van de bevochtigers 

In de praktijk wordt een bevochtiger geselecteerd op handelsmaten, dit wordt vaak gedaan 

met een overcapaciteit. De handelsmaten die gebruikt zijn in het depot van het scheepvaart 

museum worden verder gebruikt als het model gevalideerd wordt met meetdata. Voor

verificatie of het model voldoet aan de ontwerpeisen van het bestek, worden de berekende

ontwerpcapaciteiten aangehouden. Na het invoeren van de berekende capaciteiten wordt de

simulatie gestart. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 23. 

(Model: bevochtigerlbk3_bestek.mdl, bevochtigerlbk4_bestek.mdl)

Lbk3 Lbk4

Bestek Simulatie Bestek Simulatie

Temperatuur oC 20 19,4 20,0 19,4

Absolute luchtvochtigheid kg/kg 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075

Tabel 23: Simulatie resultaten verificatie 

De absolute luchtvochtigheid komt overeen met de ontwerpcondities. De luchttemperatuur is 

0,6 K lager dan de waarde uit het bestek. Een veel voorkomende ontwerpregel die gehanteerd
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wordt is dat een stoom bevochtiger een temperatuursverhoging van 1 K veroorzaakt, dit zal 

ook bij het ontwerpen van deze bevochtigers het geval zijn geweest.  

Het proces is in het mollierdiagram ingetekend en weergegeven in Figuur 42. 
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5.4.2 Validatie met meetdata uit het gebouwbeheersysteem 

Het model wordt gevalideerd aan de hand van praktijkmetingen uit het

gebouwbeheersysteem. De meetwaarden voor de validatie zijn afkomstig van: 

Input van de lucht:

Lucht temperatuur bij de bevochtiger (LBK3: 02-01TT04, LBK 4: 02-02TT04).

Als referentie wordt de output van de simulatie vergeleken met de meetwaarden van:

Inblaastemperatuur (LBK3: 02-01TT05, LBK 4: 02-02TT05), deze meter zit ook

achter de bevochtiger, dus de meetwaarde van deze meter zal ook de invloeden van de

bevochtiger registreren.

De meetpunten zijn met een kader weergegeven in Figuur 43. Het figuur is een weergave van

het gebouwbeheersysteem.

Figuur 43: Weergave meetpunten uit gebouwbeheersysteem

De validatie wordt gedaan door: 

meetserie van 1 jaar (03 oktober 2004 tot 30 september 2005)

meetserie van 1 week (22 november 2004 tot 28 november 2004) 

De bevochtiger kan niet goed gevalideerd worden vanwege een ontbrekend regelsignaal. Uit

de meetdata van het gebouwbeheersysteem lijkt het of de bevochtiger op constant vermogen

in bedrijf is. Er wordt zo proefondervindelijk onderzocht of de output van simulatie overeen 

komt met de gemeten waarden.

De beschikbare meetwaarden zijn de meetwaarden van de twee meetpunten die een kader

hebben in Figuur 43. Deze meetwaarden bevatten behalve vocht de thermische uitwerking 

van de verwarmingsbatterij. Daardoor is het temperatuurverschil over de ontvochtiger niet af 

te leiden. Voor de validatie van de bevochtiger wordt er alleen gekeken naar absolute 

luchtvochtigheid. Hierop heeft de verwarmingsbatterij geen invloed.
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Validatie meetserie van een jaar van LBK 3 

(Model: validatie_bevochtiger_lbk3_jaar.mdl)

Door verschillende regelsignalen te fitten geeft een regelsignaal met waarde 0,1 het beste

resultaat. De resultaten van deze simulatie zijn weergegeven in Figuur 44.
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Figuur 44: Simulatie resultaten van een jaar met gefit regelsignaal van de bevochtiger 

Er wordt constant bevochtigd als gevolg van de grote luchtrecirculatie. In de zomermaanden,

wanneer de buitenluchtvochtigheid boven de gemeten waarden komt, worden de

gesimuleerde waarden hoger dan de gemeten waarden. In deze situatie zou de bevochtiger

uitgeschakeld moeten worden en zou ontvochtigen gewenst zijn. Er kan ook worden

vastgesteld dat de ontvochtiger op maximaal 10 % van zijn totale capaciteit werkt.

Er wordt vervolgens gekeken naar een weekserie, tussen 21 en 26 november. Dit geeft meer

inzicht in het vochtverloop op kleinere schaal.

Validatie van periode 2 van luchtbehandelingskast 3 

De resulaten van de tweede validatie zijn weergegeven in Figuur 45.

(Model: validatie_bevochtiger_lbk3_week.mdl)

11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27
7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4
x 10

-3 Absolute humidity

k
g
/k
g

Date [month/day]

X out (sim)

X measured

Figuur 45: Simulatieresulaten van een week van de bevochtiger 
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In deze grafiek is in het begin te zien dat er geen vocht aan de lucht toegevoegd hoeft te 

worden. De luchtvochtigheid van de buitenlucht ligt in die periode dicht bij de gemeten

temperatuur. Omdat het regelsignaal naar de bevochtiger van het gebouwbeheersysteem

ontbreekt als input van het model, wordt er een constante hoeveelheid bevochtigd. Deze 

constante waarde komt over het algemeen goed tot zijn recht totdat de buitenconditie te dicht

bij de gewenste inblaasconditie komt.

Validatie van een jaar van luchtbehandelingskast 4 

(Model: validatie_bevochtiger_lbk4_jaar.mdl)

Nu de validatie voor luchtbehandelingskast 3 is gedaan, wordt de bevochtiger van

luchtbehandelingskast 4 gevalideerd. Dit gebeurt op de zelfde wijze als bij

luchtbehandelingskast 3. Hier heeft het regelsignaal van het model een gefitte input van 0,2.

De resultaten van een jaar zijn weergegeven in Figuur 46.
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Figuur 46: Simulatie resultaten van een jaar met gefit regelsignaal van de  bevochtiger van 

lbk 4 

In de grafiek is te zien dat simulatieresultaten de gemeten waarden slechter benaderen dan bij

de bevochtiger van luchtbehandelingskast 3. Bij luchtbehandelingskast 4 zit er meer variatie

in het verloop van de absolute luchtvochtigheid.

Validatie van periode 2 luchtbehandelingskast 4 

(model: validatie_bevochtiger_lbk4_week.mdl)
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Figuur 47: Simulatie resultaten van een week van de bevochtiger van lbk 4 

Bij de meetdata van een week is de afwijking van het model duidelijk te zien. Er is meer 

variatie van de simulatieresultaten te zien dan bij de weekserie van luchtbehandelingskast 3.

De S-functie van het model is weergegeven in bijlage 16.5 
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6 Modelleren van de regeltechniek 

6.1 Master-regelkring voor luchttemperatuur

De opbouw van de masterregelaar wordt stap voor stap beschreven. De opbouw is als volgt: 

Sommatie blok 

PID regelaar 

Computing Relay

De masterregelkring is weergegeven in Figuur 48. 

Sommatieblok Regelaar

Computing relay

Setpoint [T]

Terugkoppeling [T]

Setpoint naar

slave [T] 

Figuur 48: Masterregelkring voor temperatuur 

6.2 Slave-regelkring voor luchttemperatuur

Het model van de regelkring is opgebouwd met standaard blokken van Simulink, deze bevat; 

Sommatie blok

PID regelaar 

Gain

Saturation (begrenzen) 

Terugkoppeling

De opbouw in Simulink van deze blokken is weergegeven in Figuur 49. 

Setpoint afkomstig

van master [T]

Terugkoppeling

T(lucht)

Omzetter

T(water)/

T(lucht)
Sommatieblok Regelaar Begrenzer

Sommatieblok Regelaar Omzetter

qm(water)/

T(lucht)

Begrenzer

Setpoint afkomstig

van master [T]

Verwarmen

Figuur 49: Opbouw slave-regeling voor temperatuur Koelen
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6.3 Master-regelkring voor luchtvochtigheid

Deze instellingen zijn identiek aan de instellingen van de masterregelaar voor temperatuur. 

De masterregelkring in Simulink is weergegeven in Figuur 50.

Sommatieblok Regelaar

Computing relay

Setpoint [kg/kg]

Terugkoppeling [kg/kg]

Setpoint naar

slave [kg/kg] 

Terugkoppeling naar

ontvochtiger [kg/kg]

Figuur 50: Master-regeling voor luchtvochtigheid in Simulink

6.4 Slave-regelkring voor luchttemperatuur

Het model van de regelkring is wederom opgebouwd met standaard blokken van Simulink;

Sommatie blok

PID regelaar 

Gain

Saturation (begrenzen) 

Terugkoppeling

Ralay

De opbouw in Simulink van deze blokken is weergegeven in Figuur 51: Slave-regelkring 

vocht.

Setpoint [kg/kg]

OmzetterSommatieblo

Terugkoppeling

inblaaslucht [kg/kg]

k Regelaar Begrenzer

Absolute luchtvochtigheid depot [kg/kg]

Aan/uit regelaar

Bevochtigen

Ontvochtigen
Figuur 51: Slave-regelkring vocht 
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6.5 Berekening omrekenfactor

max min

max min

70 50

25 15,7

2,15

verwarmbatterij

verwarmbatterij

verwarmbatterij

water water
Gain

lucht lucht

Gain

Gain

     [ 38]

max min

max min

1,08 0

28 14,6

0,077

koelbatterij

koelbatterij

koelbatterij

qmwater qmwater
Gain

lucht lucht

Gain

Gain

     [39]

max min

max min

4

1 0

(7,5 5,5) 10

500

bevochtiger

bevochtiger

bevochtiger

S S
Gain

xlucht xlucht

Gain

Gain

      [40]
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6.6 Regelinstellingen uit gebouwbeheersysteem

6.6.1 Instellingen masterregelaar

OS  4 RK2/OS4 LBK3 DEPOT'S 1 

721  INBLAASTEMP. INSTELLINGEN   LBK3

 1  GEWENSTE RUIMTETEMPERATUUR 20.0 oC

 2  GEMETEN  RUIMTETEMPERATUUR 20.0 oC

 3  DODE ZONE 0.0 oC

 4  Kr 0.1

 5  Ti 5:00 m-sec

 6  Td 0:00 m-sec

 7  STARTWAARDE INBLAASTEMPERATUUR 18.0 oC

 8  MIN./MAX.  INBLAASTEMPERATUUR 15.0      25.0 oC

 9  BER. INBLAASTEMPERATUUR BEDRIJF 19.8 oC

10  BER. INBLAASTEMPERATUUR 19.8 oC

OVERZICHT INSTELLINGEN   -35- PRIVA    2005-04-21

Tabel 24: Instellingen masterregelaar voor temperatuur 

OS  4 RK2/OS4 LBK3 DEPOT'S 1

722  INBLAASVOCHT INSTELLINGEN LBK3

1  RUIMTETEMPERATUUR 20.0 oC

2  RELATIEF RUIMTEVOCHT 51.0 %

3  GEW. ABS. RUIMTEVOCHT 7.5 gr/kg

4  ABS. RUIMTEVOCHT 7.4 gr/kg

5  DODE ZONE 0.0 gr/kg

6  Kr 0.1

7  Ti 5:00 m-sec

8  Td 0:00 m-sec

9  STARTWAARDE ABS. INBLAASVOCHT 6.0 gr/kg

10  MIN./MAX. ABS. INBLAASVOCHT 4.0-9.0 gr/kg

11  BER. ABSOLUUT INBLAASVOCHT 7.6 gr/kg

OS  4 RK2/OS4 LBK3 DEPOT'S 1

D-INST VERWARMER LBK3

  BER. INBLAASTEMPERATUUR 19.8 oC

  INBLAASTEMPERATUUR 02-01TT05 19.9 oC

  DODE ZONE 0.0 oC

  Kr 2.0

  Ti 0:50 m-sec

  Td 0:00 m-sec

N./MAX. STAND VERWARMER 0 - 100 %

  PID VERWARMER OBV INBLAAS 0 -  0 %

  VERWARMER OBV VORSTBEVEILIGING 0 -  0 %

UITER VERWARMER  02-01CV01 0 %

742  PI

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7  MI

 8

 9

10  AFSL

6.6.2 Instellingen slaveregelaar 

Tabel 25: Instellingen masterregelaar voor luchtvochtigheid 

Tabel 26: Regelinstellingen verwarmingsbatterij (slave) 
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 OS  4 RK2/OS4 LBK3 DEPOT'S 1

5  KOELER INSTELLINGEN  LBK3

  BER. INBLAASTEMPERATUUR 19.8   oC

NBLAASTEMPERATUUR  02-01TT05 19.9 oC

  DODE ZONE 0.0 oC

  Kr 2.0

  Ti 0:50 m-sec

  Td 0:00 m-sec

  MIN./MAX. STAND KOELER 0-100 %

  PID KOELER OBV INBLAASTEMP. 2-23 %

 AFSLUITER KOELER 02-01GKW01 23 %

 7

 1

 2  I

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9 

O

7
S  4 RK2/OS4 LBK3 DEPOT'S 1

6  BEVOCHTIGER  INSTELLINGEN LBK3

R. ABSOLUUT INBLAASVOCHT 7.6 gr/kg

  ABSOLUUT INBLAASVOCHT 7.7 gr/kg

  DODE ZONE 0.0 gr/kg

  Kr 2.0

  Ti 0:50 m-sec

  Td 0:00 m-sec

  MIN./MAX. STAND BEVOCHTIGER 0 - 70 %

  PID BEVOCHTIGER 2 – 15 %

  BEVOCHTIGER    02-01SB01 15 %

gelaarinstellingen koelbatterij (slave) 

gelaarinstellingen bevochtiger (slave) 

Tabel 27: Re

 1  BE

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

Tabel 28: Re
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7 Storingsgenerator

De storingsgenerator genereert op een gegeven tijdstip een puls die vervolgens een schakelaar 

omzet, deze schakelaar schakelt tussen de ‘normale’ en ‘storing’ waarde. Na een tweede

opgegeven tijd wordt de storing opgeheven door een puls die de schakelaar weer terugzet. De 

in en output structuur van de storingsgenerator is weergegeven in Figuur 52.

