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Voorwoord 

Gedurende de Masteropleiding Physics of the Built Environment werd steeds duidelijker dat mijn 
interesse vooral uitging naar het vakgebied warmte en vocht. Het stond voor mij daarom al snel 
vast dat ik binnen deze vakgroep mijn afstudeerproject wilde gaan uitvoeren. De keuze voor een 
afstudeeronderwerp was hiermee echter nog niet gemaakt. Binnen het vakgebied vond ik 
verschillende aspecten interessant; het zou moeilijk worden om al deze aspecten te integreren in 
één afstudeerproject. 
 
Eén van de onderwerpen die mij erg aanspreekt, is de beleving van de thermische omgeving door 
de mens. Dit onderwerp vind ik vooral interessant, omdat het veel raakvlakken heeft met niet 
bouwkundig gerelateerde vakgebieden zoals de fysiologie en de psychologie. Daarnaast spreekt 
het meer theoretische vakgebied van de stromingsleer me erg aan. Hiervoor is mijn interesse 
gewekt na het volgen van het vak ‘Fysische transportverschijnselen’. Ook mocht het uitvoeren van 
metingen en simulaties niet ontbreken in mijn afstudeerproject. In de praktijk wordt steeds vaker 
gebruik gemaakt van simulatiemodellen om toekomstige situaties te kunnen voorspellen. Ik vind 
het daarom belangrijk om ervaring op te doen met dergelijke modellen. Metingen zijn naar mijn 
mening een noodzakelijk middel om meer kennis te vergaren over de werkelijkheid en zijn nodig 
om goed gevalideerde simulaties uit te kunnen voeren. Al deze verschillende interessegebieden 
heb ik proberen te betrekken in mijn afstudeeronderzoek, met als titel ‘Thermisch comfort bij 
toepassing van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer in combinatie met lage temperatuur 
verwarming’.  
 
Bij dezen wil ik de medewerkers van het lab bedanken voor hun hulp bij het opbouwen van mijn 
meetopstelling. Daarnaast wil ik ook alle proefpersonen bedanken die hebben deelgenomen aan 
mijn onderzoek, zonder hen had ik dit onderzoek niet uit kunnen voeren. Ten slotte wil ik de leden 
van mijn afstudeercommissie, dhr. De Wit, dhr. Loomans, dhr. Van Marken Lichtenbelt en dhr. 
Frijns, bedanken voor de begeleiding die zij mij hebben gegeven bij mijn afstudeerproject.  
 
 
 
Linda van Oeffelen 
Juli 2007 
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Samenvatting 

De laatste jaren wordt er vanuit het oogpunt van energiezuinigheid steeds vaker voor een lage 
temperatuur verwarmingssysteem gekozen. Wanneer een dergelijk verwarmingssysteem wordt 
toegepast in combinatie met een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer, bestaat er echter een 
reële kans op comfortproblemen. In dit onderzoek is in een laboratoriumopstelling onderzocht in 
welke mate de mens comfortproblemen ondervindt bij een aantal specieke inblaascondities die in 
de praktijk kunnen voorkomen. Gedurende de meetsessies zijn zowel de fysische 
omgevingcondities, de fysiologische respons als de subjectieve beleving van de thermische 
omgeving door de proefpersonen geregistreerd.  
Uit de meetresultaten blijkt dat een koude luchtstroming door alle proefpersonen wordt 
waargenomen wanneer deze op onbedekte lichaamsdelen is gericht. De luchtstroming heeft dan 
een significante invloed op de lokale huidtemperatuur, maar wordt niet door alle proefpersonen als 
oncomfortabel ervaren. De algehele thermische sensatie speelt echter een belangrijke rol bij de 
mate waarin een luchtstroming als oncomfortabel wordt ervaren. Verder zijn in de fysiologische 
respons van de proefpersonen significante verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke 
proefpersonen gemeten. Uit de meervoudige regressieanalyse is naar voren gekomen dat de 
thermische sensatie van de proefpersonen in dit onderzoek voornamelijk wordt bepaald door de 
gemiddelde huidtemperatuur en de mate van vasoconstrictie. 
De verschillende inblaascondities kunnen onderling helaas moeilijk worden vergeleken, doordat 
het buitenklimaat van invloed is geweest op de fysische condities rondom de proefpersoon en het 
lange stilzitten een grote invloed heeft gehad op de fysiologische respons van de proefpersonen.  
 
Aangezien er meer behoefte komt om het thermisch comfort gedetailleerd te kunnen voorspellen, 
worden hiervoor steeds vaker thermofysiologische modellen ingezet. Met behulp van deze 
modellen kan de fysiologische respons van de mens worden voorspeld, op basis waarvan een 
vertaalslag kan worden gemaakt naar de thermische sensatie. In dit onderzoek is bestudeerd in 
welke mate de fysiologische respons en de daarmee samenhangende thermische sensatie 
kunnen worden voorspeld met behulp van een thermofysiologisch model dat momenteel nog in 
ontwikkeling is bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in 
samenwerking met de Universiteit Maastricht. Hierbij zijn zowel de gemeten fysische condities als 
de lichaamskenmerken van de proefpersonen als randvoorwaarden ingevoerd.  
Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde huidtemperatuur behoorlijk goed met het model kan 
worden voorspeld (gemiddelde afwijking is 0,95°C), maar dat de kerntemperatuur bij personen met 
een hoog vetpercentage (>20%) onrealistisch lage waarden aanneemt (<36°C). Deze afwijking 
wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat de verschillende weefsellagen en de kern niet juist 
worden geschaald bij het aanpassen van de anatomie van het model aan de gemeten 
lichaamskenmerken. Daarnaast blijkt ook de mate van vasoconstrictie niet goed door het model te 
worden voorspeld. Dit leidt ertoe dat de door het model voorspelde huidtemperaturen van de 
extremiteiten behoorlijk afwijken van de gemeten waarden.  
De thermische sensatie (weergegeven op een 7-puntsschaal) wordt in het model voorspeld op 
basis van de gemiddelde huidtemperatuur, de kerntemperatuur en de snelheid waarmee de 
gemiddelde huidtemperatuur verandert. De op deze manier bepaalde thermische sensatie wijkt 
flink af van de gemeten thermische sensatie (gemiddelde afwijking is 0,95). Aangezien de 
thermische sensatie die op basis van deze formule uit de meetresultaten is berekend ook een 
grote afwijking vertoont met de werkelijke thermische sensatie, is de formule zelf waarschijnlijk de 
grootste oorzaak van de afwijking. Door de mate van vasoconstrictie of lokale huidtemperaturen 
mee te nemen in de berekening van de thermische sensatie kan de voorspelling van de 
thermische sensatie waarschijnlijk flink worden verbeterd.  
In het thermofysiologisch model is het mogelijk om lokaal andere randvoorwaarden op te leggen. 
Wanneer de karakteristieken van een lokale luchtstroming worden ingevoerd, blijkt dit van invloed 
te zijn op de lokale huidtemperatuur. Hierbij maakt het veel verschil uit welke relaties voor de 
convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt worden gehanteerd. Doordat lokale effecten niet 
worden meegenomen in de berekening van de thermische sensatie, is de invloed van een koude 
luchtstroming hierin niet merkbaar. Om lokale effecten mee te kunnen nemen is het daarom van 
belang dat bij de berekening van de thermische sensatie rekening wordt gehouden met lokale 
huidtemperaturen. 
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Summary 

In recent years a low temperature heating system is more often chosen from an energy savings 
point of view. If such a system is applied in combination with natural supply ventilation, comfort 
problems may arise. In a laboratory setting four experimental conditions which occur in practice 
were defined to investigate to what extent people will perceive comfort problems. During the 
experiments the physical environmental conditions and the physiological and subjective response 
of the subjects were measured. 
The measurement results showed that a cold air flow was perceived by all subjects if the air flow 
was directed on unclothed body parts. In this situation the air flow had a significant impact on the 
local skin temperature, but was not uncomfortable to all subjects. However, to what degree a cold 
air flow is perceived uncomfortable highly depends on the whole body thermal sensation. 
Furthermore significant differences in physiological response between male and female subjects 
were measured. Multiple regression analysis revealed that in this study the thermal sensation of 
the subjects mainly depended on mean skin temperature and the degree of vasoconstriction. 
Unfortunately the different experimental conditions were hardly comparable, because the outdoor 
climate influenced the physical conditions around the subject and the prolonged sitting affected the 
physiological response of the subjects. 
 
Since there’s more need to predict thermal comfort in detail nowadays, thermophysiological 
models are more often used for this purpose. Using these models, the physiological response of a 
human being can be predicted. On the basis of this physiological response a conversion to the 
thermal sensation can be made. In this study it is investigated to what extent it is possible to 
predict the physiological response and the related thermal sensation by means of a 
thermophysiological model developed at the department of Mechanical Engineering at the 
Eindhoven University of Technology in cooperation with the Maastricht University. The measured 
physical conditions and body characteristics of the subjects were used as input parameters to the 
model. 
The results showed that the model predicted the mean skin temperature very well (root mean 
squared deviation was 0,95°C). However, the predicted core temperature was unrealistically low 
(<36°C) for subjects with a high fat percentage (>20%). This deviation is probably caused by an 
inaccurate scaling of the different tissue layers when adjusting the anatomy of the model according 
to the measured body characteristics. Moreover, also the predicted level of vasoconstriction 
seemed to be inaccurate. This leads to considerable differences between measured and predicted 
skin temperatures of the extremities. 
In the model the thermal sensation (represented on a 7-point scale) is predicted on the basis of the 
mean skin temperature, the core temperature and the rate of change of skin temperature. The 
thermal sensation determined in this way, differed from the measured thermal sensation (root 
mean squared deviation was 0,95). However, if the thermal sensation was calculated according to 
the same formula using the measured physiological data, there also was a big discrepancy with 
the measured thermal sensation. From this, it can be concluded that the formula itself is probably 
the biggest cause of the deviation between measured and predicted thermal sensation. By 
including the degree of vasoconstriction or local skin temperatures in the thermal sensation model, 
the prediction of the thermal sensation can probably be improved considerably. 
In the thermophysiological model local boundary conditions can be imposed. If the characteristics 
of a local air flow are put into the model, the local skin temperature is affected. In this case it 
makes a big difference which relationships for the convective heat transfer coefficient are used. 
The influence of a cold air flow is not noticeable in the thermal sensation, because local effects are 
not taken into account in the thermal sensation model. Therefore, to account for local effects it is 
necessary to include local skin temperatures in the thermal sensation model. 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de achtergrond van het onderzoek, waaruit de 
probleemstelling voortvloeit. Vervolgens komen de doelstelling van het onderzoek, de 
onderzoeksvragen en de aanpak van het onderzoek aan bod. 
 

1.1 Achtergrond 
De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan energiezuinig bouwen. Sinds de 
invoering van de Energie Prestatie Norm (EPN) in 1995 is het zelfs wettelijk verplicht geworden 
dat nieuwe gebouwen een bepaalde mate van energiezuinigheid behalen. De energiezuinigheid 
van gebouwen wordt in deze norm vastgelegd in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De 
afgelopen jaren is de EPC al meerdere malen scherper gesteld, waardoor het steeds lastiger 
wordt om met behulp van eenvoudige bouwkundige maatregelen, zoals beter isoleren, aan de 
eisen te voldoen. Men is daarom op zoek gegaan naar andere maatregelen die de 
energiezuinigheid van gebouwen kunnen verbeteren, zoals warmtepompen en lage temperatuur 
verwarmingssystemen. 
 
Er is sprake van een lage temperatuur verwarmingssysteem wanneer de aanvoerwater-
temperatuur niet hoger is dan 55°C en de retourwatertemperatuur niet hoger dan 45°C. Dit in 
tegenstelling tot een traditioneel verwarmingssysteem waarbij de aanvoerwatertemperatuur 90°C 
bedraagt en de retourtemperatuur 70°C (www.senternovem.nla). Door de lagere watertemperatuur 
is bij toepassing van een lage temperatuur verwarmingssysteem een grotere afgifteoppervlakte 
benodigd. Er wordt daarom vaak gebruik gemaakt van vloer- of wandverwarming. Bij toepassing 
van een lage temperatuur verwarmingssysteem wordt energie bespaard doordat de meeste 
warmtebronnen een hoger rendement hebben bij 55°C (www.vrom.nla), maar vooral doordat er 
goede mogelijkheden zijn om een dergelijk systeem te combineren met een warmtepomp of 
zonneboiler, waarmee op een zeer efficiënte manier warmte kan worden opgewekt 
(www.senternovem.nlb). 
 
Naast een verwarmingssysteem dient er natuurlijk ook een keuze te worden gemaakt voor een 
ventilatiesysteem. In woningen wordt vaak gekozen voor een ventilatiesysteem met natuurlijke 
toevoer. Meestal is dan wel mechanische afzuiging aanwezig op plaatsen waar veel vocht en 
geurtjes worden geproduceerd, zoals de keuken, de badkamer en het toilet. Wanneer een 
traditioneel verwarmingssysteem wordt toegepast, bevindt zich meestal een radiator onder het 
raam. Koude lucht die via het ventilatierooster op natuurlijke wijze in de ruimte wordt gebracht, zal 
in dit geval niet direct naar beneden vallen, doordat de warmteafgifte van de radiator leidt tot een 
opwaartse luchtstroming. Wanneer nu de keuze wordt gemaakt om een lage temperatuur 
verwarmingssysteem toe te passen, bevindt zich geen warmtebron meer onder het raam. De 
koude lucht die via het ventilatierooster in de ruimte wordt gebracht, zal in dit geval eerder naar 
beneden vallen (zie figuur 1.1), waardoor de kans op comfortproblemen groter is  
(www.senternovem.nla; Ala-Juusela, 2003; Prendergast en Erdtsieck, 2004; Richter, 2007).  
 

Figuur 1.1 Luchtstromingspatroon in de ruimte bij toepassing van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer in
combinatie met een traditioneel verwarmingssysteem en in combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem. 
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Tot op heden wordt voor de voorspelling van het thermisch comfort in gebouwen voornamelijk 
gebruik gemaakt van empirisch afgeleide relaties tussen de fysische condities in een ruimte en de 
comfortbeleving van de mens. Vooral de predicted mean vote (PMV), die door Fanger (1970) is 
opgesteld, wordt hiervoor veelvuldig gebruikt. Tegenwoordig komt er echter steeds meer behoefte 
om het comfort van de mens gedetailleerder te kunnen voorspellen, zodat bijvoorbeeld het effect 
van lokale veranderingen inzichtelijk kan worden gemaakt. Thermofysiologische modellen 
(Stolwijk, 1971; Fiala 1998) zouden hieraan een bijdrage kunnen leveren. Met behulp van 
dergelijke modellen kan namelijk de fysiologische respons van de mens op zijn omgeving worden 
voorspeld. Aangezien de comfortbeleving van de mens gerelateerd is aan de fysiologische 
respons, kunnen deze modellen in principe worden ingezet voor de voorspelling van het thermisch 
comfort.  
Thermofysiologische modellen zijn tot op dit moment vooral gebruikt om de fysiologische respons 
van het menselijk lichaam onder extreme omstandigheden te voorspellen. Er wordt echter 
verwacht dat deze modellen ook goed kunnen worden ingezet om de fysiologische respons en het 
daarmee samenhangende thermisch comfort te kunnen voorspellen onder meer gematigde 
omstandigheden, zoals de gebouwde omgeving. Hier is tot nu toe nog niet veel ervaring mee 
opgedaan. 
 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst wordt bepaald in welke mate het 
thermisch comfort van de mens wordt beïnvloed door de luchtstroming die in een ruimte ontstaat 
wanneer een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer wordt toegepast in combinatie met een 
lage temperatuur verwarmingssysteem. Zoals uit voorgaande paragraaf is gebleken, bestaat er bij 
de combinatie van beide systemen namelijk een reële kans op comfortproblemen. Hierbij is het 
van belang te achterhalen waardoor mogelijke comfortproblemen worden veroorzaakt.  
Het tweede doel van dit onderzoek is te bepalen in welke mate het mogelijk is om met behulp van 
een thermofysiologisch model de fysiologische respons van het menselijk lichaam en de daarmee 
samenhangende comfortbeleving te voorspellen onder normale binnenomstandigheden. Er wordt 
hierbij specifiek gekeken naar de invloed van een (koude) luchtstroming, oftewel naar het effect 
van een niet uniforme convectieve warmteoverdracht. In eerste instantie is het het belangrijkst dat 
de fysiologische respons goed wordt voorspeld. Dit vormt dan een goed uitgangspunt om de 
vertaalslag naar het thermisch comfort te maken.  
 

1.3 Onderzoeksvragen 
Om de in de vorige paragraaf genoemde doelstellingen te kunnen bereiken, zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 In welke mate treden comfortproblemen op wanneer een ventilatiesysteem met natuurlijke 

toevoer wordt toegepast in combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem? 
 Hoe kan een luchtstroming die in een ruimte ontstaat wanneer een ventilatiesysteem 

met natuurlijke toevoer wordt toegepast in combinatie met een lage temperatuur 
verwarmingssysteem worden gekarakteriseerd in termen als grootte van de worp, 
luchtsnelheid en turbulentie-intensiteit? Hoe wordt dit luchtstromingspatroon beïnvloed 
door het debiet en de temperatuur van de toevoerlucht? 

 Heeft de luchtstroming die ontstaat wanneer een ventilatiesysteem met natuurlijke 
toevoer wordt toegepast in combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem 
invloed op het thermisch klimaat in de leefzone van een ruimte?  

 Indien de luchtstroming invloed heeft op het thermisch klimaat in de leefzone van een 
ruimte, wordt een dergelijke luchtstroming dan waargenomen en veroorzaakt deze 
oncomfortabele situaties? 

 Door welke factoren (luchtsnelheid, turbulentie-intensiteit, luchttemperatuur) worden 
eventuele oncomfortabele situaties veroorzaakt? 

 
 Is het mogelijk om het thermisch comfort van de mens onder normale binnencondities te 

voorspellen met behulp van een thermofysiologisch model? 
 Kan de fysiologische respons (huid- en kerntemperatuur) onder dergelijke 

omstandigheden goed worden voorspeld met behulp van een thermofysiologisch 
model? 
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 Kan het thermisch comfort onder dergelijke omstandigheden goed worden voorspeld 
met behulp van een thermofysiologisch model? 

 
 Is het mogelijk om met behulp van een thermofysiologisch model de invloed van een (koude) 

luchtstroming op het thermisch comfort van de mens te voorspellen? 
 Kunnen lokale verschillen in omgevingscondities worden meegenomen in een 

thermofysiologisch model?  
 Is het mogelijk om alle karakteristieken (luchtsnelheid, turbulentie-intensiteit, 

luchttemperatuur) van een (koude) luchtstroming als randvoorwaarden in te voeren? 
 Is het mogelijk om met behulp van een thermofysiologisch model de invloed van een 

(koude) luchtstroming op de fysiologische parameters (huid- en kerntemperatuur) te 
voorspellen? 

 Kan met behulp van een thermofysiologisch model de invloed van een (koude) 
luchtstroming op het thermisch comfort worden voorspeld? 

 

1.4 Aanpak van het onderzoek 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn verschillende activiteiten ondernomen: 
 
 Literatuurstudie naar de werking van het thermoregulatiesysteem van het menselijk lichaam, 

thermisch comfort (met name de mate waarin luchtstroming het thermisch comfort beïnvloedt), 
modellen ter voorspelling van thermisch comfort, het meten van thermisch comfort en de 
karakteristieken van luchtstromingen die ontstaan bij toepassing van een ventilatiesysteem 
met natuurlijke toevoer. 

 
 Metingen onder laboratoriumomstandigheden. Hiertoe zijn allereerst verschillende condities 

gedefinieerd die kunnen voorkomen in een ruimte wanneer een ventilatiesysteem met 
natuurlijke toevoer wordt toegepast. De gedefinieerde condities verschillen in inblaasdebiet en 
inblaastemperatuur. Op basis van metingen aan proefpersonen is bij de verschillende 
condities onderzocht hoe de luchtstroming rondom het menselijk lichaam de fysiologische 
respons, zoals huid- en kerntemperaturen, beïnvloedt. Het thermisch comfort dat door de 
proefpersonen wordt ervaren, is hierbij op subjectieve wijze in kaart gebracht met behulp van 
enquêtes. 

 
 Simulaties met behulp van een thermofysiologisch model. Het model dat in dit onderzoek is 

gebruikt is momenteel nog in ontwikkeling bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Universiteit Maastricht en is 
gebaseerd op het model van Fiala (1998). De fysiologische respons en het thermisch comfort 
die door het model worden voorspeld, zijn vergeleken met de meetresultaten. Hierbij dienen 
zowel de fysische parameters die tijdens de meetsessies zijn geregistreerd als de 
lichaamskenmerken van de proefpersonen als invoerparameters voor het model. 

 
 Simulaties met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD). Helaas was het niet mogelijk 

de onderzoeksruimte te verwarmen met behulp van een lage temperatuur 
verwarmingssysteem. Er zijn daarom normale radiatoren aangebracht om de ruimte te 
verwarmen (zie paragraaf 5.1). Met behulp van het CFD-programma Fluent is geprobeerd te 
onderzoeken in welke mate het luchtstromingspatroon in de ruimte verandert wanneer een 
lage temperatuur verwarmingssysteem wordt toegepast en wanneer andere inblaas- en 
omgevingscondities worden aangenomen. 
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2 Thermoregulatie 

De mens is een warmbloedig organisme. Dit houdt in dat voor het goed functioneren van het 
menselijk lichaam de lichaamstemperatuur binnen een bepaalde bandbreedte dient te blijven. De 
mens is hiertoe in staat dankzij het uitgebreide thermoregulatiesysteem, dat er voor zorgt dat de 
lichaamstemperatuur relatief constant blijft ondanks grote variaties in de omgevingscondities en de 
inwendige warmteproductie. Het menselijk gedrag is echter niet altijd gericht op het handhaven 
van een zo constant mogelijke lichaamstemperatuur en op het bereiken van maximaal thermisch 
comfort. De mens zoekt juist regelmatig situaties op waarin het thermoregulatiesysteem wordt 
overbelast, zoals een skivakantie, extreme inspanning of het nemen van een warm bad (Hensel 
1981; Stoops, 2004). Het uitgebreide thermoregulatiesysteem van het lichaam is voor de mens 
dus van levensbelang. 
 
Het thermoregulatiesysteem is volgens Hensel (1981) opgebouwd uit een autonome, een 
gedragsmatige en een technische component (zie figuur 2.1). In dit hoofdstuk zullen de 
verschillende componenten aan de orde komen. De technische component wordt hier echter niet 
apart behandeld, omdat deze ook tot het menselijk gedrag kan worden gerekend. Het bouwen van 
huizen en het inschakelen van de verwarming kan immers als menselijk gedrag worden 
beschouwd. Voordat het thermoregulatiesysteem van de mens aan bod komt, zal eerst worden 
ingegaan op de warmtebalans van het menselijk lichaam, thermoreceptie en thermische sensatie. 
 

Figuur 2.1 Schematisch diagram van het autonome, gedragsmatige en technische thermoregulatiesysteem van de mens 
(Hensel, 1981). 
 

2.1 De warmtebalans van het menselijk lichaam 
Voor het goed functioneren van de mens is het van belang dat de kerntemperatuur (de 
temperatuur van de vitale organen en de hersenen) binnen een bepaalde bandbreedte constant 
wordt gehouden. Om dit te verwezenlijken, dienen de warmteproductie in het lichaam en de 
warmteopname van het lichaam over langere tijd in balans te zijn met de warmteafgifte van het 
lichaam. De verschillende elementen die een rol spelen in de warmtebalans van het menselijk 
lichaam worden in deze paragraaf nader toegelicht. 
 
2.1.1 Warmteproductie 
In het menselijk lichaam vindt de meeste warmteproductie plaats in de lever, de hersenen en het 
hart (Arens et al., 2006). Wanneer het lichaam in beweging is, wordt ook warmte geproduceerd in 
de spieren. De totale hoeveelheid energie die in het lichaam wordt geproduceerd, wordt het 
metabolisme genoemd. Het metabolisme wordt meestal gerelateerd aan de lichaamsoppervlakte 
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en wordt dan uitgedrukt in met; 1 met staat hierbij voor een metabolisme van 58,15 Wm-2 
(Parsons, 2003). 
Om het metabolisme van verschillende individuen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt vaak 
naar het basaal metabolisme gekeken. Dit is de energieproductie in het lichaam in rusttoestand. 
Het basaal metabolisme ligt bij mannen hoger dan bij vrouwen en neemt af naarmate de mens 
ouder wordt. Zo is het basaal metabolisme van een pasgeborene per oppervlakte-eenheid 
ongeveer twee keer zo groot als van een bejaard persoon (Clark en Edholm, 1985).  
 
Naast leeftijd en geslacht is het metabolisme afhankelijk van veel andere factoren. De temperatuur 
van de omgeving is bijvoorbeeld een belangrijke parameter die het metabolisme beïnvloedt. 
Naarmate de omgevingstemperatuur lager wordt en onder de thermoneutrale waarde van 30°C 
komt, neemt het metabolisme toe onder invloed van hormonen en rillen (zie paragraaf 2.4.2) 
(Richards, 1973). Ook neemt het metabolisme toe wanneer de lichaamstemperatuur hoger wordt: 
het zogenaamde Q10-effect. Uit onderzoek is gebleken dat de factor Q10 tussen de twee en drie ligt 
(Clark en Edholm, 1985). Dit houdt in dat het metabolisme met een factor twee tot drie toeneemt 
wanneer de kerntemperatuur met 10°C stijgt. Het activiteitsniveau van de mens is een andere 
parameter die erg bepalend is voor het metabolisme. In tabel 2.1 zijn voor verschillende 
activiteiten waarden voor het metabolisme opgenomen. Het metabolisme wordt daarnaast ook 
beïnvloed door het gebruik van medicijnen en alcohol (Parsons, 2003). 
 
Tabel 2.1 Waarden voor het metabolisme voor verschillende typen activiteit (ISO 7730, 2005). 

Metabolisme Activiteit 
W/m2 met 

Rust, liggend 46 0.8 
Rust, zittend 58 1.0 
Lichte activiteit, zittend (kantoor, huis, school, laboratorium) 70 1.2 
Lichte activiteit, staand (winkels, laboratorium, lichte industrie) 93 1.6 
Gemiddelde activiteit, staand (verkoper, huishoudelijk werk, werk aan machine) 116 2.0 
Lopen (op gelijk niveau): 
2 km/u 
3 km/u 
4 km/u 
5 km/u 

 
110 
140 
165 
200 

 
1.9 
2.4 
2.8 
3.4 

   
2.1.2 Warmteuitwisseling met de omgeving 
Tussen het menselijk lichaam en zijn omgeving vindt warmteuitwisseling plaats door middel van 
convectie, straling, geleiding en verdamping, waarbij het lichaam onder normale omstandigheden 
warmte afstaat aan zijn omgeving. Kleding zorgt hierbij voor een thermische weerstand tussen het 
menselijk lichaam en de omgeving en speelt dus een belangrijke rol bij de warmteuitwisseling (zie 
paragraaf 3.1.6).  
 
In een neutrale omgeving, waarbij in het lichaam geen actieve thermoregulatie plaatsvindt, draagt 
verdamping voor ongeveer 25% bij aan de totale warmteafgifte. Verdamping vindt hierbij zowel 
plaats aan het huidoppervlak als via de ademhaling. De overige 75% van de warmteafgifte vindt 
plaats via convectie (via de huid en ademhaling), straling en geleiding (Arens et al., 2006). Onder 
normale binnencondities zijn het convectieve en het stralingsaandeel ongeveer aan elkaar gelijk. 
De convectieve warmteoverdracht aan het huidoppervlak neemt echter aanzienlijk toe wanneer 
het lichaam in beweging is of de luchtsnelheid hoog is. Het aandeel van de warmtegeleiding in de 
totale warmteuitwisseling is in de meeste situaties erg klein (±3%), doordat slechts een klein deel 
van het lichaam in direct contact staat met omringende objecten. De warmtegeleidingscomponent 
wordt in de warmtebalans daarom meestal verwaarloosd. Naarmate het activiteitsniveau hoger 
wordt en het lichaam meer transpireert, neemt het aandeel van de warmteafgifte door verdamping 
aanzienlijk toe (Arens et al., 2006). 
 
2.1.3 Warmteopslag 
In sommige situaties is de warmteafgifte van het lichaam kleiner dan de warmteproductie en de 
warmteopname. De mogelijkheid van het lichaam om warmte op te slaan in de weefsels, speelt 
dan een belangrijke rol (Clark en Edholm, 1985). Een gevolg van de warmteopslag is dat de 
kerntemperatuur hoger wordt. De lichaamsmassa is hierbij een bepalende factor. Voor eenzelfde 
stijging van de kerntemperatuur kan in een lichaam met een grote massa namelijk meer warmte 
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worden opgeslagen dan in een lichaam met een kleine massa. Warmteopslag is een korte termijn 
mechanisme. Over een langere periode dient de warmteopslag nul te bedragen, zodat het lichaam 
de juiste kerntemperatuur behoudt. 
 
2.1.4 Warmtebalansvergelijking 
De warmtebalansvergelijking van het menselijk lichaam kan op verschillende manieren worden 
weergegeven. Alle vergelijkingen bestaan echter uit de drie hiervoor aan bod gekomen 
hoofdtermen warmteproductie, warmteafgifte en warmteopslag. ASHRAE geeft de vergelijking 
voor de warmtebalans weer volgens formule 2.1 (ASHRAE, 2005), waarbij de warmteopslagterm 
over de lange termijn gelijk aan nul wordt gesteld. 
 

sk res sk sk sk res resM W Q Q (C R E ) (C E )− = + = + + + +       (2.1) 
 
Hierin is: M metabolisme      [W/m2] 
  W arbeid       [W/m2] 
  Q totale warmteverlies     [W/m2] 
  C warmteverlies door convectie    [W/m2] 
  R warmteverlies door straling    [W/m2] 
  E warmteverlies door verdamping    [W/m2] 
  sk via de huid (skin) 
  res via de ademhaling (respiration) 
 
Wanneer geen thermoregulerend mechanisme in het menselijk lichaam aanwezig zou zijn, wordt 
bij een bepaalde omgevingstemperatuur dus altijd een evenwichtssituatie bereikt tussen 
warmteproductie en warmteverlies, waarbij de kerntemperatuur de resultante is. Voor de mens is 
het echter van belang dat de kerntemperatuur constant wordt gehouden. Het 
thermoregulatiesysteem dat hiervoor zorgdraagt, zal in paragraaf 2.4 nader worden toegelicht.  
 
2.1.5 Warmteuitwisseling in het menselijk lichaam 
Om de warmtehuishouding goed in balans te kunnen houden, vindt ook in het lichaam zelf op 
verschillende manieren warmteuitwisseling plaats. Zoals in paragraaf 2.1.1 is beschreven, wordt 
de meeste warmte in de kern van het lichaam geproduceerd. Deze warmte wordt door middel van 
geleiding en convectie naar de verschillende lichaamsdelen en naar het huidoppervlak 
getransporteerd (Blatteis, 1998). Warmtegeleiding vindt plaats door de verschillende weefsels, 
waarbij de grootte van de warmtestroom afhankelijk is van het temperatuurverschil, de oppervlakte 
en de warmtegeleidingscoëfficiënt van het betreffende weefsel. Het convectieve warmtetransport 
vindt plaats via de bloedsomloop. Warm bloed vanuit de kern wordt hierbij naar de, in de meeste 
situaties koudere, extremiteiten gepompt. Via een fijn netwerk van bloedvaten, wordt het bloed 
naar de huid getransporteerd. Dit principe zorgt ervoor dat de temperatuurvariaties in het lichaam 
beperkt blijven. In koude omstandigheden kunnen echter wel grote temperatuurverschillen 
ontstaan tussen de kern en de extremiteiten, doordat vasoconstrictie optreedt (zie paragraaf 
2.4.1).  
 
2.1.6 Lichaamstemperaturen 
De lichaamstemperatuur kan behoorlijk variëren over het lichaam. In de kern blijft de temperatuur 
relatief constant, terwijl de temperatuur van de ledematen en de huid flink kan variëren. Dit komt 
doordat de ledematen en de huid een belangrijke rol spelen bij de regulering van de warmteafgifte 
naar de omgeving (zie paragraaf 2.4.1).  
 
De kerntemperatuur van het menselijk lichaam wordt relatief constant gehouden rond de setpoint 
temperatuur van 37°C. Bij deze temperatuur kunnen de verschillende biochemische processen in 
het lichaam optimaal verlopen. De kerntemperatuur is echter niet geheel constant gedurende de 
dag, maar varieert met ongeveer 0,5°C. De laagste kerntemperatuur treedt op rond 6.00u en de 
hoogste tussen 16.00 en 18.00u (Blatteis, 1998). Bij vrouwen treden daarnaast veranderingen in 
de kerntemperatuur op gedurende de menstruatiecyclus. In de luteale fase van deze cyclus ligt de 
kerntemperatuur namelijk ongeveer 0,4°C hoger dan in de folliculaire fase. Bij vrouwen die een 
anticonceptiepil gebruiken, is echter gebleken dat er geen verschil in kerntemperatuur tussen 
beide fasen aanwezig is. Hun kerntemperatuur ligt altijd op het hogere niveau van de luteale fase 
(Baker et al., 2001). Een andere belangrijke factor die de kerntemperatuur beïnvloedt, is het 
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activiteitsniveau. Door een verhoging van het activiteitsniveau kan de kerntemperatuur met enkele 
graden toenemen en wellicht wordt ook het setpoint van de kerntemperatuur hierdoor verhoogd. 
De kerntemperatuur is dus sterk gerelateerd aan het activiteitsniveau (Clark en Edholm, 1985). 
Naast deze factoren zijn er nog andere factoren, zoals voeding en het gebruik van medicijnen, die 
de kerntemperatuur kunnen beïnvloeden. Normaal gesproken zal de kerntemperatuur hierdoor 
niet meer dan ±2°C fluctueren rondom de gemiddelde waarde (Blatteis, 1998). 
 
In een thermoneutrale omgeving (een situatie waarin geen thermoregulatie optreedt) ligt de 
gemiddelde huidtemperatuur rond 33°C. De huidtemperatuur hangt echter behoorlijk af van de 
positie op het lichaam (zie tabel 2.2) en is gerelateerd aan de omgevingstemperatuur (Clark en 
Edholm, 1985). Onder koude omstandigheden zijn er grote variaties in huidtemperatuur aanwezig 
ten gevolge van vasoconstrictie, zie paragraaf 2.4.1. De vingers en de neus hebben dan de 
laagste huidtemperatuur en de nek de hoogste. Onder warme omstandigheden is de 
temperatuurverdeling over het lichaam erg homogeen. De vingers en voeten hebben dan juist de 
hoogste huidtemperatuur ten gevolge van vasodilatatie, zie paraaf 2.4.1 (Arens et al., 2006). 
 
Tabel 2.2 Huidtemperaturen en procentuele huidoppervlakte van verschillende lichaamsdelen voor een volwassen man in 
rust in een thermoneutrale omgeving (Blatteis, 1998). 
 % van totale huidoppervlakte [%] Huidtemperatuur [°C] 
Hoofd 6 34.6 
Romp 36 34.6 
Bovenarmen 8 33.0 
Onderarmen 6 30.8 
Handen 5 28.6 
Dijbenen 19 33.0 
Kuiten 13 30.8 
Voeten 7 28.6 

 

2.2 Thermoreceptie 
Thermoreceptie wordt gedefinieerd als een proces waarin verschillende niveaus van warmte 
(temperaturen) worden gedetecteerd door levende wezens (Hensel, 1981). Temperatuurgevoelige 
receptoren, oftewel thermoreceptoren, zijn zowel in de huid als in de hypothalamus aanwezig. 
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat ook op andere plaatsen in het lichaam, zoals de 
buikholte, temperatuurgevoelige receptoren aanwezig zijn (Hensel, 1981; Arens et al., 2006). Hier 
bestaat echter nog veel onduidelijkheid over.  
 
De thermoreceptoren in de opperhuid (ongeveer 200μm onder het huidoppervlak) bestaan uit vrije 
zenuwuiteinden en zijn via zenuwbanen verbonden met de hypothalamus. In de hypothalamus 
wordt de informatie van alle thermoreceptoren die zich in het lichaam bevinden, geïntegreerd. Op 
basis van deze informatie worden de verschillende thermoregulatiemechanismen aangestuurd.  
 
Bij thermoreceptoren kan onderscheid worden gemaakt tussen warmte- en koudereceptoren. 
Beide typen receptoren vertonen activiteit bij een ander temperatuurbereik. Bij de lage 
temperaturen (<30°C) geven alleen de koudereceptoren pulsen af en bij de hoge temperaturen 
(>42°C) zijn alleen de warmtereceptoren actief, zie figuur 2.2. In het tussenliggende gebied (30-
42°C) vertonen zowel de koude- als de warmtereceptoren activiteit. In het pijngebied, bij extreem 
hoge of extreem lage temperaturen, zijn de thermoreceptoren niet meer actief en worden de 
pijnreceptoren in werking gesteld (Guyton en Hall, 2000).  
 
Bij een constante temperatuur geven de thermoreceptoren statische pulsen af, waarbij de 
frequentie van de pulsen afhankelijk is van de temperatuur, zie figuur 2.3. Bij een plotselinge 
opwarming reageert een warmtereceptor, ongeacht de begintemperatuur, altijd met een te grote 
toename van de pulsfrequentie. Bij een plotselinge afkoeling wordt juist gereageerd met een flinke 
vermindering van de pulsfrequentie. De koudereceptoren in de huid reageren precies 
tegengesteld. Dit mechanisme is weergegeven in figuur 2.3. De thermoreceptoren worden niet 
geprikkeld door mechanische stimuli (Hensel, 1981). 
 
 
 
 



2. Thermoregulatie “Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” 
   
 

8 
 
 

 

Figuur 2.2 Pulsfrequentie van koude-, warmte- en pijnreceptoren bij verschillende temperaturen (Guyton en Hall, 2000). 
 

Figuur 2.3 Algemene eigenschappen van thermoreceptoren (Hensel, 1981). 
 
Het aantal warmtegevoelige receptoren in de huid is aanzienlijk kleiner dan het aantal 
koudereceptoren (verhouding 1:10). Hierdoor is het menselijk lichaam gevoeliger voor koude dan 
voor warmte (Arens et al., 2006). Daarnaast is het lichaam niet op alle plaatsen even gevoelig 
voor warmte of koude. Vooral in de huid van de extremiteiten en het hoofd zijn veel 
thermoreceptoren aanwezig (Clark en Edholm, 1985). Bij de berekening van de gemiddelde 
huidtemperatuur kan hier rekening mee worden gehouden. 
 

2.3 Thermische sensatie 
Thermische sensatie is gerelateerd aan hoe mensen zich ‘voelen’ (warm, neutraal, koud etc.) en is 
hierdoor zowel een zintuiglijke gewaarwording als een psychologisch fenomeen (Parsons, 2003). 
Het is van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen thermische sensatie en waarde-
oordelen, zoals comfortabel en acceptabel. Thermische sensatie kan theoretisch gezien niet 
worden uitgedrukt in fysische of fysiologische grootheden. Uit onderzoek is echter gebleken dat er 
wel een empirisch verband bestaat tussen de thermische sensatie en de fysische condities en 
fysiologische respons (zie hoofdstuk 3 en 4).  
 
Uit onderzoek is gebleken dat de intensiteit van warmte- en koudesensatie uitgedrukt kan worden 
als een functie van de huidtemperatuur, de snelheid waarmee de huidtemperatuur verandert en 
het oppervlak dat wordt geprikkeld (Hensel, 1981). Indien de snelheid waarmee de 
huidtemperatuur verandert hoog is, wordt de omgeving bij een kleiner absoluut 
temperatuurverschil als warm of koud ervaren, dan wanneer de snelheid waarmee de 
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huidtemperatuur verandert laag is. In figuur 2.4 zijn de resultaten uitgezet van een onderzoek 
waarbij een oppervlakte van 20 cm2 van de onderarm is blootgesteld aan verschillende 
temperatuurwisselingen. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat de temperatuur waarbij de onderarm als 
koud wordt ervaren, hoger is wanneer de snelheid waarmee de temperatuur daalt hoog is dan 
wanneer deze laag is. Voor andere lichaamsdelen en andere afmetingen van het blootgestelde 
oppervlak liggen de drempelwaarden bij andere temperaturen.  

 
Benzinger (1963) heeft aangetoond dat ook de kerntemperatuur een rol speelt in de thermische 
sensatie, met name onder warme omgevingscondities. De bijdrage van de huidtemperatuur aan 
de thermische sensatie blijkt echter veel groter te zijn dan die van de kerntemperatuur (Clark en 
Edholm, 1985). Thermische sensatie is daarnaast ook afhankelijk van ervaring, acclimatisatie en 
persoonlijke verschillen. De mens is hierdoor geen goed meetinstrument en kan geen goede 
inschatting maken van de temperatuur (Parsons, 2003). Een voorbeeld hiervan is een onderzoek 
waarbij de ene hand van een persoon in warm water en de andere in koud water wordt gehouden. 
Wanneer beide handen na enkele minuten in water van 30°C worden gehouden, blijkt de ene 
hand warm aan te voelen en de andere koud. Dezelfde temperatuur wordt dus anders 
waargenomen door de verschillende voorafgaande omstandigheden (Clark en Edholm, 1985).  
 

2.4 Het autonome thermoregulatiesysteem 
Zoals in paragraaf 2.1 is beschreven, probeert de mens zijn kerntemperatuur binnen een bepaalde 
bandbreedte rond 37°C te houden door zijn warmteproductie en warmteafgifte aan te passen. In 
het menselijk lichaam zijn hiertoe verschillende regelmechanismen aanwezig, welke onbewust 
worden ingeschakeld. Het totaal van deze regelmechanismen wordt het autonome 
thermoregulatiesysteem genoemd.  
 
Het autonome thermoregulatiesysteem van de mens is complex; het wordt bepaald door 
verschillende regelende variabelen en bestaat uit meerdere regulerende mechanismen (Hensel, 
1981). Het systeem bestaat uit meerdere sensoren, meerdere feedback loops en meerdere 
outputs. In figuur 2.5 is een schematische weergave van het autonome thermoregulatiesysteem 
van de mens te zien. De regulerende variabele is niet de temperatuur van een bepaald deel van 
de kern van het lichaam, maar een geïntegreerde waarde van meerdere temperaturen: een 
gewogen gemiddelde lichaamstemperatuur. Verstoring van de lichaamstemperatuur kan zowel 
worden veroorzaakt door interne warmteproductie als door een koude of warme omgeving. In het 
geval de omgeving de oorzaak is voor de thermische verstoring, zorgen signalen vanuit de 
thermoreceptoren in de huid ervoor dat de verstoring opgemerkt wordt voordat deze de kern van 
het lichaam heeft bereikt. De thermoreceptoren in de huid reageren niet alleen op de absolute 
temperatuur, maar ook op de snelheid waarmee de temperatuur verandert (zie paragraaf 2.2). De 
combinatie van deze mechanismen is zo effectief dat snelle afkoeling of opwarming resulteert in 
een tegengestelde verandering van de interne temperatuur.  

Figuur 2.4 Gemiddelde drempelwaarden voor warmte- en koudesensatie aan de onderarm (20 cm2). De gestippelde lijn 
geeft de drempelwaarden weer, de doorgetrokken lijn geeft de duidelijke sensaties aan (Hensel, 1981). 
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Soms komt de mens in extreme situaties terecht. De beschikbare energie moet dan worden 
verdeeld over de verschillende lichaamsfuncties. In dergelijke situaties blijkt het 
thermoregulatiesysteem vaak prioriteit te hebben (Hensel, 1981). In het geval er weinig water 
beschikbaar is, blijft de zweetproductie bijvoorbeeld doorgaan, terwijl het lichaam wordt 
gedehydrateerd. Toch is het thermoregulatiesysteem niet altijd in staat de kerntemperatuur 
voldoende constant te houden, waardoor een verhoging of verlaging van de kerntemperatuur 
optreedt. Een verhoging van de kerntemperatuur boven de normale bandbreedte wordt 
hyperthermie genoemd; een dergelijke verlaging noemt men hypothermie.  
 
In navolgende subparagrafen worden de verschillende regelmechanismen van het 
thermoregulatiesysteem kort toegelicht. 
 
2.4.1 Vasoactiviteit 
Het lichaam heeft de mogelijkheid om de warmteafgifte naar de omgeving te beïnvloeden door het 
aanpassen van de mate van doorbloeding. Als het lichaam extra warmte wil verliezen, worden de 
bloedvaten verwijd, zodat gemakkelijker warmte aan het omringende weefsel kan worden 
afgegeven. Dit mechanisme wordt vasodilatatie genoemd. De temperatuur van de extremiteiten 
neemt hierdoor toe. In het geval het lichaam zoveel mogelijk warmteverlies wil tegengaan, treedt 
vasoconstrictie op. Dit houdt in dat de bloedvaten zoveel mogelijk worden vernauwd, zodat het 
warmteverlies naar het omringende weefsel wordt beperkt. Er blijft nog wel voldoende bloed naar 
de cellen stromen om het zuurstofniveau ten behoeve van de celactiviteit op peil te houden. De 
temperatuur van de extremiteiten daalt ten gevolge van vasoconstrictie. 
 
In de ledematen treedt ook warmteuitwisseling op tussen koud bloed dat van de huid afkomt en 
bloed dat rechtstreeks van de kern afkomstig is. In een koude situatie wordt het koude bloed uit de 
ledematen opgewarmd door het warme bloed uit de kern, doordat de aders dicht bij de slagaders 
gelegen zijn. Door de afname van de temperatuur van het toegevoerde bloed neemt de 
warmteafgifte naar de omgeving af. Dit principe wordt ook wel countercurrent heat exchange 
genoemd (Blatteis, 1998). 
 
Lichaamsdelen die vaak worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals de vingers, 
handen, voeten en oren, beschikken over een extra controlemechanisme om hun temperatuur en 
daarmee de warmteafgifte naar de omgeving te beïnvloeden. In deze delen van het lichaam zijn 
veel zogenaamde arterioveneuze anastomosen (AVA’s) aanwezig (zie figuur 2.6), welke een 
belangrijke rol spelen bij vasoconstrictie en vasodilatatie. Wanneer het lichaam warm is en de 
AVA’s volledig openstaan, gaat het bloed vanuit de slagader direct naar de veneuze plexus (zie 
figuur 2.6), waardoor de warmteafgifte naar de omgeving toeneemt (Blatteis, 1998).  
 

Figuur 2.5 Schematische weergave van het autonome thermoregulatorisch systeem van de mens (Hensel, 1981). 



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” 2. Thermoregulatie
 
   

 11
 
 

Figuur 2.6 Bloedvatenstelsel in de huid (Guyton en Hall, 2000). 
 
In een thermoneutrale situatie wisselen vasoconstrictie en vasodilatatie elkaar continu af. De 
periode van deze fluctuaties ligt in de orde van grootte van 1 minuut (Hensel, 1981). Uit onderzoek 
van Wang et al. (2006) blijkt dat de huidtemperatuur van de vinger onder thermoneutrale 
omstandigheden met 1 tot 2°C fluctueert, waarbij de periode 2 tot 5 minuten bedraagt. 
 
2.4.2 Verhoging van de warmteproductie 
Wanneer het menselijk lichaam in een koude omgeving onvoldoende in staat is om door middel 
van vasoconstrictie zijn kerntemperatuur op peil te houden, wordt het metabolisme verhoogd. 
Allereerst wordt geprobeerd om door middel van non-shivering thermogenese de kerntemperatuur 
te verhogen. Wanneer dit mechanisme niet effectief genoeg is, zal het lichaam de spieren 
samentrekken en vervolgens gaan rillen (Blatteis, 1998).  
 
Bij non-shivering thermogenese vindt warmteproductie plaats doordat het metabolisme in het 
zogenaamde bruine vetweefsel wordt verhoogd. De mate waarin het metabolisme toeneemt, is 
daarom afhankelijk van de hoeveelheid bruin vetweefsel dat in het lichaam aanwezig is (Blatteis, 
1998). Non-shivering thermogenese is zowel een functie van de huid- als de kerntemperatuur 
(Hensel, 1981). 
Rillen kan worden omschreven als het gelijktijdig asynchroon samentrekken van de spiervezels in 
zowel de buig- en strekspieren (Bligh, 1985). Door deze activiteit wordt warmte geproduceerd 
zonder externe arbeid te verrichten. Het rillen kan variëren in intensiteit en kan de metabolische 
warmteproductie flink laten stijgen. Bij een persoon in rust kan de metabolische warmteproductie 
door rillen bijvoorbeeld toenemen van 70 Wm-2 tot 200 Wm-2 (Parsons, 2003). De warmteproductie 
ten gevolge van rillen (Mshiv) kan worden berekend met behulp van formule 2.2 (ASHRAE, 1997).  
 

shiv sk crM 19.4 (33.7 T ) (36.8 T )= ⋅ − ⋅ −       (2.2) 
 
Zowel de huid- (Tsk) als de kerntemperatuur (Tcr) blijken van invloed te zijn op de mate waarin rillen 
optreedt. Het is echter nog onduidelijk of rillen begint in de extremiteiten of juist in de kern van het 
lichaam (Blatteis, 1998). 
 
2.4.3 Piloerectie 
Piloerectie, beter bekend als kippenvel, treedt op als de huid koud wordt en heeft als doel het 
warmteverlies via de huid te beperken. Hiertoe wordt de lichaamsbeharing opgericht, waardoor 
een stilstaande luchtlaag wordt gecreëerd tussen het lichaam en zijn omgeving. Bij mensen draagt 
dit mechanisme nauwelijks bij tot de thermoregulatie, doordat de mens relatief onbehaard is en in 
de meeste situaties kleding aan heeft (Parsons, 2003).  
 
2.4.4 Zweten 
Als de lichaamstemperatuur stijgt en de warmteafgifte naar de omgeving onvoldoende kan worden 
verhoogd door middel van vasodilatatie, wordt over het gehele lichaam zweet afgescheiden om 
door middel van verdamping afkoeling mogelijk te maken. Wanneer de huid- en kerntemperatuur 
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verder stijgen, wordt vasodilatatie nog meer gestimuleerd door het zweten. Vasodilatatie zorgt op 
haar beurt weer voor voldoende bloedtoevoer, waardoor de aanvoer van vloeistof naar de 
zweetklieren mogelijk wordt gemaakt (Parsons, 2003).  
 

2.5 Thermoregulatie door middel van gedrag 
Een andere belangrijke manier voor de mens om zijn lichaamstemperatuur te reguleren is door 
middel van gedrag. De mens is voortdurend bezig zichzelf te beschermen tegen zijn omgeving en 
een zo hoog mogelijke mate van comfort te creëren: het opzoeken van een beschutte plek 
(woning), het aantrekken van kleding etcetera. Vaak is het voor de mens moeilijk deze 
gedragsmatige aanpassingen vrijwillig tegen te gaan. Als schaars geklede mensen bijvoorbeeld 
gedurende langere tijd in een koude ruimte verblijven, passen ze automatisch hun houding aan 
om het warmteverlies te beperken, terwijl hen van tevoren is verteld dat dit niet mag (Parsons, 
2003). Toch zoekt de mens ook regelmatig situaties op waarin hij zich in eerste instantie minder 
comfortabel voelt, zoals in de sauna. Deze oncomfortabele situaties leiden uiteindelijk toch tot een 
hogere mate van comfort (Hensel 1981; Stoops, 2004). 
 

2.6 Individuele verschillen in thermoregulatie 
Tussen individuen onderling bestaan grote verschillen in thermoregulatie. Deze verschillen kunnen 
worden toegeschreven aan de volgende aspecten, in volgorde van belangrijkheid (Havenith, 
1985): 
 Acclimatisatiegraad. De mate van warmteacclimatisatie heeft invloed op de 

zweetkarakteristiek en de capaciteit van de bloedcirculatie. Hierdoor is de thermische 
belasting op het lichaam kleiner wanneer de acclimatisatiegraad hoog is. Ook gedurende de 
seizoenen treedt acclimatisatie op. Zo is uit onderzoek (Van Ooijen et al., 2004) gebleken dat 
wanneer personen worden blootgesteld aan een koude omgeving in de winter het 
metabolisme in het lichaam (thermoregulatiemechanisme om de kerntemperatuur op peil te 
houden) meer toeneemt dan in de zomer. 

 Fysieke conditie. De fysieke conditie heeft invloed op de thermoregulatie, doordat deze de 
capaciteit van de bloedcirculatie beïnvloedt. 

 Antropometrische verschillen. De lichaamskenmerken zijn bepalend voor de 
warmteuitwisselingsoppervlakte (lichaamsoppervlakte), de isolatie (vetgehalte) en de 
gewichtsbelasting (niet actieve lichaamsmassa). 

 Hydratatieniveau. Dit beïnvloedt de plasma-osmolariteit en het plasmavolume. De plasma-
osmolariteit heeft invloed op de werking van de thermoregulatiecentra in de hersenen en heeft 
direct effect op de zweetklieren. Het plasmavolume beïnvloedt de efficiëntie van het hart en de 
bloedcirculatie. 

 Tijd van de dag. Gedurende de dag treden variaties op in de zweetkarakteristiek, de 
huiddoorbloeding en de kerntemperatuur (zie ook paragraaf 2.1.6). 

 Geslacht. De meeste verschillen in thermoregulatie tussen mannen en vrouwen kunnen 
worden toegeschreven aan antropometrische verschillen en verschillen in de fysieke conditie. 
Wanneer deze verschillen worden geëlimineerd, blijkt echter dat bij vrouwen de 
zweetproductie lager ligt dan bij mannen. Doordat bij vrouwen een groter gedeelte van het 
zweet verdampt dan bij mannen, geven zij hun warmte op een efficiëntere manier af aan hun 
omgeving, waardoor ze toch in staat zijn hun kerntemperatuur op het juiste niveau te houden 
(Kaciuba-Uscilko en Grucza, 2001). Bij vrouwen treedt daarnaast gedurende de 
menstruatiecyclus een variatie in de kerntemperatuur op van ongeveer 0,4°C (zie paragraaf 
2.1.6). Door de antropometrische en fysieke verschillen beginnen mannen in een warme 
omgeving bij een lagere kerntemperatuur te zweten dan vrouwen en ligt de drempelwaarde 
voor vasodilatatie bij mannen lager. Vrouwen zijn in koude omgevingen beter in staat om hun 
warmtegeleiding van de kern naar de huid te beperken, waardoor zij een lagere 
huidtemperatuur hebben (Hensel, 1981). 

 Leeftijd. Bij ouderen werkt het thermoregulatiesysteem minder efficiënt. Vooral in koude 
omgevingen zijn ouderen minder goed in staat om de verhoogde warmteafgifte naar de 
omgeving te compenseren (Hensel, 1981). Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een verminderde fysieke conditie (Havenith, 1985).  
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Onder koude omstandigheden blijken mensen verschillende thermoregulatieprincipes aan te 
wenden om hun kerntemperatuur op peil te houden. Bij sommige mensen treedt een hoge mate 
van vasoconstrictie op, wat resulteert in een groot temperatuurverschil tussen de kern en de 
extremiteiten en een afname van de warmteafgifte naar de omgeving. Deze mensen reguleren 
hun kerntemperatuur dus door het aanpassen van de isolatiewaarde van hun lichaam. Andere 
mensen reguleren hun kerntemperatuur door het verhogen van hun metabolisme. Combinaties 
van beide mechanismen komen ook voor. Uit onderzoek is gebleken dat de mate waarin de 
mechanismen actief zijn een recht evenredig verband met elkaar vertonen (Van Marken 
Lichtenbelt et al., 2002). 
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3 Thermisch comfort 

De Engelse term ‘thermal comfort’ wordt vaak gedefinieerd als ‘that condition of mind which 
expresses satisfaction with the thermal environment’ (ISO 7730, 2005). Het begrip ‘thermal 
comfort’ wordt in het Nederlands zowel met thermische behaaglijkheid als met thermisch comfort 
vertaald. De definitie voor thermisch comfort benadrukt dat thermisch comfort een psychologisch 
fenomeen is. Tot op heden is het onduidelijk waarom de mens een bepaalde omgeving als 
thermisch comfortabel beschouwt. Wel is in de loop der jaren veel onderzoek verricht naar de 
omgevingscondities die bepalend zijn voor het creëren van een thermisch acceptabele omgeving. 
Deze condities worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 
 

3.1 Algeheel thermisch comfort 
Thermisch comfort is een emotioneel gevoel welke onderscheiden kan worden van het meer 
objectieve begrip thermische sensatie, zoals in paragraaf 2.3 is beschreven. Fysiologisch gezien 
geven thermisch comfort en discomfort de algehele staat van het thermoregulatiesysteem aan. Dit 
betekent dat niet alleen de thermoreceptoren in de huid, maar ook de temperatuurgevoelige 
structuren in het centrale zenuwstelsel en andere lichaamsdelen, de mate van thermisch comfort 
bepalen. Het gaat bij thermisch comfort en discomfort dus om de algehele staat van het 
thermoregulatiesysteem (Hensel, 1981).  
 
Volgens Fanger (1970) wordt thermisch comfort bereikt als aan drie condities wordt voldaan: de 
warmtehuishouding moet in balans zijn, de zweetproductie moet binnen de comfortgrenzen blijven 
en de gemiddelde huidtemperatuur moet binnen de comfortgrenzen liggen. Volgens Lotens (1988) 
dient de gemiddelde huidtemperatuur voor een thermisch comfortabele situatie tussen de 31 en 
35°C te blijven, waarbij het optimum bij 33°C ligt. Volgens Hardy (1970) zou de gemiddelde 
huidtemperatuur bij mannen tussen de 33 en 34,5°C moeten liggen en bij vrouwen tussen de 32,5 
en 35°C. Hardy concludeert daarnaast dat voor een comfortabele situatie ook de temperatuur van 
de individuele lichaamsdelen, de zogenaamde lokale huidtemperatuur, binnen bepaalde grenzen 
moet blijven, namelijk tussen 32 en 35,5°C. Bij deze huidtemperaturen zijn zowel de koude- als de 
warmtereceptoren actief (Chatonnet, 1965). Voor de rectale temperatuur ligt het optimum volgens 
Lotens (1988) bij 37°C en treedt vanaf 38°C discomfort op, Hardy (1970) geeft voor de 
kerntemperatuur een gewenste waarde tussen 36,6 en 37,1°C aan.  
Bij lage omgevingstemperaturen hangt discomfort samen met een lage huidtemperatuur (Gagge, 
1967) en periodes van rillen (Chatonnet, 1965). Bij hoge omgevingstemperaturen is discomfort 
vooral gerelateerd aan de mate van zweten (Gagge, 1967). Bij een verandering in 
omgevingstemperatuur blijkt relatief snel een verandering in thermische sensatie op te treden, 
terwijl een verandering in thermisch comfort pas veel later optreedt (Stolwijk, 1979). Op basis 
hiervan is geconcludeerd dat thermische sensatie voornamelijk wordt bepaald door de signalen 
die worden doorgegeven door de thermoreceptoren in de huid, terwijl voor thermisch comfort ook 
de signalen van de thermoreceptoren in de kern van het lichaam een belangrijke rol spelen. In 
figuur 3.1 wordt schematisch weergegeven welke factoren van belang zijn voor de thermische 
sensatie en het thermisch comfort. 
 
Naast de staat van het thermoregulatiesysteem spelen ook andere factoren, zoals de sociale 
omgeving, verlichting en de controle over de situatie een rol bij de beleving van thermisch comfort. 
Vooral bij laboratoriumonderzoek dient men hiermee rekening te houden, aangezien de mens zich 
dan niet in zijn normale omgeving bevindt.  
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Figuur 3.1 Schematisch weergave van de fysiologische factoren die een rol spelen bij de thermische sensatie en
comfortbeleving (Hensel, 1981). 
 
De luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtsnelheid zijn de vier 
omgevingsvariabelen die de menselijke reactie op de thermische omgeving beïnvloeden. Samen 
met de metabolische warmteproductie en de kleding die door de mens wordt gedragen, vormen ze 
de zes fundamentele factoren die de menselijke thermische omgeving bepalen. De mens reageert 
namelijk op de interactie tussen deze zes factoren (Fanger, 1970). De reactie van de mens op een 
bepaalde thermische omgeving blijkt niet altijd hetzelfde te zijn: er treedt adaptatie op. Als een 
persoon bijvoorbeeld van een koude omgeving naar een warme omgeving gaat, zal hij de warme 
omgeving al bij een lagere temperatuur als ‘warm’ ervaren dan wanneer hij zich in een stationaire 
situatie zou bevinden. 
 
De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar het verband tussen de zes basisparameters die 
de menselijke thermische omgeving en het waargenomen thermisch comfort bepalen. Er is echter 
nog maar weinig bekend over de oorzaak van de grote verschillen tussen individuen (Parsons, 
2003). In navolgende subparagrafen worden de zes factoren die de thermische omgeving bepalen 
kort toegelicht. 
 
3.1.1 Luchttemperatuur 
De luchttemperatuur wordt uit praktisch oogpunt gedefinieerd als de temperatuur van de lucht 
rondom het menselijk lichaam, welke representatief is voor dat gedeelte van de omgeving dat de 
warmteuitwisseling tussen het menselijk lichaam en de lucht bepaalt (Parsons, 2003). De 
luchttemperatuur speelt een belangrijke rol bij de convectieve warmteoverdracht. Aangezien de 
luchttemperatuur op grote afstand van het menselijk lichaam anders kan zijn dan de 
luchttemperatuur die de warmteuitwisseling bepaalt, is deze temperatuur niet altijd representatief 
voor de bepaling van de warmteoverdracht. De luchttemperatuur dichtbij het lichaam is echter ook 
niet representatief, doordat het lichaam wordt omringd door een laag ‘warme’ lucht, de 
zogenaamde natuurlijke convectieve grenslaag. In staande positie bouwt deze grenslaag zich op 
vanaf de voeten en kan bij het hoofd een dikte van meerdere centimeters bereiken. De 
lichaamshouding van de persoon is hierbij uiteraard erg van invloed (Clark en Edholm, 1985). 
De luchttemperatuur in een ruimte vertoont vaak cyclische variaties ten gevolge van een 
thermostatische regeling. Wanneer de variaties kleiner zijn dan 1°C zal er geen invloed zijn op het 
thermisch comfort; grotere variaties kunnen tot oncomfortabele situaties leiden (ISO 7730, 2005). 
 
3.1.2 Stralingstemperatuur 
Door middel van straling vindt warmteuitwisseling plaats tussen alle objecten in een ruimte. De 
gemiddelde stralingstemperatuur wordt gedefinieerd als de temperatuur van een denkbeeldige 
uniforme omhulling, waarin een kleine zwarte bol op een testpositie dezelfde stralingsuitwisseling 
heeft als in de werkelijke omgeving (Parsons, 2003). Aangezien het menselijk lichaam geen 
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bolvorm heeft, kan de gemiddelde stralingstemperatuur van het lichaam niet direct gemeten 
worden met behulp van een zwarte bol. In bijlage 9 wordt hier dieper op ingegaan.  
De vlakstralingstemperatuur wordt gedefinieerd als de uniforme temperatuur van een omhulling 
waar de straling op één zijde van een klein vlak element hetzelfde is als in de niet-uniforme 
werkelijke omgeving (ISO 7726, 1998). Als voor alle zes de richtingen de vlakstralingstemperatuur 
wordt bepaald, kan hieruit de gemiddelde stralingstemperatuur worden berekend (zie bijlage 9). 
 
3.1.3 Luchtvochtigheid 
Door verdamping van vocht aan het huidoppervlak wordt warmte aan het menselijk lichaam 
onttrokken. De drijvende kracht achter dit vochttransport is het verschil in absoluut vochtgehalte 
tussen het huidoppervlak en de omgeving. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe moeilijker het voor 
de mens is om door middel van verdamping warmte aan de omgeving af te staan. De 
luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid (RV), zie formule 3.1.  
 

a

sat

pRV 100%
p

= ⋅         (3.1) 

 
Deze grootheid geeft de verhouding weer tussen de in de lucht aanwezige hoeveelheid 
waterdamp (partiële waterdampdruk (pa)) en de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij 
een gegeven temperatuur kan bevatten (verzadigingsdampdruk (psat)).  
 
In geval van warmteoverdracht door verdamping tussen de mens en zijn omgeving moet worden 
uitgegaan van de absolute vochtigheid van de lucht. Bij gematigde temperaturen (<26°C) en een 
gematigd activiteitsniveau (<2 met) is de invloed van de luchtvochtigheid op de warmte-afgifte van 
het lichaam en het waargenomen thermisch comfort gering (ISO 7730, 2005). 
   
3.1.4 Luchtsnelheid 
Luchtbewegingen rondom het menselijk lichaam kunnen de warmtestroom van en naar het 
lichaam en als gevolg daarvan de lichaamstemperatuur, beïnvloeden. In combinatie met de 
luchttemperatuur bepalen de luchtbewegingen in een ruimte namelijk de snelheid waarmee warme 
lucht of vocht van het lichaam wordt afgevoerd. Het lichaam is in staat erg lage luchtsnelheden 
(<0,1 m/s) waar te nemen (Parsons, 2003). 
Luchtbewegingen variëren in tijd, plaats en richting. In de praktijk kan alleen de absolute 
luchtsnelheid worden gemeten. Wanneer op basis van de absoluut gemeten luchtsnelheden de 
gemiddelde luchtsnelheid wordt berekend, is de gemiddelde luchtsnelheid anders dan wanneer de 
richting van de luchtsnelheid wel meegenomen zou kunnen worden. Tevens wordt er bij 
luchtsnelheidsmetingen vaak gebruik gemaakt van omnidirectionele meetinstrumenten. Het is niet 
mogelijk om hiermee de richting van de gemeten luchtsnelheid te bepalen.  
De luchtsnelheid in een ruimte wordt voor het gemak vaak beschouwd als de gemiddelde 
luchtsnelheid, gemiddeld over tijd en richting. Voor het thermisch comfort zijn echter naast de 
gemiddelde luchtsnelheid ook de variaties in de luchtsnelheid van belang (zie paragraaf 3.2.1). In 
bijlage 4 wordt dieper ingegaan op de eigenschappen van luchtstromingen in een ruimte. 
 
3.1.5 Metabolisme 
Het metabolisme is in paragraaf 2.1.1. uitgebreid aan bod gekomen en zal daarom hier niet verder 
worden toegelicht.  
 
3.1.6 Kleding 
Kleding zorgt voor een thermische weerstand tussen het menselijk lichaam en zijn omgeving. Door 
kleding wordt het temperatuurverschil tussen mens en omgeving verlaagd, waardoor de 
warmtestroom naar de omgeving door convectie en straling afneemt. Het thermisch gedrag van 
kleding is complex en dynamisch en is moeilijk te kwantificeren. Het thermisch gedrag is namelijk 
van veel factoren afhankelijk, zoals de droge thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid van de 
kleding, het vocht- en damptransport door de kleding en de houding van het menselijk lichaam 
(Parsons, 2003). Een manier om de thermische eigenschappen van kleding te beoordelen, is door 
gebruik te maken van eenvoudige thermische modellen. Dergelijke modellen zijn slechts een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid; veel factoren die van invloed zijn op het thermisch gedrag 
worden hierin buiten beschouwing gelaten.  
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Door de warmteproductie in het lichaam wordt continu naar een dynamische evenwichtssituatie 
gezocht (zie paragraaf 2.1). In de meeste situaties is de kerntemperatuur van het lichaam hoger 
dan de huidtemperatuur welke weer hoger is dan de kledingtemperatuur. Het kledingoppervlak 
heeft echter een hogere temperatuur dan de omgevingstemperatuur, doordat de omgeving ook 
voor een isolatielaag zorgt (de grens- of luchtlaag). Het thermisch model van een gekleed persoon 
(sterk vereenvoudigd) kan dus uit vier lagen opgebouwd worden gedacht: lichaam, kleding, lucht 
en omgeving.  
 
De thermische isolatiewaarde van kleding wordt meestal uitgedrukt in Clo eenheden. Eén Clo 
eenheid is de hoeveelheid thermische isolatie die benodigd is om een zittend persoon comfortabel 
te houden bij een omgevingstemperatuur van 21°C. Eén Clo eenheid komt overeen met een 
waarde van 0,155 m2KW-1. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de Clo waarde aangenomen 
wordt dat de kleding gelijkmatig over het lichaam is verdeeld.  
Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar de isolatiewaarde van kleding, waardoor 
uitgebreide databases zijn ontstaan met isolatiewaarden voor verschillende soorten kleding en 
kledingcombinaties (o.a. McCullough et al., 1985). Naast de thermische isolatiewaarde van kleding 
speelt ook de vochtdoorlatendheid van kleding een belangrijke rol voor de warmte-uitwisseling 
tussen de mens en zijn omgeving. Ook hier is, in beperktere mate, onderzoek naar verricht 
(McCullough et al., 1989). 
 

3.2 Lokaal thermisch comfort 
Thermisch oncomfortabele situaties kunnen ontstaan doordat het lichaam in zijn totaliteit te warm 
of te koud is (zie paragraaf 3.1), maar ook doordat slechts een gedeelte van het lichaam te warm 
of te koud is. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor dit lokale discomfort. Door 
Nilsson en Holmér (2003) zijn zogenaamde comfortzones gedefinieerd waarmee op basis van de 
equivalente temperatuur ter plaatse van de verschillende lichaamsdelen een uitspraak kan worden 
gedaan over het thermisch comfort van deze lichaamsdelen (zie figuur 3.2). De werkelijke 
thermische omgeving dient hiervoor te worden vertaald naar een equivalente temperatuur. De 
equivalente temperatuur wordt gedefinieerd als de temperatuur in een fictieve omsloten ruimte 
waarbij de gemiddelde stralingstemperatuur gelijk is aan de luchttemperatuur en er geen 
luchtstroming aanwezig is, zodanig dat de warmteuitwisseling door straling en convectie van een 
persoon naar de omgeving gelijk is aan de werkelijke situatie. Het verloop van de comfortzones is 
hierbij afhankelijk van de kledingeigenschappen. 
 

