
Ten opzichte van het positief ontvangen eerste nummer van
'Bouwfysica' zin al weer een aantalwijzigtngen in dit nieuwe
nummer doorgevoerd.

Ten eerste is de redactie gewijzigd. Deze bestaat nu uit
G. Donze, E. H. Tumbuan, G. Vermeir, H. B. de Waal en
A. M. S. Vfeersink.

De rubriek 'verschenen publikaties' verdwijnt in de huidige
vorm, omdat naar de mening van de redactie een korte op-
somming van schrijver, titel en uitgever enl of lSB-nummer

te weinig informatie bevat om deze informatie zinvol te
maken. Daarentegen blijft de rubriek 'uittreksels van artike-
len' volledig gehandhaafd en wordt wellicht nog uitgebreid.
Het volledige overzichtvan bladen welke worden 'gevolg d' zal
in het volgende numrner worden gepubliceerd.

Dit tweede nummer van 'Bouwfysica' is voor een groot deel
gevuld met de publikatie van de voordrachten welke zrjn ge-

houden op het oprichtingssymposium van onze vereniging.
Het programma van deze dag luidde:

Programma

Dagvo orzitter: Prof. ir. J. A. Wisse, TU Eindhoven

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening door de voorzrtter van de Bouwfysica

Vereniging
Ir. A. C. van der Linden, Rijksgebouwendienst

10.15 uur De Bouwfysicus als initiator voor Kwaliteit en
Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
Prof. ir. C. den Ouden, TU Delf,t

1 1.00 uur Koffie
11.30 uur Mathematical and Physical Modelling for the

development of Design Tools in Architecture
Dr. N. V. Baker, The Martin Centre for Arch.
and Urban Studies, IJniversity of Cambridge

12.00 uur Lighting Research Program at Ecole Nationale
des Travaux Publics de I'Etat
Dr. M. Fontoynont, Ecole Nationale des

Travaux Public, Lyon
12.30 uur Lunch

14.00 uur Modellen voor Vochttransport
Prof. dr. ir. H. Hens, Katholieke Universiteit
Leuven

14.45 uur Ontwerpcriteria op het gebied van 
.Warmte,

Licht, Lucht en Geluid
Ir. L. C. J. van Luxemburg, TPD-TNO-TU
Eindhoven (FAGO)

15. 15 uur Thee
15.30 uur De 'Pieter de Somer' Aula, samenwerking

tussen Architect en Zaalakoesticus
Prof. ir. P. van Aerschot,
Prof. dr. ir. G. Vermerr,
Katholieke Universiteit Leuven

16.15 uur Sluiting door voarzrtter

16.20-11 .I5 uur Aperitief

De bijdragen van Baker, Fontoynont, Van Luxemburg en
Vermeir treft u in dit blad aan. In het volgende nummer zal tn
ieder geval de bijdrage van Hens, welke helaas net na de slui-
tingsdatum van dit blad werd ontvangeo, worden gepubli-
ceerd.

In de rubriek 'normen, uit commissies' in dit nummer een
bijdrage van Adan en Van der Laan over het onderuoek in het
kader van IEA-Annex XIV: Energie(besparing) en vocht-
problemen.

De redactie houdt zrch aanbevolen voor bijdragen en overige
op- en aanmerkingen wat betreft inhoud en formule van
'Bouwfysica'.
Voor inlichtingen Hugo de Waal, van Dorsser bv,2e Swee-

linckstraat 148, 2I5l HB 's-Gravenhage, 070-363 89 40 of via
het postbusadres van de Bouwfysica Vereniging in Deventer.

HBdW

Bijgevoegd bij dit nummer zijn de
mene ledenvergadering in Breda op
een uitnodiging hebt ontvangen.

vergaderstukken voor de alge-
14 juni ê.S., waarvoor u eerder
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Leuven 

14.45 uur Ontwerpcriteria op het gebied van Warmte, 
Licht, Lucht en Geluid 
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HBdW 

* Bijgevoegd bij dit nummer zijn de vergaderstukken voor de alge
mene ledenvergadering in Breda op 14 juni a.s., waarvoor u eerder 
een uitnodiging hebt ontvangen. 
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Leden

(tlm april 1990)

Naam Bedrijf Adres Postcode Plaats Land Telefoon

Aa
Ackermans
Adan
Aelen
Akker
Appeven
Arends
Augenbroe
Bakker
Beken
Bergen
Blesgraaf
Block
Bodmer-Sluis
Boode
Boon
Boot
Borst
Bree
Broeck
Bullens
Busschers
Cauberg
Cornelissen
Corneth
Cox
Croes
Dekkers
Descamps
Dool
Dorrestijn
Duhoux
Ecker
Eegerdingk
Eijdems
Erdtsieck
Eschbach
Geerts
Gielen
Gies
Goedhart
Goor
Haartsen
Haas
Hamans
Hamers
Haren
Hees
Heijnen
Hens
Hensen
Heru Utomo
Hogeling
Hoogendoorn
Hooijschuur
Houben
I{ulsebosch
Hurkens
Isendoorn
Jong
Jong
Jonker
Keesom
Kersten
Knippenberg
Kristinsson
Krone
Kupers
Laan
Laan
Lambregts
Lange
Lavrijssen
Lecompte
Leenaerts

2

ing. A. van der
ir. J.M.A.
ir. O.C.G.
ir. M.J.F.
ing. A.M. van de

Mw. ir. MPJ van
ing. W.J.G.
ir. G.L.M.
ing. H.E.
ir. M. van der
ir. P.J. van
ir, P.

dr. R. de

Mw. ir. S.M
ir. T.J.
ing. G.J. den
ir. J.L.C.L.
ing. A.R. de

ir. J.J.M. van
ir. P. van den
ing. J.A.V.M"
ir. A.J.B.
ir. J.J.M.
ir. R.
ir. E.J.P.
ir. C.W.J.
Mw. ir. M E.J

ir. R.J.A.M.
ir. F.
ir. Ph H. van den
drs. H.J.
ir. B.
ir. B.
ir. S.

ir. H.E.W.
ir, P,

ing. W.J.
ir. L.
ir. R.
Th.H.
ir. G.J.
J.

ir. T.J.
ir F. de
ir. C
ir. G.P.
ir. J.H.E.M. van
ir. R.P.J. van
ir. P.A.J.M.
prof.dr.ir. H
ir. "I.L.M.
ir. P.L
ir. J.J N.M.
K.
Mw. ir. J.W.M.
ir. J.J.M.
ir. E.H.
H.G.M.
ir. C.J.
ing. A. de
ir J.D de
ing. M. de
ir. W.P.M.
ir. F.J.F.
ir. J.G.G.M. van
ir, J.

ing. G.A.
ir. J.F.C.
ir. M.J. van der
ir. P.C.H. van der
ir. F.W.M.
ir. P.J.P. de
ir. J.H.M.
ir. J.

ir. C.L.M.

Cauberg-Huygen
VRI
IBBC-TNO / TU-E
V/itteveen * Bos

Nationale Wonineraad
eta ingenieurs
Verhoeven
Technische Universiteit Delft

Acoustical Technologies
Witteveen + Bos

Blesgraaf Buro v Bouwen en Miiieu
ISOVER Saint-Roch
Tebodin
Min. van Defensie
Novem BV
Cauberg-Huygen
Sacon Groningen BV
Wilma Bouw BV
Katholieke Universiteit Leuven
Sweegers en de Bruijn BV
Min. v Defensie DGWT
Cauberg-Huygen

Tebodin BV
TNO
Novem BV
Lichtveld Buis & Partners BV
Katholieke Universiteit leuven
Cauberg-FIuygen
Haagse School / Adviesbureau voor
Prot. Chr. Woningbouwvereniging
Unidek NV
Tebodin BV
BORIS Ingenieursburo
Dienst bouwen en Wonen
Bureau de Gruyter
Kemisol NV
Glaceries De Saint-Roch Isover
D.G.M.R.
Burgers Verwarm. +Airconditioni ng
ISOVER Saint-Roch
D.H.V,
Stichting Woon-Energie
Rockwool Lapinus BV
N.C.I.V. BV
Gemeente Brunssum
IBBC-TNO
Nederlands Normalisatie-instituut
Katholieke Universiteit Leuven
Technische Universiteit Eindhoven
Ministerie van O. en W.
ISSO
Adviesbureau Peutz & Associes BV
Van Dorsser BV
Hulsebosch & Eijsackers BV
Adviesburo voor Bouwkonstrukties
Coman Raadgevende ingenieurs BV
Facade, Adviesbureau voor
Pittsburgh Corning Nederland BV

Stichting COT
Architectenburo keesom BNA
Rijksgebouwendienst
Ohbayasmi Europe BV
Kristinsson
Witteveen * Bos
Lichtveld Buis & Partners
MT-TNO
Cauberg-Huygen
V/itteveen * Bos
Ingenieursburo De Lange
Van de Laar Physicon
lsover Saint-Roch
Energie-buro

Heemraadssingel 70
Postbus 68
Postbus 49
Postbus 233
Postbus 5005 i
Postbus 3033
Postbus 68
Postbus 5048
Mauritskade 9

Brugmannlaan 215
Postbus 233
Javastraat 40A
Parallelweg 20
Postbus 16029
Postbus 90000
Postbus 503
Heemraadssingel 70
Capellastraat 1

Postbus 166

Kard. Mergeriaan 94
Postbus 417
Postbus 24701
Postbus 480
P. Brueghelstraat 2

Postbus 16029
Postbus 297
Postbus 17

Postbus 156

Kasteel van Arenberg
Heemraadssingel 70
Wegastraat 60
Postbus 43156
Uitbreidingsstraat 184

Postbus 16029
Voorstraat 26
Postbus 400
Postbus 633
Hulshoutsesteenweg 33

WTC l, E.Jacqmainl.162. bus 48
Sonsbeekweg 32
Postbus 266
Poortweg 4

Postbus 85

Crabethstraat 38j
Postbus 1160
Postbus 40

Lindeplein 1

Postbus 49
Postbus 5059
Kasteel van Arenbers
Postbus 513
Postbus 25000
Postbus 207 40
Bankaplein 1

2e Sweelinckstraat 148

Postbus 124

Postbus 124

Postbus 198

Geldropseweg 43

Postbus 72

Postbus 98
Mesdaglaan l0
Postbus 5027
Kruisweg 8l5a
Noordenbergsingel i0
Postbus 233
Postbus 156