Figuur 52: Input en output structuur van de stroringsgenerator 

De omschrijving van de input structuur is weergegeven in Tabel 29.

Naam Grootheid Eenheid Omschrijving

Massaflow kg/s

Temperatuur oC

Absolute luchtvochtigheid kg/kg

Normale waarde 

Vermogen W

Het signaal wat uit de

regelaar komt

Massaflow kg/s

Temperatuur oC

Absolute luchtvochtigheid kg/kg

Input

Storings waarde

Vermogen W

Het signaal wat naar de

installatiecomponent gaat in

geval van storing

Massaflow kg/s

Temperatuur oC

Absolute luchtvochtigheid kg/kg

Output Output waarde

Vermogen W

In geval van storing is dit de

storingswaarde, in geval van

normaal bedrijf het normale

signaal

Tabel 29: Omschrijving input en output structuur van de storingsgenerator 

De parameters die nodig zijn om de storingsgenerator aan te sturen zijn de stop en eindtijd 

van de stroring. In Figuur 53 zijn de parameters weergegeven en zijn beschreven in Tabel 30. 

Figuur 53: Parameters van de storingsgenerator

Naam Eenheid Omschrijving

Starttijd storing Seconden Het begin van de storing na het starten van de simulatie

Eindtijd storing Seconden Het eind van de storing ma het starten van de simulatie.

Tabel 30: Omschrijving van de parameters van de storingsgenerator
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8 Installatiecomponenten

Koelmachine 

Type:     York YCRM-B 

Koelvermogen:   110 kW 

Vermogen compressor:  34 kW 

Temperatuurtraject:  12 – 6 oC 

C.V. ketel 

Type:    Remeha gas 3000 ECO Reminox 

Nominaal vermogen:  176 kW 

Temperatuurtraject:  90 – 70 oC 

Split units 

Koudekluis 1 

Type:    Smeva Cool Compact CE 1 H 

Condensor vermogen:  1,33 kW 

Type verdamper:  Delta MCL28 Spec. 

Koelcapaciteit:   2 kW 

Luchtdebiet:   0.38 m3/s 

Koudekluis 2 

Type:    Smeva Cool Compact CE 1 H 

Condensor vermogen:  1,49 kW 

Type verdamper:  Delta MCL29 Spec. 

Koelcapaciteit:   2.67 kW 

Luchtdebiet:   0.58 m3/s 

Radiatoren spouwzone 

Type:     Dura Thermodern paneelradiator (1350-800-22) 

Uitvoering  radiator:  1350-800-22 (lengte – breedte – uitvoering) 

Warmteafgifte bij 20 oC: 3145 Watt 

Type:     Dura Thermodern paneelradiator (1500-600-10) 

Uitvoering  radiator:  1500-600-10 (lengte – breedte – uitvoering) 

Warmteafgifte bij 20 oC: 1100 Watt 

Componenten luchtbehandelingskast 

Ontvochtiger 

Lbk 3 

Type:    Onbekend 

Verdamper 

Capaciteit:   34,3 kW 

Luchthoeveelheid:  1,47 m3/s  

In- en uittrede temp/vocht: 55% @ 21oC / 93% @ 8 oC   

Verdampingstemperatuur: 2 oC 

Condensor:

Capaciteit:   45,0 kW 

Luchthoeveelheid:  2,94 m3/s 

In- en uittrede temp:  15,5 oC / 28 oC 

Condensatietemperatuur: 40 oC 

Koudemiddel:   R407c 
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Lbk 4 

Type:    Onbekend 

Verdamper 

Capaciteit:   16,3 kW 

Luchthoeveelheid:  0,7 m3/s  

In- en uittrede temp/vocht: 55% @ 21oC / 93% @ 8 oC   

Verdampingstemperatuur: 2 oC 

Condensor:

Capaciteit:   22,0 kW 

Luchthoeveelheid:  1,46 m3/s 

In- en uittrede temp:  15,5 oC / 28 oC 

Condensatietemperatuur: 40 oC 

Koudemiddel:   R407c 

Verwarmingsbatterijen 

Lbk3

Type:    Onbekend 

Capaciteit:   33,6 kW 

Lucht intrede/uittrede:  15,7 oC / 25 oC 

Luchthoeveelheid:  2,94 m3/s 

Medium:   water 

Water intrede/uittrede:  70 oC / 50 oC 

Waterhoeveelheid:  0,4 dm3/s 

Pijpen:    Koper 

Lamellen:   Aluminium  

Lbk4

Type:    Onbekend 

Capaciteit:   20,7 kW 

Lucht intrede/uittrede:  14,0 oC / 26 oC 

Luchthoeveelheid:  1,46 m3/s 

Medium:   water 

Water intrede/uittrede:  70 oC / 50 oC 

Waterhoeveelheid:  0.25 dm3/s 

Pijpen:    Koper 

Lamellen:   Aluminium  

Koelbatterijen

Lbk3

Type:    Onbekend 

Capaciteit:   48,4 kW 

Lucht intrede/uittrede:  28 oC / 14,6 oC 

Luchthoeveelheid:  2,94 m3/s 

Medium:   water 

Water intrede/uittrede:  9 oC / 14 oC 

Waterhoeveelheid:  2,31 dm3/s 

Pijpen:    Koper 

Lamellen:   Koper  

Lbk4

Type:    Onbekend 

Capaciteit:   22,6 kW 

Lucht intrede/uittrede:  28 oC / 14,9 oC 

Luchthoeveelheid:  1,46 m3/s 



Bijlagen Installatiecomponenten

5-4-2006 65

Medium:   water 

Water intrede/uittrede:  9 oC / 14 oC 

Waterhoeveelheid:  1,08 dm3/s 

Pijpen:    Koper 

Lamellen:   Koper  

Ventilatoren

Lbk 3 

Type:     Centrifugaal, achterovergebogen schoep 

Elektrisch vermogen:  3,0 kW 

Luchtopbrengst:  2,94 m3/s 

Lbk 4 

Type:     Centrifugaal, achterovergebogen schoep 

Elektrisch vermogen:  2,2 kW 

Luchtopbrengst:  1,46 m3/s 

Bevochtiger

Lbk 3 

Type:     Defensor MK5 

Capaciteit:   30 kg/h 

Elektrisch vermogen:  22,8 kW 

Lbk 4 

Type:     Defensor MK5 

Capaciteit:   15 kg/h 

Elektrisch vermogen:  11,4 kW 

Ontvochtigen t.b.v. koudekluizen 

Koudekluis 1 

Type:     Munters M120 

Capaciteit:   790 gr/h 

Elektrisch vermogen:  1,2 kW 

Volumedebiet lucht:  100 m3/h 

Koudekluis 2 

Type:     Munters M120 

Capaciteit:   460 gr/h 

Elektrisch vermogen:  1,2 kW 

Volumedebiet lucht:  50 m3/h 

Pompen 

Hoofdpomp t.b.v. verwarmingsinstallatie: 

Type:    Biral, LC 805, toerengeregeld 

Massadebiet:   2,3 kg/s 

Elektrisch vermogen:  1,63 kW 

Hoofdpomp t.b.v. koelinstallatie 

Type:    Biral H501, twee toeren 

Massadebiet:   3,61 kg/s 

Elektrisch vermogen:  2 kW 

Pomp t.b.v. luchtbehandelingskasten 

Type:    Biral H 322, twee toeren 

Massadebiet:   2 kg/s 

Elektrisch vermogen:  0,82 kW 
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Kleppen

Servomotor kleppenregister lbk 3 3n lbk 4 

Type:     Joventa, DA1. FS 

Looptijd:   90-120 sec.  
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9 Principce schema cv-installatie 
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10 Principce schema koelinstallatie  
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11 Trendpunten gebouwbeheersysteem  
 

TREND 
POINT_NR 

TRENDPOINT_CODE TRENDPOINT_ 
PROJECT_NR 

TRENDPOINT_DESC Locatiea

7217 SCHPVMUS OS1 GRFMET 9 Schpvmus Afblaastemperatuur  01-01TT07 LBK 1 

7218 SCHPVMUS OS1 GRFMET 10 Schpvmus Afblaasluchtvocht  01-01MT07 LBK 1 

7219 SCHPVMUS OS1 GRFMET 7 Schpvmus Retourluchttemperatuur  01-01TT06 LBK 1 

7220 SCHPVMUS OS1 GRFMET 8 Schpvmus Retourluchtvocht  01-01MT06 LBK 1 

7221 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 1 Schpvmus Buitenluchttemperatuur centraal Weerstation dak boven technische 
ruimte 

7222 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 17 Schpvmus Buitenluchtvocht centraal Weerstation dak boven technische 
ruimte 

7223 SCHPVMUS OS1 GRFPID 9 Schpvmus Luchtdroger  01-01CV03 LBK 1 

7224 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 7 Schpvmus Luchtklep toevoerkanaal  01-01CD01 LBK 1 

7225 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 20 Schpvmus Regelsignaal W.Wiel. - 

7226 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 27 Schpvmus Luchtklep recirculatie  01-01CD03 LBK 1 

7227 SCHPVMUS OS1 GRFMET 3 Schpvmus Toevoerluchttemp. na wtw  01-01TT03 LBK 1 

7228 SCHPVMUS OS1 GRFMET 4 Schpvmus Toevoerluchtvocht na wtw  01-01MT03 LBK 1 

7229 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 5 Schpvmus Aanvoertemp. verwarmer  01-01TT09 LBK 1 

7230 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 19 Schpvmus Regelsignaal verw. - 

7231 SCHPVMUS OS1 GRFMET 5 Schpvmus Toevoerluchttemp. na koel  01-01TT04 LBK 1 

7232 SCHPVMUS OS1 GRFMET 6 Schpvmus Inblaasluchtvocht na koel  01-01MT04 LBK 1 

7233 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 21 Schpvmus Regelsignaal koeler - 

7234 SCHPVMUS OS1 GRFPID 1 Schpvmus Ber. inblaastemperatuur - 

7235 SCHPVMUS OS1 GRFMET 1 Schpvmus Inblaastemp. 1 tbv reg.  01-01TT05 LBK 1 

7236 SCHPVMUS OS1 GRFPID 2 Schpvmus Ber. relatief inblaasvocht - 

7237 SCHPVMUS OS1 GRFMET 2 Schpvmus Inblaasvocht 1 tbv regel.  01-01MT05 LBK 1 

7238 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 12 Schpvmus Inblaastemp. 2 tbv bewak.  01-01TT08 LBK 1 

7239 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 13 Schpvmus Inblaaslucht 2 tbv bewak.  01-01MT08 LBK 1 

7240 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 26 Schpvmus Ber. ruimtetemperatuur - 

7241 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 16 Schpvmus Ruimtetemperatuur - 

7242 SCHPVMUS OS1 GRFSYS 25 Schpvmus Ber. relatief ruimtevocht - 

7243 SCHPVMUS OS2 GRFMET 4 Schpvmus Atelier ruimte 0.15  01-01TT01 Ruimte meting 

7244 SCHPVMUS OS2 GRFMET 5 Schpvmus Atelier ruimte 0.15  01-01MT01 Ruimte meting 

7245 SCHPVMUS OS2 GRFSYS 1 Schpvmus Meting ruimte 0.15  01-01TT01 Ruimte meting 

7246 SCHPVMUS OS2 GRFMET 6 Schpvmus Atelier ruimte 0.23  01-01TT02 Ruimte meting 

7247 SCHPVMUS OS2 GRFMET 7 Schpvmus Atelier ruimte 0.23  01-01MT02 Ruimte meting 

7248 SCHPVMUS OS2 GRFSYS 2 Schpvmus Hoog grenswaarde vocht - 

7249 SCHPVMUS OS2 GRFMET 1 Schpvmus Aanvoerwatertemp. verw.  01-01TT09 LBK 1 

7250 SCHPVMUS OS2 GRFMET 2 Schpvmus Inblaasluchttemp. 2  01-01TT08 LBK 1 

7251 SCHPVMUS OS2 GRFMET 3 Schpvmus Inblaasluchtvocht 2  01-01MT08 LBK 1 

7252 SCHPVMUS OS2 GRFMET 8 Schpvmus Ruimtetemp. gang  01-06TT01 - 

7253 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 4 Schpvmus Buitenluchttemperatuur centraal Weerstation dak boven technische 
ruimte 

7254 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 5 Schpvmus Buitenluchtvocht centraal Weerstation dak boven technische 
ruimte 

7255 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 6 Schpvmus Buitenluchtvocht centraal Weerstation dak boven technische 
ruimte 

7256 SCHPVMUS OS4 GRFMET 5 Schpvmus Toevoerluchttemp. na koel  02-01TT04 LBK 3 

7257 SCHPVMUS OS4 GRFMET 6 Schpvmus Toevoerluchtvocht na koel  02-01MT04 LBK 3 

7258 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 18 Schpvmus Toevoerluchtvocht na koel  02-01MT04 LBK 3 