Figuur 3.2 Voorbeeld van comfortzones voor verschillende lichaamsdelen (Nilsson en Holmér, 2003). 
 
Lokaal thermisch discomfort kan worden veroorzaakt door tocht, stralingsasymmetrie, een grote 
verticale temperatuurgradiënt of door contact met koude of warme oppervlakken. Deze vier 
aspecten zullen in navolgende subparagrafen nader worden toegelicht. Aangezien het aspect 
tocht voor dit onderzoek erg relevant is, zal hier dieper op worden ingegaan. 
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3.2.1 Tocht 
Tocht wordt gedefinieerd als een ongewenste lokale afkoeling van het menselijk lichaam ten 
gevolge van luchtstroming. Serieuze tochtklachten komen vaak voor, terwijl de gemeten 
luchtsnelheden lager zijn dan is voorgeschreven in de normen (Fanger et al., 1988). Dit komt 
doordat de menselijke waarneming van tocht niet alleen afhankelijk is van de luchtsnelheid, maar 
ook van omgevingsfactoren zoals de luchttemperatuur en fluctuaties in de luchtsnelheid en van 
persoonlijke factoren zoals de algehele thermische sensatie en het activiteitsniveau. Daarnaast 
speelt ook de grootte van het oppervlak dat blootgesteld wordt aan tocht een rol. Verder kan de 
gevoeligheid voor tocht bij dezelfde persoon van dag tot dag variëren, bijvoorbeeld door een 
andere mate van vermoeidheid (Toftum, 2004). 
 
De thermische staat van het lichaam is van grote invloed op de waarneming van een 
luchtstroming. Als een persoon het warm heeft, wordt een luchtstroming vaak als aangenaam 
ervaren, terwijl dezelfde luchtstroming als erg oncomfortabel wordt aangemerkt wanneer de 
persoon het koud heeft. Bij mensen die zich thermisch neutraal of koel voelen en een licht 
activiteitsniveau hebben, bestaat bij temperaturen tot 22 à 23°C het risico dat een luchtstroming 
als onacceptabel wordt ervaren, zelfs bij lage luchtsnelheden (Toftum, 2004). In het algemeen kan 
dus worden gesteld dat de subjectieve waarneming van luchtstromingen negatief wordt beïnvloed 
door een koele algehele thermische sensatie. Mensen die zich warmer voelen dan neutraal, bij 
temperaturen boven 23°C of bij een verhoogd activiteitsniveau, voelen in het algemeen geen tocht 
bij luchtsnelheden die kenmerkend zijn voor het binnenklimaat (tot 0,4m/s). Bij hogere 
temperaturen, rond 30°C, zijn zelfs luchtsnelheden tot 1,6m/s acceptabel. Bij deze hoge 
luchtsnelheden kunnen echter ongewenste situaties ontstaan door een grote druk op de huid en 
de algemene hinder die wordt veroorzaakt door de luchtstroming (Toftum, 2004). Volgens Wigö 
(2005) kan onder warme omstandigheden het gewenste koeleffect worden bereikt door de 
luchtsnelheid gedurende korte perioden (5 minuten) te verhogen. Deze verhoging van de 
luchtsnelheid heeft volgens hem geen tochtklachten tot gevolg. 
 
Een luchtstroming wordt naast de luchtsnelheid en de luchttemperatuur ook gekarakteriseerd door 
de turbulentie-intensiteit. De turbulentie-intensiteit (γ) is een maat voor de fluctuaties in de 
luchtsnelheid en kan uit de gemiddelde luchtsnelheid ( v ) en de standaardafwijking (σv) worden 
berekend met behulp van formule 3.2. De turbulentie-intensiteit wordt vaak vermenigvuldigd met 
100 om een percentage aan te kunnen geven. 
 

2
vv '

v v
σ

γ = =          (3.2) 

 
Een luchtstroming met een hoge turbulentie-intensiteit wordt door meer mensen als oncomfortabel 
ervaren dan een luchtstroming met een lage turbulentie-intensiteit, terwijl de gemiddelde snelheid 
en luchttemperatuur gelijk zijn. Het maakt hierbij niet uit of de snelheidsfluctuaties periodiek of 
willekeurig zijn (Fanger et al., 1988). Volgens Mayer (1987) leidt een hoge turbulentie-intensiteit tot 
oncomfortabelere situaties doordat het convectieve warmtetransport toeneemt als de turbulentie-
intensiteit groter wordt. Madsen (1984) suggereert dat de warmtestroom zoals waargenomen door 
de thermoreceptoren in de huid het verschil veroorzaakt, doordat de warmtestroom toeneemt met 
groeiende turbulentie-intensiteit. Volgens Fanger et al. (1988) zijn de fluctuaties van de 
huidtemperatuur de oorzaak voor de grotere mate van onbehaaglijkheid bij hoge turbulentie-
intensiteit. Gedurende de fluctuaties zal het gemiddelde niveau van de huidtemperatuur niet 
significant veranderen, maar de snelheid van de verandering van de huidtemperatuur zal groter 
zijn bij een hoge turbulentie-intensiteit. Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven, geven de 
thermoreceptoren in de huid bij temperatuurveranderingen meer pulsen af, zodat het lichaam 
direct op de verwachte temperatuurverandering kan reageren. Bij blootstelling aan een turbulente 
luchtstroming zal de huidtemperatuur echter nooit ver dalen, waardoor het afgeven van extra 
pulsen eigenlijk niet nodig is. Doordat de pulsfrequentie van de thermoreceptoren wordt verhoogd, 
ontstaat voor de mens een gevoel van onbehaaglijkheid: tocht (Fanger et al., 1988).  
 
Het blijkt onvoldoende te zijn om een turbulente stroming alleen te karakteriseren door middel van 
de gemiddelde luchtsnelheid en de turbulentie-intensiteit. Er kunnen namelijk gemakkelijk twee 
turbulente stromingen worden gevonden met dezelfde gemiddelde luchtsnelheid en turbulentie-
intensiteit, maar met verschillende frequenties van de snelheidsfluctuaties (Fanger et al., 1988). 
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Uit onderzoek van Fanger en Pedersen (1977) is gebleken dat de frequentie van de 
snelheidsfluctuaties ook invloed heeft op de waarneming van tocht. Maximaal discomfort wordt 
ervaren wanneer de luchtsnelheid fluctueert met een frequentie tussen de 0,3 en 0,5 Hz. Zhou et 
al. (2002) vonden hiervoor echter waarden tussen de 0,2 en 0,6 Hz. Metingen in kantoren met 
mechanische en natuurlijke ventilatie laten zien dat meer dan 60% van de metingen resulteerden 
in een equivalente frequentie tussen 0,3 en 0,5 Hz (Zhou et al., 2002). 
 
Ten slotte blijkt ook de richting van de luchtstroming de sensatie van tocht te beïnvloeden. Uit 
onderzoek van Zhou (1999) en Mayer en Schwab (1988) is gebleken dat bij gelijke luchtsnelheid 
een luchtstroming van onderaf resulteert in het hoogste percentage ontevredenen, terwijl 
luchtstroming van bovenaf resulteert in het laagste percentage ontevredenen. Volgens Toftum et 
al. (1997) is het effect van de richting van de luchtstroming afhankelijk van de luchttemperatuur. Bij 
de lagere temperaturen (20 tot 23°C) voelen de meeste mensen zich oncomfortabel bij 
blootstelling aan een luchtstroming van onderaf, terwijl bij 26°C de meeste mensen zich 
oncomfortel voelen bij een luchtstroming van bovenaf.  
 
Fanger et al. (1988) hebben op basis van experimenten een model ontwikkeld waarmee het 
percentage ontevredenen ten gevolge van tocht kan worden voorspeld. Het model kan worden 
toegepast voor zittende personen (activiteitsniveau ≤ 1,2 met) bij luchttemperaturen tussen de 20 
en 26°C. Het draught rating model van Fanger veronderstelt dat het percentage van de mensen 
dat wordt gehinderd door tocht bestaat uit een statische (PDs) en een dynamische component 
(PDd), zie formule 3.3 en 3.4.  
 

( ) ( )bs sk a aPD a T T v 0.05= ⋅ − ⋅ −        (3.3) 

 

( ) ( )bd a sk a aPD c v Tu T Τ v 0.05= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ −       (3.4) 

 
In deze formules staat Tsk voor de gemiddelde huidtemperatuur, Ta voor de luchttemperatuur, va 
voor de gemiddelde luchtsnelheid en Tu voor de turbulentie-intensiteit. De statische component 
wordt bepaald door de huidtemperatuur zelf en geldt voor laminaire stromingen. De dynamische 
component hangt af van de snelheid waarmee de huidtemperatuur verandert en geldt daarom 
voor turbulente stromingen. In stilstaande lucht onstaat een vrije convectiestroming langs het 
lichaam, waardoor alleen luchtsnelheden boven de 0,04-0,05 m/s door deze laag zullen dringen. 
Bij luchtsnelheden kleiner dan 0,05 m/s zal dus geen tocht worden waargenomen. Voor de 
gemiddelde huidtemperatuur (Tsk) wordt een waarde van 34°C aangenomen. De parameters a, b, 
en c zijn geschat op basis van experimenten. Het percentage ontevredenen kan dan worden 
voorspeld met behulp van formule 3.5 (Fanger et al., 1988). 
 

( ) ( ) ( ) ( )0.6223 0.6223

a a a a aPD 3.143 34 T v 0.05 0.3696 v Tu 34 T v 0.05= ⋅ − ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ −  (3.5) 

 
Toftum en Nielsen (1996b) constateerden dat de effecten ten gevolge van tocht met het model van 
Fanger werden onderschat voor mensen die fysiek werk verrichten in een gematigd koud klimaat. 
Zij hebben de vergelijking daarom aangepast, zodat het metabolisme en de verrichte arbeid 
kunnen worden ingevoerd, zie formule 3.6. De gemiddelde huidtemperatuur kan volgens hen 
worden bepaald met behulp van formule 3.7. In beide formules staat M voor het metabolisme en 
W voor de verrichte arbeid. 
 

( ) ( ) ( ) [ ]
0.6223

sk a a aPD T Τ v  0.05 3.143 0.37 v Tu 1 0.013 (M W 70)= − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − −  (3.6) 

 
( )sk aT 32.3 0.079 T 0.019 M W= + ⋅ − ⋅ −       (3.7) 

 
In ISO 7730 (2005) wordt het draught rating model van Fanger gehanteerd om het aantal 
personen dat ontevreden is ten gevolge van tocht te voorspellen, zie formule 3.8.  
 

( ) ( ) ( )0.62

a a aDR 34 T v 0.05 0.37 v Tu 3.14= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ +     (3.8) 
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Dit draught rating model is van toepassing op mensen die zich in een thermisch neutrale situatie 
bevinden. Toftum en Nielsen (1996a) vonden dat een verlaging in thermische sensatie met één 
punt van neutraal resulteerde in een twee tot drie keer hoger percentage ontevredenen ten 
gevolge van tocht. 
 
De draught rating modellen zijn gebaseerd op experimenten waarbij de gemiddelde luchtsnelheid 
iedere 15 minuten stapsgewijs werd verhoogd. Uit onderzoek van Griefahn et al. (1997) is echter 
gebleken dat wanneer de fysische parameters die van invloed zijn op de waarneming van tocht 
constant worden gehouden, hinder ten gevolge van tocht met de tijd toeneemt en pas na 40 tot 50 
minuten stabiliseert. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de voorgestelde modellen de effecten 
van tocht wellicht onderschatten. 
 
De hete bol anemometer (luchtsnelheidssensor) die voor dit afstudeeronderzoek is gebruikt, heeft 
een snelle responsietijd (<0,1s). In het onderzoek dat heeft geleid tot de formule voor de draught 
rating is echter een anemometer gebruikt die in het frequentiebereik van 0,1 tot 1,0 Hz een 
snellere responsietijd heeft. Hierdoor zal de turbulentie-intensiteit en als gevolg daarvan de 
draught rating worden onderschat bij toepassing van de in dit onderzoek gebruikte hete bol 
anemometer. Zo zal een onderschatting van de turbulentie-intensiteit van 20% bij een gemiddelde 
luchtsnelheid van 0,20 m/s resulteren in een onderschatting van de draught rating van 24%. In 
figuur 3.3 is te zien wat de relatieve afwijking van de draught rating is als functie van de 
turbulentie-intensiteit bij verschillende gemiddelde snelheden (Loomans en Van Schijndel, 2002). 
 

Figuur 3.3 Relatieve afwijking van de PD-waarde als functie van de turbulentie-intensiteit voor verschillende gemiddelde 
luchtsnelheden (Loomans en Van Schijndel, 2002). 
 
Tussen individuen onderling blijken grote verschillen te bestaan in gevoeligheid voor tocht. 
Volgens Griefahn en Künemund (2001) voelen vrouwen zich eerder koud dan mannen en zijn zij 
gevoeliger voor tocht. Uit onderzoek van Fanger et al. (1988) is gebleken dat vrouwen bij lage 
luchtsnelheden iets gevoeliger zijn voor tocht dan mannen. Dit verschil verdwijnt echter bij hogere 
luchtsnelheden. Mannen blijken even vaak luchtstromingen waar te nemen als vrouwen, maar 
voelen zich hierdoor minder snel oncomfortabel dan vrouwen. Mannen bereiken ook eerder een 
stationaire toestand dan vrouwen en hebben minder vaak last van koude. De verschillen tussen 
geslachten die vaak worden genoemd, worden voor een groot deel veroorzaakt door de kleding. 
Het is daarom van belang bij experimenten de kleding voor beide geslachten gelijk te houden 
(Griefahn en Künemund, 2001).  
Naast het verschil tussen de geslachten blijkt ook vermoeidheid een rol te spelen bij de 
waarneming van tocht. Het percentage dat zich oncomfortabel voelt door tocht blijkt significant 
hoger te zijn bij vermoeide mensen dan bij alerte mensen (Griefahn en Künemund, 2001). Uit 
onderzoek is verder gebleken dat leeftijd geen invloed heeft op de mate waarin tocht wordt 
waargenomen of als oncomfortabel wordt ervaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat ouderen 
meestal minder actief zijn en minder metabolische warmte produceren, waardoor men wel 
gevoeliger is voor tocht.  
De mens is niet op alle plaatsen van het lichaam even gevoelig voor tocht. De hoofdzone blijkt 
hiervoor het gevoeligst te zijn (Fanger en Christensen, 1986; Fanger et al., 1988). Vaak treden ook 
klachten op over tocht bij de armen en voeten. Naast een grotere fysiologische gevoeligheid van 
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bepaalde lichaamsdelen, heeft vooral ook kleding invloed op de mate waarin tocht wordt 
waargenomen (Fanger, 1988). 
 
3.2.2 Stralingsasymmetrie 
Stralingsasymmetrie is gedefinieerd als het verschil in de vlakstralingstemperatuur tussen twee 
zijden van het lichaam. De mate van onbehaaglijkheid ten gevolge van stralingsasymmetrie is 
afhankelijk van de grootte van de asymmetrie, of het een horizontaal of een verticaal vlak betreft 
en of het om een koude of een warme afwijking gaat. Mensen blijken het meest gevoelig te zijn 
voor stralingsasymmetrie veroorzaakt door warme plafonds of koude wanden/ramen (Olesen en 
Parsons, 2002). Het percentage ontevredenen ten gevolge van stralingsasymmetrie door warme 
of koude plafonds en wanden kan worden berekend met behulp van formule 3.9 tot en met 3.12 
(ISO 7730, 2005). In figuur 3.4 is het percentage ontevredenen ten gevolge van de verschillende 
typen stralingsasymmetrie grafisch weergegeven. In bijlage 9 wordt behandeld hoe de 
stralingsasymmetrie (ΔTpr) kan worden berekend. 
 

Figuur 3.4 Percentage ontevredenen t.g.v. warme en koude oppervlakken
(ASHRAE, 1997) 

Warm plafond (ΔTpr < 23°C): 

     
pr2.84 0.174 T

100PD 5.5
1 e − ⋅Δ= −
+

            (3.9) 

 
 
Koude wand (ΔTpr < 15°C): 

    
pr6.61 0.345 T

100PD
1 e − ⋅Δ=
+

                 (3.10) 

 
 
Koud plafond (ΔTpr < 15°C): 

    
pr9.93 0.50 T

100PD
1 e − ⋅Δ=
+

                (3.11) 

 
 
Warme wand (ΔTpr < 35°C): 

    
pr3.72 0.052 T

100PD 3.5
1 e − ⋅Δ= −
+

       (3.12) 

 
Voor koude wanden wordt meestal aangenomen dat de stralingsasymmetrie niet groter mag zijn 
dan 10°C, voor warme plafonds geldt een grenswaarde van 5°C (Parsons, 2003). Als men zich 
aan deze grenswaarden houdt, is het percentage ontevredenen niet groter dan 7%. 
 
3.2.3 Verticale temperatuurgradiënt 
De luchttemperatuur in een ruimte is vrijwel nooit overal gelijk. Doordat warme lucht lichter is dan 
koude lucht, zal warme lucht omhoog gaan. De luchttemperatuur ter hoogte van het hoofd is 
hierdoor meestal hoger dan de luchttemperatuur ter hoogte van de enkels. Wanneer dit 
temperatuurverschil groot is, kunnen oncomfortabele situaties ontstaan. Het percentage 
ontevredenen ten gevolge van een verticale (positieve) temperatuurgradiënt (ΔTa,v) tussen hoofd 
en enkels kan worden berekend met behulp van formule 3.13 (ISO 7730, 2005).  
 

 
a,v5.76 0.856 T

100PD
1 e − ⋅Δ=
+

  (ΔTa,v < 8°C)     (3.13) 

 
Om oncomfortabele situaties te vermijden, wordt aangeraden het temperatuurverschil tussen een 
hoogte van 1,1m (hoofd) en 0,1m (enkels) te beperken tot 3°C. In het geval de luchttemperatuur 
ter hoogte van het hoofd lager is dan ter hoogte van de enkels, blijken mensen aanzienlijk minder 
gevoelig te zijn voor een temperatuurgradiënt. 
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3.2.4 Contact met koude of warme oppervlakken 
Bij vrijwel alle activiteiten staat de mens in contact met het vloeroppervlak. Indien dit 
vloeroppervlak erg warm of erg koud is, kunnen oncomfortabele situaties ontstaan. Het dragen 
van schoenen is van invloed op de mate van comfort. Als schoenen worden gedragen, is namelijk 
alleen de temperatuur van het vloeroppervlak (Tf) van belang. Voor zittende mensen ligt de 
optimale vloertemperatuur dan bij 25°C. Wanneer geen schoenen worden gedragen speelt ook het 
materiaal van de vloerbedekking een rol bij de comfortbeleving (ASHRAE, 1997). 
Het percentage ontevredenen ten gevolge van een koude of warme vloer kan worden berekend 
met behulp van formule 3.14 (ISO 7730, 2005). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat mensen normale 
schoenen voor binnenshuis dragen. 
 

2
f f1.387 0.118 T 0.0025 TPD 100 94 e− + ⋅ − ⋅= − ⋅        (3.14) 

 

3.3 Individuele verschillen 
Uit onderzoek van Rohles (1973) is gebleken dat er in dynamische situaties verschil is in 
thermisch comfort tussen mannen en vrouwen. Mannen blijken zich bij dezelfde temperatuur in het 
begin namelijk warmer te voelen dan vrouwen. Dit verschil verdwijnt echter als men langer aan de 
temperatuur is blootgesteld. Mannen en vrouwen verschillen dus in adaptatie. De oorzaak hiervan 
ligt waarschijnlijk in het verschil in thermoregulatie tussen mannen en vrouwen (zie paragraaf 2.6). 
Dit blijkt ook uit verschillen tussen mannen en vrouwen in warme omstandigheden. Voor mannen 
is in dergelijke omstandigheden de relatieve luchtvochtigheid belangrijker voor het thermisch 
comfort dan voor vrouwen. Mannen zijn voor hun thermoregulatie namelijk meer afhankelijk van 
zweten, terwijl vrouwen meer regelen met behulp van vasoactiviteit. In koude omstandigheden 
hebben vrouwen het eerder oncomfortabel dan mannen door de grotere mate van vasoconstrictie, 
waardoor hun huidtemperatuur lager is (Parsons, 2002). Volgens Hensel (1981) blijken vrouwen 
minder op een verhoging van de gemiddelde lichaamstemperatuur te reageren dan mannen en 
meer op een verlaging van de lichaamstemperatuur. Vrouwen voelen zich hierdoor in een warme 
omgeving minder snel oncomfortabel dan mannen. In een koude omgeving voelen zij zich juist 
sneller oncomfortabel. In veel gevallen zijn verschillen in comfortbeleving tussen mannen en 
vrouwen echter te wijten aan verschillen in kleding (Parsons, 2002). Naast het verschil tussen de 
geslachten spelen dezelfde parameters die van invloed zijn op de thermoregulatie een rol bij de 
verschillen in de beleving van thermisch comfort (zie paragraaf 2.6).  
 
Doordat er grote verschillen bestaan tussen individuen onderling is het onmogelijk een thermische 
omgeving te definiëren waarover iedereen tevreden is; men kan alleen proberen het aantal 
ontevredenen te beperken. De individuen hebben echter wel de mogelijkheid om hun 
warmtebalans door middel van gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het aanpassen van hun 
kleding (Parsons, 2002). In principe kan er dus een situatie worden bereikt waarin iedereen 
tevreden is over zijn thermische omgeving. 
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4 Modellen ter voorspelling van thermisch comfort 

De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar het thermisch comfort van de mens en de 
voorspelling daarvan. In het algemeen zijn er twee benaderingen om thermisch comfort te kunnen 
voorspellen. Allereerst kunnen omgevingsvariabelen direct worden gerelateerd aan het thermisch 
comfort dat mensen ervaren door middel van uitgebreide onderzoeken en experimenten met grote 
aantallen proefpersonen. Fanger heeft op dit gebied veel informatie weten te verzamelen. Een 
nadeel van deze benadering is dat de ontwikkelde modellen alleen toepasbaar zijn onder 
omstandigheden die gelijk zijn aan de onderzoeksomstandigheden. 
Een andere methode is om de fysiologische respons van het menselijke lichaam op de 
omgevingsvariabelen te voorspellen. Deze fysiologische respons kan vervolgens worden 
gerelateerd aan de thermische sensatie en het thermisch comfort. Hierbij wordt aangenomen dat 
omgevingsvariabelen die dezelfde fysiologische respons tot gevolg hebben, ook leiden tot 
dezelfde subjectieve respons. De afgelopen jaren is op dit gebied veel vooruitgang geboekt, mede 
dankzij de opkomst van de computer. 
In dit hoofdstuk zullen verschillende modellen ter voorspelling van thermisch comfort nader 
worden toegelicht. 
 

4.1 Modellen op basis van proefpersonenonderzoek 
 
4.1.1 Het Fanger model 
Het meest baanbrekende onderzoek op het gebied van thermisch comfort is verricht door Fanger 
(Fanger, 1970). Hij was de eerste die onderkende dat menselijk thermisch comfort wordt bepaald 
door de combinatie van de zes basisparameters: luchttemperatuur, stralingstemperatuur, 
luchtvochtigheid, luchtsnelheid, metabolisme en kleding (zie paragraaf 3.1). Op basis van de 
warmtebalans van het menselijk lichaam (zie paragraaf 2.1) en resultaten van uitgebreid 
proefpersonenonderzoek heeft hij een methode ontwikkeld waarmee de te verwachten thermische 
sensatie voor de gemiddelde mens (Predicted Mean Vote) en het te verwachten aantal 
ontevredenen (Predicted Percentage of Dissatisfied) kan worden voorspeld.  
 
Fanger definieert drie condities waaraan voldaan moet worden om algeheel thermisch comfort te 
bereiken (Fanger, 1970): 
 de warmtebalans van het lichaam moet in evenwicht zijn (zie paragraaf 2.1); 
 de mate van zweten moet binnen de comfortgrenzen blijven (Rohles en Nevins, 1971); 
 de gemiddelde huidtemperatuur moet binnen de comfortgrenzen blijven (Rohles en Nevins, 

1971). 
 
Hieraan zou nog kunnen worden toegevoegd dat er geen sprake mag zijn van lokale thermische 
onbehaaglijkheid (zie paragraaf 3.2). De vereiste waarden voor de mate van zweten (Ersw,reg) en de 
gemiddelde huidtemperatuur (Tsk,req) om thermisch comfort te bereiken zijn zowel afhankelijk van 
het metabolisme (M) als van de externe arbeid (W), zie formule 4.1 en 4.2. 
 

rsw,reqE 0.42 (M W 58.15)= ⋅ − −        (4.1) 
 

sk,reqT 35.7 0.0275 (M W)= − ⋅ −        (4.2) 
 
Fanger veronderstelt dat de mate van discomfort afhankelijk is van de thermische belasting. De 
thermische belasting definieert hij als het verschil tussen de interne warmteproductie en het 
warmteverlies naar de omgeving voor een persoon die hypothetisch gezien de gemiddelde 
huidtemperatuur en de zweetafscheiding op de comfortwaarden houdt bij een bepaald 
activiteitsniveau. In een thermisch comfortabele situatie zal de thermische belasting nul bedragen. 
Op basis van resultaten uit onderzoek met grote aantallen proefpersonen heeft Fanger een 
formule afgeleid om de thermische sensatie van een ‘gemiddelde’ persoon te bepalen, de 
zogenaamde Predicted Mean Vote (PMV). Deze formule is een functie van de hierboven 
genoemde zes basisparameters die bepalend zijn voor het thermisch comfort. De volledige 
formule voor de berekening van de PMV is opgenomen in bijlage 1. De thermische sensatie wordt 
hierbij uitgedrukt op een 7-puntsschaal zoals is weergegeven in tabel 4.1. 



4. Modellen ter voorspelling van thermisch comfort “Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” 
   
 

24 
 
 

Tabel 4.1 7-puntsschaal thermische sensatie (ISO 7730, 2005). 
Thermische sensatie PMV 
Heet +3 
Warm +2 
Enigszins warm +1 
Neutraal 0 
Enigszins koel -1 
Koel -2 
Koud -3 

 
De PMV is in principe afgeleid voor stationaire situaties, maar geeft ook een goede benadering 
wanneer één of meerdere variabelen geringe fluctuaties vertonen. Het is dan wel van belang dat 
voor de variabelen de tijdgewogen gemiddelde waarden van het voorafgaande uur worden 
aangehouden (ISO 7730, 2005). Bij de berekening van de PMV dient er daarnaast rekening mee 
te worden gehouden dat het model alleen toepasbaar is in situaties die binnen de range liggen van 
de experimenten waarop het model is gebaseerd, zie bijlage 1. De warmtebelasting op het 
lichaam wordt in het PMV-model symmetrisch verondersteld. 
 
De PMV geeft alleen een waarde voor het te verwachten thermisch comfort van de ‘gemiddelde 
mens’. Aangezien er grote verschillen bestaan tussen individuen onderling (zie ook paragraaf 2.6 
en 3.3), zal het verschil in ervaren thermisch comfort tussen mensen behoorlijk verschillen. Fanger 
heeft daarom een formule opgesteld om aan de hand van de PMV het percentage mensen dat 
ontevreden is over het thermisch comfort (PPD) te voorspellen, zie formule 4.3.  
 

( )4 20.03353 PMV 0.2179 PMVPPD 100 95 e − ⋅ − ⋅
= − ⋅       (4.3) 

 
Hieruit blijkt dat zelfs in een thermisch comfortabele situatie (PMV=0), het aantal ontevredenen 5% 
bedraagt (zie figuur 4.1). In de gebouwde omgeving wordt meestal gesteld dat de PMV tussen -0,5 
en 0,5 moet liggen. Het percentage ontevredenen blijft dan beperkt tot 10%. Individuen kunnen 
natuurlijk ook zelf hun warmtebalans beïnvloeden door bijvoorbeeld meer kleding aan te trekken. 
Op deze manier kan het percentage ontevredenen verder worden gereduceerd. In ISO 7730 
(2005) wordt ervan uitgegaan dat mensen ontevreden zijn over hun thermische omgeving als ze 
aangeven het ‘heet’, ‘warm’, ‘koel’ of ‘koud’ te hebben. Volgens het PPD-model bedraagt het 
percentage ontevredenen in dit geval meer dan 26%. 
 

Figuur 4.1 Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) als functie van de Predicted Mean Vote (PMV) (Parsons, 2003). 
 
4.1.2 Lokaal thermisch comfort 
Op basis van proefpersonenonderzoek zijn voor de verschillende aspecten die kunnen leiden tot 
lokale onbehaaglijkheid, modellen opgesteld om het te verwachten percentage ontevredenen te 
kunnen voorspellen. Deze modellen zijn al besproken in paragraaf 3.2. 
 



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” 4. Modellen ter voorspelling van thermisch comfort
 

 25
 
 

4.2 Thermofysiologische modellen 
De afgelopen jaren zijn verschillende thermofysiologische modellen ontwikkeld. Deze modellen 
zijn meestal opgebouwd uit een ‘passief’ (geregeld) systeem en een ‘actief’ (regelend) systeem. In 
het passieve systeem wordt het menselijk lichaam gemodelleerd alsmede het warmtetransport in 
het lichaam zelf en tussen het lichaam en zijn omgeving. In het actieve systeem is het 
thermoregulatiesysteem opgenomen. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste modellen kort worden 
toegelicht. Het model van Fiala wordt hier uitgebreider behandeld, omdat dit model, in aangepaste 
vorm, in dit afstudeeronderzoek wordt toegepast. 
 
4.2.1 Het Gagge model 
In de jaren ’70 is door Nishi en Gagge een eenvoudig thermofysiologisch model ontwikkeld dat 
ook wel het twee knooppunten model wordt genoemd (Nishi en Gagge, 1977). Het passieve 
systeem van dit model bestaat uit twee concentrische lagen, de binnenste laag representeert de 
kern en de buitenste laag de schil, zie figuur 4.2. De delen van het lichaam waarin warmte wordt 
geproduceerd, worden hierbij tot de kern gerekend; alle overige delen behoren tot de schil. Beide 
lagen zijn gekoppeld door middel van de bloedsomloop en geleiding door het lichaamsweefsel. 
Aan de lagen zijn gepaste afmetingen en thermische eigenschappen toegekend. Tevens zijn in het 
model vergelijkingen voor de thermische weerstand van kleding opgenomen. Doordat 
warmteopslag in het lichaam mogelijk is, kan het model worden gebruikt in dynamische situaties, 
zij het in beperkte mate (de maximale warmteopslag is 10% van het metabolisme).  
 

Figuur 4.2 Representatie van het passieve systeem van het twee knopen model (Nishi en Gagge, 1977). 
 
In het actieve systeem is de werking van het thermoregulatiesysteem opgenomen. De 
regelsignalen in het model worden gevormd door de verschillen tussen de werkelijke temperaturen 
van de huid en de kern ten opzichte van de setpoint temperaturen (respectievelijk 34°C en 37°C). 
De signalen kunnen worden onderscheiden in warme en koude signalen en zorgen ervoor dat de 
juiste regelmechanismen in werking worden gezet: vasodilatatie, vasoconstrictie, zweten en rillen 
(zie figuur 4.3). Zodra zich een nieuwe huid- en kerntemperatuur heeft ingesteld door het in 
werking zijn van de regelmechanismen, worden deze temperaturen opnieuw vergeleken met de 
setpoint temperaturen. Eventueel kan dan weer bijstelling plaatsvinden.  
 

Figuur 4.3 Representatie van het actieve systeem van het twee knopen model (Nishi en Gagge, 1977). 
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Het model van Nishi en Gagge is hoofdzakelijk gebruikt om de ‘new effective temperature’ (ET*) 
en de ‘standard effective temperature’ (SET) te berekenen (Parsons, 2003). Deze thermische 
indices zijn door de onderzoeksgroep van Gagge ontwikkeld om het thermisch comfort van de 
mens te voorspellen. Aangezien deze indices in dit onderzoek niet zullen worden gebruikt, wordt 
er hier niet dieper op ingegaan. Voor meer informatie over deze indices wordt verwezen naar 
ASHRAE (1997). 
 
4.2.2 Het Stolwijk model 
Het model van Stolwijk (Stolwijk, 1971; Stolwijk en Hardy, 1977) ligt aan de basis voor de 
ontwikkeling van de thermofysiologische modellen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Dit 
model is aanzienlijk uitgebreider dan het Gagge model. Het passieve systeem van het model 
wordt gerepresenteerd door vijf cylinders van gepaste afmetingen (bepaald uit metingen aan 
proefpersonen) die de romp, armen, handen, benen en voeten representeren en door een bol, die 
het hoofd voorstelt. Elk van deze elementen bestaat uit vier concentrische lagen of 
compartimenten die het kernweefsel, het spierweefsel, de vetlaag en de huidlaag representeren. 
Daarnaast is er een centraal bloedcompartiment aanwezig, welke de grote aders en slagaders 
vertegenwoordigt en warmte uitwisselt met alle andere compartimenten door middel van 
convectief warmtetransport dat optreedt bij de bloedstroming naar de compartimenten. Het model 
gaat ervan uit dat het lichaam symmetrisch is; zo worden de armen bijvoorbeeld door één cylinder 
gerepresenteerd. Het totale passieve model bestaat dus uit 25 knooppunten: zes elementen, die 
elk uit vier compartimenten bestaan en een centraal bloedcompartiment, zie figuur 4.4. Per 
knooppunt wordt de dynamische energiebalans opgesteld en het metabolisme en de doorbloeding 
bepaald. De huiddoorbloeding en de gemiddelde huidtemperatuur worden berekend door de 
huiddoorbloeding en de huidtemperatuur van ieder element, naar huidoppervlakte gewogen, bij 
elkaar op te tellen. De gemiddelde lichaamstemperatuur wordt berekend uit het gemiddelde van 
alle elementtemperaturen met als weegfactor hun soortelijke warmtecapaciteit.  
 
In het model wordt uitgegaan van een gemiddelde man (1,72m, 74,4kg met een volume van 
74,4×10-3 m3). De afmetingen en thermische eigenschappen van de verschillende elementen zijn 
bepaald op basis van resultaten afkomstig uit eerder onderzoek. Doordat het menselijk lichaam in 
het Stolwijk model is opgebouwd uit verschillende lichaamsdelen, is het mogelijk de isolerende 
werking van kleding alleen aan de lichaamsdelen toe te kennen die daadwerkelijk bedekt zijn met 
kleding. Daarnaast is het mogelijk om warmteopslag in het model mee te nemen, waardoor het 
model dynamisch is.  
 

Figuur 4.4 Representatie van het passieve systeem van het 25 knopen model (Stolwijk en Hardy, 1977). 
 
Het actieve systeem van het Stolwijk model bestaat uit een temperatuurwaarnemend systeem, 
een integrerend systeem en een regulerend systeem, zie figuur 4.5. Het is een eenvoudige 
representatie van het thermoregulatiesysteem van de mens en is net als het Gagge model 
gebaseerd op setpoint waarden. Voor ieder knooppunt wordt voor de setpoint waarde in principe 
de temperatuur aangehouden die in rusttoestand in een thermoneutrale omgeving wordt bereikt. 
Indien de temperatuur in één van de 25 knooppunten afwijkt van de setpoint waarde, vindt 
bijsturing plaats door middel van de regelmechanismen. Na deze bijsturing ontstaat een nieuwe 
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situatie. Indien deze situatie weer afwijkt van de setpoint waarden, vindt opnieuw bijsturing plaats. 
Als de situatie lang genoeg duurt, zal zich op den duur een evenwichtssituatie instellen. 
 

Figuur 4.5 Representatie van het actieve systeem van het 25 knopen model (Stolwijk en Hardy, 1977). 
 
Het Stolwijk model is eigenlijk het eerste model geweest waarin het menselijk lichaam zo 
uitgebreid is opgenomen. In de jaren erna hebben veel onderzoekers getracht dit model uit te 
breiden voor verschillende toepassingen, met wisselend succes. Het gaat te ver om in dit rapport 
op al deze uitbreidingen in te gaan. Alleen het model van Fiala (Fiala, 1998) zal in de volgende 
subparagraaf nader worden toegelicht. 
 
4.2.3 Het Fiala model 
Door Fiala (1998) is een thermofysiologisch model ontwikkeld dat de thermische respons van de 
mens en de hiermee samenhangende thermische sensatie voorspelt. Hij gaat in zijn model uit van 
een gemiddelde man (73,5kg, 14% lichaamsvet, 1,9m2 huidoppervlakte en een basaal 
metabolisme van 87W). Het passieve systeem van het model is opgebouwd uit 14 cilinders 
(gezicht, nek, 2 schouders, 2 armen, 2 handen, borstkas, buik, 2 benen en 2 voeten) en een bol 
voor het hoofd (zie figuur 4.6). Elk van deze elementen bestaat uit verschillende typen weefsels 
met bijbehorende thermische eigenschappen. De weefseltypen die in het model voorkomen zijn: 
hersenweefsel, longweefsel, botweefsel, spierweefsel, orgaanweefsel, vetweefsel en twee typen 
huidweefsel (binnenste en buitenste laag). Elke weefsellaag is opgedeeld in één of meerdere 
knooppunten. Deze knooppunten liggen dichter bij elkaar in de buitenste zone, omdat hier de 
temperatuurgradiënt het grootst is.  
 
De warmteafgifte naar de omgeving is vaak niet symmetrisch, bijvoorbeeld door ongelijkmatig 
verdeelde kleding, stralingsasymmetrie of tocht. Om deze asymmetrische warmteafgifte in het 
model mee te kunnen nemen, zijn de elementen (behalve het gezicht en de schouders) verdeeld 
in meerdere sectoren. Het merendeel van de elementen is opgesplitst in drie sectoren: een 
posterieur, een anterieur en een inferieur deel (zie figuur 4.6). Het inferieure deel houdt hierbij 
rekening met de verminderde uitwisseling van stralingswarmte naar de omgeving doordat 
afscherming plaatsvindt door andere lichaamsdelen. 
 
In het passieve systeem wordt zowel de warmtehuishouding in het lichaam zelf als het 
warmtetransport naar de omgeving meegenomen. De warmtehuishouding in het lichaam zelf 
bestaat hierbij uit warmteproductie, warmtegeleiding, convectief warmtetransport via het bloed en 
warmteaccumulatie. Het warmtetransport naar de omgeving vindt plaats door middel van 
convectie, straling en verdamping (zie ook paragraaf 2.1). In het model wordt rekening gehouden 
met de houding van het lichaam (zittend of staand). Daarnaast is het mogelijk om de weerstand 
van kleding tegen warmte en vocht per individuele sector in te voeren. De differentiaalvergelijking 
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die het warmtetransport in ieder knooppunt beschrijft (Pennes bioheat equation), wordt opgelost 
met behulp van de eindige differentiemethode (Fiala et al., 1999).  
 

Figuur 4.6 Schematische weergave van het passieve systeem (Fiala et al., 1999). 
 
In het actieve systeem van het model zijn de verschillende thermoregulatiemechanismen (zweten, 
vasodilatatie, vasoconstrictie en rillen) opgenomen (zie figuur 4.7). Dit thermoregulatiegedeelte 
van het model is ontwikkeld op basis van regressieanalyse, waarbij gebruik is gemaakt van 
resultaten van een groot aantal eerdere onderzoeken. Deze onderzoeken beslaan een breed 
gebied van luchttemperaturen (5 tot 50°C) en activiteitsniveaus (0,8 tot 10 met) (Fiala et al., 2001). 
Het Fiala model is net als het Gagge en Stolwijk model gebaseerd op setpoint temperaturen. De 
setpoint temperaturen zijn hierbij verkregen door het passieve systeem bloot te stellen aan een 
thermoneutrale omgeving van 30°C (Fiala et al., 1999). Volgens Fiala zijn de gemiddelde 
huidtemperatuur, de kerntemperatuur en de snelheid waarmee de huidtemperatuur verandert de 
belangrijkste signalen voor het thermoregulatiesysteem (Fiala et al., 2001). Wanneer de 
gemiddelde huidtemperatuur of de kerntemperatuur afwijkt van de setpointwaarde of de 
huidtemperatuur verandert, treedt het thermoregulatiesysteem in werking. In bijlage 2 zijn de 
formules opgenomen waarmee kan worden voorspeld in welke mate de verschillende 
thermoregulatiemechanismen worden ingeschakeld.  
 
Met behulp van het Fiala model is het mogelijk een uitspraak te doen over de thermische sensatie 
(door Fiala dynamische thermische sensatie (DTS) genoemd). De DTS wordt voorspeld op een 
zevenpuntsschaal, uiteenlopend van -3 (koud) tot +3 (heet) (Fiala, 1998; Fiala et al. 2003). De 
koppeling tussen de fysiologische respons en de thermische sensatie is gebaseerd op statistische 
analyses van eerder uitgevoerd proefpersonenonderzoek onder een groot aantal omstandigheden. 
Volgens Fiala is het model hierdoor toepasbaar in zowel milde stationaire omgevingen als niet 
gematigde klimaten (luchttemperatuur van 13 tot 48°C), in niet-stationaire omgevingen, en van 
lage tot hoge activiteitsniveaus (0,8 tot 10 met). De dynamische thermische sensatie is volgens 
Fiala afhankelijk van de gemiddelde huidtemperatuur, de kerntemperatuur en de snelheid 
waarmee de gemiddelde huidtemperatuur verandert. De formule waarmee de DTS kan worden 
berekend is weergegeven in bijlage 2. Het effect van een natte huid ten gevolge van zweten blijkt 
een belangrijke parameter te zijn voor de voorspelling van de thermische sensatie (Parsons, 
2003). Door Fiala wordt deze parameter echter alleen indirect meegenomen in de bepaling van de 
thermische sensatie, doordat verdamping van zweet aan het huidoppervlak een daling van de 
huidtemperatuur tot gevolg heeft. 
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Figuur 4.7 Schematische weergave van het actieve systeem (Fiala et al., 2001). 
 
De afgelopen jaren heeft men bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven het Fiala model verder ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit Maastricht. In 
dit afstudeeronderzoek wordt met het aangepaste model gewerkt (zie hoofdstuk 7). Het grootste 
verschil met het Fiala model is dat rekening kan worden gehouden met individuele 
lichaamskenmerken en dat het lichaam uit 19 in plaats van 15 elementen is opgebouwd. De 
armen en benen zijn namelijk verdeeld in onder- en bovenarmen en onder- en bovenbenen. 
Doordat individuele lichaamskenmerken als lengte, gewicht en vetpercentage kunnen worden 
ingevoerd, is het mogelijk de huidtemperaturen van gezonde individuen op groepsniveau veel 
nauwkeuriger te voorspellen. Zo neemt het verschil tussen de gemeten en de met het model 
voorspelde gemiddelde huidtemperatuur hierdoor af van 0,86 tot 0,12°C. Op individueel niveau 
blijven de afwijkingen echter aanzienlijk groter (Marken Lichtenbelt et al., 2004; Marken Lichtenbelt 
et al., 2007). 
 

4.3 Thermische mannequins 
Naast empirische en thermofysiologische modellen worden ook vaak thermische mannequins 
gebruikt voor comfortonderzoek, met name in de auto-industrie (Nilsson, 2004). Een thermische 
mannequin is een representatie van het menselijk lichaam (zie figuur 4.8) en bestaat meestal uit 
meerdere segmenten, die onafhankelijk controleerbaar zijn. Thermische mannequins worden 
verwarmd, zodat de warmteuitwisseling  tussen het menselijk lichaam en de omgeving, via 
convectie, straling en geleiding, kan worden bestudeerd. Door de verdeling in meerdere 
segmenten is het mogelijk op lokaal niveau de warmteuitwisseling te onderzoeken.  
Er bestaan verschillende typen mannequins. Zo wordt bij sommige mannequins de 
oppervlaktetemperatuur constant gehouden, terwijl bij andere mannequins juist de warmteafgifte 
naar de omgeving op een constant niveau wordt gehouden, zie Nilsson (2004). Tegenwoordig 
bestaan er ook mannequins die beschikken over een ademhalingssysteem en kunnen zweten en 
bewegen. Thermische mannequins worden veelvuldig ingezet om de eigenschappen van kleding 
te bepalen. 
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Figuur 4.8 Verschillende thermische mannequins (Nilsson, 2004). 
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5 Metingen 

Om te onderzoeken in welke mate het thermisch comfort van de mens wordt beïnvloed door de 
luchtstroming die in een ruimte ontstaat wanneer een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer 
wordt toegepast in combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem, zijn metingen 
uitgevoerd in een laboratoriumopstelling. Bij deze metingen is het van belang dat de 
omstandigheden waaronder wordt gemeten, goed gedefinieerd zijn. Er is daarom gekozen om de 
metingen uit te voeren onder kantooromstandigheden. Het metabolisme van de proefpersonen 
kan onder deze omstandigheden goed worden ingeschat op basis van eerdere 
onderzoeksresultaten (zie tabel 2.1). De onderzoeksruimte is ingericht als kantoor, zodat de 
proefpersonen die deelnemen aan het onderzoek gedurende de meetsessies hun eigen 
(kantoor)werkzaamheden kunnen verrichten.  
 
Aangezien het vooraf moeilijk is in te schatten of er problemen of knelpunten optreden gedurende 
de metingen, is gestart met een pilotsessie. Op basis van de opgedane ervaringen en 
meetresultaten van deze sessie is het uiteindelijke meetprotocol op een aantal punten aangepast.  
 
In dit hoofdstuk komt allereerst de onderzoeksruimte met het hierin toegepaste ventilatie- en 
verwarmingssysteem aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de opbouw van de meetsessies en 
de proefpersonen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Ten slotte worden de verschillende 
meetmethoden die in dit onderzoek zijn gebruikt kort toegelicht en wordt ingegaan op de kalibratie 
van de gebruikte meetapparatuur. 
 

5.1 Onderzoeksruimte 
Naast het goed definieerbaar zijn van de meetomstandigheden is het nog veel belangrijker dat de 
klimaatomstandigheden waaronder de metingen worden verricht, volledig controleerbaar zijn. 
Alleen wanneer dit het geval is, kunnen betrouwbare en reproduceerbare meetresultaten worden 
verkregen. Het is daarom wenselijk de metingen in een klimaatkamer uit te voeren. Helaas is een 
dergelijke kamer op de Technische Universiteit Eindhoven niet beschikbaar, waardoor het 
noodzakelijk is de metingen uit te voeren in een ‘normale’ ruimte waar de omstandigheden minder 
goed controleerbaar zijn. De gekozen ruimte (5,4×3,6×2,7m3) is gesitueerd aan de westgevel van 
de laagbouw van het Vertigo-gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven en heeft aan de 
westgevel twee identieke ramen met een afmeting van 1,2×1,5m2, zie figuur 5.2. De overige 
wanden, de vloer en het plafond grenzen aan binnenruimten. Het plafond en de wand waarin zich 
de deur bevindt, grenzen aan een binnenruimte die in open verbinding staat met buiten, waardoor 
de temperatuur in deze binnenruimte behoorlijk fluctueert en afhankelijk is van het buitenklimaat. 
In de overige aangrenzende ruimten heerst wel een constante temperatuur. Doordat de 
scheidingswanden en het plafond niet zijn geïsoleerd en nauwelijks massa hebben, is de 
temperatuur in de aangrenzende ruimten van invloed op het klimaat in de meetruimte. Zoals in 
figuur 5.1 te zien is, daalt de oppervlaktetemperatuur van de wand (grenzend aan de ruimte die 
met buiten in verbinding staat) wanneer het buiten kouder is. De relatie tussen de 
buitenluchttemperatuur en de oppervlaktetemperatuur van het plafond is niet duidelijk. 
 

Figuur 5.1 Relatie tussen buitenluchttemperatuur en oppervlaktetemperatuur van wand (deurzijde) en plafond. 
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Figuur 5.2 Schematische weergave interieur en installaties meetruimte. 
 
5.1.1 Ventilatiesysteem 
In de meetruimte is een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer nagebootst. Hiertoe zijn boven 
beide ramen ventilatieroosters aangebracht. Bij de keuze voor het type ventilatierooster is ervan 
uitgegaan dat aan de algemeen geldende eisen ten aanzien van ventilatie moet kunnen worden 
voldaan. Volgens het Bouwbesluit 2006 (www.vrom.nlb) geldt voor kantoren een eis van 1,0 dm3s-1 
per m2 vloeroppervlak voor verblijfsruimten en 1,3 dm3s-1 per m2 vloeroppervlak voor 
verblijfsgebieden. De Rijksgebouwendienst (Rgd) (1999) stelt echter strengere eisen. Voor 
normale kantoren geldt een debiet van 1,4 dm3s-1 per m2 vloeroppervlak en voor kantoortuinen 2,8 
dm3s-1 per m2 vloeroppervlak. Bij de metingen zal worden uitgegaan van twee verschillende 
inblaasdebieten: de Bouwbesluit-eis van 1,3 dm3s-1 per m2 vloeroppervlak resulterend in een 
ventilatievoud van 1,7h-1 en de Rgd-eis van 2,8 dm3s-1 per m2 vloeroppervlak resulterend in een 
ventilatievoud van 3,7 h-1. Om dit hoogste inblaasdebiet te kunnen realiseren is gekozen voor 
kleproosters type Bingo 30 (qv=30 dm3s-1m-1) van Alusta (zie figuur 5.3 en bijlage 3). Dit type 
rooster wordt volgens de fabrikant veelvuldig toegepast in gebouwen.  
 

Figuur 5.3 Kleprooster Bingo 30 (Alusta). 
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Om het uitstromingspatroon dat bij dit rooster onder normale omstandigheden ontstaat zo goed 
mogelijk na te bootsen, is elk ventilatierooster in een zogenaamde drukdoos geplaatst. In deze 
drukdoos is over de volledige doorsnede een dik vilt met een grote weerstand gespannen (zie 
figuur 5.4). Zodra er aan de bovenzijde van de drukdoos lucht wordt toegevoerd, ontstaat een 
drukverschil over het vilt. Door de overdruk in het bovenste gedeelte van de drukdoos, gaat de 
lucht over de gehele doorsnede gelijkmatig door het vilt heen en zal de lucht over de gehele lengte 
van het ventilatierooster gelijkmatig in de ruimte worden gebracht. De drukdozen zijn aan de 
binnenzijde geïsoleerd om de warmte-uitwisseling met de omgeving te beperken. 
 

Figuur 5.4 Doorsnede drukdoos. 
 

 
5.1.1.1 Inblaastemperatuur 
De ventilatielucht wordt op mechanische wijze via de ventilatieroosters in de ruimte gebracht, 
zodat de inblaascondities van de ventilatielucht goed controleerbaar zijn. Om de temperatuur van 
de inblaaslucht te verlagen, wordt lucht uit de aangrenzende laboratoriumruimte gekoeld met 
behulp van een koelmachine. De koelmachine koelt de lucht af tot de laagst haalbare waarde. Om 
de inblaaslucht op de juiste temperatuur te krijgen, wordt de lucht, nadat deze maximaal is 
afgekoeld, weer opgewarmd met behulp van een naverwarmer (zie figuur 5.2). De temperatuur 
van de inblaaslucht wordt geregeld met behulp van een PID-regelaar. De sensor van deze 
regelaar is geplaatst in één van de drukdozen, net boven het ventilatierooster. 
 
Normaal gesproken wordt de temperatuur van de inblaaslucht bij toepassing van een 
ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer bepaald door de buitenluchttemperatuur. Aangezien het 
in de onderzoeksopstelling mogelijk is de inblaastemperatuur te regelen, dient een keuze te 
worden gemaakt voor de te hanteren inblaastemperaturen. De inblaastemperatuur is hierbij, 
tezamen met de ruimteluchttemperatuur en het inblaasdebiet, bepalend voor de worp van de 
luchtstroming (zie bijlage 4). De grootste kans op comfortproblemen is te verwachten wanneer de 
inblaastemperatuur erg laag is én de worp van de luchtstroming in de leefzone komt. Bij de 
rookproeven die in de onderzoeksruimte zijn uitgevoerd, is gebleken dat bij de laagst haalbare 
inblaastemperatuur van 10°C, de worp van de luchtstroming in de leefzone terecht komt. Er is 
daarom besloten de metingen bij deze inblaastemperatuur te verrichten. Daarnaast worden ook 
metingen uitgevoerd bij een inblaastemperatuur die nagenoeg gelijk is aan de 
ruimteluchttemperatuur. Door deze hogere inblaastemperatuur verandert het 
luchtstromingspatroon in de ruimte en bereikt de worp van de luchtstroming de leefzone niet meer 
(zie bijlage 4 en bijlage 15). In deze situatie kunnen mogelijke comfortproblemen dus niet worden 
toegeschreven aan de luchtstroming.  
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5.1.1.2 Inblaasdebiet 
Het inblaasdebiet wordt bepaald door de capaciteit van de ventilator die in de koelmachine zit. De 
koelmachine kan op twee verschillende standen worden afgesteld: high en low cool. Bij de 
zogenaamde high cool stand wordt een grotere hoeveelheid lucht door de koelmachine 
aangezogen en afgekoeld dan bij de low cool stand. Hiermee kunnen dus twee verschillende 
inblaasdebieten worden ingesteld. Met behulp van regelkleppen die in de luchtkanalen zijn 
opgenomen (zie figuur 5.2), kan het debiet verder worden bijgesteld. Tevens kan hiermee worden 
geregeld dat het toegevoerde debiet evenredig over beide ventilatieroosters wordt verdeeld. De 
hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het ventilatiedebiet zijn met de beschikbare apparatuur 
zo goed mogelijk benaderd. De uiteindelijk gerealiseerde debieten waarbij de metingen zijn 
verricht, liggen op 52 dm3s-1 (V=3,6 h-1) en 34 dm3s-1 (V=2,3 h-1). Deze debieten zijn bepaald op 
basis van meting van het drukverschil over een meetflens. In de toevoerkanalen naar beide 
drukdozen is een dergelijke meetflens opgenomen (zie figuur 5.2). Gedurende de verschillende 
meetsessies is de luchtsnelheid in het midden van het hoofdkanaal geregistreerd. Hierdoor is het 
mogelijk het inblaasdebiet op ieder gewenst moment te bepalen. In bijlage 5 worden de metingen 
die zijn uitgevoerd ter bepaling van het inblaasdebiet nader toegelicht. 
 
5.1.2 Verwarmingssysteem 
Doordat koude lucht in de onderzoeksruimte wordt gebracht, daalt de ruimteluchttemperatuur. Het 
is hierdoor noodzakelijk de ruimte te verwarmen. Vanuit de doelstelling van dit onderzoek (zie 
paragraaf 1.2), is het wenselijk de meetruimte met een lage temperatuur verwarmingssysteem te 
verwarmen. Helaas was een dergelijk systeem niet beschikbaar. Er is daarom gekozen de ruimte 
te verwarmen met behulp van normale radiatoren met elk een vermogen van 1000W. Deze 
radiatoren zijn tegen de achterwand van de meetruimte geplaatst, zodat de proefpersoon de 
stralingswarmte van de radiatoren niet direct voelt en de luchtstroming ter plaatse van het rooster 
zo min mogelijk door de radiatoren wordt beïnvloed (zie figuur 5.2). Het nadeel van het gebruik 
van radiatoren is dat zij door de aan/uit-regeling niet continu verwarmen, waardoor de 
ruimteluchttemperatuur een cyclische variatie vertoont. Zo lang deze variatie beperkt blijft tot 1°C, 
wordt het comfort hier niet door beïnvloed (ISO 7730, 2005). Een tweede nadeel is dat de 
radiatoren door hun grote warmte-afgifte het luchtstromingspatroon in de ruimte enigszins 
beïnvloeden (zie bijlage 15).  
 
In eerst instantie is ervoor gekozen de luchttemperatuur in de onderzoeksruimte zodanig in te 
stellen dat wanneer er geen luchtstroming in de ruimte aanwezig is, de PMV rond de nul ligt. Dit 
zou een situatie opleveren waarin het merendeel van de mensen tevreden is over hun thermische 
omgeving (zie paragraaf 4.1.1). De luchtstroming die in de ruimte ontstaat door de natuurlijke 
toevoer, zal hierbij naar verwachting leiden tot een minder comfortabele situatie. Na de eerste 
pilotsessie is echter gebleken dat de proefpersoon de luchtstroming niet als erg oncomfortabel 
ervaart. Er is daarom besloten de luchttemperatuur in de onderzoeksruimte te verlagen, zodanig 
dat wanneer geen luchtstroming aanwezig is de PMV rond -0,5 ligt. Deze PMV blijft binnen de 
comfortgrenzen, maar mensen zullen een koude luchtstroming eerder als oncomfortabel ervaren 
dan wanneer de PMV rond nul ligt (zie paragraaf 3.2.1). Om een PMV van -0,5 te behalen, dient 
de ruimteluchttemperatuur te worden ingesteld op 21°C. Bij de bepaling van de PMV is uitgegaan 
van een kledingweerstand van 0,8 clo.  
 
De ruimteluchttemperatuur wordt geregeld met behulp van een PID-regelaar. De sensor van deze 
PID-regelaar is in het midden van de onderzoeksruimte geplaatst. Er wordt vanuit gegaan dat op 
deze positie de lucht voldoende gemengd is en dat de luchttemperatuur op deze positie hierdoor 
representatief is voor de gemiddelde ruimteluchttemperatuur. 
 
5.1.3 Relatieve luchtvochtigheid in de ruimte 
De lucht die via de ventilatieroosters in de ruimte wordt gebracht, wordt in de koelmachine eerst 
volledig afgekoeld voordat deze tot de juiste temperatuur wordt opgewarmd. Hierdoor condenseert 
de waterdamp die zich in de aanvoerlucht bevindt in de koelmachine en heeft de toevoerlucht na 
opwarming een erg lage relatieve luchtvochtigheid. Als gevolg hiervan zal de RV van de lucht in 
de meetruimte dalen. Gedurende de meetsessies is de proefpersoon de enige vochtbron die in de 
ruimte aanwezig is. Deze vochtbron is niet groot genoeg om de daling van de RV ten gevolge van 
de inblaaslucht te compenseren. Uit de testmetingen is gebleken dat de RV in de ruimte niet onder 
de 30% komt. Bij een gematigde omgevingstemperatuur en een laag activiteitsniveau, is de RV 
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niet erg van invloed op het thermisch comfort van de mens (zie paragraaf 3.1.3). Pas wanneer de 
RV onder de 30% komt kunnen klachten over droogte optreden. Aangezien de RV niet onder deze 
grenswaarde komt, zijn geen maatregelen genomen om de RV op peil te houden. 
 

5.2 Opbouw meetsessies 
Gedurende de meetsessies hebben de proefpersonen plaatsgenomen aan een bureau dat 
loodrecht op de gevel is geplaatst (zie figuur 5.2). De luchtstroming die in de ruimte ontstaat 
doordat (koude) lucht via de ventilatieroosters in de ruimte wordt gebracht, is door deze 
positionering alleen op de linkerzijde van het lichaam gericht. De eerste testmetingen met de 
installatie zijn in de herfstperiode uitgevoerd. Bij de stand high cool van de koelmachine en een 
inblaastemperatuur van 10°C was de luchtstroming toen gericht op de linkerschouder van de 
proefpersoon. Naarmate het buitenklimaat kouder werd, bleek echter ook het 
luchtstromingspatroon in de ruimte te veranderen. Het gevolg hiervan was dat de koude 
luchtstroming niet meer op de proefpersoon was gericht. Er is daarom besloten de 
ventilatieroosters tijdens de meetsessies half dicht te zetten. De worp van de inblaaslucht neemt 
door de kleinere uitblaasopening toe, waardoor de luchtstroming weer op de linkerschouder van 
de proefpersoon is gericht. Alle metingen zijn onder deze condities uitgevoerd.  
 
Iedere proefpersoon heeft deelgenomen aan twee meetsessies van drie uur. Tijdens de eerste 
meetsessie is de koelmachine ingesteld op de stand high cool, tijdens de tweede sessie op de 
stand low cool. Gedurende de eerste 90 minuten van iedere meetsessie is de temperatuur van de 
inblaaslucht ingesteld op 10°C, gedurende de tweede 90 minuten op 20°C. Na ongeveer 15 
minuten heeft de temperatuur van de inblaaslucht de ingestelde waarde bereikt. In figuur 5.5 is 
schematisch weergegeven hoe de meetsessies zijn opgebouwd en hoe het gewenste 
luchtstromingspatroon in de ruimte bij iedere inblaasconditie eruit ziet. De precieze instellingen 
van de verschillende installatiecomponenten die hierbij zijn gehanteerd, zijn opgenomen in tabel 
5.1. In bijlage 15 zijn de resultaten van de gridmetingen die bij iedere inblaasconditie zijn 
uitgevoerd weergegeven. In de contourplots in deze bijlage is het luchtstromingspatroon en de 
temperatuurverdeling die in werkelijkheid in de ruimte zijn gerealiseerd te zien. Aangezien de 
onderzoeksruimte aan een westgevel is gesitueerd, is ervoor gekozen alle metingen gedurende de 
ochtend te verrichten, zodat de directe zonnestraling geen invloed heeft op de meetresultaten. 
 

Figuur 5.5 Schematische weergave van de verschillende inblaascondities. 
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Om de verschillende meetsessies goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn alle meetsessies 
volgens een vast protocol uitgevoerd (zie bijlage 6). Voorafgaand aan de meetsessie hebben de 
proefpersonen een lichte inspanning verricht. Dit is bedoeld om de proefpersonen op een 
thermoneutrale situatie te brengen. Ongeveer 45 minuten voor aanvang van de meetsessie zijn de 
proefpersonen naar de onderzoeksruimte gebracht, zodat acclimatisatie aan de 
omgevingstemperatuur kon plaatsvinden. Gedurende de drie uur durende meetsessies konden de 
proefpersonen hun positie niet verlaten. Tijdens de pilotsessie is gebleken dat de huidtemperatuur 
van de benen en voeten van de proefpersoon aanzienlijk daalt door het lange stilzitten. Er is 
daarom besloten de proefpersonen standaard ieder kwartier oefeningen met de voeten te laten 
doen om de doorbloeding van benen en voeten te stimuleren (zie bijlage 6).  
 
Tabel 5.1 Instellingen installaties en regelaars gedurende verschillende meetsessies. 

Sessie 1 (V=3,6 h-1) Sessie 2 (V=2,3 h-1)  0- 90 min 90-180 min 0- 90 min 90-180 min 
Instelling koelmachine High cool High cool Low cool Low cool 
Regelklep rechter rooster 4 4 2 2 
Regelklep linker rooster 6 6 1 1 
Gerealiseerde debiet 52 dm3/s 52 dm3/s 34 dm3/s 34 dm3/s 
Tinblaas gewenst 10°C 20°C 10°C 20°C 
Tinblaas PID-regelaar 9°C 19°C 8°C 20°C 
Ta PID-regelaar 21°C 21°C 21°C 21°C 

 

5.3 Proefpersonen 
Aan dit onderzoek hebben acht gezonde proefpersonen deelgenomen, vier mannen en vier 
vrouwen, in de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar. Voorafgaand aan het onderzoek is 
nagevraagd of goedkeuring van een Medisch Ethische Commissie was vereist. Dit bleek niet het 
geval te zijn. Alle proefpersonen hebben, voordat ze een toestemmingsverklaring hebben 
getekend, uitgebreide informatie ontvangen met betrekking tot de doelstelling en methoden van 
het onderzoek (zie bijlage 7).  
 
Aangezien bij vrouwen de kerntemperatuur varieert gedurende de menstruatiecyclus (zie 
paragraaf 2.1.6), is besloten bij de vrouwen alle metingen te verrichten in de luteale fase. De 
gemeten temperatuurverschillen worden dan in ieder geval niet veroorzaakt door 
temperatuurvariaties ten gevolge van de menstruatiecyclus. 
 
5.3.1 Kleding 
De proefpersonen hebben tijdens de meetsessies standaard kleding gedragen, bestaande uit een 
joggingbroek en bijbehorend vest. De kleding kan hierdoor niet de oorzaak zijn van eventuele 
verschillen in fysiologische respons en comfortbeleving tussen de proefpersonen. De 
proefpersonen hebben gedurende de metingen wel hun eigen ondergoed, sokken en schoenen 
gedragen. Wel is expliciet gevraagd om lage schoenen aan te trekken, zodat de enkels onbedekt 
zijn. Bij de vrouwen is het haar op een staart gedaan, zodat ook de nek bij alle proefpersonen 
onbedekt is gebleven. De thermische en hygrische eigenschappen van de verschillende 
kledingstukken zijn weergegeven in tabel 5.2. De in deze tabel vermelde waarden zijn ontleend 
aan onderzoek van McCullough et al. (1985, 1989, 1994). De totale isolatiewaarde (Icl) van de 
kleding, exclusief bureaustoel, bedraagt 0,93 clo. Wanneer de isolatiewaarde van de bureaustoel 
wordt meegenomen komt de totale isolatiewaarde op 1,10 clo. 
 
Tabel 5.2 Thermische en hygrische eigenschappen van de afzonderlijke kledingstukken die door de proefpersonen 
gedurende de meetsessies zijn gedragen. In de tabel staan achtereenvolgens de thermische weerstand (Icl), de 
vergrotingsfactor ten gevolge van kleding (fcl), de verdampingsweerstand (Re,f) en de vochtpermeabiliteitsindex (if) vermeld. 

 Icl  
[clo] 

fcl  
[-] 

Re,f  
[m2kPa/W] 

if  
[-] 

Joggingbroek 0.34 1.10 0.0106 0.584 
Sweatshirt 0.38 1.06 0.0106 0.584 
Hemd/t-shirt 0.10 1.03 0.0052 0.416 
Onderbroek (tricot) 0.04 1.01 0.0052 0.416 
Sokken (enkelhoogte) 0.03 1.01 0.0076 0.553 
Schoenen (laag model) 0.04 1.03 0.0790 0.050 
Bureaustoel 0.17 - - - 
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5.3.2 Lichaamskenmerken 
Zoals in paragraaf 4.2.3 is beschreven, kan in het thermofysiologisch model rekening worden 
gehouden met individuele lichaamskenmerken. Bij alle proefpersonen is daarom een aantal 
lichaamskenmerken vastgelegd. In deze paragraaf wordt per lichaamskenmerk uitgelegd hoe deze 
kan worden gemeten of berekend. 
 
5.3.2.1 Lichaamsoppervlakte 
De totale lichaamsoppervlakte (AD) wordt meestal geschat aan de hand van de lichaamslengte (H) 
en het lichaamsgewicht (W) met behulp van de vereenvoudigde formule van Dubois en Dubois, 
zoals weergegeven in formule 5.1 (Parsons, 2003). In het model van Fiala wordt standaard 
uitgegaan van een lichaamsoppervlakte van 1,8 m2 (een persoon met een lengte van 1,73m en 
een gewicht van 70 kg). 
 

0.425 0.725
DA 0.202 W H= ⋅ ⋅        (5.1) 

 
5.3.2.2 Vetpercentage 
De dichtheid van het lichaam als maat voor het vetpercentage kan worden bepaald uit de som van 
de huidplooien gemeten bij de biceps, triceps, onder het schouderblad (subscapulair) en bij de 
buik (suprailiacaal). De huidplooimetingen zijn verricht aan de rechterzijde van het lichaam, 
waarbij de richtlijnen zijn aangehouden die worden gegeven door Lohman et al. (1988). Durnin en 
Womersley (1974) hebben voor verschillende leeftijden en geslachten met behulp van lineaire 
regressie formules afgeleid om de lichaamsdichtheid (ρ) te bepalen. Voor mannen tussen de 20 
en 29 jaar kan de dichtheid van het lichaam worden berekend met behulp van formule 5.2, voor 
vrouwen tussen de 20 en 29 jaar met behulp van formule 5.3. Uit deze lichaamsdichtheid kan 
vervolgens met behulp van formule 5.4 het vetpercentage worden berekend (Siri, 1961).  
 

m 1.1631 (0.0632 log( huidplooien))ρ = − ⋅ ∑      (5.2) 
 

f 1.1599 (0.0717 log( huidplooien))ρ = − ⋅ ∑      (5.3) 
 

 4.95vet% 4.5 100%⎛ ⎞
= − ⋅⎜ ⎟ρ⎝ ⎠

       (5.4) 

 
Daarnaast wordt vaak de body mass index (BMI) gebruikt als indirecte maat voor de hoeveelheid 
lichaamsvet, omdat deze eenvoudig te berekenen is uit de lichaamslengte en het lichaamsgewicht 
(zie formule 5.5). De BMI geeft echter geen percentage lichaamsvet aan. Wel zijn formules 
afgeleid om op basis van de BMI het vetpercentage te bepalen (Deurenberg, 1991), zie formule 
5.6. Hierin wordt voor het geslacht voor mannen de waarde 1 aangehouden en voor vrouwen 0. 
Voor een gezond lichaamsgewicht dient de BMI tussen de 18,5 en 25 te liggen 
(www.voedingscentrum.nl).  
 

 2

WBMI
H

=          (5.5) 

 
` vet% 1.20 BMI 0.23 leeftijd 10.8 geslacht 5.4= ⋅ + ⋅ − ⋅ −      (5.6)  
 
 
5.3.2.3 Vetverdeling 
De vetverdeling over het lichaam is niet bij alle mensen gelijk. Vaak wordt hierbij onderscheid 
gemaakt tussen ‘appelvormige’ en ‘peervormige’ personen. Bij appelvormige personen is het 
meeste vet aanwezig rond de buik. Dit type vetverdeling komt het meest voor bij mannen. Bij 
peervormige personen is het meeste vet aanwezig op de heupen en dijbenen. Dit type 
vetverdeling komt het meest voor bij vrouwen. Op basis van de waist-hip ratio en de omtrek van 
de taille kan worden bepaald of een persoon appel- of peervormig is (zie tabel 5.3). De waist-hip 
ratio geeft hierbij de verhouding tussen de omtrek ter hoogte van de taille en de omtrek ter hoogte 
van de heupen aan. 
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Tabel 5.3 Criteria voor het bepalen van appel- of peervormige vetverdeling (Lean et al., 1995). 
Peervormig Appelvormig  Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Waist-hip ratio ≤ 0.95 ≤ 0.80 > 0.95 > 0.80 
Omtrek taille ≤ 94 cm ≤ 80 cm > 94 cm > 80 cm 

 
5.3.2.4 Overzicht lichaamskenmerken proefpersonen 
De lichaamskenmerken van de individuele proefpersonen, welke uit metingen en berekeningen 
zijn bepaald, zijn opgenomen in tabel 5.4. Uit deze resultaten blijkt dat alle proefpersonen een 
peervormige vetverdeling hebben. 
 