Postbus 217

Heemraadssingel 70
Postbus 233
Past. Knippenberghstr. 10

Brucknerplein 18

V/TC 1, E.Jacqmainl.162, bus 40
Grote Berg 39

3021 DD Rotterdam
3800 AB Amersfoort
2600 AA Delft
7400 AE Deventer
1305 AB Almere
5003 DA Tilburg
3800 AB Amersfoort
2600 GA Delft
2514 HD Den Haag
1180 Brussel
7400 AE Deventer
2585 AP Den Haag
4878 AH Etten-Leur
2500 BA Den Haag
3509 AA Utrecht
7300 AM Apeldoorn
3021 DD Rotterdam
9742 LJ Groningen
6000 AD 'Weert

303Cr Leuven (Fleverlee)
5201 AK Den Bosch
2500 ES Den Haag
6200 AL Maastricht
3680 Maaseik
2500 BA Den Haag
2501 BD Den Haag
6130 AA Sittard
-?500 AD Utrecht
3030 Leuven (Heverlee)
3021 DD Rotterdam
2516 AP Den Haag
2504 AD Den Haag
260A Berchem
2500 BA Den [{aag
2611 JR Delft
2501 CK Den Haag
8000 AP Zwolle
3100 Heist op cien Berg
1210 Brussel
6814 BD Arnhem
5600 AG Eindhoven
2612 P A Delft
3800 AB Amersfoort
280 i AN Gouda
6040 KD Roermond
6400 AA Heerlen
6440 AT Brunssum
2600 AA Delft
2600 GB Delft
3030 Leuven (F{everlee)
5600 MB Eindhoven
2l0A LZ ZoeÍermeer
3001 JA Rotterdam
2585 EV Den Haag
2517 HB Den Haag
269A AC 's-Gravezande
2692 AH 's-Gravenzande
6400 AD Heerlen
561i SC Eindhoven
3430 AB Nieuweeein

2050 AB Haarlem
l8i6 VC Alkmaar
5201 GA Den Bosch
2132 NG Hoofddorp
741 1 SE Deventer
7400 AE, Deventer
3500 AD Utrecht
2600 AE Delft
3021 DD Rotterdam
7400 AE Deventer
5988 CV Helden
5653 ER Eindhoven
12 i0 Brussel
5611 KII Eindhoven

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederiand
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland

010-4257 444
033-603458
0 I 5-606407
0s700-9791 1

03240-91911
013-25241s

015-783386
070-3469590
02-344858s
05700-9791 I
070-36 17 47 s

0 1 608-8024 I
070-3480524
030-982252
05s-4979t1
010-4257444
0s0-7 I 6400
04950-79129
016-22093r
073-128606
070-3188213
043-215007
0r1-564268
070-348091 l
01s-696900
04490-9529s
030-3 rr377
0t6-220931
010-4251444
070-3949273
070-3216716
03-2 188480
070-3480404
015-145794
070-3534000
038-2 13337
015-244621
02-2t16111
085-5 t2t4l
040-442243
0 l s-569370
033-6891 1 I
01820-24233
04750-88307
045-727878
04s-278659
015-606000
015-690162
t6-220931
a40-472900
019-s34s52
010-4146022
070-3505707
070-3638940
01748-15041
01748-1504r
045-727 t7r
040- 1 24695

03402-35241

an-3D544
072-r12025
a73-87421r
02503-20220
0s700- 15035
05700-9791 I
030-3 tr377
015-696900
0t0-4251 444
0s700-9791 1

04760-72996
040-52 I s95
02-2n 61 I I
040-455 190
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Naam 

Aa 
Ackermans 
Adan 
Aelen 
Akker 
Appeven 
Arends 
Augenbroe 
Bakker 
Beken 
Bergen 
Blesgraaf 
Block 
Bodmer-Slui s 
Boode 
Boon 
Boot 
Borst 
Bree 
Broeck 
Bullens 
Busschers 
Cauberg 
Cornelissen 
Corneth 
Cox 
Croes 
Dekkers 
Descamps 
Dool 
Dorrestijn 
Duhoux 
Ecker 
Eegerdingk 
Eijdems 
Erdtsieck 
Eschbach 
Geerts 
Gielen 
Gies 
Goedhart 
Goor 
Haartsen 
Haas 
Haman s 
Hamers 
Haren 
Hees 
HeUnen 
Hens 
Hensen 
Heru Utomo 
Hogeling 
Hoogendoorn 
Hooijschuur 
Houben 
Hulsebosch 
Hurkens 
Isendoorn 
Jong 
Jong 
Jonker 
Keesom 
Kersten 
Knippenberg 
Kristinsson 
Krone 
Kupers 
Laan 
Laan 
Lambregts 
Lange 
Lavrijssen 
Lecompte 
Leenaerts 
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ing. A. van der 
ir. J.M.A. 
ir. O.C.G. 
ir. M.J.F. 
ing. A.M. van de 
Mw. ir. M.P.J. van 
ing. W.l.G. 
ir. G.L.M. 
ing. H.E. 
ir. M. van der 
ir. P.J. van 
ir. P. 
dr. R. de 
Mw. ir. S.M. 
ir. T.J. 
ing. G.J. den 
ir. J.L.c.L. 
ing. A.R. de 
ir. J.J.M. van 
ir. P. van den 
ing. J.A.V.M. 
ir. A.l.B. 
ir. J.J.M. 
ir. R. 
ir. E.J.P. 
ir. C.W.l. 
Mw. ir. M.E.J . 
ir. R.l.A.M. 
ir. F. 
ir. Ph.H. van den 
drs. H.l. 
ir. B. 
ir. B. 
ir. S. 
ir. H.E.W. 
ir. P. 
ing. W.J. 
ir. L. 
ir. R. 
Th.H. 
ir. G.J. 
J. 
ir. T.J. 
ir. F. de 
ir. C. 
ir. G.P. 
ir. J.H.E.M. van 
ir. R.P.J. van 
ir. P.A.J.M. 
prof.dr.ir. 11 . 
ir. J.L.M. 
ir. P.1. 
ir. J.J .N.M. 
K. 
Mw. ir. J.W.M. 
ir. J.J.M. 
ir. E.H. 
H.G.M. 
ir. c.J. 
ing. A. de 
ir. JD. de 
ing. M. de 
ir.W.P.M. 
ir. F.J.F. 
ir. J.G.G.M. van 
ir. 1. 
ing. G.A. 
ir. 1.F.C. 
ir. M.J. van der 
ir. P.C.H. van der 
ir.F.W.M. 
ir. P.J.P. de 
ir. J.H.M. 
ir. 1. 
Ir. C.L.M. 

Bedrijf 

Cauberg-Huygen 
VRI 
!BBC-TNO I TU- E 
Witteveen + Bos 
Nationale Woningraad 
eta ingenieurs 
Verhoeven 
Technische Universiteit Delft 

Acoustical Technologies 
Witteveen + Bos 

Adres 

Heemraadssingel 70 
Postbus 68 
Postbus 49 
Postbus 233 
Postbus 50051 
Postbus 3033 
Postbus 68 
Postbus 5048 
Mauritskade 9 
Brugmanniaan 215 
Postbus 233 

Blesgraaf Buro v. Bouwen en Milieu Javastraat 40A 
ISOVER Saint-Roch Parallelweg 20 
Tebodin Postbus 16029 
Min. van Defensie Postbus 90000 
Novem BV Postbus 503 
Cauberg-Huygen 
Sacon Groningen BV 
Wilma Bouw BV 
Katholieke Universiteit Leuven 
Sweegers en de Bruijn BV 
Min. v. Defensie DGWT 
Cauberg-Huygen 

Tebodin BV 
TNO 
Novem BV 
Lichtveld Buis & Partners BV 
Katholiek e Universite it leuven 
Cauberg-Huygen 
Haagse School I Adviesbureau voor 
Prot. Chr. Woningbouwvereniging 
Unidek NV 
Tebodin BV 
BORIS Ingcni eursburo 
Dienst bouwen en Wonen 
Bureau de Gruyter 
Kemisol NV 
Glaceries De Saint-Roch Isover 
O.G.M.R. 
Burgers Verwarm. +Airconditioning 
ISOVER Saint-Roch 
D.H.V. 
Stichting Woon-Energie 
Rockwool Lapinus BV 
N.C.I.V. BV 
Gemeentc Brunssum 
!BBC-TNO 
Nederlands Normalisatie-instituut 
Katholieke Universiteit Leuven 
Technische Universiteit Eindhove n 
Ministerie van O. en W. 
ISSO 

Heemraadssingel 70 
Capellastraat 1 
Postb us 166 
Kard. Mergerlaan 94 
Postbus 417 
Postbus 20701 
Postbus 480 
P. Brueghelstraat 2 
Postbus 16029 
Postbus 297 
Postbus 17 
Postbus 156 
Kasteel van Arcnberg 
Heemraadssingel 70 
Wegastraat 60 
Postbus 43156 
Uitbreidingsstraat 184 
Postbus 16029 
Voorstraat 26 
Postbus 400 
Postbus 633 
Hulshoutsesteenweg 33 
WTC I, E.JacqmainI.l62, bus 48 
Sonsbeekweg 32 
Postbus 266 
Poortweg 4 
Postbus 85 
Crabet hstraat 38j 
Postbus 1160 
Postbus 40 
Lindeplein 1 
Postbus 49 
Postbus 5059 
Kasteel van Arenberg 
Postbus 513 
Postbus 25000 
Postbus 20740 

Adviesbureau Peulz & Associes BV Bankaplein 1 
Van Dorsser BV 2e Sweelinckslraat 148 
Hulsebosch & Eijsackers BV Postbus 124 
Adviesburo voor Bouwkonstrukties Postbus 124 
Coman Raadgevende ingenieurs BV Postbus 198 
Facade, Adviesbureau voor Geldropseweg 43 
Pittsburgh Corning Nederland BV Postbus 72 

Stichting COT 
Architectenburo keesom BNA 
Rijksgebouwendienst 
Ohbayasmi Europe BV 
Kristinsson 
Witteveen + Bos 
Lichtveld Buis & Partners 
MT-TNO 
Cauberg-Huygen 
Witteveen + Bos 
Ingenieursburo De Lange 
Van de Laar Physicon 
Isover Saint-Roch 
Energie-buro 

Postbus 98 
Mesdaglaan 10 
Postbus 5027 
Kruisweg 815a 
Noordenbergsingel 10 
Postbus 233 
Postbus 156 
Postbus 21 7 
Hecmraadssingel 70 
Postbus 233 
Past. Knippenbcrghstr. 10 
Brucknerplein 18 
WTC 1, E.JacqmainI. 162, bus 40 
Grote Berg 39 