7259 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 15 Schpvmus Aanvoertemp. verwarmer  02-01TT09 LBK 3 
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7260 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 16 Schpvmus ?????????????????? -

7261 SCHPVMUS OS4 GRFPID 5 Schpvmus Koeler obv inblaastemp. - 

7262 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 8 Schpvmus Ber. inblaastemperatuur - 

7263 SCHPVMUS OS4 GRFMET 1 Schpvmus Inblaastemp. 1 tbv regel.  02-01TT05 LBK 3 

7264 SCHPVMUS OS4 GRFMET 2 Schpvmus Inblaasvocht 1 tbv regel.  02-01MT05 LBK 3 

7265 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 7 Schpvmus Ber. absoluut inblaasvocht - 

7266 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 1 Schpvmus Inblaasvocht 1 tbv regel.  02-01MT05 LBK 3 

7267 SCHPVMUS OS4 GRFMET 11 Schpvmus Retourluchttemperatuur  02-01TT06 LBK 3 

7268 SCHPVMUS OS4 GRFMET 12 Schpvmus Retourluchtvocht  02-01MT06 LBK 3 

7269 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 9 Schpvmus Retourluchtvocht  02-01MT06 LBK 3 

7270 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 12 Schpvmus Inblaastemp. 2 tbv bewak.  02-01TT08 LBK 3 

7271 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 13 Schpvmus Inblaasvocht 2 tbv bewak.  02-01MT08 LBK 3 

7272 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 14 Schpvmus Inblaasvocht 2 tbv bewak.  02-01MT08 LBK 3 

7273 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 11 Schpvmus Ruimtetemperatuur - 

7274 SCHPVMUS OS4 GRFSYS 2 Schpvmus Abs. ruimtevocht - 

7275 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 4 Schpvmus Buitenluchttemperatuur centraal Weerstation dak boven technische 

ruimte 

7276 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 5 Schpvmus Buitenluchtvocht centraal Weerstation dak boven technische 

ruimte 

7277 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 6 Schpvmus Buitenluchtvocht centraal Weerstation dak boven technische 

ruimte 

7278 SCHPVMUS OS5 GRFMET 5 Schpvmus Toevoerluchttemp. na koel  02-02TT04 LBK 4 

7279 SCHPVMUS OS5 GRFMET 6 Schpvmus Toevoerluchtvocht na koel  02-02MT04 rv LBK 4 

7280 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 3 Schpvmus Toevoerluchtvocht na koel  02-02MT04 LBK 4 

7281 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 15 Schpvmus Aanvoertemp. verwarmer  02-02TT09 LBK 4 

7282 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 16 Schpvmus - 

7283 SCHPVMUS OS5 GRFPID 5 Schpvmus Koeler obv inblaastemp. - 

7284 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 8 Schpvmus Ber. inblaastemperatuur - 

7285 SCHPVMUS OS5 GRFMET 11 Schpvmus Retourluchttemperatuur  02-02TT06 LBK 4 

7286 SCHPVMUS OS5 GRFMET 12 Schpvmus Retourluchtvocht  02-02MT06 LBK 4 

7287 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 9 Schpvmus Retourluchtvocht  02-02MT06 LBK 4 

7288 SCHPVMUS OS5 GRFMET 1 Schpvmus Inblaastemp. 1 tbv regel.  02-0(1)2TT05 LBK 4 

7289 SCHPVMUS OS5 GRFMET 2 Schpvmus Inblaasvocht 1 tbv regel.  02-02MT05 LBK 4 

7290 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 1 Schpvmus Inblaasvocht 1 tbv regel.  02-02MT05 LBK 4 

7291 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 12 Schpvmus Inblaastemp. 2 tbv bewak.  02-02TT08 LBK 4 

7292 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 13 Schpvmus Inblaasvocht 2 tbv bewak.  02-02MT08 LBK 4 

7293 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 14 Schpvmus Inblaasvocht 2 tbv bewak.  02-02MT08 LBK 4 

7294 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 11 Schpvmus Ruimtetemperatuur - 

7295 SCHPVMUS OS5 GRFSYS 2 Schpvmus Abs. ruimtevocht - 

7296 SCHPVMUS OS6 GRFSYS 10 Schpvmus Ber. aanvoertemperatuur koeling - 

7297 SCHPVMUS OS6 GRFMET 1 Schpvmus Aanvoerwatertemperatuur  02-09TT03 - 

7298 SCHPVMUS OS6 GRFMET 2 Schpvmus Retourwatertemperatuur  02-09TT04 - 

7299 SCHPVMUS OS6 GRFPID 1 Schpvmus Regelafsluiter  02-09GKW02 LBK 4 

7300 SCHPVMUS OS6 GRFMET 4 Schpvmus Aanvoerwatertemp. verw.  02-01TT08 LBK 3 

7301 SCHPVMUS OS6 GRFMET 5 Schpvmus Depot 1.01 ruimte  temp.1.01a  02-01TT01 Ruimtemeting 

7302 SCHPVMUS OS6 GRFMET 6 Schpvmus Depot 1.01 ruimte vocht 1.01a  02-01MT01 Ruimtemeting 

7303 SCHPVMUS OS6 GRFSYS 1 Schpvmus Depot  1.01 ruimte vocht.. 1.01a  02-01abs. Ruimtemeting 

7304 SCHPVMUS OS6 GRFMET 7 Schpvmus Depot 1.02  ruimte  temp.1.01b  02-01TT02 Ruimtemeting 

7305 SCHPVMUS OS6 GRFMET 8 Schpvmus Depot 1.02  ruimte vocht.1.01b  02-01MT02 Ruimtemeting 

7306 SCHPVMUS OS6 GRFSYS 2 Schpvmus Depot 1.02  ruimte vocht 1.01b  02-01abs. Ruimtemeting 
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7307 SCHPVMUS OS6 GRFMET 9 Schpvmus Depot 1.03 ruimte temp 1.01c  02-01TT03 Ruimtemeting 

7308 SCHPVMUS OS6 GRFMET 10 Schpvmus Depot 1.03 ruimte vocht.1.01c  02-01MT03 Ruimtemeting 

7309 SCHPVMUS OS6 GRFSYS 3 Schpvmus Depot 1.03 ruimte vocht1.01c  02-01abs. Ruimtemeting 

7310 SCHPVMUS OS8 GRFMET 4 Schpvmus Aanvoertemperatuur  CV inst.  03-08TT02 Warmteopwekking 

7311 SCHPVMUS OS8 GRFMET 5 Schpvmus Retourtemperatuur  03-08TT01 Warmteopwekking 

7312 SCHPVMUS OS8 GRFMET 7 Schpvmus Retourtemperatuur  koelconvectoren  03-09TT01 - 

7313 SCHPVMUS OS8 GRFMET 8 Schpvmus Intredetemperatuur  03-09TT02 - 

7314 SCHPVMUS OS8 GRFMET 9 Schpvmus Aanvoertemperatuur  koelconvectoren 03-09TT05 - 

7315 SCHPVMUS OS8 GRFMET 10 Schpvmus Retourtemperatuur  koelinstall. 03-09TT06 - 

7316 SCHPVMUS OS9 GRFSYS 6 Schpvmus Aanvoertemp. verwarmer  03-01TT02 Warmteopwekking 

7317 SCHPVMUS OS9 GRFSYS 4 Schpvmus Regelafsluiter verwarmer  03-01CV01 Warmteopwekking 

7318 SCHPVMUS OS9 GRFSYS 9 Schpvmus Ber. inblaastemperatuur - 

7319 SCHPVMUS OS9 GRFSYS 5 Schpvmus Inblaastemperatuur  03-01TT01 - 

7320 SCHPVMUS OS9 GRFSYS 10 Schpvmus Ber.regelpercentage luchtdroger - 

7321 SCHPVMUS OS9 GRFSYS 11 Schpvmus Ber.regelpercentage luchtdroger - 

7322 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 6 Schpvmus Gem. inblaastemp. lbk4  02-02TT07 LBK 4 

7323 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 7 Schpvmus Gem. inblaasvocht lbk4  02-02MT07 LBK 4 

7324 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 8 Schpvmus Gem. inblaasvocht lbk4  02-02MT07 LBK 4 

7325 SCHPVMUS OS10 GRFPID 1 Schpvmus Sturing luchtdroger  03-14LD01 Doorzichtkluis 

7326 SCHPVMUS OS10 GRFMET 5 Schpvmus Gem. inblaasluchttemp.  03-14TT01 Doorzichtkluis 

7327 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 5 Schpvmus Gew. inblaasluchtvocht luchtdroger 1 - 

7328 SCHPVMUS OS10 GRFMET 6 Schpvmus Gem. inblaasluchtvocht  03-14MT01 Doorzichtkluis 

7329 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 4 Schpvmus Gem. inblaasluchtvocht  03-14MT01 Doorzichtkluis 

7330 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 

11

Schpvmus Gem. inblaastemp. lbk4  02-02TT07 LBK 4 

7331 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 

12

Schpvmus Gem. inblaasvocht lbk4  02-02MT07 LBK 4 

7332 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 

13

Schpvmus Gem. inblaasvocht lbk4  02-02MT07 LBK 4 

7333 SCHPVMUS OS10 GRFMET 7 Schpvmus Gem. inblaasluchttemp.  03-14TT02 Opzicht kluis 

7334 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 

10

Schpvmus Gew. inblaasluchtvocht luchtdroger 2 - 

7335 SCHPVMUS OS10 GRFMET 8 Schpvmus Gem. inblaasluchtvocht  03-14MT02 Opzicht kluis 

7336 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 9 Schpvmus Gem. inblaasluchtvocht  03-14MT02 Opzicht kluis 

7337 SCHPVMUS OS10 GRFMET 1 Schpvmus Aanv.watertemp.verwarm.  03-01TT02 - 

7338 SCHPVMUS OS10 GRFMET 2 Schpvmus Inblaastemperatuur  03-01TT01 - 

7339 SCHPVMUS OS11 GRFMET 5 Schpvmus Ruimtetemperatuur  04-01TT01 - 

7340 SCHPVMUS OS11 GRFSYS 1 Schpvmus Landis meting 015 - 

7341 SCHPVMUS OS18 GRFMET 6 Schpvmus Ruimtetemperatuur  08-01TT01 - 

7342 SCHPVMUS OS17 GRFMET 6 Schpvmus Ruimtetemperatuur  07-05TT01 - 

14065 SCHPVMUS OS1 GRFPID 8 Schpvmus Regelsignaal bevochtiger. - 

14066 SCHPVMUS OS7 GRFMET 2 Schpvmus Depot 0.01 ruimte temp. 0.01c  02-02TT03 Ruimtemeting 

14067 SCHPVMUS OS7 GRFMET 4 Schpvmus Depot 0.02 ruimte temp 0.02c  02-02TT03 Ruimtemeting 

14068 SCHPVMUS OS7 GRFMET 6 Schpvmus Depot 0.03 ruimte temp. 0.03c  02-02TT03 Ruimtemeting 

14069 SCHPVMUS OS7 GRFMET 3 Schpvmus Depot 0.01 ruimte  vocht0.01  02-02MT01 Ruimtemeting 

14070 SCHPVMUS OS7 GRFMET 5 Schpvmus Depot 0.02 ruimte vocht 1.02a  02-02MT01 Ruimtemeting 

14071 SCHPVMUS OS7 GRFMET 7 Schpvmus Depot 0.03  ruimte vocht 0.03a  02-02MT01 Ruimtemeting 

14072 SCHPVMUS OS7 GRFSYS 4 Schpvmus Gemiddelde voor deze ruimten -

15217 SCHPVMUS OS2 TABSYS 2 Schpvmus Gasverbruik per dag - 

15218 SCHPVMUS OS2 TABSYS 5 Schpvmus Elektrisch verbruik per dag - 

15219 SCHPVMUS OS2 TABSYS 8 Schpvmus Waterverbruik per dag - 
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15520 SCHPVMUS OS14 GRFSYS 1 Schpvmus Landis meting 023 -

27885 grenswaard temp Schpvmus laaglimiet temperatuur atelier -

28024 regel1 Schpvmus -

28025 regel2 Schpvmus -

28026 regel2 Schpvmus -

28027 regel4 Schpvmus -

28028 regel5 Schpvmus -

28029 regel6 Schpvmus -

28045 grenswaard temp Schpvmus hooglimiet temperatuur atelier -

28046 grenswaard vocht Schpvmus laaglimiet vocht atelier -

28047 grernswaard vocht Schpvmus hooglimiet vocht atelier -

28277 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 

14

Schpvmus Koudekluis-doorzicht retourluchtvocht  03-14MT03 Doorzicht kluis 

28278 SCHPVMUS OS10 GRFMET

10

Schpvmus Koudekluis doorzicht  retourluchtvocht  03-14MT03 Doorzicht kluis 

28279 SCHPVMUS OS10 GRFMET 9 Schpvmus Koude kluis doorzicht retourluchttemp.  03-14TT03 Doorzicht kluis 

28280 SCHPVMUS OS10 GRFSYS 

15

Schpvmus Koudekluis opzicht retourluchtvocht  03-14MT03 Doorzicht kluis 

28281 SCHPVMUS OS10 GRFMET

12

Schpvmus Koudekluis opzicht retourluchtvocht  03-14MT03 Doorzicht kluis 

28282 SCHPVMUS OS10 GRFMET

11

Schpvmus Koude kluis opzicht  retourluchttemp.  03-14TT03 Doorzicht kluis 

28283 SCHPVMUS OS10 GRFPID 2 Schpvmus Sturing luchtdroger  03-14LD02 Doorzicht kluis 

28522 regel6 Schpvmus -

* De lokaties zijn terug te vinden op het schematische overzicht van de installatie in bijlage 12. Dit is 

afkomstig uit het gebouwbeheersysteem.