Tabel 5.4 Lichaamskenmerken proefpersonen. In deze tabel zijn voor de verschillende proefpersonen achtereenvolgens de 
volgende kenmerken vermeld: leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, totale dikte van de huidplooien, waist-hip ratio, totale 
lichaamsoppervlakte (AD), BMI, vetpercentage berekend uit de BMI volgens formule 5.6, vetpercentage berekend uit de 
som van de huidplooien volgens formule 5.2 t/m 5.4. 

  
 

Leeftijd 
[jaar] 

 
Geslacht 

 

 
Lengte 

[m] 

 
Gewicht

[kg] 

Totaal 
huidplooien 

[mm] 

Waist-
hip ratio

[-] 

 
AD 

[m2] 

 
BMI 
[-] 

Vet% 
BMI 
[%] 

Vet% 
huidplooi

[%] 
PP1 26 M 1.840 65.7 71 0.83 1.86 19.4 13.1 15.9 
PP2 25 M 1.862 83.2 63 0.84 2.08 24.0 18.4 14.2 
PP3 24 M 1.852 73.3 71 0.84 1.96 21.4 15.0 15.9 
PP4 23 M 1.925 92.1 67 0.85 2.22 24.9 18.9 14.9 
PP5 24 V 1.815 63.1 60 0.72 1.81 19.2 23.1 20.1 
PP6 25 V 1.728 62.6 127 0.74 1.74 21.0 25.5 30.2 
PP7 22 V 1.682 52.9 99 0.71 1.59 18.7 22.1 25.7 
PP8 22 V 1.725 58.4 95 0.74 1.69 19.6 23.2 26.3 

 

5.4 Meetmethoden 
Om te kunnen onderzoeken wat de invloed van de luchtstroming die ontstaat bij toepassing van 
een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer is op het thermisch comfort van de mens, zullen 
verschillende parameters bekend moeten zijn. Het gaat hierbij zowel om fysische als om 
fysiologische grootheden. Daarnaast is het ook van belang de reactie van de mens op de 
omgeving op subjectieve wijze te meten met behulp van enquêtes. In deze paragraaf wordt 
uitgelegd welke meetmethoden zijn gebruikt om de diverse parameters te bepalen. Een overzicht 
van de gebruikte meetapparatuur is opgenomen in bijlage 8. 
 
5.4.1 Fysische parameters 
Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de proefpersoon is op een afstand van 0,2m van 
het lichaam een meetpaal geplaatst. Aan deze meetpalen is op een hoogte van 0,1, 0,6 en 1,1m 
zowel de luchtsnelheid als de luchttemperatuur gemeten (ISO 7726, 1998), zie figuur 5.6 en 5.7. 
De luchtsnelheid is gemeten met behulp van hete bol anemometers (Dantec) en de 
luchttemperatuur met behulp van thermistors (zie bijlage 9). Door de meetpalen op een afstand 
van 0,2m van het lichaam te plaatsen, bevinden de sensoren zich buiten de vrije convectieve 
grenslaag van het menselijk lichaam en worden de werkelijke omgevingscondities gemeten. Bij 
het meten van de luchttemperaturen is het van belang dat alleen de luchttemperatuur wordt 
gemeten en niet een combinatie van stralings- en luchttemperatuur (zie bijlage 9). Een mogelijke 
methode om de stralingscomponent te kunnen uitschakelen, is door stralingskapjes over de 
thermistors te plaatsen. In dit onderzoek is echter besloten om geen gebruik te maken van 
dergelijke stralingskapjes. De luchtstroming rondom de sensoren wordt namelijk behoorlijk 
belemmerd door de kapjes. Daarnaast mag aangenomen worden dat de stralingscomponent in de 
gemeten temperatuur niet groot zal zijn, doordat de radiatoren zich op grote afstand van de 
thermistors bevinden en er geen directe zonnestraling in de ruimte komt. 
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Figuur 5.6 Meetpalen aan beide zijden van proefpersoon. Figuur 5.7 Hete bol anemometer en thermistor. 
 
De luchttemperatuur die rondom de proefpersoon wordt gemeten, is niet representatief voor de 
gemiddelde luchttemperatuur in de ruimte, doordat de sensoren in de luchtstroming zijn 
gepositioneerd. De luchttemperatuur wordt daarom ook in het midden van de onderzoeksruimte 
gemeten met behulp van een thermistor. Aangezien de relatieve luchtvochtigheid ook van belang 
is voor het thermisch comfort wordt deze op dezelfde positie gemeten als de 
ruimteluchttemperatuur. 
 
In de onderzoeksruimte zijn de oppervlaktetemperaturen van de verschillende 
scheidingsconstructies geregistreerd met behulp van Pt100’s, zodat hieruit de 
stralingstemperatuur kan worden bepaald (zie bijlage 9). De sensoren zijn in het midden van de 
wand-, vloer- en plafondoppervlakken geplaatst. Daarnaast is ook de glastemperatuur 
geregistreerd. Met behulp van een infraroodcamera is gecontroleerd of de betreffende 
meetposities representatief zijn voor de gemiddelde oppervlaktetemperaturen. Dit bleek voor alle 
posities het geval te zijn. Als extra controlemiddel is de stralingstemperatuur ook gemeten met 
behulp van een zwarte bol. Deze bol is tegenover de proefpersoon geplaatst, zodanig dat de 
afstand tussen de bol en de ruimtebegrenzingen gelijk is aan de afstand tussen de proefpersoon 
en de ruimtebegrenzingen. In bijlage 9 wordt uitgebreider ingegaan op het meten van de 
stralingstemperatuur met behulp van een zwarte bol. 
 
De inblaascondities zijn geregistreerd aan de hand van metingen van de luchttemperatuur en de 
luchtsnelheid. De luchttemperaturen zijn in beide drukdozen en net voor beide ventilatieroosters 
gemeten met behulp van thermistors. De luchtsnelheid is geregistreerd in het midden van het 
hoofdkanaal (zie bijlage 5). De meting van de luchtsnelheid is gebruikt om te controleren of het 
inblaasdebiet constant blijft gedurende de meetsessies. 
 
Gedurende de meetsessies dienden de inblaastemperatuur en de ruimteluchttemperatuur zo 
constant mogelijk gehouden te worden. Om deze temperaturen te kunnen monitoren, zijn 
sensoren geplaatst in het midden van de meetruimte en in één van de drukdozen. Daarnaast is de 
oppervlaktetemperatuur van één van de radiatoren gemeten om te kunnen controleren wanneer 
de radiatoren warmte afgeven.  
 
5.4.2 Fysiologische parameters 
Gedurende de meetsessies zijn ook de rectale temperatuur en de huidtemperaturen van het 
lichaam van de proefpersoon geregistreerd met behulp van thermistors (zie bijlage 8). In bijlage 10 
is meer informatie over de gebruikte meetmethoden opgenomen. De huidtemperaturen zijn 
gemeten volgens de ISO 14-puntsschaal (zie bijlage 10). Deze meetmethode wordt in ISO 9886 
(2004) aangeraden voor metingen in thermisch neutrale en koude omgevingen. Aan de ISO-14 
puntsschaal is een aantal extra meetpunten toegevoegd. Door de asymmetrie van de 
luchtstroming rondom de proefpersoon zal de huidtemperatuur van de linker- en de rechterzijde 
van het lichaam verschillen, met name op de niet bedekte lichaamsdelen. Er is daarom gekozen 
de huidtemperatuur van de nek zowel aan de linker- als aan de rechterzijde te meten. Daarnaast 
is de huidtemperatuur van beide enkels gemeten. Om een uitspraak te kunnen doen over de mate 
van vasoconstrictie is de huidtemperatuur van de linker onderarm en de vingertop van de linker 
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ringvinger gemeten. Op het moment dat het verschil in huidtemperatuur tussen de onderarm en de 
vingertop positief wordt, treedt het thermoregulatiemechanisme vasoconstrictie in werking (zie 
bijlage 10). In figuur 5.8 is een overzicht te zien van de posities op het lichaam waar de 
huidtemperatuur is gemeten. 
 

A Voorhoofd 
B Nek linkerzijde 
C Rechter schouderblad 
D Borst linkerzijde 
E Rechter bovenarm 
F Linker bovenarm 
G Linkerhand 
H Buik rechterzijde  
I Rug linkerzijde  
J Voorzijde rechter dijbeen 
K Achterzijde linker dijbeen 
L Rechter scheenbeen 
M Linker kuit 
N Rechter wreef 
O Vingertop linkerhand 
P Linker onderarm 
Q Nek rechterzijde 
R Linker enkel 
S Rechter enkel 
T Rectaal 

Figuur 5.8 Meetposities huidtemperaturen. 
 
Om de temperatuurverdeling van het lichaam te kunnen visualiseren is gebruik gemaakt van 
infraroodfotografie. Tijdens de meetsessies is ieder kwartier een infraroodfoto van de 
proefpersoon gemaakt. Hierbij is geprobeerd beide zijden van het lichaam op de foto vast te 
leggen. 
 
5.4.3 Enquêtes 
Eén van de beste manieren om te onderzoeken of mensen zich comfortabel voelen in een 
bepaalde situatie is door het hen rechtstreeks te vragen. Een nadeel van het ondervragen van 
mensen is echter dat veel factoren, zoals de gemoedstoestand, invloed hebben op het antwoord 
dat wordt gegeven. Daarnaast zijn er veel verschillen tussen mensen onderling, waardoor ieder 
individu de vragen op zijn eigen manier interpreteert. Bij het opstellen van enquêtes dient men met 
een aantal aspecten rekening te houden (Sinclair, 2004): 
 de vragen moeten voldoende specifiek zijn; 
 de vragen moeten duidelijk gesteld worden; 
 de vragen moeten neutraal gesteld worden; 
 de vragen mogen geen bepaalde voorkeur aangeven; 
 de vragen mogen de respondent niet in verlegenheid brengen; 
 de vragen mogen niet persoonlijk zijn; 
 de vragen mogen niet hypothetisch zijn. 

 
Er zijn verschillende subjectieve schalen die gebruikt kunnen worden om de thermische omgeving 
te beoordelen. De bekendste schalen zijn de Bedford-schaal en de ASHRAE-schaal, welke beide 
bestaan uit zeven punten (zie tabel 5.5). Bij toepassing van deze schalen is het belangrijk te 
overwegen hoe men de schalen wil presenteren. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen de 
punten op een lijn weer te geven, waardoor de respondent de mogelijkheid heeft een waarde te 
kiezen die tussen twee punten in ligt. Dit type schaalverdeling wordt de Likert-schaal genoemd 
(Sinclair, 2004). 
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Tabel 5.5 Bedford- en ASHRAE-schaal voor beoordeling van thermische omgeving (Parsons, 2003). 
Bedford comfort schaal ASHRAE sensatie schaal 
Veel te warm 7 Heet 7 
Te warm 6 Warm 6 
Comfortabel warm 5 Enigszins warm 5 
Comfortabel 4 Neutraal 4 
Comfortabel koel 3 Enigszins koel 3 
Te koel 2 Koel 2 
Veel te koel 1 

 

Koud 1 
 
Vragen die gesteld kunnen worden om de thermische omgeving te beoordelen kunnen vanuit 
verschillende invalshoeken worden geformuleerd (ISO 10551, 1995): 
 perceptie: hoe voel je je op dit moment? 
 gevoel: vind je je omgeving comfortabel? 
 voorkeur: hoe zou je je willen voelen? 
 acceptatie: is de omgeving acceptabel? 
 tolerantie: is de omgeving verdraaglijk? 

 
In bijlage 11 is de enquête opgenomen, zoals deze ieder kwartier door de proefpersonen is 
ingevuld. In deze enquête is voor de beoordeling van de thermische omgeving gebruik gemaakt 
van de ASHRAE sensatie schaal, waarbij de Likert-schaalverdeling is gehanteerd. In de enquête 
is getracht verschillende typen vragen te stellen over de thermische omgeving, zodat kan worden 
gecontroleerd of de proefpersoon de vragen consistent heeft ingevuld. 
 

5.5 Kalibratie meetapparatuur 
Om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te kunnen bepalen, is de gebruikte meetapparatuur 
gekalibreerd. In deze paragraaf zal de kalibratieprocedure van de temperatuursensoren en de 
hete bol anemometers worden besproken. Daarnaast wordt ook de onzekerheid in de gemeten 
grootheden kort toegelicht. 
 
5.5.1 Temperatuursensoren lucht- en oppervlaktetemperaturen 
Voor de kalibratie van de temperatuursensoren (NTC’s en Pt100’s) is gebruik gemaakt van een 
warmwaterbad. De kalibratie is gebaseerd op het referentieprincipe. Dit houdt in dat naast de te 
kalibreren sensoren ook een recent gekalibreerde referentiesensor in het warmwaterbad is 
geplaatst. De weerstand (R), als maat voor de temperatuur (T), die door de te kalibreren sensoren 
wordt geregistreerd, kan dan worden vergeleken met de weerstand die door de referentiesensor 
wordt geregistreerd. Op basis hiervan is vervolgens per temperatuursensor met behulp van 
regressieanalyse een kalibratieformule opgesteld, waarbij voor NTC’s gebruik is gemaakt van de 
Steinhart-Hart functie (zie formule 5.7) en voor Pt100’s van de Callendar-Van Dusen functie (zie 
formule 5.8 en 5.9). De met behulp van regressieanalyse te bepalen coëfficiënten zijn hierin 
weergegeven met de constanten a, b en c. De temperatuursensoren zijn gekalibreerd voor een 
bereik van -20 tot 60°C, waarbij gebruik is gemaakt van 7 meetpunten.  
 

( ) ( )( )3

T T
1 a b ln R c ln R
T
= + ⋅ + ⋅    -20°C<T<60°C   (5.7) 

 
( )2

T 0R R 1 a T b T= ⋅ + ⋅ + ⋅     0°C<T<60°C   (5.8) 

( )2 3
T 0R R 1 a T b T c (T 100) T= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅   -20°C<T<0°C   (5.9) 

 
 
5.5.2 Temperatuursensoren huid- en kerntemperaturen 
De thermistors voor de meting van de huid- en kerntemperaturen zijn evenals de 
temperatuursensoren voor de lucht- en oppervlaktetemperaturen gekalibreerd volgens het 
referentieprincipe. De te kalibreren sensoren zijn hiertoe tegelijk met een recent gekalibreerde 
referentiesensor (Testo 950) in een warmwaterbad geplaatst. Met behulp van regressieanalyse is 
vervolgens een eerstegraads polynoom bepaald die het verband tussen de door de sensor 
geregistreerde temperatuur en de referentietemperatuur beschrijft. 
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De temperatuursensoren zijn voorafgaand aan de metingen gekalibreerd voor een bereik van 25 
tot 40°C, waarbij gebruik is gemaakt van 8 meetpunten. Na afloop van alle meetsessies zijn de 
thermistors ter controle nog een keer gekalibreerd. Dit keer is een bereik van 20 tot 40°C gekozen, 
omdat tijdens de metingen is gebleken dat ook temperaturen onder de 25°C zijn voorgekomen. Bij 
deze tweede kalibratieserie is gebruik gemaakt van 6 meetpunten. Op bijgevoegde cd-rom zijn 
grafieken te vinden waarin per sensor de regressielijn en de kalibratieformule is weergegeven met 
de bijbehorende standaarddeviatie voor beide kalibratieseries. Helaas blijkt één van de sensoren 
(thermistor 16) kapot te zijn gegaan gedurende de metingen. Doordat het onduidelijk is vanaf welk 
moment deze sensor kapot is gegaan, kan de data niet worden gebruikt. Aangezien de sensor op 
de rechter wreef is geplaatst, zou de gemiddelde huidtemperatuur onjuist worden berekend. Er is 
daarom besloten om in plaats van de data van de rechter wreef, de data van de rechter enkel te 
gebruiken voor de berekening van de gemiddelde huidtemperatuur. Bij de overige sensoren 
komen de kalibratiedata van de tweede serie goed overeen met de data van de eerste serie. Voor 
de uitwerking van de meetresultaten is daarom gebruik gemaakt van de kalibratiedata van de 
eerste serie. 
 
5.5.3 Hete bol anemometers 
Voor de kalibratie van de hete bol anemometers is gebruik gemaakt van de laminaire 
buisstromingsmethode. De spanning die door de hete bol anemometers wordt afgegeven, wordt 
hierbij met behulp van regressieanalyse gerelateerd aan de luchtsnelheid. Deze luchtsnelheid is 
bepaald aan de hand van metingen met een referentie hete bol anemometer. De 
kalibratieopstelling en de kalibratieprocedure worden in bijlage 12 uitgebreid beschreven. Op 
bijgevoegde cd-rom zijn grafieken te vinden waarin per sensor de regressielijn en de 
kalibratieformule is weergegeven met de bijbehorende standaarddeviatie.  
 
5.5.4 Onzekerheid gemeten grootheden 
De totale onzekerheid van de gemeten grootheden wordt bepaald uit de onzekerheid van de 
sensor zelf en de onzekerheid van de logger. De onzekerheid van de sensor is afhankelijk van de 
kalibratieprocedure en bestaat volgens de norm uit een klasse A en een klasse B onzekerheid 
(European co-operation for Accreditation, 1999). De klasse A onzekerheid geeft hierbij de 
statistische onzekerheid van de regressielijn aan. De klasse B onzekerheid omvat alle andere 
onzekerheden die tijdens de kalibratieprocedure optreden. Hierbij kan men denken aan de 
onzekerheid van referentieinstrumenten en onzekerheden van de gebruikte apparatuur.  
 
De onzekerheid van de logger is afhankelijk van het type logger en het type sensor dat erop wordt 
aangesloten. In eerste instantie is uitgegaan van de onzekerheid die wordt gegeven in de 
productspecificatie. In het geval twijfel bestond over de opgegeven onzekerheid, zijn 
controlemetingen uitgevoerd. 
 
De totale onzekerheid voor de gemeten grootheid kan uit de afzonderlijke onzekerheden worden 
berekend volgens formule 5.10, waarin u de onzekerheid is.  
 

 
n

2
i

i 1
u u

=

= ∑          (5.10)  

 
Voor een betrouwbaarheidsinterval van 95% dient de totale onzekerheid met een factor twee te 
worden vermenigvuldigd. Hierbij wordt uitgegaan van een normale verdeling. 
 
In tabel 5.6 is voor de verschillende gemeten parameters de onzekerheid van de sensor, de 
onzekerheid van de logger en de totale onzekerheid met een 95% betrouwbaarheidsinterval 
gegeven. Voor de hete bol anemometers is de onzekerheidsbepaling beschreven in bijlage 12. 
Voor de huidtemperatuursensoren is helaas niets bekend over de onzekerheid van de 
loggerapparatuur en de klasse B onzekerheid van de kalibratie. Voor de totale onzekerheid is 
daarom alleen de klasse A onzekerheid van de sensor gegeven. 
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Tabel 5.6 Onzekerheid in de gemeten parameters. In de tabel is voor de verschillende gemeten parameters 
achtereenvolgens de onzekerheid ten gevolge van de sensor, de onzekerheid ten gevolge van de logger en de totale 
onzekerheid vermeld. Voor de totale onzekerheid is uitgegaan van een betrouwbaarheidsinterval van 95%. 

Onzekerheid  Sensor Logger Totaal 
Luchtsnelheid* ± 0.01 m/s ± 0.011 m/s ± 0.029 m/s 
Luchttemperatuur ruimte (NTC) ± 0.02 °C ± 0.015 °C ± 0.05 °C 
Luchttemperatuur inblaaslucht (NTC) ± 0.02 °C ± 0.171 °C ± 0.34 °C 
Oppervlaktetemperatuur wanden (Pt100) ± 0.02 °C ± 0.184 °C ± 0.37 °C 
Zwarte bol temperatuur (Pt100) ± 0.53 °C ± 0.258 °C ± 1.17 °C** 
Luchtsnelheid kanaal*** ± 0.082 m/s ± 0.004 m/s ± 0.164 m/s 
RV ruimte*** ± 1.000 % ± 0.043 % ± 2.002 % 
Huidtemperaturen ± 0.056 °C - ± 0.11 °C 

* Uitgebreide beschrijving in bijlage 12. In deze tabel is de waarde voor 0,30m/s als uitgangspunt genomen, omdat 
gedurende de metingen geen hogere snelheden zijn voorgekomen. 
** Onzekerheid is er groot. De zwarte bol temperatuur wordt in dit onderzoek daarom niet gebruikt om de gemiddelde 
stralingstemperatuur te berekenen. 
*** Deze sensoren zijn niet gekalibreerd voor dit onderzoek. Voor de onzekerheid van de sensor is daarom de door de 
fabrikant opgegeven waarde aangehouden. 
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6 Meetresultaten 

Zoals in paragraaf 5.2 is beschreven, zijn de metingen uitgevoerd bij vier verschillende 
inblaascondities, welke zijn verdeeld over twee meetsessies. In dit hoofdstuk zal allereerst aan 
bod komen hoe de statistische analyse van de meetresultaten is uitgevoerd. Vervolgens wordt 
beschreven hoe de verschillende inblaascondities fysisch gezien worden gekenmerkt en wordt 
behandeld wat de invloed van de verschillende inblaascondities is op de gemeten fysiologische 
parameters en de comfortbeleving van de proefpersonen. Aangezien er zowel mannen als 
vrouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek, zal ook aandacht worden besteed aan de 
verschillen tussen beide geslachten. Ten slotte is met behulp van regressieanalyse gekeken of er 
relaties zijn tussen de verschillende gemeten parameters. 
 

6.1 Statistische analyse 
Bij de statistische analyse van de meetresultaten is zowel gekeken naar de significantie van de 
optredende verschillen als naar verbanden tussen de verschillende parameters. De statistische 
methoden die hiervoor zijn gebruikt, worden in de navolgende subparagrafen toegelicht. In de 
statistische analyse is het eerste kwartier van iedere inblaasconditie buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze periode benodigd was om de inblaastemperatuur en de ruimteluchttemperatuur op het 
gewenste niveau te brengen. 
 
6.1.1 Toetsen significantie verschillen 
Een belangrijk deel van de analyse van de meetresultaten is gebaseerd op het toetsen of er 
significante verschillen optreden in de gemeten parameters. Het gaat hierbij om verschillen tussen 
de afzonderlijke inblaascondities en verschillen tussen de geslachten. Voor het verschil in fysische 
condities tussen de verschillende inblaascondities en het verschil tussen beide geslachten is 
gebruik gemaakt van de onafhankelijke t-toets. Hierbij wordt gekeken of er een significant verschil 
bestaat tussen de gemiddelde waarde van twee onafhankelijke datasets (Montgomery et al., 
2004). Voor de onafhankelijke t-toets worden twee hypothesen geformuleerd, de nulhypothese en 
een alternatieve hypothese: 
 

Nulhypothese:   H0: 1 2μ = μ  
Alternatieve hypothese:  H1: 1 2μ ≠ μ  of 1 2μ > μ  of 1 2μ < μ  

 
Wanneer de kans dat de gemiddelde waarden (μ1 en μ2) aan elkaar gelijk zijn, kleiner is dan 5% 
(p<0,05), wordt de nulhypothese verworpen en wordt het verschil statistisch significant 
beschouwd. In de meeste gevallen wordt een tweezijdige toets uitgevoerd, waarbij voor de 
alternatieve hypothese μ1 ≠ μ2 wordt aangehouden. Wanneer het gewenst is te bewijzen dat de 
gemiddelde waarde van dataset 1 hoger of lager ligt dan de gemiddelde waarde van dataset 2, 
kan worden gekozen voor een enkelzijdige toets, waarbij voor de alternatieve hypothese μ1 > μ2 of 
μ1 < μ2 wordt aangehouden. 
 
Voor de verschillen in fysiologische en psychologische respons van de proefpersonen tussen de 
afzonderlijke inblaascondities is gebruik gemaakt van de gepaarde t-toets. Doordat aan de 
meetsessies telkens dezelfde proefpersonen hebben deelgenomen, kunnen de resultaten bij de 
verschillende inblaascondities namelijk als gepaard worden beschouwd. Bij de gepaarde t-toets 
wordt gekeken of de gemiddelde waarde van het verschil tussen twee gepaarde datasets 
significant afwijkt van nul (Montgomery et al., 2004). Net als bij de onafhankelijke t-toets worden 
hiertoe weer twee hypothesen geformuleerd, de nulhypothese en een alternatieve hypothese: 
 

Nulhypothese:   H0: d 0μ =  
Alternatieve hypothese:  H1: d 0μ ≠  of d 0μ >  of d 0μ <  

 
Ook bij de gepaarde t-toets geldt dat wanneer de kans dat het gemiddelde verschil tussen de twee 
datasets (μd) gelijk is aan nul kleiner is dan 5% (p<0,05), de nulhypothese wordt verworpen en het 
verschil statistisch significant wordt beschouwd. 
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6.1.2 Regressieanalyse 
Met behulp van regressieanalyse is gekeken of er een verband bestaat tussen de verschillende 
gemeten parameters. Wanneer er een lineair verband bestaat tussen twee parameters kan dit 
worden beschreven met behulp van formule 6.1 (Montgomery et al., 2004).  
 
 0 1Y x= β + β ⋅          (6.1) 
 
Hierin is Y de afhankelijke parameter en x de onafhankelijke parameter. De regressiecoëfficiënt β1 
geeft de verandering van Y aan wanneer x met één eenheid verandert. De regressiecoëfficiënt β0 
(intercept) geeft aan wat de waarde van Y is wanneer x gelijk is aan nul. Met behulp van 
regressieanalyse wordt dus op basis van de gemeten parameters x en Y een schatting gemaakt 
voor de regressiecoëfficiënten β0 en β1. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van de kleinste-
kwadratenmethode, waarbij de regressiecoëfficiënten zodanig worden gekozen dat de som van de 
gekwadrateerde afwijkingen ten opzichte van de regressielijn zo klein mogelijk is. De gemeten 
waarden zullen echter nooit exact overeenkomen met de regressielijn, waardoor er altijd een 
foutterm (ε) in het regressiemodel aanwezig is. De gemeten waarden kunnen dan met het 
regressiemodel worden beschreven volgens formule 6.2.  

 0 1y x
∧ ∧

= β + β ⋅ + ε         (6.2) 
 
Bij het opstellen van een regressiemodel is het van belang te onderzoeken of de waarden voor de 
regressiecoëfficiënten significant zijn. Wanneer één van de regressiecoëfficiënten niet significant 
is, draagt deze nauwelijks bij aan het regressiemodel en kan worden weggelaten. De significantie 
van de regressiecoëfficiënten kan worden bepaald door te toetsen of de waarden van de 
regressiecoëfficiënten significant van nul verschillen. Hierbij wordt als nulhypothese aangehouden 
dat de regressiecoëfficiënt gelijk is aan nul. Wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,05 wordt de 
nulhypothese verworpen en is de regressiecoëfficiënt significant voor het model.  
Naast het toetsen van de significantie is het ook van belang te bepalen of er daadwerkelijk een 
lineair verband bestaat tussen de parameters. Wanneer de residuen normaal verdeeld zijn, mag 
worden aangenomen dat er een lineair verband bestaat tussen de parameters. 
 
De correlatiecoëfficiënt r geeft een maat voor de samenhang van de twee variabelen x en Y aan 
(Montgomery et al., 2004). Wanneer de correlatiecoëfficiënt dicht bij 1 of -1 ligt, is er sprake van 
een sterk lineair verband; wanneer deze gelijk is aan nul is er geen lineair verband aanwezig. Het 
percentage van de variantie dat door het lineaire model wordt verklaard, wordt aangegeven door 
het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt (r2). De niet door het lineaire model verklaarde variantie 
wordt veroorzaakt door de residuen (ε).  
 
Wanneer wordt verwacht dat een parameter afhankelijk is van meerdere onafhankelijke 
parameters, kan met behulp van meervoudige lineaire regressieanalyse een model worden 
opgesteld. De regressieanalyse verloopt hierbij op dezelfde manier als bij de hiervoor beschreven 
enkelvoudige lineaire regressie. Het percentage van de variantie dat door een meervoudig 
regressiemodel kan worden verklaard, wordt aangegeven door de determinatiecoëfficiënt (R2). Bij 
een enkelvoudig lineair regressiemodel is de determinatiecoëfficiënt gelijk aan r2. De 
determinatiecoëfficiënt dient net als r2 zo hoog mogelijk te zijn. Wanneer extra onafhankelijke 
variabelen aan het lineaire regressiemodel worden toegevoegd, neemt de determinatiecoëfficiënt 
echter altijd toe, terwijl het juist het beste is om de afhankelijke variabelen met zo min mogelijk 
onafhankelijke variabelen te voorspellen. In de aangepaste determinatiecoëfficiënt R2

adj wordt voor 
het aantal onafhankelijke variabelen gecorrigeerd, waardoor dit een betere maat is dan R2. Bij de 
berekening van R2

adj wordt ook een correctie uitgevoerd voor de grootte van de dataset. 
 

6.2 Fysische karakteristieken verschillende inblaascondities 
Om de meetresultaten van de verschillende proefpersonen goed met elkaar te kunnen vergelijken, 
is het van belang dat de condities rondom de proefpersoon bij de meetsessies van de 
verschillende proefpersonen gelijk zijn geweest. Het gaat hierbij voornamelijk om de 
ruimteluchttemperatuur, de luchtsnelheid en de turbulentie-intensiteit die aan beide zijden van het 
lichaam van de proefpersonen op drie verschillende hoogten zijn gemeten (zie paragraaf 5.4.1). In 
deze paragraaf worden de fysische condities besproken die bij de verschillende inblaascondities 
rondom de proefpersoon zijn gemeten. 
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6.2.1 Karakteristieken inblaascondities 
Om de verschillende inblaascondities met elkaar te kunnen vergelijken, zijn gemiddelde waarden 
berekend over de laatste 75 minuten van iedere inblaasconditie (zie paragraaf 6.1). Door deze 
manier van middelen wordt ook voor de ruimteluchttemperatuur een realistische gemiddelde 
waarde verkregen, omdat de sinusvormige variatie van de ruimteluchttemperatuur als gevolg van 
de PID regeling (zie paragraaf 5.1.2) een periode van ongeveer 75 minuten heeft. In figuur 6.1 en 
6.2 zijn voor de verschillende inblaascondities per proefpersoon de gemiddelde PMV en de 
gemiddelde draught rating weergegeven. Deze twee parameters geven een beeld van de 
verschillen in het thermisch comfort bij de verschillende inblaascondities. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de draught rating wordt onderschat, doordat de responsietijd van de in dit 
onderzoek gebruikte hete bol anemometer lang is (zie figuur 3.3). In de navolgende subparagrafen 
worden per inblaasconditie de fysische parameters die rondom de proefpersoon zijn gemeten, 
toegelicht. In bijlage 15 zijn de resultaten van de gridmetingen opgenomen die bij de verschillende 
inblaascondities zijn uitgevoerd. De contourplots in deze bijlage geven een goed beeld van de 
fysische condities in de gehele ruimte.  
 

Figuur 6.1 PMV, gemiddelden per proefpersoon (○ vrouwen, 
□ mannen) bij de verschillende inblaascondities (1: high cool 
10°C, 2: high cool 20°C, 3: low cool 10°C, 4: low cool 20°C, 
zie figuur 5.5). 

Figuur 6.2 Draught rating, gemiddelden per proefpersoon 
(○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende inblaascondities 
(1: high cool 10°C, 2: high cool 20°C, 3: low cool 10°C, 4: 
low cool 20°C, zie figuur 5.5). 

 
6.2.1.1 Inblaasconditie high cool 20°C en low cool 20°C (condities 2 en 4) 
Doordat de inblaastemperatuur bij deze inblaascondities nagenoeg gelijk is aan de 
ruimteluchttemperatuur, is de luchtstroming bij deze condities niet op de proefpersoon gericht (zie 
figuur 5.5). Dit blijkt ook uit de meetresultaten (zie tabel B13.2 t/m B13.5). De gemeten 
luchtsnelheden op de meetposities rondom de proefpersoon zijn lager dan 0,05 m/s en de 
turbulentie-intensiteit ligt onder de 30%. Doordat langs de ramen koudeval optreedt wanneer het 
buiten koud is, komen dicht bij de vloer wel wat hogere luchtsnelheden voor (0,10 m/s). Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de absolute waarde van de lage luchtsnelheden (<0,05 m/s) 
nietszeggend is, omdat deze snelheden buiten de betrouwbaarheid van de hete bol anemometer 
liggen. De luchttemperatuur rondom de proefpersoon vertoont bij deze inblaascondities een 
behoorlijke gradiënt. Deze wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de luchttemperatuur dicht bij 
de vloer aanzienlijk lager ligt ten gevolge van koudeval. Bij inblaasconditie high cool 20°C is het 
temperatuurverschil tussen 0,10 en 1,10m hoogte ongeveer 1,1°C, maar bij inblaasconditie low 
cool 20°C ligt dit verschil op bijna 2,0°C. De optredende gradiënten zijn echter kleiner dan de 
comfortgrens van 3°C (zie paragraaf 3.1.3). De draught rating ligt, gemiddeld over de posities 
rondom de proefpersoon, erg laag (<5%), zie figuur 6.2 en tabel B13.5. Alleen net boven de vloer 
komen wat hogere waarden voor de draught rating voor (tot 10%) (zie figuur B13.5). Bij deze 
inblaascondities is de kans op tochtklachten dus nihil. 
 

Zoals in paragraaf 5.1.2 is beschreven, is er naar gestreefd in de onderzoeksruimte een PMV van    
-0,5 te creëren wanneer er geen luchtstroming in de ruimte aanwezig is. De 
ruimteluchttemperatuur is daarom ingesteld op 21°C. Hierbij is er bij de berekening van de PMV 
vanuit gegaan dat de kleding van de proefpersoon een isolatiewaarde van 0,8 clo heeft. 
Gedurende het onderzoek is echter gebleken dat de bureaustoel waarop de proefpersoon zit een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de totale isolatiewaarde (zie paragraaf 5.3.1). Samen met een te 
laag ingeschatte stralingstemperatuur, leidt dit ertoe dat de in werkelijkheid gerealiseerde PMV 
rond de nul ligt wanneer er geen luchtstroming op de proefpersoon is gericht (zie figuur 6.1 en 
tabel B13.14). Dit is een aanzienlijk hogere waarde dan oorspronkelijk bedoeld was. Hierbij moet 
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worden opgemerkt dat voor de berekening van de PMV is uitgegaan van het gemiddelde van de 
rondom de proefpersoon gemeten waarden. Doordat met name de meetposities dicht bij de vloer 
slechts representatief zijn voor een klein deel van het lichaam, is de op deze manier berekende 
PMV-waarde eigenlijk niet correct. 
 

6.2.1.2 Inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) 
Bij deze inblaasconditie is er een groot temperatuurverschil aanwezig tussen de inblaaslucht en de 
ruimtelucht, waardoor de lucht na het passeren van het ventilatierooster naar beneden zakt en op 
de nek van de proefpersoon is gericht (zie figuur 5.5 en bijlage 15). De hoogste luchtsnelheid 
(gemiddeld 0,19 m/s) komt dan ook voor op een hoogte van 1,10m aan de linkerzijde van de 
proefpersoon. De luchtsnelheden aan de rechterzijde van de proefpersoon liggen ook behoorlijk 
hoog (>0,15 m/s), doordat de koude luchtstroming hier naar beneden valt (zie tabel B13.2). In een 
wintersituatie wordt 0,15 m/s aangehouden als de maximale luchtsnelheid om comfortproblemen 
te voorkomen (Rijksgebouwendienst, 1999). De turbulentie-intensiteit ligt bij deze inblaasconditie 
voor alle meetposities gemiddeld tussen de 30 en 50% (zie tabel B13.3). Het inblazen van koude 
lucht heeft niet veel invloed op de luchttemperatuur rondom de proefpersoon. Deze ligt namelijk 
voor alle posities ruim boven de 20°C (zie tabel B13.4), waarbij de temperatuurgradiënt tussen 
enkel- en hoofdhoogte gering is (±0,5°C). De draught rating ligt gemiddeld over alle meetposities 
rond de 15% (zie figuur 6.2 en tabel B13.5), maar heeft per meetpositie een behoorlijke spreiding. 
Ter plaatse van de nekzone ligt de draught rating gemiddeld rond 23% (zie tabel B13.5). Bij een 
aantal meetsessies ligt de draught rating op een hoogte van 1,10m bij de rechter meetpaal hoger 
dan bij de linker meetpaal. De luchtstroming is in deze situaties niet op de linkerzijde van de nek 
van de proefpersoon gericht geweest, maar is over de proefpersoon heen gegaan. De PMV ligt bij 
deze inblaasconditie gemiddeld over alle meetposities op -0,22 (zie figuur 6.1 en tabel B13.14), 
dus binnen de comfortgrenzen. Op basis van de draught rating en PMV zijn er bij deze 
inblaasconditie dus wel wat comfortproblemen te verwachten, maar de draught rating en PMV zijn 
niet zo extreem dat alle personen discomfort zullen ondervinden. 
 

6.2.1.3 Inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) 
Net als bij inblaasconditie high cool 10°C is ook hier een groot temperatuurverschil aanwezig 
tussen de inblaaslucht en de ruimtelucht, maar doordat het inblaasdebiet kleiner is, valt de koude 
lucht vrijwel direct naar beneden (zie figuur 5.5 en bijlage 15). Uit de meetresultaten blijkt dan ook 
dat de luchtsnelheid ter hoogte van de enkels het hoogst is (>0,10 m/s). Op alle meetposities op 
de linker meetpaal ligt de luchtsnelheid ook boven 0,10 m/s (zie tabel B13.2). Dit komt doordat de 
koude lucht ter plaatse van deze paal naar beneden valt. Aangezien de proefpersoon zich op 
enige afstand van de meetpaal bevindt, merkt de proefpersoon niets van deze hogere 
luchtsnelheden. De turbulentie-intensiteit ligt bij deze inblaasconditie voor alle meetposities 
gemiddeld tussen de 30 en 50% (zie tabel B13.3). De luchttemperatuur is op 0,10m hoogte laag 
ten gevolge van de koude luchtstroming, waardoor er ook hier weer een behoorlijke 
temperatuurgradiënt tussen enkel- en hoofdhoogte ontstaat (±1,5°C) (zie tabel B13.4). De draught 
rating ligt gemiddeld over alle meetposities op 10% (zie figuur 6.2) en heeft per meetpositie een 
behoorlijke spreiding (zie figuur B13.5). De PMV ligt gemiddeld op -0,27, zie figuur 6.1 en tabel 
B13.14). Bij deze inblaasconditie is er op basis van de draught rating en PMV slechts in geringe 
mate discomfort te verwachten. 
 

6.2.2 Oorzaak verschillen in fysische condities rondom de proefpersoon 
Uit de bespreking van de fysische omgevingscondities rondom de proefpersoon, blijkt dat er vooral 
bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) en low cool 10°C (conditie 3) verschillen tussen de 
meetsessies van de verschillende proefpersonen zijn opgetreden. Bij de overige inblaascondities 
zijn de verschillen tussen de meetsessies van de verschillende proefpersonen geringer. 
Verschillen in de condities rondom de proefpersoon kunnen ontstaan doordat de 
inblaastemperatuur, het inblaasdebiet en de ruimteluchttemperatuur niet altijd goed op de 
ingestelde waarde zijn gebleven. De inblaastemperatuur is gedurende de verschillende 
meetsessies goed constant gebleven; de standaarddeviatie bedraagt voor iedere inblaasconditie 
niet meer dan 0,6°C (zie tabel B13.1). Het inblaasdebiet heeft bij de inblaasconditie high cool 10°C 
(conditie 1), high cool 20°C (conditie 2) en low cool 10°C (conditie 3) ook slechts een geringe 
spreiding (std<1,5 dm3s-1). Bij inblaasconditie low cool 20°C (conditie 4) is de spreiding wel groter 
(std=4,4 dm3s-1, wat overeenkomt met 15%) (zie tabel B13.1). Gedurende de gehele meetsessie 
high cool en meetsessie low cool zou het inblaasdebiet constant moeten blijven. Doordat de 
koelmachine na een bepaalde periode begint dicht te vriezen, ligt het inblaasdebiet in het tweede 
gedeelte van iedere meetsessie echter significant lager (p<0,05) dan in het eerste gedeelte van de 
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meetsessie. Vooral het verschil tussen inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) en low cool 20°C 
(conditie 4) is groot (verschil in gemiddelde debiet is 3,6 dm3/s, zie tabel B13.1). Aangezien de 
luchtstroming in het tweede gedeelte van iedere meetsessie niet meer op de proefpersoon is 
gericht (luchttemperatuur wordt verhoogd naar 20°C), heeft de afname van het debiet geen 
invloed op de condities rondom de proefpersoon. De ruimteluchttemperatuur is bij alle 
inblaascondities ingesteld op 21°C. Uit de meetresultaten blijkt dat deze temperatuur bij 
inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) en low cool 10°C (conditie 3) ook daadwerkelijk in de 
ruimte is gerealiseerd (zie tabel B13.1). Bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) en low cool 
20°C (conditie 4) ligt de gemiddelde ruimteluchttemperatuur significant hoger (respectievelijk 21,35 
en 21,26°C, p<0,05). Dit komt voornamelijk doordat de radiatoren in het begin van deze 
inblaascondities nog heet waren van de eraan voorafgaande conditie, terwijl de radiatoren bij deze 
condities niet meer hoeven te compenseren voor de koude lucht die wordt ingeblazen. Doordat de 
radiatoren met een PID-regeling worden aangestuurd, vertoont de ruimteluchttemperatuur een 
sinusvormig verloop rond de gemiddelde waarde (zie paragraaf 5.1.2). Dit sinusvormige verloop, 
waarbij de variaties beperkt blijven tot ±0,5°C, is ook merkbaar in de ruimteluchttemperatuur die 
op de posities rondom de proefpersoon is gemeten. Door de gemeten waarden te middelen over 
de laatste 75 minuten van iedere inblaasconditie wordt deze variatie echter uitgedempt. 
 

Verschillen in de condities rondom de proefpersoon kunnen ook worden veroorzaakt door het 
buitenklimaat. Door variaties in de buitenluchttemperatuur varieert de oppervlaktetemperatuur van 
het glas. Deze glastemperatuur is van invloed op de gemiddelde stralingstemperatuur, de 
stralingsasymmetrie en de mate waarin koudeval optreedt. De buitenluchttemperatuur heeft ook 
invloed op de warmtebehoefte van de ruimte. De radiatoren geven hierdoor niet altijd even veel 
warmte af, waardoor het luchtstromingspatroon in de ruimte enigszins varieert (zie bijlage 15). 
Daarnaast wordt het luchtstromingspatroon ook enigszins beïnvloed door de warmteafgifte van de 
proefpersonen zelf. Uit rookproeven is echter gebleken dat deze invloed minimaal is. 
 

Doordat er erg veel verschillende variabelen van invloed zijn op het luchtstromingspatroon in de 
ruimte, is gebleken dat het moeilijk is om de fysische omgevingscondities van de proefpersoon bij 
de verschillende meetsessies gelijk te houden. Ondanks de spreiding in de omgevingscondities 
zal toch worden geprobeerd op basis van de meetresultaten een uitspraak te doen over de 
verschillen in fysiologische respons en thermische sensatie bij de verschillende inblaascondities.  
 

6.2.3 Verschil in de gemeten en de door de proefpersoon ervaren condities 
Doordat de meetpalen op enige afstand van de proefpersoon zijn geplaatst, worden niet exact de 
omgevingscondities die de proefpersoon ervaart gemeten. Om te kijken hoe groot het verschil is 
tussen de gemeten waarden en de waarden waaraan de proefpersoon wordt blootgesteld, zijn 
voor alle inblaascondities metingen uitgevoerd in een situatie zonder proefpersoon, waarbij de 
rechter meetpaal op de positie van de proefpersoon is geplaatst en de linker meetpaal op de 
oorspronkelijke positie is blijven staan.  
 

De verschillen in de luchttemperatuur, luchtsnelheid en draught rating tussen beide meetpalen zijn 
weergegeven in tabel 6.1. Uit de resultaten blijkt dat bij de meeste inblaascondities slechts kleine 
verschillen optreden tussen de waarden die bij beide meetpalen zijn gemeten. Bij inblaasconditie 
low cool 10°C (conditie 3) zijn de verschillen echter wel groot. Dit komt doordat de luchtstroming 
ter plaatse van de linker meetpaal naar beneden valt. Voor inblaasconditie low cool 10°C (conditie 
3) zijn de bij de linker meetpaal gemeten condities dus niet representatief voor de condities 
waaraan de proefpersoon is blootgesteld. Bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) wijkt 
alleen op 0,60m hoogte de luchtsnelheid, en de daarmee samenhangende draught rating, 
behoorlijk af. De luchtsnelheid op de positie van de proefpersoon is hier hoger dan bij de linker 
meetpaal doordat de luchtstroming bij deze inblaasconditie ter plaatse van de proefpersoon naar 
beneden valt. Gedurende de meetsessies zit de proefpersoon echter op deze positie en zal de 
worp van de luchtstroming al eerder tegen het lichaam van de proefpersoon komen. Bij alle 
inblaascondities is de luchttemperatuur op 0,10m hoogte op de positie van de proefpersoon hoger 
dan bij de linker meetpaal. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door koudeval.  
 

Uit de metingen kan worden geconcludeerd dat de gemeten waarden ter hoogte van de linker 
meetpaal voor alle inblaascondities behalve voor inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) goed 
overeenkomen met de waarden die door de proefpersoon worden ervaren. Bij het analyseren van 
de meetresultaten en het toepassen van de gemeten omgevingscondities in het 
thermofysiologisch model is het echter wel van belang dat rekening wordt gehouden met de 
verschillen bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3). 
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Tabel 6.1 Gemeten verschillen in omgevingscondities op verschillende hoogten tussen linker meetpaal en meetpaal 
gepositioneerd op positie proefpersoon. In de tabel wordt zowel het gemiddelde verschil ± de standaarddeviatie als het 
minimale en maximale verschil weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 
Luchttemperatuur 
h=1.10m 

mean±std 
min,max 

-0.01 ± 0.04  
-0.10,0.13 

-0.15 ± 0.02  
-0.19,-0.09 

-0.64 ± 0.21  
-0.99,-0.35 

-0.17 ± 0.02  
-0.21,-0.13 

Luchttemperatuur 
h=0.60m 

mean±std 
min,max 

-0.05 ± 0.07  
-0.17,0.16 

-0.08 ± 0.02  
-0.13,-0.04 

-0.31 ± 0.11  
-0.53,-0.13 

-0.09 ± 0.02  
-0.13,-0.05 

Luchttemperatuur 
h=0.10m 

mean±std 
min,max 

-0.70 ± 0.13  
-0.84,-0.22 

-0.28 ± 0.09  
-0.47,-0.16 

-0.38 ± 0.04  
-0.52,-0.29 

-0.24 ± 0.06  
-0.36,-0.11 

Luchtsnelheid 
h=1.10m 

mean±std 
min,max 

0.01 ± 0.04  
-0.08,0.09 

-0.01 ± 0.01  
-0.02,0.01 

0.09 ± 0.02  
0.03,0.14 

-0.00 ± 0.00  
-0.01,0.01 

Luchtsnelheid 
h=0.60m 

mean±std 
min,max 

-0.10 ± 0.02  
-0.14,-0.06 

-0.00 ± 0.00  
-0.01,0.00 

0.09 ± 0.02  
0.05,0.13 

-0.00 ± 0.00  
-0.01,0.00 

Luchtsnelheid 
h=0.10m 

mean±std 
min,max 

-0.01 ± 0.01  
-0.04,0.02 

0.03 ± 0.01  
0.02,0.04 

-0.08 ± 0.01  
-0.11,-0.04 

0.02 ± 0.01  
0.01,0.04 

Draught rating 
h=1.10m 

mean±std 
min,max 

1.70 ± 4.24  
-8.57,11.44 

-1.37 ± 1.22  
-5.23,1.59 

16.74 ± 3.87  
5.92,23.46 

0.02 ± 0.49  
-2.95,2.12 

Draught rating 
h=0.60m 

mean±std 
min,max 

-15.21 ± 2.15  
-19.62,-9.99 

0.00 ± 0.00  
0.00,0.00 

13.22 ± 2.87  
7.10,20.34 

-0.02 ± 0.16  
-1.41,0.00 

Draught rating 
h=0.10m 

mean±std 
min,max 

-0.91 ± 2.08  
-7.08,2.77 

4.17 ± 0.83  
2.30,6.34 

-6.56 ± 1.71  
-10.48,-1.61 

3.07 ± 0.77  
1.54,5.06 

 

6.3 Invloed inblaascondities op fysiologische respons en comfort 
Uit de meetresultaten is gebleken dat er een groot verschil in de fysiologische respons bestaat 
tussen de proefpersonen onderling. Voordat verder naar de invloed van de inblaascondities op de 
fysiologische respons en de thermische sensatie wordt gekeken, zal eerst kort worden ingegaan 
op deze individuele verschillen.  
 
6.3.1 Verschillen in fysiologische respons tussen proefpersonen 
In figuur 6.3 en 6.4 is respectievelijk het verloop van de gemiddelde huidtemperatuur en het 
verloop van de temperatuurgradiënt tussen onderarm en vingertop (als maat voor de 
vasoconstrictie) weergegeven voor de verschillende proefpersonen gedurende meetsessie high 
cool (conditie 1 en 2). Hieruit blijkt dat er grote onderlinge verschillen optreden in de fysiologische 
respons. Zo zit er in de gemiddelde huidtemperatuur een spreiding van ruim 2°C (zie tabel B13.9) 
en verschilt het verloop van deze temperatuur behoorlijk tussen de proefpersonen. In figuur 6.4 is 
te zien dat het verloop van de temperatuurgradiënt tussen onderarm en vingertop ook erg verschilt 
tussen de proefpersonen. Wanneer deze gradiënt continu positief is, treedt gedurende de gehele 
periode vasoconstrictie op. Wanneer de gradiënt fluctuaties van 1 tot 2 °C vertoont rond de nul, 
treedt geen noemenswaardige vasoconstrictie op (Wang et al., 2006). De kerntemperatuur blijft 
gedurende de meetsessies nagenoeg gelijk, maar er treden hierbij wel grote verschillen op tussen 
de proefpersonen onderling (zie tabel B13.10 en figuur B13.6). Het grote verschil in de 
fysiologische respons tussen de proefpersonen is één van de oorzaken voor de optredende 
verschillen in de thermische sensatie, maar is zeker niet de enige (zie paragraaf 2.3).  
 

Figuur 6.3 Verloop van de gemiddelde huidtemperatuur bij 
de verschillende proefpersonen gedurende meetsessie high 
cool ( zwart: mannen; rood: vrouwen). 

Figuur 6.4 Verloop van de mate van vasoconstrictie bij de 
verschillende proefpersonen gedurende meetsessie high 
cool ( zwart: mannen; rood: vrouwen). 
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Uit de resultaten blijkt dat er duidelijke verschillen in fysiologische respons optreden tussen 
mannen en vrouwen. Hier wordt in paragraaf 6.4 dieper op ingegaan. In figuur B13.6 zijn zowel 
voor meetsessie high cool als meetsessie low cool (zie figuur 5.5) grafieken opgenomen van het 
verloop van de gemiddelde huidtemperatuur, de kerntemperatuur, de mate van vasoconstrictie en 
de thermische sensatie bij de verschillende proefpersonen. In bijlage 13 zijn tevens tabellen te 
vinden waarin van bovengenoemde parameters voor de verschillende proefpersonen de 
gemiddelde waarden per inblaasconditie zijn weergegeven.  
 
Aangezien het verloop van de fysiologische respons en de thermische sensatie gedurende de 
meetsessies per proefpersoon erg verschilt, kan op basis van deze gegevens niet direct een 
conclusie worden getrokken over de verschillen tussen de afzonderlijke inblaascondities. Er is 
daarom met behulp van een gepaarde t-toets gekeken of er significante verschillen tussen de 
inblaascondities optreden (zie paragraaf 6.1). Om de verschillen te kunnen kwantificeren, zijn per 
inblaasconditie voor alle proefpersonen gemiddelde waarden berekend over de laatste 75 minuten 
van iedere inblaasconditie. 
 
6.3.2 Inblaasconditie high cool 20°C versus low cool 20°C 
Zoals in paragraaf 6.2.1.1 is beschreven, is bij beide condities met een hoge inblaastemperatuur 
(conditie 2 en 4) nauwelijks discomfort te verwachten. De omgevingscondities rondom de 
proefpersoon zijn bij beide condities ongeveer gelijk, waardoor ook wordt verwacht dat de 
fysiologische respons en de thermische sensatie van de proefpersonen bij beide condities 
nagenoeg hetzelfde zijn.  
 
Uit de meetresultaten blijkt dat de gemiddelde huidtemperatuur bij inblaasconditie high cool 20°C 
(conditie 2) significant hoger ligt (p<0,01) dan bij inblaasconditie low cool 20°C (conditie 4), zie 
figuur 6.5 en tabel B13.9. De kerntemperatuur ligt bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) 
ook wat hoger dan bij inblaasconditie low cool 20°C (conditie 4), maar dit verschil is niet significant 
(p>0,05), zie figuur 6.6 en tabel B13.10. De fysiologische verschillen leiden er niet toe dat de 
thermische sensatie van de proefpersonen significant verschilt (p>0,05), zie tabel B13.13. Men 
zou verwachten dat het verschil in fysiologische respons wordt veroorzaakt doordat de 
voorafgaande inblaasconditie anders is geweest. De inblaasconditie die vooraf is gegaan aan 
inblaasconditie high cool 20°C (conditie 1) zou echter tot meer discomfort moeten leiden dan de 
inblaasconditie die vooraf is gegaan aan inblaasconditie low cool 20°C (conditie 3). De gemiddelde 
huidtemperatuur zou dan bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) juist lager moeten liggen 
dan bij inblaasconditie low cool 20°C (conditie 4). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
verschillen in fysiologische respons tussen inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) en low cool 
20°C (conditie 4) niet worden veroorzaakt door de voorafgaande inblaasconditie.  
 

Figuur 6.5 Gemiddelde huidtemperatuur volgens ISO 14-
puntsschaal, gemiddelden per proefpersoon (○ vrouwen, □ 
mannen) bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie 
figuur 5.5). 

Figuur 6.6 Kerntemperatuur (rectaal), gemiddelden per 
proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) ligt de gemiddelde huidtemperatuur ook significant 
hoger (p<0,05) dan bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3), terwijl men op basis van de 
fysische omgevingscondities (zie paragraaf 6.2.1.2) juist bij inblaasconditie high cool 10°C 
(conditie 1) een lagere huidtemperatuur zou verwachten. Hieruit blijkt dat de omstandigheden 
waaronder de twee meetsessies zijn uitgevoerd verschillen. Het lijkt erop dat een deel van de 
verschillen kan worden verklaard aan de hand van het buitenklimaat. Op de dagen dat de 
meetsessies met het lage inblaasdebiet (conditie 3 en 4) zijn uitgevoerd, blijkt de 
buitenluchttemperatuur namelijk significant lager te hebben gelegen (p<0,01) dan op de dagen dat 
de meetsessies met het hoge inblaasdebiet (conditie 1 en 2) zijn uitgevoerd, zie figuur 6.7 en tabel 
B13.8. Deze lagere buitenluchttemperatuur leidt er onder andere toe dat de gemiddelde 
stralingstemperatuur op de positie van de proefpersoon significant lager is (p<0,05) bij meetsessie 
low cool (conditie 3 en 4) dan bij meetsessie high cool (conditie 1 en 2), zie figuur 6.8 en tabel 
B13.6. Door de lagere gemiddelde stralingstemperatuur wordt meer warmte van het menselijk 
lichaam afgegeven aan de omgeving, waardoor de huidtemperatuur van de proefpersoon daalt. 
Daarnaast heeft de buitenluchttemperatuur ook invloed op de stralingsasymmetrie en de mate 
waarin koudeval optreedt. Deze factoren kunnen ook hebben bijgedragen aan de lagere 
gemiddelde huidtemperaturen bij de meetsessie met het lage inblaasdebiet (conditie 3 en 4). 
 

Figuur 6.7 Buitenluchttemperatuur, gemiddelden per 
proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

Figuur 6.8 Gemiddelde stralingstemperatuur, gemiddelden 
per proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de 
verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

 
Naast de hiervoor genoemde verschillen in het buitenklimaat, kunnen de verschillen tussen beide 
meetsessies ook te wijten zijn aan verschillen in de conditie van de proefpersonen zelf, zoals de 
mate van vermoeidheid. Voorafgaand aan iedere meetsessie is telkens aan de proefpersonen 
gevraagd naar de fysieke conditie en de mate van vermoeidheid. Alle proefpersonen hebben bij 
beide meetsessies aangegeven goed geslapen te hebben en zich fysiek fit en uitgerust te voelen. 
 
6.3.3 Inblaasconditie high cool 10°C versus high cool 20°C 
Bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) is er een koude luchtstroming op de nekzone van de 
proefpersoon gericht (zie figuur 5.5), terwijl deze luchtstroming bij inblaasconditie high cool 20°C 
(conditie 2) niet meer aanwezig is. Men zou dus verwachten dat de gemiddelde huidtemperatuur 
bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) lager ligt dan bij inblaasconditie high cool 20°C 
(conditie 2). Uit de meetresultaten blijkt echter dat de gemiddelde huidtemperatuur bij 
inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) juist hoger ligt dan bij inblaasconditie high cool 20°C 
(conditie 2). Het verschil is echter niet significant (p>0,05). De gemiddelde huidtemperatuur voor 
alle proefpersonen bedraagt hierbij respectievelijk 32,55±0,55°C en 32,47±0,46°C. Dit 
onverwachte verschil in de gemiddelde huidtemperatuur wordt veroorzaakt door het verschil in 
huidtemperatuur van de extremiteiten. Bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) ligt de 
huidtemperatuur van beide enkels namelijk significant lager (p<0,005) dan bij inblaasconditie high 
cool 10°C (conditie 1), zie tabel B13.12. De lagere huidtemperatuur van de extremiteiten bij 
inblaasconditie high cool 20°C (tweede gedeelte van de meetsessie) wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat de proefpersonen bij aanvang van deze conditie al lang stil hebben gezeten. 
Hierdoor hebben vooral de benen en voeten een lagere begintemperatuur ten gevolge van een 
verminderde huiddoorbloeding. Om de huiddoorbloeding van de benen en voeten te stimuleren, 
hebben de proefpersonen tijdens de meetsessies oefeningen met de voeten gedaan (zie bijlage 
6). Deze oefeningen hebben helaas onvoldoende effect gehad.  
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Daarnaast blijkt ook uit de meetresultaten dat de temperatuurgradiënt tussen onderarm en 
vingertop als maat voor de vasoconstrictie bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) significant 
hoger ligt (p=0,02) dan bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1), zie figuur B13.7 en tabel 
B13.11. Door het thermoregulatiemechanisme vasoconstrictie daalt de huidtemperatuur om zo het 
warmteverlies naar de omgeving te beperken (zie paragraaf 2.4.1). Wanneer de mate van 
vasoconstrictie hoog is, neemt de huidtemperatuur flink af, met name die van de extremiteiten. Bij 
een groot aantal proefpersonen is in de loop van inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) 
vasoconstrictie ingetreden (zie figuur 6.4). Deze vasoconstrictie is vervolgens gedurende inblaas-
conditie high cool 20°C (conditie 2) gehandhaafd gebleven. Waarschijnlijk wordt de vasoconstrictie 
gedurende inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) dus niet veroorzaakt door de inblaasconditie 
zelf, maar door de voorafgaande periode, waarbij zowel de voorafgaande inblaasconditie als het 
lange stilzitten een rol spelen.  
 
Uit de meetresultaten blijkt daarnaast dat ook de kerntemperatuur bij inblaasconditie high cool 
10°C (conditie 1) hoger ligt dan bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2), maar dit verschil is 
niet significant (p>0,05). Ondanks de verschillen in de huid- en kerntemperatuur blijkt het verschil 
in thermische sensatie tussen beide inblaascondities niet significant te zijn (zie tabel B13.13). Dit 
komt doordat gedurende inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) de thermische sensatie van de 
proefpersonen lager is dan op basis van de fysiologische respons te verwachten is. De meeste 
proefpersonen hebben de waarneming van de lokale luchtstroming namelijk enigszins mee laten 
wegen in hun oordeel over hun algehele thermische sensatie. Doordat zowel de voorafgaande 
inblaasconditie als het lange stilzitten van invloed is op de fysiologische respons van de 
proefpersonen bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2), kan op basis hiervan niet worden 
geconcludeerd wat de invloed van de inblaascondities zelf is. Wel zijn er op lokaal niveau 
verschillen gemeten die kunnen worden toegeschreven aan de inblaascondities zelf. 
 
Zoals in figuur 5.5 is te zien, is de koude luchtstroming bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 
1) gericht op de linkerzijde van de nek van de proefpersoon. Uit de meetresultaten blijkt dat de 
huidtemperatuur van de linkerzijde van de nek bij deze conditie ongeveer 1,4°C lager ligt dan 
wanneer er geen koude luchtstroming meer op de nek is gericht (conditie 2), zie figuur 6.9 en tabel 
B13.12. Dit verschil in huidtemperatuur is significant (p<0,005). De huidtemperatuur aan de 
rechterzijde van de nek ligt bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) slechts 0,3°C lager dan 
bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2), zie figuur figuur 6.10 en tabel B13.12. Dit verschil is 
niet significant (p>0,05). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het verschil in 
huidtemperatuur aan de linkerzijde van de nek wordt veroorzaakt door de koude luchtstroming. Uit 
de meetresultaten blijkt verder dat de huidtemperatuur aan de linkerzijde van de nek vrijwel altijd 
lager is dan de huidtemperatuur aan de rechterzijde van de nek. Waarschijnlijk wordt dit verschil 
veroorzaakt door het koude glasoppervlak dat zich aan de linkerzijde van de proefpersoon bevindt.  
 

Figuur 6.9 Huidtemperatuur linkerzijde nek, gemiddelden per 
proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

Figuur 6.10 Huidtemperatuur rechterzijde nek, gemiddelden 
per proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de 
verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

 
Uit de enquêteresultaten is gebleken dat iedereen bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) 
ten minste één keer een luchtstroming aan de linkerzijde van de nek heeft waargenomen. Deze 
luchtstroming wordt niet door alle proefpersonen als oncomfortabel ervaren (zie tabel B13.15). 
Een deel van de proefpersonen heeft ook aangegeven last te hebben gehad van plaatselijke 
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koude in de nek. Deze koude wordt ook niet altijd als oncomfortabel ervaren. Een aantal 
proefpersonen heeft bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) ook aan de rechterzijde van de 
nek een luchtstroming waargenomen. Bij deze proefpersonen is het niet gelukt de 
omgevingscondities constant te houden (zie paragraaf 6.2.2). De meeste proefpersonen hebben 
ook een luchtstroming aan de linkerzijde van het hoofd waargenomen en een aantal ook aan de 
linkerhand (zie tabel B13.15). 
 
Met behulp van infraroodfotografie is geprobeerd de temperatuurverdeling over het lichaam van de 
proefpersonen in beeld te brengen. Vooraf werd verwacht dat hiermee ook een beeld kon worden 
gegeven van de invloed van de koude luchtstroming op de huidtemperatuur. Helaas is achteraf 
gebleken dat de verschillen in de huidtemperatuur hiervoor te klein zijn. In figuur 6.11 zijn 
infraroodfoto’s van proefpersoon 4 te zien bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) en 
inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2). Op deze foto’s is niet te zien dat de huidtemperatuur 
aan de linkerzijde van de nek bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) lager ligt dan bij 
inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2), terwijl bij deze proefpersoon wel een verschil in 
huidtemperatuur van ruim 2°C is gemeten. Op de foto’s zijn de temperatuurverschillen over het 
lichaam duidelijk te zien. Zo is de huidtemperatuur van de handen veel lager dan van het hoofd.  
 

Figuur 6.11 Infraroodfoto van proefpersoon 4 gedurende inblaasconditie high cool 10°C (links) en inblaasconditie high cool 
20°C (rechts). 
 

6.3.4 Inblaasconditie low cool 10°C versus low cool 20°C 
Bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) was het de bedoeling dat de proefpersonen 
luchtstroming bij de enkels zouden waarnemen (zie figuur 5.5). Bij inblaasconditie low cool 20°C 
(conditie 4) is er rondom de proefpersoon geen luchtstroming aanwezig. De gemiddelde 
huidtemperatuur ligt bij conditie low cool 10°C (conditie 3) echter significant hoger (p<0,001) dan 
bij conditie low cool 20°C (conditie 4), zie figuur 6.5. Dit verschil kan weer worden toegeschreven 
aan de lagere huidtemperatuur van de extremiteiten door het lange stilzitten (zie paragraaf 6.3.3). 
Ook de kerntemperatuur ligt bij conditie low cool 10°C (conditie 3) significant hoger (p<0,005) dan 
bij conditie low cool 20°C (conditie 4). Tussen deze condities treedt ook een significant verschil in 
de thermische sensatie op (p=0,034). 
 
Uit de meetresultaten blijkt dat slechts één van de acht proefpersonen daadwerkelijk een 
luchtstroming bij de enkels heeft waargenomen (zie tabel B13.15). Deze persoon heeft echter ook 
bij conditie high cool 10°C (conditie 1) en high cool 20°C (conditie 2) een luchtstroming bij de 
enkels gevoeld, waardoor deze waarneming niet aan de inblaasconditie mag worden 
toegeschreven. Waarschijnlijk wordt de luchtstroming bij de enkels door de meeste proefpersonen 
niet waargenomen doordat de enkels zijn bedekt met kleding. Op basis van de meetresultaten kan 
niet worden aangetoond dat de huidtemperatuur van de enkels wordt beïnvloed door de 
luchtstroming bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3). De huidtemperatuur van beide enkels 
ligt bij inblaasconditie low cool 20°C (conditie 4) namelijk significant lager (p<0,001) dan bij 
inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3), zie tabel B13.12. De invloed van het lange stilzitten (zie 
paragraaf 6.3.3) is dus aanzienlijk groter dan de invloed van de koude luchtstroming. Hierbij moet 
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worden opgemerkt dat er gedurende meetsessie low cool (conditie 3 en 4) koudeval is 
opgetreden, waardoor de luchtsnelheid ter hoogte van de enkels bij beide condities in dezelfde 
orde van grootte ligt (zie paragraaf 6.2.1). 
 
Bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) is door een aantal personen luchtstroming aan de 
linkerzijde van de nek, aan de linkerzijde van het hoofd en aan de linkerhand waargenomen. De 
verschillen tussen de proefpersonen worden hierbij waarschijnlijk veroorzaakt doordat het niet is 
gelukt de luchtstroming bij alle meetsessies exact gelijk te houden (zie paragraaf 6.2.2). 
 

6.3.5 Inblaasconditie high cool 10°C versus low cool 10°C 
Bij deze inblaascondities is de koude luchtstroming respectievelijk op de linkerzijde van de nek en 
op de enkels gericht (zie figuur 5.5). Doordat de metingen bij deze inblaascondities op 
verschillende dagen zijn uitgevoerd, kunnen deze condities niet goed met elkaar worden 
vergeleken. Dit komt onder andere door de verschillen in de buitencondities en de mogelijke 
verschillen in de conditie van de proefpersoon zelf (zie paragraaf 6.3.2). 
 

6.4 Verschillen tussen de geslachten 
In de meetresultaten valt direct op dat er tussen mannen en vrouwen een groot verschil bestaat in 
de fysiologische respons, zie figuur 6.5, 6.6 en tabel B13.9 t/m B13.11. De vrouwelijke 
proefpersonen hebben een lagere gemiddelde huidtemperatuur dan de mannelijke proefpersonen 
en een hogere kerntemperatuur, zie tabel 6.2. Het verschil in de gemiddelde huidtemperatuur blijkt 
niet significant te zijn (p>0,05), maar het verschil in kerntemperatuur wel (p<0,001). Doordat één 
van de mannelijke proefpersonen (proefpersoon 4) een extreem lage gemiddelde huidtemperatuur 
heeft, worden de verschillen in gemiddelde huidtemperatuur tussen mannen en vrouwen 
afgezwakt. Wanneer deze proefpersoon niet mee wordt genomen in de analyse, is het verschil in 
de gemiddelde huidtemperatuur tussen de mannelijke en vrouwelijke proefpersonen wel significant 
(p<0,01). De geconstateerde verschillen in de gemiddelde huidtemperatuur en de kerntemperatuur 
tussen de geslachten komen overeen met wat hierover in de literatuur is beschreven (zie 
paragraaf 2.6).  
 