Postcode Plaats 

3021 DO 
3800 AB 
2600 AA 
7400 AE 
1305 AB 
5003 DA 
3800 AB 
2600 GA 
2514 HO 
1180 
7400 AE 
2585 AP 
4878 AH 
2500 BA 
3509 AA 
7300 AM 
3021 DO 
9742 LJ 
6000 AD 
3030 
5201 AK 
2500 ES 
6200 AL 
3680 
2500 BA 
2501 BD 
6130 AA 
3500 AD 
3030 
3021 DO 
2516 AP 
2504 AD 
2600 
2500 BA 
2611 JR 
2501 CK 
8000 AI' 
3100 
1210 
6814 BD 
5600 AG 
2612 PA 

Rotterdam 
Amersfoort 
Delft 
Deventer 
Almere 
Tilburg 
Amersfoort 
Delft 
Den Haag 
Brussel 
Deventer 
Den Haag 
Etten-Leur 
Den Haag 
Utrecht 
Apeldoorn 
Rotterdam 
Groningen 
Weert 
Leuven (Heverlee) 
Den Bosch 
Den Haag 
Maastricht 
Maaseik 
Den Haag 
Den Haag 
Sittard 
Utrecht 
Leuven (Heverlee) 
Rotterdam 
Den Haag 
Den Haag 
Berchem 
Den Haag 
Delft 
Den Haag 
Zwolle 
Heist op den Berg 
Brussel 
Arnhem 
Eindhoven 
Delft 

3800 AB Amersfoort 
2801 AN Gouda 
6040 KD Roermond 
6400 AA Heerlen 
6440 AT Brunssum 
2600 AA Delft 
2600 G B Delft 
3030 Leuven (lIeverlee) 
5600 MB Eindhoven 
2700 LZ Zoetermeer 
3001 JA Rotterdam 
2585 EV Den Haag 
2517 HB Den Haag 
2690 AC 's-Gravezande 
2692 AH 's-Gravenzande 
6400 AD Heerlen 
5611 SC Eindhoven 
3430 AB Nieuwegein 

2050 AB 
1816 VC 
5201 GA 
2132 NG 
7411 SE 
7400 AE 
3500 AD 
2600 AE 
3021 DO 
7400 AE 
5988 CV 
5653 ER 
1210 
5611 KH 

Haarlem 
Alkmaar 
Den Bosch 
Hoofddorp 
Deventer 
Deventer 
Utrecht 
Delft 
Rotterdam 
Deventer 
Helden 
Eindhoven 
Brussel 
Eindhoven 

Land 

Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 

Telefoon 

010-4257444 
033-603458 
015-606407 
05700-97911 
03240-91911 
013-252415 

015-783386 
070-3469590 
02-3448585 
05700-97911 
070-3617475 
01608-80241 
070-3480524 
030-982252 
055-497911 
010-4257444 
050-716400 
04950-79129 
016-220931 
073-128606 
070-3188213 
043-215007 
011-564268 
070-3480911 
015-696900 
04490-95295 
030-311377 
016-220931 
010-4257444 
070-3949273 
070-3216716 
03-2188480 
070-3480404 
015-145794 
070-3534000 
038-213337 
015-244621 
02-2116111 
085-512141 
040-442243 
015-569370 
033-689111 
01820-24233 
04750-88307 
045-727878 
045-278659 
015-606000 
015-690162 
16-220931 
040-472900 
079-534552 
010-4146022 
070-3505707 
070-3638940 
01748-15041 
01748-15041 
045-727171 
040-124695 
03402-35241 

023-319544 
072-112025 
073-874211 
02503-20220 
05700-15035 
05700-97911 
030-311377 
015-696900 
010-4257444 
05700-97911 
04760-72996 
040-521595 
02 -2116111 
040-455190 



Naam Bedrijf Adres Postcode Plaats Land Telefoon

Lichtveld ir. W.J. Lichtveld Buis & Partners BV I Postbus 156

Liem ir. T.H.J. Technische Universiteit Delft I Postbus 5048
Linden ir. A.C. van der Rijksgebouwendienst Postbus 20952
Mandala ir. R. Bouw- en woningtoezicht Mauritskade 9

Mechelen ir. E. van Architect en Ingenieursbureau Houtemstraat 70

Meerdink ir. G. D.G.M.R. Surinameslraat 23

Meijer ir. P.H. Ingenieursbureau Meijer Laan van nieuw oost Indië 189

Meilink ir. H.J. Energie-Buro Grote Berg 39

Mertens ir. G. Luc Michoel Zamenhoflaan 318

Metz ir. W. Isoplan BV Postbus 1100

Meyer ing. J.W.M. Novem tsV Postbus 17

Moerdijk ir. M.C.W. Eco-Energy Engineering Postbus 85

Molenaar ir M. Rotterdarns Instituut Kortenaerstraat I
Mosheuvel-Lie Mw. ir. S.T. Bruynzeel Vloeren Postbus 1193

Mulken ir. G.N.M. van Ministerie van Defensie Postbus 2070I
Nelissen ir. E. eta ingenieurs Postbus 76tr

NUs ir. B. Building Study & Architecture Antwerpse stnwg 320

Nouwen ir. R.H.M. Vfitteveen * Bos Jan v. Nassaustraat 7

Oosterbaan ir. N.G.J. Technische Universiteit Delft Postbus 5048

Ouden Prof. ir. C. den Technische Universiteit Delft Postbus 5048

Falen ir P.W. van der Geveco Klimaatgeveltechniek BV Postbus 350

Pepels ir. J.G.J. Cauberg-Huygen Postbus 480
Pernot ir C. TNO; werkgroep FAGO-TNO-TUE Postbus 513
Perquin ir. G.M.A. Peuts & Associes BV Postbus 66

Poel ir. A. N.C.I.V. BV Postbus 4210

Pols ir. P.E.M . Comprimo BV Postbus 4129

Prinssen ir. W.C.J.M. Prinssen en Bus Industrielaan I
Ragay ing. J.D. Dienst Bouw- en Woningtoezicht Postbus 30432

Rijnswou ing. B. van Rrjksgebouwendienst Postbus 20952
Roel M.K.W. Rijksgebouwendienst Postbus 20952
Roest ir R.A. Buro binnenmilieutechniek BV Postbus 68

Rovers ir. R. Novem BV Postbus 17

Sangers ir. C.J. M+P Raadgevende Ingenieurs BV Postbus 344

Schaap ir. L.E.J.J Lichtveld Buis & Partners Postbus 156

Schaik ir. G.A.M. van Energie-Buro Grote Berg 39

Schoenmaker ir. J. R T.B. van Heugten BV Postbus 305

Schuur ir. A. Technische Universiteit Delft Berlageweg 1

Senave ir. E. Durox Cellenbeton NV Gallaitstraat 64

Sonnemans ir. E. R. T.B. van Heugten BV Postbus 305

Standaert Dr.ir. P. Physibel CV Hierweg 21

Sweep ir. J.R.W. College voor Ziekenhuisvoorz. Postbus 3056
Tapper ir. A. Facade, Adviesbureau voor Geldropseweg 43

Tjon Sien Kie ir. H.K. Gemeentewerken Rotterdam Postbus 6633

Trines ir. R.L.C.J. Novem BV Postbus 17

Tumbuan ir. E.H. Technische Universiteit Delft Postbus 5048
Vaes ir. F.E.M Essa NV Veemarkt 9/8
Vaessen ir. F.J. Gemeente Heerlen Postbus 1

Valkenburg ir. D.A. Lictveld Buis & Partners BV Postbus 156

Vanson ir. A.J.J. Jagersweg 17

Vercammen ir. M.L.S. Adviesbureau Peutz & Associes BV Postbus 407

Verhagen ir. J.W. Gemeentewerken Rotterdam Postbus 6633

Verhoeven Prof. ir. A.C.
Vliet ir. W.F.M. van der EGM engineering Postbus 1042

Vloed Mw. ir, L. van de Hoogovens Groep Postbus 10000

Voet ir. P.J.A. Rheinhold & Mahla Nederland BV Postbus 5006
Voorden ir. M. van der Technische Universiteit Delft Postbus 5048
Vries ir. C.S. de Buro Bollen BV Postbus 10308

Vries P.A. de

Vrins ir. E.M.H. Stichting Woon-Energie Crabethstraat 38j

Waal ir. H.B. de Van Dorsser BV 2e Sweelinckstraat 148

Wallyn ir. B. Nat. Maatsch. voor de Huisvesting Breydelstraat 72

Weersink Mw. ir. A.M.S. D.G.M.R. Surinamestraat 23

Wesselius ir. P.M. IHN - Van Dorsser BV Laan Corpus den Hoorn
Wetering ir. F.M.J.L. van Ingenieursbureau Van Wetering Hoogbrugstraat 36

Wevers ir. S. Wegers Weggevoerdenstr. 37

Willems ir. J.W. Sweegers en de Bruijn BV Postbus 417

Wisse Prof. ir. J A. Technische Universiteit Eindhoven Postbus 513

Wit dr. ir. M.H. de Technische Universiteit Eindhoven Postbus 513

Witteveen ir. C.J.E. D.G.M.R. Surinamestraat 23

Woerd Mw. ir. Y.G.D.M. te Stichting Voorlichting Postbus 503

Wuytack ir. P. FW & B H. Henneaulaan 97

ZanÍen ir. J.H. van
Zeegers ir. A. Van Dorsser BV 2e Sweelinckstraat 148

Zuijdgeest ing. W.L.T.M. Rijksgebouwendienst DGEO Postbus 93141

3500 AD Utrecht
2600 GA Delft 

,

25A0 EZ Den Haag
2514 HD Den Haag
3300 Tienen
2585 GG Den Haag
2593 BNN Den Haag
561i KH Eindhoven
2120 Schoten
7301 BJ Apeldoorn
6130 AA Sittard
6880 AB Velp
3012 VB Rotterdam
4703 RH Roosendaal
2500 ES Den Haag
5600 AT Eindhoven
2l2A Zwijndrecht-Burcht
2596 BL Den Haag
2600 GA Delft
2600 GA Delft
5750 AA Deurne
6200 AL Maastricht
5600 MB Eindhoven
6585 ZH Mook
6710 EE Ede
1009 AC Amsterdam
5405 AA Uden
2500 GK Den Haag
2500 EZ Den Haag
2500 EZ Den Haag
3800 AB Amersfoort
6130 AA Sittard
1430 AH Aalsmeer
3500 AD Utrecht
56i1 KH Eindhoven
6500 AH Nijmegen
2628 CR Delft
1210 Brussel
6500 AH Nijmegen
9990 Maldegem
3502 GB Utrecht
5611 SC Eindhoven
3002 AP Rotterdam
6130 AA Sittard
2600 GA Delft
329A Diest
6400 AA Heerien
3500 AD Utrecht
5262 TM Vught
6500 AK Nijmegen
3002 AP Rotterdam