11.1 Specificatie temperatuur en vochtopnemer

Figuur 54: Specificatie temperatuur en vochtopnemer (bron: acin)
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12 Schematisch overzicht gebouwbeheersysteem 

Lbk 3 (luchtbehandelingskast 3, t.b.v. depots 1e verdieping) 

Lbk 4 (luchtbehandelingskast 4, t.b.v. depots begane grond)
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LBK 1 (luchtbehandelingskast 1, t.b.v. attliers)

Warmteopwekking
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Koudekluis 1

Koudekluis 2
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13 Query’s database en Matlab commandos 

13.1 Query’s database 

Opbouw query (SQL): 

SELECT (Selectie commando) ‘kolom(men)’ FROM ‘tabel’ 

WHERE (voorwaarden) ‘kolom’ BETWEEN ‘datum’ AND ‘datum’ AND (‘tabel meetpunt’ 

IN (‘ meetpunt ID 1, meetpunt ID 2’)  

Meetpunten LBK3 voor een jaar: 

SELECT TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_DATE, 

TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_POINT_NR, 

TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_AVALUE FROM 

TRENDDATA_SCHPVMUS 

WHERE (TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_DATE Between '2004-10-02%' And 

'2005-09-30%') AND (TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_POINT_NR In 

('7263','7264','7267','7268','7256','7257','7259','7275','7276')); 

Meetpunten LBK 4 voor een jaar: 

SELECT TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_DATE, 

TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_POINT_NR, 

TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_AVALUE 

FROM TRENDDATA_SCHPVMUS 

WHERE (TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_DATE Between '2004-10-02%' And 

'2005-09-30%') AND (TRENDDATA_SCHPVMUS.TRENDDATA_POINT_NR In 

('7288','7289','7285','7286','7278','7279','7281','7275','7276','7299')); 

13.2 Importeren van data in Matlab 

LBK 3 

y1=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7263),1:8))]; 

y2=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7264),8))]; 

y3=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7267),8))]; 

y4=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7268),8))]; 

y5=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7256),8))]; 

y5=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7257),8))]; 

y6=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7259),8))]; 

y7=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7275),8))]; 

y8=[(lbk3_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7276),8))];  

L=[length(y1) length(y2) length(y3) length(y4) length(y5) length(y6) length(y7) length(y8)]'; 

trimsize=min(L); 

t=[0:480:(480*trimsize-1)]; 

y1=y1(1:trimsize,:); 

y2=y2(1:trimsize,:); 

y3=y3(1:trimsize,:); 

y4=y4(1:trimsize,:); 

y5=y5(1:trimsize,:); 

y6=y6(1:trimsize,:); 

y7=y7(1:trimsize,:); 

y8=y8(1:trimsize,:); 
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Datalbk3=[t y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8]'; 

LBK 4 

y1=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7288),1:8))]; 

y2=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7289),8))]; 

y3=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7285),8))]; 

y4=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7286),8))]; 

y5=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7278),8))]; 

y5=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7279),8))]; 

y6=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7281),8))]; 

y7=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7275),8))]; 

y8=[(lbk4_jaar(find(lbk4_jaar(:,7)==7276),8))];  

L=[length(y1) length(y2) length(y3) length(y4) length(y5) length(y6) length(y7) length(y8)]'; 

trimsize=min(L); 

t=[0:480:(480*trimsize-1)]; 

y1=y1(1:trimsize,:); 

y2=y2(1:trimsize,:); 

y3=y3(1:trimsize,:); 

y4=y4(1:trimsize,:); 

y5=y5(1:trimsize,:); 

y6=y6(1:trimsize,:); 

y7=y7(1:trimsize,:); 

y8=y8(1:trimsize,:); 

Datalbk4=[t y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8]'; 
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14 Kalibratie escorts
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15 Rapport Litech
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16 S-functie’s modellen  
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16.1 Meng en kleppensectie 

function [sys,x0,str,ts] = mengsectie(t,x,u,flag) 

%   Author:     w.j.timmermans  

%   Date:       January 2006  

%   Email:      w.j.timmermans@gmail.com [just for general questions, not 

%               for product support] 

%   version:    final  

%   Description: Adiabatic air mix of two mass flows of air, model calculates 

%   mixed air condition (absolute humidity and temperature). 

%   Model takes condensation of air stream in account. Model is  

%   validated with: psychometric chart [static], measured data from 

%   building management system [dynamic]. Model is a component of 

%   master-thesis of Technische Universiteit Eindhoven.  

% inputs 

%u(1)= Return air temperature (exhaust) [oC] 

%u(2)= Return absolute air humidity [kg/kg] 

%u(3)= Return mass flow of air [kg/s]  

%u(4)= Ambient temperature air [oC]  

%u(5)= Ambient absolute humidity of air [kg/kg] 

%u(6)= Mass flow ambient air [kg/s] 

switch flag, 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Initialization % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 0, 

    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  % Derivatives % 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  case 1, 

    sys=mdlDerivatives(t,x,u); 

  %%%%%%%%%% 

  % Update % 

  %%%%%%%%%% 

  case 2, 

    sys=mdlUpdate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%% 

  % Outputs % 

  %%%%%%%%%%% 

  case 3, 

    sys=mdlOutputs(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % GetTimeOfNextVarHit % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 4, 

    sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%% 

  % Terminate % 

  %%%%%%%%%%%%% 

  case 9, 
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    sys=mdlTerminate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unexpected flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  otherwise 

    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

end

% end sfuntmpl 

%

%========================================================================

=====

% mdlInitializeSizes 

% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 

%========================================================================

=====

%

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes 

%

% call simsizes for a sizes structure, fill it in and convert it to a 

% sizes array. 

%

% Note that in this example, the values are hard coded.  This is not a 

% recommended practice as the characteristics of the block are typically 

% defined by the S-function parameters. 

%

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 1; 

sizes.NumDiscStates  = 0; 

sizes.NumOutputs     = 3; 

sizes.NumInputs      = 6; 

sizes.DirFeedthrough = 1; 

sizes.NumSampleTimes = 1;   % at least one sample time is needed 

sys = simsizes(sizes); 

%

% initialize the initial conditions 

%

x0  = [20]; 

%

% str is always an empty matrix 

%

str = []; 

%

% initialize the array of sample times 

%

ts  = [0 0]; 

% end mdlInitializeSizes 
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%

%========================================================================

=====

% mdlDerivatives 

% Return the derivatives for the continuous states. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlDerivatives(t,x,u) 

%var

xdot(1)=0; 

sys = [xdot(1)]; 

% end mdlDerivatives 

%

%========================================================================

=====

% mdlUpdate 

% Handle discrete state updates, sample time hits, and major time step 

% requirements. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlUpdate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlUpdate 

%

%========================================================================

=====

% mdlOutputs 

% Return the block outputs. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlOutputs(t,x,u) 

Tr=u(1);    %Return air temperature (exhaust) [oC] 

Xr=u(2);    %Return absolute air humidity [kg/kg] 

qmr=u(3);   %Return mass flow of air [kg/s]  

Te=u(4);    %Ambient temperature air [oC]  

Xe=u(5);    %Ambient absolute humidity of air [kg/kg] 

qme=u(6);   %Mass flow ambient air [kg/s] 

%--Nan filter-- 

if Xr==NaN; 

    Xr=0.001; 

end

input=[Tr Xr qmr Te Xe qme]; 

%Mix conditions without condensation 

qmtot=qmr+qme; 

Tc=((Tr*qmr)+(Te*qme))/qmtot;        

Xc=((Xr*qmr)+(Xe*qme))/qmtot;        

%Mix conditions with condensation 

% h=Tc+(2500*Xc)+(1.68*Xc*Tc); 
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% Tn=27.8*log((h+36)/45.5); 

% Pds=0.812*exp(Tn/17.6)-0.2; 

% Xn=(0.622*Pds)/(101.33-Pds); 

%

% if Xc <= Xn 

%     Xout=Xc; 

%     Tout=Tc; 

% else 

%     Xout=Xn; 

%     Tout=Tn; 

% end 

sys = [Tc Xc qmtot]; 

% end mdlOutputs 

%

%=

n========================================================================

====

% mdlGetTimeOfNextVarHit 

% Return the time of the next hit for this block.  Note that the result is 

% absolute time.  Note that this function is only used when you specify a 

% variable discrete-time sample time [-2 0] in the sample time array in 

% mdlInitializeSizes. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u) 

sampleTime = 1;    %  Example, set the next hit to be one second later. 

sys = t + sampleTime; 

% end mdlGetTimeOfNextVarHit 

%

%========================================================================

=====

% mdlTerminate 

% Perform any end of simulation tasks. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlTerminate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlTerminate 
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16.2 DX-Ontvochtiger

function [sys,x0,str,ts] = dehumidificationv2(t,x,u,flag) 

%   Author:     w.j.timmermans  

%   Date:       January 2006  

%   Email:      w.j.timmermans@gmail.com [just for general questions, not 

%               for product support] 

%   version:    final (Version 2) 

%   Description: This model simulates temperature and absolute humidity  

%   of air caused by direct-expansion de-humidification. The model is based 

%   on a heat pump. The evaporator is used to condensate a part of the air 

%   (through Bypass). The condensator puts the extracted energy from evaporator 

%   plus thermal energy of compressor into the full air stream. 

%   Dehumidification at evaporator, air mix of bypass stream and heating air 

%   with condensator is modeled. The model is only validated with psychometric  

%   chart. This model is a component of master-thesis of  

%   Technische Universiteit Eindhoven.  

% inputs 

% u(1) = Temperature air in [oC] 

% u(2) = Mass flow air [kg/s] 

% u(3) = Absolute humidity air in [kg/kg] 

% u(4) = efficiency compressor [0 - 1]  

% u(5) = Power compressor [Watt] 

% u(6) = Evaporator Temperature [oC] 

% u(7) = COP heat pump [-] 

% u(8) = Bypass of air [0-1] 

% outputs 

% y(1) = Temperature after evaporator [oC] 

% y(2) = Temperature after condensator [oC] 

% y(3) = Absolute humidity out [kg/kg] 

switch flag, 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Initialization % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 0, 

    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  % Derivatives % 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  case 1, 

    sys=mdlDerivatives(t,x,u); 

  %%%%%%%%%% 

  % Update % 

  %%%%%%%%%% 

  case 2, 

    sys=mdlUpdate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%% 

  % Outputs % 

  %%%%%%%%%%% 

  case 3, 

    sys=mdlOutputs(t,x,u); 
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  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % GetTimeOfNextVarHit % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 4, 

    sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%% 

  % Terminate % 

  %%%%%%%%%%%%% 

  case 9, 

    sys=mdlTerminate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unexpected flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  otherwise 

    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

end

% end sfuntmpl 

%

%========================================================================

=====

% mdlInitializeSizes 

% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 

%========================================================================

=====

%

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes 

%

% call simsizes for a sizes structure, fill it in and convert it to a 

% sizes array. 

%

% Note that in this example, the values are hard coded.  This is not a 

% recommended practice as the characteristics of the block are typically 

% defined by the S-function parameters. 

%

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 3; 

sizes.NumDiscStates  = 0; 

sizes.NumOutputs     = 3; 

sizes.NumInputs      = 8; 

sizes.DirFeedthrough = 1; 

sizes.NumSampleTimes = 1;    

% at least one sample time is needed 

sys = simsizes(sizes); 

%

% initialize the initial conditions 

%

x0  = [10 10 0.0074]; 

%
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% str is always an empty matrix 

%

str = []; 

%

% initialize the array of sample times 

%

ts  = [0 0]; 

% end mdlInitializeSizes 

%

%========================================================================

=====

% mdlDerivatives 

% Return the derivatives for the continuous states. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlDerivatives(t,x,u) 

% u(1) = Temperature air in [oC] 

% u(2) = Mass flow air [kg/s] 

% u(3) = Absolute humidity air in [kg/kg] 

% u(4) = efficiency compressor [0 - 1]  

% u(5) = Power compressor [Watt] 

% u(6) = Evaporator Temperature [oC] 

% u(7) = COP heat pump [-] 

% u(8) = Bypass of air [0-1] 

Tin=u(1); 

qmp=u(2); 

xin=u(3); 

n=u(4); 

P=u(5); 

Tv=u(6); 

COP=u(7); 

BP=u(8); 

%specific heat air [j/kg.k] 

cl=1000; 

%Electrical power heat pump [W] 

Ewp=n*P;

%--dehumification section---- 

%humidity calculation 

Tbat=(Tv+x(1))/2;                                           %Mean temp coil 

Psatbat=0.813*exp(Tbat/17.9)-0.2;                 %Psaturation @ coil 

Psatair=0.813*exp(Tin/17.9)-0.2;                   %Psatair 

PVair=(101.33*xin)/(0.622+xin);                   %Pvair 

if PVair > Psatbat;                                           %if PV>higher then Psatbat then air will condens on coil 