Tabel 6.2 Verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke proefpersonen gemiddeld over de verschillende 
inblaascondities. In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde 
per geslacht weergegeven. Daarnaast is de p-waarde vermeld voor de tweezijdige t-toets; het verschil tussen de 
geslachten is significant wanneer p<0,05. 
 Mannen Vrouwen p-waarde 
Gemiddelde  
huidtemperatuur 

mean±std 
min,max 

32.42 ± 0.63  
31.32,33.59 

32.22 ± 0.35  
31.49,32.98 p<0.05**** 

Kerntemperatuur  mean±std 
min,max 

36.89 ± 0.20  
36.52,37.45 

37.30 ± 0.14  
37.01,37.78 p<0.001 

Temperatuurgradiënt  
onderarm-vingertop 

mean±std 
min,max 

1.60 ± 3.24  
-3.21,8.97 

4.65 ± 3.56  
-3.51,11.29 p<0.01 

Thermische sensatie mean±std 
min,max 

-0.38 ± 0.70  
-2.09,0.56 

-0.17 ± 0.85  
-2.24,1.63 p=0.45 

Thermisch comfort* mean±std 
min,max 

3.55 ± 0.68  
2,4 

3.45 ± 0.59  
2,4 p=0.64 

Wensen (Warmer/kouder)** mean±std 
min,max 

0.35 ± 0.79  
-1,2 

0.68 ± 0.73  
0,2 p=0.25 

Tevredenheid*** mean±std 
min,max 

0.80 ± 0.37  
0,1 

0.58 ± 0.47  
0,1 p=0.14 

* Thermisch comfort is geschaald van 1 erg oncomfortabel tot 4 comfortabel (zie bijlage 11). 
** Wensen zijn geschaald van -3 veel koeler tot 3 veel warmer (zie bijlage 11). 
*** Tevredenheid is geschaald van 0 ontevreden tot 1 tevreden (zie bijlage 11). 
**** Hierbij is proefpersoon 4 niet meegenomen in de analyse. 
 

Het verschil in de gemiddelde huidtemperatuur tussen mannen en vrouwen wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat bij de vrouwelijke proefpersonen de huidtemperatuur van de extremiteiten 
veel lager ligt dan bij de mannelijke proefpersonen. Deze lagere huidtemperatuur van de 
extremiteiten is weer een gevolg van de grotere mate van vasoconstrictie bij de vrouwelijke 
proefpersonen, zie tabel 6.2 en figuur 6.12. Bij vrouwen treedt het thermoregulatiemechanisme 
vasoconstrictie onder koude omstandigheden namelijk veel eerder in werking dan bij mannen (zie 
paragraaf 2.6). Door de grotere mate van vasoconstrictie ligt bij de vrouwelijke proefpersonen 
onder andere de huidtemperatuur van de handen significant lager dan bij de mannelijke 
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proefpersonen (p<0,01), zie figuur 6.13. Met name gedurende het tweede gedeelte van iedere 
meetsessie (inblaasconditie 2 en 4) komen bij de vrouwelijke proefpersonen erg lage 
handtemperaturen voor. In de enquête is bij deze condities dan ook vaker aangegeven dat men 
koude handen heeft en dat deze koude oncomfortabel is (zie tabel B13.15). Eén van de 
vrouwelijke proefpersonen (proefpersoon 5) heeft gedurende de meetsessie zelfs aangegeven 
echt last te hebben gehad van de koude handen. Bij deze proefpersoon is de temperatuurgradiënt 
tussen onderarm en vingertop (maat voor de vasoconstrictie) dan ook veel groter dan bij de 
andere proefpersonen, zie tabel B13.11.  
 

Figuur 6.12 Temperatuurgradiënt tussen onderarm en 
vingertop als maat voor de vasoconstrictie, gemiddelden per 
proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

Figuur 6.13 Huidtemperatuur linker hand, gemiddelden per 
proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de vrouwelijke proefpersonen gemiddeld een iets hogere 
thermische sensatie hebben gehad dan de mannelijke proefpersonen, zie figuur 6.14 en tabel 6.2. 
Dit verschil is echter niet significant (p>0,05). De vrouwelijke proefpersonen hebben zich ook niet 
significant oncomfortabeler gevoeld dan de mannelijke proefpersonen. Wel valt op dat de 
mannelijke proefpersonen hun thermische omgeving bij conditie high cool 20°C warmer ervaren 
dan bij conditie high cool 10°C (thermische sensatie is respectievelijk -0.93 en -0,62), terwijl dit bij 
de vrouwen niet het geval is (thermische sensatie is respectievelijk 0,10 en -0,21), zie figuur 6.14. 
Dit verschil wordt veroorzaakt doordat bij vrouwen in grotere mate vasoconstrictie optreedt, maar 
ook doordat een aantal van de mannelijke proefpersonen de waarneming van de koude 
luchtstroming erg zwaar heeft mee laten wegen in de thermische sensatie. Dit in tegenstelling tot 
de literatuurstudie, waaruit is gebleken dat vrouwen gevoeliger zijn voor tocht (zie paragraaf 
3.2.1). In de resultaten valt daarnaast op dat mannen het minder vaak warmer willen hebben dan 
vrouwen en dat ze beter tevreden zijn over de thermische omgeving (zie figuur 6.15 en tabel 6.2). 
Deze verschillen zijn echter niet significant. Uit de resultaten blijkt verder dat vrouwen vaker last 
hebben gehad van plaatselijke koude bij de handen (p=0,019) dan mannen en dat zij deze koude 
ook vaker als oncomfortabel hebben ervaren (p=0,026).  
Bij beide geslachten blijft de gemiddelde huidtemperatuur en de kerntemperatuur binnen de 
comfortgrenzen zoals die door Lotens (1988) zijn gedefinieerd (zie paragraaf 3.1). De lokale huid-
temperatuur is bij sommige personen echter wel lager dan de voor comfort gestelde ondergrens. 
 

Figuur 6.14 Thermische sensatie, gemiddelden per 
proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij de verschillende 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

Figuur 6.15 Wensen t.a.v. de thermische omgeving, 
gemiddelden per proefpersoon (○ vrouwen, □ mannen) bij 
de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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6.5 Relaties tussen de gemeten parameters 
De verschillende gemeten parameters houden allemaal verband met elkaar. Zo zijn de fysische 
omgevingscondities bepalend voor de fysiologische respons, welke op haar beurt weer bepalend 
is voor de thermische sensatie en het thermisch comfort. Het is echter niet geheel duidelijk op 
welke manier deze parameters verband houden met elkaar. Met behulp van (meervoudige) 
lineaire regressieanalyse (zie paragraaf 6.1) is daarom gekeken in welke mate er significante 
relaties aanwezig zijn tussen de verschillende gemeten parameters. Hierbij zal allereerst worden 
gekeken naar de relatie tussen de fysiologische parameters en de thermische sensatie. 
Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen de fysische omgevingscondities en de thermische 
sensatie en ten slotte worden verbanden gelegd tussen de verschillende parameters die 
gehanteerd worden voor de thermische sensatie en het thermisch comfort. 
 
6.5.1 Fysiologische parameters en thermische sensatie 
Met behulp van het statistische programma SPSS is een meervoudige lineaire regressieanalyse 
uitgevoerd (zie paragraaf 6.1) om te kijken welke fysiologische parameters bepalend zijn voor de 
thermische sensatie. Het is hierbij van belang dat aan de hand van zo min mogelijk parameters 
een goede voorspelling van de thermische sensatie kan worden gedaan. Voor de 
regressieanalyse is gebruik gemaakt van de meetdata op het tijdstip dat de enquête is afgenomen 
(ieder kwartier). De resultaten van de regressieanalyse staan vermeld in tabel 6.3. Hierbij zijn 
alleen de significante parameters (p<0,05) in de regressie betrokken. 
 
Tabel 6.3 Resultaten van de meervoudige regressieanalyse voor de thermische sensatie (N=192). In de tabel staan 
achtereenvolgens de onafhankelijke variabelen, de determinatiecoëfficiënt (R2) en de aangepaste determinatiecoëfficiënt 
(R2

adj) vermeld. 
Onafhankelijke variabelen R2 R2

adj 
Kerntemperatuur* 0.003** 0.003** 
Gemiddelde huidtemperatuur 0.031 0.026 
Vasoconstrictie*** 0.127 0.122 

* Bij proefpersoon 6 is geen kerntemperatuur gemeten. 
** De correlatie is niet significant. 
*** Voor de mate van vasoconstrictie is het temperatuurverschil tussen onderarm en vingertop aangehouden. 
 
Uit de resultaten van de regressieanalyse blijkt dat er slechts een geringe correlatie is tussen de 
thermische sensatie en de gemeten fysiologische parameters. De parameters huidtemperatuur en 
vasoconstrictie hebben ieder afzonderlijk wel een significante correlatie met de thermische 
sensatie, maar wanneer beide variabelen in de meervoudige regressie worden meegenomen, 
blijkt alleen de mate van vasoconstrictie significant te zijn. De geringe mate van correlatie tussen 
de thermische sensatie en de fysiologische parameters wordt voornamelijk veroorzaakt door 
proefpersoon 6. Bij deze proefpersoon ligt de gemiddelde huidtemperatuur laag, terwijl de 
thermische sensatie hoog is, zie tabel B13.9 en B13.13. Er is daarom ook een regressieanalyse 
uitgevoerd waarbij de meetdata van proefpersoon 6 niet zijn meegenomen. De resultaten hiervan 
staan vermeld in tabel 6.4. 
 
Tabel 6.4 Resultaten van de meervoudige regressieanalyse voor de thermische sensatie, waarbij de meetdata van 
proefpersoon 6 niet zijn meegenomen (N=168). In de tabel staan achtereenvolgens de onafhankelijke variabelen, de 
determinatiecoëfficiënt (R2) en de aangepaste determinatiecoëfficiënt (R2

adj) vermeld. 
Onafhankelijke variabelen R2 R2

adj 
Gemiddelde huidtemperatuur 0.212 0.207 
Vasoconstrictie* 0.194 0.189 
Gemiddelde huidtemperatuur, Vasoconstrictie* 0.329 0.321 

* Voor de mate van vasoconstrictie is het temperatuurverschil tussen onderarm en vingertop aangehouden. 
 
Uit deze resultaten blijkt dat het niet meenemen van de meetdata van proefpersoon 6 leidt tot een 
flinke verbetering van de determinatiecoëfficiënt. Volgens de regressieanalyse zijn bij deze dataset 
alleen de gemiddelde huidtemperatuur en de mate van vasoconstrictie significante onafhankelijke 
variabelen voor de voorspelling van de thermische sensatie. De determinatiecoëfficiënt is hierbij 
echter nog steeds niet erg groot. Slechts 32% van de variantie in de thermische sensatie kan met 
het regressiemodel worden verklaard. Er is daarom per proefpersoon gekeken naar de correlatie 
tussen de thermische sensatie en de verschillende fysiologische parameters. Hieruit blijkt dat er bij 
proefpersoon 2 en 3 een negatief verband bestaat tussen de thermische sensatie en de 
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gemiddelde huidtemperatuur, terwijl dit verband bij alle andere proefpersonen positief is (zie figuur 
B13.11). Het negatieve verband bij proefpersoon 2 en 3 wordt veroorzaakt door de meetresultaten 
bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1). Beide proefpersonen hebben bij deze 
inblaasconditie het effect van de koude luchtstroming in de nek zwaar mee laten wegen in de 
algehele thermische sensatie, waardoor de regressielijn scheef wordt getrokken (zie figuur 
B13.11). De lage thermische sensatie die deze proefpersonen bij inblaasconditie high cool 10°C 
(conditie 1) hebben aangegeven heeft uiteraard ook invloed op de correlatie met de overige 
fysiologische parameters. Er is daarom ook een regressieanalyse uitgevoerd waarbij de data van 
proefpersoon 2 en 3 bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) niet zijn meegenomen. Het 
uitsluiten van deze meetdata heeft een erg gunstig effect op de determinatiecoëfficiënt, zie tabel 
6.5.  
 
Tabel 6.5 Resultaten van de meervoudige regressieanalyse voor de thermische sensatie, waarbij de meetdata van 
proefpersoon 6 en van inblaasconditie high cool 10°C van proefpersoon 2 en 3 niet zijn meegenomen (N=156). In de tabel 
staan achtereenvolgens de onafhankelijke variabelen, de determinatiecoëfficiënt (R2) en de aangepaste 
determinatiecoëfficiënt (R2

adj) vermeld. 
Onafhankelijke variabelen R2 R2

adj 
Gemiddelde huidtemperatuur 0.347 0.343 
Vasoconstrictie* 0.265 0.260 
Gemiddelde huidtemperatuur, Vasoconstrictie* 0.532 0.526 

* Voor de mate van vasoconstrictie is het temperatuurverschil tussen onderarm en vingertop aangehouden. 
 
Doordat aan het onderzoek zowel mannen als vrouwen hebben deelgenomen en beide geslachten 
anders op hun omgeving reageren, zou het regressiemodel wellicht verbeterd kunnen worden 
door het geslacht als dummyvariabele in te voeren. Met behulp van een dummyvariabele kan 
binnen hetzelfde regressiemodel namelijk toch onderscheid worden gemaakt tussen de 
geslachten. Door het invoeren van de dummyvariabele geslacht blijkt het regressiemodel echter 
niet significant te verbeteren. 
 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat alleen de gemiddelde huidtemperatuur en de 
temperatuurgradiënt tussen onderarm en vingertop (als maat voor de vasoconstrictie) een 
significante invloed hebben op de thermische sensatie. Door beide variabelen op te nemen in het 
regressiemodel, wordt een aangepaste determinatiecoëfficiënt van 0,52 behaald. Dit wil zeggen 
dat 52% van de variantie in de thermische sensatie met het regressiemodel kan worden verklaard. 
Het opgestelde regressiemodel is weergegeven in formule 6.3. 
 
 huid onderarm vingertopTS 0.399 T 0.087 T 12.842−= ⋅ − ⋅ Δ −     (6.3) 
 
Dit model wijkt behoorlijk af van het model dat door Fiala (Fiala et al., 2003) is ontwikkeld om de 
dynamische thermische sensatie te voorspellen (zie bijlage 2). In het model van Fiala zijn namelijk 
de gemiddelde huidtemperatuur, de kerntemperatuur en de snelheid waarmee de gemiddelde 
huidtemperatuur verandert van invloed op de thermische sensatie. In dit onderzoek blijkt de 
kerntemperatuur en de snelheid waarmee de gemiddelde huidtemperatuur verandert geen 
significante invloed te hebben op de thermische sensatie. De temperatuurgradiënt tussen 
onderarm en vingertop, die in dit onderzoek een significante invloed heeft op de thermische 
sensatie, wordt ook door Wang et al. (2006) genoemd als een goede indicator voor de thermische 
sensatie. Uit de meetresultaten blijkt dat bij de proefpersonen waarbij gedurende de meetsessie 
vasoconstrictie is ingetreden (proefpersoon 2, 4, 5 en 6), een duidelijk verband te zien is tussen de 
mate van vasoconstrictie en de thermische sensatie (zie figuur 6.16 en figuur B13.13). Bij een 
aantal proefpersonen is het moment van intreden van de vasoconstrictie zelfs direct zichtbaar in 
de thermische sensatie, zie figuur 6.17.  
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Figuur 6.16 Verband tussen de temperatuurgradiënt 
onderarm-vingertop als maat voor de vasoconstrictie en de 
thermische sensatie voor de verschillende proefpersonen. 

Figuur 6.17 Verband tussen verloop temperatuurgradiënt 
onderarm-vingertop als maat voor de vasoconstrictie en 
verloop thermische sensatie, meetsessie high cool 
proefpersoon 4. 

 
Vervolgens is in de regressieanalyse ook gekeken of de lokale huidtemperaturen de thermische 
sensatie significant beïnvloeden. Bij de vergelijking van de inblaascondities (zie paragraaf 6.3) is 
namelijk het vermoeden ontstaan dat de dalende temperatuur van de extremiteiten de thermische 
sensatie beïnvloedt. In principe wordt deze afname van de huidtemperatuur al in de 
regressieanalyse meegenomen via de mate van vasoconstrictie. Wanneer echter naast de 
gemiddelde huidtemperatuur en de vasoconstrictie de huidtemperatuur van de hand wordt 
ingevoerd als onafhankelijke variabele, blijkt de mate van vasoconstrictie niet meer significant te 
zijn voor het model en wordt de determinatiecoëfficiënt hoger. Door ook de huidtemperatuur van 
de enkel mee te nemen als onafhankelijke variabele, wordt het regressiemodel nog verder 
verbeterd (R2

adj=0,64), zie tabel 6.6. De huidtemperatuur van de linkerzijde van de nek blijkt voor 
de totale dataset geen significante bijdrage te leveren aan het regressiemodel.  
 
Tabel 6.6 Resultaten van de meervoudige regressieanalyse voor de thermische sensatie, waarbij lokale huidtemperaturen 
als onafhankelijke variabelen zijn meegenomen. Bij deze regressie zijn de meetdata van proefpersoon 6 en van 
inblaasconditie high cool 10°C van proefpersoon 2 en 3 niet meegenomen (N=156). In de tabel staan achtereenvolgens de 
onafhankelijke variabelen, de determinatiecoëfficiënt (R2) en de aangepaste determinatiecoëfficiënt (R2

adj) vermeld. 
Onafhankelijke variabelen R2 R2

adj 
Huidtemperatuur hand 
Gemiddelde huidtemperatuur  0.560 0.554 

Huidtemperatuur hand 
Gemiddelde huidtemperatuur 
Huidtemperatuur enkel 

0.655 0.648 

 
Wanneer op individueel niveau wordt gekeken naar het verband tussen de thermische sensatie en 
de lokale huidtemperaturen valt op dat er erg grote verschillen zijn tussen de proefpersonen (zie 
figuur B13.14 t/m B13.16). Bij sommige personen wordt de thermische sensatie erg beïnvloed 
door de lokale huidtemperaturen, terwijl bij anderen de thermische sensatie gelijk blijft ongeacht 
de huidtemperatuur op lokaal niveau. Deze verschillen kunnen ontstaan doordat de ene persoon 
bij een lage huidtemperatuur wel plaatselijke koude waarneemt en de andere persoon niet. Op 
basis van de enquêteresultaten is het echter waarschijnlijker dat de verschillen worden 
veroorzaakt doordat sommige proefpersonen lokaal discomfort wel mee laten wegen in hun 
algehele thermische sensatie en anderen niet. 
 
Het is ook mogelijk om een verband te leggen tussen de thermische sensatie van de 
proefpersonen en de huidtemperaturen van de verschillende lichaamsdelen, op een vergelijkbare 
manier als door Nilsson en Holmér (2003) is voorgesteld (zie paragraaf 3.2). Op deze manier 
worden lage lokale huidtemperaturen niet uitgemiddeld in de gemiddelde huidtemperatuur en kan 
toch een beeld worden gegeven van de huidtemperatuur van het totale lichaam. In figuur 6.18 en 
6.19 zijn twee voorbeelden gegeven van diagrammen waarin de temperatuurverdeling over het 
gehele lichaam is uitgezet. In deze diagrammen zijn de gemiddelde lokale huidtemperaturen en de 
gemiddelde thermische sensatie voor inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) en 
inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2) uitgezet voor proefpersoon 5. Hierin is te zien dat 
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vooral de temperatuur van de extremiteiten veel lager ligt gedurende inblaasconditie high cool 
20°C (conditie 2) dan gedurende inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1). Deze daling van de 
lokale huidtemperatuur heeft een daling in de thermische sensatie van ruim 0,4 tot gevolg. In 
bijlage 13 is voor alle proefpersonen per inblaasconditie een diagram van de gemiddelde lokale 
huidtemperaturen opgenomen. 
    

Figuur 6.18 Gemiddelde lokale huidtemperaturen en 
thermische sensatie bij proefpersoon 5 gedurende 
inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1). 

Figuur 6.19 Gemiddelde lokale huidtemperaturen en 
thermische sensatie bij proefpersoon 5 gedurende 
inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2). 

 
6.5.2 Fysische parameters en thermische sensatie 
De fysische condities rondom de proefpersoon zijn van invloed op de warmtebalans van het 
menselijk lichaam en daarmee ook op de waargenomen thermische sensatie en het thermisch 
comfort. In deze paragraaf wordt gekeken in welke mate er een verband bestaat tussen de 
fysische omgevingscondities en de thermische sensatie. Aangezien het vrijwel onmogelijk is om 
de thermische sensatie aan de verschillende gemeten fysische parameters te koppelen, wordt hier 
een verband gelegd met de PMV en de draught rating. Deze parameters worden beide berekend 
uit de fysische omgevingscondities (zie paragraaf 3.2.1 en 4.1.1). De PMV geeft hierbij de 
thermische sensatie van een gemiddelde persoon aan terwijl de draught rating de kans op 
tochtklachten voorspelt. 
 
In figuur 6.20 is het verband tussen de thermische sensatie en de PMV te zien voor de 
verschillende proefpersonen. Voor de meeste proefpersonen blijkt er geen positief verband 
aanwezig te zijn tussen de thermische sensatie en de PMV, terwijl dit verband er volgens de 
definitie van de PMV wel zou moeten zijn. Waarschijnlijk komt dit doordat in de PMV geen 
rekening wordt gehouden met lokale effecten. Daarnaast valt op dat de spreiding in de thermische 
sensatie veel groter is dan in de PMV. Aangezien de PMV de thermische sensatie van een 
gemiddelde persoon aangeeft, is het logisch dat de thermische sensatie van de individuele 
proefpersonen een grotere spreiding heeft.  
 
In figuur 6.21 is het verband tussen de thermische sensatie en de gemiddelde draught rating 
uitgezet voor de verschillende proefpersonen. Ook hieruit blijkt dat er bij de meeste proefpersonen 
geen verband tussen beide parameters aanwezig is. Dit komt onder andere doordat de fysische 
parameters op enige afstand van het lichaam van de proefpersoon zijn gemeten, waardoor deze 
niet geheel representatief zijn voor de fysische condities rondom het lichaam van de proefpersoon 
(zie paragraaf 6.2.3) en doordat is uitgegaan van een gemiddelde draught rating over het gehele 
lichaam. Daarnaast wordt de draught rating enigszins onderschat doordat in dit onderzoek gebruik 
is gemaakt van een hete bol anemometer met een langere responsietijd (zie figuur 3.3). 
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Figuur 6.20 Verband tussen de PMV en de thermische 
sensatie voor de verschillende proefpersonen. 

Figuur 6.21 Verband tussen de draught rating en de 
thermische sensatie voor de verschillende proefpersonen. 

 
Bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) is de koude luchtstroming op de linkerzijde van de 
nek van de proefpersoon gericht. Zoals in paragraaf 6.3.3 is beschreven, leidt deze luchtstroming 
tot een significante verlaging van de huidtemperatuur aan de linkerzijde van de nek. Om te 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen de draught rating ter hoogte van de nek (linker 
meetpaal, hoogte 1,10m) en de huidtemperatuur aan de linkerzijde van de nek, zijn deze 
parameters tegen elkaar uitgezet, zie figuur 6.22. Hieruit blijkt dat wanneer de draught rating 
toeneemt, de huidtemperatuur van de nek afneemt. De correlatie tussen beide parameters is niet 
bij alle proefpersonen even goed. Bij proefpersoon 7 is het verband helemaal niet aanwezig. Dit 
komt doordat bij de meetsessie van deze proefpersoon de buitenluchttemperatuur zeer laag was, 
waardoor de koude luchtstroming bij inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) niet op de 
linkerzijde van de nek van de proefpersoon was gericht.  
 

Figuur 6.22 Verband tussen de lokale draught rating en de 
huidtemperatuur van de linkerzijde van de nek voor de 
verschillende proefpersonen. 

 

 
6.5.3 Verschillende parameters voor thermische sensatie en comfort 
Voor de voorspelling van de thermische sensatie worden verschillende relaties gehanteerd, zoals 
de dynamische thermische sensatie (DTS) van Fiala (zie bijlage 2) en de PMV van Fanger (zie 
paragraaf 4.1.1). Daarnaast is op basis van de resultaten van dit onderzoek een regressiemodel 
opgesteld om de thermische sensatie te voorspellen (zie formule 6.3). In deze paragraaf worden 
de verschillende methoden om de thermische sensatie te voorspellen vergeleken met de in 
werkelijkheid door de proefpersonen aangegeven thermische sensatie. Daarnaast wordt ook 
gekeken in hoeverre deze werkelijke thermische sensatie verband houdt met het thermisch 
comfort en met de wensen ten aanzien van de thermische omgeving. 
 
In figuur 6.23 en 6.24 zijn voor twee proefpersonen de verschillende parameters ter voorspelling 
van de thermische sensatie uitgezet naast de werkelijke thermische sensatie. Hierin valt op dat de 
werkelijke thermische sensatie varieert gedurende de meetsessie, terwijl dit in de voorspelde 
sensaties veel minder het geval is. Vooral de PMV komt totaal niet overeen met de werkelijke 
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sensatie (zie ook paragraaf 6.5.2). Het in dit onderzoek opgestelde regressiemodel vertoont een 
vergelijkbaar verloop met de werkelijke sensatie. Dit komt voornamelijk doordat de mate van 
vasoconstrictie in dit model is meegenomen. De DTS wijkt in de meeste gevallen erg af van de 
werkelijke sensatie (zie figuur B13.21 en B13.22). Bij de meeste mannelijke proefpersonen ligt de 
DTS lager dan de thermische sensatie die in werkelijkheid is aangegeven (zie figuur 6.23), terwijl 
bij de meeste vrouwelijke proefpersonen de DTS juist hoger ligt (zie figuur 6.24). De vrouwelijke 
proefpersonen blijken dus onder dezelfde fysiologische omstandigheden een andere thermische 
sensatie te hebben aangegeven. Het is daarom wellicht nuttig om in het model voor de DTS 
onderscheid te maken tussen beide geslachten. In dit onderzoek is bij de meervoudige 
regressieanalyse echter niet naar voren gekomen dat het opnemen van het geslacht het 
regressiemodel significant verbetert (zie paragraaf 6.5.1). Dit komt waarschijnlijk doordat in dit 
regressiemodel de vasoconstrictie als variabele is meegenomen, waardoor al een onderscheid 
tussen beide geslachten wordt gemaakt. Waarschijnlijk worden de afwijkingen ten opzichte van de 
werkelijke thermische sensatie voor een groot deel veroorzaakt door lokale omstandigheden, 
zoals koude handen en voeten. Wellicht kunnen de modellen ter voorspelling van de thermische 
sensatie worden verbeterd als rekening wordt gehouden met deze lokale effecten. In plaats van 
lokale huidtemperaturen, kan hiervoor ook de mate van vasoconstrictie in de modellen worden 
opgenomen. In figuur B13.21 en B13.22 is voor alle proefpersonen het verloop van de op de 
verschillende manieren bepaalde thermische sensatie uitgezet. Hierin is duidelijk te zien dat de 
thermische sensatie volgens de verschillende methoden in sommige gevallen niet veel verschilt, 
terwijl er in andere gevallen grote verschillen optreden. 
 

Figuur 6.23 Verloop verschillende parameters ter 
voorspelling van de thermische sensatie bij proefpersoon 4 
(man) gedurende meetsessie low cool. 

Figuur 6.24 Verloop verschillende parameters ter 
voorspelling van de thermische sensatie bij proefpersoon 5 
(vrouw) gedurende meetsessie low cool. 

 
In de gebouwde omgeving gaat het uiteindelijk niet zozeer om de thermische sensatie van de 
mens, maar veel meer om het thermisch comfort en de wensen van de mens ten aanzien van zijn 
thermische omgeving. In de enquête die gedurende de meetsessies is afgenomen, is naar al deze 
aspecten gevraagd (zie bijlage 11). Uit de resultaten blijkt dat zowel het thermisch comfort als de 
wensen ten aanzien van de thermische omgeving goed kunnen worden voorspeld op basis van de 
thermische sensatie (R2

adj is respectievelijk 0,727 en 0,791).  
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7 Simulaties thermofysiologisch model 

In dit onderzoek is voor de simulaties gebruik gemaakt van een thermofysiologisch model dat 
momenteel nog in ontwikkeling is bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Dit model is een 
uitbreiding op het model van Fiala (1998). De opbouw van het model is in paragraaf 4.2.3 aan bod 
gekomen.  
 
In dit hoofdstuk worden allereerst de verschillende invoerparameters voor het model toegelicht. 
Vervolgens worden de simulatieresultaten vergeleken met de meetresultaten, waarbij dieper wordt 
ingegaan op de gevoeligheid van het model voor de manier van invoeren van de luchtsnelheid. 
Ten slotte is met behulp van het model onderzocht in welke mate het lange stilzitten en de 
variërende omgevingscondities de meetresultaten hebben beïnvloed. 
 

7.1 Invoerparameters 
In deze paragraaf worden de verschillende parameters toegelicht die in het model zijn ingevoerd 
om te kijken in welke mate de voorspelde fysiologische respons en thermische sensatie van de 
verschillende proefpersonen overeenkomen met de gemeten fysiologische respons en sensatie.  
 
7.1.1 Lichaamskenmerken 
Zoals in paragraaf 5.3.2 is beschreven, zijn bij alle proefpersonen een aantal belangrijke 
lichaamskenmerken gemeten, zodat deze gebruikt kunnen worden als invoer voor het 
thermofysiologisch model. In dit model wordt op basis van de lengte, het gewicht en het 
vetpercentage dat bij de proefpersoon is gemeten, een model gemaakt van de proefpersoon, 
waarbij wordt geprobeerd de hiervoor genoemde parameters zo goed mogelijk te benaderen. 
Aangezien het vet niet bij alle mensen op dezelfde manier over het lichaam is verdeeld, kan in het 
model onderscheid worden gemaakt tussen ‘appelvormige’ en ‘peervormige’ personen (zie 
paragraaf 5.3.2.4). Uit de meetresultaten van de lichaamskenmerken is gebleken dat alle 
proefpersonen peervormig zijn. Dit wordt daarom als uitgangspunt genomen voor de simulaties. 
Het vetpercentage dat als invoer dient voor het model is berekend uit de som van de gemeten 
huidplooien (zie paragraaf 5.3.2.2). Doordat slechts op vier posities huidplooimetingen zijn 
verricht, kan het op deze manier bepaalde vetpercentage aanzienlijk afwijken van het werkelijke 
vetpercentage van de proefpersonen. In de simulatieresultaten kunnen hierdoor verschillen 
ontstaan met de werkelijkheid.  
 
7.1.2 Kleding 
De eigenschappen van de standaard kleding (zie tabel 5.2) kunnen in het model per element en 
indien gewenst zelfs per segment worden ingevoerd. De totale weerstand van de kleding wordt 
dus niet, zoals vaak wordt gedaan, verdeeld over de gehele lichaamsoppervlakte. Hierdoor dient 
een omrekening te worden gemaakt voor de waarden van de kledingeigenschappen die in de 
literatuur (McCullough et al., 1985, 1989) worden gevonden: de thermische weerstand (Icl), de 
vergrotingsfactor ten gevolge van kleding (fcl), de vochtpermeabiliteitsindex (if) en de 
verdampingsweerstand (Re,f). Fiala heeft hier een omrekenprogramma voor gemaakt, dat in dit 
onderzoek is gebruikt. Het is echter onduidelijk hoe dit programma de berekening uitvoert. 
 
Voor de bureaustoel is in de literatuur (McCullough et al., 1994) alleen een waarde gegeven voor 
de thermische weerstand (Icl), zie tabel 5.2. Van de overige voor het model benodigde 
eigenschappen is niets bekend. Er is daarom gebruik gemaakt van data die door Fiala is berekend 
voor de weerstand van een bureaustoel. Aangezien de thermische weerstand die in de literatuur 
voor een bureaustoel is gevonden (Icl=0.17m2KW-1) goed overeenkomt met de weerstand die Fiala 
hanteert, is aangenomen dat de data van Fiala bruikbaar zijn. De weerstand van de stoel is alleen 
toegekend aan de lichaamsdelen die hiermee in contact staan, namelijk de achterzijde van de 
onderbuik en de achterzijde van de bovenbenen. 
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7.1.3 Metabolisme 
Het metabolisme is een andere bepalende invoerparameter. Zoals in tabel 2.1 is vermeld, kan 
voor een zittend persoon die lichte kantoorwerkzaamheden uitvoert, een metabolisme van 1,2 met 
worden aangenomen. Dit activiteitsniveau is gedurende de gehele meetsessie constant 
verondersteld.  
 
7.1.4 Fysische omgevingscondities 
In de meetruimte zijn gedurende de meetsessies verschillende fysische grootheden gemeten met 
een interval van één minuut, welke in het model als randvoorwaarden zijn ingevoerd. Het gaat 
hierbij om de ruimteluchttemperatuur in het midden van de ruimte, de relatieve luchtvochtigheid en 
de gemiddelde stralingstemperatuur die is berekend uit de oppervlaktetemperaturen van de 
ruimtebegrenzingen (zie paragraaf 5.4.1). De simulaties zijn uitgevoerd met een tijdstap van één 
minuut. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze tijdstap goede resultaten geeft. Aangezien de 
metingen ook met een tijdinterval van één minuut zijn uitgevoerd, kunnen bij iedere tijdstap andere 
meetdata als randvoorwaarden worden ingevoerd.  
 
7.1.4.1 Lokale randvoorwaarden 
Gedurende de meetsessies zijn aan beide zijden van de proefpersoon op drie verschillende 
hoogten metingen uitgevoerd om de luchttemperatuur en luchtsnelheid op lokaal niveau vast te 
leggen (zie paragraaf 5.4.1). Deze meetdata zijn gebruikt om lokale randvoorwaarden in te kunnen 
voeren in het model. Aangezien de metingen op enige afstand van het lichaam zijn verricht, wijken 
de condities op de meetposities enigszins af van de condities die de proefpersoon daadwerkelijk 
heeft ervaren (zie paragraaf 6.2.3). Voor de invoer van het model is daarom uitgegaan van de 
gemiddelde luchttemperatuur en luchtsnelheid over de meetposities aan beide zijden van het 
lichaam. In tabel 7.1 is te zien op welke manier de op de verschillende hoogten gemeten lokale 
randvoorwaarden aan de verschillende elementen van het model zijn toegekend. De gemeten 
luchtsnelheid wordt hierbij alleen als lokale randvoorwaarde toegekend aan de segmenten die zijn 
blootgesteld aan de luchtstroming. Dit wordt in de tabel aangegeven met een X. Wanneer het 
betreffende segment niet is blootgesteld aan de luchtstroming, bijvoorbeeld doordat het segment 
in contact staat met een ander segment, staat in de tabel een – vermeld. Wanneer een segment 
niet is blootgesteld aan de luchtstroming, wordt aan dit segment wel de lokaal gemeten 
luchttemperatuur toegekend. 
 
Tabel 7.1 Toekenning gemeten luchtsnelheid en luchttemperatuur aan de verschillende (segmenten van) lichaamsdelen in 
het model. De opdeling in segmenten staat tussen haakjes achter het lichaamsdeel aangegeven. Wanneer voor een 
segment een X staat vermeld in de tabel, wordt dit segment blootgesteld aan de gemiddelde luchtsnelheid en 
luchttemperatuur die is gemeten op de betreffende hoogte. Wanneer voor een segment een – staat vermeld, is dit segment 
niet blootgesteld aan de betreffende luchtsnelheid, maar wel aan de luchttemperatuur.  

Meetpositie 
Lichaamsdeel h=1,10m h=0,60m h=0,10m 
Hoofd (90°, 90°) X, X   
Gezicht (210°) X   
Nek (180°, 180°) X, X   
Rechter schouder (130°) X   
Linker schouder (130°) X   
Borstkas (150°, 150°, 60°) X, X, -   
Onderbuik (150°, 150°, 60°)  X, X, -  
Rechter bovenarm (135°, 135°, 90°) X, X, -   
Linker bovenarm (135°, 135°, 90°) X, X, -   
Rechter onderarm (135°, 135°, 90°)  X, X, -  
Linker onderarm (135°, 135°, 90°)  X, X, -  
Rechter hand (180°, 180°)  X, -  
Linker hand (180°, 180°)  X, -  
Rechter bovenbeen (150°, 150°, 60°)  X, X, -  
Linker bovenbeen (150°, 150°, 60°)  X, X, -  
Rechter onderbeen (150°, 150°, 60°)  X, X, -  
Linker onderbeen (150°, 150°, 60°)  X, X, -  
Rechter voet (180°, 180°)   X, - 
Linker voet (180°, 180°)   X, - 
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7.1.4.2 Invoer luchtsnelheid 
In het oorspronkelijke model van Fiala is het slechts mogelijk één luchtsnelheid voor het totale 
lichaam in te voeren. De invloed van deze luchtsnelheid op de warmteafgifte van het menselijk 
lichaam (zie paragraaf 2.1.2) wordt in het model meegenomen via de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (hc), welke uit de ingevoerde luchtsnelheid kan worden berekend 
volgens formule 7.1 (Fiala et al., 1999).  
 

c nat sk a frc a,eff mixh a T T a v a= ⋅ − + ⋅ +       (7.1) 
 
De convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt is hierbij afhankelijk van het temperatuurverschil 
tussen het huidoppervlak (Tsk) en de lucht (Ta), de zogenaamde vrije convectie, en van de 
effectieve luchtsnelheid (va,eff), de zogenaamde gedwongen convectie. De coëfficiënten anat, afrc en 
amix zijn bepaald met behulp van regressieanalyse (Fiala et al., 1999) en zijn elementsafhankelijk. 
De waarden van deze coëfficiënten zijn per element gegeven in tabel B2.1 in bijlage 2. 
 
Bij de faculteit Werktuigbouwkunde is het model van Fiala aangepast, zodat het mogelijk is om 
lokale randvoorwaarden in te voeren. De lokale luchtsnelheid dient in dit geval direct te worden 
ingevoerd via de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt (hc), welke per segment kan worden 
opgegeven. De gemeten lokale luchtsnelheden dienen hiervoor dus te worden omgerekend naar 
convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënten. Aangezien de verschillende lichaamsdelen van 
elkaar verschillen in grootte, vorm en positie ten opzichte van andere lichaamsdelen, beweegt de 
lucht niet op dezelfde manier langs alle lichaamsdelen. Het volstaat hierdoor niet om voor alle 
lichaamsdelen uit te gaan van dezelfde relatie tussen de luchtsnelheid en de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt. Fiala maakt in zijn model slechts in beperkte mate onderscheid 
tussen de verschillende lichaamsdelen voor de berekening van de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (zie tabel B2.1 in bijlage 2). Voor dit onderzoek is daarom in de 
literatuur gezocht naar relaties voor de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt die meer 
specifiek zijn voor de verschillende lichaamsdelen. 
 
De Dear et al. (1997) en Gaspar et al. (2006) hebben onderzoek gedaan naar de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt ter plaatse van verschillende lichaamsdelen. Zij hebben hiervoor 
metingen verricht aan een thermische mannequin (zie paragraaf 4.3) bij verschillende 
luchtsnelheden. In het onderzoek van De Dear et al. zijn zowel metingen verricht aan een zittende 
als aan een staande mannequin. Het onderzoek van Gaspar et al. is vooral gericht op de invloed 
van beweging op de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt, waarbij alleen metingen zijn 
verricht aan een staande mannequin. Aangezien de proefpersonen in de onderzoeksruimte aan 
een bureau hebben gezeten, wordt voor de simulaties uitgegaan van de relaties voor de 
convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënten die door De Dear et al. (1997) voor een zittende 
mannequin zijn bepaald, zie tabel 7.2. De elementen waaruit de thermische mannequin die in het 
onderzoek is gebruikt, is opgebouwd, komen echter niet geheel overeen met de elementen die in 
het thermofysiologisch model voorkomen. In tabel 7.2 zijn daarom ook de relaties voor de 
convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënten weergegeven die als invoer voor het model zijn 
gebruikt. Daarnaast zijn door De Dear et al. (1997) verschillende relaties voor de linker- en 
rechterzijde van het lichaam gevonden. Aangezien de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt 
voor beide zijden van het lichaam in principe gelijk zou moeten zijn, is in het model uitgegaan van 
een gemiddelde waarde voor zowel de coëfficiënt als de exponent. De exponent mag eigenlijk niet 
worden gemiddeld, maar aangezien de afwijking ten opzichte van de werkelijke convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt voor de betreffende luchtsnelheden beperkt blijft tot 0,1%, wordt 
aangenomen dat de middeling gerechtvaardigd is. Ten slotte is in het artikel van De Dear et al. 
(1997) beschreven dat de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt voor het hoofd wordt 
onderschat doordat de mannequin lang haar heeft. Wanneer de luchtstroming recht op het gezicht 
is gericht, blijkt de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt ruim 50% hoger te zijn. In het model 
is de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt voor het gezicht en de nek daarom met een factor 
1,5 verhoogd. 
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Tabel 7.2 Relaties luchtsnelheid en convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt voor verschillende lichaamsdelen volgens 
De Dear et al. (1997) en zoals in dit onderzoek toegepast in het thermofysiologisch model. 

Relatie convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt Lichaamsdeel De Dear et al. (1997) Invoer model 
Hoofd (90°, 90°) 4.9×v 0.73 4.9×v 0.73 
Gezicht (210°) - 1.5×4.9×v 0.73 (hoofd) 
Nek (180°, 180°) - 1.5×4.9×v 0.73 (hoofd) 
Rechter schouder (130°) - 11.4×v 0.64 (bovenarm) 
Linker schouder (130°) - 11.4×v 0.64 (bovenarm) 
Borstkas (150°, 150°, 60°) 9.1×v 0.59 (borst) 9.1×v 0.59 
Onderbuik (150°, 150°, 60°) 8.2×v 0.65  (buik) 8.2×v 0.65 
Rechter bovenarm (135°, 135°, 90°) 11.6×v 0.66 11.4×v 0.64 
Linker bovenarm (135°, 135°, 90°) 11.2×v 0.62 11.4×v 0.64 
Rechter onderarm (135°, 135°, 90°) 11.9×v 0.63 11.75×v 0.625 
Linker onderarm (135°, 135°, 90°) 11.6×v 0.62 11.75×v 0.625 
Rechter hand (180°, 180°) 12.6×v 0.60 13.45×v 0.60 
Linker hand (180°, 180°) 14.3×v 0.60 13.45×v 0.60 
Rechter bovenbeen (150°, 150°, 60°) 8.9×v 0.60 8.9×v 0.60 
Linker bovenbeen (150°, 150°, 60°) 8.9×v 0.60 8.9×v 0.60 
Rechter onderbeen (150°, 150°, 60°) 13.4×v 0.58 13.15×v 0.57 
Linker onderbeen (150°, 150°, 60°) 12.9×v 0.56 13.15×v 0.57 
Rechter voet (180°, 180°) 13.0×v 0.54 12.9×v 0.545 
Linker voet (180°, 180°) 12.8×v 0.55 12.9×v 0.545 

 

7.1.5 Uitgangssituatie 
Voor de uiteindelijke simulatieresultaten is ook de periode voorafgaand aan de periode waarin de 
metingen zijn uitgevoerd van belang. Deze periode is daarom zo goed mogelijk in het model 
ingevoerd. Voorafgaand aan de meetsessies hebben de proefpersonen, voordat ze naar de 
onderzoeksruimte zijn gegaan, een korte inspanning verricht (zie paragraaf 5.2). Deze inspanning 
is bedoeld om het lichaam van de proefpersonen in een thermoneutrale toestand te brengen. Dit 
houdt in dat het lichaam thermisch in balans is met zijn omgeving, zonder dat 
thermoregulatiemechanismen actief zijn. Bij de simulaties wordt er ook vanuit gegaan dat de 
proefpersonen door de inspanning een thermoneutrale toestand hebben bereikt. Vervolgens 
hebben de proefpersonen voorafgaand aan de meetsessies ongeveer 45 minuten in de 
onderzoeksruimte doorgebracht om te acclimatiseren. Deze periode is in de simulaties 
meegenomen door de gemeten luchttemperatuur, stralingstemperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid als randvoorwaarden in te voeren. Hierbij is aangenomen dat er in de ruimte geen 
luchtstroming aanwezig was (v=0,05m/s). Aangezien de proefpersonen gedurende de 
acclimatisatieperiode hebben gestaan en het vest van de standaard kleding niet aan hadden, is in 
de simulatie de weerstand van de kleding aangepast en het metabolisme verhoogd naar 1,6 met.  
 

7.2 Vergelijking simulatie- en meetresultaten 
Op basis van de in de vorige paragraaf besproken invoerparameters is voor iedere meetsessie 
(zie paragraaf 5.2) een simulatie uitgevoerd. De resultaten van deze simulaties zijn vergeleken 
met de gemeten fysiologische parameters (gemiddelde huidtemperatuur, rectale temperatuur en 
huidtemperatuur op verschillende posities) en de gemeten thermische sensatie. Om te bepalen in 
welke mate het invoeren van individuele lichaamskenmerken tot een verbetering van de 
simulatieresultaten leidt, zijn ook simulaties uitgevoerd op basis van de anatomie van de 
standaard persoon (zie paragraaf 4.2.3).  
 
In bijlage 14 is voor de verschillende fysiologische parameters een tabel opgenomen waarin per 
proefpersoon de afwijking tussen de simulatie- en meetresultaten vermeld staat voor de vier 
verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5), gemiddeld over de laatste 75 minuten van iedere 
inblaasconditie. De middeling is hierbij op dezelfde manier uitgevoerd als bij de meetresultaten, zie 
paragraaf 6.1. In de tabellen is zowel de gemiddelde afwijking met bijbehorende standaard 
deviatie als de root mean squared deviation (rmsd) gegeven. De root mean squared deviation 
wordt berekend volgens formule 7.2. 
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Hierin is di het verschil tussen de gemeten en de gesimuleerde waarde voor ieder meetpunt en n 
het aantal meetpunten. Aangezien de bovengenoemde afwijkingen niets zeggen over het verloop 
gedurende de meetsessies, zijn voor alle proefpersonen ook grafieken opgenomen van het 
verloop van de gemiddelde huidtemperatuur, de rectale temperatuur en de thermische sensatie 
gedurende de meetsessie high cool. Daarnaast zijn in bijlage 14 voor twee karakteristieke 
proefpersonen grafieken opgenomen met het verloop van de huidtemperatuur op verschillende 
posities op het lichaam. Het betreft hier een mannelijke (proefpersoon 2) en een vrouwelijke 
proefpersoon (proefpersoon 7), die beiden een gemiddelde lichaamsbouw hebben (zie tabel 5.4). 
De fysiologische respons van deze proefpersonen vertoont geen extreme afwijkingen ten opzichte 
van de andere proefpersonen. In navolgende subparagrafen zullen de simulatieresultaten aan de 
hand van de resultaten van deze twee proefpersonen worden besproken. 
 

7.2.1 Fysiologische parameters 
 

7.2.1.1 Gemiddelde huidtemperatuur 
De gemiddelde huidtemperatuur wordt in het thermofysiologisch model berekend door de 
gemiddelde huidtemperatuur over het gehele huidoppervlak (alle segmenten) te berekenen. Het 
aandeel van elk element wordt hierbij bepaald door een weegfactor. Deze weegfactoren heeft 
Fiala ontleend aan eerder onderzoek (Fiala, 1998). Per element weegt elk segment mee naar 
verhouding van de oppervlakte van het segment tot de oppervlakte van het totale element.  
Bij de metingen is de gemiddelde huidtemperatuur berekend volgens de ISO 14-puntsschaal, zie 
paragraaf 5.4.2. Doordat de weegfactoren in het model anders zijn dan de weegfactoren volgens 
de ISO 14-puntsschaal, kan de afwijkende rekenmethode voor de gemiddelde huidtemperatuur in 
het model tot verschillen leiden. De gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur is daarom ook 
berekend volgens de ISO 14-puntsschaal. Zoals in figuur 7.1 en 7.2 te zien is, heeft de manier 
waarop de gemiddelde huidtemperatuur wordt berekend nauwelijks invloed op het resultaat. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde huidtemperatuur goed wordt ingeschat door 
gebruik te maken van de ISO 14-puntsschaal. In het vervolg zal voor de gesimuleerde gemiddelde 
huidtemperatuur worden uitgegaan van de gemiddelde waarde over het gehele huidoppervlak en 
niet van de weging volgens de ISO 14-puntsschaal. 
 

Figuur 7.1 Gemiddelde huidtemperatuur proefpersoon 2 
(man) gedurende meetsessie high cool. In de grafiek zijn 
achtereenvolgens de gemeten waarde, de gesimuleerde 
waarde op basis van de individuele lichaamskenmerken 
(voor gehele huidoppervlakte en ISO 14-puntsschaal) en de 
gesimuleerde waarde op basis van de standaard 
proefpersoon weergegeven. 

Figuur 7.2 Gemiddelde huidtemperatuur proefpersoon 7
(vrouw) gedurende meetsessie high cool. In de grafiek zijn 
achtereenvolgens de gemeten waarde, de gesimuleerde 
waarde op basis van de individuele lichaamskenmerken 
(voor gehele huidoppervlakte en ISO 14-puntsschaal) en de 
gesimuleerde waarde op basis van de standaard 
proefpersoon weergegeven. 

 
Uit de resultaten blijkt dat de gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur behoorlijk goed 
overeenkomt met de gemeten gemiddelde huidtemperatuur wanneer de individuele 
lichaamskenmerken in het model worden ingevoerd, zie figuur 7.1, 7.2, tabel B14.1 en figuur 
B14.1. Hierbij is aangehouden dat een afwijking van 1°C acceptabel is. De gemiddelde afwijking 
(Tmeting-Tsimulatie) voor alle data bedraagt -0,24±0,91°C en de rmsd 0,95°C. De gesimuleerde 
gemiddelde huidtemperatuur ligt dus gemiddeld over alle proefpersonen hoger dan de gemeten 
gemiddelde huidtemperatuur. Wanneer wordt uitgegaan van de standaard persoon bedraagt de 
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gemiddelde afwijking -1,12±0,51°C en de rmsd 1,23°C (zie tabel B14.2). Het invoeren van de 
individuele lichaamskenmerken leidt dus tot een verbetering van de voorspelling van de 
gemiddelde huidtemperatuur. De orde van grootte van de verbetering van de gemiddelde afwijking 
door het invoeren van de lichaamskenmerken komt overeen met de waarden die door Van Marken 
Lichtenbelt et al. (2004, 2007) worden gegeven.  
 
In de resultaten valt op dat er vooral bij de vrouwelijke proefpersonen een groot verschil is tussen 
de simulatieresultaten op basis van de lichaamskenmerken en de simulatieresultaten op basis van 
de standaard persoon (zie figuur 7.2 en figuur B14.1). De gemeten gemiddelde huidtemperatuur 
ligt in de meeste gevallen echter tussen deze beide gesimuleerde temperaturen in, waarbij het 
invoeren van de lichaamskenmerken leidt tot een onderschatting van de gemiddelde 
huidtemperatuur. Aangezien deze afwijking alleen voorkomt bij de proefpersonen met een hoog 
vetpercentage (>20%), lijkt het erop dat deze wordt veroorzaakt doordat de anatomie van de 
proefpersoon niet geheel correct wordt geschaald bij het aanpassen aan de lichaamskenmerken 
(zie ook paragraaf 7.2.3). Waarschijnlijk kan er dus bij personen met een hoog vetpercentage 
winst worden behaald wanneer de manier waarop de anatomie wordt geschaald, wordt verbeterd. 
 
De gemiddelde afwijking tussen de gemeten en gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur 
varieert per proefpersoon (zie tabel B14.1). Bij de meeste proefpersonen ligt de rmsd tussen de 
0,6 en 0,9°C. Proefpersoon 4 en 5 vormen hierop een uitzondering. Proefpersoon 4 vertoont 
namelijk een erg grote afwijking met de meetresultaten (rmsd is 1,99°C). Dit komt doordat deze 
proefpersoon gedurende de meetsessies een extreem lage huidtemperatuur had (zie paragraaf 
6.4). Bij proefpersoon 5 is de afwijking tussen de gemeten en gesimuleerde gemiddelde 
huidtemperatuur juist erg klein (rmsd is 0,26°C). Daarnaast valt op dat bij de mannelijke 
proefpersonen de gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur hoger ligt dan de gemeten waarde 
(gemiddelde afwijking<0), terwijl dit bij de vrouwelijke proefpersonen juist andersom is 
(gemiddelde afwijking>0). Alleen proefpersoon 5 vormt hierop een uitzondering. Waarschijnlijk 
komt dit doordat deze proefpersoon een aanzienlijk lager vetpercentage heeft dan de andere 
vrouwelijke proefpersonen (zie tabel 5.4). Zoals hiervoor al beschreven, wordt de te laag 
voorspelde gemiddelde huidtemperatuur bij de proefpersonen met een hoog vetpercentage 
waarschijnlijk veroorzaakt door de manier waarop de anatomie van het lichaam wordt geschaald.  
 
In figuur 7.1 en 7.2 is duidelijk te zien dat de gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur in het 
tweede gedeelte van de meetsessie hoger ligt dan in het eerste gedeelte van de meetsessie. Bij 
de mannelijke proefpersonen vertoont de gemeten gemiddelde huidtemperatuur hetzelfde verloop 
(zie figuur B14.1). Bij de vrouwelijke proefpersonen blijft de gemeten gemiddelde huidtemperatuur 
echter constant of neemt af gedurende de meetsessie. Zoals in paragraaf 6.4 is besproken, komt 
dit waarschijnlijk doordat bij de vrouwelijke proefpersonen in grotere mate vasoconstrictie optreedt 
gedurende de meetsessies. In het model wordt de mate van vasoconstrictie nog niet goed 
meegenomen (zie paragraaf 7.2.1.4). Waarschijnlijk is dit dus de oorzaak van de optredende 
afwijking. 
 
Gemiddeld over alle proefpersonen is er nauwelijks verschil in de afwijking tussen de gemeten en 
gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur tussen de vier verschillende inblaascondities (zie tabel 
B14.1). De rmsd ligt voor alle condities tussen de 0,87 en 1,07°C. Wanneer echter per 
proefpersoon wordt gekeken, treden er wel verschillen op tussen de inblaascondities (zie tabel 
B14.1). Bij de mannelijke proefpersonen ligt de rmsd-waarde in het tweede gedeelte van de 
meetsessies (inblaasconditie 2 en 4) in de meeste gevallen hoger dan in het eerste gedeelte van 
de meetsessies (inblaasconditie 1 en 3), terwijl dit bij de vrouwelijke proefpersonen precies 
omgekeerd is. Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke proefpersonen wordt hierbij 
veroorzaakt doordat de gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur in het tweede gedeelte van de 
meetsessie bij alle proefpersonen hoger ligt dan in het eerste gedeelte van de meetsessie (zie 
hiervoor) en deze temperatuur bij de mannelijke proefpersonen hoger is dan de gemeten 
temperatuur en bij de vrouwelijke proefpersonen juist lager is dan de gemeten temperatuur. Bij de 
mannelijke proefpersonen leidt de verhoging van de gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur 
dus tot een kleinere afwijking en bij de vrouwelijke proefpersonen tot een grotere.  
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7.2.1.2 Lokale huidtemperaturen 
Naast de gemiddelde huidtemperatuur is het ook van belang te weten in welke mate de 
gesimuleerde lokale huidtemperaturen overeenkomen met de gemeten waarden. Hiertoe is de 
lokale huidtemperatuur van een aantal karakteristieke lichaamsdelen bestudeerd, namelijk de 
borst, de linkerzijde van de nek, de linker hand en de rechter wreef. Op basis van deze 
lichaamsdelen wordt een goed beeld verkregen van de lokale temperaturen van het hele lichaam. 
Grafieken met het verloop van de lokale huidtemperaturen voor alle lichaamsdelen zijn voor 
proefpersoon 2 en proefpersoon 7 opgenomen in bijlage 14. Voor een overzicht van alle 
proefpersonen wordt verwezen naar bijgevoegde cd-rom. 
In figuur 7.3 en 7.4 is het verloop van de huidtemperatuur van de borst te zien gedurende 
meetsessie high cool voor de twee karakteristieke proefpersonen. Hieruit blijkt dat zowel de 
gemeten als de gesimuleerde temperatuur nagenoeg constant blijft gedurende de meetsessie en 
dat de gesimuleerde temperatuur op basis van de lichaamskenmerken goed overeenkomt met de 
gemeten temperatuur.  
 

Figuur 7.3 Huidtemperatuur borst proefpersoon 2 (man) 
gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.4 Huidtemperatuur borst proefpersoon 7 (vrouw)
gedurende meetsessie high cool. 

 
Bij inblaasconditie high cool 10°C (eerste gedeelte van meetsessie high cool) is de koude 
luchtstroming op de linkerzijde van de nek van de proefpersoon gericht (zie figuur 5.5). Er is 
daarom gekeken wat de invloed van deze luchtstroming op de gesimuleerde lokale 
huidtemperatuur is, zie figuur 7.5 en 7.6. In beide grafieken is te zien dat de gesimuleerde 
huidtemperatuur in het eerste gedeelte van de meetsessie lager ligt dan in het tweede gedeelte. 
Deze trend is ook te zien in de meetresultaten (zie figuur 7.5 en paragraaf 6.3.3). In figuur 7.6 is 
deze trend niet in de meetresultaten te zien, omdat gedurende deze meetsessie de luchtstroming 
niet op de proefpersoon gericht is geweest. Daarnaast valt het op dat de gemeten 
huidtemperatuur veel meer fluctueert dan de gesimuleerde huidtemperatuur en lijkt het dat het 
effect van de koude luchtstroming bij de meetresultaten groter is dan bij de simulatieresultaten. De 
manier waarop de gemeten luchtstroming in het model als lokale randvoorwaarde wordt ingevoerd 
is hierbij bepalend (zie paragraaf 7.2.4). 
 

Figuur 7.5 Huidtemperatuur linkerzijde nek proefpersoon 2 
(man) gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.6 Huidtemperatuur linkerzijde nek proefpersoon 7
(vrouw) gedurende meetsessie high cool. 
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Gedurende de meetsessies is bij een aantal proefpersonen (waaronder proefpersoon 2 en 7) 
vasoconstrictie opgetreden. Deze vasoconstrictie heeft een lage huidtemperatuur van de 
extremiteiten tot gevolg (zie paragraaf 2.4.1). In figuur 7.7 en 7.8 is de gemeten huidtemperatuur 
van de hand en vingertop uitgezet samen met de gesimuleerde huidtemperatuur van de hand. In 
deze grafieken is goed te zien dat de gesimuleerde temperatuur toeneemt in het tweede gedeelte 
van de meetsessie (vanaf 90 minuten), terwijl de gemeten huidtemperaturen flink afnemen. De 
gesimuleerde huidtemperatuur van de hand komt dus totaal niet overeen met de gemeten 
huidtemperaturen. Waarschijnlijk wordt deze grote afwijking veroorzaakt doordat het 
thermoregulatiemechanisme vasoconstrictie niet goed in het model wordt meegenomen (zie ook 
paragraaf 7.2.1.4). Het beginniveau van de huidtemperatuur van de hand (einde 
acclimatisatieperiode) komt wel goed overeen met de meetresultaten. 
 

Figuur 7.7 Huidtemperatuur linker hand proefpersoon 2 
(man) gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.8 Huidtemperatuur linker hand proefpersoon 7
(vrouw) gedurende meetsessie high cool. 

 
Het langdurige stilzitten gedurende de metingen heeft bij een aantal proefpersonen een grote 
invloed gehad op de huiddoorbloeding van de benen en voeten (zie paragraaf 5.2 en 6.3.3). 
Hierdoor vertoont de huidtemperatuur van de benen en voeten bij deze proefpersonen een 
continue daling. In het model wordt deze verminderde huiddoorbloeding ten gevolge van lang 
stilzitten niet meegenomen. In figuur 7.9 en 7.10 zijn de gesimuleerde huidtemperatuur van de 
wreef en de gemeten huidtemperatuur van de wreef en enkel te zien. Doordat de 
temperatuursensor voor de wreef bij de laatste kalibratie defect bleek te zijn (zie paragraaf 5.5.2), 
is het onduidelijk of deze de juiste huidtemperatuur heeft aangegeven. In figuur 7.9 is te zien dat 
bij proefpersoon 2 de gesimuleerde huidtemperatuur goed overeenkomt met de gemeten 
huidtemperatuur van de enkel. Bij proefpersoon 7 is er echter wel een groot verschil tussen de 
gesimuleerde en de gemeten temperatuur. De gemeten temperatuur ligt hier aanzienlijk hoger dan 
de gesimuleerde temperatuur, terwijl in het model de verminderde huiddoorbloeding niet wordt 
meegenomen. Het lijkt er daarom op dat de gesimuleerde huidtemperatuur van de voet nog geen 
evenwichtssituatie heeft bereikt. Bij een aantal andere proefpersonen is ook te zien dat de 
gesimuleerde huidtemperatuur van de wreef blijft afnemen. De gesimuleerde huidtemperatuur ligt 
echter niet altijd lager dan de gemeten temperatuur (zie grafieken op bijgevoegde cd-rom). 
 

Figuur 7.9 Huidtemperatuur rechter wreef proefpersoon 2 
(man) gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.10 Huidtemperatuur rechter wreef proefpersoon 7
(vrouw) gedurende meetsessie high cool. 
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7.2.1.3 Kerntemperatuur 
De kerntemperatuur kan op verschillende manier worden bepaald (zie bijlage 10). Bij de metingen 
is ervoor gekozen de rectale temperatuur te meten als benadering voor de kerntemperatuur. In het 
thermofysiologisch model wordt daarom voor de kerntemperatuur een temperatuur aangehouden 
die de rectale temperatuur zo goed mogelijk benadert, namelijk de temperatuur in de kern van het 
onderlichaam. Vaak wordt voor de kerntemperatuur de temperatuur van de hypothalamus 
aangehouden. In het model blijken beide waarden echter nagenoeg aan elkaar gelijk te zijn. 
Uit de resultaten blijkt dat de gesimuleerde kerntemperatuur niet goed overeenkomt met de 
gemeten kerntemperatuur, zie figuur 7.11, 7.12, tabel B14.3 en figuur B14.2. Bij de vrouwelijke 
proefpersonen ligt de gesimuleerde kerntemperatuur aanzienlijk lager dan de gemeten waarde 
(zie figuur 7.12), terwijl deze bij een aantal mannelijke proefpersonen (proefpersoon 2 en 4) juist 
hoger ligt (zie figuur 7.11). De gesimuleerde kerntemperatuur blijft, net als de gemeten 
kerntemperatuur, constant gedurende de meetsessies. De gemiddelde afwijking (Tmeting-Tsimulatie) 
voor alle data bedraagt 0,41±0,73°C en de rmsd 0,84°C (zie tabel B14.3). De gesimuleerde 
kerntemperatuur ligt gemiddeld dus lager dan de gemeten kerntemperatuur. Wanneer wordt 
uitgegaan van de standaard persoon bedraagt de gemiddelde afwijking -0,03±0,27°C en de rmsd 
0,27°C (zie tabel B14.4). Het invoeren van de individuele lichaamskenmerken leidt hier dus tot een 
verslechtering van de voorspelling van de kerntemperatuur. Deze verslechtering wordt vooral 
veroorzaakt doordat het invoeren van de individuele lichaamskenmerken bij de proefpersonen met 
een wat hoger vetpercentage (>20%) tot onrealistisch lage kerntemperaturen leidt (<36°C), zie 
figuur 7.12 en B14.2. Vooral bij de vrouwelijke proefpersonen wordt de kerntemperatuur dus te 
laag ingeschat. De lage kerntemperatuur wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de schaling die 
in het model is opgenomen om de anatomie aan te passen aan de ingevoerde 
lichaamskenmerken, niet juist wordt uitgevoerd. Wanneer het vetpercentage hoger is dan bij de 
standaard persoon, wordt namelijk de dikte van de vetlaag vergroot, wat onder andere ten koste 
gaat van de grootte van de kern. Door deze te klein ingeschatte kern, wordt ook het metabolisme 
van de kern, dat een vaste waarde per kubieke meter heeft, te laag ingeschat. Dit te laag 
ingeschatte metabolisme leidt tot een te lage kerntemperatuur. De mate waarin de 
kerntemperatuur verkeerd wordt ingeschat, lijkt dus samen te hangen met het vetpercentage van 
de proefpersoon: bij proefpersonen met een hoger vetpercentage dan de standaard persoon wordt 
de kerntemperatuur te laag ingeschat en bij proefpersonen met een lager vetpercentage dan de 
standaard persoon (proefpersoon 2 en 4) te hoog (zie tabel B14.3). Daarnaast blijkt dat ook de 
mate van vasoconstrictie niet goed door het model wordt voorspeld (zie paragraaf 7.2.1.1, 7.2.1.2 
en 7.2.1.4). De huidtemperatuur, met name die van de extremiteiten, wordt hierdoor te hoog 
ingeschat, waardoor de warmteafgifte naar de omgeving wordt overschat en de kerntemperatuur 
wordt onderschat. 
 

Figuur 7.11 Rectale temperatuur proefpersoon 2 (man) 
gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.12 Rectale temperatuur proefpersoon 7 (vrouw)
gedurende meetsessie high cool. 

 
7.2.1.4 Vasoconstrictie 
Zoals hiervoor al meerdere keren is besproken, lijkt het erop dat de mate van vasoconstrictie niet 
goed door het model wordt voorspeld. Om dit nog extra duidelijk te maken zijn in figuur 7.13 en 
7.14 grafieken opgenomen van het verloop van de mate van vasoconstrictie volgens het model en 
volgens de meetresultaten. Bij de metingen is de mate van vasoconstrictie bepaald op basis van 
het temperatuurverschil tussen de onderarm en de vingertop. Wanneer dit verschil positief is, 
treedt vasoconstrictie op (zie bijlage 10). In het model wordt de mate van vasoconstrictie berekend 
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volgens formule B2.1 in bijlage 2. Om de meet- en simulatieresultaten beter te kunnen vergelijken 
is voor de simulatie ook het verschil in huidtemperatuur tussen de onderarm en de hand bepaald. 
Uit beide grafieken blijkt dat de gemeten vasoconstrictie totaal niet overeenkomt met de 
gesimuleerde vasoconstrictie. Volgens het model treedt er bij proefpersoon 2 bijvoorbeeld 
nauwelijks vasoconstrictie op, terwijl er gedurende de metingen wel degelijk vasoconstrictie is 
ingetreden (zie figuur 7.13). Het zou echter kunnen zijn dat bij proefpersoon 2 de lage temperatuur 
van de vingertop wordt veroorzaakt doordat de koude luchtstroming op de vinger is gericht. 
Aangezien dit effect niet zo precies in het model is ingevoerd, zou dit de oorzaak kunnen zijn voor 
het verschil. Bij proefpersoon 7 is gedurende de gehele meetsessie vasoconstrictie opgetreden. 
Volgens het model is de mate van vasoconstrictie echter beperkt, wat ook tot uiting komt in het 
kleine temperatuurverschil tussen onderarm en hand (zie figuur 7.14). Wel is het bij deze 
proefpersoon opvallend dat het invoeren van de lichaamskenmerken leidt tot een flinke verhoging 
van de mate van vasoconstrictie ten opzichte van de standaard persoon. Dit komt doordat de 
huidtemperatuur veel lager wordt ingeschat wanneer de individuele lichaamskenmerken worden 
ingevoerd (zie paragraaf 7.2.1.1) en het mechanisme vasoconstrictie dus eerder in werking treedt. 
 

Figuur 7.13 Vasoconstrictie proefpersoon 2 (man) 
gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.14 Vasoconstrictie proefpersoon 7 (vrouw)
gedurende meetsessie high cool. 

 
7.2.2 Thermische sensatie 
Door Fiala et al. (2003) is een formule opgesteld om de thermische sensatie (DTS) te bepalen op 
basis van de gemiddelde huidtemperatuur, de kerntemperatuur en de snelheid waarmee de 
gemiddelde huidtemperatuur verandert (zie paragraaf 4.2.3 en bijlage 2). De thermische sensatie 
die met behulp van deze formule is bepaald uit de simulatieresultaten is vergeleken met de 
thermische sensatie die door de proefpersonen gedurende de meetsessies is aangegeven en met 
de thermische sensatie die uit de meetresultaten is berekend volgens de formule van Fiala. 
 
Uit de resultaten blijkt dat de gesimuleerde thermische sensatie bij de meeste proefpersonen niet 
goed overeenkomt met de thermische sensatie die door de proefpersonen is aangegeven (zie 
figuur 7.15, 7.16, tabel B14.5 en figuur B14.3). De gemiddelde afwijking (DTSmeting-DTSsimulatie) voor 
alle data bedraagt -0,27±0,91 en de rmsd 0,95. De gesimuleerde thermische sensatie ligt 
gemiddeld dus hoger dan de gemeten thermische sensatie. Aangezien de gemiddelde afwijking 
bijna één bedraagt, wat bijvoorbeeld het verschil betekent tussen neutraal en enigszins koel, kan 
worden gezegd dat de gesimuleerde sensatie niet goed overeenkomt met de gemeten sensatie. 
Wanneer wordt uitgegaan van de standaard persoon bedraagt de gemiddelde afwijking -0,60±0,84 
en de rmsd 1,03 (zie tabel B14.6). Het invoeren van de individuele lichaamskenmerken leidt dus 
enigszins tot een verbetering van de voorspelling van de thermische sensatie. 
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Figuur 7.15 Thermische sensatie proefpersoon 2 (man) 
gedurende meetsessie high cool. 

Figuur 7.16 Thermische sensatie proefpersoon 7 (vrouw)
gedurende meetsessie high cool. 

 
In paragraaf 6.5.3 is al gebleken dat de formule voor de thermische sensatie een grote afwijking 
heeft ten opzichte van de werkelijke thermische sensatie wanneer de gemeten fysiologische 
parameters worden ingevoerd. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de afwijking 
tussen de gemeten en gesimuleerde thermische sensatie grotendeels wordt veroorzaakt door de 
formule zelf. Waarschijnlijk komt dit doordat in deze formule geen rekening wordt gehouden met 
lokale huidtemperaturen en/of de mate van vasoconstrictie, terwijl uit de meervoudige 
regressieanalyse die in dit onderzoek is uitgevoerd is gebleken dat deze parameters wel van 
significante invloed zijn op de thermische sensatie (zie paragraaf 6.5.1). 
 