3300 BA Dordrecht
1970 CA lJmuiden
3214 ZJ Heinenoord
2600 GA Delft
5000 JH Tilburg
2611 BB Delft
2801 AN Gouda
2511 HB Den Haag
1040 Brussel
2585 GG Den Haag
9728 JR Groningen
622I CR Maastricht
3010 Wilsele
5201 AK Den Bosch
5600 MB Eindhoven
5600 MB Eindhoven
2585 GG Den Haag
7300 AM Apeldoorn
1930 Zaventen

25ll HB Den Haag
2509 AC Den Haae

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland

030-3 1t317
01s-783 174
07a4614221
07a3469s90
0 1 6-8 14116
070-361433 1

070-38 1 8538
040-455 1 90
03-658 1 773
0ss-492492
44490-9s295
08s-649496

01650-53888

070-3188186
040-454850
03-25307 I 8

07a-32621t1

01s-784280
04930-292s0
043-215007
033-511411
080-5850 I 7

08380-22422
024-5982343
04132-64344
010-3469s90
010-3614221
070-3614221
010-4119979
04490-95295
02977 -206s1
030-3 11377
040-455 190

080-2283 1 7

015-784189
02-2410130
080-228317

50-7rt432
BA-9437 4r
044-12469s
010-4894520
04490-9s295
015-783563
013-3 t3769
04s-765555
030-3 11371
073-566s19
08a-2221s7

010-4894260

078-330750
02s14-93312
01862-1933
0ls-783385
0i3-353611
015-123206
01820-24233
070-3638940

02-230512s
070-361433 1

050-250992
043-211643
0r6-448693
073-128606
040-4727rs
040-4725s7
070-3614331
055-4979rr

070-3638940
070-3824211

Naam 

Lichtveld 
Liem 
Linden 
Mandala 
Mechelen 
Meerdink 

ir.WJ. 
ir. T.HJ. 
ir. A.C. van der 
ir. R. 
ir. E. van 
ir.G. 

Bedrijf 

Lichtveld Buis & Partners BV 
Technische Universiteit Delft 
Rijksgebouwendienst 
Bouw- en woningtoezicht 
Architect en Ingenieursbureau 
O.G.M.R. 

Adres 

Postbus 156 
Postbus 5048 
Postbus 20952 
Mauritskadc 9 
Houtemstraat 70 
Surinamestraat 23 

Meijer ir. P.H. Ingenieursbureau Meijer 
Energie-Buro 

Laan van nieuw oost Indië 189 
Grote Berg 39 Meilink ir. H.J. 

Mertens ir. G. Luc Michoei Zamenhoflaan 318 
Metz ir. W. lsoplan BV Postbus 11 00 
Meyer ing. J.W.M. Novem BV Postbus 17 
Moerdijk ir. M.C.W. Eco-Energy Engineering 

Rotterdams Instituut 
Bruynzeel Vloeren 
Ministerie van Defensie 
eta ingenieurs 

Postbus 85 
Molenaar ir. M. Kortenaerstraat 1 
Mosheuvel-Lie Mw. ir. S.T. Postbus 1193 
MuIken ir. G.N.M. van Postbus 2070 I 
Nelissen 
Nijs 
Nouwen 
Oosterbaan 
Ouden 
Palen 
Pep els 
Pernot 
Perquin 
Poel 
Pols 
Prinssen 
Ragay 
Rijnswou 
RoeI 
Roest 
Rovers 
Sangers 
Schaap 
Schaik 
Schoenmaker 
Schuur 
Senave 
Sonnemans 
Standaert 
Sweep 
Tapper 
Tjon Sien Kie 
Trines 
Tumbuan 
Vaes 
Vaessen 
Valkenburg 
Vanson 
Vercammen 
Verhagen 
Verhoeven 
Vliet 
Vloed 
Voet 
Voorden 
Vries 
Vries 
Vrins 
Waal 
Wallyn 
Weersink 
Wesselius 
Wetering 
Wevers 
Willems 
Wisse 
Wit 
Witteveen 
Woerd 
Wuytack 
Zanten 
Zeegers 
Zuijdgeest 

ir. E. 
ir. B. 
ir.R.H.M. 
ir. N.G.J. 
Prof. ir. C. den 
ir. P.W. van der 
ir. J.G.J. 
ir. C. 
ir.G.M.A. 
ir. A. 
ir. P.E.M. 
ir. W.CJ.M. 
ing. JD. 
ing. B. van 
M.K.W. 
ir. R.A. 
ir. R. 
ir. C.J. 
ir. L.E.J.J. 
ir. G.A.M. van 
ir. J. 
ir.A. 
ir. E. 
ir. E. 
Dr.ir. P. 
ir. J.R.W. 
ir.A. 
ir. H.K. 
ir. R.L.C.J. 
ir. E.H. 
ir. F.E.M. 
ir. P.J. 
ir. D.A. 
ir. A.J.J. 
ir. M.L.S. 
ir.J.W. 
Prof. ir. A.C. 
ir. W.F.M. van der 
Mw. ir. L. van de 
ir. P.J.A. 
ir. M. van der 
ir. C.S. de 
P.A. de 
ir.E.M.H. 
ir. H.B. de 

Building Study & Architecture 
Witteveen + Bos 
Technische Universiteit Delft 
Technische Universiteit Delft 
Geveco Klimaatgeveltechniek BV 
Cauberg-Huygen 
TNO; werkgroep FAGO-TNO-TUE 
Peuts & Associes BV 
N.C.I.V. BV 
Comprimo BV 
Prinssen en Bus 
Dienst Bouw- en Woningtoezicht 
Rijksgebouwendienst 
Rijksgebouwendienst 
Buro binnenmilieutechniek BV 
Novem BV 
M+P Raadgevende Ingenieurs BV 
Lichtveld Buis & Partners 
Energie-Buro 
R.T.B. van Hellgten HV 
Technische Universiteit Delft 
Durox Cellenbeton NV 
R.T.B. van Heugten HV 
Physibel CV 
College voor Ziekenhuisvoorz. 
Facade, Adviesbureau voor 
Gemeentewerken Rotterdam 
Novem BV 
Technische Universiteit Delft 
Essa NV 
Gemeente Heerlen 
Lictveld Buis & Partners BV 

Postbus 761 
Antwerpse stnwg 320 
Jan Y. Nassaustraat 7 
Postbus 5048 
Postbus 5048 
Postbus 350 
Postbus 480 
Postbus 513 
Postbus 66 
Postbus 421 0 
Postbus 4129 
Industrielaan I 
Postbus 30432 
Postbus 20952 
Postbus 20952 
Postbus 68 
Postbus 17 
Postbus 344 
Postbus 156 
Grote Berg 39 
Postbus 305 
Berlageweg 1 
Gallaitstraat 64 
Postbus 305 
Hierweg 21 
Postbus 3056 
Geldropseweg 43 
Postbus 6633 
Postbus 17 
Postbus 5048 
Veemarkt 9/8 
Postbus I 
Postbus 156 
Jagersweg 17 

Adviesbureau Peutz & Associes BV Postbus 407 
Gemeentewerken Rotterdam Postbus 6633 

EG M engineering Postbus 1042 
Hoogovens Groep Postbus 10000 
Rheinhold & Mahla Nederland BV Postbus 5006 
Technische Universiteit Delft 
Buro Bollen BV 

Stichting Woon-Energie 
Van Dorsser BV 

Postbus 5048 
Postbus 10308 

Crabethstraat 38j 
2e Sweelinckstraat 148 

ir. B. Nat. Maatseh. voor de Huisvesting Breydelstraat 12 
Mw. ir. A.M.S. O.G.M.R. Surinamestraat 23 
ir. P.M. IHN - Van Dorsser BV Laan Corpus den Hoorn 
ir. F.M.J.L. van Ingenieursbureau Van Wetering Hoogbrugstraat 36 
ir. S. Wegers Weggevoerdenstr. 37 
ir. J.W. Sweegers en de Bruijn BV Postbus 417 
Prof. ir. J.A. Technische Universiteit Eindhoven Postbus 513 
dr. ir. M.H. de Technische Universiteit Eindhoven Postbus 513 
ir. C.J.E. O.G.M.R. Surinamestraat 23 
Mw. ir. Y.G.D.M. te Stichting Voorlichting Postbus 503 
ir. P. FW & B H. Henneaulaan 97 
ir. J.H. van 
ir.A. 
ing. W.L.T.M. 

Van Dorsser BV 
Rijksgebouwendienst DGEO 

2e Sweelinckstraat 148 
Postbus 93141 

Postcode Plaats 

3500 AD Utrecht 
2600 GA Delft 
2500 EZ Den Haag 
2514 HO Den Haag 
3300 Tienen 
2585 GG Den Haag 
2593 BNN Den Haag 
5611 KH Eindhoven 
2120 Schoten 
7301 HJ Apeldoorn 
6130 AA Sittard 
6880 AH Velp 
3012 VB Rotterdam 
4703 RH Roosendaal 
2500 ES Den Haag 
5600 AT Eindhoven 
2720 Zwijndrecht-Burcht 
2596 BL Den Haag 
2600 GA Delft 
2600 GA Delft 
5750 AA Deurne 
6200 AL Maastricht 
5600 MB Eindhoven 
6585 ZH Monk 
6710 EE Ede 
1009 AC Amsterdam 
5405 AA Uden 
2500 GK Den Haag 
2500 EZ Den Haag 
2500 EZ Den Haag 
3800 AB Amersfoort 
6130 AA Sittard 
1430 AH 
3500 AD 
5611 KH 
6500 AH 
2628 CR 
1210 
6500 AH 
9990 
3502 GB 
5611 SC 
3002 AP 
6130 AA 
2600 GA 
3290 
6400 AA 
3500 AD 
5262 TM 
6500 AK 
3002 AP 

3300 BA 
1970 CA 
3274 ZJ 
2600 GA 
5000 JH 
2611 BB 
2801 Al\' 
2517 HB 
1040 
2585 GG 
9728 JR 
6221 CR 
3010 
5201 AK 
5600 MB 
5600 MB 
2585 GG 
7300 AM 
1930 