    PVair=Psatbat;                                             %PVair (not all air) att coil  

    xbat=(0.622*Psatbat)/(101.33-Psatbat);      %absolute humidity air at coil 

    r=(x(1)-Tbat)/(Tin-Tbat);                             %Temperature ratio to compute mixtemp  

    xout=r*(xin-xbat)+xbat;                              %xout of air 

else

    PVair<=Psatbat;                                          %If partial vapor pressure lower than saturation pressure 

att coil  

    PVair=PVair;                                              %Outgoing humidity of air is same as ingoing humidity of 
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air

    xbat=xin; 

    xout=xin; 

end

Tmix=(x(1)*(1-BP))+(Tin*BP);                   %Mixed temperature of air 

%prevent error on massflow air = 0 

if qmp <= 0 

    Ewp=0; 

end

% if P<=0; 

%     x(1)=Tin; 

%     xin=xout; 

% end 

%absolute humidity of air after mixing 

xdot(1)= (1/1)*(x(1)-(xout*(1-BP))+(xin*BP)); 

%--Temperature calculation---- 

%Latent heat gained of condensating air 

Lheat1=(1-BP)*qmp*1000*((2491*(xin-xout)+(1.926*(xin-xout)*x(1)) )); 

xdot(2) = (1/1000)*(((1-BP)*qmp*cl*(Tin-x(1))-(COP-1)*Ewp)+Lheat1);     % T evaporator 

xdot(3) = (1/1000)*((COP*Ewp)+(qmp*cl*(Tmix-x(2))));                              %  T condensator     

sys = [xdot(1) xdot(2) xdot(3)]; 

% end mdlDerivatives 

%

%========================================================================

=====

% mdlUpdate 

% Handle discrete state updates, sample time hits, and major time step 

% requirements. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlUpdate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlUpdate 

%

%========================================================================

=====

% mdlOutputs 

% Return the block outputs. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlOutputs(t,x,u) 

Tin=u(1); 

qmp=u(2); 

xin=u(3); 

n=u(4); 
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P=u(5); 

Tv=u(6); 

COP=u(7); 

BP=u(8); 

%Temperature mixed 

Tmix=(x(1)*(1-BP))+(Tin*BP); 

Tbat=(Tv+x(1))/2;                                     %Mean temp coil 

Psatbat=0.813*exp(Tbat/17.9)-0.2;           %Psaturation @ coil 

Psatair=0.813*exp(Tin/17.9)-0.2;             %Psatair 

PVair=(101.33*xin)/(0.622+xin);             %Pvair 

if PVair > Psatbat;                                     %if PV>higher then Psatbat then air will condens on coil 

    PVair=Psatbat;                                       %PVair (not all air) att coil 

    xbat=(0.622*Psatbat)/(101.33-Psatbat);%absolute humidity air at coil 

    r=(x(1)-Tbat)/(Tin-Tbat);                      %Temperature ratio to compute mixtemp  

    xout=r*(xin-xbat)+xbat;                        %xout of air 

else

    PVair<=Psatbat;                                    %If partial vapor pressure lower than saturation pressure att 

coil  

    PVair=PVair;                                         %Outgoing humidity of air is same as ingoing humidity of air 

    xout=xin; 

end

% if P<=0; 

%     x(1)=Tin; 

%    xout=xin; 

% end 

xmix=(xout*(1-BP))+(xin*BP);                %absolute humidity of air after mixing 

sys = [x(1) x(2) x(3)]; 

% end mdlOutputs 

%

%=

n========================================================================

====

% mdlGetTimeOfNextVarHit 

% Return the time of the next hit for this block.  Note that the result is 

% absolute time.  Note that this function is only used when you specify a 

% variable discrete-time sample time [-2 0] in the sample time array in 

% mdlInitializeSizes. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u) 

sampleTime = 1;    %  Example, set the next hit to be one second later. 

sys = t + sampleTime; 

% end mdlGetTimeOfNextVarHit 

%

%========================================================================

=====

% mdlTerminate 

% Perform any end of simulation tasks. 

%========================================================================
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=====

%

function sys=mdlTerminate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlTerminate 
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16.3  Verwarmingsbatterij 

function [sys,x0,str,ts] = verwarmbatterijfun(t,x,u,flag) 

%   Author:     w.j.timmermans  

%   Date:       January 2006  

%   Email:      w.j.timmermans@gmail.com [just for general questions, not 

%               for product support] 

%   version:    final (Version 3) 

%   Description: This model simulates temperature and absolute humidity  

%   of air. The calculation is based on effectiveness NTU method. The model is validated  

%   with Psychometric chart and measured values of building management system. 

Condensating of  

%   air with cooling coil is not validated.  

%   This model is a component of master-thesis of  

%   Technische Universiteit Eindhoven.  

% inputs 

% u(1) = massflow primary circuit (e.g. water)  [kg/sec] 

% u(2) = massflow secundary circuit (e.g. air)  [kg/sec] 

% u(3) = temperature primary in (e.g. water)    [oC]  

% u(4) = temperature secondary in in  (e.g. air)[oC] 

% u(5) = C-primary                              [J/kg.K] 

% u(6) = C-secondary                            [J/kg.K] 

% u(7) = AU factor  AU = Q/dTlm   

% u(8) = Heat Loss real                         [Watt]  

% outputs 

% y(1) = Temperature out primary circuit        [oC] 

% y(2) = Temperature out secondary circuit      [oC] 

switch flag, 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Initialization % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 0, 

    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  % Derivatives % 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  case 1, 

    sys=mdlDerivatives(t,x,u); 

  %%%%%%%%%% 

  % Update % 

  %%%%%%%%%% 

  case 2, 

    sys=mdlUpdate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%% 

  % Outputs % 

  %%%%%%%%%%% 
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  case 3, 

    sys=mdlOutputs(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % GetTimeOfNextVarHit % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 4, 

    sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%% 

  % Terminate % 

  %%%%%%%%%%%%% 

  case 9, 

    sys=mdlTerminate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unexpected flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  otherwise 

    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

end

% end sfuntmpl 

%

%=================================================================

============ 

% mdlInitializeSizes 

% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 

%=================================================================

============ 

%

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes 

%

% call simsizes for a sizes structure, fill it in and convert it to a 

% sizes array. 

%

% Note that in this example, the values are hard coded.  This is not a 

% recommended practice as the characteristics of the block are typically 

% defined by the S-function parameters. 

%

global RVuit; 

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 2; 

sizes.NumDiscStates  = 0; 

sizes.NumOutputs     = 2; 

sizes.NumInputs      = 8; 

sizes.DirFeedthrough = 1; 

sizes.NumSampleTimes = 1;   % at least one sample time is needed 

sys = simsizes(sizes); 
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%

% initialize the initial conditions 

%

x0  = [20 20]; 

%

% str is always an empty matrix 

%

str = []; 

%

% initialize the array of sample times 

%

ts  = [0 0]; 

% end mdlInitializeSizes 

%

%=================================================================

============ 

% mdlDerivatives 

% Return the derivatives for the continuous states. 

%=================================================================

============ 

%

function sys=mdlDerivatives(t,x,u) 

%var 

qmw=u(1);

qma=u(2);

Tpin=u(3);  %Temperature primary circuit in [oC] 

Tsin=u(4);  %Temperature secondary circuit in [oC] 

Cp=u(5);

Cs=u(6);

AUmax=u(7);

HL=u(8);

%NTU

%------------------------------------------------ 

%Temp min/max  

Tmm=[Tpin Tsin];    %min max temperature matrix 

tmin=min(Tmm);      %min selector 

tmax=max(Tmm);      %max selector 

%------------------------------------------------ 

%c = Cmin/Cmax 

Cpt=qmw*Cp; %C primary circuit (Temperature) hot/cold water  

if qmw <=0 

    et=0; 

end

Cst=qma*Cs; %C secondary circuit (Temperature) hot/cold air 

%C-ratio between heatflows (cmin/cmax) Temperature 

cmt=[Cpt Cst];      %min max matrix 
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cmint=min(cmt);     %min selector 

if cmint <= 0       %zero devide safety 

    cmint =0.01; 

end

cmaxt=max(cmt);     %max selector 

ct = (cmint/cmaxt);   %C-ratio( Temperature) 

%-------------------------------------------------- 

% dTa = (Tsin-x(2)); 

% dTb = (x(1)-Tpin); 

% dTlog=abs((dTa-dTb)/(log(dTa/dTb))); 

% aut = ((Cpt*(Tpin-x(1))))/dTlog; 

%

% nt = aut/(cmint);

% %Number of transfer-units 

nt = (AUmax/(cmint)); % NTU = AU / Cmin  

%-------------------------------------------------- 

% Efficiency factor (Temprature) 

et =(1-exp(-nt*(1-ct)))/(1-(ct*exp(-nt*(1-ct)))); 

%-------------------------------------------------- 

%energy balans Temperature 

xdot(1)= 1/ 4200*0.4 * (  (Cpt*(Tpin-x(1) )) - ( (et*cmint*(Tpin-Tsin)) )); 

xdot(2)= 1/ 1000*3.56 * (  (et*cmint*(Tpin-Tsin) ) -( (Cst*(x(2)-Tsin)) ) ); 

sys = [xdot(1) xdot(2)]; 

% end mdlDerivatives 

%

%=================================================================

============ 

% mdlUpdate 

% Handle discrete state updates, sample time hits, and major time step 

% requirements. 

%=================================================================

============ 

%

function sys=mdlUpdate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlUpdate 

%

%=================================================================

============ 

% mdlOutputs 

% Return the block outputs. 

%=================================================================

============ 

%

function sys=mdlOutputs(t,x,u) 
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sys = [x(1) x(2)]; 

% end mdlOutputs 

%

%=

n==================================================================

========== 

% mdlGetTimeOfNextVarHit 

% Return the time of the next hit for this block.  Note that the result is 

% absolute time.  Note that this function is only used when you specify a 

% variable discrete-time sample time [-2 0] in the sample time array in 

% mdlInitializeSizes. 

%=================================================================

============ 

%

function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u) 

sampleTime = 1;    %  Example, set the next hit to be one second later. 

sys = t + sampleTime; 

% end mdlGetTimeOfNextVarHit 

%

%=================================================================

============ 

% mdlTerminate 

% Perform any end of simulation tasks. 

%=================================================================

============ 

%

function sys=mdlTerminate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlTerminate 
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16.4 Koelbatterij

function [sys,x0,str,ts] = koelbatterijfunpsat(t,x,u,flag) 

%   Author:     w.j.timmermans  

%   Date:       January 2006  

%   Email:      w.j.timmermans@gmail.com [just for general questions, not 

%               for product support] 

%   version:    final (Version 4) 

%   Description: This model simulates temperature and absolute humidity  

%   of air. The calculation is based on effectiveness NTU method. The model 

%   of the specific purpose doesn't condensate moister from air, but the 

%   model can simulate this. The model is validated with Psychometric 

%   chart and measured values of building management system. Condensation of  

%   air with cooling coil is not validated.  

%   This model is a component of master-thesis of  

%   Technische Universiteit Eindhoven.  

% inputs 

% u(1)= Massflow primary circuit [kg/s] 

% u(2)= Massflow secundary circuitn [kg/s] 

% u(3)= Temparature primary circuit in [oC]                      

% u(4)= Temperature secondary circuit in [oC] 

% u(5)= Absolute humidity in [kg/kg] 

% u(6)= specific heat water [J/kg.k] 

% u(7)= specifiec heat air [J/kg.k] 

% u(8)= Heat loss [Watt] 

% u(9)= AU max [J/k] 

% outputs 

% y(1) = Temperature out primary circuit [oC] 

% y(2) = Temperature out secundary circuit [J/kg] 

% y(3) = Absolute humidity air out [kg/kg] 

switch flag, 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Initialization % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 0, 

    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  % Derivatives % 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  case 1, 

    sys=mdlDerivatives(t,x,u); 

  %%%%%%%%%% 

  % Update % 

  %%%%%%%%%% 

  case 2, 

    sys=mdlUpdate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%% 

  % Outputs % 

  %%%%%%%%%%% 

  case 3, 

    sys=mdlOutputs(t,x,u); 
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  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % GetTimeOfNextVarHit % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 4, 

    sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%% 

  % Terminate % 

  %%%%%%%%%%%%% 

  case 9, 

    sys=mdlTerminate(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unexpected flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  otherwise 

    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

end

% end sfuntmpl 

%

%========================================================================

=====

% mdlInitializeSizes 

% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 

%========================================================================

=====

%

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes 

%

% call simsizes for a sizes structure, fill it in and convert it to a 

% sizes array. 

%

% Note that in this example, the values are hard coded.  This is not a 

% recommended practice as the characteristics of the block are typically 

% defined by the S-function parameters. 