7.2.3 Aanpassing basaal metabolisme in de kern 
Zoals in paragraaf 7.2.1.3 is besproken, neemt de gesimuleerde kerntemperatuur onrealistisch 
lage waarden (<36°C) aan bij de proefpersonen met een hoog vetpercentage (>20%). Deze lage 
kerntemperatuur wordt waarschijnlijk voor het grootste deel veroorzaakt doordat de kern niet goed 
wordt geschaald bij het aanpassen van de anatomie aan de gemeten lichaamskenmerken, 
waardoor het basaal metabolisme van de kern niet realistisch meer is. 
Om te bepalen of het mogelijk is de kerntemperatuur op een niveau te brengen dat beter 
overeenkomt met de gemeten waarden, is het metabolisme in de kern van het hoofd en in de kern 
van de onderbuik verhoogd. In deze delen van het lichaam wordt namelijk de meeste warmte 
geproduceerd. Het is echter onduidelijk met welke factor het metabolisme in deze kernen 
verhoogd moet worden. Om een referentiewaarde te hebben, is daarom besloten het metabolisme 
(in Watt) dat bij de standaard proefpersoon aan de kernen wordt toegekend te berekenen en dit 
metabolisme toe te kennen aan de kernen van alle proefpersonen. In de anatomie van de 
verschillende proefpersonen is de inhoud van de kernen dus ongewijzigd gebleven en is alleen het 
metabolisme (in Wm-3) aangepast. De op deze wijze berekende metabolismen zijn zeker voor 
personen die qua lengte en gewicht erg afwijken van de standaard proefpersoon niet realistisch. 
Toch kan op deze manier wel worden gekeken wat het effect van het verhogen van het 
metabolisme is op de fysiologische parameters, zoals de huid- en kerntemperatuur. 
 
In figuur 7.17 en 7.18 is voor proefpersoon 2 en proefpersoon 7 de kerntemperatuur uitgezet 
waarbij het basaal metabolisme in de kernen handmatig is verhoogd. Uit deze grafieken en tabel 
B14.10 blijkt dat de kerntemperatuur door het verhogen van het metabolisme naar de goede kant 
verschuift. Bij de proefpersonen waarbij de kerntemperatuur te hoog werd ingeschat, neemt de 
temperatuur af en bij de proefpersonen waarbij de kerntemperatuur te laag werd ingeschat, neemt 
deze toe. De kerntemperatuur vertoont nu echter in de meeste gevallen weer een afwijking in de 
andere richting, doordat het metabolisme dat is ingevoerd geen realistische waarde is (zie 
hiervoor). Het aanpassen van het metabolisme in de kern leidt er bij de meeste proefpersonen toe 
dat ook de gemiddelde huidtemperatuur in de richting van de gemeten waarde verschuift (zie tabel 
B14.9 en figuur B14.10). Wanneer het lukt om de schaling van de anatomie, met name de kern, te 
verbeteren, zal dit dus niet alleen een positief effect hebben op de voorspelling van de 
kerntemperatuur, maar ook op de gemiddelde huidtemperatuur en de daarmee samenhangende 
thermische sensatie. In bijlage 14 zijn voor alle proefpersonen grafieken en tabellen opgenomen 
met de afwijking tussen de meet- en simulatieresultaten voor de gemiddelde huidtemperatuur en 
de kerntemperatuur na aanpassing van het basaal metabolisme. 
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Figuur 7.17 Rectale temperatuur proefpersoon 2 (man) 
gedurende meetsessie high cool bij aanpassing (in dit geval 
verlaging) basaal metabolisme in de kern. 

Figuur 7.18 Rectale temperatuur proefpersoon 7 (vrouw)
gedurende meetsessie high cool bij aanpassing (in dit geval 
verhoging) basaal metabolisme in de kern. 

 
7.2.4 Invloed manier van invoeren luchtsnelheid 
In dit onderzoek ligt de nadruk op de invloed van luchtstroming (tocht) op de thermische sensatie 
en het thermisch comfort. Bij de simulaties met het thermofysiologisch model zijn een aantal 
aannamen gedaan met betrekking tot de luchtstroming (zie paragraaf 7.1.4): 
 Voor alle elementen is de gemiddelde luchtsnelheid over beide meetpalen als lokale 

randvoorwaarde ingevoerd, terwijl de luchtstroming in werkelijkheid vanaf de linkerzijde van de 
proefpersoon komt. 

 De convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt is uit de luchtsnelheid berekend volgens de 
relaties die zijn bepaald door De Dear et al. (1997). 

 Voor de luchtsnelheid is een gemiddelde waarde per minuut ingevoerd. Hierdoor worden 
fluctuaties in de luchtsnelheid niet meegenomen, terwijl deze wel van invloed zijn op de draught 
rating (zie paragraaf 3.2.1). 

 
Om te onderzoeken wat het effect van deze aannamen is op de simulatieresultaten zijn voor de 
standaard proefpersoon onderstaande simulaties uitgevoerd, waarbij voor de fysische 
omgevingscondities is uitgegaan van de meetdata van meetsessie high cool van proefpersoon 8: 
 
 Simulatie op basis van de invoer zoals is beschreven in paragraaf 7.1. 
 Simulatie op basis van de invoer zoals is beschreven in paragraaf 7.1, waarbij alleen de 

linkerzijde van het lichaam wordt blootgesteld aan de luchtstroming. De luchtsnelheden die bij 
de linker meetpaal zijn gemeten, zijn hierbij als randvoorwaarden ingevoerd. 

 Simulatie op basis van de invoer zoals is beschreven in paragraaf 7.1, waarbij de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt is berekend volgens formule 7.1 (de formule die standaard in het 
thermofysiologisch model wordt gebruikt). 

 Simulatie op basis van de invoer zoals is beschreven in paragraaf 7.1, waarbij voor de 
luchtsnelheid de gemiddelde waarde is genomen over de zes meetposities op de meetpalen. 
De convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt is hierbij berekend volgens formule 7.1 (de 
formule die standaard in het thermofysiologisch model wordt gebruikt). 

 Simulatie op basis van de invoer zoals is beschreven in paragraaf 7.1, waarbij de luchtsnelheid 
is ingevoerd met een frequentie van 10Hz. Hieruit kan worden bepaald wat de invloed van een 
fluctuerende luchtstroming, oftewel de turbulentie-intensiteit, is op de simulatieresultaten. De 
tijdstap van de simulaties is hiertoe verlaagd naar 0,1 seconde. 

 
Om onderscheid tussen de linker- en de rechterzijde van het lichaam te kunnen maken, is het 
model op een aantal punten aangepast. Zo is het hoofd voor deze simulaties verdeeld in twee 
segmenten van 90°, terwijl deze segmenten in het oorspronkelijke model respectievelijk 10° en 
170° zijn. In het oorspronkelijke model wordt met behulp van de segmenten onderscheid gemaakt 
tussen het voorhoofd en het gedeelte van het hoofd dat bedekt is met haar. De segmenten 
hebben hierdoor elk een verschillende emissiefactor. Bij de verdeling van het hoofd in twee gelijke 
segmenten is voor de emissiecoëfficiënt daarom een gewogen gemiddelde tussen huid en haar 
aangehouden. Het gezicht bestaat in het oorspronkelijke model slechts uit één segment. 
Aangezien het niet mogelijk is het aantal segmenten van een element op een eenvoudige manier 
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aan te passen, is besloten om voor het gezicht altijd het gemiddelde aan te houden van de 
parameters die aan de linker- en de rechterzijde zijn gemeten. De onderbuik vormt ook een 
probleem. In principe bestaat dit element uit voldoende segmenten om onderscheid te kunnen 
maken tussen links en rechts, maar bij de toekenning van de weerstand van de stoel (zie 
paragraaf 7.1.2) zijn deze segmenten al gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen de 
voor- en achterzijde van het lichaam. Er is daarom ook besloten om voor de onderbuik het 
gemiddelde van de aan de linker- en rechterzijde gemeten luchttemperatuur en luchtsnelheid aan 
te houden. 
 
In figuur 7.19 en 7.20 zijn respectievelijk de gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur en de 
convectieve warmteafgifte voor de verschillende hierboven genoemde varianten weergegeven. In 
deze grafieken is duidelijk te zien dat de manier van invoeren van de luchtsnelheid een grote 
invloed heeft op de simulatieresultaten. Vooral de keuze voor de relaties tussen de luchtsnelheid 
en de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt is erg van belang. Wanneer de luchtsnelheid 
wordt ingevoerd op basis van de relaties voor de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt van 
Fiala (zie formule 7.1) ligt de gemiddelde huidtemperatuur namelijk bijna 1°C lager dan wanneer 
de relaties voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de Dear et al. (1997) worden gebruikt 
(basisvariant). De gemiddelde waarden bedragen respectievelijk 32,90 en 33,68°C (zie tabel 
B14.11). Bij lichaamsdelen die niet zijn bedekt met kleding is het verschil nog groter. Bij de handen 
loopt het verschil in huidtemperatuur zelfs op tot meer dan 2°C (zie figuur B14.13). Het verschil in 
huidtemperatuur tussen beide varianten wordt veroorzaakt doordat de convectieve warmtestroom 
bijna dubbel zo hoog is wanneer gebruik wordt gemaakt van relaties voor de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt volgens Fiala (zie figuur 7.20 en tabel B14.14). De warmtestroom 
door straling is voor alle varianten nagenoeg gelijk (zie tabel B14.15). 
 

Figuur 7.19 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur bij 
verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid 
(voor uitleg verschillende varianten zie begin van de 
paragraaf). 

Figuur 7.20 Gesimuleerde convectieve warmtestroom voor 
het gehele lichaam bij verschillende manieren van invoeren 
van de luchtsnelheid (voor uitleg verschillende varianten zie 
begin van de paragraaf). 

 
Bij de vergelijking van de simulatieresultaten met de meetresultaten (zie paragraaf 7.2) is 
uitgegaan van de relaties voor de warmteoverdrachtscoëfficiënten volgens De Dear et al. (1997). 
Bij de meeste mannelijke proefpersonen wordt de gemiddelde huidtemperatuur hierbij te hoog 
ingeschat en bij de vrouwelijke proefpersonen juist te laag (zie paragraaf 7.2.1.1). Bij de 
mannelijke proefpersonen zou het gebruik van de warmteoverdrachtscoëfficiënten volgens Fiala 
dus tot een verbetering leiden, maar bij de vrouwelijke proefpersonen niet. Zoals al is aangegeven 
in paragraaf 7.2.3 wordt momenteel het basaal metabolisme in de kern niet goed meegenomen in 
het model. Wanneer dit metabolisme wordt aangepast naar meer realistische waarden, zal de 
gemiddelde huidtemperatuur voor de meeste proefpersonen dichter in de buurt van de gemeten 
waarden komen te liggen. Wellicht zou bij de mannelijke proefpersonen het gebruik van de 
warmteoverdrachtscoëfficiënten volgens Fiala hier ook aan bij kunnen dragen. Fiala (Fiala et al., 
1999) geeft zelf echter al aan dat de warmteoverdrachtscoëfficiënten die hij hanteert vrij hoog 
liggen in vergelijking met de resultaten van andere onderzoeken (zie figuur 7.21 en 7.22). Het is 
dus nog onduidelijk welke relaties voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt het meest realistisch zijn. 
Wellicht kan verder onderzoek tot nieuwe inzichten leiden. 
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Figuur 7.21 Convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt 
voor natuurlijke convectie voor het gehele lichaam volgens 
Fiala vergeleken met waarden volgens andere 
onderzoeken (Fiala et al., 1999). 

Figuur 7.22 Convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt voor
gedwongen convectie voor het gehele lichaam volgens Fiala
vergeleken met waarden volgens andere onderzoeken (Fiala
et al., 1999). 

 
In figuur 7.19 is te zien dat de manier van toekenning van de lokale luchtstroming aan de 
lichaamsdelen (alleen linkerzijde van het lichaam of beide zijden van het lichaam) slechts een 
beperkte invloed heeft op de gemiddelde huidtemperatuur. In het eerste gedeelte van de 
gesimuleerde meetsessie is de luchtsnelheid rondom de persoon het hoogst en heeft de manier 
van toekenning dus de grootste invloed. Uit de simulatieresultaten blijkt dat de gemiddelde 
huidtemperatuur 33,58°C bedraagt wanneer de gemiddelde luchtsnelheid over de linker- en de 
rechterzijde van het lichaam aan beide zijden van het lichaam wordt toegekend (basisvariant) en 
33,67°C wanneer alleen de aan de linkerzijde gemeten luchtsnelheid wordt toegekend aan de 
linkerzijde van het lichaam (zie tabel B14.11). Op lokaal niveau kunnen wel grotere verschillen 
optreden (zie figuur B14.13 en B14.14). 
 
Daarnaast is gekeken of het veel invloed heeft wanneer in plaats van lokale luchtsnelheden wordt 
uitgegaan van een gemiddelde luchtsnelheid over de zes meetposities. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de relatie voor de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt van Fiala. Ook hierbij is te zien 
dat de manier van invoeren niet erg veel invloed heeft op de gemiddelde huidtemperatuur. 
Wanneer voor het gehele lichaam een gemiddelde luchtsnelheid wordt ingevoerd, bedraagt de 
gemiddelde huidtemperatuur in het eerste gedeelte van de sessie 32,73°C en wanneer lokale 
luchtsnelheden worden ingevoerd 32,81°C (zie tabel B14.11). De resultaten zijn hierbij uiteraard 
afhankelijk van de manier waarop de lokale luchtsnelheid aan de verschillende lichaamsdelen 
wordt toegekend.  
 
Ten slotte is ook onderzocht wat de invloed van de turbulentie-intensiteit op de simulatieresultaten 
is. Hiertoe is de gemeten luchtsnelheid ingevoerd met een frequentie van 10Hz. Aangezien deze 
simulaties erg veel tijd in beslag nemen is slechts een periode van 45 minuten gesimuleerd. Zoals 
in figuur 7.19 te zien is, heeft het invoeren van een fluctuerende luchtsnelheid nauwelijks invloed 
op de gemiddelde huidtemperatuur (zie ook tabel B14.11). Wel fluctueert de convectieve 
warmtestroom aanzienlijk, zie figuur 7.20. Deze fluctuaties in de warmtestroom zijn echter van te 
korte duur om invloed te hebben op de huidtemperatuur. 
 
De manier van invoeren van de luchtsnelheid heeft nauwelijks invloed op de kerntemperatuur (zie 
tabel B14.12). Wel is de invloed op de thermische sensatie groot, doordat er grote verschillen 
optreden in de gemiddelde huidtemperatuur. De gemiddelde thermische sensatie ligt voor de 
verschillende varianten tussen de -0,18 en 0,54 (zie tabel B14.13).  
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7.3 Effect van verschillende inblaascondities 
Uit de meetresultaten is gebleken dat het moeilijk is om de invloed van de verschillende 
inblaascondities te bepalen (zie paragraaf 6.3). Enerzijds komt dit doordat de omgevingscondities 
gedurende de verschillende meetsessies niet exact gelijk zijn geweest. Anderzijds is gebleken dat 
het lange stilzitten erg veel invloed heeft gehad op de huiddoorbloeding van de benen. Met behulp 
van het thermofysiologisch model is daarom geprobeerd te onderzoeken wat de invloed van de 
verschillende inblaascondities is op de huid- en kerntemperatuur en de thermische sensatie van 
de proefpersonen. Iedere inblaasconditie is hiertoe afzonderlijk gesimuleerd, waarbij is 
aangenomen dat de proefpersonen voorafgaand aan iedere conditie gedurende 45 minuten 
hebben gestaan (zie paragraaf 7.1.5). De omgevingscondities die bij de simulaties als (lokale) 
randvoorwaarden zijn aangenomen, zijn gebaseerd op de in de onderzoeksruimte gemeten 
waarden, zie tabel 7.3. Er is hierbij gekozen voor fictieve randvoorwaarden, omdat er dan geen 
fluctuaties in de fysische omgevingsparameters voorkomen die het vergelijken van de invloed van 
de verschillende inblaascondities kunnen bemoeilijken. 
 
Tabel 7.3 Aangehouden omgevingsparameters per inblaasconditie voor vergelijking van het effect van de verschillende 
inblaascondities op de fysiologische respons en de thermische sensatie. Deze waarden zijn gebaseerd op de in de 
onderzoeksruimte gemeten condities.  

Inblaasconditie 

Omgevingsparameter 
High cool 

10°C 
High cool 

20°C 
Low cool 

10°C 
Low cool 

20°C 
links 1,10m 0.30 0.06 0.06 0.06 
links 0,60m  0.15 0.06 0.06 0.06 
links 0,10m 0.06 0.06 0.20 0.06 
rechts 1,10m  0.12 0.06 0.09 0.06 
rechts 0,60m  0.12 0.06 0.09 0.06 

Luchtsnelheid [m/s] 

rechts 0,10m 0.12 0.06 0.11 0.06 
links 1,10m 21.1 21.7 21.1 21.7 
links 0,60m 21.1 21.5 20.9 21.5 
links 0,10m 20.7 20.7 20.6 20.7 
rechts 1,10m 21.5 21.9 21.6 21.9 
rechts 0,60m 21.3 21.6 21.3 21.6 

Luchttemperatuur [°C] 

rechts 0,10m 21.1 21.1 20.7 21.1 
RV [%] midden 35 35 35 35 
Luchttemperatuur [°C] midden 21.2 21.2 21.2 21.2 
Stralingstemperatuur [°C] positie persoon 20.1 20.1 20.1 20.1 

 
7.3.1 Fysiologische parameters 
Uit de vergelijking van de simulatieresultaten bij de verschillende inblaascondities blijkt dat de 
gemiddelde huidtemperatuur wanneer er een koude luchtstroming op de nek van de proefpersoon 
is gericht (inblaasconditie high cool 10°C, conditie 1) bij alle proefpersonen aanzienlijk lager ligt 
dan wanneer er geen koude luchtstroming op het lichaam van de proefpersoon is gericht 
(inblaasconditie high cool 20°C, conditie 2), zie figuur 7.23. De gemiddelde huidtemperatuur ligt 
hierbij gemiddeld over alle proefpersonen respectievelijk op 32,33 en 32,73°C (zie tabel B14.16). 
Wanneer de koude luchtstroming op de enkels van de proefpersoon is gericht (inblaasconditie low 
cool 10°C, conditie 3) is het effect van deze luchtstroming op de gemiddelde huidtemperatuur 
gering (zie figuur 7.23 en tabel B14.16). De verschillende inblaascondities hebben geen invloed op 
de gesimuleerde kerntemperatuur (zie figuur 7.24 en tabel B14.17). Door de verschillen die tussen 
de inblaascondities optreden in de gemiddelde huidtemperatuur, verschilt ook de thermische 
sensatie enigszins (zie tabel B14.18 en figuur B14.18). Aangezien de thermische sensatie op 
basis van de formule van Fiala niet goed wordt voorspeld (zie paragraaf 7.2.2), kan aan deze 
verschillen niet veel waarde worden gehecht.  
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Figuur 7.23 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur voor 
de individuele proefpersonen (o vrouwen, □ mannen) bij de 
verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

Figuur 7.24 Gesimuleerde gemiddelde kerntemperatuur
(rectaal) voor de individuele proefpersonen (o vrouwen, □
mannen) bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie
figuur 5.5). 

 
Uit de simulatieresultaten blijkt ook dat het verschil in de fysiologische parameters tussen de 
verschillende inblaascondities toeneemt naarmate de blootstellingsperiode langer duurt, zie figuur 
7.25 en 7.26. Bij de proefpersonen met een hoger vetpercentage is dit effect het duidelijkst 
aanwezig (zie figuur B14.15). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat bij deze personen de 
gemiddelde huidtemperatuur wellicht minder goed door het model wordt voorspeld doordat de 
anatomie van de proefpersoon verkeerd wordt geschaald (zie paragraaf 7.2.1 en 7.2.3).  
Uit de tijdsafhankelijkheid van de fysiologische respons kan worden geconcludeerd dat het enige 
tijd duurt voordat de mens in een bepaalde situatie zijn maximale discomfort heeft bereikt. Dit komt 
overeen met de bevindingen van Griefahn et al. (1997). Zij hebben geconstateerd dat de hinder 
ten gevolge van tocht met de tijd toeneemt en pas na 40 tot 50 minuten stabiliseert (zie paragraaf 
3.2.1).  
 

Figuur 7.25 Verloop gesimuleerde gemiddelde 
huidtemperatuur proefpersoon 2 bij de verschillende 
inblaascondities (zie figuur 5.5). 

Figuur 7.26 Verloop gesimuleerde kerntemperatuur 
proefpersoon 2 bij de verschillende inblaascondities (zie 
figuur 5.5). 

 
Op lokaal niveau is de invloed van de verschillende inblaascondities duidelijker te zien. Bij 
inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1) ligt de huidtemperatuur aan de linkerzijde van de nek 
namelijk aanzienlijk lager (±0,8°C) dan bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2), zie figuur 
7.27. Gedurende de meetsessies is echter een groter verschil in de huidtemperatuur van de nek 
gemeten (1,4°C), zie paragraaf 6.3.3. Dit verschil wordt wellicht veroorzaakt doordat de 
convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt enigszins wordt onderschat door de in het model 
toegepaste relaties (zie paragraaf 7.2.4). 
Bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) ligt de huidtemperatuur aan de linkerzijde van de nek 
ook iets lager dan bij inblaasconditie high cool 20°C (conditie 2). Bij beide inblaascondities is de 
luchtsnelheid ter plaatse van de nek gelijk (zie tabel 7.3), waardoor kan worden geconcludeerd dat 
de verschillen in de gesimuleerde huidtemperatuur worden veroorzaakt door de verschillen in 
luchttemperatuur. Het verschil in huidtemperatuur dat tussen inblaasconditie low cool 10°C 
(conditie 3) en high cool 10°C (conditie 1) ontstaat, wordt echter volledig veroorzaakt door de 
luchtsnelheid. De luchttemperatuur is bij deze condities namelijk hetzelfde (zie tabel 7.3). 
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Figuur 7.27 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur aan 
de linkerzijde van de nek voor de individuele proefpersonen 
(o vrouwen, □ mannen) bij de verschillende inblaascondities 
(1 t/m 4, zie figuur 5.5). 

Figuur 7.28 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur van 
de rechter wreef voor de individuele proefpersonen (o
vrouwen, □ mannen) bij de verschillende inblaascondities (1 
t/m 4, zie figuur 5.5). 

 
De huidtemperatuur van de wreef ligt volgens de simulatieresultaten bij inblaasconditie low cool 
10°C (conditie 3) lager dan bij inblaasconditie low cool 20°C (conditie 4), zie figuur 7.28. Dit 
verschil wordt veroorzaakt door de koude luchtstroming die op de enkels is gericht. Uit de 
meetresultaten is echter gebleken dat bij inblaasconditie low cool 10°C (conditie 3) de 
huidtemperatuur van de voeten en enkels juist hoger ligt dan bij inblaasconditie low cool 20°C 
(conditie 4). Dit verschil in de gemeten huidtemperatuur wordt veroorzaakt door het lange stilzitten 
en de invloed van de voorafgaande conditie, zie paragraaf 6.3.4. Uit de simulatieresultaten blijkt 
dat de koude luchtstroming de huidtemperatuur van de enkels wel degelijk beïnvloedt wanneer 
deze effecten niet aanwezig zijn. Het verschil in huidtemperatuur tussen de verschillende 
inblaascondities van de lichaamsdelen die dicht bij de kern liggen, is gering (zie figuur B14.19 en 
B14.20). 
 
7.3.2 Verschillen tussen de geslachten 
Uit de simulatieresultaten komt duidelijk het verschil in fysiologische respons tussen beide 
geslachten naar voren. In figuur 7.23 en 7.24 is te zien dat bij de vrouwen zowel de gemiddelde 
huidtemperatuur als de kerntemperatuur bij alle inblaascondities aanzienlijk lager ligt dan bij de 
mannen. Zoals in paragraaf 7.2.2 en 7.2.3 al is besproken, wordt het verschil tussen mannen en 
vrouwen hierbij veroorzaakt doordat de anatomie foutief wordt geschaald bij het aanpassen aan 
de lichaamskenmerken. Vooral bij de proefpersonen met een hoog vetpercentage ontstaan 
hierdoor grote afwijkingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het model van Fiala oorspronkelijk 
is ontwikkeld om de fysiologische respons van een gemiddelde man te voorspellen. Doordat 
vrouwen qua lichaamsbouw en thermoregulatie enigszins verschillen van mannen, wordt de 
fysiologische respons bij vrouwen minder goed door het model voorspeld. De verschillen die in de 
simulatieresultaten tussen beide geslachten naar voren komen, kunnen door bovengenoemde 
redenen niet aan de verschillen in inblaascondities worden toegeschreven.  
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8 Simulaties CFD 

Aangezien de onderzoeksruimte niet met behulp van een lage temperatuur verwarmingssysteem, 
maar met behulp van conventionele radiatoren is verwarmd (zie paragraaf 5.1.2), is het van 
belang te weten in welke mate er tussen beide systemen verschillen optreden in het 
luchtstromingspatroon in de ruimte. Daarnaast zijn in de laboratoriumopstelling slechts een 
beperkt aantal inblaascondities onderzocht. Om een uitspraak te kunnen doen over de mate 
waarin comfortproblemen optreden bij toepassing van een ventilatiesysteem met natuurlijke 
toevoer in combinatie met lage temperatuur verwarming, zou ook het luchtstromingspatroon in de 
ruimte bij andere inblaas- en omgevingscondities bekend moeten zijn. Er is daarom geprobeerd 
om met behulp van het CFD-programma Fluent (versie 6.2.16) een model te maken van de in de 
onderzoeksruimte heersende condities, zodat op basis van dit model een variantenstudie kan 
worden uitgevoerd. Helaas is het niet gelukt om een valide model van de in de onderzoeksruimte 
heersende situatie te maken, waardoor het uitvoeren van de variantenstudie niet zinvol was. In 
navolgende paragrafen zullen achtereenvolgens toch de verschillende invoerparameters en de 
simulatieresultaten kort worden toegelicht. 
 

8.1 Invoer CFD-model 
Vanwege het korte tijdsbestek dat voor de CFD simulaties beschikbaar was, is gekozen om uit te 
gaan van een 2D-model. De werkelijke 3D-situatie wordt hiertoe vereenvoudigd tot een 2D-
situatie, waarbij de in het model aanwezige elementen oneindig lang zijn. Hierdoor zijn er in de 
derde dimensie geen ruimtebegrenzingen aanwezig.  
 
De opbouw van het 2D-model is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Naast het ventilatierooster en 
de radiator zijn alleen het raamoppervlak en een afvoeropening apart gedefinieerd. Aangezien de 
ruimtebegrenzingen van de onderzoeksruimte veel kieren bevatten, is het onduidelijk op welke 
manier de lucht de onderzoeksruimte verlaat. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een afvoeropening 
in het midden van het plafond te modelleren. Op deze positie bevindt zich in werkelijkheid ook een 
grote opening. De verschillende randvoorwaarden die aan de elementen zijn toegekend, staan 
vermeld in tabel 8.1. Hierbij is uitgegaan van de condities die in de ruimte heersen bij 
inblaasconditie high cool 10°C (conditie 1). 
 
Tabel 8.1 Opgelegde randvoorwaarden bij de CFD simulatie. 

Randvoorwaarden  
Afmetingen Type Opgelegde conditie 

Wanden volgt uit geometrie Wall T=294K 
Raam volgt uit geometrie Wall T=293K 
Vloer volgt uit geometrie Wall T=294K 
Plafond volgt uit geometrie Wall T=294K 
Ventilatierooster 15mm* Velocity inlet v=1.44ms-1, T=285K** 
Afvoeropening plafond 150mm Pressure outlet T=294K 
Radiator 160mm×670mm Wall q=160 Wm-2 

* Het ventilatierooster is hierbij half gesloten. In deze situatie zijn ook alle metingen uitgevoerd. 
** Waarden zijn gebaseerd op inblaasconditie high cool 10°C. 
 
In het model dient een grid te worden gedefinieerd, waarin voor iedere cel de verschillende 
transportvergelijkingen numeriek worden opgelost. Het is hierbij dus van belang dat het grid 
voldoende fijn is op de posities waar de grootste veranderingen te verwachten zijn, onder andere 
in luchtsnelheid en luchttemperatuur. Ook ter plaatse van de wanden dient het grid voldoende fijn 
te zijn in verband met de aanwezige grenslaag. In figuur 8.1 is de opbouw van het grid 
weergegeven. Hierin is te zien dat het grid ter plaatse van de wanden, de radiator en de inblaas- 
en uitstroomopening fijner is dan in het midden van de ruimte. Het totale model is opgebouwd uit 
18000 cellen. 
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Figuur 8.1 Opbouw grid dat gebruikt is voor de CFD simulaties. De radiator is hierbij buiten het grid gehouden. 
 
Om te controleren of het grid ter plaatse van de ruimtebegrenzingen voldoende fijn is, dient naar 
de y+-waarde te worden gekeken. Indien deze waarde kleiner is dan 5 is het grid voldoende fijn. 
Wanneer het in figuur 8.1 aangegeven grid wordt toegepast, blijkt de y+-waarde voor alle 
ruimtebegrenzingen lager dan 5 te zijn, zie figuur 8.2 en 8.3. 
 

Figuur 8.2 y+-waarden voor de verticale ruimtebegrenzingen. Figuur 8.3 y+-waarden voor de horizontale 
ruimtebegrenzingen 

 
Voor de CFD simulaties is gebruik gemaakt van het standaard k-ε turbulentiemodel, waarbij voor 
de wanden voor de enhanced wall treatment optie is gekozen. Het standaard k-ε model geeft 
meestal goede resultaten voor de simulatie van het binnenklimaat.  
 

8.2 Simulatieresultaten 
Bij de simulaties is het van belang dat de resultaten voldoende geconvergeerd zijn. Wanneer de 
residuen klein zijn, wordt namelijk aangenomen dat de resultaten van het simulatiemodel 
betrouwbaar zijn. Daarnaast dienen ook de warmte- en de massabalans in evenwicht te zijn. In het 
hiervoor beschreven model blijken de resultaten na 60000 iteraties stabiel te zijn geworden. De 
residuen zijn dan kleiner dan 10-3 en de warmte- en massabalans zijn in evenwicht (het verschil 
tussen de ingaande en uitgaande stroom bedraagt respectievelijk -0,015 W en 1,57×10-6 kgs-1). 
Bovendien zijn de condities op een aantal vooraf gespecificeerde monitorpunten gestabiliseerd. 
 
In figuur 8.4 en 8.6 zijn de resultaten van de CFD-simulatie te zien. Hieruit blijkt dat het 
luchtstromingspatroon in de ruimte niet overeenkomt met de in werkelijkheid in de ruimte gemeten 
luchtstroming bij inblaasconditie high cool 10°C (zie figuur 8.5 en bijlage 15). Volgens de 
simulatieresultaten wordt de worp van de luchtstroming direct afgebogen naar het raam, terwijl de 
worp in werkelijkheid verder de ruimte in komt. De luchtsnelheden in de worp liggen hierbij volgens 
de simulatieresultaten hoger dan in werkelijkheid het geval is (respectievelijk 0,5 m/s en 0,3 m/s). 
De afwijking ten opzichte van de meetresultaten wordt waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt 
doordat een 2D-simulatie is uitgevoerd. In werkelijkheid lopen de ventilatieroosters niet over de 
volledige breedte van de ruimte door, waardoor vanaf de zijkanten van het rooster bijmenging 
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optreedt en de luchtstroming omhoog wordt geduwd. In het simulatiemodel wordt ook door de 
warmteafgifte van de radiator een duidelijke luchtstroming op gang gebracht (zie figuur 8.4). Uit de 
meetresultaten blijkt dat de radiatoren wel enigszins een luchtstroming op gang brengen, maar de 
gemeten snelheden liggen hierbij lang niet zo hoog als door het simulatiemodel wordt voorspeld 
(zie figuur 8.5). Waarschijnlijk komt dit doordat bij de gridmetingen de metingen op enige afstand 
van de ruimtebegrenzingen zijn verricht. 
  

Figuur 8.4 Gesimuleerde luchtsnelheid in de ruimte bij de 
randvoorwaarden zoals vermeld in tabel 8.1. 

Figuur 8.5 Gemeten luchtsnelheid in de ruimte bij 
inblaasconditie high cool 10°C. 

 
De gesimuleerde temperatuurverdeling in de ruimte komt ook niet goed overeen met de 
meetresultaten (zie figuur 8.6 en 8.7). Volgens de simulatieresultaten is er halverwege de hoogte 
van de ruimte een grote temperatuurgradiënt aanwezig. In werkelijkheid is deze 
temperatuurgradiënt wel aanwezig, maar ligt deze veel hoger in de ruimte. De waarden van de 
gesimuleerde temperaturen komen wel behoorlijk goed overeen met de gemeten temperaturen. 
 

Figuur 8.6 Gesimuleerde luchttemperatuur in de ruimte bij 
de randvoorwaarden zoals vermeld in tabel 8.1. 

Figuur 8.7 Gemeten luchttemperatuur in de ruimte bij
inblaasconditie high cool 10°C. 

 
Doordat de simulatieresultaten erg afwijken van de werkelijke situatie in de onderzoeksruimte, 
heeft het geen zin om op basis van dit model een variantenstudie uit te voeren. Om tot goede 
simulatieresultaten te kunnen komen, is het waarschijnlijk noodzakelijk om over te gaan op een 
3D-model.  
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9 Conclusies en discussie  

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord die in paragraaf 1.3 zijn 
geformuleerd. Daarnaast komen ook aanvullende conclusies die uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen aan bod en worden een aantal zaken ter discussie gesteld. 
 

9.1 Comfortproblemen bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer 
Wanneer een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer wordt toegepast, is de temperatuur van de 
toevoerlucht afhankelijk van de buitenluchttemperatuur. Het ventilatiedebiet is tegenwoordig in 
veel mindere mate van het buitenklimaat afhankelijk, doordat veelal gebruik wordt gemaakt van 
zelfregelende roosters. Wanneer het buiten koud is en de lucht die via het natuurlijke 
ventilatierooster in de ruimte komt een aanzienlijk lagere temperatuur heeft dan de 
ruimteluchttemperatuur, blijkt de worp van de luchtstroming door te kunnen dringen tot in de 
leefzone (h<1,70m). Het verloop van de worp kan hierbij worden voorspeld op basis van empirisch 
afgeleide relaties die zijn gebaseerd op het getal van Archimedes (zie bijlage 4). Het verloop van 
de worp is afhankelijk van de snelheid waarmee de lucht wordt ingeblazen (het inblaasdebiet) en 
het temperatuurverschil tussen de inblaaslucht en de ruimtelucht.  
 
Om te bepalen in welke mate comfortproblemen optreden wanneer een ventilatiesysteem met 
natuurlijke toevoer wordt toegepast in combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem, 
zijn metingen uitgevoerd in een laboratoriumopstelling. De onderzoeksruimte is hierbij echter niet 
verwarmd met een lage temperatuur verwarmingssysteem, maar met conventionele radiatoren. De 
radiatoren zijn zodanig in de ruimte geplaatst dat zij het thermisch klimaat rondom de 
proefpersoon niet beïnvloeden (zie paragraaf 5.1.2), waardoor wordt verwacht dat de verschillen 
met een lage temperatuur verwarmingssysteem gering zijn. Voor de metingen zijn een aantal 
specifieke inblaascondities gedefinieerd, die in de praktijk kunnen voorkomen (zie paragraaf 5.2). 
Bij twee van deze inblaascondities, die van elkaar verschillen in inblaasdebiet, heeft de 
inblaaslucht een lagere temperatuur dan de ruimtelucht, waardoor er een koude luchtstroming 
waarneembaar is in de leefzone van de ruimte. De luchtstroming is hierbij respectievelijk op de 
nek en op de enkels van de proefpersonen gericht. Bij beide inblaascondities zijn de luchtsnelheid 
en de turbulentie-intensiteit in de worp hoger en de luchttemperatuur lager dan wanneer hetzelfde 
debiet met een temperatuur wordt ingeblazen die gelijk is aan de ruimteluchttemperatuur.  
 
Op basis van de meetresultaten kan worden geconcludeerd dat wanneer de koude luchtstroming 
op de nek van de proefpersoon is gericht, deze door alle proefpersonen wordt waargenomen, 
maar niet altijd als oncomfortabel wordt ervaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat de algehele 
thermische sensatie van de personen van grote invloed is op de mate waarin de koude 
luchtstroming als oncomfortabel wordt ervaren. Wanneer de ruimteluchttemperatuur in de 
onderzoeksruimte lager zou zijn gekozen, was er waarschijnlijk eerder discomfort ontstaan ten 
gevolge van de koude luchtstroming (zie paragraaf 3.2.1). Bij sommige proefpersonen leidt de 
luchtstroming ook tot plaatselijke koude. De invloed van de koude luchtstroming is bij het 
merendeel van de proefpersonen terug te zien in de fysiologische respons. De huidtemperatuur 
van de nek ligt namelijk significant lager wanneer de koude luchtstroming op de nek is gericht dan 
wanneer dit niet het geval is. Wanneer de koude luchtstroming op de enkels is gericht, wordt deze 
door vrijwel niemand waargenomen en is er ook geen verandering in de huidtemperatuur te zien. 
Waarschijnlijk komt dit doordat de enkels zijn bedekt met kleding. Wanneer de temperatuur van de 
inblaaslucht nagenoeg gelijk is aan de temperatuur van de ruimtelucht, heeft de ingeblazen lucht 
geen invloed op het thermisch klimaat in de leefzone. Een lage thermische sensatie kan in deze 
situatie dus niet worden toegeschreven aan de luchtstroming.  
 
Uit de meetresultaten is gebleken dat het niet is gelukt om de fysische omgevingscondities bij alle 
meetsessies hetzelfde te krijgen (zie paragraaf 6.2). Hierdoor zijn de fysiologische respons en de 
thermische sensatie van de verschillende proefpersonen niet goed vergelijkbaar. De resultaten 
van de verschillende inblaascondities kunnen bovendien niet goed worden vergeleken doordat bij 
iedere meetsessie twee inblaascondities direct achter elkaar zijn doorgemeten. De resultaten van 
de tweede meetsessie worden hierbij namelijk zowel beïnvloed door het lange stilzitten (waardoor 
de huiddoorbloeding van de benen en voeten afneemt) als door de voorafgaande inblaasconditie 
(zie paragraaf 6.3). Ten slotte wordt het trekken van conclusies ook bemoeilijkt door het geringe 
aantal proefpersonen dat aan het onderzoek heeft deelgenomen. 
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Aangezien in de laboratoriumopstelling slechts onder een beperkt aantal omstandigheden 
metingen zijn verricht, kan op basis hiervan geen uitspraak worden gedaan over de mate waarin 
comfortproblemen kunnen optreden wanneer een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer wordt 
toegepast in combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem. Het was daarom de 
bedoeling om met behulp van het CFD-programma Fluent te onderzoeken of de luchtstroming, 
met bijbehorende fysische karakteristieken, erg verandert bij andere inblaas- en 
omgevingscondities. Aangezien het binnen het korte tijdbestek niet is gelukt om een valide model 
te verkrijgen van de doorgemeten situatie, was het niet zinvol om hiermee variantenstudies uit te 
voeren. 
 
Uit de meervoudige regressieanalyse kan worden geconcludeerd dat de algehele thermische 
sensatie in dit onderzoek het beste kan worden voorspeld aan de hand van de gemiddelde 
huidtemperatuur en de temperatuurgradiënt tussen de onderarm en de vingertop (als maat voor 
de vasoconstrictie). Door lokale huidtemperaturen van de hand en enkel in de regressieanalyse te 
betrekken, kan de betrouwbaarheid van het model nog iets worden verbeterd. Uit de resultaten is 
daarnaast gebleken dat de PMV in dit onderzoek geen goede indicator is voor de thermische 
sensatie. 
 

9.2 Voorspelling van comfort met behulp van thermofysiologisch model 
In dit onderzoek is bepaald in welke mate het mogelijk is met behulp van een thermofysiologisch 
model het comfort van de mens te voorspellen. Hiertoe is het allereerst van belang dat de 
fysiologische respons volgens het model overeenkomt met de gemeten respons. Wanneer dit 
goed overeenkomt, kan de vertaalslag naar het thermisch comfort worden gemaakt. De conclusies 
die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen worden daarom ook in deze volgorde besproken. 
 
9.2.1 Fysiologische respons 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de met het model voorspelde huid- en kerntemperaturen redelijk 
goed overeenkomen met de gemeten temperaturen. Wanneer wordt uitgegaan van de anatomie 
van de standaard persoon (zie paragraaf 4.2.3), bedraagt de gemiddelde afwijking voor de 
gemiddelde huidtemperatuur 1,23°C en voor de kerntemperatuur 0,27°C. Wanneer de 
lichaamskenmerken die bij de proefpersonen zijn gemeten worden meegenomen in het model, 
bedraagt de gemiddelde afwijking voor de gemiddelde huidtemperatuur nog slechts 0,95°C; de 
afwijking in de kerntemperatuur neemt echter toe tot 0,84°C. Vooral bij de proefpersonen met een 
hoog vetpercentage (>20%) ligt de kerntemperatuur volgens het model onrealistisch laag (<36°C). 
De grote afwijking in de kerntemperatuur wordt hierbij veroorzaakt doordat de verschillende 
weefsellagen niet goed worden geschaald bij het aanpassen van de anatomie aan de ingevoerde 
lichaamskenmerken. De kern van het lichaam en het daarmee samenhangende basaal 
metabolisme wordt hierdoor bij personen met een hoog vetpercentage te laag ingeschat. Wanneer 
dit metabolisme wordt verhoogd, komt zowel de kerntemperatuur als de gemiddelde 
huidtemperatuur dichter bij de gemeten waarde te liggen. Wanneer de schaling van de anatomie 
wordt verbeterd, kan door het invoeren van individuele lichaamskenmerken dus zowel de 
voorspelling van de gemiddelde huid- als de kerntemperatuur flink worden verbeterd. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de bepaling van het vetpercentage uit de huidplooimetingen wellicht niet 
representatief is voor het werkelijke vetpercentage, waardoor verschillen tussen de simulatie- en 
meetresultaten kunnen ontstaan. Daarnaast is het model oorspronkelijk ontwikkeld ter voorspelling 
van de fysiologische respons van een gemiddelde man. Doordat vrouwen qua lichaamsbouw en 
thermoregulatie enigszins verschillen van mannen, wordt de fysiologische respons bij vrouwen, in 
dit onderzoek de proefpersonen met een hoog verpercentage, minder goed door het model 
voorspeld. 
 
Gedurende de meetsessies is bij verschillende proefpersonen een grote temperatuurgradiënt 
tussen de onderarm en de vingertop gemeten. Dit geeft aan dat het thermoregulatiemechanisme 
vasoconstrictie in werking is getreden. Door het model wordt deze vasoconstrictie niet goed 
voorspeld, waardoor ook de lokale huidtemperaturen van de extremiteiten afwijken van de 
gemeten temperaturen. Doordat er volgens het model geen vasoconstrictie optreedt, liggen de 
huidtemperaturen namelijk aanzienlijk hoger dan in werkelijkheid het geval is. De huidtemperatuur 
van de lichaamsdelen die dichter bij de kern zijn gelegen, wordt in de meeste gevallen wel goed 
door het model voorspeld. 
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9.2.2 Thermisch comfort 
Volgens het model van Fiala kan de thermische sensatie worden voorspeld op basis van de 
gemiddelde huidtemperatuur, de kerntemperatuur en de snelheid waarmee de gemiddelde 
huidtemperatuur verandert. Uit de vergelijking met de meetresultaten is gebleken dat de 
gemiddelde afwijking 1,03 bedraagt wanneer wordt uitgegaan van de anatomie van de standaard 
persoon en 0,95 wanneer de anatomie wordt geschaald op basis van de gemeten 
lichaamskenmerken. De verschillen tussen de gesimuleerde en de gemeten waarden zijn dus vrij 
groot. Voor een deel wordt dit verschil veroorzaakt doordat de huid- en kerntemperaturen niet 
geheel juist door het model worden voorspeld. De grootste oorzaak van het verschil ligt 
waarschijnlijk echter in de door Fiala opgestelde formule zelf. Wanneer deze formule namelijk 
wordt gebruikt om uit de gemeten fysiologische parameters de thermische sensatie te bepalen, 
blijkt deze behoorlijk af te wijken van de gemeten thermische sensatie. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de proefpersonen het begrip algehele thermische sensatie op verschillende 
manieren hebben geïnterpreteerd; sommige proefpersonen laten lokale effecten wel meewegen, 
terwijl andere dit niet doen. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het met het huidige 
model nog niet mogelijk is de thermische sensatie en het daarmee samenhangende thermische 
comfort van de mens nauwkeurig te voorspellen.  
 
9.2.3 Invloed lokale koude luchtstroming 
In het thermofysiologisch model bestaat de mogelijkheid om lokale verschillen in 
omgevingscondities in te voeren. Per segment kan namelijk de luchttemperatuur, de gemiddelde 
stralingstemperatuur en de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt worden ingevoerd. 
Aangezien de luchtsnelheid van invloed is op de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt kan 
deze indirect in het model worden ingegeven. Een lokale koude luchtstroming kan in het model 
dus worden ingevoerd door aan de segmenten die aan de luchtstroming zijn blootgesteld een 
andere luchttemperatuur en luchtsnelheid toe te kennen. De mate waarin een luchtstroming als 
oncomfortabel wordt ervaren, wordt echter ook bepaald door de fluctuaties in de luchtsnelheid (zie 
paragraaf 3.2.1). Wanneer in het model een snel fluctuerende luchtsnelheid wordt ingevoerd, blijkt 
dit echter geen invloed te hebben op de huid- en kerntemperaturen (zie paragraaf 7.2.4). Wel zijn 
fluctuaties in de convectieve warmtestroom te zien. Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet 
duidelijk is op welke manier de huidtemperatuur in werkelijkheid wordt beïnvloed door snelle 
fluctuaties in de luchtsnelheid. 
 
In de resultaten van het thermofysiologisch model is de invloed van de koude luchtstroming terug 
te zien in de lokale huidtemperatuur. Wanneer een koude luchtstroming op de nek is gericht, ligt 
de huidtemperatuur van de nek lager dan wanneer er geen koude luchtstroming op de nek is 
gericht. Het verschil in de huidtemperatuur bedraagt hier slechts 0,5°C, terwijl gedurende de 
meetsessies gemiddeld een verschil van 1,4°C is gemeten. Hierbij moeten een aantal 
kanttekeningen worden geplaatst. In het model zijn namelijk de omgevingscondities die ter hoogte 
van de meetpalen zijn gemeten ingevoerd als lokale randvoorwaarden. Aangezien deze condities 
op enige afstand van het lichaam van de proefpersoon zijn gemeten, komen deze condities niet 
altijd overeen met de condities waaraan de proefpersoon in werkelijkheid is blootgesteld (zie 
paragraaf 6.2.3). Daarnaast blijkt het veel uit te maken welke formules worden aangehouden voor 
de relatie tussen de luchtsnelheid en de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt. De formules 
die hiervoor in de literatuur worden gevonden verschillen sterk van elkaar. Het gebruik van de 
verschillende formules kan hierdoor leiden tot een verschil in de gemiddelde huidtemperatuur dat 
kan oplopen tot 0,8°C (zie paragraaf 7.2.4).  
 
Met behulp van het thermofysiologisch model kan niet worden voorspeld wat de invloed van lokale 
effecten, zoals een lokale luchtstroming of een warme vloer, is op de thermische sensatie. In het 
model van Fiala wordt namelijk alleen rekening gehouden met de gemiddelde huidtemperatuur en 
de kerntemperatuur. Aangezien lokale effecten nauwelijks van invloed zijn op de gemiddelde 
huidtemperatuur, wordt de thermische sensatie volgens Fiala niet door dergelijke effecten 
beïnvloed. Uit de meetresultaten en het literatuuronderzoek (zie paragraaf 3.2) is echter gebleken 
dat lokale effecten, zoals een koude luchtstroming, wel degelijk invloed hebben op de thermische 
sensatie en het thermisch comfort van de mens. De thermische sensatie kan daarom 
waarschijnlijk aanzienlijk beter worden voorspeld wanneer ook lokale huidtemperaturen worden 
meegenomen in het model ter voorspelling van de thermische sensatie. 
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10 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen opgesteld voor het toepassen 
van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer in combinatie met een lage temperatuur 
verwarmingssysteem, waarbij ook wordt ingegaan op mogelijke vervolgonderzoeken. Daarnaast 
worden aanbevelingen gegeven voor comfortonderzoek in het algemeen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen comfortonderzoek op basis van metingen en het voorspellen van 
comfort met behulp van een thermofysiologisch model. 
 

10.1 Toepassing ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer 
Op basis van de meetresultaten kan worden geconcludeerd dat een ventilatiesysteem met 
natuurlijke toevoer geen grote comfortproblemen veroorzaakt wanneer dit wordt toegepast in 
combinatie met een lage temperatuur verwarmingssysteem. De worp van de koude luchtstroming 
blijkt wel in de leefzone van de ruimte terecht te kunnen komen, maar doordat de inblaassnelheid 
bij natuurlijke toevoer zeer laag is, komt de worp niet diep in de ruimte terecht. Daarnaast is uit de 
metingen gebleken dat de koude luchtstroming vrijwel alleen wordt waargenomen wanneer deze 
op onbedekte lichaamsdelen is gericht. Het is daarom van belang dat de vaste (werk)plekken van 
de in de ruimte aanwezige personen zich niet te dicht bij de gevel bevinden waarin de 
ventilatieroosters zijn geplaatst. Hier treedt echter een spanningsveld op, omdat het vanuit het 
oogpunt van daglichtbenutting juist wel wenselijk is de (werk)plekken dicht bij de gevel te plaatsen. 
Wanneer de (werk)plekken zich niet te dicht bij de gevel bevinden, zal de worp van de 
luchtstroming waarschijnlijk nooit direct op het lichaam van de personen zijn gericht en zullen 
hoogstens net boven de vloer hogere luchtsnelheden voorkomen. Zoals uit de meetresultaten is 
gebleken, wordt een hogere luchtsnelheid op vloerniveau nauwelijks waargenomen. De kleding 
speelt hierbij echter een belangrijke rol. 
 
Aangezien het in dit onderzoek niet is gelukt om met behulp van CFD-simulaties in kaart te 
brengen hoe het luchtstromingspatroon in de ruimte eruit ziet bij verschillende typen lage 
temperatuur verwarmingssystemen en bij verschillende inblaas- en omgevingscondities, zou het 
zinvol zijn om hier in een vervolgonderzoek aandacht aan te besteden. Wanneer hierbij blijkt dat 
de luchtsnelheden en luchttemperaturen in de leefzone van de ruimte overeenkomen met de in de 
onderzoeksruimte gemeten waarden, kan op basis van de meetresultaten van dit onderzoek een 
uitspraak worden gedaan over de te verwachten fysiologische respons en thermische sensatie van 
personen die zich in de ruimte bevinden. Doordat aan dit onderzoek slechts een beperkt aantal 
proefpersonen heeft deelgenomen, is het zinvol extra metingen uit te voeren, zodat de resultaten 
van het onderzoek betrouwbaarder zijn. Daarnaast is het ook aan te raden proefpersonen uit een 
bredere doelgroep aan het onderzoek te laten deelnemen. Uit de literatuurstudie is bijvoorbeeld 
gebleken dat ouderen gevoeliger zijn voor tocht (zie paragraaf 3.2.1). 
Wanneer uit de CFD-simulaties blijkt dat het luchtstromingspatroon in de ruimte in bepaalde 
gevallen erg afwijkt van de in dit onderzoek doorgemeten situaties, is het zinvol een nieuwe serie 
metingen op te zetten. Bij deze metingen is het van belang dat rekening wordt gehouden met de 
aandachtspunten die naar aanleiding van dit onderzoek zijn geformuleerd, zie paragraaf 10.2.1. 
 

10.2 Comfortonderzoek algemeen 
Gedurende dit onderzoek zijn, zowel op het gebied van comfortmetingen als op het gebied van het 
thermofysiologisch model, verschillende aspecten naar voren gekomen waarmee in 
vervolgonderzoeken rekening dient te worden gehouden. In onderstaande paragrafen komen deze 
aspecten aan bod. 
 
10.2.1 Aandachtspunten metingen 
In toekomstig comfortonderzoek dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten: 
 
 Het klimaat in de meetruimte dient niet te worden beïnvloed door het buitenklimaat, zodat 

meetdata van verschillende dagen onderling vergelijkbaar zijn. Bij voorkeur dienen de metingen 
daarom te worden uitgevoerd in een klimaatkamer. Wanneer een dergelijke kamer niet 
beschikbaar is, kan het beste worden gekozen voor een inpandige ruimte. 
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 Wanneer metingen worden verricht bij verschillende condities, is het van belang dat de 
proefpersonen bij iedere conditie vanuit dezelfde situatie starten. Hierdoor worden de resultaten 
niet beïnvloed door de voorafgaande periode en zijn de resultaten van de verschillende 
condities onderling vergelijkbaar. Wanneer meerdere condities op één dag worden onderzocht, 
dienen de metingen tussen de verschillende condities te worden onderbroken, zodat de 
proefpersoon weer in dezelfde beginsituatie kan worden gebracht.  

 
 In dit onderzoek is geprobeerd de proefpersonen in een gelijke beginsituatie te brengen door ze 

een lichte inspanning te laten verrichten. Het is echter onduidelijk of iedereen hierdoor ook 
daadwerkelijk dezelfde toestand heeft bereikt. Aangezien het van belang is dat alle 
proefpersonen vanuit dezelfde beginsituatie starten, zou deze moeten worden 
gestandaardiseerd. De beginsituatie kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd als het moment 
waarop vasodilatatie optreedt. Door de temperatuurgradiënt tussen onderarm en vingertop te 
meten gedurende de periode dat de proefpersoon een lichte inspanning verricht, kan worden 
bepaald wanneer vasodilatatie optreedt en de gewenste beginsituatie is bereikt.  

 
 Voor de meting van de huidtemperaturen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van thermistors 

die via draden met de loggerapparatuur zijn verbonden. Hierdoor is de bewegingsvrijheid van 
de proefpersoon beperkt en kan de proefpersoon de meetruimte gedurende de metingen niet 
verlaten. Zeker wanneer de proefpersoon tussen twee metingen in weer in dezelfde 
beginsituatie dient te worden gebracht, wordt aangeraden om draadloze thermistors (iButtons) 
te gebruiken (Van Marken Lichtenbelt et al., 2006). 

 
 De comfortmetingen dienen over een voldoende lange periode te worden uitgevoerd. Uit de 

meetresultaten en de literatuurstudie (Griefahn et al., 1997) is namelijk gebleken dat de mate 
waarin koude luchtstroming als oncomfortabel wordt ervaren afhankelijk is van de lengte van de 
periode waarin men aan de luchtstroming is blootgesteld. Het maximale discomfort wordt 
volgens Griefahn et al. (1997) na ongeveer 50 minuten bereikt.  

 
 Wanneer aan proefpersonen wordt gevraagd hoe zij hun omgeving ervaren, is het van belang 

dat de vragen door alle personen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd, zodat de 
resultaten onderling vergelijkbaar zijn. In dit onderzoek is namelijk gebleken dat sommige 
proefpersonen lokale effecten wél mee laten wegen in hun algehele thermische sensatie en 
andere niet. Om dergelijke verschillen te voorkomen, dient vooraf duidelijke uitleg aan de 
proefpersonen te worden gegeven.  

 
 Er dienen voldoende proefpersonen aan het onderzoek deel te nemen, zodat de conclusies die 

uit de statistische analyse kunnen worden getrokken betrouwbaar zijn. Om een uitspraak te 
kunnen doen over de comfortbeleving van de mens in het algemeen, dient de doelgroep 
voldoende breed te zijn, zodat deze representatief is voor de gehele bevolking. Aan het 
onderzoek dienen dus in ieder geval zowel mannen als vrouwen in verschillende 
leeftijdscategoriën deel te nemen. 

 
10.2.2 Aandachtspunten thermofysiologisch model 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de door het model voorspelde fysiologische respons afwijkt van 
de gemeten fysiologische respons. Het model zou op onderstaande punten dienen te worden 
verbeterd: 
 
 Bij het aanpassen van de anatomie aan de lichaamskenmerken van een persoon, wordt de 

kern verkeerd geschaald (zie paragraaf 7.2.3). Met name bij personen met een hoog 
vetpercentage (>20%) is de gesimuleerde kerntemperatuur hierdoor onrealistisch laag. 
Wanneer de schaling wordt verbeterd, zal zowel de kerntemperatuur als de gemiddelde 
huidtemperatuur beter door het model worden voorspeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
het van belang is dat het vetpercentage nauwkeurig wordt bepaald wanneer rekening wordt 
gehouden met individuele lichaamskenmerken. In dit onderzoek is het vetpercentage bepaald 
op basis van huidplooimetingen. Het zou beter zijn om het vetpercentage op basis van 
onderwater weging te bepalen. Daarnaast is het wellicht noodzakelijk om in het model 
onderscheid te kunnen maken tussen mannen en vrouwen aangezien beide geslachten van 
elkaar verschillen in lichaamsbouw en thermoregulatie. 
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 De mate van vasoconstrictie wordt in het huidige model niet goed voorspeld. Wanneer het 
model op dit gebied wordt aangepast, zal met name onder koude omstandigheden de 
temperatuur van de extremiteiten beter worden voorspeld. 

 
 De vermindering van de huiddoorbloeding van de benen die optreedt bij langdurig stilzitten 

wordt niet door het model meegenomen. Het model zou daarom op dit gebied kunnen worden 
uitgebreid.  

 
 Uit dit onderzoek is gebleken dat de relaties die voor de convectieve 

warmteoverdrachtscoëfficiënt worden aangehouden zeer bepalend zijn voor de voorspelde 
(gemiddelde) huidtemperatuur. Aangezien het onduidelijk is welke relaties die in de literatuur 
worden vermeld, goed overeenstemmen met de werkelijkheid, zou hier uitgebreider onderzoek 
naar moeten worden verricht. Wel is uit dit onderzoek gebleken dat de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt die in het thermofysiologisch model wordt aangehouden vrij hoog 
is ten opzichte van andere waarden die hiervoor in de literatuur zijn gevonden. De relaties die 
voor de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt worden aangehouden, zijn uiteraard 
voornamelijk van belang wanneer het lichaam is blootgesteld aan een luchtstroming. 

 
 In het thermofysiologisch model wordt de thermische sensatie nu alleen voorspeld op basis van 

de gemiddelde huidtemperatuur en de kerntemperatuur. Uit de regressieanalyse die in dit 
onderzoek is uitgevoerd en het onderzoek van Wang et al. (2006) is echter gebleken dat de 
mate van vasoconstrictie een belangrijke invloed heeft op de thermische sensatie. 
Waarschijnlijk wordt de voorspelling van de thermische sensatie aanzienlijk verbeterd als de 
mate van vasoconstrictie wordt meegenomen. Het is dan wel van belang dat de vasoconstrictie 
goed door het model wordt voorspeld.  
Daarnaast blijken ook lokale huidtemperaturen een grote invloed te hebben op de thermische 
sensatie. Door de mate van vasoconstrictie op te nemen in het model ter voorspelling van de 
thermische sensatie wordt al rekening gehouden met de temperatuur van de extremiteiten. Er 
zou echter ook voor gekozen kunnen worden de lokale huidtemperaturen zelf mee te nemen in 
het model. Comfortdiagrammen zoals voorgesteld door Nilsson (2004) kunnen de invloed van 
lokale huidtemperaturen op de thermische sensatie wellicht verduidelijken (zie ook paragraaf 
3.2). 

 
 In het model wordt de invloed van fluctuaties in de luchtsnelheid niet meegenomen in de 

voorspelling van de thermische sensatie, terwijl uit de literatuurstudie is gebleken dat deze 
fluctuaties de thermische sensatie wel beïnvloeden (zie paragraaf 3.2.1). Aangezien de 
fluctuaties in de luchtsnelheid waarschijnlijk nauwelijks invloed hebben op de huidtemperatuur, 
kan de verlaging van de thermische sensatie ten gevolge van deze fluctuaties niet door het 
huidige model worden voorspeld. Om de invloed van de fluctuaties op de thermische sensatie 
mee te kunnen nemen in het model, is het waarschijnlijk noodzakelijk om de respons van de 
thermoreceptoren in de huid op te nemen in het model. Deze receptoren reageren namelijk wel 
op de fluctuaties in de luchtsnelheid (zie paragraaf 3.2.1). 

 
 Momenteel is het niet duidelijk welke invoerparameters de grootste invloed hebben op de door 

het model voorspelde fysiologische respons. Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse zou 
hierbij tot meer inzichten kunnen leiden. 
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12 Symbolenlijst 
A temperatuurcoëfficiënt [°C-1]
A oppervlakte [m2] 
AD Dubois lichaamsoppervlakte [m2] 
Ar getal van Archimedes [-]
B temperatuurcoëfficiënt [°C-2]
BF vetpercentage van het lichaam [%]
BMI body mass index [kg/m2] 
C soortelijke warmte [J/kgK]
Csk warmteverlies door convectie via de huid [W/m2] 
Cres warmteverlies door convectie via de ademhaling [W/m2] 
d diameter [m] 
Dh hydraulische diameter [m] 
DR percentage ontevredenen t.g.v. tocht [%]
Eres warmteverlies door verdamping via de ademhaling [W/m2] 
Ersw,req warmteverlies t.g.v. verdamping van zweet in thermisch comfortabele 

situatie 
[W/m2] 

Esk warmteverlies door verdamping via de huid [W/m2] 
fcl vergrotingsfactor t.g.v. kleding [-]
FN geometrische factor tussen persoon en vlak N [-]
g zwaartekracht (9,8 m/s2) [m/s2]
Gr Grashofgetal [-]
hc warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie [W/m2K] 
hr warmteoverdrachtscoëfficiënt voor straling [W/m2K4] 
H lichaamslengte  [m] 
Icl thermische weerstand van kleding [m2K/W] 
L karakteristieke lengte [m] 
M metabolisme  [W/m2] 
Mshiv metabolische warmteproductie t.g.v. rillen [W/m2] 
m massa [kg] 
m menggetal (afhankelijk van de turbulentiegraad van de luchtstroming) [-]
mbl bloeddoorstroming [kg/sm2] 
pa partiële waterdampdruk [Pa]
psat verzadigingsdampdruk [Pa]
PD percentage ontevredenen [%]
PMV predicted mean vote [-]
PPD predicted percentage of dissatisfied [%]
qc warmtestroomdichtheid door convectie [W/m2] 
qr warmtestroomdichtheid door straling [W/m2] 
Qres totale warmteverlies via de ademhaling [W/m2] 
Qsk totale warmteverlies via de huid [W/m2] 
rmsd root mean squared deviation [-]
Rsk warmteverlies door straling via de huid [W/m2] 
Ro weerstand bij referentietemperatuur [Ω]
Rt weerstand bij temperatuur t [Ω]
Re Reynoldsgetal [-]
RV relatieve luchtvochtigheid [%]
t tijd [s]
Δt tijdsinterval [s]
T temperatuur [°C, K]
Ta luchttemperatuur [°C, K]
ΔTa,v verschil in luchttemperatuur (verticaal) tussen hoofd en voeten [°C, K]
Tb gemiddelde lichaamstemperatuur [°C, K]
Tcl oppervlaktetemperatuur van kleding [°C, K]
Tcr kerntemperatuur [°C, K]
Tf temperatuur van de vloer [°C, K]
Tg temperatuur van zwarte bol [°C, K]
Tpr vlakstralingstemperatuur [°C, K]



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” 12. Symbolenlijst
 
   

 93
 
 

ΔTpr stralingsasymmetrie [°C, K]
Tr stralingstemperatuur [°C, K]
Ts oppervlaktetemperatuur [°C, K]
Tsk gemiddelde huidtemperatuur [°C, K]
Tsk,req gemiddelde huidtemperatuur in thermisch comfortabele situatie [°C, K]
TS thermische sensatie [-]
Tu turbulentie-intensiteit [%]
ΔT temperatuurverschil [°C, K]
Up warmteoverdrachtscoëfficiënt [W/m2K] 
v gemiddelde luchtsnelheid [m/s]
var relatieve luchtsnelheid [m/s]
v’ luchtsnelheidsfluctuatie t.o.v. gemiddelde snelheid [m/s]
v0 aanvangsnelheid van de luchtstroming [m/s]
W lichaamsgewicht [kg] 
W arbeid [W/m2] 
x horizontale plaats in de luchtstroming [m] 
x0 lengte van de kern van de luchtstraal [m] 
y verticale plaats in de luchtstroming [m] 
 
 
Griekse symbolen 
 
α gedeelte van lichaamsmassa dat thermisch gezien bij de huidzone hoort 

(afhankelijk van huiddoorbloeding) 
[-]

α hoek ten opzichte van horizontaal vlak [rad]
β kubieke uitzettingscoefficiënt van lucht (=1/T) [K-1]
β temperatuurcoëfficiënt [K]
δ dikte van de grenslaag [m] 
ε emissiecoëfficiënt [-]
γ turbulentie-intensiteit [-]
ρf dichtheid lichaamsweefsel vrouwen [103 kg/m3] 
ρm dichtheid lichaamsweefsel mannen [103 kg/m3] 
σ constante van Stefan-Boltzmann (=5,67*10-8 W/m2K4) [W/m2K4] 
σ standaarddeviatie [-]
τ tijdconstante [s]
υ kinematische viscositeit  van lucht (=1,5*10-5 m2/s) [m2/s] 
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Bijlage 1. Berekening PMV 

De Predicted Mean Vote (PMV) is een functie van de zes basisparameters (luchttemperatuur, 
stralingstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, metabolisme en kleding) en kan worden 
berekend m.b.v. formule B1.1 t/m B1.4 (ISO 7730, 2005). De vergelijkingen voor de 
oppervlaktetemperatuur van de kleding (formule B1.2) en de convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (formule B1.3) worden hierbij iteratief opgelost. 
 
 

( ) ( )
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( ) ( ) ( )

3
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 (B1.1) 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ){ }448
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2
cl cl

cl 2
cl cl

1.00 1.290 I for I 0.078 m K / W
f
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      (B1.4) 

 
 
Hierin is: M metabolisme      [W/m2] 
  W externe arbeid      [W/m2] 
  Icl thermische weerstand van de kleding   [m2K/W] 
  fcl vergrotingsfactor t.g.v. kleding    [-] 
  Ta luchttemperatuur     [°C] 
  Tr gemiddelde stralingstemperatuur   [°C] 

Tcl oppervlaktetemperatuur van de kleding   [°C] 
  var relatieve luchtsnelheid (t.o.v. menselijk lichaam)  [m/s] 
  pa partiële waterdampdruk     [Pa] 
  hc convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt  [W/m2K] 
 
 
De PMV-index kan alleen worden toegepast voor waarden tussen -2 en +2, waarbij elk van de zes 
basisparameters binnen een bepaalde bandbreedte dient te blijven (ISO 7730, 2005): 
 Metabolisme (M) tussen 0,8 en 4,0 met; 
 Thermische weerstand (Icl) van de kleding tussen 0 en 2 clo; 
 Luchttemperatuur (Ta) tussen 10 en 30°C; 
 Gemiddelde stralingstemperatuur (Tr) tussen 10 en 40°C; 
 Relatieve luchtsnelheid (var) tussen 0 en 1 m/s; 
 Partiële waterdampdruk (pa) tussen 0 en 2700 Pa. 
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Bijlage 2. Formules thermofysiologisch model 

2.1 Thermoregulatiemechanismen 
In navolgende subparagrafen wordt per thermoregulatiemechanisme besproken van welke 
parameters deze afhankelijk is. Daarnaast wordt voor ieder mechnisme de formule gegeven die in 
het thermofysiologisch model wordt gebruikt (Fiala et al., 2001). 
 
2.1.1 Vasoconstrictie 
De mate waarin vasoconstrictie optreedt, is afhankelijk van het verschil tussen de actuele 
gemiddelde huidtemperatuur en de setpoint waarde voor de gemiddelde huidtemperatuur (ΔTsk) 
en de snelheid waarmee de gemiddelde huidtemperatuur verandert (dTsk,m/dt), zie formule B2.1. 
Wanneer de gemiddelde huidtemperatuur toeneemt, kan de laatste term worden verwaarloosd. 

 
sk,m

sk,m sk,m sk,m

dT
Cs 35 tanh(0.34 T 1.07) 1 T 3.9 T

dt
= ⋅ ⋅ Δ + − ⋅ Δ + ⋅ Δ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦     (B2.1) 

 
2.1.2 Vasodilatatie 
De mate waarin vasodilatatie optreedt, is zowel afhankelijk van het verschil tussen de actuele 
gemiddelde huidtemperatuur en de setpoint waarde voor de gemiddelde huidtemperatuur (ΔTsk) 
als van het verschil tussen de actuele kerntemperatuur en de setpoint waarde voor de 
kerntemperatuur (ΔThy), zie formule B2.2. 
 

sk,m sk,m hy hyDl 21 tanh(0.79 T 0.70) 1 T 32 tanh(3.29 T 1.46) 1 T⎡ ⎤= ⋅ ⋅ Δ − + ⋅ Δ + ⋅ ⋅ Δ − + ⋅ Δ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦   (B2.2) 
 
2.1.3 Rillen 
De mate waarin het lichaam begint te rillen is van drie factoren afhankelijk: het verschil tussen de 
actuele gemiddelde huidtemperatuur en de setpoint waarde voor de gemiddelde huidtemperatuur 
(ΔTsk), het verschil tussen de actuele kerntemperatuur en de setpoint waarde voor de 
kerntemperatuur (ΔThy) en de snelheid waarmee de gemiddelde huidtemperatuur verandert 
(dTsk,m/dt), zie formule B2.3. De maximale warmteproductie ten gevolge van rillen bedraagt 350W. 
 

sk,m
sk,m sk,m hy sk,m

dT
Sh 10 tanh(0.48 T 3.62) 1 T 27.9 T 1.7 T 28.6

dt
= ⋅ ⋅ Δ + − ⋅ Δ − ⋅ Δ + ⋅ Δ ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦  (B2.3) 

 
In dit onderzoek wordt het Fiala model gebruikt, zoals het is aangepast bij de faculteit 
werktuigbouwkunde van de TU Eindhoven. In dit model is de formule voor de mate waarin rillen 
optreedt enigszins aangepast, zie formule B2.4. 
 

sk,m
sk,m hy sk,m

dT
Sh 60 tanh( 3.5 0.6 T ) tanh( 3.5) 28 T 1.0 T 30

dt
= ⋅ − − ⋅ Δ − − − ⋅ Δ + ⋅ Δ ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦   (B2.4) 

 
2.1.4 Zweten 
De mate waarin het lichaam gaat zweten, is zowel afhankelijk van het verschil tussen de actuele 
gemiddelde huidtemperatuur en de setpoint waarde voor de gemiddelde huidtemperatuur (ΔTsk) 
als van het verschil tussen de actuele kerntemperatuur en de setpoint waarde voor de 
kerntemperatuur (ΔThy), zie formule B2.5. De maximale zweetproductie bedraagt 30 g/min. 
 

sk,m sk,m hy hySw 0.8 tanh(0.59 T 0.19) 1.2 T 5.7 tanh(1.98 T 1.03) 6.3 T⎡ ⎤= ⋅ ⋅ Δ − + ⋅ Δ + ⋅ ⋅ Δ − + ⋅ Δ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (B2.5) 
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2.2 Dynamische thermische sensatie 
De dynamische thermische sensatie wordt volgens Fiala et al. (2003) bepaald door het verschil 
tussen de actuele gemiddelde huidtemperatuur en de setpoint waarde voor de gemiddelde 
huidtemperatuur (ΔTsk), het verschil tussen de actuele kerntemperatuur en de setpoint waarde 
voor de kerntemperatuur (ΔThy) en de snelheid waarmee de gemiddelde huidtemperatuur 
verandert (dTsk,m/dt), zie formule B2.6 t/m B2.9. 
 