2517 HB 
2509 AC 

Aalsmeer 
Utrecht 
Eindhoven 
Nijmegen 
Delfl 
Brussel 
Nijmegen 
Maldegem 
Utrecht 
Eindhoven 
Rotterdam 
Sittard 
Delft 
Diest 
Heerlen 
Utrecht 
Vught 
Nijmegen 
Rotterdam 

Dordrecht 
IJmuiden 
Heinenoord 
Delft 
Tilburg 
Delft 
Gouda 
Den Haag 
Brussel 
Den Haag 
Groningen 
Maastricht 
Wilsele 
Den Bosch 
Eindhoven 
Eindhoven 
Den Haag 
Apeldoorn 
Zaventen 

Den Haag 
Den Haag 

Land 

Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
l\ederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
België 
Nederland 
Nederland 
Nederland 

Telefoon 

030-311377 
015-783174 
070-3614221 
070-3469590 
016-814116 
070-3614331 
070-3818538 
040-455190 
03-6581773 
055-492492 
04490-95295 
085-649496 

01650-53888 
070-3188186 
040-454850 
03-2530718 
070-3262111 

015-784280 
04930-29250 
043-215007 
033-511411 
080-585017 
08380-22422 
020-5982343 
04132-64344 
070-3469590 
070-3614221 
070-3614221 
010-4119979 
04490-95295 
02977 -20651 
030-311377 
040-455190 
080-228317 
015-784189 
02-2410130 
080-228317 
50-711432 
030-943741 
040-124695 
01 0-4894520 
04490-95295 
015-783563 
013-313769 
045-765555 
030-311377 
073-566519 
080-222157 
010-4894260 

078-330750 
02514-93312 
01862-1933 
015-783385 
013-353611 
015-123206 
01820-24233 
070-3638940 
02-2305125 
070-3614331 
050-250992 
043-211643 
016-448693 
073-128606 
040-472715 
040-472557 
070-3614331 
055-497911 

070-3638940 
070-3824211 
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Prograxnma le denvergadering
'Bouwfysica Vereniging', d.d. 14 juni a.s.

Plaats: Hotel Brabant, Heerbaan 4-6, Breda,
telefoon 076-224666.

Vanaf station Breda met de bus; lijn 4,Brabantpark-Heusden-
hout (vertrek: 3x per uur? ieder heel uur, 20 minuten over en
20 minuten voor het hele uur).

Agenda Algemene [,edenvergadering

Thee/koffie
Inleiding
Mitrieu-effecten van kunststofschuim in de bouw
(ir. E. Israëls)
Kwaliteits-eisen te stellen aan (dak)-isolatiematerialen
(ir. N.A. Hendriks)

14"55 Mogelijkheden en onrnogelijkheden bij de

ontwikkeling en productie van CFK-vrij FUR-schuim
(D. Martens)

15.2A Discussie
15.40 pauze
16.00 Algemene Ledenvergadering (zie agenda)
17.00 Mogelijkheid tot napraten

(consumpties voor eigen rekening)

1 Opening
2 Jaarverslag

gevoerd beleid
financiën
publicatie-commissie
symposium-commissie

3 Activiteiten 1990

4 Begroting 1900

5 Samenstelling bestuur
6 Samenselling kascommissie
7 Rondvraag en sluiting

13.30

14.00

14.05

14.30

In opdracht van de Rijksgebouwendienst is samengesteld door
DGMR, raadgevende ingenieurs te Arnhem een

'informatiemap Yoor bouwfysici'

Door iedere gebruiker zalvoor hem relevante infbrmatie wor-
den toegevoegd. Deze wordt centraal verzameld en jaarlijks
als update aam alle geregistreerde gebruikers toegezonden. Zo
groeit de informatiemap uit tot een compleet gegevens-

bestand. Zoals nu reeds blijkt wordt hiermee voorzren in een
grote behoefte tot eenheid in gebruik van algemene bouw-
fysische gegevens.

De map kost f 65,- per stuk. Dit bedrag is nodig voor kopiëren,
inbinden en yeÍzenden. De map kan worden besteld bij
Rijksgebouwendienst, Directie Bouw
Adviesgroep Bouwfysica
(contactpersoon: M. K. W. Roel)
Postbu s 20952
2500 RZ's-Gravenhage

Programma ledenvergadering 
'Bouwfysica Vereniging', d.d. 14 juni a.s. 

Plaats: Hotel Brabant, Heerbaan 4-6, Breda, 
telefoon 076-224666. 
Vanaf station Breda met de bus; lijn 4, Brabantpark-Heusden
hout (vertrek: 3x per uur, ieder heel uur, 20 minuten over en 
20 minuten voor het hele uur). 

13.30 Thee/koffie 
14.00 Inleiding 
14.05 Milieu-effecten van kunststofschuim in de bouw 

(ir. E. Israëls) 
14.30 Kwaliteits-eisen te stellen aan (dak)-isolatiematerialen 

(ir. N.A. Hendriks) 
14.55 Mogelijkheden en onmogelijkheden bij de 

ontwikkeling en productie van CFK-vrij PUR-schuim 
(D. Martens) 

15.20 Discussie 
15.40 pauze 
16.00 Algemene Ledenvergadering (zie agenda) 
17.00 Mogelijkheid tot napraten 

(consumpties voor eigen rekening) 

In opdracht van de Rijksgebouwendienst is samengesteld door 
DGMR, raadgevende ingenieurs te Arnhem een 

'informatiemap voor bouwfysici' 

Door iedere gebruiker zal voor hem relevante informatie wor
den toegevoegd. Deze wordt centraal verzameld en jaarlijks 
als update aan alle geregistreerde gebruikers toegezonden. Zo 
groeit de informatiernap uit tot een compleet gegevens
bestand. Zoals nu reeds blijkt wordt hiermee voorzien in een 
grote behoefte tot eenheid in gebruik van algemene bouw
fysische gegevens. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Opening 
2 Jaarverslag 

- gevoerd beleid 
- financiën 
- publicatie-commissie 
- symposium-commissie 

3 Activiteiten 1990 
4 Begroting 1900 
5 Samenstelling bestuur 
6 Samenselling kascommissie 
7 Rondvraag en sluiting 

De map kost f 65,- per stuk. Dit bedrag is nodig voor kopiëren, 
inbinden en verzenden. De map kan worden besteld bij 
Rijksgebouwendienst, Directie Bouw 
Adviesgroep Bouwfysica 
(contactpersoon: M. K. W. RoeI) 
Postbus 20952 
2500 EZ 's-Gravenhage 
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Energie(-besparing) en vochtproblemen:

een internation aiarl onderzoekproEramma

ir. O. C. G. Adan

Instituut WO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies te Rijsv'tijk
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, vakgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeting

ir. P. C. H. van der Laan

Cauberg Huygen Raadgevend Ingenieurs bv te Rotterdam

Beide auteurs zijn betrokken bij de organisatie van de nationale activiteiten in het kader van IEA-Annex XIV

Samenvatting

Dit artikel geeft een beknopte beschouwing van een internatio-
naal onderzoekprogramma van het IEA, getiteld 'Energy and
Condensation'. Centraal thema in dit programma is de relatie
tussen energie(-besparing) en vocht- en schimmelproblemen.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op organisatie, werkwij ze en
enige onderzoekresultaten.

Summary

An international research program of the IEA, entitled 'Energy
and Condensation', is briefly presented. This research program

is focussed on dampness problems in relation to energy(-conser-
vation).
Organisation and time schedule as well as sonne preliminary
results are discussed.

'Vocht in huis, doe erwat aan), is vrijwel dagelijks te horen in
een postbus 51 spotje op de Nederlandse beeldbuis. De om-
vang van de aan vocht gerelateerde problemen in ons binnen-
milieu geeft dan ook zeker aanleiding tot deze bezorgdheid:
naar schatting 150/o van het Nederlandse woningbestand heeft
er last van.
Deze problemen manifesteren zreh op uiteenlopende wijze,
zo kunnen ztj veroorzaakt worden door bouwfouten, waarvan
optrekkend vocht en regendoorslag duidehjke voorbeelden
kunnen ztjn. Een belangrijk deel van de klachten echter heeft
betrekking op schimmelontwikkeling op bouwmaterialen,
meubilair of stofïering (figuur 1).

Ondoordachte energiebesparende maatregelen (vaak in rela-
tie tot de nationale 'kierenjacht' genoemd) of het bewoners-
gedrag worden hiervoor vaak als boosdoener aangemerkt.
Toch zrjn overtuigende argumenten om deze veronderstellin-
gen te bevestigen niet zonder meer te geven. De problemen
vinden hun oorzaken in een complex samenspel van diverse
factoren, bepaald door bouwkundige gegevens, het klimaat en
het bewonersgedrag.

Fig. 1. Schimmels in een badkamer in een nieuwbou\rywoning. Het
aangetaste oppervlak bestaat hier uit een spuitpleister op een
geïsoleerde buitenwand, binnenrvand en plafond onder een
verwarmde zolderruimte. De badkamer is voorzien van een
permanente basisventilatie.
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Dit artikel geeft een beknopte beschouwing van een internatio
naai onderzoekprogramma van het IEA, getiteld 'Energy and 
Condensation'. Centraal thema in dit programma is de relatie 
tussen energie( -besparing) en vocht- en schimmelproblemen. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op organisatie, werkwijze en 
enige onderzoekresultaten. 

Summary 

An international research program of the IEA, entitled 'Energy 
and Condensation', is briefly presented. This research program 
is focussed on dampness problems in relation to energy( -conser
vation). 
Organisation and time schedule as weIl as some preliminary 
results are discussed. 

'Vocht in huis, doe er wat aan', is vrijwel dagelijks te horen in 
een postbus 51 spotje op de Nederlandse beeldbuis. De om
vang van de aan vocht gerelateerde problemen in ons binnen
milieu geeft dan ook zeker aanleiding tot deze bezorgdheid: 
naar schatting 15% van het Nederlandse woningbestand heeft 
er last van. 
Deze problemen manifesteren zich op uiteenlopende wijze, 
zo kunnen zij veroorzaakt worden door bouwfouten, waarvan 
optrekkend vocht en regendoorslag duidelijke voorbeelden 
kunnen zijn. Een belangrijk deel van de klachten echter heeft 
betrekking op schimmelontwikkeling op bouwmaterialen, 
meubilair of stoffering (figuur 1). 
Ondoordachte energiebesparende maatregelen (vaak in rela
tie tot de nationale 'kierenjacht' genoemd) of het bewoners
gedrag worden hiervoor vaak als boosdoener aangemerkt. 
Toch zijn overtuigende argumenten om deze veronderstellin
gen te bevestigen niet zonder meer te geven. De problemen 
vinden hun oorzaken in een complex samenspel van diverse 
factoren, bepaald door bouwkundige gegevens, het klimaat en 
het bewonersgedrag. 