%

global RVuit; 

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 2; 

sizes.NumDiscStates  = 0; 

sizes.NumOutputs     = 3; 

sizes.NumInputs      = 9; 

sizes.DirFeedthrough = 1; 

sizes.NumSampleTimes = 1;   % at least one sample time is needed 

sys = simsizes(sizes); 

%

% initialize the initial conditions 

%

x0  = [10 20]; 

%

% str is always an empty matrix 
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%

str = []; 

%

% initialize the array of sample times 

%

ts  = [0 0]; 

% end mdlInitializeSizes 

%

%========================================================================

=====

% mdlDerivatives 

% Return the derivatives for the continuous states. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlDerivatives(t,x,u) 

%----------- 

% u(1)= Massflow primary circuit [kg/s] 

% u(2)= Massflow secundary circuitn [kg/s] 

% u(3)= Temparature primary circuit in [oC]                      

% u(4)= Temperature secondary circuit in [oC] 

% u(5)= Absolute humidity in [kg/kg] 

% u(6)= specific heat water [J/kg.k] 

% u(7)= specifiec heat air [J/kg.k] 

% u(8)= Heat loss [Watt] 

% u(9)= AU max [J/k] 

%definitions 

qmp=u(1);       %Massflow primary circuit [kg/s] 

qms=u(2);       %Massflow secundary circuitn [kg/s] 

Tpin=u(3);      %Temparature primary circuit in [oC]                      

Tsin=u(4);      %Temperature secondary circuit in [oC] 

xin=u(5);       %Absolute humidity in [kg/kg] 

cp=u(6);        %Specific heat water [J/kg.k] 

cs=u(7);        %specific heat air [J/kg.k] 

HL=u(8);        %Heat loss [Watt] [not used] 

AUmax=u(9);     %AU max [J/k] 

%NTU warmtewisselaar 

%--------TEMPERATURE SECTION------------- 

%Temp min/max  

Tmm=[Tpin Tsin];                %min max temperature matrix 

tmin=min(Tmm);                  %min selector 

tmax=max(Tmm);                  %max selector 

%c-t = Cmin/Cmax 

Cpt=qmp*cp; %C primary circuit (Temperature) hot/cold water  

if qmp<=0.01 

    et=0; 

end

Cst=qms*cs;                  %C secondary circuit (Temperature) hot/cold air 

%C-ratio between heatflows (cmin/cmax) Temperature 

Cmt=[Cpt Cst];                  %min max matrix 

Cmint=min(Cmt);                %min selector 

if Cmint <= 0                   %zero devide safety 
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    Cmint =1e-2; 

end

Cmaxt=max(Cmt);                 %max selector 

ct = (Cmint/Cmaxt);             %C-ratio( Temperature) 

%------------------------------------- 

Tbat=(Tpin+x(1))/2;                 %Mean temp coil 

Psatbat=0.813*exp(Tbat/17.9)-0.2;   %Psaturation @ coil 

Psatair=0.813*exp(Tsin/17.9)-0.2;   %Psatair 

PVair=(101.33*xin)/(0.622+xin);     %Pvair 

if PVair > Psatbat;                 %if PV>higher then Psatbat then air will condens on coil 

    PVair=Psatbat;                  %PVair (not all air) att coil  

    xbat=(0.622*Psatbat)/(101.33-Psatbat); %absolute humidity air at coil 

    r=(x(2)-Tbat)/(Tsin-Tbat);      %Temperature ratio to compute mixtemp  

    xout=r*(xin-xbat)+xbat;         %xout of air 

else

    PVair<=Psatbat;                  

    PVair=PVair; 

    xbat=xin; 

    xout=xin; 

end

%=====EXPERIMENTAL SECTION==== 

    %number of transfer units 

    % dTa = (Tsin-x(2)); 

    % dTb = (x(1)-Tpin); 

    % dTlog=abs((dTa-dTb)/(log(dTa/dTb))); 

    % dTa = (Tsin+x(2))/2; 

    % dTb = (Tpin+x(1))/2; 

    % dTrk= dTa-dTb; 

    %aut = ((Cpt*(x(2)-x(1))))/dTlog; 

    % aut = ((Cpt*(x(2)-x(1))))/dTrk; 

    % if aut > AUmax; 

    %     aut=AUmax; 

    % end 

    % nt = aut/(Cmint);                                %NTU = AUt / Cmint  

%=====END EXPERIMENTAL======== 

nt = AUmax/(Cmint); 

% Efficiency factor (Temprature) 

et =(1-exp(-nt*(1-ct)))/(1-(ct*exp(-nt*(1-ct)))); 

%Latent heat 

Lheat=qms*1000*((2491*(xout-xin)+(1.926*(xout-xin)*x(2)) )); 

%energy balans Temperature 

xdot(1)= 1/ (4200*1) * (  (Cpt*(Tpin-x(1))) - (-et*Cmint*(Tsin-Tpin)) -HL + Lheat); 

xdot(2)= 1/ (1000*1.75) * (  (-et*Cmint*(Tsin-Tpin)) - (Cst*(x(2)-Tsin))-Lheat); 

sys = [xdot(1) xdot(2)]; 

% end mdlDerivatives 

%

%========================================================================

=====

% mdlUpdate 
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% Handle discrete state updates, sample time hits, and major time step 

% requirements. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlUpdate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlUpdate 

%

%========================================================================

=====

% mdlOutputs 

% Return the block outputs. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlOutputs(t,x,u) 

%EXPERIMENTAL 

% Tpin=u(9);                      %Temparature primary circuit in [oC] 

% Tsin=u(10);                     %Temperature secondary circuit in [oC] 

% Tmm=[Tpin Tsin];                %min max temperature matrix 

% tmin=min(Tmm);                  %min selector 

% tmax=max(Tmm);                  %max selector 

%

% %c-t = Cmin/Cmax 

% Cpt=u(1)*u(5);                  %C primary circuit (Temperature) hot/cold water  

% Cst=u(2)*u(6);                  %C secondary circuit (Temperature) hot/cold air 

% %C-ratio between heatflows (cmin/cmax) Temperature 

% Cmt=[Cpt Cst];                  %min max matrix 

% Cmint=min(Cmt);                %min selector 

% if Cmint <= 0                   %zero devide safety 

%     Cmint =1e-10; 

% end 

% Cmaxt=max(Cmt);                 %max selector 

% ct = (Cmint/Cmaxt);             %C-ratio( Temperature) 

% dTa = (Tsin-x(4)); 

% dTb = (x(3)-Tpin); 

% dTlog=abs((dTa-dTb)/(log(dTa/dTb))); 

% au = (Cpt*(x(3)-Tpin))/dTlog; 

% nt = au/(Cmint);                            %NTU = AUt / Cmint  

%

%

%

% et =(1-exp(-nt*(1-ct)))/(1-(ct*exp(-nt*(1-ct)))); 

%END EXPERIMENTAL 

Tpin=u(3);                      %Temparature primary circuit in [oC] 

Tsin=u(4);

xin=u(5); 

Tbat=(Tpin+x(1))/2;              %Mean temp coil 

Psatbat=0.813*exp(Tbat/17.9)-0.2;   %Psaturation 

Psatair=0.813*exp(Tsin/17.9)-0.2;   

PVair=(101.33*xin)/(0.622+xin); 

if PVair > Psatbat; 

    PVair=Psatbat; 

    xbat=(0.622*Psatbat)/(101.33-Psatbat); 
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    r=(x(2)-Tbat)/(Tsin-Tbat);    %Temperature ratio to compute mixtemp  

    xout=r*(xin-xbat)+xbat; 

else

    PVair<=Psatbat; 

    PVair=PVair; 

    xout=xin; 

end

sys = [x(1) x(2) xout]; 

% end mdlOutputs 

%

%=

n========================================================================

====

% mdlGetTimeOfNextVarHit 

% Return the time of the next hit for this block.  Note that the result is 

% absolute time.  Note that this function is only used when you specify a 

% variable discrete-time sample time [-2 0] in the sample time array in 

% mdlInitializeSizes. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u) 

sampleTime = 1;    %  Example, set the next hit to be one second later. 

sys = t + sampleTime; 

% end mdlGetTimeOfNextVarHit 

%

%========================================================================

=====

% mdlTerminate 

% Perform any end of simulation tasks. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlTerminate(t,x,u) 

sys = []; 

% end mdlTerminate 
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16.5 Bevochtiger

                                                                                                                                                                         

function [sys,x0,str,ts] = bevochtiger(t,x,u,flag) 

%   Author:     w.j.timmermans  

%   Date:       January 2006  

%   Email:      w.j.timmermans@gmail.com [just for general questions, not 

%               for product support] 

%   version:    final (Version 2) 

%   Description: This model simulates temperature and absolute humidity  

%   of air, after steam humidification. The temperature of the model is based  

%   on enthalpy rise of steam. Humidity of air is summed with capacity of  

%   humidifier. The model is only validated with psychometric chart. 

%   This model is a component of master-thesis of  

%   Technische Universiteit Eindhoven.  

%   Inputs 

%u(1)= Temperature air in [oC]; 

%u(2)= Absolute Humidity air in [kg/kg] 

%u(3)= Mass flow air in [kg/s] 

%u(4)= Steam production humidifier [kg/s] 

%u(5)= Hsteam [kJ/kg] 

%   Output 

%y(1)=temperature out [oC] 

%y(2)=humidity out [kg/kg] 

switch flag, 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Initialization % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 0, 

      

     [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(u); 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  % Derivatives % 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  case 1, 

    sys=mdlDerivatives(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%% 

  % Outputs % 

  %%%%%%%%%%% 

  case 3, 

    sys=mdlOutputs(t,x,u); 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unhandled flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case { 2, 4, 9 }, 

    sys = []; 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unexpected flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  otherwise 
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    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

end

%

%========================================================================

=====

% mdlInitializeSizes 

% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 

%========================================================================

=====

%

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(u) 

global H B 

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 1; 

sizes.NumDiscStates  = 0; 

sizes.NumOutputs     = 2; 

sizes.NumInputs      = 5; 

sizes.DirFeedthrough = 1; 

sizes.NumSampleTimes = 1; 

sys = simsizes(sizes); 

x0  = [0.008]; 

str = []; 

ts  = [0 0]; 

% end mdlInitializeSizes 

%

%========================================================================

=====

% mdlDerivatives 

% Return the derivatives for the continuous states. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlDerivatives(t,x,u) 

%Inputs 

Tairin=u(1);             

xairin=u(2); 

qmair=u(3); 

xprod=u(4); 

hsteam=u(5); 

%Enthalpy add on to air of steam  

% hsteam=2691*1000;  

% hin=((1.006*Tairin)+(xairin*(2501+1.805*Tairin)))*1000; 

% hprod=(x(1)-xairin)*hsteam;         

% huit=hin+hprod; 

%Absolute humidity calculation of air 

xdot(1)=(1/1)*((qmair*(xairin-x(1)))+xprod); 

sys = [xdot(1)]; 
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% end mdlDerivatives 

%

%========================================================================

=====

% mdlOutputs 

% Return the block outputs. 

%========================================================================

=====

%

function sys=mdlOutputs(t,x,u) 

%Inputs 

Tairin=u(1); 

xairin=u(2); 

qmair=u(3); 

xprod=u(4); 

hsteam=u(5); 

%Enthalpy add on to air of steam 

hin=(Tairin+(2500*xairin)+(1.86*xairin*Tairin)); 

hprod=(x(1)-xairin)*hsteam;       

huit=hin+hprod; 

%Temperature rise calculation 

Tuit=(huit-2500*x(1))/(1+1.86*x(1)); 

%vapor pressure calculations for limiting humidity in air 

Pd=(101.33*x(1))/(0.622+x(1));          %Partial vapor pressure 

Pds=0.812*exp(Tuit/17.6)-0.2;           %Partial vapor pressure @ saturation 

if Pd > Pds                             %Parttial vapor pressure must not exceed vapor pressure saturation  

    Pd=Pds; 

end

xuit=(0.622*Pd)/(101.33-Pd);            

sys = [Tuit xuit]; 

% end mdlOutputs 
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16.6 Gebouwmodel verdieping 

% ------------------------------------------------------------------------ 

%             HAMBASE 

%

% HEAT And Moisture Building And Systems Evaluation 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% BUILDINGref 

%

% Example input file to specify the building, profiles, systems are off   

% The name of this m-file can be changed at wish. 

% spellingsfouten eruit 

% ------------------------------------------------------------------------------ 

%  PART 1 : THE CALCULATION PERIOD 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% The available climate data of De Bilt are of the years 1971 till 2000. If the 

% climate files of a different location are used the name and format must be 

% adapted and the geographical coordinates must be changed (in InClimate-file). 

% As an average year can be considered 1 May 1974 till 30 April 1975. 

% A cold winter (242 days) started 1 September 1978. 

% A hot summer (123 days) started 1 May 1976. 

% 9 hot days started 1 at July 1976 and 9 cold days started at 30 Dec. 1978. 

%

% FORMAT BASE.Period=[yr,month,day,ndays] 

%

% yr   = start year 

% month  = start 

% month day = start day 

% ndays     = number of days simulated 

%BASE.Period=[1976,1,1,90,1]; 

BASE.Period=[2004,11,01,55]; 

datumstart=BASE.Period(1:3); 

aantaldagen=BASE.Period(4); 

save period.mat datumstart; 

save aantaldagen.mat aantaldagen; 

% If BASE.DSTime=1 the EU daylight-savings time is taken into account. It starts on the 

% last Sunday of March and ends on the the last Sunday of October (the total 

% duration is 30 or 31 weeks). If there is no daylight-savings period BASE.DSTime=0 

% If the daylight-savings period is different from the EU the starting and ending days 

% must be given: 

% BASE.DSTime(1,:)=[year,starting month,day,ending month,day]; 

% BASE.DSTime(2,:)=[year+1,starting month,day,ending month,day]; etc. 

%BASE.DSTime(1,:)=[1987,4,28,4,29]; 

%BASE.DSTime(2,:)=[1988,4,3,4,3]; 

BASE.DSTime=1; 

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

% PART 2 : THE BUILDING  

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

%   ZONES NUMBERS [-] & VOLUMES [m3] 
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%

% A zone consist of a room or several adjacent rooms with oubout the same  

% temperature and relative humidity and the same climate control e.g. a dwelling 

% might have three zones: the ground floor (living room etc), the first floor 

% (sleeping) and the attic (not heated). There is however no restriction in the 

% number of zones that can be simulated. Example: three zones: BASE.Vol{1}=..; 

% BASE.Vol{2}=..; BASE.Vol{3}=.. If alone 2: use '%' for 1 and 3 so only 

% BASE.Vol{2} remains. 