[ ]Tskin Tcore TskinDTS 3 tanh f f fΔ= ⋅ ⋅ + +        (B2.6) 
 
 

Tskin sk,mf a T= ⋅ Δ   sk,mT 0 :      a 0.301Δ < =       (B2.7) 
   sk,mT 0 :      a 1.078Δ > =  
 
 

Tcore
hy sk,m

0.902 7.612f 7.94 exp
T 0.4 T 4

⎛ ⎞−
= ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟Δ + Δ −⎝ ⎠

       (B2.8) 

 
 

sk,m sk,m0.681 t
Tskin e

max core

dT dT 1f 0.11 1.91
dt dt 1 f

− +
− ⋅

Δ

⎛ ⎞
= ⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ +⎝ ⎠

      (B2.9) 
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Bijlage 3. Kleprooster Bingo 30 Alusta 
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Bijlage 4. Luchtstromingen 

In deze bijlage komen in het kort de belangrijkste eigenschappen van luchtstromingen aan bod, 
waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen vrije en gedwongen convectiestromingen. In 
gebouwen spelen beide typen luchtstromingen een belangrijke rol. 
 

4.1    Luchtstromingen in gebouwen 
Luchtstromingen in ruimten worden gekarakteriseerd door een lage luchtsnelheid (0 tot 1,0 m/s) 
en een hoge turbulentie-intensiteit (>10%). Een dergelijke turbulente luchtstroming bestaat in feite 
uit twee componenten: een gemiddelde snelheid ( v ) en de fluctuaties (v’) hierop (zie formule 
B4.1). Deze formule staat bekend als de Reynolds decompositie (Loomans, 1998). De gemiddelde 
luchtsnelheid over een tijdsinterval T kan hierbij worden gerepresenteerd door formule B4.2 (Awbi, 
1991) en de turbulentie-intensiteit kan uit de gemeten luchtsnelheid worden berekend met behulp 
van formule B4.3. Deze turbulentie-intensiteit wordt vaak vermenigvuldigd met 100 om een 
percentage aan te kunnen geven. 
 
 v v v '= +          (B4.1) 
 

 
t T

t

1v Vdt
T

+
= ∫          (B4.2) 

 

 
2

vv '
v v

σ
γ = =          (B4.3) 

 
De luchtstroming in gebouwen wordt normaal gesproken gekarakteriseerd door grote fluctuaties in 
de gemiddelde luchtsnelheid. De frequentieverdeling van dergelijke turbulente stromingen is 
echter nog niet uitgebreid gemeten. Uit onderzoek van Melikov kan worden geconcludeerd dat 
fluctuaties optreden in het laagfrequente gebied (0,01-20 Hz) en dat het spectrum afhankelijk is 
van de meetpositie in de ruimte en het type ventilatie en/of verwarmingssysteem dat is toegepast 
(Loomans en Van Schijndel, 2002). Volgens Melikov et al (1988) is zowel de gemiddelde 
luchtsnelheid als de turbulentie-intensiteit lager in de gebruikszone van een natuurlijk 
geventileerde ruimte dan van een mechanisch geventileerde ruimte. 
 
4.1.1 Stromingstypen 
In luchtstromingen kunnen drie verschillende stromingstypen voorkomen. Indien er geen stroming 
loodrecht op de hoofdstroom plaatsvindt en de stroomlijnen dus evenwijdig aan elkaar lopen, 
wordt de stroming laminair genoemd. Dit type stroming komt vooral voor bij lage luchtsnelheden. 
Wanneer de luchtsnelheid groter wordt, vindt er steeds meer stroming plaats loodrecht op de 
hoofdstroom: de stroming wordt turbulent. Een turbulente stroming wordt gekenmerkt door het 
wervelende karakter. De stroming loopt niet netjes gelaagd zoals bij een laminaire stroming, maar 
verplaatst zich in wervels. De overgang tussen een turbulente en een laminaire stroming verloopt 
geleidelijk. Men kan daarom als derde stromingstype het overgangsgebied tussen het turbulente 
en laminaire stromingsgebied definiëren.  
 
4.1.2 Kengetallen 
In de stromingsleer wordt gebruik gemaakt van dimensieloze kengetallen om de eigenschappen 
van een luchtstroming te beschrijven. Het belangrijkste kengetal voor een gedwongen 
convectiestroming is het Reynoldsgetal (zie formule B4.4). Dit getal geeft inzicht in welke mate de 
stroming laminair of turbulent is, waarbij een turbulente stroming wordt gekenmerkt door een hoog 
Reynoldsgetal. 
 

 
2v L v inertie traagheidRe v wrijving viskeuze krachten

L

⋅ ρ ⋅
= = = =

υ η⋅
     (B4.4) 
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Voor een vrije convectiestroming wordt het Grashofgetal gebruikt om de overgang van een 
laminaire naar een turbulente grenslaagstroming aan te geven (zie formule B4.5). Dit getal is dus 
vergelijkbaar met het Reynoldsgetal voor gedwongen convectiestromingen. 
 

3

2

g T L opwaartse krachtenGr
visceuze krachten

⋅β ⋅ Δ ⋅  
= =

υ  
      (B4.5) 

 
Indien zowel gedwongen als vrije convectiestromingen een rol spelen, is het getal van Archimedes 
van belang (zie formule B4.6). Dit getal beschrijft de verandering van impuls en geeft de 
verhouding tussen de thermische (opwaartse) kracht en de traagheidskracht weer. 
 

2

Gr opwaartse krachtAr
Re traagheidskracht

 
= =        (B4.6) 

 

4.2    Vrije convectie 
Thermisch gedreven stromingen onstaan door een temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en 
oppervlakken in de ruimte. Door dit temperatuurverschil treedt namelijk warmteoverdracht op 
tussen de ruimtelucht en de warme of koude oppervlakken, waardoor dichtheidsverschillen 
ontstaan tussen de lucht die grenst aan het oppervlak en de lucht op grotere afstand van het 
oppervlak. Deze dichtheidsverschillen leiden onder invloed van de gravitatiekracht tot 
krachtsverschillen die er voor zorgen dat de lucht in beweging komt. Bij een stroming die op deze 
manier tot stand komt is sprake van vrije convectie. Vrije convectie heeft een grote invloed op de 
luchtbewegingen die ontstaan in gebouwen. Eén van de bekendste voorbeelden van een vrije 
convectiestroming is de luchtstroming die ontstaat ten gevolge van een koude wand, de 
zogenaamde koudeval. 
 
Kriegel (1973) heeft voor turbulente vrije convectiestromingen een aantal empirische relaties 
opgesteld. De maximale verticale snelheid op verschillende hoogten in de luchtstroming kan 
worden berekend met behulp van formule B4.7 en de dikte van de grenslaag met behulp van 
formule B4.8. De verticale snelheid op een afstand x van de wand kan worden berekend volgens 
formule B4.9. 

0,45
maxv 1,25 Gr

y
υ

= ⋅ ⋅         (B4.7) 

 
0.11.11 y Gr −δ = ⋅ ⋅          (B4.8) 

 
1 2

10

max
x x x xv(x) v 1 1.575 2.628 1.538

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ +⎢ ⎥⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟δ δ δ δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

   (B4.9) 

 
In bovenstaande formules is vmax de maximale luchtsnelheid, υ de kinematische viscositeit, x, de 
horizontale positie in de luchtstroming, y de verticale positie in de luchtstroming, Gr het 
Grashofgetal en δ de dikte van de grenslaag. 
 

4.3    Gedwongen convectie 
Bij gedwongen convectie wordt de luchtstroming veroorzaakt door een externe bron, bijvoorbeeld 
door een ventilator. In gebouwen is sprake van dit type luchtstroming als via een rooster (verse) 
lucht in de ruimte wordt gebracht. Een gedwongen convectiestroming heeft de volgende 
kenmerken: 

 na de uitblaasopening wordt de luchtstraal door menging met ruimtelucht breder, waarbij 
de breedte evenredig toeneemt met de afstand tot de uitblaasopening; 

 de snelheid van de luchtstraal neemt af met toenemende afstand tot de uitblaasopening. 
 
Regenscheit heeft een universele formule opgesteld om het verloop van de luchtstroming (ronde 
straal) te beschrijven, zie formule B4.10 (Recknagel et al., 1981). 
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     (B4.10) 

 
 
De snelheid in het midden van de luchtstroming is omgekeerd evenredig met de afstand tot het 
rooster en kan worden beschreven volgens formule B4.11. 
 

 0x

0

xv b h b
v x h m x h

= ⋅ = ⋅
⋅

       (B4.11) 

 

Deze formule geldt voor x 1 b
h m h

> ⋅ .      

 
 
In bovenstaande formules is Dh de hydraulische diameter, α de hoek ten opzichte van een 
horizontaal vlak, m het menggetal, h de hoogte van de inlaat en b de breedte van de inlaat. 
 
Voor een rechthoekig inblaasrooster kan de hydraulische diameter (Dh) worden berekend met 
behulp van formule B4.12.  
 

 ( )3

5
h

h b
D 1.27

h b
⋅

= ⋅
+

        (B4.12) 

 
 

4.4 Luchtstromingen bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer 
Bij een ventilatiesysteem met natuurlijlke toevoer ontstaat door het drukverschil dat over het 
rooster aanwezig is een gedwongen convectiestroom die ervoor zorgt dat (verse) lucht in de 
ruimte wordt gebracht. Dergelijke ventilatieroosters zijn in het algemeen rechthoekig van vorm, 
waarbij de breedte veel groter is dan de hoogte. In de praktijk worden de roosters meestal 
aangebracht boven de ramen, waarbij uit comfortoverwegingen is vastgesteld dat de roosters op 
een minimale hoogte van 1,80m geplaatst dienen te worden. Doordat de ventilatieroosters zich 
boven ramen bevinden, zal naast de gedwongen convectiestroom ook een vrije convectiestroom 
ontstaan ten gevolge van een warm of juist koud glasoppervlak. Voor de bepaling van het verloop 
van de luchtstroming in de ruimte dienen daarom de karakteristieken van beide typen 
luchtstromingen mee te worden genomen.  
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Bijlage 5. Bepaling inblaasdebiet 

Het debiet dat via de ventilatieroosters in de ruimte wordt gebracht, is op verschillende manieren 
bepaald. De verschillende meetmethoden alsmede de vastgestelde debieten worden hieronder 
kort toegelicht. 
 

5.1    Meetflens 
In het toevoerkanaal naar beide drukdozen is een meetflens (Trox, type VM, model NW 100) 
ingebouwd, zie figuur B5.1. Door zowel op punt A als punt B de luchtdruk te meten, kan het 
drukverschil over de meetflens worden bepaald. Dit drukverschil is een maat voor het luchtdebiet 
dat door het kanaal heengaat. Hierbij is het van belang dat het kanaal waarin de meetflens is 
ingebouwd over voldoende lengte recht is. Volgens de fabrikant is een rechte aan- en 
afstroomlengte van twee keer de diameter van het kanaal (in dit geval 2×100=200mm) voldoende 
om het luchtdebiet met een nauwkeurigheid van ±5% te bepalen. Aan deze aan- en 
afstroomlengte wordt in de meetopstelling ruimschoots voldaan. Met behulp van de meetflenzen is 
op één moment het luchtdebiet dat via beide ventilatieroosters in de meetruimte wordt gebracht, 
bepaald. Doordat op het moment dat deze metingen zijn uitgevoerd, de koelmachine nog niet lang 
aanstond, is het maximale debiet geregistreerd. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 
B5.1. 
 

 
Figuur B5.1 Meetflens Trox type VM. 

 
5.2    Luchtsnelheid in kanaal 
Het luchtdebiet (V) dat in de meetruimte wordt gebracht, kan ook worden berekend uit de 
gemiddelde luchtsnelheid in het kanaal en de kanaaloppervlakte (A) (zie formule B5.1). De 
gemiddelde luchtsnelheid (vgem) kan hierbij worden bepaald door de luchtsnelheid in het midden 
van het kanaal, de maximale snelheid (vmax), te meten. De wijze waarop uit deze gemeten 
maximale luchtsnelheid de gemiddelde luchtsnelheid kan worden berekend, hangt af van het type 
stroming in het kanaal. Bij een laminaire stroming (Re<2300) geldt formule B5.2 en bij een 
turbulente stroming (Re>3500) formule B5.3 (Knoll et al., 2002 (Handboek installatietechniek)). 
Het Reynoldsgetal kan worden bepaald met behulp van formule B5.4. Doordat bij een turbulente 
stroming het snelheidsprofiel in het kanaal veel meer afgeplat is dan bij een laminaire stroming, 
kan bij dit type stroming de maximale luchtsnelheid nauwkeuriger worden bepaald.  
 

gemV v A= ⋅
i

         (B5.1) 
 

A               B
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gem maxv 0.5 v= ⋅   (laminaire stroming)     (B5.2) 
 
 

gem maxv 0.8 v= ⋅   (turbulente stroming)     (B5.3) 
 

v LRe ⋅
=

υ
         (B5.4) 

 
In het hoofdkanaal waarin de luchtsnelheid wordt gemeten, is het Reynoldsgetal van de 
luchtstroming ruimschoots groter dan 3500. De luchtstroming in het kanaal is dus turbulent, 
waaruit volgt dat het luchtdebiet kan worden bepaald met behulp van formule B5.1 en B5.3. Ook 
hier is het van belang dat het kanaal nabij de positie waar de luchtsnelheid wordt gemeten, over 
voldoende afstand recht is. 
 
De luchtsnelheid in het midden van het hoofdkanaal is gedurende alle metingen geregistreerd. 
Hierdoor zijn veranderingen in het inblaasdebiet, bijvoorbeeld door het dichtvriezen van de 
koelmachine als deze gedurende een lange periode heeft aangestaan, meteen te zien. In tabel 
B5.1 zijn de waarden van de berekende inblaasdebieten opgenomen. Hierbij is uitgegaan van 
luchtsnelheden die gemeten zijn vlak nadat de koelmachine is ingeschakeld. 
 

5.3    FlowFinder 
Als extra controle is het inblaasdebiet gemeten met behulp van een FlowFinder. Dit 
meetinstrument werkt volgens de methode van de nuldrukcompensatie. Hierbij wordt de 
weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door een ventilator; het debiet kan op het 
meetinstrument zelf worden afgelezen. Voor deze meting is de FlowFinder op het aanzuigrooster 
van de koelmachine geplaatst. De resultaten van de meting zijn opgenomen in tabel B5.1. Doordat 
er na het aanzuigrooster lucht ontsnapt uit de koelmachine is het debiet dat met behulp van de 
FlowFinder is gemeten wat hoger dan de debieten die aan de hand van de andere meetmethoden 
zijn bepaald. 
 

5.4    Meetresultaten 
De inblaasdebieten die op basis van de hiervoor genoemde meetmethoden zijn bepaald, zijn 
opgenomen in onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat de debieten behoorlijk goed met elkaar 
overeen komen. Aangezien de luchtsnelheid in het midden van het hoofdkanaal gedurende alle 
metingen wordt geregistreerd, zal deze meetmethode dienen om het werkelijke inblaasdebiet op 
ieder moment te bepalen. 
 
Tabel B5.1 Gemeten debieten aan de hand van verschillende meetmethoden. 

Debiet high cool [dm3/s] Debiet low cool [dm3/s]  Links Rechts Totaal Links Rechts Totaal 
Meetflens 26,1-26,6 25,5-25,8 51,6-52,4 17,3-17,6 16,3-16,5 33,6-34,1 
Luchtsnelheid - - 49,9 - - 35,4 
Flowfinder - - 58,3* - - - 

* Dit debiet ligt wat hoger dan de overige gemeten debieten. Dit komt doordat er voorbij het luchtaanzuigrooster lucht uit de 
koelmachine ontsnapt. 
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Bijlage 6. Meetprotocol 

Voor beide meetsessies (stand koelmachine high cool en low cool) is hetzelfde meetprotocol 
aangehouden. Dit protocol ziet er als volgt uit: 
 
8.45u Proefpersoon aanwezig 

 Omkleden 
 Meten lichaamskenmerken (bij tijdgebrek na afloop van meetsessie) 

o Lichaamslengte 
o Lichaamsgewicht 
o Huidplooien  

(rechterzijde lichaam: biceps, triceps, subscapulair, suprailiacaal) 
o Omtrek lichaamsdelen  

(bovenarm, dijbeen, heup, taille) 
 Lichte inspanning gedurende 5 minuten (steps) 
 Plaatsen sensor rectale temperatuur 

 
9.00u Proefpersoon naar onderzoeksruimte en start acclimatisatie 

 Doornemen enquête samen met proefpersoon. De proefpersoon dient deze enquête 
iedere 15 minuten in te vullen. Het tijdstip van invullen wordt aangegeven door middel 
van een timerprogramma op de laptop. 

 Plaatsen sensoren huidtemperaturen 
 
9.45u Inblaastemperatuur ingesteld op 10°C 
 
11.15u Inblaastemperatuur ingesteld op 20°C 
 
12.45u  Einde metingen 

 Verwijderen sensoren proefpersonen 
 
 
Opmerkingen: 
 
 Gedurende de meetsessie mogen de proefpersonen zoveel water drinken als wenselijk is en 

mag desgewenst ieder kwartier een biscuitje worden gegeten. Het nuttigen van andere 
voedingsmiddelen is niet toegestaan. 

 
 Om de huiddoorbloeding van de benen en voeten te stimuleren dient de proefpersoon na het 

invullen van de enquête (ieder kwartier) een aantal oefeningen te doen. Deze oefeningen zijn 
ontleend aan de luchtvaart (www.schiphol.com).  

o Ronddraaien enkels (5 keer in iedere richting) 
Til je voeten op en maak een cirkelbeweging met beide voeten tegelijk. Je voeten 
bewegen in tegengestelde richting. Voer deze cirkelbeweging 5 keer uit en beweeg 
vervolgens je voeten 5 keer in tegengestelde richting. 

o Bewegen voeten (5 keer) 
Zet je voeten plat op de vloer, recht onder je benen. Til je tenen zo hoog mogelijk op 
terwijl je hielen op de grond blijven staan. Zet je voeten vervolgens weer plat op de 
vloer. Til daarna je hielen zo hoog mogelijk op terwijl de bal van je voet op de grond 
blijft. Zet je voeten vervolgens weer plat op de vloer. Herhaal deze beweging 5 keer. 
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Bijlage 7. Proefpersonen informatie 

Inleiding 
Uit oogpunt van energiezuinigheid wordt tegenwoordig steeds vaker gekozen voor een lage 
temperatuur verwarmingssysteem. Wanneer een dergelijk verwarmingssysteem wordt toegepast 
in combinatie met een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer, zouden comfortproblemen 
kunnen ontstaan. Het doel van dit onderzoek is te bepalen in welke mate comfortproblemen te 
verwachten zijn. Hiertoe worden verschillende situaties nagebootst in een onderzoeksruimte. 
Tot op heden is vooral met behulp van enquêtes (subjectief) onderzoek verricht naar de mate 
waarin mensen zich comfortabel voelen bij verschillende typen luchtstromingen. Het is echter ook 
mogelijk om het onderzoek naar thermisch comfort op een objectieve manier te benaderen door 
het meten van objectieve parameters, zoals huidtemperaturen. In dit onderzoek zal gebruik 
worden gemaakt van beide typen onderzoek.  
 
Opzet van het onderzoek 
In totaal worden acht gezonde mensen in de leeftijd van 20-30 jaar, zowel mannen als vrouwen, 
gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Iedere proefpersoon verblijft twee maal gedurende 
een periode van drie uur in de onderzoeksruimte. Tijdens de verblijfsperioden worden 
verschillende situaties nagebootst. Ieder kwartier wordt aan de proefpersonen gevraagd hoe zij 
hun thermische omgeving ervaren. Tevens wordt bij de proefpersoon gedurende de gehele 
meetsessie de rectale temperatuur en de huidtemperatuur op verschillende plaatsen 
geregistreerd. Het is de bedoeling dat de proefpersoon tijdens de meetsessies op dezelfde plaats 
in de onderzoeksruimte blijft zitten en de onderzoeksruimte niet verlaat. 
 
Gang van zaken tijdens de meetsessies 
Om de verschillen tussen de proefpersonen zo klein mogelijk te houden, krijgen de proefpersonen 
tijdens de meetsessies standaard kleding aan. Deze bestaat uit een joggingbroek en een 
bijbehorend vest. De proefpersonen dienen hun eigen ondergoed, hemd/t-shirt, sokken en 
schoenen (laag model) aan te houden.  
Na het aantrekken van de standaard kleding wordt een algemene vragenlijst ingevuld en wordt 
kort uitleg gegeven over de vragenlijst die ieder kwartier tijdens de meetsessie dient te worden 
ingevuld. Ook worden een aantal lichaamskenmerken gemeten, zoals lengte, gewicht, huidplooien 
en omtrekken van lichaamsdelen. Vervolgens dient de proefpersoon zich gedurende 5 minuten 
licht in te spannen, zodat het activiteitsniveau van de proefpersonen bij aanvang van de 
meetsessie gelijk is. Na de lichte inspanning wordt de meetapparatuur op het lichaam van de 
proefpersoon aangebracht. De huidtemperatuursensoren worden met tape op verschillende 
plaatsen op het lichaam bevestigd. Voor het onderzoek is het wenselijk dat de kerntemperatuur 
rectaal wordt gemeten. Indien de proefpersoon instemt met deze meting, dient hij/zij de 
temperatuursensor zelf aan te brengen. Na het aanbrengen van de sensoren, wordt de 
proefpersoon naar de onderzoeksruimte gebracht. In deze onderzoeksruimte worden 
verschillende omgevingscondities, zoals luchttemperaturen, oppervlaktetemperaturen en 
luchtsnelheden, gemeten. Een deel van deze meetapparatuur staat dicht in de buurt van de 
proefpersoon. Er wordt van de proefpersoon verwacht dat hij/zij voorzichtig met de aanwezige 
apparatuur omgaat. Tevens wordt elk kwartier een infraroodfoto van de proefpersoon gemaakt, 
om de temperatuur van het lichaam vast te leggen. 
Gedurende de meetsessie dient de proefpersoon lichte werkzaamheden uit te voeren, 
bijvoorbeeld lezen of typen. De proefpersoon kan zelf bepalen wat hij/zij wil doen. Het is wel de 
bedoeling dat de proefpersoon tijdens de meetsessie op dezelfde plaats blijft zitten. Ieder kwartier 
dient de proefpersoon een vragenlijst in te vullen. Tijdens de meetsessies mag de proefpersoon 
zoveel water drinken als gewenst en mag ieder kwartier een biscuitje worden gegeten. Om de 
verschillen tussen de proefpersonen zo klein mogelijk te houden, is het eten en drinken van 
andere voedingsmiddelen tijdens de meetsessies niet toegestaan. 
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Wat van je wordt gevraagd  
Om het onderzoek goed te laten verlopen wordt het volgende van je verwacht: 

 De dag voorafgaand aan het onderzoek dien je geen alcohol te drinken. 
 De nacht voorafgaand aan het onderzoek dien je een normale nachtrust te hebben 

genoten, zodat je uitgerust aan het onderzoek kunt deelnemen. 
 Op de dag van het onderzoek dien je een normaal ontbijt te hebben genuttigd. 
 Gedurende de meetsessies dien je alleen eten en drinken te nuttigen dat je in de 

onderzoeksruimte wordt aangeboden. 
 Gedurende de meetsessies dien je lage schoenen te dragen, zodat de enkels niet zijn 

bedekt. 
 Het is de bedoeling dat je je eigen laptop meeneemt, ook al ben je niet van plan hier op te 

gaan werken. Mocht je geen laptop mee kunnen nemen, laat het dan op tijd weten. 
 
Risico’s van het onderzoek 
Alle metingen die uitgevoerd zullen worden, zijn gemakkelijk te ondergaan en zijn zonder risico. 
 
Vertrouwelijkheid van de gegevens 
De gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden 
behandeld. De verzamelde gegevens worden daarom onder een code verwerkt. Dit houdt in dat 
aan het begin van het onderzoek aan elke proefpersoon een codenummer wordt toegekend, 
waarmee gedurende het gehele onderzoek zal worden gewerkt. Documenten die de identiteit van 
de proefpersoon bevatten, zijn alleen voor de onderzoeker toegankelijk. 
 
Vrijwilligheid van deelname 
Deelname aan dit onderzoek geschiedt op vrijwillige basis. Proefpersonen hebben het recht 
deelname aan het onderzoek tussentijds te stoppen, zonder opgave van redenen. De onderzoeker 
heeft eveneens het recht gedurende de uitvoering van het onderzoek proefpersonen uit te sluiten. 
 
Nadere informatie 
Voor aanvang van het onderzoek zal een en ander mondeling worden toegelicht. Mocht je echter 
al eerder vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Linda van Oeffelen, telefonisch te 
bereiken via 06-********. 
 
Ondertekening 
Als je ermee instemt mee te werken aan dit onderzoek, wil ik je vragen bijgaand 
toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestig je dat je bereid bent aan het onderzoek 
mee te werken. Je blijft uiteraard de vrijheid behouden om wegens voor jou relevante redenen je 
medewerking stop te zetten. Het formulier zal tevens door de onderzoeker worden ondertekend ter 
bevestiging dat je over het onderzoek bent geïnformeerd. 
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Toestemmingsverklaring 
 
Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 
 
Thermisch comfort bij toepassing van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ondergetekende verklaart te zijn geïnformeerd over het onderzoek dat zal worden uitgevoerd en 
heeft de schriftelijke informatie dd. 25 oktober 2006 gelezen.  
 
Ondergetekende is in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het onderzoek en heeft 
ingestemd om aan het onderzoek deel te nemen.  
 
Ondergetekende heeft het recht zijn/haar toestemming op ieder moment in te trekken zonder daar 
een reden voor op te geven. 
 
 
Handtekening proefpersoon    Datum 
 
 
…………………………………    …………………………………   
 
 
 
 
Verantwoordelijk onderzoeker, Linda van Oeffelen, verklaart dat de hierboven genoemde persoon 
zowel schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. 
 
 
Handtekening onderzoeker    Datum 
 
 
…………………………………    …………………………………   
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Bijlage 8. Meetapparatuur 

 
Dataloggers 
Fabrikant Type Serienr. Id nr. TU/e 
Grant Instruments Squirrel SQ1600 KK9828026 483 
Grant Instruments Squirrel 2040 KV0613003 893 
National Instruments USB-6009 1202764 1027 

 
Hete bol anemometers 
Fabrikant Type Serienr. Id nr.  

TU/e 
Logger Positie  

comfortmetingen  
Positie 
gridmetingen 

Dantec 9054R0102 2170 109 NI USB-6009 mp links h=1.10m h=2.50m 
Dantec 9054R0102 2173 106 NI USB-6009 mp links h=0.60m h=2.10m 
Dantec 9054R0102 526 108 NI USB-6009 mp links h=0.10m h=1.70m 
Dantec 9054R0102 2176 113 NI USB-6009 mp rechts h=1.10m h=1.30m 
Dantec 9054R0102 2181 114 NI USB-6009 mp rechts h=0.60m h=0.90m 
Dantec 9054R0102 2175 105 NI USB-6009 mp rechts h=0.10m h=0.50m 
Dantec 9054R0102 525 107 NI USB-6009 - h=0.10m 

* De hete bol anemometers zijn ieder aangesloten op een Dantec input module, type 54N21. 
 
Luchttemperatuursensoren 
Type sensor Serienr. Id nr. TU/e Logger Positie comfortmetingen Positie gridmetingen 
NTC - 529 Squirrel 2040 mp links h=1.10m h=2.50m 
NTC - 530 Squirrel 2040 mp links h=0.60m h=2.10m 
NTC - 531 Squirrel 2040 mp links h=0.10m h=1.70m 
NTC - 532 Squirrel 2040 mp rechts h=1.10m h=1.30m 
NTC - 533 Squirrel 2040 mp rechts h=0.60m h=0.90m 
NTC - 534 Squirrel 2040 mp rechts h=0.10m h=0.50m 
NTC - 535 Squirrel 2040 - h=0.10m 
NTC - 537 Squirrel 2040 Midden ruimte Midden ruimte 
NTC - 87 Squirrel 2040 Drukdoos rechter rooster Drukdoos rechter rooster 
NTC - 90 Squirrel 2040 Drukdoos linker rooster Drukdoos linker rooster 
NTC - 81 Squirrel 2040 Voor rechter inblaasrooster Voor rechter inblaasrooster 
NTC - 84 Squirrel 2040 Voor linker inblaasrooster Voor linker inblaasrooster 

 
Oppervlaktetemperatuursensoren 
Type sensor Serienr. Id nr. TU/e Logger Positie comfortmetingen Positie gridmetingen 
Pt100  - 590 Squirrel 1600 wand deurzijde wand deurzijde 
Pt100  - 546 Squirrel 1600 vloer vloer 
Pt100  - 549 Squirrel 1600 glas linkerraam glas linkerraam 
Pt100  - 548 Squirrel 1600 wand tussen ramen wand tussen ramen 
Pt100  - 545 Squirrel 1600 lange wand lange wand 
Pt100  - 547 Squirrel 1600 achterwand achterwand 
Pt100  - 303 Squirrel 1600 plafond plafond 

 
Zwarte bol 
Fabrikant Type Serienr. Id nr. TU/e Logger Positie 

comfortmetingen 
Positie 
gridmetingen 

Sensor data BG2-150-MS 
T-sens 399 
Pt100 

- 346 Squirrel 2040 Tegenover proef-
persoon, op zelfde 
afstand van 
scheidings-
constructies als 
proefpersoon zelf 

Tegenover proef-
persoon, op zelfde 
afstand van 
scheidings-
constructies als 
proefpersoon zelf 

 
Relatieve luchtvochtigheidsensor 
Fabrikant Type Serienr. Id nr. TU/e Logger Positie 

comfortmetingen 
Positie 
gridmetingen 

Rense 
Instruments 

HT-732-T-00 - 178 Squirrel 2040 Midden ruimte Midden ruimte 

 
Luchtsnelheidsensor kanaal 
Fabrikant Type Serienr. Id nr. TU/e Logger Positie 

comfortmetingen 
Positie 
gridmetingen 

E+E 
Elektronik 

EE70-
VT32C5 

- 346 Squirrel 2040 In toevoerkanaal In toevoerkanaal 
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Huid- en kerntemperatuursensoren 
Type sensor Fabrikant Type Serienr. Logger Positie metingen 
NTC  Yellow Springs 

Instruments 
YSI probe 402 - Thermistor interface 

Tiretherm 
huid 

NTC Yellow Springs 
Instruments 

YSI probe 409B - Thermistor interface 
Tiretherm 

rectum 
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Bijlage 9. Meetmethoden fysische parameters 

De luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtsnelheid zijn de vier 
fysische omgevingsparameters die de menselijke reactie op de thermische omgeving beïnvloeden. 
Voor de bepaling van het thermisch comfort is het daarom van belang deze parameters vast te 
leggen. In de navolgende subparagrafen wordt besproken hoe deze pararameters kunnen worden 
gemeten. 
 

9.1 Luchttemperatuur 
Zoals in paragraaf 3.1.4 omschreven is de luchttemperatuur de temperatuur van de lucht rond het 
menselijk lichaam. Bij het meten van de luchttemperatuur is het van belang dat de invloed van 
straling van naburige warmtebronnen wordt geminimaliseerd, omdat anders niet de werkelijke 
luchttemperatuur wordt gemeten. Hiertoe kunnen verschillende maatregelen worden genomen 
(ISO 7726,1998): 
 de emissiefactor van de sensor verlagen; 
 het temperatuurverschil tussen de sensor en de aangrenzende wanden verminderen, 

bijvoorbeeld door het aanbrengen van een stralingsscherm met een lage emissiefactor. Hierbij 
dient een goede luchtcirculatie rondom de sensor te worden gewaarborgd; 

 verhogen van de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie, door het verhogen van de 
luchtsnelheid ter plaatse van de sensor of door het verkleinen van de grootte van de sensor. 

 
De luchtsnelheid (v) en de grootte en emissiefactor (ε) van de sensor hebben een behoorlijke 
invloed op de mate waarin de gemeten luchttemperatuur (Ta) wordt beïnvloed door straling. Bij 
een hoge luchtsnelheid en een sensor met een kleine diameter (d) en een lage emissiefactor is de 
bijdrage van de stralingstemperatuur (Tr) op de gemeten temperatuur het kleinst, zie formule B9.1 
en B9.2 (Parsons, 2003). 
 

 ( )
( )

a r1 g T g T
T

1 1 g
− ⋅ + ε ⋅ ⋅

=
− − ε ⋅

        (B9.1) 

 

 ( )0.6 0.4
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=
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        (B9.2) 

 
De mate waarin de juiste luchttemperatuur wordt gemeten is daarnaast afhankelijk van de 
snelheid waarmee de sensor op temperatuurveranderingen reageert. Deze snelheid wordt 
bepaald door de warmteopslag in de sensor en het warmtetransport van en naar de sensor. De 
tijdconstante (τ) is een maat voor deze snelheid en kan worden berekend met behulp van formule 
B9.3 (Awbi, 1991). Het wordt aanbevolen geen meting te verrichten, voordat een tijd verstreken is 
van ten minste 1,5 maal de responsietijd (90%) van de sensor (ISO 7726, 1998). Een responsietijd 
van 90% wordt hierbij bereikt na een tijd gelijk aan 3,1 maal de tijdconstante. Een tijdconstante 
van 1 seconde is gebruikelijk voor weerstandsthermometers. Het komt er dan op neer dat pas na 
4,7 seconden metingen kunnen worden verricht. 
 

 
p p

m C
U A

⋅
τ =

⋅
         (B9.3)  

 
De luchttemperatuur kan met behulp van verschillende instrumenten, zoals een kwikthermometer, 
een thermokoppel, een platina weerstandsthermometer of een thermistor, worden gemeten 
(Parsons, 2003). Bij comfortonderzoek wordt meestal gebruik gemaakt van platinum 
weerstandsthermometers of thermistors. Beide typen zijn gebaseerd op het principe dat de 
weerstand van het materiaal van de sensor afhankelijk is van de temperatuur. Voor de platina 
weerstandsthermometer geldt dat bij toenemende temperatuur de weerstand groter wordt. Bij de 
thermistor, die gemaakt is van halfgeleider materiaal, neemt de weerstand juist af bij toenemende 
temperatuur. De meest toegepaste platina weerstandsthermometer is de Pt-100. Deze heeft een 
nominale weerstand van 100 Ω en de gevoeligheid varieert van 0,4 mV/K tot 4 mV/K. Bij platina 
weerstandsthermometers kan de temperatuur uit de gemeten weerstand worden berekend met 
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behulp van formule B9.4. De nominale weerstand van thermistors varieert van 1 kΩ tot 40 MΩ en 
de gevoeligheid kan oplopen tot 50 mV/K. De gevoeligheid van thermistors is dus veel groter dan 
van platina weerstandsthermometers (Van Steenhoven en Schreel, 2002). Bij thermistors kan de 
temperatuur uit de gemeten weerstand worden berekend met behulp van formule B9.5. 
 
 ( ) ( )( )2

0 0 0R(T)=R 1 A T T B T T⋅ + ⋅ − + ⋅ −       (B9.4) 

 

 0
0

1 1R(T) R exp
T T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= ⋅ β ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
       (B9.5) 

 

9.2 Stralingstemperatuur 
De straling die een persoon van de in de ruimte aanwezige warmtebronnen ontvangt, kan 
rechtstreeks worden bepaald aan de hand van de afmetingen, de thermische eigenschappen en 
de positie van de warmtebronnen ten opzichte van de persoon. Deze methode wordt in de praktijk 
echter niet vaak toegepast vanwege de complexiteit. Meestal wordt ervoor gekozen om de 
gemiddelde stralingstemperatuur te meten met behulp van een zwarte bol of te berekenen uit de 
temperatuur van de omringende vlakken (ISO 7726, 1998). Beide methoden zullen hier kort 
worden toegelicht. 
 
De zwarte-bolthermometer bestaat uit een zwarte bol, meestal met een diameter van 150mm, met 
in het centrum een temperatuursensor. Het buitenoppervlak van de bol moet de straling afkomstig 
van de wanden van de ruimte absorberen. Het oppervlak van de bol is daarom mat zwart 
gemaakt. De zwarte bol streeft naar thermisch evenwicht tussen de straling afkomstig van de 
verschillende warmtebronnen in de ruimte en de warmteoverdracht door convectie. De thermische 
balans van de zwarte bol kan worden beschreven volgens formule B9.6 (ISO 7726, 1998). Uit 
deze balans kan de gemiddelde stralingstemperatuur worden berekend. 
 

 ( ) ( )4 4
r c rg r g cg a gq q h T T h T T 0+ = ⋅ − + ⋅ − =      (B9.6) 

 
 rgh ≈ σ ⋅ ε  
 

 
1/ 4
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Δ⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 in het geval van natuurlijke convectie 

 

 
0.6

cg 0.4
vh 6.3
d

= ⋅   in het geval van gedwongen convectie 

 
De responsietijd van een zwarte-bolthermometer bedraagt ongeveer twintig tot dertig minuten, 
waardoor de zwarte bol niet geschikt is om de stralingstemperatuur te bepalen in omgevingen die 
snel veranderen. Het gebruik van een zwarte-bolthermometer voor het bepalen van de 
gemiddelde stralingstemperatuur is slechts een benadering, omdat de mens een andere vorm 
heeft dan een bol. Vooral de straling die afkomstig is van het plafond of de vloer zal door de bol 
hoger worden geschat dan dat de mens in werkelijkheid ontvangt. Het is daarom beter om de 
gemiddelde stralingstemperatuur te berekenen uit de oppervlaktetemperaturen van de omringende 
wanden (ISO 7726, 1998). 
 
De hoeveelheid straling die een persoon van een oppervlak ontvangt, is naast de 
oppervlaktetemperatuur afhankelijk van de vorm, de afmetingen en de positie van het oppervlak 
ten opzichte van de persoon. Deze geometrische aspecten kunnen worden uitgedrukt in een 
geometrische factor (F), welke kan worden bepaald aan de hand van grafieken (zie figuur B9.1) of 
met behulp van formule B9.7 tot en met B9.9 en gebruikmaking van de waarden die vermeld staan 
in tabel 9.1 (ISO 7726, 1998).  
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Figuur B9.1 Bepaling geometrische factoren. 
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       (B9.7) 
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        (B9.9) 

 
Tabel B9.1 Parameters voor berekening geometrische factor tussen een zittend persoon en een vlak. 
 Fmax A B C D E 
Verticaal vlak 0.118 1.216 0.169 0.717 0.087 0.052 
Horizontaal vlak 0.116 1.396 0.130 0.951 0.080 0.055 

 
Aangezien de meeste bouwmaterialen een hoge emissiefactor hebben, mag de reflectie van 
straling worden verwaarloosd. De gemiddelde stralingstemperatuur kan dan worden berekend met 
behulp van formule B9.10.  
 

4 4 4 4
r 1 p 1 2 p 2 N p NT T F T F ... T F− − −= ⋅ + ⋅ + + ⋅       (B9.10) 

 
Indien de temperatuurverschillen tussen de oppervlakken in de ruimte klein zijn, kan de 
gemiddelde stralingstemperatuur worden bepaald met een vereenvoudigde vergelijking (zie 
formule B9.11). Deze vereenvoudigde vergelijking geeft een iets lagere gemiddelde 
stralingstemperatuur dan berekend zou worden met behulp van formule B9.10 (ISO 7726, 1998). 
Bij een temperatuurverschil van 10 K tussen de ene en de andere helft van de ruimte blijft het 
verschil echter beperkt tot 0,2°C. 
 

r 1 p 1 2 p 2 N p NT T F T F ... T F− − −= ⋅ + ⋅ + + ⋅       (B9.11) 
 
De gemiddelde stralingstemperatuur zegt alleen iets over de gemiddelde straling die de mens 
ontvangt van zijn omgeving. Wanneer er grote verschillen zijn tussen de oppervlaktetemperaturen 
kan het van belang zijn te weten uit welke richting de straling afkomstig is (zie ook paragraaf 3.2.2. 
stralingsasymmetrie). Men kan dan per richting de vlakstralingstemperatuur berekenen uit de 
oppervlaktetemperatuur en de geometrische factor tussen een klein vlak en de omringende 
vlakken, op dezelfde wijze als de gemiddelde stralingstemperatuur (zie formule B9.10 en B9.11). 
De geometrische factoren worden hierbij echter op een andere wijze bepaald (zie figuur B9.2). De 
stralingsasymmetrie kan worden berekend uit het verschil tussen de vlakstralingstemperaturen in 
twee tegenovergestelde richtingen. 
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Figuur B9.2 Formules voor berekening vlakstralingstemperatuur (ASHRAE, 1997). 
 
Uit de vlakstralingstemperaturen (Tpr) kan ook de gemiddelde stralingstemperatuur worden 
berekend met behulp van formule B9.12 en gebruikmaking van de geprojecteerde 
oppervlaktefactoren die vermeld staan in tabel B9.2 (ISO 7726, 1998). 
 

 
( ) ( ) ( )

1 2 3 4 5 6pr pr pr pr pr pr
r

A T T B T T C T T
T

2 (A B C)
⋅ + + ⋅ + + ⋅ +

=
⋅ + +

    (B9.12) 

 
Tabel B9.2 Geprojecteerde oppervlaktefactoren. 
 Boven/beneden (A) Links/rechts (B) Voor/achter (C) 
Staand mens 0.08 0.23 0.35 
 ellipsoïde 0.08 0.28 0.28 
 bol 0.25 0.25 0.25 
Zittend mens 0.18 0.22 0.30 
 ellipsoïde 0.18 0.22 0.28 
 bol 0.25 0.25 0.25 

 
Voor het meten van oppervlaktetemperaturen kan men het beste gebruik maken van vlakke 
sensoren, zodat er goed contact is met het betreffende oppervlak en men alleen de 
oppervlaktetemperatuur meet. Daarnaast dient men ervoor te zorgen dat de sensor wordt 
bevestigd op een plaats die representatief is voor het hele oppervlak; men moet de sensor dus 
niet op een extreem warme of koude positie bevestigen.  
 

9.3 Luchtvochtigheid 
De luchtvochtigheid kan op verschillende manieren worden bepaald. Eén van de bekendste 
meetinstrumenten is de psychrometer. Dit meetinstrument bestaat uit twee thermometers en een 
instrument dat zorgt voor de ventilatie van deze thermometers met een minimale luchtsnelheid. De 
eerste thermometer is een gewone thermometer die de luchttemperatuur (droge-bol temperatuur) 
aangeeft. De tweede thermometer is omgeven met een vochtig kousje van fijnmazig katoen. Door 
verdamping van water koelt de thermometer af. De snelheid waarmee het water verdampt en de 
thermometer afkoelt, is afhankelijk van de vochtigheid van de lucht. De temperatuur die door deze 
thermometer wordt gemeten, wordt de natte-bol temperatuur genoemd. Indien beide temperaturen 
bekend zijn, kan hieruit de absolute luchtvochtigheid worden bepaald (ISO 7726, 1998).  
Tegenwoordig wordt echter meestal gebruik gemaakt van de capacitatieve meetmethode. Door 
variaties in de luchtvochtigheid verandert het elektrisch geleidingsvermogen, waardoor ook de 
stroomsterkte of de spanning varieert. Deze stroomsterkte of spanning is dan een maat voor de 
relatieve luchtvochtigheid (ASHRAE, 1997). 
 

9.4 Luchtsnelheid 
De luchtsnelheden die in gebouwen voorkomen zijn in het algemeen erg laag. Aangezien de 
meeste meetinstrumenten niet nauwkeurig kunnen meten bij lage snelheden, zijn de 
meetmethoden die voor het binnenklimaat geschikt zijn, beperkt. Bij instrumenten voor het meten 
van de luchtsnelheid zijn drie eigenschappen van belang (ISO 7726, 1998): 
 de gevoeligheid van de sensor voor de richting van de stroming; 
 de gevoeligheid van de sensor voor variaties in luchtsnelheid; 
 de mogelijkheid een gemiddelde snelheid te meten over een zekere integratieperiode. 
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Voor praktijkmetingen en klimaatkameronderzoek is momenteel de lage snelheid hete bol 
anemometer het meest geschikte meetinstrument (Loomans, 1998). Deze anemometer is speciaal 
ontwikkeld voor gebruik binnen gebouwen en is afgeleid van de hittedraadanemometer (Loomans 
en Van Schijndel, 2002). In tegenstelling tot de hittedraadanemometer, die alleen de 
snelheidscomponent loodrecht op de hittedraad kan registreren, is de hete bol anemometer niet 
richtingsgevoelig en daarom beter geschikt voor metingen op plaatsen waar de richting van de 
luchtstroming onbekend is (Awbi, 1991).  
 
De hete bol anemometer van het merk DANTEC bestaat uit twee bolvormige sensoren: een 
verwarmde sensor waarmee de snelheid wordt geregistreerd en een ‘koude’ sensor waarmee de 
luchttemperatuur wordt bepaald, zodat de temperatuur van de verwarmde sensor hiervoor kan 
worden gecorrigeerd. De bolvormige sensoren met een diameter van 3mm zijn op een afstand van 
20mm van elkaar geplaatst en bestaan uit glas dat is bedekt met een dun laagje nikkel (zie figuur 
B9.3). De sensoren maken deel uit van een elektrisch circuit waarin een brug van Wheatstone is 
opgenomen. De stroom die door het laagje nikkel gaat wordt gecontroleerd door het elektrisch 
circuit. De brug van Wheatstone is in balans als de verwarmde sensor een temperatuur heeft die 
30°C boven de temperatuur van de koude sensor ligt. Een elektronische schakeling zorgt ervoor 
dat dit temperatuurverschil in stand wordt gehouden. Als er lucht langs de verwarmde sensor 
stroomt, koelt de sensor af door convectie. De spanning die dan over de brug van Wheatstone 
wordt gemeten, is een maat voor de luchtsnelheid. Door veroudering en vervuiling verandert de 
relatie tussen de spanning en de luchtsnelheid. Het is daarom belangrijk het meetinstrument 
regelmatig te kalibreren (Loomans en Van Schijndel, 2002).  
 

 
Figuur B9.3 Lage snelheid hete bol anemometer (merk: DANTEC) (Awbi, 1991). 
 
Bij het gebruik van de hete bol anemometer dient men met een aantal aspecten rekening te 
houden. Ten eerste is het van belang dat beide sensoren op dezelfde wijze in de luchtstroming 
zijn gepositioneerd, zodat zowel de luchtsnelheid als de luchttemperatuur bij de verwarmde en de 
koude sensor gelijk zijn. De anemometer kan daarom het beste loodrecht op de luchtstroming 
worden geplaast. Het niet volledig omnidirectioneel zijn van het meetinstrument ten gevolge van 
de vormgeving heeft dan ook geen invloed op de meetresultaten. Ten tweede dient er rekening 
mee te worden gehouden dat de anemometer bij erg lage luchtsnelheden (<0,05 m/s) onjuiste 
meetresultaten geeft. Dit komt doordat bij de verwarmde sensor altijd vrije convectie optreedt en 
de sensor dus warmte afgeeft aan de omringende lucht. Hierdoor is de gemeten luchtsnelheid 
nooit gelijk aan nul. Ten derde dient men zich te realiseren dat de hot sphere anemometer 
absolute snelheden registreert. Als de richting van de luchtstroming afwisselend positief en 
negatief is, zal hierdoor de gemiddelde snelheid worden overschat en de turbulentie-intensiteit 
worden onderschat. Bij een turbulentie-intensiteit van boven de 30% gaat dit aspect een rol 
spelen, zie figuur B9.4. Bij de bepaling van de Draught Rating (zie paragraaf 3.2.1) dient rekening 
te worden gehouden met deze afwijking. Ten vierde dient men zich ervan bewust te zijn dat 
fluctuaties niet goed kunnen worden gemeten bij hoge frequenties (> 1 Hz) door de thermische 
traagheid van de sensor en de eigenschappen van het elektrisch circuit. De amplitude van de 
fluctuaties wordt uitgedempt, waardoor de turbulentie-intensiteit wordt onderschat. Het is mogelijk 
voor deze afwijking te corrigeren (Loomans en Van Schijndel, 2002).  
Tenslotte is het natuurlijk van belang dat de anemometer zelf de luchtstroming in de ruimte niet 
beïnvloedt. Hier dient bij het plaatsen van de meetapparatuur rekening mee te worden gehouden. 
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Figuur B9.4 Afwijking van de gemeten gemiddelde snelheid (doorgetrokken lijn) en turbulentie-intensiteit (gestippelde lijn)
als functie van de reciproque van de turbulentie-intensiteit ten gevolge van de omnidirectionele registratie van de
luchtsnelheid (Loomans, Van Schijndel, 2002). 
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Bijlage 10. Meetmethoden fysiologische parameters 

Het menselijk lichaam kan thermofysiologisch gezien opgedeeld worden in twee delen: een kern 
en een schil (de huid). Het thermoregulatorisch systeem zorgt ervoor dat de kerntemperatuur 
constant wordt gehouden. Als een gevolg hiervan varieert de huidtemperatuur. De gemiddelde 
lichaamstemperatuur (Tb) is de gemiddelde temperatuur van het lichaam en wordt gewoonlijk 
berekend uit een gewogen gemiddelde van de huidtemperatuur (Tsk) en de kerntemperatuur (Tcr). 
ASHRAE berekent de gemiddelde lichaamstemperatuur volgens formule B10.1 tot en met B10.3 
(ASHRAE, 1997).  
 

b sk crT T (1 ) T= α ⋅ + − α ⋅          (B10.1) 
 

bl

0.7450.0418
m 0.585

α = +
−

       (B10.2)  
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      (B10.3) 

 
De gemiddelde huidtemperatuur en de kerntemperatuur zijn geen goed gedefinieerde grootheden 
en kunnen op verschillende manieren worden bepaald. Dit zal in de volgende subparagrafen 
nader worden toegelicht. 
 

10.1 Huidtemperatuur 
De huidtemperatuur wordt in het algemeen beschouwd als de gemiddelde huidtemperatuur over 
het lichaam en wordt berekend door een gewogen gemiddelde te nemen van de huidtemperatuur 
op verschillende plaatsen van het lichaam. De huidtemperatuur wordt beïnvloed door thermische 
veranderingen aan het huidoppervlak door geleiding, convectie, straling en verdamping en door 
variaties in de huiddoorbloeding en bloedtemperaratuur. Als het lichaam afkoelt worden de 
verschillen in huidtemperatuur groter, waardoor het aantal meetposities dat benodigd is om een 
representatieve waarde voor de gemiddelde huidtemperatuur te berekenen groter wordt (ISO 
9886, 2004). 
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de gemiddelde huidtemperatuur 
te berekenen. De weegfactoren van de meest gebruikte methoden zijn weergegeven in tabel 
B10.1. Deze weegfactoren zijn meestal gerelateerd aan het lichaamsoppervlak. In ISO 9886 
(2004) wordt aangeraden om in thermisch neutrale en koude omgevingen te kiezen voor een 
meting op 8 of 14 punten, eventueel aangevuld met extra meetpunten. In warme en hete 
omgevingen, wanneer de huidtemperatuur homogeen is, kan worden gekozen voor een 4-punts 
meting. 
 
Tabel B10.1 Weegfactoren voor berekening gemiddelde huidtemperatuur 
Positie op het lichaam 
 

Hardy/DuBois
(7 pt) 

Hardy/DuBois
(12 pt) 

Ramanathan
(4 pt) 

ISO 
(4 pt) 

ISO 
(8 pt) 

ISO 
(14 pt) 

Voorhoofd 0.07 0.07   0.07 1/14 
Bovenzijde linker borst  0.0875 0.30  0.175 1/14 
Voorzijde linker schouder   0.30    
Rechterzijde buik 0.35 0.0875    1/14 
Buitenzijde linker onderarm 0.14 0.14     
Linker hand 0.05 0.05  0.16 0.05 1/14 
Voorzijde rechter dijbeen 0.19 0.095 0.20  0.19 1/14 
Rechter scheenbeen 0.13 0.065 0.20 0.28  1/14 
Rechter wreef 0.07 0.07    1/14 
Nek    0.28  1/14 
Rechter schouderblad  0.0875  0.28 0.175 1/14 
Linkerzijde onderrug  0.0875    1/14 
Achterzijde linker dijbeen  0.095    1/14 
Linker kuit  0.065   0.20 1/14 
Bovenzijde rechter bovenarm     0.07 1/14 
Onderzijde linker bovenarm     0.07 1/14 
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Vooral in een koude omgeving kan de huidtemperatuur lokaal flink afwijken van de gemiddelde 
huidtemperatuur ten gevolge van vasoconstrictie, met name bij de extremiteiten zoals de handen 
en voeten. Het is daarom belangrijk in koude situaties ook op deze plaatsen metingen te 
verrichten.  
Het verschil in huidtemperatuur tussen de onderarm en de vingertop is een maat voor de mate van 
vasoconstrictie (Sessler, 2003). Vanaf een temperatuurgradiënt van 0°C treedt vasoconstrictie op. 
De hoeveelheid bloeddoorstroming kan uit de temperatuurgradiënt worden berekend met behulp 
van formule B10.4. 
 
 Gradiënt 0.2 5.7 log(Flow)= − ⋅        (B10.4)  
 
Voor de meting van de huidtemperatuur dienen sensoren te worden gebruikt met een 
nauwkeurigheid van 0,1°C in het bereik van 25 tot 40°C. De sensoren dienen een kleine 
warmtecapaciteit te hebben en de responsietijd (tot 90% van de waarde) moet zo kort mogelijk 
zijn, in ieder geval korter dan 30 seconden. Bij meting van de huidtemperatuur is het van belang 
dat de sensor vlak is en thermisch goed wordt afgeschermd van zijn omgeving (ISO 9886, 2004). 
 

10.2 Kerntemperatuur 
De kerntemperatuur wordt in het algemeen beschouwd als de temperatuur in het binnenste van 
het lichaam of als de temperatuur van de vitale organen (Parsons, 2003). In de kernweefsels 
wordt de temperatuur binnen een smalle bandbreedte gehouden door het thermoregulatorisch 
systeem. De kerntemperatuur kan op verschillende manieren worden bepaald. Afhankelijk van de 
toegepaste techniek representeert de kerntemperatuur de gemiddelde temperatuur van de 
lichaamsmassa of de temperatuur van het bloed dat naar de hersenen stroomt. De meest 
gebruikelijke methoden voor de bepaling van de kerntemperatuur zijn door middel van meting in 
het oor en door middel van een rectale meting. 
Meting in het oor geeft informatie over de hersentemperatuur, welke snel reageert op 
veranderingen. Deze methode kan daarom goed worden gebruikt onder snel veranderende 
omstandigheden. Nadelen van deze meting zijn dat het moeilijk is de sensor goed af te schermen 
van zijn omgeving en dat de sensor moeilijk aan te brengen is voor een onervaren persoon.  
Een andere manier om de kerntemperatuur te bepalen is door middel van een rectale meting. 
Deze methode geeft een goede gemiddelde waarde voor de inwendige lichaamstemperatuur. De 
invloed van de omgeving is gering, doordat de sensor geheel in het lichaam wordt geplaatst 
(diepte>100mm). De invloed van de positionering is gering, niet meer dan 0,1 tot 0,2°C (Clark en 
Edholm, 1985). Nadelen van een rectale meting zijn dat de reactie op veranderingen erg traag is 
en dat de gemeten temperatuur wordt beïnvloed door de spiertemperatuur van het been. Indien 
arbeid wordt verricht met de benen, zal de kerntemperatuur daarom worden overschat.  
Voor de meting van de kerntemperatuur dient een sensor gebruikt te worden met een 
nauwkeurigheid van 0,1°C in het bereik van 33 tot 43°C. De responsietijd van de sensor (tot 90% 
van de waarde) moet zo kort mogelijk zijn, in ieder geval korter dan 30 seconden (ISO 9886, 
2004). 
 

10.3 Metabolisme 
Zoals in paragraaf 3.1.5 is omschreven, geeft het metabolisme aan hoeveel warmte er in het 
lichaam wordt geproduceerd. Deze warmteproductie kan op verschillende manieren worden 
gemeten. De bekendste meetmethoden zijn de directe en de indirecte calorimetrie. Bij directe 
calorimetrie wordt de warmte die door de mens wordt geproduceerd direct gemeten, door de mens 
gedurende een lange periode in een gecontroleerde ruimte of in een gecontroleerd pak te laten 
verblijven. Bij indirecte calorimetrie wordt het metabolisme ingeschat door te meten hoeveel 
zuurstof wordt verbruikt voor het verbranden van voedsel. Deze hoeveelheid zuurstof kan niet 
direct worden gemeten, maar wordt bepaald uit de hoeveelheid koostofdioxide die zich in de 
uitgeademde lucht bevindt. De calorische waarde van het voedsel in combinatie met de verbruikte 
hoeveelheid zuurstof geeft dan een schatting voor de energieproductie (Parsons, 2003). 
Aangezien de meetmethoden voor het bepalen van het metabolisme in de praktijk niet altijd goed 
uitvoerbaar zijn, wordt het metabolisme vaak geschat aan de hand van uit eerder onderzoek 
verkregen waarden (zie tabel 3.1). Bij het vaststellen van het metabolisme dient men zich er van 
bewust te zijn dat het metabolisme varieert in de tijd; de mens heeft immers niet continu hetzelfde 
activiteitsniveau (Parsons, 2003). 
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Bijlage 11. Enquête 

 
Voorafgaand aan meetsessie 
 
Algemene gegevens 
 
1. Wat is je geboortedatum? 
 
 .....-…..-19….. 
 
2. Wat is je geslacht?    

 Man   Ga direct door naar vraag 5 
 Vrouw   Ga verder met vraag 3 

 
3. Wanneer was je laatste menstruatie? 
 

………………. 
 
4. Gebruik je een anticonceptiepil? 

 Ja   
 Nee 

     
 Zo ja, welk merk pil gebruik je?  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Algemeen gezondheid/fitheid 
 
5. Hoe goed voel je je op dit moment fysiek? 

 Heel goed 
 Goed 
 Normaal 
 Slecht 
 Heel slecht 

 
 
6. Heb je de afgelopen nacht goed geslapen? 

 Heel goed 
 Goed 
 Normaal 
 Slecht 
 Heel slecht 

 
 
7. Voel je je op dit moment uitgerust? 

 Ja 
 Nee 

 
 
8. Ben je het afgelopen jaar naar de dokter geweest? 

 Ja   
 Nee 

 
 Zo ja, zou je aan kunnen geven waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Gebruik je medicijnen? 
 Ja   
 Nee 

 
 Zo ja, zou je aan kunnen geven welke? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. Rook je? 

 Ja   
 Nee 

 
 Zo ja, zou je aan kunnen geven hoeveel je rookt per dag? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11. Heb je de afgelopen 24 uur alcohol gebruikt? 

 Ja    
 Nee 

 
 Zo ja, zou je aan kunnen geven hoeveel glazen alcohol je de afgelopen 24 uur hebt 

gedronken? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Hoeveel uur per week doe je gemiddeld aan sport? 
 

………………. 
 
 
Algemeen comfort 
 
13. Geef aan hoe je in het algemeen je thermische omgeving ervaart. Denk hierbij aan 
verschillende situaties: thuis, op de universiteit etc. 

 Erg warm 
 Warm 
 Neutraal 
 Koud 
 Erg koud 

 
 
14. Heb je het in het algemeen eerder warm of koud dan anderen in dezelfde omgeving? 

 Eerder warm    
 Eerder koud 
 Geen van beide 

 
 
15. Slaap je ’s nachts wel eens met sokken aan? 

 Altijd 
 Soms   
 Nooit 
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Tijdens meetsessie (ieder kwartier) 
 
Algeheel thermisch comfort 
Onderstaande vragen zijn gericht op je algehele thermisch comfort. 
 
1. Geef op onderstaande schaal aan hoe je je op dit moment voelt.  
 
 

| | | | | | | 
heet warm enigszins 

warm 
neutraal enigszins 

koel 
koel koud 

 
 
2. Hoe ervaar je de omgeving op dit moment? 

 Comfortabel 
 Enigszins oncomfortabel 
 Oncomfortabel 
 Erg oncomfortabel 

 
 
3. Hoe zou je willen dat de omgeving was? 

 Veel warmer 
 Warmer 
 Enigszins warmer 
 Geen verandering 
 Enigszins koeler 
 Koeler 
 Veel koeler 

 
 
4. Ben je tevreden met deze thermische omgeving? 

 Ja 
 Nee 

 
 
5. Stel dat je aanpassingen zou mogen doen aan je omgeving. Wat zou je dan doen? 

 Niets 
 Op een andere plaats in de ruimte gaan zitten 
 Dikkere kleding aantrekken 
 Dunnere kleding aantrekken 
 Bewegen 
 Luchttemperatuur verhogen 
 Ramen openen 
 Overig, namelijk ……………………………… 
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Plaatselijk thermisch comfort 
 
6. Beantwoord onderstaande vragen per lichaamsdeel. Geef je antwoorden aan in onderstaand 
schema. Je hoeft alleen een hokje aan te kruisen als je de vragen met ‘ja’ beantwoordt.  
 

a. Voel je luchtstroming aan de linkerzijde van dit lichaamsdeel? 
b. Voel je luchtstroming aan de rechterzijde van dit lichaamsdeel? 
c. Indien je een luchtstroming voelt, ervaar je de luchtstroming als oncomfortabel? 
d. Voel je plaatselijke koude op dit lichaamsdeel? 
e. Indien je last hebt van plaatselijke koude, ervaar je de koude als oncomfortabel? 

 

 H
oo

fd
 

N
ek

 

Bo
ve

na
rm

 

O
nd

er
ar

m
 

H
an

d 

R
om

p 

Bo
ve

nb
ee

n 

O
nd

er
be

en
 

En
ke

l 

Vo
et

 

a. Luchtstroming linkerzijde?           

b. Luchtstroming rechterzijde?           

c. Luchtstroming oncomfortabel?           

d. Plaatselijke koude?           

e. Koude oncomfortabel?           
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Na afloop van meetsessie 
 
1. Voelde je je op je gemak in de onderzoeksruimte? 

 Volledig 
 Redelijk 
 Totaal niet 

 
 
2. Zijn er bepaalde factoren in de onderzoeksruimte waar je je aan hebt gestoord? Je kunt hierbij 
meerdere antwoorden aangeven. 

 Meetapparatuur opgesteld in de ruimte zelf 
 Meetapparatuur bevestigd op het lichaam 
 Inrichting van de ruimte 
 Verlichting 
 Achtergrondgeluid 
 Luchtkwaliteit 
 Overig, namelijk …………………………………………… 

 
 
3. Hoe goed voel je je op dit moment fysiek? 

 Heel goed 
 Goed 
 Normaal 
 Slecht 
 Heel slecht 

 
 
4. Voel je je op dit moment uitgerust? 

 Ja 
 Nee 
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Bijlage 12. Kalibratie hete bol anemometers 

12.1 Kalibratie-opstelling 
Voor de kalibratie van de hete bol anemometers is gebruik gemaakt van de laminaire 
buisstromingsmethode (Loomans, 1998). Bij deze methode wordt de verwarmde sensor van de te 
kalibreren hete bol anemometer aan het einde van een dunne glazen buis (l=1.31m; d=20,4mm) 
geplaatst, waar perslucht doorheen wordt geleid, zie figuur B12.1. Om een laminair 
stromingsprofiel in de buis te creëren, dient de buis voldoende lang te zijn. Daarnaast is het 
belangrijk dat de verwarmde sensor exact in het midden van de uitstroomopening van de glazen 
buis wordt gepositioneerd. Om de sensor zo precies mogelijk te positioneren is gebruik gemaakt 
van een laser. Aangezien de gebruikte hete bol anemometer corrigeert voor de luchttemperatuur 
op basis van de temperatuur die bij de ‘koude’ sensor wordt gemeten, is het van belang dat ter 
plaatse van deze sensor de luchtsnelheid gelijk is aan de luchtsnelheid ter plaatse van de 
verwarmde sensor. Om dit te bereiken is een tweede, kleinere buis onder de grote buis geplaatst, 
zie figuur B12.1. De luchtsnelheid in beide buizen is ingesteld met behulp van een mass flow 
controller (Bronkhorst type E7200). De te kalibreren anemometers zijn in een afgesloten kast 
geplaatst, zodat de luchtstroming zo min mogelijk door de omgeving wordt beïnvloedt. 
 

 
Figuur B12.1 Schematische weergave kalibratie-opstelling 
 
Voordat de perslucht in de glazen buis komt, wordt deze over een grote afstand door een lange 
slang geleid. Aan het eind van deze slang is een laminair flow element ingebouwd (zie figuur 
B12.1). Met behulp van een micromanometer (Furness type FC510) wordt continu het drukverschil 
over dit element geregistreerd. Het laminair flow element is gekalibreerd met behulp van een 
recent gekalibreerde referentie hete bol anemometer (Dantec type 54T21). Op deze manier is een 
kalibratieformule bepaald waarmee de luchtsnelheid ter plaatse van de uitstroomopening kan 
worden berekend uit het over het laminair flow element gemeten drukverschil.  
 

12.2 Kalibratieprocedure 
De hete bol anemometer is gekalibreerd bij acht verschillende luchtsnelheden, oplopend van 0 tot 
1,0 m/s. De luchtsnelheid is hierbij ingesteld met behulp van een mass flow controller. Per 
ingestelde luchtsnelheid is gedurende drie minuten iedere seconde de spanning die door de 
anemometer wordt afgegeven geregistreerd met behulp van een multimeter (Agilent type 34401A). 
Voor iedere hete bol anemometer is de kalibratie volgens dezelfde procedure uitgevoerd en zijn de 
metingen bij elke luchtsnelheid tweemaal verricht. Door de metingen te herhalen wordt de kans op 
positioneringsfouten verkleind. 
Gedurende alle kalibratiemetingen is het drukverschil over het laminair flow element gemeten. Uit 
dit gemeten drukverschil kan de exacte luchtsnelheid in het midden van de buis worden bepaald. 
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Deze snelheid kan worden gerelateerd aan de spanning die door de hete bol anemometer is 
geregistreerd. Op basis van regressieanalyse is vervolgens een polynoom bepaald, waarmee de 
luchtsnelheid uit de spanning kan worden berekend. Voor de regressie is alleen de meetserie 
gebruikt die tot de hoogste luchtsnelheden leidt. De hete bol anemometer is dan het beste in het 
midden van de uitstroomopening gepositioneerd. 
 

12.3 Correcties 
Zoals in voorgaande paragrafen al is vermeld, is het van belang dat de luchtsnelheid ter hoogte 
van de verwarmde en de ‘koude’ sensor gelijk is. Tijdens de metingen is gebleken dat het niet is 
gelukt om de luchtsnelheid in beide buizen exact gelijk in te stellen. De verschillen in de 
luchtsnelheden waren echter zodanig klein (<0,1m/s), dat het niet nodig was hiervoor te corrigeren 
(zie figuur B12.2). 
 

 
Figuur B12.2 Correctiediagram voor luchtsnelheidsverschillen tussen verwarmde en ‘koude’ sensor (Loomans, Van 
Schijndel, 2002). 
 
Gedurende de kalibratiemetingen van de verschillende hete bol anemometers waren de condities 
in de ruimte waarin de metingen zijn uitgevoerd niet constant. Om tot goede kalibratieresultaten te 
kunnen komen, is daarom een correctie uitgevoerd voor de luchtdruk in de ruimte en voor de 
temperatuur van de lucht in de buis, zie formule B12.1. De condities waaronder de metingen met 
de referentie hete bol anemometer zijn uitgevoerd, worden hierbij als normaalcondities 
verondersteld.  
 

ref ref

ref

p Vp V
T T

⋅⋅
=          (B12.1) 

 

12.4 Onzekerheden 
Bij de kalibratie treden een aantal onzekerheden op, waarvan de belangrijkste hieronder kort 
worden toegelicht. In tabel B12.2 worden deze onzekerheden als functie van de snelheid 
weergegeven. 
 
 Onzekerheid in de luchtsnelheid die met de referentie hete bol anemometer is gemeten 

(referentiesnelheid). Deze onzekerheid is afhankelijk van de luchtsnelheid (va) en bedraagt 
volgens de productspecificatie ±(0,01+0,025*va) voor een 95% betrouwbaarheidsinterval. 

 
 Onzekerheid in de kalibratiefunctie van het laminair flow element, welke gelijk is aan 0,0025 

m/s. 
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 Onzekerheid bij de bepaling van het drukverschil dat over het laminair flow element is gemeten 
met behulp van de micromanometer. Volgens de productspecificatie bedraagt de onzekerheid 
±0,25% (95% betrouwbaarheidsinterval) plus de afrondingsfout die optreedt bij het weergeven 
van de druk. Aangezien de druk op drie decimalen nauwkeurig wordt weergegeven, kan deze 
afrondingsfout worden verwaarloosd. De onzekerheid in m/s kan via de kalibratiefunctie van het 
laminair flow element worden bepaald, zie formule B12.2 en B12.3. 