Fig. 1. Schimmels in een badkamer in een nieuwbouwwoning. Het 
aangetaste oppervlak bestaat hier uit een spuitpleister op een 
geïsoleerde buitenwand, binnenwand en plafond onder een 
verwarmde zolderruimte. De badkamer is voorzien van een 
permanente basisventilatie. 
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Het voorgenoemde probleemveld heeft een internationaal
karakter.
Bekend is dat in de ons omringende landen vergelijkbare
percentages klachten in woningen genoemd worden. In België
bleek uit een steekproef dat ca. 200/o van de sociale woning-
bouw aan schimmelproblemen lijdt; in Engeland wordt zelfs
van 25 tot300/a in de (lagere) huursector gesproken. Ook rnzvr-
delijker landen worden problemen ten gevolge van schimmel
gemeld. Zo manifesteren deze problemen zich (in Israël) in
een smalle kuststrook aan de Middellandse Zee.

In algemene zin is wel duidelijk dat schimmels gerelateerdzrjn
aan energie en vocht. Verschillen in het buitenklimaat en de

nationale bouwgewoonten spelen hierin verder een belang-
rijke rol.
Hiernavolgend wordt ingegaan op een internationaal pro-
gramm a, waaÍin aan het voorbeschreven probleemveld wordt
gewerkt. Na een inleiding op de organisatie en werkwljze,
wordt stilgestaan bij voorlopige resultaten en de vertaling er-
van naar de bouwpraktijk" Het artiketr besluit met een opinie
omtrent verdere ontwikkelingen.

Ben internationaal onderzoekprogramma: IEA-Annex XIV

Binnen het Energy Conservation and Community Systems
Program van het International Energy Agency (IEA) worden
reeds jaren meerdere onderzoekthema's op het terrein van de

energiehuishouding van gebouwen geconfronteerd met zljde-
lingse verbanden met de vochtbalans van gebouwen en con-
structies en de daaraan gerelateerde problemen.

Los daarvan wordt in de praktijk frequent het vermoeden uit-
gesproken dat veel van de huidige vochtproblemen deels door
energiebesparing ver oorzaakt worden. Een vermoeden, waar-
voor zoals in de inleiding gesteld, geen overtuigende argu-
menten te geven zljn. Duidelijk is wel dat enige angst voor
(nog steeds noodzakelijke) energiebesparing het gevolg is en
dat vochtproblemen grote financiële consequenties kunnen
hebben. Niet alleen is dan te denken aan de visuele problemen
en de daaruit veelal voortvloeiende juridische touwtrekkerij
omtrent de schuldvfaag, ook de gevolgschade door gezond-
heidsproblemen is aanzienlijk en wordt onderschat.
Deze problematiek leidde tot een nieuw onderzoekprogram-
ffi&, Annex XIV, met als titel 'Energy and Condensation', dat
in april 1987 van start ging.

Het centrale thema hiervan betreft de (aan vocht gerelateerde)
problemen aan het binnenoppervlak van bouwconstructies,
gezien in relatie tot de energiehuishouding van woningen.
Meer specifiek valt te denken aan oppervlaktecondensatie en
de groei van schimmels.

Belangrijkste deelnemende buitenlandse instituten aan deze
Annex zrjn:

Katholieke Universiteit Leuven (België)
Building Research Establishment (Groot Brittannië)
Fraunhofer Institut fiir Bauphysik (W-Duitsland)
Polytecnico di Torino (Italie).

De coórdinatie van de internationale activiteiten is in handen
van de Operating Agent, voor Annex XIV Prof. dr. ir. H. Hens
van de K.U. Leuven. Daarnaast is de organisatiestructuur bin-
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nen de Annex zo, dat elk participerend land een nationale
coórdinator heeft. Voor Nederland wordt het onderzoek be-
geleid door een hiervoor in het leven geroepen stuurgroep,
(lit. 1). De Rijksgebouwendienst (Rgd) verzorgt hierin het
secretariaaÍ.
'W.at betreft de financiering wordt benadrukt dat een Annex
geen eigen budget van het IEA ter beschikking heeft om
onderuoek uit te voeren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
EEG programma's. Een Annex is derhalve te zien als een
internationale leidraad voor afstemming van activiteiten van
participanten. Financiering van onderuoek dient dan natio-
naal geregeld te worden.
Voor Nederland treedt de Nederlandse Maatschapprj voor
Energie en Milieu (NOVEM) als belangrijkste financier op.

Daarnaast wordt door de Stichting Bouwresearch (SBR) bijge-
dragen in de kennisoverdracht en wordt een belangrijk deel
van onderzoek van TNO en de TU Eindhoven uit eigen mid-
delen aanvullend gefinancierd.

Wat wordt met Annex XIV nagestreefd?

In algemene zin wordt er in Annex XIV naar gestreefd bij te
dragen aan de oplossing van condensatie- en schimmelpro-
blemen, zowel preventief als curatief. Het verband van deze
problemen met energiebesparende bouwkundige maatrege-
len dient verduidelijkt te worden. Echter de looptrjd van een
IEA-Annex is beperkt tót 3 jaar, hetgeen tevens beperkingen
oplegt aan het invullen van deze doelstelling. Beter is de doel-
stelling daarom als volgt te formuleren:
het samenvoegen en combineren van de actuele kennis en het
op basis daarvan aanreiken van ontwerphulpmiddelen om
vochtproblemen te voorkomen. Uitgangspunt is dat een groot
gedeelte van de problemen op grond van de huidige bouw-
technische en -fvsische tnzrchten voorkomen kan worden.

De curatieve zrjdevan het probleem is dikwijls veel moeilijker.
Ofschoon vaak een pragmatische oplossing voor een probleem
te bedenken is, gaat het er veelal om welke van de betrokken
partijen aanspreekbaar is, ofwel wie betaalt de oplossing?
Een dergelijk antwoord kan pas gegeven worden als het proces

dat leidt tot de problemen voldoende diepgaand gekend is, een
'achtera?-analyse mogelijk is en er bovendien een juridisch
criterium geformuleerd is.

Uit het samenvoegen van actuele rnztchten zullen dan ook
tevens duidelijk(er) de kennis hiaten in kaart gebracht worden.
Annex XIV zal verder de aanzet moeten vormen tot meer ge-

richt onderzoek.

Aan condensatie en schimmelontwikkeling gerelateerde
problemen, zoals geurhinder en bovenal gezondheidsklachten
(met name respiratoire klachten) worden buiten beschouwing
gelaten. IVÍet name deze laatste groep problemen zrjn omvang-
rijk en vero orzaken wellicht een grotere schade dan de esthe-
tische problemen. Zrj vereisen echter een multidisciplinaire
aanpak, die helaas reeds in een vroeg stadium buiten het (tech-
nisch) kader van Annex XIV is geplaatst.

Het voorgenoemde probleemveld heeft een internationaal 
karakter. 
Bekend is dat in de ons omringende landen vergelijkbare 
percentages klachten in woningen genoemd worden. In België 
bleek uit een steekproef dat ca. 20% van de sociale woning
bouw aan schimmelproblemen lijdt; in Engeland wordt zelfs 
van25 tot 30% in de (lagere) huursector gesproken. Ook in zui
delijker landen worden problemen ten gevolge van schimmel 
gemeld. Zo manifesteren deze problemen zich (in Israël) in 
een smalle kuststrook aan de Middellandse Zee. 

In algemene zin is wel duidelijk dat schimmels gerelateerd zijn 
aan energie en vocht. Verschillen in het buitenklimaat en de 
nationale bouwgewoonten spelen hierin verder een belang
rijke rol. 
Hiernavolgend wordt ingegaan op een internationaal pro
gramma, waarin aan het voorbeschreven probleemveld wordt 
gewerkt. Na een inleiding op de organisatie en werkwijze, 
wordt stilgestaan bij voorlopige resultaten en de vertaling er
van naar de bouwpraktijk. Het artikel besluit met een opinie 
omtrent verdere ontwikkelingen. 

Een internationaal onderzoekprogramma: IEA-Annex XIV 

Binnen het Energy Conservation and Community Systems 
Program van het International Energy Agency (IEA) worden 
reeds jaren meerdere onderzoekthema's op het terrein van de 
energiehuishouding van gebouwen geconfronteerd met zijde
lingse verbanden met de vochtbalans van gebouwen en con
structies en de daaraan gerelateerde problemen. 

Los daarvan wordt in de praktijk frequent het vermoeden uit
gesproken dat veel van de huidige vochtproblemen deels door 
energiebesparing veroorzaakt worden. Een vermoeden, waar
voor zoals in de inleiding gesteld, geen overtuigende argu
menten te geven zijn. Duidelijk is wel dat enige angst voor 
(nog steeds noodzakelijke) energiebesparing het gevolg is en 
dat vochtproblemen grote financiële consequenties kunnen 
hebben. Niet alleen is dan te denken aan de visuele problemen 
en de daaruit veelal voortvloeiende juridische touwtrekkerij 
omtrent de schuldvraag, ook de gevolgschade door gezond
heidsproblemen is aanzienlijk en wordt onderschat. 
Deze problematiek leidde tot een nieuw onderzoekprogram
ma, Annex XIV, met als titel 'Energy and Condensation', dat 
in april 1987 van start ging. 
Het centrale thema hiervan betreft de (aan vocht gerelateerde) 
problemen aan het binnenoppervlak van bouwconstructies, 
gezien in relatie tot de energiehuishouding van woningen. 
Meer specifiek valt te denken aan oppervlaktecondensatie en 
de groei van schimmels. 

Belangrijkste deelnemende buitenlandse instituten aan deze 
Annex zijn: 
- Katholieke Universiteit Leuven (België) 
- Building Research Establishment (Groot Brittannië) 
- Fraunhofer Institut für Bauphysik (W-Duitsland) 
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nen de Annex zo, dat elk participerend land een nationale 
coördinator heeft. Voor Nederland wordt het onderzoek be
geleid door een hiervoor in het leven geroepen stuurgroep, 
(lit. 1). De Rijksgebouwendienst (Rgd) verzorgt hierin het 
secretariaat. 
Wat betreft de financiering wordt benadrukt dat een Annex 
geen eigen budget van het IEA ter beschikking heeft om 
onderzoek uit te voeren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
EEG programma's. Een Annex is derhalve te zien als een 
internationale leidraad voor afstemming van activiteiten van 
participanten. Financiering van onderzoek dient dan natio
naal geregeld te worden. 
Voor Nederland treedt de Nederlandse Maatschappij voor 
Energie en Milieu (NOVEM) als belangrijkste financier op. 
Daarnaast wordt door de Stichting Bouwresearch (SBR) bijge
dragen in de kennisoverdracht en wordt een belangrijk deel 
van onderzoek van TNO en de TU Eindhoven uit eigen mid
delen aanvullend gefinancierd. 