%

% FORMAT BASE.Vol{zonenumber}=volume (m3); 

BASE.Vol{1}= 5360; %totaal volume spouw begane grond zonder attliers 

BASE.Vol{2}= 4464; 

% ** CONSTRUCTION COMPONENTS DATA ** 

%

% A construction component usually consists of different layers. The order of 

% the input of the properties of these layers is standard from indoors to 

% outdoors and for construction components between zones from the zone with the 

% lowest zone-number to the highest so: 1->2,1->3,2->3etc..  The material 

% properties of the component layer are inserted by a material ID-number. By 

% typing 'help matpropf' a list of materials appear with a material ID-number. 

% Also each different construction component gets a different construction 

% ID-number: conID=1,2,.... 

%

% FORMAT BASE.Con{conID}=[Ri,d1,matID,...,dn,matID,Re,ab,eb]. 

% dn  = material layer thickness [m] 

% matn = material ID-number. 

% Ri = internal surface heat transfer resistance (for example Ri=0.13) [Km2/W] 

% Re = surface heat transfer resistance at the opposite site (for example Re=0.04) [Km2/W] 

% ab = external solar radiation absorption coefficient [-] e.g.light ab=0.4, dark ab=0.9. 

% eb = external longwave emmisivity [-]. Almost always: eb=0.9 

% BASE.Con{conID}=[Ri,  d1,matID,...         ,          

 dn,matID,  Re,   ab,   eb]. 

% BASE.Con{1} =  [0.13,   0.09, 312,      0.13,   0,  0]; 

% BASE.Con{2} =  [0.13,   0.26, 312,      0.13,   0,  0]; 

% BASE.Con{3} =  [0.13,   0.09, 312,      0.13,   0,  0]; 

% BASE.Con{4} =  [0.13,   0.26, 312,      0.13,   0,  0]; 

% BASE.Con{5} =  [0.13,   0.09, 312,      0.13,   0,  0]; 

BASE.Con{1} =  [0.13,   0.01,508,  0.0001,603  ,0.14,453,  0.01,508, 0.005,3,  0.002,111,  0.04, 0.4,

 0.9]; 

BASE.Con{2} =  [0.13,   0.15,313,  0.13, 0, 0]; 

BASE.Con{3} =  [0.13,   0.1, 235,   0.13,   0,  0]; 

BASE.Con{4} =  [0.13,   0.09, 312,  0.26,340    0.13,   0,  0]; 

BASE.Con{5} =  [0.13,   0.26, 312,  0.1,453,    0.13,   0,  0]; 

% con 1 [gevel: multiplex, dampremmende laag, isolatie, mulitplex,lucht, titanium] 

% con 2 [betonnen wand: concrete] 

% con 3 [Kalkzandsteen binnenwand] 

% con 4 [verdiepingsvloer : dekvloek+druklaag, kanaalplaatvloer] 

% con 5 [Beganegrond vloeR: deklaag+beton, isolatie] 

% ** GLAZING SYSTEMS DATA** 

%

% The solar gain factor of glazing depends on the incident angle of the solar 



Bijlagen S-functie’s modellen

138 TU/e -Project Klimaatonderzoek

% radiation. The properties below are independent of this angle but if one wants 

% to account for the incident angle this can be done with the shadow section 

% (below). Each different glazing system gets an ID-number: glaID=1,2,. 

%

% FORMAT BASE.Glas{glaID}=[Uglas,CFr,ZTA,ZTAw,CFrw,Uglasw] 

%

% Uglas = U-value without sunblinds  [W/m2K] 

% CFr = convection factor without sunblinds [-] 

% ZTA = Solar gain factor [-] without sunblinds 

% ZTAw  = Solar gain factor [-] with sunblinds 

% CFrw = convection factor with sun blinds [-] 

% Uglasw = U-value with sunblinds  [W/m2K] 

%

%BASE.Glas{glaID}=[Uglas, CFr,  ZTA,  ZTAw,  CFrw, 

 Uglasw] 

BASE.Glas{1}=  [2.800, 0.080, 0.600, 0.200, 0.040, 2.800 ]; 

% Comments 

% Glazing 1  saint-roch skn 165 

% Glazing 2  single glazing with interior sunblinds 

% Glazing 3 HR glazing with interior sunblinds 

% Glazing 4 double glazing with interior sunblinds 

% ** ORIENTATIONS ** 

%

% For each surface of the building envelope (exterior walls) the tilt and the 

% orientation with respect to the south has to be known. Each different 

% orientation gets a different orientation-ID-numbernumber orID. 

%

% FORMAT  BASE.Or{orID}=[beta gamma] 

% beta = tilt (vertical=90,horizontal=0) 

% gamma = azimuth (east=-90, west=90, south=0, north=180) 

%

%BASE.Or{orID}=[beta,  gamma]; 

BASE.Or{1}= [90.0,       -45 ];   % zuidoost 

BASE.Or{2}= [90.0,    45 ];   % zuidwest 

BASE.Or{3}= [90.0,    135 ];   % noordwest 

BASE.Or{4}= [90.0,    -135];   % noordoost 

BASE.Or{5}= [0,        0 ];   % horizontaal 

% **SHADOW DATA** 

%

% For each vertical window the shadow by exterior obstacles can be accounted 

% for. The obstacles can have any combination of blocks, cylinders and spheres, 

% provided some limitations regarding the positioning: The position of the 

% blocks is such that two planes are horizontal, two vertical and perpendicular 

% to the window pane and two parallel. The axis of the cylinder must be 

% vertical. E.g. a tree is a cylinder and a sphere. If two equal windows with 

% the same orientation and zone have a different shadow they cannot be added to 

% one window (with the sum of the surface areas) anymore. Each shadow situation 

% gets a shadow ID-number shaID. 

%

% FORMAT BASE.shad{shaID}= [ 

% typenr, size1, size2, size3, x, y, z, extra; 

% ......,......,......,......,..,..,..,......; 

% typenr, size1, size2, size3, x, y, z, extra; 

% typenr, size1, size2, size3, x, y, z, extra;] 

%

% x,y,z are Cartesian coordinates where z is vertical and x is horizontal and 

% perpendicular to the window plane. Left means left when facing the window from 
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% outside. The sizes are always positive numbers. 

%

% typenr=1 (window):size1=depth (=distance glazing to exterior surface), size2= 

%   width, size3=height of the window 

%   [x,y,z] = the coordinates of the lowest window corner at the left side 

%   extra   = elevation-angle of the horizon in degrees to account for far-away 

%   obstacles. 

% typenr=2 (block):size1= width(in x-direction),size2=length(in y-direction), 

%   size3=height(in z-direction) 

%   x,y,z] coordinates of the left block corner closest to the window 

%   extra= solar transmission 

%   factor (0 opaque)  

% typenr=3 (tree):size1=radius crown,size2=radius trunk (e.g.1/20*radius crown), 

%   size3=height center of crown 

%   [x,y,z]: coordinates of the bottom of trunk. 

%   extra=solar transmission factor of crown(0 opaque). In winter(120<iday< 304) 

%   this is higher than in summer. e.g. winter extra=0.8, summer extra=0.35 

% typenr =4 input for incident angle dependency of transmittivity of glazing. 

%   Perpendicular (angle=0) always 1 and for 90 degrees (parallel) always 0. So 

%   there is no need for an input for these angles! First row [4, incident 

%   angle1,.,incident angle7], second row [5, transmittivity1,.,transmittivity7]  

%

% Example input 

%

BASE.shad{1}=[ 

     1  0.07     5        1.6          0        0.5000         0.7   3;... 

        2  0.1      5.1      3.0000       17.00    0.0000         0     0;... 

        2  17.00    0.1      3.0000       0        5.1000         0     0;... 

        2  17.00    0.1      2.0000       0        0.0000         0     0;... 

        2  0.5      24.00    9.2000       34.10   -9.0000         0     0;... 

        3  1.25     1.25/7   2.75         15.50    0.0            0     0;... 

        3  1.50     1.50/7   1.50         12.70    1.50           0     0;... 

        4  0      10       20           30      50    60  90;... 

        5  1      0.9      0.8    0.7     0.6   0.5  0.4]; 

BASE.shad{2}=[ 

     4 20       30         40  50 60   70  80 ;... 

        5 787/789 784/789 775/789 754/789  700/789  563/789 302/789]; 

% BASE.shad{1}=[ 

%         1  00.090   01.450  02.820  00.090  01.206  00.95   0;... 

%         2  40.000   34.000  22.390  32.000 -26.900 -10.59   0;... 

%         2  22.719   50.000  22.390 -02.000  18.100 -10.59   0;... 

%         2  92.000   50.000  22.390 -99.000  18.100 -10.59   0]; 

%BASE.shad{2}=[ 

%        1  00.090   01.450  02.820  00.090  05.406  00.95   0;... 

%        2  40.000   34.000  22.390  32.000 -31.100 -10.59   0;... 

%        2  22.719   50.000  22.390 -02.000  13.900 -10.59   0;... 

%       2  92.000   50.000  22.390 -99.000  13.900 -10.59   0]; 

%BASE.shad{3}=[ 

%        1  00.090   01.450  02.820  00.090  00.900  00.95   0;... 

%        2  40.000   34.000  22.390  32.000 -09.888 -10.59   0;... 

%        2  22.719   50.000  22.390 -02.000  35.112 -10.59   0;... 

%        2  92.000   50.000  22.390 -99.000  35.112 -10.59   0]; 

%BASE.shad{4}=[ 

%        1  00.090   01.450  02.820  00.090  05.100  00.95   0;... 
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%        2  40.000   34.000  22.390  32.000 -14.088 -10.59   0;... 

%        2  22.719   50.000  22.390 -02.000  30.912 -10.59   0;... 

%        2  92.000   50.000  22.390 -99.000  18.100 -10.59   0]; 

% Changing '0' into '1' below, gives for one shadow ID-number a drawing of the 

% obstacle geometry. 

if 1==0  

    shaID=1; 

    figure(1) 

    shaddrawf1101(BASE.shad,shaID); 

end

% ------------------------------------------------------------------------------ 

% A building is an assembly of different construction components. The input here 

% is about the seize, place in the building and ID of these different components 

% (for convenience called walls and windows, so also the doors floors and roofs). 

% They are divided into 5 groups: 

% I.   Constructions separating a zone from the exterior climate: EXTERNAL WALLS 

% II.  Windows in external walls I 

% III. Constructions separating a zone from an environment with a constant 

%   temperature e.g. the ground: CONSTANT TEMPERATURE WALLS 

% IV.  Constructions separating a zone from an environment with the same 

%   conditions: ADIABATIC EXTERNAL WALLS  

% V.   Constructions between and in zones: INTERNAL WALLS 

% For external walls and constant temperature walls the heat loss by thermal 

% bridges can be accounted for if the steady state heat loss in Watt per 1K 

% temperature difference from these bridges is known. These values can be 

% obtained by thermal bridge software or a approximate methods. Use '0' if not 

% known. 

% ------------------------------------------------------------------------- 

% I. EXTERNAL WALLS 

%

% For each wall ID-number exID=1,2,... 

%

% FORMAT BASE.wallex{exID} = [zonenr,surf,conID,orID,bridge]; 

% zonenr  = select zone number from ZONES Section 

% surf   = total surface [m2], the windows surface area is included 

% conID = select construction ID-number from CONSTRUCTION Section. 

% orID = select orientation ID-number from ORIENTATIONS Section 

% bridge= the heat loss in W/K of the thermal bridges (choose 0 if unknown) 

%BASE.wallex{exID}=  [zonenr, surf,      conID,     orID,  bridge] 

BASE.wallex{1} =   [1,      581.4,     1,     1,    0];   

BASE.wallex{2} =   [1,      460,       1,     2,    0];   

BASE.wallex{3} =   [1,      931.4,     1,     3,    0];  

BASE.wallex{4} =   [1,      460,       1,     4,    0]; 

BASE.wallex{5} =   [1,      1501,      1,     5,    0]; 

% II. WINDOWS IN EXTERNAL WALLS 

%

% Each external wall can have one or more windows. The surface area is the area 

% of the transparent part. If the surface is curved the effective area for solar 

% radiation is needed. The U-value must be increased in such a way that the 

% heat loss per 1K temperature difference equals the one for the curved glazing, 

% e.g. a glazed dome in a flat roof has an orientation with tilt=0, surface area 

% 'pi*r^2' and U-value Uglazing*2*pi*r^2/pi*r^2. 

% If a wall has 100% glazing use an EXTERNAL WALL that is slightly larger than 

% the window area. Each window gets an ID-number winID=1,2,... 

%
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% FORMAT window{winID} = [exID, surf,glaID, shaID]; 

% exID  = select external construction ID-number from CONSTRUCTIONS Section 

% surf   = surface area of the glazing [m2] 

% glaID  = select glass ID-number from GLAZING Section 

% shaID  = select ID-number of shadow from SHADOW section, no shadow: shaID=0 

%BASE.window{winID}= [exID,    surf, glaID,   shaID] 

BASE.window{1} =          [3,     0.001,  1,         0    ];   

%BASE.window{2} =        [9,     4.089,  1,      2       ]; 

%BASE.window{3} =        [18,    4.089,  1,      3       ]; 

%BASE.window{4} =        [18,    4.089,  1,      4       ]; 

% III. CONSTANT TEMPERATURE WALLS 

%

%  Each constant temperature wall gets an ID: i0ID=1,2,... 