 
2v a p b p c= ⋅ Δ + ⋅ Δ + , met a=-1,62*10-5, b=2,26*10-2 en c=-1,87*10-2.   (B12.2) 

 
vv p (2 a p b) 0.00125 p 0.0025 v 0.00125 b p 0.0025 c
p

δ
Δ = ⋅ Δ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅

δ
 (B12.3) 

 
In formule B12.3 kan p uitgedrukt worden in v met behulp van formule B12.2: 
 

2b b 4 a (c v)p
2 a

− + − ⋅ ⋅ −
=

⋅
 

 
 Onzekerheid in de door de multimeter (Agilent type 34401A) geregistreerde spanning van de 

hete bol anemomter. Volgens de productspecificatie bedraagt de onzekerheid slechts 0,0035% 
(95% betrouwbaarheidsinterval). Deze kan daarom worden verwaarloosd. 

 
Naast bovengenoemde klasse B onzekerheden zijn ook de klasse A onzekerheid van de sensor 
(onzekerheid in de gefitte polynoom) en de onzekerheid van de logger van belang voor de totale 
onzekerheid van de gemeten luchtsnelheid. De klasse A onzekerheid wordt voor iedere hete bol 
anemometer gegeven in tabel B12.1.  
 
Tabel B12.1 Onzekerheid in de gefitte polynoom voor de verschillende anemometers 
Id. nr. hete bol anemometer Onzekerheid fit (rmse) [m/s] 
105 3.3×10-3 
106 2.5×10-3 
107 2.9×10-3 
108 2.6×10-3 
109 2.5×10-3 
113 3.3×10-3 
114 3.2×10-3 

 
 
De verschillende typen onzekerheden en de totale onzekerheid in de gemeten luchtsnelheid zijn 
voor verschillende luchtsnelheden weergegeven in tabel B12.2. Aangezien de klasse A 
onzekerheid voor alle hete bol anemometers in dezelfde orde van grootte ligt, wordt hiervoor één 
waarde aangehouden. De totale onzekerheid is uit de afzonderlijke onzekerheden bepaald met 
behulp van formule 5.10. Door deze totale onzekerheid te vermenigvuldigen met een factor twee 
wordt de onzekerheid voor een betrouwbaarheidsinterval van 95% verkregen. 
 
Tabel B12.2 Onzekerheid in de gemeten luchtsnelheid bij verschillende luchtsnelheden. De totale onzekerheid is hierbij 
gegeven voor een betrouwbaarheidsinterval van 95%. 

Onzekerheid [m/s] 
Klasse B Klasse A 

v [m/s] Ref. dantec Kalibratie LFE Manometer Fitfunctie* Logger Totaal 
0.05 5.63×10-3 2.5×10-3 8.57×10-5 3.3×10-3 1.1×10-2 2.6×10-2 
0.10 6.25×10-3 2.5×10-3 1.48×10-4 3.3×10-3 1.1×10-2 2.7×10-2 
0.20 7.50×10-3 2.5×10-3 2.71×10-4 3.3×10-3 1.1×10-2 2.8×10-2 
0.30 8.75×10-3 2.5×10-3 3.94×10-4 3.3×10-3 1.1×10-2 2.9×10-2 
0.50 1.13×10-2 2.5×10-3 6.37×10-4 3.3×10-3 1.1×10-2 3.3×10-2 
1.00 1.75×10-2 2.5×10-3 1.23×10-3 3.3×10-3 1.1×10-2 4.2×10-2 

* Deze onzekerheid is per hete bol anemometer verschillend, maar ligt voor alle anemometers in dezelfde orde van grootte, 
zie tabel B12.1. 
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Bijlage 13. Meetresultaten 

 

13.1 Gemeten parameters bij de verschillende inblaascondities  
In deze paragraaf worden de meetresultaten bij de verschillende inblaascondities zowel in tabellen 
als grafieken weergegeven. Hierbij komen achtereenvolgens de fysische parameters, de 
fysiologische parameters en de enquêteresultaten aan bod. 
 
13.1.1 Fysische parameters 
 
Instelbare fysische condities 
 
Tabel B13.1 Gemeten waarden voor de instelbare fysische omgevingscondities bij de verschillende inblaascondities (zie 
figuur 5.5). In de tabel wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde 
weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 
Ruimtelucht-
temperatuur [°C] 

mean±std 
min-max 

21.03 ± 0.29 
20.43-21.55 

21.35 ± 0.21 
20.90-21.97 

21.03 ± 0.47 
19.54-22.02 

21.26 ± 0.36 
20.61-21.96 

Tinblaas linker 
rooster [°C] 

mean±std 
min-max 

9.80 ± 0.58 
8.90-15.00 

19.90 ± 0.22 
18.94-20.44 

10.01 ± 0.46 
9.57-15.39 

19.73 ± 0.32 
18.26-20.11 

Tinblaas rechter 
rooster [°C] 

mean±std 
min-max 

9.44 ± 0.48 
8.38-13.93 

20.06 ± 0.21 
19.50-20.91 

9.51 ± 0.36 
8.76-13.59 

20.87 ± 0.27 
19.54-21.49 

Inblaasdebiet 
[dm3/s] 

mean±std 
min-max 

46.24 ± 1.16 
43.15-49.48 

45.36 ± 1.21 
41.26-49.03 

33.12 ± 1.46 
27.14-36.64 

29.52 ± 4.40 
8.06-34.27 

 
Lokale fysische condities rondom proefpersoon 
 
Luchtsnelheid 
Tabel B13.2 Gemeten luchtsnelheden rondom de proefpersoon bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de 
tabel wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Links h=1,10m mean±std 
min-max 

0.19 ± 0.04 
0.08-0.26 

0.05 ± 0.01* 
0.03-0.11 

0.14 ± 0.04 
0.05-0.24 

0.05 ± 0.01* 
0.03-0.11 

Links h=0,60m mean±std 
min-max 

0.11 ± 0.02 
0.05-0.18 

0.04 ± 0.00* 
0.03-0.06 

0.12 ± 0.03 
0.05-0.22 

0.04 ± 0.00* 
0.03-0.06 

Links h=0,10m mean±std 
min-max 

0.06 ± 0.02 
0.03-0.16 

0.08 ± 0.02* 
0.03-0.13 

0.13 ± 0.03 
0.06-0.21 

0.10 ± 0.03* 
0.03-0.22 

Rechts h=1,10m mean±std 
min-max 

0.17 ± 0.06 
0.07-0.36 

0.06 ± 0.01* 
0.04-0.10 

0.08 ± 0.02 
0.04-0.13 

0.05 ± 0.01* 
0.04-0.13 

Rechts h=0,60m mean±std 
min-max 

0.13 ± 0.04 
0.06-0.24 

0.05 ± 0.01* 
0.04-0.10 

0.08 ± 0.02 
0.04-0.14 

0.04 ± 0.00* 
0.04-0.07 

Rechts h=0,10m mean±std 
min-max 

0.15 ± 0.03 
0.06-0.22 

0.04 ± 0.02* 
0.02-0.10 

0.10 ± 0.05 
0.03-0.22 

0.06 ± 0.02* 
0.03-0.12 

* Luchtsnelheden kleiner dan 0,05m/s vallen buiten de betrouwbaarheid van de hete bol anemometer. 
 
Turbulentie-intensiteit 
Tabel B13.3 Gemeten luchtsnelheden rondom de proefpersoon bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de 
tabel wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Links h=1,10m mean±std 
min-max 

37.83 ± 6.12 
25.49-64.28 

23.03 ± 8.71 
7.94-70.70 

50.02 ± 7.64 
27.78-75.03 

25.98 ± 9.45 
6.61-55.56 

Links h=0,60m mean±std 
min-max 

43.15 ± 7.33 
19.67-69.85 

20.20 ± 7.25 
7.45-63.72 

42.05 ± 6.90 
22.53-69.26 

14.21 ± 5.68 
6.13-44.12 

Links h=0,10m mean±std 
min-max 

37.58 ± 5.92 
19.04-54.87 

24.61 ± 4.58 
14.73-40.00 

29.23 ± 6.55 
14.31-51.91 

26.49 ± 4.76 
15.84-45.98 

Rechts h=1,10m mean±std 
min-max 

40.76 ± 8.87 
18.01-67.34 

26.72 ± 5.87 
14.59-54.73 

30.84 ± 6.94 
15.67-62.72 

24.66 ± 8.39 
7.98-67.35 

Rechts h=0,60m mean±std 
min-max 

46.67 ± 8.27 
19.62-91.81 

16.42 ± 6.28 
5.68-72.13 

30.46 ± 6.75 
16.21-54.89 

13.90 ± 5.26 
6.57-44.63 

Rechts h=0,10m mean±std 
min-max 

32.10 ± 5.70 
19.71-59.69 

22.78 ± 6.54 
8.99-46.84 

29.86 ± 9.77 
12.76-51.03 

20.82 ± 5.38 
11.71-45.10 
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Luchttemperatuur 
Tabel B13.4 Gemeten luchttemperaturen rondom de proefpersoon bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In 
de tabel wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Links h=1,10m mean±std 
min-max 

20.77 ± 0.39 
19.69-21.76 

21.66 ± 0.22 
21.04-21.99 

20.97 ± 0.62 
19.23-22.21 

21.52 ± 0.43 
20.80-22.64 

Links h=0,60m mean±std 
min-max 

20.80 ± 0.33 
19.91-21.59 

21.34 ± 0.23 
20.83-21.76 

20.80 ± 0.56 
19.23-21.91 

20.85 ± 0.48 
20.16-22.13 

Links h=0,10m mean±std 
min-max 

20.23 ± 0.47 
18.97-21.03 

20.58 ± 0.34 
19.78-21.22 

19.65 ± 1.17 
16.73-21.73 

19.57 ± 1.08 
17.19-21.41 

Rechts h=1,10m mean±std 
min-max 

20.98 ± 0.52 
19.55-21.84 

21.86 ± 0.20 
21.30-22.25 

21.49 ± 0.43 
20.42-22.47 

21.80 ± 0.35 
21.17-22.65 

Rechts h=0,60m mean±std 
min-max 

20.97 ± 0.39 
20.00-21.59 

21.52 ± 0.21 
21.02-21.88 

21.03 ± 0.51 
19.71-22.15 

21.12 ± 0.48 
20.39-22.30 

Rechts h=0,10m mean±std 
min-max 

20.71 ± 0.33 
20.02-21.24 

20.96 ± 0.29 
20.44-21.50 

20.15 ± 0.77 
18.69-21.83 

20.05 ± 0.74 
18.93-21.77 

 
Draught rating 
Tabel B13.5 Draught rating rondom de proefpersoon bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de tabel wordt 
zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Links h=1,10m mean±std 
min-max 

22.92 ± 4.98 
7.33-31.36 

0.90 ± 1.69 
0.00-9.41 

16.84 ± 5.77 
0.47-31.87 

1.00 ± 1.77 
0.00-10.56 

Links h=0,60m mean±std 
min-max 

10.65 ± 3.54 
1.34-20.39 

0.05 ± 0.28 
0.00-3.18 

13.03 ± 4.20 
1.34-25.57 

0.02 ± 0.17 
0.00-2.15 

Links h=0,10m mean±std 
min-max 

3.34 ± 2.88 
0.00-14.31 

5.01 ± 2.87 
0.00-11.43 

12.46 ± 3.35 
3.29-22.13 

8.96 ± 4.76 
0.00-27.66 

Rechts h=1,10m mean±std 
min-max 

19.02 ± 7.24 
5.24-40.59 

2.22 ± 1.59 
0.00-7.98 

6.07 ± 2.20 
0.00-12.99 

0.70 ± 1.33 
0.00-12.27 

Rechts h=0,60m mean±std 
min-max 

14.30 ± 5.88 
1.95-33.42 

0.33 ± 0.85 
0.00-11.87 

5.05 ± 2.86 
0.00-12.17 

0.06 ± 0.31 
0.00-3.67 

Rechts h=0,10m mean±std 
min-max 

15.86 ± 3.29 
3.03-23.34 

0.98 ± 2.39 
0.00-7.91 

8.37 ± 6.17 
0.00-23.47 

2.70 ± 2.61 
0.00-10.49 

 
 
Overige fysische condities 
 
Oppervlaktetemperatuur en stralingstemperatuur 
Tabel B13.6 Oppervlaktetemperaturen en gemiddelde stralingstemperatuur bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 
5.5). In de tabel wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde 
weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Vloer mean±std 
min-max 

21.03 ± 0.77 
18.94-22.20 

21.17 ± 0.79 
20.13-22.30 

20.17 ± 1.02 
18.82-22.40 

20.27 ± 1.05 
16.30-22.40 

Plafond mean±std 
min-max 

21.06 ± 0.47 
18.69-21.87 

20.49 ± 0.42 
19.44-21.56 

20.79 ± 0.63 
17.86-22.50 

20.12 ± 0.65 
16.84-21.39 

Wand deurzijde mean±std 
min-max 

20.72 ± 0.35 
17.91-21.47 

20.77 ± 0.22 
20.29-21.58 

20.30 ± 0.45 
19.03-21.38 

20.42 ± 0.46 
17.29-21.44 

Wand raamzijde mean±std 
min-max 

18.95 ± 0.40 
17.68-19.90 

19.45 ± 0.34 
17.94-20.43 

18.23 ± 0.73 
16.70-20.54 

18.73 ± 0.78 
15.46-20.75 

Wand achterzijde mean±std 
min-max 

21.00 ± 0.25 
19.63-22.15 

21.12 ± 0.18 
20.36-21.98 

20.74 ± 0.31 
20.11-22.08 

20.91 ± 0.40 
17.65-22.09 

Wand lange zijde mean±std 
min-max 

20.75 ± 0.27 
18.62-21.74 

20.96 ± 0.18 
19.88-22.37 

20.48 ± 0.36 
17.79-22.16 

20.72 ± 0.42 
17.29-22.59 

Glas mean±std 
min-max 

18.95 ± 0.57 
15.43-20.35 

19.36 ± 0.54 
15.38-20.26 

18.13 ± 0.70 
16.44-20.14 

18.41 ± 0.73 
15.04-20.52 

Tmrt 
mean±std 
min-max 

20.31 ± 0.39 
19.03-21.12 

20.41 ± 0.37 
19.75-21.05 

19.72 ± 0.60 
18.62-21.26 

19.81 ± 0.61 
17.91-21.30 
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Relatieve luchtvochtigheid 
Tabel B13.7 Gemeten waarden voor de buitencondities bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de tabel 
wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

RV [%] mean±std 
min-max 

34.38 ± 3.01 
28.84-43.61 

32.06 ± 1.37 
29.60-34.11 

28.96 ± 3.49 
22.07-37.98 

28.28 ± 2.91 
21.91-33.48 

 
Buitencondities 
Tabel B13.8 Gemeten waarden voor de buitencondities bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de tabel 
wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 
Buitenlucht-
temperatuur [°C] 

mean±std 
min-max 

10.27 ± 2.69 
6.50-14.80 

11.07 ± 2.51 
7.20-15.08 

6.03 ± 3.17 
-0.60-9.80 

6.91 ± 3.13 
0.70-11.55 

Irradiantie zon 
[W/m2] 

mean±std 
min-max 

57.25 ± 15.71 
44.22-111.96 

55.06 ± 13.72 
26.46-115.78 

53.71 ± 5.24 
45.36-63.38 

53.71 ± 5.49 
45.16-62.99 
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Figuur B13.1 Gemeten fysische parameters in de meetruimte bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.2 Gemeten luchttemperaturen bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.3 Gemeten luchtsnelheden bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.4 Turbulentie-intensiteit bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.5 Draught rating bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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13.1.2 Fysiologische parameters 
 
Gemiddelde huidtemperatuur 
Tabel B13.9 Gemeten gemiddelde huidtemperatuur van de verschillende proefpersonen bij de afzonderlijke 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de 
minimale en maximale waarde per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

33.12 ± 0.23* 
32.81-33.51

33.24 ± 0.24  
32.80-33.59 

33.09 ± 0.13 
32.81-33.28

31.52 ± 0.05 
31.39-31.64

32.63 ± 0.20 
32.37-32.98

32.18 ± 0.04 
32.06-32.25

32.60 ± 0.14  
32.30-32.81 

32.59 ± 0.06 
32.46-32.76 

32.55 ± 0.55
31.39-33.59

2 mean±std 
min-max 

33.26 ± 0.23* 
32.86-33.60

33.08 ± 0.13  
32.88-33.32 

33.03 ± 0.04 
32.92-33.13

31.79 ± 0.05 
31.71-31.90

32.49 ± 0.05 
32.39-32.61

32.09 ± 0.06 
31.98-32.19

32.15 ± 0.12  
32.00-32.34 

32.68 ± 0.07 
32.54-32.80 

32.47 ± 0.46
31.71-33.32

3 mean±std 
min-max 

32.69 ± 0.08 
32.54-32.83

33.03 ± 0.12  
32.75-33.22 

32.00 ± 0.11 
31.69-32.21

31.80 ± 0.11 
31.58-32.08

32.52 ± 0.11 
32.29-32.70

31.67 ± 0.08 
31.49-31.77

32.23 ± 0.04  
32.15-32.33 

32.07 ± 0.05 
31.95-32.16 

32.25 ± 0.44 
31.49-33.22

4 mean±std 
min-max 

32.33 ± 0.04 
32.23-32.43

32.85 ± 0.06  
32.68-33.00 

31.88 ± 0.07 
31.73-32.00

31.58 ± 0.10 
31.32-31.74

32.29 ± 0.10 
32.08-32.44

31.64 ± 0.06 
31.49-31.74

31.90 ± 0.16  
31.65-32.24 

31.86 ± 0.13 
31.52-32.10 

32.04 ± 0.41 
31.32-33.00

tot mean±std 
min-max 

32.85 ± 0.40 
32.23-33.60

33.05 ± 0.21  
32.68-33.59 

32.50 ± 0.57 
31.69-33.28

31.67 ± 0.15 
31.32-32.08

32.48 ± 0.17 
32.08-32.98

31.90 ± 0.25 
31.49-32.25

32.22 ± 0.28  
31.65-32.81 

32.30 ± 0.36  
31.52-32.80 

32.37 ± 0.54 
31.32-33.60

* Bij proefpersoon 1 is deze meetsessie anders van opbouw geweest (pilotsessie), deze data zijn daarom niet 
meegenomen voor de berekening van de gemiddelde waarde. 
 
Kerntemperatuur 
Tabel B13.10 Gemeten kerntemperatuur van de verschillende proefpersonen bij de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, 
zie figuur 5.5). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde 
per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor alle 
condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

37.44 ± 0.03*
37.39-37.50

36.82 ± 0.07  
36.72-37.01 

37.30 ± 0.08 
37.15-37.45

36.94 ± 0.10 
36.81-37.13

37.33 ± 0.05 
37.25-37.45 -** 37.13 ± 0.04  

37.01-37.20 
37.30 ± 0.04 
37.24-37.39 

37.14 ± 0.21
36.72-37.45

2 mean±std 
min-max 

37.40 ± 0.03*
37.34-37.45

36.71 ± 0.03  
36.67-36.84 

37.16 ± 0.04 
37.08-37.24

36.85 ± 0.03 
36.77-36.91

37.33 ± 0.02 
37.29-37.38 -** 37.11 ± 0.04  

37.03-37.19 
37.36 ± 0.02 
37.29-37.41 

37.09 ± 0.24
36.67-37.41

3 mean±std 
min-max 

37.08 ± 0.07 
36.91-37.22

36.87 ± 0.09  
36.75-37.10 

36.65 ± 0.10 
36.52-36.89

36.98 ± 0.10 
36.86-37.25

37.60 ± 0.09 
37.46-37.78 -** 37.27 ± 0.07  

37.10-37.38 
37.26 ± 0.06 
37.17-37.43 

37.10 ± 0.30 
36.52-37.78

4 mean±std 
min-max 

36.92 ± 0.04 
36.86-37.01

36.76 ± 0.04  
36.65-36.82 

36.62 ± 0.03 
36.57-36.69

36.82 ± 0.03 
36.75-36.89

37.45 ± 0.03 
37.39-37.53 -** 37.16 ± 0.05  

37.05-37.24 
37.26 ± 0.03 
37.20-37.32 

37.00 ± 0.28 
36.57-37.53

tot mean±std 
min-max 

37.21 ± 0.22 
36.86-37.50

36.79 ± 0.09  
36.65-37.10 

36.93 ± 0.31 
36.52-37.45

36.90 ± 0.10 
36.75-37.25

37.43 ± 0.12 
37.25-37.78 -** 37.17 ± 0.08  

37.01-37.38 
37.30 ± 0.06  
37.17-37.43 

37.10 ± 0.27 
36.52-37.78

* Bij proefpersoon 1 is deze meetsessie anders van opbouw geweest (pilotsessie), deze data zijn daarom niet 
meegenomen voor de berekening van de gemiddelde waarde. 
** Bij proefpersoon 6 is de kerntemperatuur niet gemeten. 
 
Vasoconstrictie 
Tabel B13.11 Gemeten temperatuurgradiënt tussen onderarm en vingertop van de verschillende proefpersonen bij de 
afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie 
en de minimale en maximale waarde per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de 
afzonderlijke inblaascondities en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

2.24 ± 2.44* 
-1.30-8.33 

1.29 ± 2.25  
-1.95-6.84 

-1.72 ± 0.92 
-3.21-1.38 

4.78 ± 3.03 
-0.90-8.97 

5.61 ± 2.44 
0.73-8.56 

4.58 ± 1.49 
1.37-7.55 

5.78 ± 0.53  
4.43-6.88 

-0.93 ± 1.20  
-3.51-1.38 

2.77 ± 3.49
-3.51-8.97 

2 mean±std 
min-max 

-0.12 ± 0.74*
-2.09-1.78 

3.66 ± 3.67  
-1.75-8.12 

-0.40 ± 0.88 
-1.90-2.39 

6.49 ± 1.37 
3.99-8.37 

8.90 ± 0.20 
8.56-9.33 

4.42 ± 3.05 
0.15-9.15 

6.03 ± 0.98  
3.98-7.30 

-0.72 ± 0.72  
-2.17-0.99 

4.05 ± 3.84
-2.17-9.33 

3 mean±std 
min-max 

-0.47 ± 1.04 
-2.17-2.77 

0.13 ± 0.77  
-1.38-1.82 

-1.46 ± 0.61 
-2.70-0.11 

-0.23 ± 1.24 
-2.86-1.54 

9.27 ± 1.79 
3.93-11.29 

2.76 ± 1.50 
0.06-5.61 

6.83 ± 0.65  
5.69-7.87 

1.41 ± 0.92  
-0.98-2.87 

2.28 ± 3.76 
-2.86-11.29

4 mean±std 
min-max 

3.42 ± 3.07 
-2.23-8.60 

3.64 ± 1.70  
0.17-5.84 

-0.82 ± 0.91 
-2.52-1.30 

4.05 ± 2.76 
-0.27-7.90 

10.35 ± 0.52 
9.13-11.03 

1.66 ± 2.22 
-2.97-5.60 

5.06 ± 1.12  
3.47-7.28 

3.38 ± 1.90  
-1.11-6.99 

3.84 ± 3.56 
-2.97-11.03

tot mean±std 
min-max 

1.27 ± 2.62 
-2.23-8.60 

2.18 ± 2.79  
-1.95-8.12 

-1.10 ± 0.98 
-3.21-2.39 

3.77 ± 3.34 
-2.86-8.97 

8.53 ± 2.34 
0.73-11.29 

3.35 ± 2.47 
-2.97-9.15 

5.92 ± 1.06  
3.47-7.87 

0.78 ± 2.16  
-3.51-6.99 

3.09 ± 3.70 
-3.51-11.29

* Bij proefpersoon 1 is deze meetsessie anders van opbouw geweest (pilotsessie), deze data zijn daarom niet 
meegenomen voor de berekening van de gemiddelde waarde. 
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Lokale huidtemperaturen 
 
Tabel B13.12 Gemiddelde lokale huidtemperaturen bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de tabel wordt 
zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Voorhoofd mean±std 
min-max 

32.70 ± 1.47 
28.79-34.67 

32.56 ± 1.52 
29.06-34.51 

32.19 ± 0.66 
29.81-33.59 

31.87 ± 0.82 
29.89-33.51 

Nek linkerzijde mean±std 
min-max 

32.48 ± 1.33 
28.73-34.79 

33.86 ± 0.72 
31.80-35.53 

32.70 ± 1.58 
28.98-35.29 

32.70 ± 1.51 
29.54-34.88 

Nek rechterzijde mean±std 
min-max 

32.86 ± 1.52 
28.92-34.64 

33.17 ± 0.84 
30.97-35.08 

33.52 ± 1.32 
30.59-35.99 

33.68 ± 1.26 
30.77-35.79 

Rechter 
schouderblad 

mean±std 
min-max 

34.23 ± 0.52 
33.19-35.33 

34.56 ± 0.50 
33.55-35.43 

34.35 ± 0.53 
33.03-35.46 

34.51 ± 0.51 
33.32-35.35 

Bovenzijde rechter 
bovenarm 

mean±std 
min-max 

33.19 ± 1.00 
31.61-34.98 

33.13 ± 1.00 
31.09-34.54 

32.90 ± 0.81 
31.42-34.43 

32.62 ± 0.86 
30.63-34.25 

Onderzijde linker 
bovenarm 

mean±std 
min-max 

31.06 ± 0.74 
29.94-33.27 

31.08 ± 0.86 
30.04-32.93 

30.45 ± 1.04 
28.64-32.32 

30.29 ± 1.11 
28.31-32.35 

Linker onderarm mean±std 
min-max 

31.36 ± 0.85 
29.69-33.29 

31.04 ± 0.85 
29.25-32.94 

31.69 ± 1.02 
29.62-33.49 

31.41 ± 1.07 
29.69-33.39 

Linker hand mean±std 
min-max 

29.38 ± 1.83 
25.89-32.84 

27.88 ± 2.17 
24.89-31.54 

29.82 ± 1.75 
26.04-33.16 

28.56 ± 1.87 
25.40-32.90 

Vingertop 
linkerhand 

mean±std 
min-max 

28.59 ± 3.89 
21.64-35.02 

26.99 ± 4.15 
20.96-33.88 

29.41 ± 4.11 
21.44-35.07 

27.57 ± 3.46 
21.43-34.96 

Bovenzijde linker 
borst 

mean±std 
min-max 

33.86 ± 0.90 
31.67-35.17 

34.24 ± 0.72 
32.75-35.17 

33.57 ± 0.82 
32.04-35.05 

33.78 ± 0.84 
31.87-35.19 

Rechterzijde buik mean±std 
min-max 

34.09 ± 1.61 
30.05-35.75 

34.38 ± 1.23 
30.93-35.59 

33.66 ± 1.30 
30.84-35.49 

33.82 ± 1.01 
31.63-35.40 

Linkerzijde rug mean±std 
min-max 

35.66 ± 0.58 
34.06-36.48 

36.09 ± 0.29 
35.30-36.58 

35.08 ± 0.59 
32.49-36.11 

35.11 ± 0.79 
32.14-36.24 

Voorzijde rechter 
dijbeen 

mean±std 
min-max 

32.16 ± 0.85 
30.80-33.80 

32.13 ± 0.89 
30.75-34.01 

31.42 ± 0.96 
29.63-33.02 

31.21 ± 0.84 
29.64-32.95 

Achterzijde linker 
dijbeen 

mean±std 
min-max 

34.93 ± 1.47 
30.96-36.49 

35.28 ± 1.71 
30.85-36.61 

34.53 ± 1.25 
31.37-36.32 

34.91 ± 1.62 
30.48-36.34 

Rechter 
scheenbeen 

mean±std 
min-max 

31.45 ± 0.82 
29.32-33.05 

31.11 ± 1.04 
29.46-33.08 

31.27 ± 0.77 
29.67-32.73 

30.98 ± 0.87 
29.60-32.89 

Linker kuit mean±std 
min-max 

30.76 ± 0.96 
28.67-32.63 

30.15 ± 1.11 
27.89-31.80 

30.13 ± 0.90 
27.47-32.21 

29.61 ± 0.98 
27.20-31.37 

Rechter enkel mean±std 
min-max 

29.55 ± 1.59 
26.78-32.20 

28.51 ± 1.59 
25.46-31.23 

29.03 ± 1.29 
25.56-31.53 

28.10 ± 1.53 
24.15-30.20 

Linker enkel mean±std 
min-max 

30.13 ± 1.86 
27.22-33.03 

29.09 ± 1.97 
25.59-31.77 

29.80 ± 1.59 
25.98-32.19 

28.64 ± 1.85 
24.01-31.31 

Rechter wreef mean±std 
min-max 

30.79 ± 1.76 
27.32-33.81 

29.33 ± 2.05 
25.44-32.67 

30.30 ± 2.08 
25.15-33.03 

29.01 ± 2.59 
22.90-32.63 

 
13.1.3 Thermische sensatie en comfort 
 
Tabel B13.13 Gemeten thermische sensatie van de verschillende proefpersonen bij de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 
4, zie figuur 5.5). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde 
per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor alle 
condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

0.53 ± 0.19*  
0.29-0.74 

-0.57 ± 0.43  
-1.02-0.23 

-0.94 ± 0.28 
-1.15--0.54 

-1.28 ± 0.57 
-2.02--0.50 

-0.14 ± 0.15 
-0.34-0.04 

1.34 ± 0.23 
1.03-1.63 

-0.71 ± 0.36  
-1.24--0.32 

-0.09 ± 0.06  
-0.14-0.02 

-0.34 ± 0.86
-2.02-1.63 

2 mean±std 
min-max 

0.72 ± 0.20* 
0.53-0.95 

-0.12 ± 0.07  
-0.21-0.00 

0.13 ± 0.22 
-0.03-0.42 

-1.87 ± 0.10 
-2.03--1.74 

-0.59 ± 0.07 
-0.67--0.45 

1.05 ± 0.21 
0.73-1.31 

-1.24 ± 0.17  
-1.47--1.00 

-0.06 ± 0.02  
-0.09--0.04 

-0.39 ± 0.90
-2.03-1.31 

3 mean±std 
min-max 

0.03 ± 0.07  
-0.07-0.13 

0.22 ± 0.21  
0.00-0.51 

0.35 ± 0.29 
-0.07-0.56 

-0.51 ± 0.25 
-0.75--0.03 

-0.19 ± 0.32 
-0.60-0.12 

0.87 ± 0.47 
0.42-1.56 

-0.88 ± 0.37  
-1.58--0.50 

-0.22 ± 0.20  
-0.50-0.00 

-0.04 ± 0.58 
-1.58-1.56 

4 mean±std 
min-max 

0.06 ± 0.17  
-0.15-0.24 

0.05 ± 0.05  
0.00-0.11 

-0.03 ± 0.01 
-0.05--0.01 

-0.81 ± 0.84 
-2.09--0.06 

-0.64 ± 0.24 
-0.90--0.26 

0.73 ± 0.22 
0.49-0.94 

-1.83 ± 0.27  
-2.24--1.54 

-0.12 ± 0.07  
-0.25--0.06 

-0.32 ± 0.79 
-2.24-0.94 

tot mean±std 
min-max 

0.28 ± 0.33  
-0.15-0.95 

-0.10 ± 0.37  
-1.02-0.51 

-0.12 ± 0.54 
-1.15-0.56 

-1.12 ± 0.72 
-2.09--0.03 

-0.39 ± 0.31 
-0.90-0.12 

1.00 ± 0.36 
0.42-1.63 

-1.17 ± 0.52  
-2.24--0.32 

-0.12 ± 0.12  
-0.50-0.02 

-0.23 ± 0.80 
-2.24-1.63 

* Bij proefpersoon 1 is deze meetsessie anders van opbouw geweest (pilotsessie), deze data zijn daarom niet 
meegenomen voor de berekening van de gemiddelde waarde. 
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Tabel B13.14 Overzicht belangrijkste comfortparameters op basis van gemeten fysische en fysiologische parameters en 
enquêteresultaten bij de verschillende inblaascondities (zie figuur 5.5). In de tabel wordt zowel de gemiddelde waarde ± de 
standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

PMV [-] mean±std 
min-max 

-0.22 ± 0.06 
-0.40--0.09 

0.01 ± 0.06 
-0.14-0.14 

-0.27 ± 0.12 
-0.58-0.04 

-0.13 ± 0.12 
-0.33-0.19 

PPD [%] mean±std 
min-max 

6.33 ± 0.65 
5.32-8.50 

5.19 ± 0.11 
5.02-5.61 

7.11 ± 1.48 
5.09-12.74 

6.06 ± 0.96 
5.07-9.16 

DTS [-] mean±std 
min-max 

-0.04 ± 0.78 
-1.80-1.05 

-0.24 ± 0.83 
-1.76-0.83 

-0.30 ± 0.92 
-2.02-1.46 

-0.74 ± 0.90 
-2.00-0.95 

Thermische 
sensatie (enquête) 

mean±std 
min-max 

-0.34 ± 0.86 
-2.02-1.63 

-0.39 ± 0.90 
-2.03-1.31 

-0.04 ± 0.58 
-1.58-1.56 

-0.32 ± 0.79 
-2.24-0.94 

Comfort (enquête) mean±std 
min-max 

3.52 ± 0.57 
2.00-4.00 

3.43 ± 0.74 
2.00-4.00 

3.55 ± 0.50 
2.00-4.00 

3.47 ± 0.72 
2.00-4.00 

Wensen (enquête) mean±std 
min-max 

0.73 ± 0.73 
0.00-2.00 

0.65 ± 0.85 
-0.50-2.00 

0.28 ± 0.73 
-1.00-2.00 

0.47 ± 0.73 
-0.50-2.00 

Tevredenheid 
(enquête) 

mean±std 
min-max 

0.63 ± 0.46 
0.00-1.00) 

0.57 ± 0.50 
0.00-1.00 

0.77 ± 0.37 
0.00-1.00 

0.74 ± 0.43 
0.00-1.00 

 
 
Tabel B13.15 Enquêteresultaten waarneming luchtstroming, koude en comfort op lokaal niveau. In de tabel staat per 
inblaasconditie het percentage vermeld dat de proefpersonen positief op de vraag hebben gereageerd. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C 

Hoofd 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

41.3% 
4.3% 
12.0% 
17.4% 
13.0% 

4.3% 
0.0% 
1.1% 
16.3% 
9.8% 

16.7% 
0.0% 
0.0% 
12.5% 
3.1% 

2.1% 
0.0% 
0.0% 
13.5% 
12.5% 

Nek 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

65.2% 
25.0% 
16.3% 
38.0% 
17.4% 

7.6% 
1.1% 
1.1% 
15.2% 
14.1% 

15.6% 
0.0% 
0.0% 
19.8% 
9.4% 

5.2% 
2.1% 
0.0% 
13.5% 
12.5% 

Bovenarm 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
3.1% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
9.4% 
0.0% 

Onderarm 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
5.4% 
2.2% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
10.9% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
11.5% 
5.2% 

1.0% 
0.0% 
0.0% 
17.7% 
8.3% 

Hand 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

31.5% 
4.3% 
9.8% 
39.1% 
27.2% 

10.9% 
0.0% 
1.1% 
46.7% 
43.5% 

7.3% 
0.0% 
2.1% 
19.8% 
16.7% 

6.3% 
0.0% 
0.0% 
31.3% 
25.0% 

Romp 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

1.0% 
0.0% 
0.0% 
2.1% 
0.0% 

1.0% 
0.0% 
0.0% 
8.3% 
0.0% 

Bovenbeen 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

2.2% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

Onderbeen 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

9.8% 
7.6% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

13.0% 
13.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

7.3% 
5.2% 
0.0% 
4.2% 
0.0% 

2.1% 
1.0% 
0.0% 
3.1% 
0.0% 

Enkel 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

9.8% 
7.6% 
0.0% 
6.5% 
0.0% 

13.0% 
13.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

9.4% 
5.2% 
0.0% 
2.1% 
0.0% 

2.1% 
1.0% 
0.0% 
18.8% 
12.5% 

Voet 

luchtstroming links 
luchtstroming rechts 
luchtstroming oncomfortabel 
lokale koude 
koude oncomfortabel 

7.6% 
7.6% 
0.0% 
12.0% 
4.3% 

13.0% 
13.0% 
0.0% 
32.6% 
23.9% 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
12.5% 
7.3% 

1.0% 
0.0% 
0.0% 
18.8% 
13.5% 
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Figuur B13.6 Verloop fysiologische respons en thermische sensatie bij de verschillende meetsessies (zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.7 Gemeten huid- en kerntemperaturen bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.8 Gemeten huidtemperaturen bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.9 Gemeten huidtemperaturen bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 
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Figuur B13.10 Enquêteresultaten bij de verschillende inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5). 



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” Bijlage 13
 

 B49
 
 

13.2 Relaties tussen verschillende parameters 
In dit deel van de bijlage zijn verschillende grafieken opgenomen waarin de relatie tussen de 
verschillende gemeten parameters te zien is. 
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Figuur B13.11 Relatie tussen thermische sensatie en gemiddelde huidtemperatuur voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B13.12 Relatie tussen thermische sensatie en kerntemperatuur voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B13.13 Relatie tussen thermische sensatie en vasoconstrictie voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B13.14 Relatie tussen thermische sensatie en huidtemperatuur nek voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B13.15 Relatie tussen thermische sensatie en huidtemperatuur hand voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B13.16 Relatie tussen thermische sensatie en huidtemperatuur enkel voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B13.17 Relatie tussen thermische sensatie en lokale huidtemperaturen inblaasconditie high cool 10°C. 
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Figuur B13.18 Relatie tussen thermische sensatie en lokale huidtemperaturen inblaasconditie high cool 20°C. 
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Figuur B13.19 Relatie tussen thermische sensatie en lokale huidtemperaturen inblaasconditie low cool 10°C. 
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Figuur B13.20 Relatie tussen thermische sensatie en lokale huidtemperaturen inblaasconditie low cool 20°C. 
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Figuur B13.21 Relatie tussen verschillende parameters ter voorspelling van de thermische sensatie meetsessie high cool. 
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Figuur B13.22 Relatie tussen verschillende parameters ter voorspelling van de thermische sensatie meetsessie low cool. 
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Bijlage 14. Resultaten thermofysiologisch model 

 

14.1 Vergelijking simulatie- en meetresultaten 
In deze bijlage worden de resultaten van de simulaties met het thermofysiologisch model 
weergegeven, tezamen met de meetresultaten. De data worden hierbij zowel in grafiek- als 
tabelvorm getoond. In de tabellen wordt voor alle afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 
5.5) en voor alle condities tezamen per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen de 
afwijking tussen de meet- en simulatieresultaten weergegeven, waarbij achtereenvolgens de 
gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root mean 
squared deviation wordt vermeld.  
 
14.1.1 Invoer lokale randvoorwaarden 
In onderstaande tabellen en grafieken zijn de resultaten weergegeven van de simulaties op basis 
van de invoer zoals is beschreven in paragraaf 7.1. 
 
Gemiddelde huidtemperatuur 
 
Tabel B14.1 Afwijking in de gemiddelde huidtemperatuur tussen meet- en simulatieresultaten met invoer individuele 
lichaamskenmerken. In de tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en 
maximale afwijking en de root mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen 
weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.20 ± 0.11  
-0.37--0.02 

0.22 

-0.31 ± 0.25  
-0.67-0.13 

0.40 

-0.17 ± 0.08 
-0.34--0.02 

0.19 

-2.05 ± 0.04 
-2.13--1.93 

2.05 

0.11 ± 0.12 
-0.05-0.35 

0.16 

0.81 ± 0.03 
0.74-0.89 

0.81 

1.06 ± 0.10  
0.90-1.21 

1.06 

0.79 ± 0.14  
0.46-1.00 

0.80 

0.01 ± 0.93 
-2.13-1.21 

0.93 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.11 ± 0.14  
-0.43-0.06 

0.18 

-0.72 ± 0.14  
-0.92--0.46 

0.74 

-0.47 ± 0.06 
-0.58--0.31 

0.48 

-2.05 ± 0.07 
-2.15--1.90 

2.05 

-0.29 ± 0.10 
-0.44--0.04 

0.31 

0.59 ± 0.04 
0.50-0.70 

0.59 

0.56 ± 0.14  
0.40-0.82 

0.58 

0.75 ± 0.09  
0.59-0.92 

0.75 

-0.22 ± 0.86 
-2.15-0.92 

0.89 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.48 ± 0.12  
-0.76--0.23 

0.49 

-0.49 ± 0.08  
-0.67--0.33 

0.50 

-1.04 ± 0.11 
-1.32--0.83 

1.04 

-1.71 ± 0.14 
-1.97--1.38 

1.71 

0.00 ± 0.18 
-0.30-0.29 

0.18 

0.46 ± 0.09 
0.25-0.58 

0.47 

0.99 ± 0.05  
0.88-1.10 

0.99 

0.57 ± 0.05  
0.45-0.66 

0.58 

-0.21 ± 0.85 
-1.97-1.10 

0.87 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-1.09 ± 0.05  
-1.19--1.00 

1.09 

-0.83 ± 0.08  
-1.02--0.64 

0.84 

-1.36 ± 0.06 
-1.52--1.25 

1.36 

-2.13 ± 0.11 
-2.41--1.98 

2.14 

-0.35 ± 0.08 
-0.56--0.17 

0.36 

0.42 ± 0.06 
0.30-0.51 

0.43 

0.69 ± 0.14  
0.50-1.01 

0.70 

0.35 ± 0.11  
0.06-0.57 

0.37 

-0.54 ± 0.93 
-2.41-1.01 

1.07 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.47 ± 0.40  
-1.19-0.06 

0.61 

-0.59 ± 0.25  
-1.02-0.13 

0.64 

-0.76 ± 0.47 
-1.52--0.02 

0.89 

-1.99 ± 0.19 
-2.41--1.38 

1.99 

-0.13 ± 0.23 
-0.56-0.35 

0.26 

0.57 ± 0.16 
0.25-0.89 

0.59 

0.83 ± 0.23  
0.40-1.21 

0.86 

0.62 ± 0.20  
0.06-1.00 

0.65 

-0.24 ± 0.91 
-2.41-1.21 

0.95 

 
Tabel B14.2 Afwijking in de gemiddelde huidtemperatuur tussen meet- en simulatieresultaten met invoer standaard 
persoon. In de tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking 
en de root mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de 
afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.55 ± 0.14  
-0.77--0.33 

0.57 

-0.21 ± 0.26  
-0.59-0.22 

0.33 

-0.39 ± 0.08 
-0.56--0.24 

0.40 

-1.95 ± 0.04 
-2.05--1.86 

1.95 

-0.81 ± 0.16 
-1.00--0.50 

0.82 

-1.13 ± 0.10 
-1.28--0.97 

1.13 

-0.71 ± 0.20  
-1.01--0.39 

0.74 

-0.82 ± 0.07  
-0.98--0.62 

0.83 

-0.82 ± 0.52 
-2.05-0.22 

0.97 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.45 ± 0.14  
-0.76--0.27 

0.47 

-0.61 ± 0.13  
-0.80--0.35 

0.62 

-0.69 ± 0.06 
-0.79--0.53 

0.69 

-1.87 ± 0.06 
-1.97--1.75 

1.87 

-1.18 ± 0.06 
-1.28--1.03 

1.18 

-1.50 ± 0.05 
-1.61--1.43 

1.50 

-1.45 ± 0.13  
-1.60--1.21 

1.45 

-0.96 ± 0.06  
-1.09--0.84 

0.96 

-1.09 ± 0.48 
-1.97--0.27 

1.19 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.89 ± 0.09  
-1.08--0.65 

0.90 

-0.37 ± 0.10  
-0.58--0.19 

0.39 

-1.32 ± 0.12 
-1.63--1.10 

1.32 

-1.59 ± 0.13 
-1.86--1.27 

1.60 

-0.95 ± 0.20 
-1.27--0.58 

0.97 

-1.48 ± 0.04 
-1.58--1.38 

1.48 

-0.83 ± 0.10  
-1.02--0.68 

0.83 

-1.12 ± 0.10  
-1.29--0.92 

1.12 

-1.07 ± 0.39 
-1.86--0.19 

1.14 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-1.42 ± 0.06  
-1.53--1.31 

1.42 

-0.73 ± 0.08  
-0.91--0.55 

0.73 

-1.65 ± 0.05 
-1.75--1.58 

1.65 

-1.97 ± 0.10 
-2.23--1.82 

1.98 

-1.31 ± 0.09 
-1.52--1.16 

1.31 

-1.82 ± 0.10 
-2.00--1.66 

1.83 

-1.47 ± 0.20  
-1.74--1.05 

1.48 

-1.62 ± 0.13  
-1.94--1.40 

1.62 

-1.50 ± 0.37 
-2.23--0.55 

1.54 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.83 ± 0.40  
-1.53--0.27 

0.92 

-0.48 ± 0.25  
-0.91-0.22 

0.54 

-1.01 ± 0.50 
-1.75--0.24 

1.13 

-1.85 ± 0.18 
-2.23--1.27 

1.85 

-1.06 ± 0.24 
-1.52--0.50 

1.09 

-1.48 ± 0.26 
-2.00--0.97 

1.50 

-1.11 ± 0.38  
-1.74--0.39 

1.18 

-1.13 ± 0.31  
-1.94--0.62 

1.17 

-1.12 ± 0.51 
-2.23-0.22 

1.23 
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Kerntemperatuur 
 
Tabel B14.3 Afwijking in de kerntemperatuur tussen meet- en simulatieresultaten met invoer individuele 
lichaamskenmerken. In de tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en 
maximale afwijking en de root mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen 
weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.77 ± 0.03 
0.71-0.84 

0.77 

-0.45 ± 0.07  
-0.56--0.26 

0.45 

0.37 ± 0.08 
0.22-0.53 

0.38 

-0.52 ± 0.10 
-0.66--0.34 

0.53 

0.87 ± 0.04 
0.80-0.96 

0.87 
-* 

1.15 ± 0.03  
1.06-1.21 

1.15 

1.16 ± 0.03  
1.09-1.24 

1.16 

0.48 ± 0.66 
-0.66-1.24 

0.82 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.68 ± 0.03 
0.63-0.74 

0.68 

-0.58 ± 0.04  
-0.63--0.44 

0.58 

0.22 ± 0.05 
0.14-0.31 

0.23 

-0.63 ± 0.03 
-0.71--0.56 

0.63 

0.89 ± 0.02 
0.84-0.94 

0.89 
-* 

1.20 ± 0.05  
1.10-1.29 

1.20 

1.25 ± 0.02  
1.18-1.30 

1.25 

0.43 ± 0.73 
-0.71-1.30 

0.85 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.42 ± 0.08 
0.24-0.56 

0.43 

-0.40 ± 0.09  
-0.52--0.18 

0.41 

-0.23 ± 0.10 
-0.37--0.01 

0.25 

-0.48 ± 0.10 
-0.60--0.22 

0.49 

1.16 ± 0.08 
1.03-1.31 

1.16 
-* 

1.31 ± 0.04  
1.19-1.39 

1.31 

1.14 ± 0.05  
1.07-1.27 

1.14 

0.42 ± 0.74 
-0.60-1.39 

0.85 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.21 ± 0.03 
0.15-0.30 

0.22 

-0.53 ± 0.05  
-0.64--0.46 

0.53 

-0.27 ± 0.03 
-0.34--0.21 

0.28 

-0.65 ± 0.04 
-0.72--0.57 

0.65 

1.01 ± 0.03 
0.95-1.10 

1.01 
-* 

1.30 ± 0.06  
1.17-1.39 

1.30 

1.18 ± 0.03  
1.12-1.25 

1.18 

0.32 ± 0.78 
-0.72-1.39 

0.84 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.52 ± 0.23 
0.15-0.84 

0.57 

-0.49 ± 0.09  
-0.64--0.18 

0.50 

0.02 ± 0.29 
-0.37-0.53 

0.29 

-0.57 ± 0.10 
-0.72--0.22 

0.58 

0.98 ± 0.13 
0.80-1.31 

0.99 
-* 

1.24 ± 0.08  
1.06-1.39 

1.24 

1.18 ± 0.06  
1.07-1.30 

1.18 

0.41 ± 0.73 
-0.72-1.39 

0.84 
* Bij proefpersoon 6 is de kerntemperatuur niet gemeten. Er kan daarom geen vergelijking met de meetresultaten worden gemaakt. 
 
Tabel B14.4 Afwijking in de kerntemperatuur tussen meet- en simulatieresultaten met invoer standaard persoon. In de tabel 
is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root mean 
squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.30 ± 0.03 
0.24-0.36 

0.30 

-0.30 ± 0.07  
-0.41--0.11 

0.31 

0.15 ± 0.08 
-0.00-0.31 

0.17 

-0.19 ± 0.10 
-0.33-0.00 

0.22 

0.20 ± 0.05 
0.11-0.31 

0.20 
-* 

0.02 ± 0.05  
-0.10-0.10 

0.05 

0.16 ± 0.04  
0.10-0.26 

0.17 

0.05 ± 0.21 
-0.41-0.36 

0.22 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.23 ± 0.03 
0.18-0.28 

0.23 

-0.44 ± 0.04  
-0.49--0.30 

0.44 

-0.00 ± 0.05 
-0.09-0.09 

0.05 

-0.31 ± 0.04 
-0.39--0.24 

0.31 

0.18 ± 0.02 
0.13-0.23 

0.18 
-* 

-0.03 ± 0.04  
-0.11-0.04 

0.05 

0.20 ± 0.02  
0.15-0.25 

0.21 

-0.02 ± 0.25 
-0.49-0.28 

0.25 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.06 ± 0.08 
-0.24-0.09 

0.10 

-0.26 ± 0.09  
-0.38--0.03 

0.27 

-0.46 ± 0.10 
-0.60--0.22 

0.47 

-0.15 ± 0.10 
-0.27-0.13 

0.18 

0.48 ± 0.10 
0.33-0.66 

0.49 
-* 

0.19 ± 0.06  
0.03-0.30 

0.20 

0.15 ± 0.06  
0.06-0.31 

0.17 

-0.01 ± 0.30 
-0.60-0.66 

0.30 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.25 ± 0.03 
-0.31--0.16 

0.25 

-0.39 ± 0.05  
-0.50--0.32 

0.39 

-0.51 ± 0.03 
-0.58--0.45 

0.51 

-0.32 ± 0.04 
-0.40--0.25 

0.33 

0.30 ± 0.04 
0.24-0.39 

0.30 
-* 

0.07 ± 0.04  
-0.03-0.14 

0.08 

0.12 ± 0.03  
0.05-0.19 

0.13 

-0.14 ± 0.28 
-0.58-0.39 

0.32 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.06 ± 0.23 
-0.31-0.36 

0.23 

-0.35 ± 0.10  
-0.50--0.03 

0.36 

-0.20 ± 0.30 
-0.60-0.31 

0.36 

-0.24 ± 0.11 
-0.40-0.13 

0.27 

0.29 ± 0.13 
0.11-0.66 

0.32 
-* 

0.06 ± 0.09  
-0.11-0.30 

0.11 

0.16 ± 0.05  
0.05-0.31 

0.17 

-0.03 ± 0.27 
-0.60-0.66 

0.27 
* Bij proefpersoon 6 is de kerntemperatuur niet gemeten. Er kan daarom geen vergelijking met de meetresultaten worden gemaakt. 
 
Thermische sensatie (DTS) 
 
Tabel B14.5 Afwijking in de thermische sensatie tussen meet- en simulatieresultaten met invoer individuele 
lichaamskenmerken. In de tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en 
maximale afwijking en de root mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen 
weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.35 ± 0.21 
0.05-0.52 

0.40 

-1.04 ± 0.39  
-1.72--0.64 

1.10 

-1.28 ± 0.49 
-1.65--0.30 

1.35 

-1.85 ± 0.53 
-2.44--1.35 

1.91 

-0.20 ± 0.07 
-0.28--0.12 

0.21 

1.52 ± 0.15 
1.36-1.72 

1.52 

-0.31 ± 0.29  
-0.74-0.02 

0.41 

0.06 ± 0.11  
-0.11-0.21 

0.12 

-0.34 ± 1.04 
-2.44-1.72 

1.08 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.61 ± 0.64 
-1.60-0.34 

0.85 

-0.62 ± 0.15  
-0.87--0.46 

0.63 

-0.35 ± 0.38 
-0.55-0.43 

0.49 

-2.42 ± 0.17 
-2.60--2.11 

2.42 

-0.71 ± 0.11 
-0.84--0.55 

0.72 

1.37 ± 0.29 
0.85-1.70 

1.40 

-0.49 ± 0.19  
-0.75--0.26 

0.52 

0.16 ± 0.01  
0.15-0.18 

0.16 

-0.46 ± 1.03 
-2.60-1.70 

1.12 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.19 ± 0.12 
-0.39--0.09 

0.22 

-0.16 ± 0.24  
-0.50-0.17 

0.27 

0.25 ± 0.52 
-0.19-0.91 

0.53 

-0.99 ± 0.20 
-1.37--0.83 

1.01 

-0.20 ± 0.36 
-0.60-0.16 

0.38 

1.14 ± 0.37 
0.69-1.72 

1.19 

-0.26 ± 0.43  
-1.00-0.26 

0.47 

0.17 ± 0.21  
-0.22-0.39 

0.25 

-0.03 ± 0.65 
-1.37-1.72 

0.64 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.39 ± 0.20 
-0.60--0.01 

0.43 

-0.42 ± 0.06  
-0.48--0.32 

0.43 

-0.26 ± 0.09 
-0.36--0.12 

0.27 

-1.39 ± 1.04 
-2.70--0.42 

1.69 

-0.60 ± 0.25 
-0.88--0.26 

0.65 

1.31 ± 0.25 
0.93-1.57 

1.33 

-0.60 ± 0.52  
-1.42--0.01 

0.77 

0.44 ± 0.12  
0.19-0.52 

0.45 

-0.24 ± 0.86 
-2.70-1.57 

0.88 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.21 ± 0.49 
-1.60-0.52 

0.53 

-0.56 ± 0.40  
-1.72-0.17 

0.68 

-0.41 ± 0.68 
-1.65-0.91 

0.78 

-1.66 ± 0.78 
-2.70--0.42 

1.83 

-0.43 ± 0.32 
-0.88-0.16 

0.53 

1.33 ± 0.29 
0.69-1.72 

1.37 

-0.42 ± 0.38  
-1.42-0.26 

0.56 

0.20 ± 0.19  
-0.22-0.52 

0.28 

-0.27 ± 0.91 
-2.70-1.72 

0.95 
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Tabel B14.6 Afwijking in de thermische sensatie tussen meet- en simulatieresultaten met invoer standaard persoon. In de 
tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root 
mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.21 ± 0.22  
-0.13-0.39 

0.29 

-0.99 ± 0.39  
-1.68--0.58 

1.05 

-1.32 ± 0.49 
-1.68--0.35 

1.39 

-1.78 ± 0.54 
-2.39--1.27 

1.85 

-0.50 ± 0.14 
-0.66--0.30 

0.52 

1.07 ± 0.27 
0.75-1.33 

1.10 

-1.00 ± 0.46  
-1.69--0.59 

1.08 

-0.42 ± 0.04  
-0.47--0.38 

0.42 

-0.59 ± 0.92 
-2.39-1.33 

1.08 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.69 ± 0.64  
-1.68-0.26 

0.90 

-0.58 ± 0.15  
-0.83--0.42 

0.60 

-0.39 ± 0.38 
-0.59-0.38 

0.52 

-2.35 ± 0.17 
-2.52--2.04 

2.36 

-1.10 ± 0.09 
-1.22--0.98 

1.10 

0.63 ± 0.28 
0.12-0.95 

0.68 

-1.65 ± 0.20  
-1.86--1.38 

1.66 

-0.53 ± 0.02  
-0.54--0.50 

0.53 

-0.83 ± 0.89 
-2.52-0.95 

1.21 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.39 ± 0.09  
-0.55--0.31 

0.40 

-0.09 ± 0.26  
-0.45-0.27 

0.25 

0.16 ± 0.55 
-0.33-0.87 

0.52 

-0.91 ± 0.20 
-1.31--0.76 

0.93 

-0.56 ± 0.44 
-1.05--0.09 

0.69 

0.75 ± 0.49 
0.25-1.54 

0.87 

-0.96 ± 0.55  
-1.98--0.50 

1.08 

-0.35 ± 0.26  
-0.79--0.10 

0.42 

-0.29 ± 0.64 
-1.98-1.54 

0.70 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.48 ± 0.21  
-0.73--0.10 

0.52 

-0.38 ± 0.06  
-0.44--0.27 

0.39 

-0.39 ± 0.07 
-0.46--0.27 

0.39 

-1.33 ± 1.04 
-2.63--0.36 

1.63 

-1.07 ± 0.27 
-1.36--0.70 

1.09 

0.50 ± 0.17 
0.21-0.70 

0.53 

-1.93 ± 0.46  
-2.52--1.20 

1.97 

-0.48 ± 0.17  
-0.80--0.31 

0.51 

-0.69 ± 0.80 
-2.63-0.70 

1.05 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.34 ± 0.48  
-1.68-0.39 

0.58 

-0.51 ± 0.41  
-1.68-0.27 

0.65 

-0.49 ± 0.66 
-1.68-0.87 

0.81 

-1.59 ± 0.78 
-2.63--0.36 

1.77 

-0.81 ± 0.38 
-1.36--0.09 

0.89 

0.74 ± 0.37 
0.12-1.54 

0.82 

-1.38 ± 0.59  
-2.52--0.50 

1.50 

-0.45 ± 0.16  
-0.80--0.10 

0.47 

-0.60 ± 0.84 
-2.63-1.54 

1.03 

 
Tabel B14.7 Afwijking in de thermische sensatie tussen meet- en simulatieresultaten met invoer individuele 
lichaamskenmerken. De thermische sensatie van de meting is hierbij berekend met behulp van de formule van Fiala. In de 
tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root 
mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.70 ± 0.07  
0.54-0.84 

0.70 

-1.00 ± 0.35  
-1.47--0.15 

1.06 

0.34 ± 0.20 
-0.12-0.69 

0.39 

-1.75 ± 0.38 
-2.22--0.97 

1.79 

0.57 ± 0.13 
0.36-0.85 

0.59 
-* 

0.48 ± 0.13  
0.10-0.74 

0.50 

0.67 ± 0.10  
0.52-0.97 

0.68 

0.00 ± 0.93 
-2.22-0.97 

0.93 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.49 ± 0.07  
0.31-0.59 

0.49 

-1.57 ± 0.16  
-1.77--1.17 

1.57 

-0.20 ± 0.17 
-0.48-0.11 

0.26 

-2.11 ± 0.13 
-2.35--1.80 

2.12 

0.44 ± 0.08 
0.27-0.60 

0.45 
-* 

0.40 ± 0.14  
0.14-0.66 

0.42 

0.90 ± 0.06  
0.74-1.03 

0.90 

-0.24 ± 1.07 
-2.35-1.03 

1.10 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.36 ± 0.32  
-1.17-0.24 

0.48 

-0.99 ± 0.31  
-1.45--0.30 

1.04 

-1.86 ± 0.16 
-2.11--1.40 

1.87 

-1.42 ± 0.46 
-1.97--0.28 

1.49 

1.21 ± 0.20 
0.88-1.51 

1.22 
-* 

1.02 ± 0.12  
0.64-1.22 

1.02 

0.56 ± 0.13  
0.32-0.90 

0.57 

-0.26 ± 1.16 
-2.11-1.51 

1.19 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-1.43 ± 0.13  
-1.72--1.08 

1.44 

-1.57 ± 0.15  
-1.83--1.34 

1.58 

-2.15 ± 0.05 
-2.30--2.07 

2.15 

-2.22 ± 0.13 
-2.41--1.91 

2.22 

0.78 ± 0.11 
0.58-1.01 

0.79 
-* 

0.88 ± 0.16  
0.48-1.17 

0.89 

0.62 ± 0.13  
0.27-0.87 

0.63 

-0.73 ± 1.32 
-2.41-1.17 

1.51 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.15 ± 0.86  
-1.72-0.84 

0.87 

-1.28 ± 0.38  
-1.83--0.15 

1.34 

-0.97 ± 1.07 
-2.30-0.69 

1.44 

-1.87 ± 0.44 
-2.41--0.28 

1.93 

0.75 ± 0.32 
0.27-1.51 

0.82 
-* 

0.69 ± 0.30  
0.10-1.22 

0.75 

0.69 ± 0.17  
0.27-1.03 

0.71 

-0.31 ± 1.16 
-2.41-1.51 

1.20 
* Bij proefpersoon 6 is de kerntemperatuur niet gemeten. Er kan daarom geen vergelijking met de meetresultaten worden gemaakt. 
 
Tabel B14.8 Afwijking in de thermische sensatie tussen meet- en simulatieresultaten met invoer standaard persoon. De 
thermische sensatie van de meting is hierbij berekend met behulp van de formule van Fiala. In de tabel is 
achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root mean 
squared deviation per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.54 ± 0.06  
0.44-0.67 

0.54 

-0.95 ± 0.36  
-1.43--0.09 

1.02 

0.30 ± 0.21 
-0.17-0.65 

0.36 

-1.69 ± 0.39 
-2.16--0.89 

1.73 

0.26 ± 0.18 
-0.01-0.64 

0.32 
-* 

-0.21 ± 0.26  
-0.82-0.16 

0.34 

0.18 ± 0.10  
-0.01-0.37 

0.21 

-0.22 ± 0.79 
-2.16-0.67 

0.82 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.41 ± 0.07  
0.22-0.52 

0.41 

-1.53 ± 0.15  
-1.72--1.13 

1.53 

-0.25 ± 0.16 
-0.52-0.06 

0.30 

-2.05 ± 0.13 
-2.28--1.74 

2.05 

0.05 ± 0.06 
-0.08-0.17 

0.08 
-* 

-0.77 ± 0.11  
-1.02--0.56 

0.78 

0.21 ± 0.05  
0.06-0.34 

0.21 

-0.56 ± 0.87 
-2.28-0.52 

1.03 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.56 ± 0.31  
-1.33-0.07 

0.64 

-0.92 ± 0.32  
-1.41--0.22 

0.97 

-1.95 ± 0.19 
-2.25--1.44 

1.96 

-1.33 ± 0.47 
-1.90--0.18 

1.41 

0.84 ± 0.26 
0.45-1.29 

0.88 
-* 

0.31 ± 0.26  
-0.34-0.68 

0.40 

0.04 ± 0.24  
-0.35-0.59 

0.24 

-0.51 ± 0.95 
-2.25-1.29 

1.08 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-1.52 ± 0.13  
-1.81--1.16 

1.53 

-1.53 ± 0.15  
-1.79--1.30 

1.54 

-2.28 ± 0.03 
-2.38--2.23 

2.28 

-2.15 ± 0.13 
-2.34--1.85 

2.16 

0.32 ± 0.10 
0.12-0.53 

0.33 
-* 

-0.45 ± 0.09  
-0.68--0.27 

0.46 

-0.31 ± 0.15  
-0.71--0.08 

0.34 

-1.13 ± 0.93 
-2.38-0.53 

1.46 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.28 ± 0.85  
-1.81-0.67 

0.90 

-1.23 ± 0.40  
-1.79--0.09 

1.29 

-1.05 ± 1.11 
-2.38-0.65 

1.52 

-1.80 ± 0.45 
-2.34--0.18 

1.86 

0.37 ± 0.34 
-0.08-1.29 

0.50 
-* 

-0.28 ± 0.44  
-1.02-0.68 

0.52 

0.03 ± 0.25  
-0.71-0.59 

0.26 

-0.61 ± 0.95 
-2.38-1.29 

1.12 
* Bij proefpersoon 6 is de kerntemperatuur niet gemeten. Er kan daarom geen vergelijking met de meetresultaten worden gemaakt. 
 
 
Grafieken 
Op de volgende pagina’s zijn achtereenvolgens de grafieken met de gemiddelde huidtemperatuur, 
de kerntemperatuur en de thermische sensatie gedurende meetsessie high cool weergegeven 
voor alle proefpersonen, gevolgd door de grafieken van de lokale huidtemperaturen voor 
proefpersoon 2 en proefpersoon 7. 
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Figuur B14.1 Gesimuleerde en gemeten gemiddelde huidtemperatuur voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B14.2 Gesimuleerde en gemeten kerntemperatuur voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B14.3 Gesimuleerde en gemeten thermische sensatie voor de verschillende proefpersonen. 
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Figuur B14.4 Gemeten en gesimuleerde fysiologische respons en thermische sensatie van proefpersoon 2. 
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Figuur B14.5 Gemeten en gesimuleerde lokale huidtemperaturen van proefpersoon 2. 
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Figuur B14.6 Gemeten en gesimuleerde lokale huidtemperaturen van proefpersoon 2. 



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” Bijlage 14
 

 B71
 
 

 
Figuur B14.7 Gemeten en gesimuleerde fysiologische respons en thermische sensatie van proefpersoon 7. 
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Figuur B14.8 Gemeten en gesimuleerde lokale huidtemperaturen van proefpersoon 7. 
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Figuur B14.9 Gemeten en gesimuleerde lokale huidtemperaturen van proefpersoon 7. 
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14.2 Aanpassing basaal metabolisme 
In onderstaande tabellen en grafieken zijn de resultaten weergegeven van de simulaties waarbij 
het basaal metabolisme in de kern van het lichaam handmatig is aangepast, zodanig dat het totale 
metabolisme in de kern gelijk is aan het totale metabolisme in de kern van de standaard persoon. 
 
Gemiddelde huidtemperatuur 
 
Tabel B14.9 Afwijking in de gemiddelde huidtemperatuur tussen meet- en simulatieresultaten met invoer individuele 
lichaamskenmerken en verhoging basaal metabolisme. In de tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± 
standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld 
over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities 
tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.48 ± 0.15  
-0.71--0.25 

0.50 

0.27 ± 0.24  
-0.07-0.67 

0.36 

-0.30 ± 0.08 
-0.47--0.15 

0.31 

-1.20 ± 0.04 
-1.30--1.12 

1.20 

-0.57 ± 0.17 
-0.77--0.24 

0.60 

-0.08 ± 0.16 
-0.32-0.14 

0.18 

-0.72 ± 0.23  
-1.03--0.28 

0.76 

-0.38 ± 0.06  
-0.46--0.18 

0.38 

-0.43 ± 0.44 
-1.30-0.67 

0.61 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.36 ± 0.14  
-0.68--0.18 

0.39 

-0.23 ± 0.17  
-0.45-0.09 

0.29 

-0.61 ± 0.06 
-0.72--0.45 

0.61 

-1.21 ± 0.11 
-1.33--1.00 

1.21 

-0.98 ± 0.06 
-1.08--0.81 

0.98 

-0.68 ± 0.06 
-0.76--0.48 

0.68 

-1.48 ± 0.15  
-1.65--1.21 

1.49 

-0.67 ± 0.09  
-0.82--0.49 

0.67 

-0.78 ± 0.41 
-1.65-0.09 

0.88 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.81 ± 0.10  
-1.00--0.56 

0.81 

0.13 ± 0.09  
-0.07-0.29 

0.16 

-1.24 ± 0.12 
-1.55--1.03 

1.25 

-0.79 ± 0.10 
-1.01--0.52 

0.80 

-0.75 ± 0.21 
-1.06--0.33 

0.77 

-0.50 ± 0.09 
-0.71--0.36 

0.51 

-0.94 ± 0.16  
-1.18--0.61 

0.95 

-0.73 ± 0.16  
-0.97--0.44 

0.74 

-0.70 ± 0.39 
-1.55-0.29 

0.81 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-1.33 ± 0.06  
-1.44--1.22 

1.33 

-0.25 ± 0.11  
-0.48--0.01 

0.28 

-1.56 ± 0.05 
-1.66--1.49 

1.56 

-1.17 ± 0.13 
-1.48--1.00 

1.18 

-1.10 ± 0.09 
-1.31--0.94 

1.10 

-0.97 ± 0.10 
-1.14--0.81 

0.98 

-1.56 ± 0.16  
-1.78--1.20 

1.57 

-1.26 ± 0.12  
-1.58--1.05 

1.27 

-1.15 ± 0.41 
-1.78--0.01 

1.22 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.74 ± 0.39  
-1.44--0.18 

0.84 

-0.02 ± 0.28  
-0.48-0.67 

0.28 

-0.93 ± 0.51 
-1.66--0.15 

1.06 

-1.09 ± 0.20 
-1.48--0.52 

1.11 

-0.85 ± 0.25 
-1.31--0.24 

0.88 

-0.56 ± 0.34 
-1.14-0.14 

0.65 

-1.17 ± 0.40  
-1.78--0.28 

1.24 

-0.76 ± 0.34  
-1.58--0.18 

0.83 

-0.77 ± 0.49 
-1.78-0.67 

0.91 

 
Kerntemperatuur 
 
Tabel B14.10 Afwijking in de kerntemperatuur tussen meet- en simulatieresultaten met invoer individuele 
lichaamskenmerken en verhoging basaal metabolisme. In de tabel is achtereenvolgens de gemiddelde afwijking ± 
standaarddeviatie, de minimale en maximale afwijking en de root mean squared deviation per proefpersoon en gemiddeld 
over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities (1 t/m 4, zie figuur 5.5) en voor alle condities 
tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.35 ± 0.03  
0.29-0.42 

0.36 

0.27 ± 0.06  
0.17-0.45 

0.28 

0.15 ± 0.08 
0.00-0.31 

0.17 

0.63 ± 0.09 
0.50-0.80 

0.64 

0.02 ± 0.05 
-0.06-0.12 

0.05 
-* 

-1.07 ± 0.04  
-1.19--1.00 

1.07 

-0.53 ± 0.03  
-0.59--0.46 

0.53 

-0.02 ± 0.54 
-1.19-0.80 

0.54 

2 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.28 ± 0.03  
0.23-0.34 

0.29 

0.15 ± 0.04  
0.08-0.29 

0.15 

0.00 ± 0.05 
-0.08-0.10 

0.05 

0.53 ± 0.04 
0.45-0.61 

0.54 

0.01 ± 0.02 
-0.03-0.07 

0.03 
-* 

-1.10 ± 0.04  
-1.17--1.02 

1.10 

-0.46 ± 0.02  
-0.53--0.41 

0.46 

-0.08 ± 0.50 
-1.17-0.61 

0.51 

3 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.00 ± 0.08  
-0.19-0.15 

0.08 

0.32 ± 0.08  
0.22-0.53 

0.33 

-0.46 ± 0.10 
-0.60--0.23 

0.47 

0.68 ± 0.09 
0.56-0.93 

0.68 

0.30 ± 0.09 
0.16-0.47 

0.31 
-* 

-0.93 ± 0.06  
-1.10--0.83 

0.94 

-0.56 ± 0.05  
-0.65--0.42 

0.57 

-0.09 ± 0.54 
-1.10-0.93 

0.55 

4 
mean±std 
min-max 
rmsd 

-0.19 ± 0.03  
-0.26--0.10 

0.20 

0.22 ± 0.05  
0.10-0.29 

0.22 

-0.51 ± 0.03 
-0.57--0.44 

0.51 

0.55 ± 0.03 
0.48-0.61 

0.55 

0.13 ± 0.04 
0.07-0.22 

0.13 
-* 

-1.04 ± 0.04  
-1.15--0.97 

1.04 

-0.56 ± 0.03  
-0.63--0.50 

0.56 

-0.20 ± 0.51 
-1.15-0.61 

0.54 

tot 
mean±std 
min-max 
rmsd 

0.11 ± 0.23  
-0.26-0.42 

0.25 

0.24 ± 0.09  
0.08-0.53 

0.26 

-0.20 ± 0.30 
-0.60-0.31 

0.36 

0.60 ± 0.09 
0.45-0.93 

0.60 

0.12 ± 0.13 
-0.06-0.47 

0.17 
-* 

-1.04 ± 0.08  
-1.19--0.83 

1.04 

-0.53 ± 0.06  
-0.65--0.41 

0.53 

-0.10 ± 0.53 
-1.19-0.93 

0.54 
* Bij proefpersoon 6 is de kerntemperatuur niet gemeten. Er kan daarom geen vergelijking met de meetresultaten worden gemaakt. 
  