Wat wordt met Annex XIV nagestreefd? 

In algemene zin wordt er in Annex XIV naar gestreefd bij te 
dragen aan de oplossing van condensatie- en schimmelpro
blemen, zowel preventief als curatief. Het verband van deze 
problemen met energiebesparende bouwkundige maatrege
len dient verduidelijkt te worden. Echter de looptijd van een 
IEA-Annex is beperkt tot 3 jaar, hetgeen tevens beperkingen 
oplegt aan het invullen van deze doelstelling. Beter is de doel
stelling daarom als volgt te formuleren: 
het samenvoegen en combineren van de actuele kennis en het 
op basis daarvan aanreiken van ontwerphulpmiddelen om 
vochtproblemen te voorkomen. Uitgangspunt is dat een groot 
gedeelte van de problemen op grond van de huidige bouw
technische en -fysische inzichten voorkomen kan worden. 

De curatieve zijde van het probleem is dikwijls veel moeilijker. 
Ofschoon vaak een pragmatische oplossing voor een probleem 
te bedenken is, gaat het er veelal om welke van de betrokken 
partijen aanspreekbaar is, ofwel wie betaalt de oplossing? 
Een dergelijk antwoord kan pas gegeven worden als het proces 
dat leidt tot de problemen voldoende diepgaand gekend is, een 
'achteraf-analyse mogelijk is en er bovendien een juridisch 
criterium geformuleerd is. 
Uit het samenvoegen van actuele inzichten zullen dan ook 
tevens duidelijke er) de kennis hiaten in kaart gebracht worden. 
Annex XIV zal verder de aanzet moeten vormen tot meer ge
richt onderzoek. 

Aan condensatie en schimmel ontwikkeling gerelateerde 
problemen, zoals geurhinder en bovenal gezondheidsklachten 
(met name respiratoire klachten) worden buiten beschouwing 
gelaten. Met name deze laatste groep problemen zijn omvang
rijk en veroorzaken wellicht een grotere schade dan de esthe
tische problemen. Zij vereisen echter een multidisciplinaire 
aanpak, die helaas reeds in een vroeg stadium buiten het (tech
nisch) kader van Annex XIV is geplaatst. 



Werkwijze in Annex XIV

De werkzaamheden in de Annex XIV ztln als volgt onder-
verdeeld (zie figuur 2):
a. Inventariseren van data betreffende de ontwikkeling van

naicro-organismen, in het bijzonder schimmels, op (mine-
rale) bouw- en afuerkmaterialen, atrsmede betreffende de
thermische en hygrische eigenschappen van deze materia-
len.

b. ïvfodellen en praktijkstudies"
c. Formuleren van praktische oplossingen.
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Fig. 2. Schema werkwijze IEA Annex XIV 'Condensation and
Energy' (lit. 1).

ad a,

Doel ts nieí om diepgaand biologisch onderzoek te verrichten
naar het ontkiemen en groeien van sehimmels op bouwm ate-
rialen" Dergelijk onderzoek is trangdurend en omvangrijk;
daarom wordt primair gebruik gemaakt van de in de biologi-
sehe iiteratuur gegeven informatie (zie figuur 3) en wordt deze
voor zaver mogelijk vertaald naar grenswaarden voor de
bouwkundige en bouwfysische parameters. Te denken is hier-
bij aan de materiaal-eigenschappe n, zoals hygroscopiciteit, ge-
schiktheid als voedingsbodem en de warmtegeleidbaarheid,
alsmed e aan temperatuur en relatieve luehtvochtigheid"
Data orntrent thermische en hygrische eigensehappen van
rnaterialen ztln ncdig voor berekening van de lokaie ternpera-
tuur en vochtigheid in het materi aal.
l{et databestand moet als een referentie gaan functioneren en
geef,t een indicatie 'ran de te verwaehten spreiding in dez,e

eigensctrrappen.

ad b.

Streven is om binnen het tijdbestek van Annex XIV de be-
staande kennis met betrekking tot warmte-, lucht- en veicht-
transport, deeis beschreven in de vorm van modeilen, in
sarnenhang toe te passen op studie van schirnmel- en conden-
satieproblemen. Tot dusver ztjn er voor elk van deze fysische
aspect en afzonCerlijk diverse madellen voorhanden" Te den-
ken valt aan eenvoudige rekenregels, bijvoorbeeld voor kou-
debruggeff, maar ook aan complexe modeilen voor het trans-
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Fig. 3. Voorbeeiden van de groei van sehimmels in afhankehjkheid
van temperatuur en wateractivit ert. Deze activiteit kan ge-
zren worden als de relatieve truchtvoehtigheid in een even-
wichtssituatie. De figuren illustreren dat schimmels kunnen
groeien bij R.V.'s lager dan 1000ib, met andere woorden
sohimmels zijn niet zonder meer het gevolg van oppervlakte-
condensatie.
Opm. de getallen tiij de curven geven groeisnelheden in rnm
per dag (lit. 6).

port van de trucht in en tussen vertrekken alsrnede van vercnt-
reiniging in de lucht {zie figuur 4).

In Annex XIV wordt combinatie van deze deelmodellen
beoogd. Dit kan beperkte modelontwikkeling met zieh mee
brengen. I{adrukkehjk wordt hier gesteld dat niet gestreefd
wordt Íxaar een verfïjnd integraal rnodel voor de warmte-,
lucht- en vochthuishoueling van *en woning, waarin criteria
voor het cntstaan van sehimmelontwikketring als randvoor-
waarden zouden mCIeten worden ingevoerd, en waarmee ver-
volgens een woning{-ontwerp) beoordeeld zou kunnen wor-
den. E,en dergelijk model zal een utopie blijven. Niet altreen
zijn de transportproeessen zeer complex, bovenal is de be-
woner of gebruiker een onvoorspelbare faetor.
De praktisehe waarde van een dergelijk model zaI bovendien
niet groter blijken te z4n dan eenvoudiger beschrijvingen; pro-
blernen in de praktijk worden er niet rnee opgelost.

In Annex XIV dienen de huidige rnodellon gebruikt te worden
orn snel inzieht te krijgen in de invloed van bouwkundige keu-
zen op ele warmte -, lucht- en vochthuishouding van woningen.
Duurdere metingen in praktijk kunnen hierdoor b,eperkt wor-
den. Daarnaast worden door alle participanten ook studies van
probleemsituaties in praktijk uitgevoerd. Streven is door lang-
Curig en uitgebreid te meten een beter tnzrcht in de energie-
voehthuishouding te verkrijgen. ïn de praktijk kunnen bij ana-

Werkwijze in Annex XIV 
I · 

Arprrgilfus amJfdodaml A. ClJndidUJ 
0 I IJ 11 "I~\\' . / I IJl De werkzaamheden in de Annex XIV zijn als volgt onder-

verdeeld (zie figuur 2): 090 \@)& l~~,~ 
~g~5 a. Inventariseren van data betreffende de ontwikkeling van 

micro-organismen, in het bijzonder schimmels, op (mine
rale) bouw- en afwerkmaterialen, alsmede betreffende de 
thermische en hygrische eigenschappen van deze materia
len. 

b. Modellen en praktijkstudies. 
c. Formuleren van praktische oplossingen. 

VCORCNDERZOEK 

TAAK 2: TAAK 3: 

MODEl.l.l..EN PRAKTIJK STUDIES 

Fig. 2. Schema werkwijze IEA Annex XIV 'Condensation and 
Energy' (lil. I). 

ad a. 

Doel is niet om diepgaand biologisch onderzoek te verrichten 
naar het ontkiemen en groeien van schimmels op bouwmate
rialen. Dergelijk onderzoek is langdurend en omvangrijk; 
daarom wordt primair gebruik gemaakt van de in de biologi
sche literatuur gegeven informatie (zie figuur 3) en wordt deze 
voor zover mogelijk vertaald naar grenswaarden voor de 
bouwkundige en bouwfysische parameters. Te denken is hier
bij aan de materiaal-eigenschappen, zoals hygroscopici teit, ge
schiktheid als voedingsbodem en de warmtegeleidbaarheid, 
alsmede aan temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. 
Data omtrent thermische en hygrische eigenschappen van 
materialen zijn nodig voor berekening van de lokale tempera
tuur en vochtigheid in het materiaal. 
Het databestand moet als een referentie gaan functioneren en 
geeft een indicatie van de te verwachten spreiding in deze 
eigenschappen. 

ad b. 

Streven is om binnen het tijdbestek van Annex XIV de be
staande kennis met betrekking tot warmte-, lucht- en vocht
transport, deels beschreven in de vorm van modellen, in 
samenhang toe te passen op studie van schimmel- en con den
satieproblemen. Tot dusver zijn er voor elk van deze fysische 
aspecten afzonderlijk diverse modellen voorhanden. Te den
ken valt aan eenvoudige rekenregels, bijvoorbeeld voor kou
debruggen, maar ook aan complexe modellen voor het trans-
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Fig. 3. Voorbeelden van de groei van schimmels in afhankelijkheid 
van temperatuur en wateractiviteit. Deze activiteit kan ge
zien worden als de relatieve luchtvochtigheid in een even
wichtssituatie. De figuren illustreren dat schimmels kunnen 
groeien bij R.V.'s lager dan 100%, met andere woorden 
schimmels zijn niet zonder meer het gevolg van oppervlakte
condensatie. 
Opm. de getallen bij de curven geven groeisnelheden in mm 
per dag (lil. 6). 

port van de lucht in en tussen vertrekken alsmede van veront
reiniging in de lucht (zie figuur 4). 
In Annex XIV wordt combinatie van deze deelmodellen 
beoogd. Dit kan beperkte modelontwikkeling met zich mee 
brengen. Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat niet gestreefd 
wordt naar een verfijnd integraal model voor de warmte-, 
lucht- en vochthuishouding van een woning, waarin criteria 
voor het ontstaan van schimmelontwikkeIing als randvoor
waarden zouden moeten worden ingevoerd, en waarmee ver
volgens een woning(-ontwerp) beoordeeld zou kunnen wor
den. Een dergelijk model zal een utopie blijven. Niet alleen 
zijn de transportprocessen zeer complex, bovenal is de be
woner of gebruiker een onvoorspelbare factor. 
De praktische waarde van een dergelijk model zal bovendien 
niet groter blijken te zijn dan eenvoudiger beschrijvingen; pro
blemen in de praktijk worden er niet mee opgelost. 