%

% FORMAT walli0{i0ID} = [zonenr, surf, conID ,temp]; 

% zonenr  = select zone number from ZONES Section 

% surf   = total surface area [m2] 

% conID  = select construction ID-number from CONSTRUCTION Section. 

% temp   = constant temperature [oC],e.g ground = '10'  

% bridge   = the heat loss in W/K of the thermal bridges (0 if unknown) 

%BASE.walli0{i0ID}=  [zonenr, surf,   conID,   temp,    bridge] 

BASE.walli0{1}=  [1, 198,  5,  10,   0]; 

%[walli0{1} = begande grondvloer 10 oC grondtemp  

% IV ADIABATIC EXTERNAL WALLS 

%

% Each adiabatic wall gets an ID: iaID=1,2,...  

%

% FORMAT wallia{iaID} = [zonenr,surf,conID]; 

% zonenr  = select zone number from ZONES Section 

% surf   = total surface area in m2 

% conID = select construction ID-number from CONSTRUCTION Section.   

%BASE.wallia{iaID}=  [zonenr, surf,  conID] 

BASE.wallia{1} =   [1,      350,  2   ]; 

BASE.wallia{2} =        [1,      80,     3   ]; 

BASE.wallia{3} =        [2,      1240,     4   ]; 

% BASE.wallia{1} =   betonnnen binnenmuur 

% BASE.wallia{2} =      kalkzandsteen binnenmuur 

% BASE.wallia{3} =      verdiepingsvloer  

% V. INTERNAL WALLS BETWEEN AND IN ZONES 

%

% Also here all different internal walls get an ID-number: inID.  

% If there are 3 different walls (or floors) between zonenr1 and zonenr2, the 

% input is BASE.wallin{1}=[1,2,...  t/m BASE.wallin{3}=[1,2,.... If the 4th 

% construction is completely in zonenr2 the input is consequently: 

% BASE.wallin{4}=[2,2,... The first layer (Ri) of the construction component is 

% in the zone that comes first. If instead BASE.wallin{3}=[2,1,.... is used the 

% construction is reversed and Ri is in zonenr2. The surface area is the surface 

% area of one side of the wall also for walls that are completely in the same 

% zone. 

%

% FORMAT wallin{inID} = [zonenr1,zonenr2,surf,conID]; 
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% zonenr1  = select zone number from ZONES Section 

% zonenr2  = select zone number from ZONES Section 

% surf   = total surface area [m2] 

% conID  = select construction number from CONSTRUCTION Section.   

%BASE.wallin{inID}=  [zonenr1, zonenr2, surf,  conID ] 

BASE.wallin{1}=  [1, 2, 720, 2]; 

BASE.wallin{2}=  [1, 2, 1240, 4]; 

BASE.wallin{3}=     [2, 2, 104.4 , 2]; 

% BASE.wallin{1}=  binnenmuren depot naar spouw 

% BASE.wallin{2}=  2e verdiepingsvloer  

% BASE.wallin{3}=   binnnenmuren depot 4,5, 6 

%-------------------------------------------------------------------------- -- 

% PART 3 : profiles for internal sources, ventilation, sunblinds and free 

% cooling 

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

%

%

% **PROFILES** 

%

% Profiles are related to the use of a zone: office, living room, school etc 

% Each day of a week can have a different profile e.g. weekends are different. 

% Here the profiles are defined and given an ID-number; proID. 

% For each day up to 24 different periods can be defined with different data. period1: 

% start time = hrnr1 and end time = hrnr2; period2: start time = hrnr2 and end 

% time = hrnr3; last period: the hours that are left on the same day.  

% for example [1,8,18] means period1: 1h till 8h, period2: 8h till 18h, period 3: 

% 24h(==0h) till 1h and 18h till 24h. (3 periods are often used). 

% The inserted hours are the clock time.  

% The profile allows for free cooling i.e. above a certain threshold Tfc (oC) 

% the ventilation is increased from vvmin to vvmax: e.g. vvmax=3*vvmin. So if 

% vvmin=vvmax there is no free cooling. The temperature Tfc is also used for the 

% control of sunblinds: if the solar irradiance on the window is higher than Ers 

% and the indoor temperature higher than Tfc the blinds will be down. This means 

% that if there is no free cooling the temperature Tfc is still necessary for 

% the control of sunblinds. Ers is the same for all zones. A number often 

% encountered for Ers is 300W/m2. 

%

% BASE.Ers{proID}     = irradiance level for sun blinds [W/m2] 

% BASE.dayper{proID} = [hrnr1,hrnr2,hrnr3], the starting time of a new period 

% BASE.vvmin{proID} = [.  .  . ], the ventilation [1/hr], for each period 

% BASE.vvmax{proID} = [.  .  . ], the ventilation [1/hr] in case free cooling 

% BASE.Tfc{proID}   = [.  .  . ], treshold [oC] for free cooling, for each period 

% BASE.Tsetmin{proID}= [.  .  . ], setpoint [oC] switch for heating, (in case of 

%   no heating choose -100) 

% BASE.Tsetmax{proID} = [.  .  . ], setpoint [oC] switch for cooling, (in case 

%   of no cooling choose  100) 

% BASE.Qint{proID}  = [.  .  . ], internal heat gains [W] 

% BASE.Gint{proID}  = [.  .  . ], moisture gains [kg/s] 

% BASE.RVmin{proID} = [.  .  . ], setpoint [%] switch humidification,(in case of no 

%   humidifcation choose -1) 

% BASE.RVmax{proID} = [.  .  . ], setpoint [%] switch dehumidification,(in case 

%   of no dehumidifcation choose 101) 

proID=1; 

BASE.Ers{1} =0; 

BASE.dayper{1}=                 [   0,   8,     17  ]; 

BASE.vvmin{1}=            [ 0,      0.25,   0];  
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BASE.vvmax{1}=            [ 0,      0.25,   0]; 

BASE.Tfc{1}=              [ 20,  20,    20 ]; 

BASE.Qint{1}=                   [ 1,   1,     1 ]; 

BASE.Gint{1}=                   [ 1e-4,   2e-4,     1e-4 ]; 

BASE.Tsetmin{1}=             [  20,  20,    20 ]; 

BASE.Tsetmax{1}=             [   100,    100,    100 ];  

BASE.RVmin{1}=              [  -1,    -1,    -1   ]; 

BASE.RVmax{1}=              [ 101, 101,    101 ]; 

proID=2; 

BASE.Ers{2} =50; 

BASE.dayper{2}=                 [   0,   10,     17  ]; 

BASE.vvmin{2}=            [ 0,      0,      0 ];  

BASE.vvmax{2}=            [ 0,      0,      0 ]; 

BASE.Tfc{2}=              [ 100,  100,    100 ]; 

BASE.Qint{2}=                   [ 0,   0,     0 ]; 

BASE.Gint{2}=                   [ 0,   0,     0 ]; 

BASE.Tsetmin{2}=             [  -100,  -100,    -100 ]; 

BASE.Tsetmax{2}=             [   100,    100,    100 ];  

BASE.RVmin{2}=              [  -1,    -1,    -1   ]; 

BASE.RVmax{2}=              [ 101, 101,    101 ]; 

%proID=3 

%BASE.Ers{3}=2000; 

%BASE.dayper{3}=     [   0,     8,      18  ]; 

%BASE.vvmin{3}=  [ 0.5,  0.5,       0.5];  

%BASE.vvmax{3}=  [ 1.6,  1.6,      1.6 ]; 

%BASE.Tfc{3}=  [ 100,  100,       100]; 

%BASE.Qint{3}=  [ 222, 222,     222 ]; 

%BASE.Gint{3}=  [1.3e-5,  1.3e-5,    1.3e-5]; 

%BASE.Tsetmin{3}= [   -100,  -100,        -100]; 

%BASE.Tsetmax{3}= [   100,    100,        100];  

%BASE.RVmin{3}=  [ -1,  -1,      -1]; 

%BASE.RVmax{3}=  [ 100, 100,      100]; 

% THE PROFILES OF THE BUILDING 

%

% FORMAT BASE.weekfun{zonenr} = [upnrmon, upnrtue, upnrwed, upnrthu, upnrfri, 

% upnrsat, upnrsun] 

% for each zone n=1.. number of zones,  select profiles ID-numbers for each 

% day 

% upnrmon = select profile ID-numbers for Monday from PROFILES 

% upnrtue = select profile ID-numbers for Tuesday from PROFILES 

% upnrwed = select profile ID-numbers for Wednesday from PROFILES 

% upnrthu = select profile ID-numbers for Thursday from PROFILES 

% upnrfri = select profile ID-numbers for Friday from PROFILES 

% upnrsat = select profile ID-numbers for Saturday from PROFILES 

% upnrsun = select profile ID-numbers for Sunday from PROFILES 

%

% BASE.weekfun{zonenr} =[upnrmon, upnrtue, upnrwed, upnrthu, upnrfri, upnrsat,

 upnrsun] 

BASE.weekfun{1}=   [1,   1,   1,       1, 

      1,       1,       1]; 

BASE.weekfun{2}=   [2,   2,   2,       2, 

      2,       2,       2]; 

%-------------------------------------------------------------------------- -- 
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% PART 4 : Heating, cooling, humidification, dehumidification  

% ------------------------------------------------------------------------- --- 

% If the maximum heating capacity is known then that value can be used. If it is 

% unknown  the value '-1' means an infinite capacity. The value '-2' can be used 

% for a reasonable estimate of the maximum heating capacity. If there is no 

% cooling the dehumidification capacity is '0' Cooling and dehumification are 

% negative! for each zone :  

%

% FORMAT BASE.Plant{zonenr}=[heating capacity [W], cooling capacity [W], 

%  humidification capacity [kg/s],dehumidification capacity [kg/s]]; 

BASE.Plant{1}=[-1,0,0,0]; 

BASE.Plant{2}=[0,0,0,0]; 

%BASE.Plant{2}=[0,0,0,0]; 

%BASE.Plant{3}=[2000,-2000,0.001,-0.001]; 

%BASE.Plant{4}=[2000,-2000,0.001,-0.001]; 

% The simulation program treats radiant heat and convective heat differently. 

% For each zone: 

%

% FORMAT BASE.convfac{zonenr}=[CFh CFset CFint ]; 

% CFh =Convection factor of the heating system: air heating CFh=1,  

%       radiators CFh=0.8 floor heating CFh=0.5, cooling usually CFh=1 

% CFset= Factor that determines whether the temperature control is on the air 

% temperature (CFset=1), or comforttemperature (CFset=0.6),Tset=CFset*Ta+(1-CFset)*Tr 

%

% CFint= is the convection factor of the casual gains (usually CFint=0.5) 

BASE.convfac{1}=[0.8, 1, 0.5 ]; 

BASE.convfac{2}=[1, 1, 0.5 ]; 

%BASE.convfac{3}=[0.8, 1, 0.5 ]; 

%BASE.convfac{4}=[0.8, 1, 0.5 ]; 

% If a heat recovery from ventilation air is used the effective temperature 

% efficiency 'etaww' and the maximum indoor air temperature 'Twws' above which 

% the  heat exchanger will be by-passed must be known. In summer with cooling 

% conditions this temperature is used to switch the exchanger on, e.g Twws=22oC  

%

% FORMAT BASE.heatexch{zonenr}=[etaww, Twws]; 

BASE.heatexch{1}=[0 100]; 

BASE.heatexch{2}=[0 100]; 

%BASE.heatexch{3}=[0 22]; 

%BASE.heatexch{4}=[0 22]; 

% Real rooms are furnished. Furnishings are an important moisture storage. 

% Moisture is released dependent on the change in relative humidity. Especially 

% in zones with a lot of paper of textiles this can easily outweigh the moisture 

% storage of the building. A value of '1' means that about the same amount is 

% stored as in the air that fills the volume of the zone. The heat storage of 

% furnishings is less important but by absorbing solar radiation and releasing 

% that directly to the indoor air more solar energy is released in a convective 

% way. A value for the convective fraction of 0.2 can be considered as 

% reasonable.  For each zone: 

%

% FORMAT BASE.furnishings{zonenr}=[fbv  CFfbi]; 

% fbv = Moisture storage factor 

% CFfbi= The convection factor for the solar radiation due to furnishings. 
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BASE.furnishings{1}=[0, 0.2]; 

BASE.furnishings{2}=[1, 0.2]; 

%BASE.furnishings{3}=[1, 0.2]; 

%BASE.furnishings{4}=[1, 0.2]; 

%******************* END OF 

INPUT*************************************************** 

%

% This input is now completely stored in the structured array BASE. By typing 

% BASE in the command window, the input can be checked and changed  

%

% In Hambasefun input is changed to an input the simulation program WAVO needs. 

[Control,Profiles,InClimate,InBuil]=Hambasefun(BASE); 

% The advanced user can modify the files InClimate, InBuil,Profiles, Control 

% (type help_wavooutput) 

%Output=Wavox0204(Control,Profiles,InClimate,InBuil); 

%Output=Wavox0304(Control,Profiles,InClimate,InBuil); 

% Output contains all calculated data. Weather data are in InClimate. With 

% these file the program wavooutput makes some plots. Type 'help_wavooutput' to 

% see the explanation of the content of Output and of InClimate   

%Wavooutput 



Bijlagen S-functie’s modellen

146 TU/e -Project Klimaatonderzoek