Grafieken 
Op de volgende pagina’s zijn de grafieken met de gemiddelde huidtemperatuur en de 
kerntemperatuur gedurende meetsessie high cool weergegeven voor alle proefpersonen.  
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Figuur B14.10 Gemeten en gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur na aanpassing van het basaal metabolisme. 
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Figuur B14.11 Gemeten en gesimuleerde kerntemperatuur na aanpassing van het basaal metabolisme. 



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” Bijlage 14
 

 B77
 
 

14.3 Invloed manier van invoeren luchtsnelheid 
In onderstaande tabellen en grafieken zijn de resultaten weergegeven van de simulaties waarbij 
de gemeten luchtsnelheid op verschillende manieren is ingevoerd (zie paragraaf 7.2.4). De 
simulaties zijn uitgevoerd op basis van de anatomie van de standaard persoon. Voor de fysische 
omgevingscondities is uitgegaan van de meetresultaten van meetsessie high cool van 
proefpersoon 8. In de tabellen zijn de resultaten uitgesplitst naar de twee inblaascondities: high 
cool 10°C (conditie 1) en high cool 20°C (conditie 2). 
 
Gemiddelde huidtemperatuur 
 
Tabel B14.11 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid 
(zie paragraaf 7.2.4). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale 
waarde voor de verschillende varianten weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor het totaal. 

  Basis v links hc Fiala vgem en hc Fiala v 10Hz 

1 mean±std 
min-max 

33.58 ± 0.02  
33.55-33.61 

33.67 ± 0.02 
33.62-33.70 

32.81 ± 0.12 
32.70-33.12 

32.73 ± 0.14  
32.56-33.11 

33.59 ± 0.02 * 
33.56-33.62 

2 mean±std 
min-max 

33.79 ± 0.01  
33.75-33.80 

33.79 ± 0.01  
33.77-33.81 

32.98 ± 0.04  
32.86-33.02 

32.96 ± 0.05  
32.80-33.00 -* 

tot mean±std 
min-max 

33.68 ± 0.10  
33.55-33.80 

33.73 ± 0.06  
33.62-33.81 

32.90 ± 0.12  
32.70-33.12 

32.84 ± 0.16  
32.56-33.11 -* 

* Voor de variant waarbij de luchtsnelheid met een frequentie van 10Hz is ingevoerd, is slechts een simulatie over een korte periode 
uitgevoerd. De in de tabel genoemde waarden kunnen hierdoor niet worden vergeleken. 
 
Kerntemperatuur 
 
Tabel B14.12 Gesimuleerde kerntemperatuur bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid (zie paragraaf 
7.2.4). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde voor de 
verschillende varianten weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor het totaal. 

  Basis v links hc Fiala vgem en hc Fiala v 10Hz 

1 mean±std 
min-max 

37.14 ± 0.01  
37.13-37.15 

37.15 ± 0.01  
37.13-37.16 

37.11 ± 0.01  
37.09-37.14 

37.11 ± 0.02  
37.08-37.14 

37.13 ± 0.00*  
37.13-37.14 

2 mean±std 
min-max 

37.17 ± 0.01  
37.16-37.17 

37.17 ± 0.00  
37.16-37.18 

37.07 ± 0.00  
37.06-37.08 

37.05 ± 0.00  
37.05-37.06 -* 

tot mean±std 
min-max 

37.16 ± 0.01  
37.13-37.17 

37.16 ± 0.01  
37.13-37.18 

37.09 ± 0.03  
37.06-37.14 

37.08 ± 0.03  
37.05-37.14 -* 

* Voor de variant waarbij de luchtsnelheid met een frequentie van 10Hz is ingevoerd, is slechts een simulatie over een korte periode 
uitgevoerd. De in de tabel genoemde waarden kunnen hierdoor niet worden vergeleken. 
 
Thermische sensatie 
 
Tabel B14.13 Gesimuleerde thermische sensatie bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid (zie 
paragraaf 7.2.4). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde 
voor de verschillende varianten weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor het totaal. 

  Basis v links hc Fiala vgem en hc Fiala v 10Hz 

1 mean±std 
min-max 

0.43 ± 0.03  
0.39-0.46 

0.48 ± 0.03  
0.41-0.53 

-0.09 ± 0.11  
-0.25-0.17 

-0.15 ± 0.14  
-0.35-0.16 

0.41 ± 0.01*  
0.40-0.42 

2 mean±std 
min-max 

0.58 ± 0.02  
0.54-0.60 

0.60 ± 0.01  
0.57-0.61 

-0.15 ± 0.02  
-0.20--0.13 

-0.21 ± 0.03  
-0.27--0.18 -* 

tot mean±std 
min-max 

0.50 ± 0.08  
0.39-0.60 

0.54 ± 0.06  
0.41-0.61 

-0.12 ± 0.09  
-0.25-0.17 

-0.18 ± 0.10  
-0.35-0.16 -* 

* Voor de variant waarbij de luchtsnelheid met een frequentie van 10Hz is ingevoerd, is slechts een simulatie over een korte periode 
uitgevoerd. De in de tabel genoemde waarden kunnen hierdoor niet worden vergeleken. 
 
Convectieve warmtestroom 
 
Tabel B14.14 Gesimuleerde convectieve warmtestroom bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid (zie 
paragraaf 7.2.4). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde 
voor de verschillende varianten weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor het totaal. 

  Basis v links hc Fiala vgem en hc Fiala v 10Hz 

1 mean±std 
min-max 

63.46 ± 3.18  
51.60-68.22 

50.56 ± 2.62  
40.67-54.54 

114.02 ± 5.48  
97.78-122.58 

112.46 ± 5.64  
94.67-122.41 

63.69 ± 8.72*  
39.33-95.52 

2 mean±std 
min-max 

36.70 ± 0.51  
36.13-37.96 

36.55 ± 0.39  
36.14-37.83 

73.69 ± 1.16  
72.38-76.47 

60.53 ± 0.51  
59.99-62.42 -* 

tot mean±std 
min-max 

50.08 ± 13.62  
36.13-68.22 

43.55 ± 7.27  
36.14-54.54 

93.86 ± 20.61  
72.38-122.58 

86.50 ± 26.36  
59.99-122.41 -* 

* Voor de variant waarbij de luchtsnelheid met een frequentie van 10Hz is ingevoerd, is slechts een simulatie over een korte periode 
uitgevoerd. De in de tabel genoemde waarden kunnen hierdoor niet worden vergeleken. 
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Radiatieve warmtestroom 
 
Tabel B14.15 Gesimuleerde radiatieve warmtestroom bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid (zie 
paragraaf 7.2.4). In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en maximale waarde 
voor de verschillende varianten weergegeven voor de afzonderlijke inblaascondities en voor het totaal. 

  Basis v links hc Fiala vgem en hc Fiala v 10Hz 

1 mean±std 
min-max 

97.40 ± 1.11  
95.63-101.23 

98.20 ± 1.13  
96.40-102.13 

93.23 ± 1.66  
90.80-97.05 

93.04 ± 1.76  
90.49-96.95 

98.57 ± 0.58*  
97.78-101.41 

2 mean±std 
min-max 

98.14 ± 0.32  
97.30-98.87 

98.20 ± 0.29  
97.43-98.92 

93.56 ± 0.49  
92.44-94.44 

93.44 ± 0.56  
92.18-94.46 -* 

tot mean±std 
min-max 

97.77 ± 0.90  
95.63-101.23 

98.20 ± 0.82  
96.40-102.13 

93.40 ± 1.23  
90.80-97.05 

93.24 ± 1.32  
90.49-96.95 -* 

* Voor de variant waarbij de luchtsnelheid met een frequentie van 10Hz is ingevoerd, is slechts een simulatie over een korte periode 
uitgevoerd. De in de tabel genoemde waarden kunnen hierdoor niet worden vergeleken. 
 
Grafieken 
Op de volgende pagina’s zijn grafieken opgenomen waarin het verloop van de gesimuleerde 
gemiddelde huidtemperatuur, kerntemperatuur, thermische sensatie, warmtestromen en lokale 
huidtemperaturen is weergegeven voor de verschillende manieren van invoeren van de 
luchtsnelheid.  
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Figuur B14.12 Simulatieresultaten bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid. 
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Figuur B14.13 Gesimuleerde lokale huidtemperaturen bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid. 
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Figuur B14.14 Gesimuleerde lokale huidtemperaturen bij verschillende manieren van invoeren van de luchtsnelheid. 
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14.4 Vergelijking verschillende inblaascondities 
In onderstaande tabellen en grafieken zijn de resultaten weergegeven van de simulaties van de 
verschillende (fictieve) inblaascondities (zie tabel 7.3), waarbij voorafgaand aan iedere 
inblaasconditie een acclimatisatieperiode van 45 minuten is aangenomen. De resultaten die in de 
tabellen staan vermeld zijn berekend over de laatste 75 minuten van iedere inblaasconditie. 
 
Gemiddelde huidtemperatuur 
 
Tabel B14.16 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur bij de verschillende fictieve inblaascondities (1 t/m 4, zie tabel 
7.3) met invoer individuele lichaamskenmerken. In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de 
minimale en maximale waarde per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

32.66 ± 0.05  
32.50-32.69 

33.36 ± 0.09  
33.12-33.46 

32.89 ± 0.06 
32.70-32.94

33.47 ± 0.10 
33.18-33.54

32.17 ± 0.03 
32.05-32.20

31.25 ± 0.03 
31.18-31.28

31.38 ± 0.03  
31.31-31.42 

31.49 ± 0.03 
31.43-31.53 

32.33 ± 0.84 
31.18-33.54

2 mean±std 
min-max 

33.07 ± 0.11  
32.76-33.19 

33.71 ± 0.10  
33.38-33.77 

33.31 ± 0.13 
32.95-33.45

33.75 ± 0.10 
33.42-33.82

32.60 ± 0.11 
32.30-32.70

31.67 ± 0.08 
31.42-31.74

31.81 ± 0.07  
31.59-31.86 

31.91 ± 0.07 
31.69-31.97 

32.73 ± 0.81 
31.42-33.82

3 mean±std 
min-max 

32.94 ± 0.09  
32.68-33.02 

33.61 ± 0.10  
33.31-33.69 

33.18 ± 0.11 
32.87-33.30

33.67 ± 0.10 
33.35-33.73

32.46 ± 0.08 
32.23-32.53

31.54 ± 0.06 
31.35-31.58

31.67 ± 0.04  
31.52-31.70 

31.78 ± 0.05 
31.62-31.81 

32.61 ± 0.82 
31.35-33.73

4 mean±std 
min-max 

33.07 ± 0.11  
32.76-33.19 

33.71 ± 0.10  
33.38-33.77 

33.31 ± 0.13 
32.95-33.45

33.75 ± 0.10 
33.42-33.82

32.60 ± 0.11 
32.30-32.70

31.67 ± 0.08 
31.42-31.74

31.81 ± 0.07  
31.59-31.86 

31.91 ± 0.07 
31.69-31.97 

32.73 ± 0.81 
31.42-33.82

tot mean±std 
min-max 

32.93 ± 0.19  
32.50-33.19 

33.60 ± 0.17  
33.12-33.77 

33.17 ± 0.21 
32.70-33.45

33.66 ± 0.15 
33.18-33.82

32.46 ± 0.19 
32.05-32.70

31.53 ± 0.19 
31.18-31.74

31.67 ± 0.18  
31.31-31.86 

31.77 ± 0.18  
31.43-31.97 

31.77 ± 0.18 
31.43-31.97

 
Kerntemperatuur 
 
Tabel B14.17 Gesimuleerde kerntemperatuur bij de verschillende fictieve inblaascondities (1 t/m 4, zie tabel 7.3) met invoer 
individuele lichaamskenmerken. In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale en 
maximale waarde per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

36.57 ± 0.02  
36.55-36.62 

37.23 ± 0.01  
37.22-37.25 

36.84 ± 0.01 
36.84-36.88

37.43 ± 0.01 
37.42-37.45

36.39 ± 0.02 
36.37-36.45

36.08 ± 0.02 
36.06-36.13

35.95 ± 0.03  
35.91-36.01 

36.10 ± 0.02 
36.08-36.15 

36.58 ± 0.52 
35.91-37.45

2 mean±std 
min-max 

36.59 ± 0.01  
36.58-36.62 

37.25 ± 0.02  
37.23-37.29 

36.87 ± 0.02 
36.85-36.90

37.45 ± 0.01 
37.43-37.47

36.41 ± 0.01 
36.40-36.44

36.08 ± 0.01 
36.07-36.12

35.96 ± 0.02  
35.94-36.01 

36.11 ± 0.01 
36.10-36.15 

36.59 ± 0.52 
35.94-37.47

3 mean±std 
min-max 

36.59 ± 0.01  
36.58-36.62 

37.25 ± 0.02  
37.23-37.28 

36.86 ± 0.01 
36.85-36.88

37.44 ± 0.01 
37.43-37.47

36.41 ± 0.01 
36.40-36.44

36.08 ± 0.02 
36.07-36.13

35.96 ± 0.02  
35.94-36.01 

36.11 ± 0.01 
36.10-36.15 

36.59 ± 0.52 
35.94-37.47

4 mean±std 
min-max 

36.59 ± 0.01  
36.58-36.62 

37.25 ± 0.02  
37.23-37.29 

36.87 ± 0.02 
36.85-36.90

37.45 ± 0.01 
37.43-37.47

36.41 ± 0.01 
36.40-36.44

36.08 ± 0.01 
36.07-36.12

35.96 ± 0.02  
35.94-36.01 

36.11 ± 0.01 
36.10-36.15 

36.59 ± 0.52 
35.94-37.47

tot mean±std 
min-max 

36.58 ± 0.02  
36.55-36.62 

37.25 ± 0.02  
37.22-37.29 

36.86 ± 0.02 
36.84-36.90

37.44 ± 0.01 
37.42-37.47

36.40 ± 0.01 
36.37-36.45

36.08 ± 0.02 
36.06-36.13

35.96 ± 0.02  
35.91-36.01 

36.11 ± 0.01  
36.08-36.15 

36.11 ± 0.01 
36.08-36.15

 
Thermische sensatie 
 
Tabel B14.18 Gesimuleerde thermische sensatie bij de verschillende fictieve inblaascondities (1 t/m 4, zie tabel 7.3) met 
invoer individuele lichaamskenmerken. In de tabel is achtereenvolgens het gemiddelde ± standaarddeviatie en de minimale 
en maximale waarde per proefpersoon en gemiddeld over alle proefpersonen weergegeven voor de afzonderlijke 
inblaascondities en voor alle condities tezamen. 

  pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 mean 

1 mean±std 
min-max 

-0.41 ± 0.02  
-0.44--0.35 

0.15 ± 0.07  
0.03-0.25 

-0.13 ± 0.02 
-0.16--0.10 

0.26 ± 0.06 
0.13-0.34 

-0.44 ± 0.05 
-0.53--0.35 

-0.39 ± 0.07 
-0.50--0.25 

-0.73 ± 0.11  
-0.91--0.52 

-0.51 ± 0.08  
-0.63--0.36 

-0.27 ± 0.32 
-0.91-0.34 

2 mean±std 
min-max 

-0.05 ± 0.09  
-0.21-0.10 

0.39 ± 0.10  
0.17-0.51 

0.19 ± 0.12 
-0.01-0.37 

0.44 ± 0.08 
0.25-0.54 

-0.13 ± 0.05 
-0.21--0.04 

-0.14 ± 0.01 
-0.15--0.13 

-0.43 ± 0.02  
-0.46--0.39 

-0.22 ± 0.01  
-0.24--0.20 

0.01 ± 0.30 
-0.46-0.54 

3 mean±std 
min-max 

-0.15 ± 0.06  
-0.25--0.06 

0.33 ± 0.10  
0.13-0.45 

0.10 ± 0.09 
-0.06-0.24 

0.39 ± 0.08 
0.21-0.48 

-0.22 ± 0.02 
-0.25--0.18 

-0.21 ± 0.02 
-0.24--0.18 

-0.51 ± 0.04  
-0.59--0.43 

-0.30 ± 0.01  
-0.32--0.27 

-0.07 ± 0.30 
-0.59-0.48 

4 mean±std 
min-max 

-0.05 ± 0.09  
-0.21-0.10 

0.39 ± 0.10  
0.17-0.51 

0.19 ± 0.12 
-0.01-0.37 

0.44 ± 0.08 
0.25-0.54 

-0.13 ± 0.05 
-0.21--0.04 

-0.14 ± 0.01 
-0.15--0.13 

-0.43 ± 0.02  
-0.46--0.39 

-0.22 ± 0.01  
-0.24--0.20 

0.01 ± 0.30 
-0.46-0.54 

tot mean±std 
min-max 

-0.17 ± 0.16  
-0.44-0.10 

0.32 ± 0.14  
0.03-0.51 

0.09 ± 0.16 
-0.16-0.37 

0.38 ± 0.11 
0.13-0.54 

-0.23 ± 0.14 
-0.53--0.04 

-0.22 ± 0.11 
-0.50--0.13 

-0.53 ± 0.14  
-0.91--0.39 

-0.31 ± 0.12  
-0.63--0.20 

-0.31 ± 0.12 
-0.63--0.20 

 
 
Grafieken 
Op de volgende pagina’s zijn voor alle proefpersonen de grafieken met het verloop van de 
gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur, kerntemperatuur en thermische sensatie 
weergegeven voor de verschillende (fictieve) inblaascondities.  
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Figuur B14.15 Gesimuleerde gemiddelde huidtemperatuur bij de vier (fictieve) inblaascondities. 
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Figuur B14.16 Gesimuleerde kerntemperatuur bij de vier (fictieve) inblaascondities. 
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Figuur B14.17 Gesimuleerde thermische sensatie bij de vier (fictieve) inblaascondities. 
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Figuur B14.18 Gemiddelde fysiologische respons en thermische sensatie bij de vier (fictieve) inblaascondities. 
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Figuur B14.19 Gemiddelde lokale huidtemperaturen bij de vier (fictieve) inblaascondities. 
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Figuur B14.20 Gemiddelde lokale huidtemperaturen bij de vier (fictieve) inblaascondities. 
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Bijlage 15. Resultaten gridmetingen 

Om het luchtstromingspatroon en de temperatuurverdeling in de ruimte in kaart te brengen zijn bij 
alle inblaascondities gridmetingen in de ruimte verricht. Voor deze metingen is een meetpaal 
gebruikt, waarbij op zeven verschillende hoogtes, iedere 40cm, zowel de luchtsnelheid als de 
luchttemperatuur is gemeten. Deze meetpaal is op verschillende afstanden van het 
ventilatierooster gepositioneerd, waarbij op ieder meetpunt gedurende 90 minuten metingen zijn 
verricht. Deze lange meetperiode is noodzakelijk om de cyclische variatie in de 
ruimteluchttemperatuur en radiatortemperatuur uit te middelen. Bij de inblaascondities met de lage 
inblaastemperatuur (high cool 10°C en low cool 10°C) treedt de grootste variatie op in 
luchtsnelheid en luchttemperatuur. Bij deze inblaascondities is daarom gekozen voor 10 
meetposities. Bij de inblaascondities met de hoge inblaastemperatuur (high cool 20°C en low cool 
20°C) is de variatie over de ruimte klein, waardoor de ruimte met 6 meetposities voldoende in 
kaart kan worden gebracht. De meetposities die bij de verschillende inblaascondities zijn gebruikt, 
zijn weergegeven in figuur B15.1. 
 

Figuur B15.0.1 Meetposities gridmetingen (rood: lage inblaastemperatuur; zwart: hoge inblaastemperatuur). 
 
Voor de gridmetingen is het van belang dat de omgevingscondities gelijk zijn gedurende de 
metingen op de verschillende meetposities en bij de verschillende inblaascondities. De 
omgevingscondities die kunnen worden ingesteld, zijn goed constant gebleven (zie tabel B15.1). 
Helaas heeft het buitenklimaat ook veel invloed op de condities die in de ruimte ontstaan (zie 
paragraaf 6.2). Er is daarom zoveel mogelijk geprobeerd de metingen bij gelijke 
buitentemperaturen uit te voeren. Doordat de metingen op verschillende dagen zijn verricht, zijn 
hierdoor toch verschillen in de binnencondities ontstaan (zie tabel B15.1).  
 
In navolgende subparagrafen worden de resultaten van de gridmetingen die bij de verschillende 
inblaascondities zijn uitgevoerd besproken. Hierbij worden de resultaten zowel in tabellen als in 
contourplots weergegeven. In de tabellen staat voor de luchtsnelheid, de turbulentie-intensiteit en 
de luchttemperatuur voor ieder meetpunt de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie en de 
minimale en maximale waarde vermeld. De contourplots geven een beeld van deze grootheden 
over de gehele ruimte. Voor de inblaascondities high cool 10°C (conditie 1) en low cool 10°C 
(conditie 3) zijn ook contourplots weergegeven van de resultaten wanneer de radiatoren 
respectievelijk heet en koud zijn. Het aan- of uitstaan van de radiatoren heeft namelijk invloed op 
de luchtstroming en de luchttemperatuur in de ruimte. Bij de inblaascondities high cool 20°C 
(conditie 2) en low cool 20°C (conditie 4) hebben de radiatoren niet aangestaan. Voor deze 
condities worden daarom alleen contourplots van de gemiddelde waarden gegeven.  
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Tabel B15.1 Gemeten omgevingscondities gedurende de gridmetingen bij de verschillende inblaascondities. In de tabel 
wordt zowel de gemiddelde waarde ± de standaarddeviatie als de minimale en maximale waarde weergegeven. 

Inblaasconditie 
 

High cool 10°C High cool 20°C Low cool 10°C Low cool 20°C

Truimte [°C] mean±std 
min-max 

21.01 ± 0.47  
20.08-21.97 

21.25 ± 0.16  
20.95-21.75 

20.85 ± 0.52 
19.90-21.71 

21.33 ± 0.17  
20.88-21.78 

Tinblaas [°C] mean±std 
min-max 

9.44 ± 0.05  
9.02-9.58 

20.06 ± 0.13  
19.58-20.26 

9.30 ± 0.19  
8.37-10.49 

20.77 ± 0.35  
17.97-21.14 

Tstraling [°C] mean±std 
min-max 

20.66 ± 0.37  
19.91-21.56 

20.59 ± 0.33  
18.72-21.60 

20.15 ± 0.34  
19.11-21.68 

20.83 ± 0.24  
19.61-21.34 

Tradiator [°C] mean±std 
min-max 

56.85 ± 17.70  
24.90-81.07 

25.54 ± 6.16  
20.80-45.46 

58.70 ± 17.68  
28.70-81.36 

22.78 ± 2.81  
20.80-30.70 

Tbuiten [°C] mean±std 
min-max 

6.63 ± 0.88  
6.00-9.40 

9.49 ± 2.16  
5.40-12.68 

5.98 ± 1.45  
2.00-8.44 

9.48 ± 1.86  
4.90-12.92 

Inblaasdebiet [dm3s-1] mean±std 
min-max 

45.69 ± 0.90  
42.48-48.76 

45.23 ± 0.89  
42.30-47.94 

33.40 ± 1.28  
29.04-36.12 

31.38 ± 1.60  
27.90-36.09 

Irradiantie zon [Wm-2] mean±std 
min-max 

179.14 ± 35.95  
163.64-291.71 -* -* -* 

* Meting is mislukt. 
 

15.1 Inblaasconditie high cool 10°C 
Bij inblaasconditie high cool 10°C wordt een grote hoeveelheid koude lucht via de 
ventilatieroosters in de ruimte gebracht. In figuur B15.1 is de gemiddelde luchtsnelheid en de 
gemiddelde luchttemperatuur bij deze inblaasconditie te zien. Hieruit blijkt dat de worp van de 
koude inblaaslucht vrij klein is (ongeveer 0,9m). De proefpersonen zaten gedurende de 
meetsessies aan het einde van deze worp. De luchtsnelheid is op deze positie het hoogst op een 
hoogte van 1,0m (ter hoogte van de nek). In de contourplot van de luchtsnelheid is ook te zien dat 
de luchtsnelheid ter plaatse van de ruimtebegrenzingen hoger is dan in het midden van de ruimte. 
Er ontstaat dus een rondgaande luchtstroming, waarbij de luchtsnelheid in het midden van de 
ruimte erg laag is (<0,05m/s). 
 
De temperatuurverschillen over de hoogte van de ruimte blijken bij deze inblaasconditie behoorlijk 
groot te zijn (>3°C). Aan het begin van de worp is de luchttemperatuur erg laag (12,0°C). De 
ingeblazen lucht mengt echter snel met de ruimtelucht, waardoor de luchttemperatuur aan het eind 
van de worp niet veel meer afwijkt van de luchttemperatuur in de rest van de ruimte. Direct onder 
het plafond bereikt de luchttemperatuur de hoogste waarde, ruim 23°C. Gedurende de 
gridmetingen lag de buitenluchttemperatuur lager dan de binnenluchttemperatuur. Dit heeft tot 
gevolg dat ook de glastemperatuur lager is en er in lichte mate koudeval optreedt. In de 
meetresultaten is dit ook te zien. Op de meetpositie onder het raam is de luchttemperatuur 
namelijk aanzienlijk lager dan op de omringende meetposities. 
 
Zoals hiervoor al vermeld, zijn de resultaten van de gridmetingen gemiddeld over een periode van 
90 minuten om de invloed van de cyclische variatie van de radiator- en ruimteluchttemperatuur uit 
te middelen. Er wordt echter verwacht dat het al dan niet warm zijn van de radiatoren invloed heeft 
op het luchtstromingspatroon en de temperatuurverdeling in de ruimte. Er is daarom ook gekeken 
naar gemiddelde waarden van de meetdata over een periode dat de radiatoren warm waren en 
over een periode dat de radiatoren koud waren. Uit de resultaten blijkt dat de invloed van de 
radiator op het luchtstromingspatroon niet erg groot is (zie figuur B15.2 en B15.3). De worp is 
nagenoeg gelijk van vorm, maar wordt wanneer de radiatoren warm zijn net wat eerder afgebogen 
dan wanneer de radiatoren koud zijn. De temperatuurverdeling in de ruimte is ook nagenoeg 
hetzelfde (zie figuur B15.2 en B15.3). Het enige verschil is dat de luchttemperatuur op alle 
meetpunten ongeveer 1,0°C hoger is wanneer de radiatoren warm zijn dan wanneer de radiatoren 
koud zijn. 
 
 



“Thermisch comfort bij een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer” Bijlage 15
 

 B91
 
 

Tabel B15.2 Gemeten luchtsnelheid [m/s] (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur 
B15.1) bij inblaasconditie high cool 10°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

1.05 ± 0.08  
0.86-1.30 

0.15 ± 0.04  
0.08-0.28 

0.17 ± 0.05  
0.06-0.32 

0.15 ± 0.05  
0.04-0.30 

0.12 ± 0.05  
0.03-0.26 

0.07 ± 0.03  
0.02-0.19 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.13 

0.5 mean±std 
min-max 

0.11 ± 0.02  
0.06-0.16 

0.37 ± 0.08  
0.13-0.54 

0.30 ± 0.09  
0.07-0.51 

0.21 ± 0.06  
0.05-0.38 

0.17 ± 0.06  
0.05-0.37 

0.09 ± 0.04  
0.03-0.22 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.9 mean±std 
min-max 

0.13 ± 0.02  
0.08-0.19 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.13 

0.11 ± 0.06  
0.03-0.37 

0.21 ± 0.07  
0.05-0.36 

0.24 ± 0.06  
0.06-0.39 

0.17 ± 0.05  
0.04-0.31 

0.08 ± 0.02  
0.03-0.17 

1.3 mean±std 
min-max 

0.14 ± 0.02  
0.08-0.20 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.12 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.11 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.13 

0.10 ± 0.04  
0.03-0.27 

0.14 ± 0.04  
0.04-0.25 

0.14 ± 0.03  
0.04-0.22 

1.7 mean±std 
min-max 

0.14 ± 0.02  
0.08-0.22 

0.06 ± 0.03  
0.03-0.12 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.10 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.07 ± 0.02  
0.02-0.15 

0.11 ± 0.03  
0.02-0.21 

0.17 ± 0.02  
0.10-0.25 

2.1 mean±std 
min-max 

0.15 ± 0.03  
0.08-0.22 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.11 

0.04 ± 0.01  
0.01-0.08 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.11 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.13 

0.12 ± 0.03  
0.05-0.20 

0.17 ± 0.03  
0.08-0.26 

2.9 mean±std 
min-max 

0.15 ± 0.03  
0.07-0.29 

0.05 ± 0.02  
0.03-0.11 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.13 

0.12 ± 0.03  
0.03-0.19 

0.13 ± 0.02  
0.07-0.20 

0.17 ± 0.03  
0.10-0.22 

3.7 mean±std 
min-max 

0.13 ± 0.03  
0.06-0.24 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.15 

0.13 ± 0.03  
0.02-0.20 

0.14 ± 0.03  
0.05-0.20 

0.14 ± 0.03  
0.05-0.21 

4.5 mean±std 
min-max 

0.09 ± 0.02  
0.04-0.18 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.18 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.10 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.14 

0.11 ± 0.03  
0.04-0.17 

0.11 ± 0.03  
0.03-0.18 

0.12 ± 0.02  
0.06-0.20 

A
fs

ta
nd

 to
t r

oo
st

er
 [m

] 

4.9 mean±std 
min-max 

0.17 ± 0.06  
0.07-0.35 

0.13 ± 0.06  
0.03-0.34 

0.10 ± 0.05  
0.03-0.33 

0.09 ± 0.03  
0.04-0.23 

0.10 ± 0.02  
0.05-0.15 

0.10 ± 0.02  
0.04-0.14 

0.11 ± 0.02  
0.06-0.17 

 
Tabel B15.3 Turbulentie-intensiteit [%] (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) 
bij inblaasconditie high cool 10°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

16.16 ± 1.59  
9.81-20.91 

31.31 ± 8.28  
11.24-58.72 

29.64 ± 9.71  
12.64-76.28 

34.99 ± 11.60 
10.90-77.27 

37.11 ± 12.64 
13.36-92.29 

40.74 ± 12.03  
15.85-91.32 

27.68 ± 10.28 
7.01-66.75 

0.5 mean±std 
min-max 

16.17 ± 5.46  
6.40-47.30 

26.98 ± 9.36  
12.88-66.09 

25.14 ± 9.01  
11.52-61.44 

28.30 ± 9.21  
11.17-64.76 

33.56 ± 10.99 
14.33-72.94 

39.15 ± 12.60  
16.36-80.35 

29.69 ± 10.36 
8.19-69.56 

0.9 mean±std 
min-max 

15.25 ± 5.19  
5.89-40.40 

23.97 ± 8.57  
8.01-54.01 

38.03 ± 12.50 
10.87-78.83 

33.54 ± 12.41 
12.76-75.28 

28.96 ± 10.07 
12.34-83.18 

30.35 ± 10.24  
12.54-72.73 

30.74 ± 10.03 
9.51-77.15 

1.3 mean±std 
min-max 

15.23 ± 5.13  
6.07-36.15 

20.35 ± 8.77  
5.40-49.59 

18.85 ± 8.73  
5.61-64.43 

30.30 ± 12.62 
10.83-93.69 

44.01 ± 14.43 
11.33-94.64 

30.48 ± 10.38  
11.49-85.42 

22.09 ± 8.46  
7.19-57.40 

1.7 mean±std 
min-max 

15.93 ± 4.97  
7.28-40.75 

19.61 ± 10.34 
4.67-63.10 

18.05 ± 9.06  
3.77-55.02 

19.23 ± 7.54  
5.02-58.75 

28.14 ± 11.29 
9.03-83.88 

27.90 ± 10.36  
9.50-75.90 

16.54 ± 5.49  
6.33-47.84 

2.1 mean±std 
min-max 

18.81 ± 5.86  
7.94-46.22 

20.22 ± 8.36  
4.62-53.49 

20.03 ± 9.24  
5.82-58.30 

20.43 ± 8.08  
5.51-55.41 

24.11 ± 9.08  
7.13-77.68 

24.12 ± 8.95  
7.78-61.76 

15.01 ± 4.90  
5.73-34.65 

2.9 mean±std 
min-max 

21.48 ± 6.41  
8.39-46.25 

24.30 ± 8.31  
7.51-66.07 

17.16 ± 6.70  
5.38-45.40 

21.82 ± 8.40  
6.53-62.64 

21.68 ± 7.69  
8.01-63.63 

17.06 ± 5.87  
4.82-40.13 

12.86 ± 3.69  
6.28-27.33 

3.7 mean±std 
min-max 

27.86 ± 8.62  
10.92-65.79 

27.72 ± 11.61 
8.09-76.00 

18.24 ± 6.95  
6.21-58.89 

24.08 ± 9.27  
7.66-65.37 

20.33 ± 8.15  
7.18-61.58 

17.95 ± 5.92  
6.69-41.84 

14.07 ± 4.52  
6.86-43.27 

4.5 mean±std 
min-max 

33.14 ± 8.93  
15.97-63.51 

28.81 ± 9.34  
8.84-62.41 

18.70 ± 6.41  
7.21-56.82 

21.37 ± 7.83  
5.91-52.47 

19.39 ± 6.98  
7.91-59.83 

20.34 ± 8.52  
6.95-61.51 

15.78 ± 5.16  
7.00-40.27 
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4.9 mean±std 
min-max 

36.00 ± 9.24  
13.38-79.52 

38.71 ± 12.91 
11.23-90.50 

36.50 ± 14.94 
8.09-97.11 

23.04 ± 10.39 
8.12-77.72 

19.48 ± 6.27  
8.49-46.66 

22.32 ± 7.57  
8.72-58.71 

17.71 ± 5.72  
8.21-43.37 

 
Tabel B15.4 Gemeten luchttemperatuur [°C] (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur 
B15.1) bij inblaasconditie high cool 10°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

12.01 ± 0.30  
11.46-12.53 

20.97 ± 0.39  
20.22-21.68 

20.84 ± 0.44  
20.06-21.49 

20.85 ± 0.45  
20.04-21.49 

20.70 ± 0.43  
19.96-21.30 

20.47 ± 0.38  
19.81-21.06 

19.99 ± 0.23  
19.56-20.45 

0.5 mean±std 
min-max 

22.25 ± 0.84  
19.45-23.45 

19.80 ± 0.92  
18.35-21.38 

20.32 ± 0.56  
19.22-21.14 

20.63 ± 0.59  
19.52-21.51 

20.63 ± 0.59  
19.63-21.47 

20.55 ± 0.54  
19.63-21.33 

20.29 ± 0.33  
19.71-20.88 

0.9 mean±std 
min-max 

22.81 ± 0.90  
21.36-24.06 

22.19 ± 0.75  
20.94-23.25 

20.77 ± 0.75  
19.42-21.76 

20.63 ± 0.73  
19.42-21.62 

20.60 ± 0.67  
19.54-21.50 

20.59 ± 0.64  
19.53-21.45 

20.49 ± 0.51  
19.64-21.23 

1.3 mean±std 
min-max 

22.95 ± 0.98  
21.39-24.26 

22.31 ± 0.78  
21.09-23.41 

21.25 ± 0.47  
20.49-21.95 

21.22 ± 0.49  
20.34-21.95 

20.86 ± 0.62  
19.82-21.72 

20.69 ± 0.70  
19.57-21.62 

20.54 ± 0.64  
19.50-21.41 

1.7 mean±std 
min-max 

23.03 ± 0.99  
21.46-24.35 

22.34 ± 0.71  
21.27-23.34 

21.49 ± 0.41  
20.83-22.05 

21.46 ± 0.41  
20.84-22.07 

21.09 ± 0.50  
20.26-21.83 

20.79 ± 0.64  
19.74-21.64 

20.58 ± 0.63  
19.58-21.44 

2.1 mean±std 
min-max 

23.31 ± 0.53  
22.44-24.13 

22.82 ± 0.45  
22.14-23.53 

21.61 ± 0.25  
21.21-21.99 

21.59 ± 0.24  
21.17-21.92 

21.25 ± 0.26  
20.82-21.63 

20.91 ± 0.35  
20.35-21.45 

20.37 ± 0.28  
19.72-20.92 

2.9 mean±std 
min-max 

23.25 ± 0.70  
22.14-24.32 

22.67 ± 0.54  
21.81-23.48 

21.75 ± 0.32  
21.24-22.23 

21.65 ± 0.37  
20.97-22.22 

21.26 ± 0.41  
20.60-21.91 

21.06 ± 0.43  
20.36-21.75 

20.86 ± 0.43  
20.20-21.53 

3.7 mean±std 
min-max 

23.14 ± 0.94  
21.73-24.62 

22.34 ± 0.71  
21.25-23.50 

21.92 ± 0.47  
21.20-22.64 

21.53 ± 0.53  
20.54-22.39 

21.14 ± 0.60  
20.22-22.06 

20.98 ± 0.65  
19.96-21.98 

20.88 ± 0.65  
19.86-21.89 

4.5 mean±std 
min-max 

22.64 ± 0.84  
21.42-24.00 

22.17 ± 0.56  
21.33-23.10 

21.84 ± 0.38  
21.20-22.43 

21.71 ± 0.46  
20.86-22.43 

21.39 ± 0.57  
20.54-22.26 

21.36 ± 0.74  
20.24-22.52 

21.22 ± 0.73  
20.16-22.46 
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4.9 mean±std 
min-max 

22.16 ± 0.60  
21.31-23.18 

21.99 ± 0.37  
21.41-22.62 

21.61 ± 0.26  
21.12-22.06 

21.61 ± 0.27  
21.16-22.07 

21.56 ± 0.35  
21.08-22.17 

22.01 ± 0.73  
20.96-23.30 

21.60 ± 0.71  
20.69-22.93 
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Figuur B15.1 Resultaten gridmetingen (gemiddeld over hele meetperiode) bij inblaascondities high cool 10°C. 
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Figuur B15.2 Resultaten gridmetingen (gemiddelde periode dat radiatoren heet zijn) bij inblaascondities high cool 10°C. 
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Figuur B15.3 Resultaten gridmetingen (gemiddelde periode dat radiatoren koud zijn) bij inblaascondities high cool 10°C. 
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15.2 Inblaasconditie high cool 20°C 
Wanneer lucht met een temperatuur wordt ingeblazen die nagenoeg gelijk is aan de 
ruimteluchttemperatuur, blijft de ruimteluchttemperatuur op de juiste waarde zonder dat de 
radiatoren ingeschakeld dienen te worden. Zoals in figuur B15.4 te zien is, blijft de ingeblazen 
lucht langs het plafond stromen en wordt afgeremd wanneer deze verder de ruimte in komt. 
Hierdoor ligt de luchtsnelheid alleen ter hoogte van het plafond wat hoger dan in de rest van de 
ruimte. In vrijwel de gehele ruimte is de luchtsnelheid lager dan 0,10m/s. Bij deze conditie is de 
luchtsnelheid ter plaatse van de ruimtebegrenzingen niet hoger dan in het midden van de ruimte. 
Dit komt waarschijnlijk doordat de radiatoren geen warmte afgeven, waardoor geen luchtstroming 
in de ruimte op gang wordt gebracht. 
 
De temperatuurverschillen die in de ruimte over de hoogte optreden, zijn bij deze inblaasconditie 
veel kleiner (<2,0°C) dan bij de inblaascondities waarbij koude lucht in de ruimte wordt geblazen 
(high cool 10°C en low cool 10°C), zie figuur B15.4. Wel valt hier op dat onder het raam op 
vloerhoogte de luchttemperatuur aanzienlijk lager is dan in de rest van de ruimte. Waarschijnlijk 
wordt deze lagere temperatuur veroorzaakt door koudeval. De wat hogere luchttemperaturen op 
een afstand van 4,5m van het rooster worden veroorzaakt doordat tijdens de metingen op deze 
meetpositie de radiatoren gedurende een korte periode hebben aangestaan. 
 
Doordat bij deze inblaasconditie de radiatoren niet zijn ingeschakeld, is het niet mogelijk te 
bepalen wat de invloed van het warm of koud zijn van de radiatoren is op het 
luchtstromingspatroon en de temperatuurverdeling in de ruimte. 
 
Tabel B15.5 Gemeten luchtsnelheid (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) 
bij inblaasconditie high cool 20°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

0.50 ± 0.02  
0.44-0.58 

0.05 ± 0.01  
0.04-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.07 

0.04 ± 0.00  
0.02-0.05 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.12 

0.12 ± 0.01  
0.08-0.16 

0.5 mean±std 
min-max 

0.40 ± 0.06  
0.24-0.56 

0.11 ± 0.01  
0.07-0.13 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.11 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.04 ± 0.01  
0.03-0.08 

0.04 ± 0.00  
0.02-0.05 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.12 

1.7 mean±std 
min-max 

0.18 ± 0.04  
0.07-0.29 

0.08 ± 0.02  
0.04-0.15 

0.08 ± 0.01  
0.04-0.11 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.03 ± 0.00  
0.02-0.05 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.10 

2.9 mean±std 
min-max 

0.07 ± 0.04  
0.02-0.21 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.14 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.12 

0.07 ± 0.01  
0.03-0.19 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.12 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.12 

0.06 ± 0.01  
0.04-0.14 

4.5 mean±std 
min-max 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.11 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.09 

0.08 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.10 

0.04 ± 0.02  
0.03-0.11 
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4.9 mean±std 
min-max 

0.04 ± 0.01  
0.01-0.07 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.10 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.09 

0.08 ± 0.01  
0.04-0.11 

0.09 ± 0.01  
0.06-0.11 

0.08 ± 0.01  
0.05-0.11 

0.05 ± 0.02  
0.03-0.11 

 
Tabel B15.6 Turbulentie-intensiteit (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) bij 
inblaasconditie high cool 20°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

19.28 ± 1.30  
16.04-23.07 

15.92 ± 4.39  
5.85-32.77 

13.80 ± 6.22  
4.63-42.90 

8.68 ± 4.41  
3.77-31.36 

13.77 ± 5.39  
5.36-54.02 

51.56 ± 14.44  
16.34-100.00 

22.27 ± 4.63  
11.00-40.35 

0.5 mean±std 
min-max 

20.90 ± 3.92  
11.73-35.55 

8.28 ± 2.77  
3.51-24.77 

10.98 ± 5.90  
3.18-47.05 

13.19 ± 5.94  
3.75-32.85 

8.95 ± 4.94  
3.84-40.01 

8.11 ± 3.16  
3.81-22.41 

23.81 ± 8.87  
7.40-58.53 

1.7 mean±std 
min-max 

27.79 ± 8.84  
10.56-76.08 

23.30 ± 8.91  
6.90-54.55 

9.85 ± 4.62  
3.21-42.75 

10.40 ± 4.05  
3.35-32.77 

12.30 ± 6.46  
4.10-42.53 

8.96 ± 4.10  
4.19-27.73 

11.78 ± 4.41  
3.70-28.33 

2.9 mean±std 
min-max 

32.60 ± 13.56  
9.62-100.00 

29.56 ± 10.59 
6.72-70.33 

20.53 ± 9.85  
4.27-54.72 

12.68 ± 6.49  
4.01-49.54 

11.78 ± 6.51  
4.00-44.14 

6.56 ± 3.69  
3.53-43.84 

9.25 ± 5.22  
4.00-48.07 

4.5 mean±std 
min-max 

20.07 ± 10.16  
5.51-58.32 

18.95 ± 9.19  
6.23-43.76 

23.11 ± 10.27 
6.72-55.30 

17.67 ± 6.67  
7.28-35.27 

19.85 ± 9.37  
4.09-48.84 

11.09 ± 7.06  
4.43-35.69 

12.25 ± 5.70  
5.23-35.11 
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4.9 mean±std 
min-max 

21.90 ± 9.86  
5.43-49.01 

18.04 ± 7.45  
6.50-44.10 

17.51 ± 6.38  
7.01-37.81 

15.55 ± 5.34  
6.29-32.46 

14.90 ± 3.94  
7.95-25.29 

15.78 ± 6.21  
6.06-40.89 

17.11 ± 7.27  
6.23-45.09 
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Tabel B15.7 Gemeten luchttemperatuur (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur 
B15.1) bij inblaasconditie high cool 20°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

20.16 ± 0.13  
19.84-20.29 

21.99 ± 0.28  
21.59-22.37 

21.83 ± 0.17  
21.58-22.06 

21.87 ± 0.12  
21.69-22.03 

21.18 ± 0.10  
21.03-21.49 

19.96 ± 0.09  
19.74-20.13 

19.36 ± 0.16  
19.08-19.58 

0.5 mean±std 
min-max 

20.75 ± 0.09  
20.63-21.00 

21.66 ± 0.07  
21.58-21.90 

21.55 ± 0.06  
21.47-21.80 

21.65 ± 0.06  
21.55-21.79 

21.30 ± 0.06  
21.04-21.43 

20.76 ± 0.12  
20.22-20.91 

20.16 ± 0.12  
19.79-20.41 

1.7 mean±std 
min-max 

21.42 ± 0.11  
21.22-21.64 

21.84 ± 0.06  
21.70-21.94 

21.72 ± 0.05  
21.64-21.85 

21.82 ± 0.05  
21.70-21.96 

21.67 ± 0.08  
21.38-21.87 

21.29 ± 0.14  
20.97-21.63 

20.27 ± 0.16  
19.97-20.62 

2.9 mean±std 
min-max 

21.64 ± 0.05  
21.51-21.74 

21.72 ± 0.05  
21.58-21.87 

21.70 ± 0.04  
21.60-21.79 

21.84 ± 0.04  
21.77-21.93 

21.77 ± 0.02  
21.70-21.82 

21.55 ± 0.09  
21.31-21.68 

20.68 ± 0.07  
20.50-20.84 

4.5 mean±std 
min-max 

22.42 ± 0.06  
22.26-22.47 

22.34 ± 0.05  
22.22-22.39 

22.15 ± 0.04  
22.09-22.21 

22.29 ± 0.03  
22.24-22.35 

22.14 ± 0.03  
22.05-22.18 

22.03 ± 0.04  
21.92-22.07 

21.53 ± 0.04  
21.41-21.59 
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4.9 mean±std 
min-max 

21.94 ± 0.01  
21.92-21.97 

22.09 ± 0.03  
22.03-22.14 

21.86 ± 0.03  
21.80-21.92 

22.01 ± 0.03  
21.95-22.08 

21.94 ± 0.04  
21.87-22.00 

21.76 ± 0.04  
21.69-21.86 

21.60 ± 0.02  
21.55-21.65 
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Figuur B15.4 Resultaten gridmetingen (gemiddelde hele meetperiode) bij inblaascondities high cool 20°C. 
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15.3 Inblaasconditie low cool 10°C 
In figuur B15.5 is de gemiddelde luchtsnelheid en de gemiddelde luchttemperatuur bij 
inblaasconditie low cool 10°C te zien. De koude lucht die via het rooster in de ruimte wordt 
gebracht, ‘valt’ vrijwel direct naar beneden. Hierdoor is de luchtsnelheid net boven de vloer vrij 
hoog (>0,15m/s). Ook bij deze inblaasconditie is de luchtsnelheid ter plaatse van de 
ruimtebegrenzingen hoger dan in het midden van de ruimte. De zone waarin de luchtsnelheid laag 
is (<0,05m/s), is echter aanzienlijk groter dan bij inblaasconditie high cool 10°C.  
 
De temperatuurverschillen in de ruimte zijn bij deze inblaasconditie erg groot (>3°C). In de worp 
en net boven de vloer is de luchttemperatuur het laagst, bij de radiatoren en net onder het plafond 
is de luchttemperatuur het hoogst. 
 
Bij deze inblaasconditie is ook gekeken wat het effect van het warm of koud zijn van de radiatoren 
is op het luchtstromingspatroon en de temperatuurverdeling in de ruimte (zie figuur B15.6 en 
B15.7). De temperatuur van de radiatoren blijkt ook hier het luchtstromingspatroon nauwelijks te 
beïnvloeden. Wel is er een groot effect op de luchttemperatuur. Wanneer de radiatoren warm zijn, 
is het temperatuurverschil over de hoogte van de ruimte ruim 4°C, terwijl dit temperatuurverschil 
minder dan 3°C is wanneer de radiatoren koud zijn. Ook hier is de luchttemperatuur in alle 
meetpunten ongeveer 1,0 tot 2,0°C hoger wanneer de radiatoren warm zijn dan wanneer deze 
koud zijn. 
 
Tabel B15.8 Gemeten luchtsnelheid (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) 
bij inblaasconditie low cool 10°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

0.91 ± 0.05  
0.78-1.02 

0.35 ± 0.05  
0.22-0.45 

0.24 ± 0.07  
0.06-0.35 

0.18 ± 0.04  
0.04-0.28 

0.21 ± 0.04  
0.08-0.32 

0.14 ± 0.03  
0.06-0.22 

0.13 ± 0.01  
0.08-0.16 

0.5 mean±std 
min-max 

0.09 ± 0.02  
0.04-0.16 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.08 ± 0.03  
0.02-0.18 

0.08 ± 0.02  
0.03-0.16 

0.17 ± 0.02  
0.08-0.21 

0.9 mean±std 
min-max 

0.11 ± 0.02  
0.05-0.16 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.12 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.14 

0.09 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.16 ± 0.03  
0.09-0.23 

1.3 mean±std 
min-max 

0.12 ± 0.02  
0.05-0.18 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.07 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.13 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.15 

0.08 ± 0.02  
0.03-0.17 

0.13 ± 0.05  
0.02-0.20 

1.7 mean±std 
min-max 

0.11 ± 0.02  
0.07-0.17 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.07 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.07 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.13 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.15 

0.09 ± 0.02  
0.02-0.16 

0.10 ± 0.05  
0.02-0.19 

2.1 mean±std 
min-max 

0.10 ± 0.03  
0.04-0.17 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.10 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.13 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.13 

0.08 ± 0.03  
0.04-0.17 

2.9 mean±std 
min-max 

0.10 ± 0.03  
0.04-0.18 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.06 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.07 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.15 

0.09 ± 0.03  
0.02-0.17 

0.10 ± 0.03  
0.04-0.17 

3.7 mean±std 
min-max 

0.09 ± 0.02  
0.04-0.18 

0.05 ± 0.02  
0.02-0.12 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.07 ± 0.03  
0.02-0.15 

0.09 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.11 ± 0.02  
0.06-0.17 

4.5 mean±std 
min-max 

0.08 ± 0.02  
0.04-0.16 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.05 ± 0.02  
0.03-0.10 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.11 

0.06 ± 0.02  
0.02-0.14 

0.08 ± 0.03  
0.02-0.15 

0.10 ± 0.01  
0.06-0.15 
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4.9 mean±std 
min-max 

0.22 ± 0.06  
0.06-0.37 

0.17 ± 0.06  
0.04-0.36 

0.12 ± 0.04  
0.04-0.25 

0.07 ± 0.02  
0.03-0.15 

0.07 ± 0.01  
0.04-0.12 

0.07 ± 0.01  
0.03-0.11 

0.09 ± 0.01  
0.05-0.11 

 
Tabel B15.9 Turbulentie-intensiteit (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) bij 
inblaasconditie low cool 10°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

13.02 ± 2.55  
7.83-21.48 

18.07 ± 3.85  
11.22-34.97 

26.26 ± 12.08 
9.73-82.58 

26.69 ± 9.61  
9.89-66.96 

22.15 ± 6.79  
10.67-53.82 

30.32 ± 10.13  
13.24-72.15 

17.72 ± 4.54  
9.03-38.30 

0.5 mean±std 
min-max 

19.87 ± 6.55  
8.48-53.94 

23.93 ± 10.10 
6.00-63.43 

22.56 ± 9.76  
6.21-70.05 

30.45 ± 12.02 
7.57-81.57 

37.63 ± 12.87 
8.65-87.99 

32.41 ± 12.18  
9.65-81.45 

14.91 ± 4.61  
7.17-37.63 

0.9 mean±std 
min-max 

15.95 ± 5.05  
5.77-40.73 

18.22 ± 9.95  
4.52-60.63 

16.29 ± 8.94  
4.48-49.11 

17.74 ± 7.80  
4.76-48.97 

24.26 ± 9.33  
6.90-71.36 

22.77 ± 8.40  
8.54-64.19 

13.31 ± 4.00  
5.72-37.07 

1.3 mean±std 
min-max 

15.30 ± 5.24  
6.52-41.49 

17.18 ± 9.08  
4.34-55.00 

16.27 ± 8.55  
3.73-48.29 

17.05 ± 8.40  
4.27-62.05 

22.23 ± 9.13  
5.56-60.30 

23.87 ± 9.41  
7.80-73.80 

15.23 ± 5.86  
6.99-49.70 

1.7 mean±std 
min-max 

16.31 ± 4.80  
6.85-42.43 

15.30 ± 6.97  
4.90-43.99 

14.75 ± 7.86  
4.50-53.09 

16.12 ± 8.62  
4.53-49.59 

24.44 ± 10.33 
5.54-68.87 

22.79 ± 9.55  
6.82-58.89 

15.76 ± 6.08  
6.09-43.14 

2.1 mean±std 
min-max 

20.39 ± 7.08  
7.74-49.22 

19.75 ± 9.08  
5.60-52.97 

15.34 ± 8.12  
3.88-52.45 

17.76 ± 7.78  
4.76-49.93 

18.61 ± 10.28 
4.18-71.21 

21.29 ± 9.34  
5.22-55.81 

12.71 ± 5.49  
4.19-45.34 

2.9 mean±std 
min-max 

28.25 ± 9.21  
10.80-60.61 

19.62 ± 9.08  
5.08-60.45 

13.55 ± 6.93  
4.34-52.48 

12.90 ± 7.66  
3.64-43.14 

18.76 ± 10.34 
3.82-74.92 

16.02 ± 6.54  
5.59-48.40 

10.06 ± 3.34  
3.91-30.51 

3.7 mean±std 
min-max 

33.03 ± 10.26  
9.39-67.28 

24.21 ± 10.73 
6.08-71.68 

17.30 ± 8.38  
4.80-55.95 

13.42 ± 7.53  
4.09-49.29 

19.41 ± 10.65 
3.92-63.34 

15.82 ± 6.81  
4.94-48.59 

10.40 ± 3.38  
3.93-26.65 

4.5 mean±std 
min-max 

29.83 ± 8.51  
7.75-65.66 

26.98 ± 10.57 
7.23-70.20 

16.42 ± 6.32  
5.75-44.95 

15.07 ± 7.71  
4.42-44.15 

18.79 ± 11.38 
3.99-63.45 

19.16 ± 9.09  
4.67-57.81 

11.39 ± 4.23  
4.66-28.99 
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4.9 mean±std 
min-max 

36.68 ± 7.84  
18.70-76.61 

40.80 ± 11.16 
11.44-84.93 

37.91 ± 14.13 
9.75-100.00 

25.71 ± 12.16 
7.16-84.88 

19.04 ± 6.59  
5.00-48.20 

15.49 ± 6.28  
4.45-39.01 

13.37 ± 5.79  
4.56-41.94 
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Tabel B15.10 Gemeten luchttemperatuur (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur 
B15.1) bij inblaasconditie low cool 10°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

13.80 ± 0.48  
12.94-14.69 

20.10 ± 0.95  
18.40-21.78 

20.40 ± 0.98  
18.73-21.80 

20.47 ± 0.81  
19.13-21.60 

20.30 ± 0.68  
19.19-21.28 

20.03 ± 0.57  
19.10-20.88 

19.51 ± 0.46  
18.79-20.20 

0.5 mean±std 
min-max 

22.88 ± 0.75  
20.98-23.85 

22.81 ± 0.63  
21.44-23.67 

21.33 ± 0.41  
20.51-21.90 

21.17 ± 0.38  
20.51-21.71 

20.78 ± 0.42  
19.98-21.34 

20.29 ± 0.35  
19.61-20.81 

19.56 ± 0.29  
19.03-20.11 

0.9 mean±std 
min-max 

22.81 ± 0.92  
21.41-24.18 

22.48 ± 0.81  
21.28-23.71 

21.17 ± 0.36  
20.63-21.71 

21.07 ± 0.33  
20.52-21.57 

20.72 ± 0.43  
20.00-21.32 

20.37 ± 0.57  
19.47-21.16 

20.06 ± 0.52  
19.21-20.83 

1.3 mean±std 
min-max 

22.88 ± 0.95  
21.42-24.32 

22.46 ± 0.80  
21.31-23.68 

21.26 ± 0.43  
20.65-21.91 

21.26 ± 0.35  
20.74-21.81 

20.89 ± 0.39  
20.29-21.47 

20.44 ± 0.53  
19.60-21.23 

20.10 ± 0.44  
19.33-20.85 

1.7 mean±std 
min-max 

23.06 ± 0.69  
21.92-23.99 

22.50 ± 0.60  
21.54-23.28 

21.33 ± 0.29  
20.90-21.76 

21.13 ± 0.27  
20.72-21.55 

20.68 ± 0.26  
20.24-21.04 

20.19 ± 0.34  
19.58-20.71 

19.82 ± 0.27  
19.29-20.30 

2.1 mean±std 
min-max 

23.11 ± 0.96  
21.61-24.47 

22.86 ± 0.88  
21.55-24.10 

21.44 ± 0.47  
20.73-22.20 

21.30 ± 0.40  
20.58-21.89 

20.88 ± 0.41  
20.16-21.54 

20.37 ± 0.43  
19.69-21.05 

19.31 ± 0.28  
18.71-19.90 

2.9 mean±std 
min-max 

23.31 ± 0.97  
21.70-24.75 

22.79 ± 0.77  
21.58-23.94 

21.48 ± 0.39  
20.81-22.03 

21.50 ± 0.40  
20.84-22.11 

20.97 ± 0.56  
20.04-21.84 

20.52 ± 0.54  
19.65-21.45 

20.16 ± 0.41  
19.52-20.97 

3.7 mean±std 
min-max 

23.36 ± 1.08  
21.72-24.99 

22.71 ± 0.94  
21.26-24.08 

21.83 ± 0.47  
21.13-22.56 

21.70 ± 0.49  
20.90-22.48 

21.09 ± 0.67  
20.04-22.21 

20.75 ± 0.61  
19.82-21.75 

20.53 ± 0.55  
19.68-21.36 

4.5 mean±std 
min-max 

23.21 ± 1.10  
21.58-24.76 

22.79 ± 0.89  
21.44-24.04 

21.87 ± 0.51  
21.06-22.63 

21.95 ± 0.52  
21.14-22.70 

21.67 ± 0.73  
20.43-22.83 

21.37 ± 0.87  
20.09-22.90 

21.04 ± 0.74  
19.91-22.05 
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4.9 mean±std 
min-max 

23.31 ± 1.25  
21.43-25.14 

22.77 ± 0.94  
21.35-24.15 

21.86 ± 0.52  
20.99-22.71 

21.82 ± 0.54  
20.93-22.64 

21.92 ± 0.73  
20.77-22.97 

22.88 ± 1.52  
20.57-25.20 

22.36 ± 1.25  
20.50-24.18 
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Figuur B15.5 Resultaten gridmetingen (gemiddeld over gehele meetperiode) bij inblaascondities low cool 10°C. 
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Figuur B15.6 Resultaten gridmetingen (gemiddelde periode dat radiatoren heet zijn) bij inblaascondities low cool 10°C. 
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Figuur B15.7 Resultaten gridmetingen (gemiddelde periode dat radiatoren koud zijn) bij inblaascondities low cool 10°C. 
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15.4 Inblaasconditie low cool 20°C 
Bij deze inblaasconditie is het inblaasdebiet nog lager dan bij conditie high cool 20°C, waardoor de 
worp aanzienlijk kleiner is. Zoals in figuur B15.8 te zien is, kan er eigenlijk niet meer van een worp 
worden gesproken. In vrijwel de gehele ruimte ligt de luchtsnelheid onder de 0,10m/s. Op 4,9m 
afstand van het rooster (ter plaatse van de radiatoren) is de luchtsnelheid echter hoger dan in de 
rest van de ruimte. Dit komt doordat de radiatoren gedurende de metingen op deze positie enige 
tijd warm zijn geweest, waardoor een vrije convectiestroming langs het radiatoroppervlak is 
ontstaan. 
 
Het temperatuurverschil over de hoogte van de ruimte is bij deze inblaasconditie erg klein 
(<1,0°C), zie figuur B15.8. Alleen in de zone onder het raam komen aanzienlijk lagere 
luchttemperaturen voor dan in de rest van de ruimte. Dit is waarschijnlijk te wijten aan koudeval 
die ontstaat doordat het glasoppervlak kouder is dan de ruimtelucht.  
 
Voor deze inblaasconditie is niet gekeken wat de invloed van het warm of koud zijn van de 
radiatoren is op het luchtstromingspatroon en de temperatuurverdeling in de ruimte, omdat de 
radiatoren gedurende vrijwel alle metingen uitgeschakeld zijn geweest.  
 
Tabel B15.11 Gemeten luchtsnelheid (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) 
bij inblaasconditie low cool 20°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

0.48 ± 0.01  
0.44-0.51 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.08 

0.07 ± 0.01  
0.05-0.09 

0.06 ± 0.01  
0.04-0.07 

0.04 ± 0.00  
0.03-0.06 

0.06 ± 0.03  
0.02-0.15 

0.12 ± 0.01  
0.09-0.14 

0.5 mean±std 
min-max 

0.10 ± 0.01  
0.08-0.12 

0.06 ± 0.02  
0.03-0.13 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.08 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.03-0.07 

0.04 ± 0.00  
0.03-0.05 

0.10 ± 0.01  
0.07-0.13 

1.7 mean±std 
min-max 

0.07 ± 0.01  
0.04-0.11 

0.07 ± 0.01  
0.03-0.11 

0.06 ± 0.03  
0.02-0.16 

0.08 ± 0.03  
0.02-0.17 

0.05 ± 0.02  
0.03-0.13 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.07 

0.04 ± 0.01  
0.03-0.09 

2.9 mean±std 
min-max 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.05 ± 0.01  
0.02-0.10 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.11 

0.06 ± 0.01  
0.03-0.10 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.09 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.11 

4.5 mean±std 
min-max 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.07 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.08 

0.03 ± 0.01  
0.01-0.07 

0.04 ± 0.01  
0.03-0.07 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.08 

0.04 ± 0.00  
0.03-0.05 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.08 
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4.9 mean±std 
min-max 

0.15 ± 0.04  
0.06-0.27 

0.15 ± 0.03  
0.06-0.25 

0.12 ± 0.03  
0.04-0.22 

0.09 ± 0.02  
0.03-0.14 

0.05 ± 0.01  
0.03-0.09 

0.04 ± 0.01  
0.02-0.06 

0.06 ± 0.01  
0.04-0.07 

 
Tabel B15.12 Turbulentie-intensiteit (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur B15.1) 
bij inblaasconditie low cool 20°C. 

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

17.09 ± 1.14  
13.63-21.67 

22.90 ± 6.76  
10.91-45.22 

17.61 ± 5.54  
6.70-32.57 

12.71 ± 4.59  
5.40-28.52 

18.43 ± 9.09  
4.99-46.06 

49.45 ± 13.88  
16.37-88.88 

17.80 ± 3.38  
10.79-29.43 

0.5 mean±std 
min-max 

13.62 ± 4.05  
6.33-30.86 

33.07 ± 9.67  
13.02-58.14 

15.50 ± 6.16  
7.21-41.14 

11.44 ± 6.01  
4.52-31.79 

8.58 ± 5.20  
4.20-29.23 

7.72 ± 3.59  
4.37-21.58 

19.45 ± 5.67  
9.11-37.28 

1.7 mean±std 
min-max 

15.52 ± 5.00  
5.85-38.96 

15.48 ± 10.35 
2.83-47.77 

32.57 ± 13.25 
9.61-80.06 

30.54 ± 10.96 
10.76-72.54 

30.88 ± 11.40 
5.37-66.98 

16.04 ± 11.64  
4.18-65.47 

9.74 ± 3.45  
4.78-29.16 

2.9 mean±std 
min-max 

13.46 ± 5.60  
3.80-40.87 

15.97 ± 7.38  
4.81-46.19 

13.98 ± 6.20  
4.56-39.14 

11.12 ± 4.54  
3.41-36.79 

12.78 ± 5.47  
3.81-43.22 

12.08 ± 6.32  
4.16-39.51 

9.66 ± 3.43  
3.62-24.44 

4.5 mean±std 
min-max 

17.23 ± 10.52  
4.97-64.46 

24.31 ± 9.72  
5.43-60.98 

21.79 ± 11.58 
5.51-87.01 

10.34 ± 5.49  
3.79-33.66 

8.78 ± 5.11  
3.66-37.85 

7.90 ± 3.28  
3.63-28.89 

9.51 ± 2.95  
4.61-24.64 
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4.9 mean±std 
min-max 

26.95 ± 7.19  
11.49-56.29 

26.42 ± 7.48  
11.96-59.39 

26.93 ± 9.53  
9.64-69.15 

22.25 ± 8.00  
7.25-53.76 

18.24 ± 7.94  
6.26-52.92 

12.47 ± 5.74  
4.34-47.36 

10.69 ± 3.57  
5.21-30.48 

 
Tabel B15.13 Gemeten luchttemperatuur (gemiddelde waarde over 90 minuten) op verschillende gridpunten (zie figuur 
B15.1) bij inblaasconditie low cool 20°C.  

Hoogte [m]  

2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 

0.1 mean±std 
min-max 

20.16 ± 0.11  
19.91-20.30 

21.51 ± 0.04  
21.46-21.61 

21.58 ± 0.04  
21.52-21.64 

21.80 ± 0.02  
21.77-21.84 

21.21 ± 0.05  
21.13-21.31 

19.98 ± 0.05  
19.85-20.08 

19.54 ± 0.03  
19.46-19.60 

0.5 mean±std 
min-max 

21.59 ± 0.27  
20.80-21.83 

21.54 ± 0.06  
21.43-21.63 

21.64 ± 0.04  
21.50-21.68 

21.73 ± 0.01  
21.66-21.74 

21.26 ± 0.06  
21.06-21.32 

20.62 ± 0.14  
20.23-20.76 

19.97 ± 0.05  
19.80-20.04 

1.7 mean±std 
min-max 

22.42 ± 0.18  
22.00-22.70 

22.13 ± 0.13  
21.87-22.33 

21.91 ± 0.09  
21.60-22.06 

21.90 ± 0.09  
21.66-22.17 

21.90 ± 0.15  
21.65-22.29 

21.93 ± 0.17  
21.59-22.25 

21.34 ± 0.17  
21.08-21.63 

2.9 mean±std 
min-max 

22.00 ± 0.06  
21.93-22.20 

21.94 ± 0.04  
21.87-22.06 

21.86 ± 0.04  
21.79-21.93 

22.02 ± 0.05  
21.93-22.12 

21.87 ± 0.05  
21.75-21.98 

21.82 ± 0.06  
21.66-21.95 

21.17 ± 0.06  
21.04-21.32 

4.5 mean±std 
min-max 

22.25 ± 0.09  
21.96-22.32 

21.99 ± 0.03  
21.92-22.12 

21.92 ± 0.03  
21.84-21.97 

22.12 ± 0.02  
22.05-22.17 

21.93 ± 0.02  
21.83-21.97 

21.82 ± 0.02  
21.70-21.86 

21.19 ± 0.04  
21.13-21.31 
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4.9 mean±std 
min-max 

22.17 ± 0.20  
21.85-22.47 

22.11 ± 0.17  
21.80-22.33 

21.87 ± 0.14  
21.58-22.03 

22.01 ± 0.13  
21.69-22.15 

21.89 ± 0.12  
21.63-22.02 

21.82 ± 0.14  
21.54-22.03 

21.36 ± 0.13  
21.14-21.58 
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Figuur B15.8 Resultaten gridmetingen (gemiddeld over meetperiode) bij inblaascondities low cool 20°C. 