In Annex XIV dienen de huidige modellen gebruikt te worden 
om snel inzicht te krijgen in de invloed van bouwkundige keu
zen op de warmte-, lucht- en vochthuishouding van woningen. 
Duurdere metingen in praktijk kunnen hierdoor beperkt wor
den. Daarnaast worden door alle participanten ook studies van 
probleemsituaties in praktijk uitgevoerd . Streven is door lang
durig en uitgebreid te meten een beter inzicht in de energie
vochthuishouding te verkrijgen. In de praktijk kunnen bij ana-
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Fig. 4. Overzicht van modellen, die toegepast (kunnen) worden bij
de beschrijving van de warmte-, lucht-, vochthuishouding
van gebouwen en bouwdelen (lit. 7).

lyses van problemen uit financiële overwegingen de metingen
veelal slechts beperkt en van kortere duur zrjn.
De praktijkstudies functioneren voor de participanten tevens
als een vorm van 'common experience', waarbij klimatologi-
sche verschillen en verschillen in bouwwtjze tot uitdrukking
moeten komen. Verder dienen zg als referentie voor modellen
(in hoeverre is het gemeten verloop van de relatieve lucht-
vochtigheid met modellen te verklaren?) en zrjn zlj bedoeld
om curatieve maatregelen te evalueren.

Enige onderzoekresultaten

E,en belangrijk deel van het onderzoek in Annex XIV betreft
de invloed van gebouweigenschappen alsmede van inrichting
en gebruik op de vochtbalans van een vertrek of gebouw.

Variaties in de relatieve luchtvochtigheid hebben onder ande-
re tot gevolg dat waterdamptransport optreedt van de binnen-
lucht naar de hygroscopische materialen in de ruimte en om-
gekeerd. Het blijkt dat deze opslagfunctie van de wanden,
vloeren en plafonds, maar ook van meubilering en stoffering,
van significante betekenis is voor het verloop van de lucht-
vochtigheid (figuur 5). Zo zullen de door koken of douchen
veroorzaakte pieken duidelijk worden gedempt.
Atrs aan het oppervlak van een constructie gedurende een vol-
doende lange periode een hoge relatieve vochtigheid optreedt,
dan lijkt een gunstig milieu voor schimmelgroei aanwe zig te
ztjn. Hoe schimmels op een veranderenC klimaat reageren,
met andere woorden bij welke frequentie, duur en grootte van
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Voorbeeld van de hygroscopische opslag. De waterdamp-
concentratie in keuken, woonkamer en slaapkamer wordt
door een kortstondige intensieve ventilatie teruggebracht tot
het niveau van de buitenluchtvochtigheid. Vervolgens
stijgt de binnenluchtvochtigheid als gevolg van de hygro-
scopische waterdampafgif,te in een periode van 3% uur tot
ongeveer de oorspronkelijke waarde (lit. 3).

de pieken schimmels groeien is (nog) niet gekwantificeerd.
Zeker is dat de relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak
van belang is, en dus dat rnzrcht in de invloed van hygro-
scopische buffering hierop gewenst is.

In het onderzoek zrjn twee wegen bewandeld: zawel model-
onderzoek als praktijkstudies zrjn en worden nog steeds uit-
gevoerd.

Modelonderzoek

Door zowel het Fraunhofer Institut ftrr Bauphysik als de Tech-
nische Universiteit Eindhoven (lit. 5) ztjn modellen ontwik-
keld waarin de adsorptie en desorptie van waterdamp door
bouwconstructies is gesimuleerd. Toetsing van het TU-model
heeft inmiddels in de klimaatkamer plaats gevonden.

Uit het modelonderzoek is duidelijk geworden dat voor het
normale dagelijkse patroon in de relatieve vochtigheid, de
waterdampopname en afgifte aan het oppervlak van construc-
tie plaatsvindt in een Iaagvan hooguit enkele milimeters dikte.
Dit betekent in de praktijk dus dat de keuze, die de bewoner
uiteinde I ij k zelf maakt vo o r d e opp ervl akte afwerking (b ij v o or-
beeid pleisterwerk of vinylbehang) bepalend is voor de in-
vloed hiervan.

PraktijkstudËes ten behoeve van modelvorrning

Dat deze bufferwerking in het algemeen niet kan worden ver-
waarloosd blijkt uit een door TNO uitgevoerd onderzoek in
opdracht van de NOVEM (lit. 3, figuur 5).

In een praktijkstudie naaÍ de verspreiding van waterdamp in
een (niet gemeubileerde) woning is tevens voorgenoemd
fenomeen onderzocht. In dit experiment is de verspreiding
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Fig. 4. Overzicht van modellen, die toegepast (kunnen) worden bij 
de beschrijving van de warmte-, lucht-, vochthuishouding 
van gebouwen en bouwdelen (lit. 7). 

lyses van problemen uit financiële overwegingen de metingen 
veelal slechts beperkt en van kortere duur zijn. 
De praktijkstudies functioneren voor de participanten tevens 
als een vorm van 'common experience', waarbij klimatologi
sche verschillen en verschillen in bouwwijze tot uitdrukking 
moeten komen. Verder dienen zij als referentie voor modellen 
(in hoeverre is het gemeten verloop van de relatieve lucht
vochtigheid met modellen te verklaren?) en zijn zij bedoeld 
om curatieve maatregelen te evalueren. 

Enige onderzoekresultaten 

Een belangrijk deel van het onderzoek in Annex XIV betreft 
de invloed van gebouweigenschappen alsmede van inrichting 
en gebruik op de vochtbalans van een vertrek of gebouw. 
Variaties in de relatieve luchtvochtigheid hebben onder ande
re tot gevolg dat waterdamptransport optreedt van de binnen
lucht naar de hygroscopische materialen in de ruimte en om
gekeerd. Het blijkt dat deze opslagfunctie van de wanden, 
vloeren en plafonds, maar ook van meubilering en stoffering, 
van significante betekenis is voor het verloop van de lucht
vochtigheid (figuur 5). Zo zullen de door koken of douchen 
veroorzaakte pieken duidelijk worden gedempt. 
Als aan het oppervlak van een constructie gedurende een vol
doende lange periode een hoge relatieve vochtigheid optreedt, 
dan lijkt een gunstig milieu voor schimmelgroei aanwezig te 
zijn. Hoe schimmels op een veranderend klimaat reageren, 
met andere woorden bij welke frequentie, duur en grootte van 
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Fig. 5. Voorbeeld van de hygroscopische opslag. De waterdamp
concentratie in keuken, woonkamer en slaapkamer wordt 
door een kortstondige intensieve ventilatie teruggebracht tot 
het niveau van de buitenluchtvochtigheid. Vervolgens 
stijgt de binnenluchtvochtigheid als gevolg van de hygro
scopische waterdampafgifte in een periode van 3112 uur tot 
ongeveer de oorspronkelijke waarde (lit. 3). 

de pieken schimmels groeien is (nog) niet gekwantificeerd. 
Zeker is dat de relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak 
van belang is, en dus dat inzicht in de invloed van hygro
scopische buffering hierop gewenst is. 

In het onderzoek zijn twee wegen bewandeld: zowel model
onderzoek als praktijkstudies zijn en worden nog steeds uit
gevoerd. 

Modelonderzoek 

Door zowel het Fraunhofer Institut für Bauphysik als de Tech
nische Universiteit Eindhoven (lit. 5) zijn modellen ontwik
keld waarin de adsorptie en desorptie van waterdamp door 
bouwconstructies is gesimuleerd. Toetsing van het TU-model 
heeft inmiddels in de klimaatkamer plaats gevonden. 
Uit het model onderzoek is duidelijk geworden dat voor het 
normale dagelijkse patroon in de relatieve vochtigheid, de 
waterdamp opname en afgifte aan het oppervlak van construc
tie plaatsvindt in een laag van hooguit enkele milimeters dikte. 
Dit betekent in de praktijk dus dat de keuze, die de bewoner 
uiteindelijk zelf maakt voor de oppervlakteafwerking (bijvoor
beeld pleisterwerk of vinylbehang) bepalend is voor de in
vloed hiervan. 

Praktijkstudies ten behoeve van modelvorming 

Dat deze bufferwerking in het algemeen niet kan worden ver
waarloosd blijkt uit een door TNO uitgevoerd onderzoek in 
opdracht van de NOVEM (lit. 3, figuur 5). 
In een praktijkstudie naar de verspreiding van waterdamp in 
een (niet gemeubileerde) woning is tevens voorgenoemd 
fenomeen onderzocht. In dit experiment is de verspreiding 



van waterdarnp en een inert gas bij gelijktijdige emissie bestu-
deerd. Door vergelijking van de resultaten is de invloed van de

waterdampopname door de ruimtebegrenzingen en meubilair
te schatten. Bij een waterdampproduktie in de open keuken
bleek ongeveer de helft (400 gram in 30 minuten) te worden
geadsorbeerd door wanden, vloer en plafond. Deze buffer-
werking bleek daarmee ook van duidelUke invloed op de ver-
spreiding van waterdamp in het gebouwvolume. De experi-
menten onderstrepen tevens dat kortstondig ventileren (luch-
ten) door de hygrische traagheid geringe invtroed heeft op het
niveau van de binnenluchtvochtigheid. Dit pleit voor het toe-
passen van een constante basisventilatie.
In de praktijk zal naar verwachting het waterdampgehalte van
de binnenlucht ook merkbaar beïnvloed worden door rneubi-
lair en stoffering. In opdracht van de NOVEM is met betrek-
king hiertoe een experimenteei onderzoek uitgevoerd (lit. 2).

In deze experimenten vond verdamping plaats van een beken-
de hoeveelheid water in een 1ege, respectievelijke gestoffeerde
en gestoffeerde en gemeubileerde proefruimte. (In de lege
proefruimte ztjnalle ruimtebegren zrngenmet een plastic folie
afgedekt.)
Temperaturen en relatieve vochtigheden zrjn op diverse
lokaties in deze ruimte geregistreerd, \Maarna uit een globale
vochtbalans de waterdampopname en afgifte van meubilair
en stoffering ztjn geschat. Als maatstaf voor deze capaciteit is

een waterdampabsorptiecoëfficiënt gedefinieerd, de aan het
materiaaloppervlak opgenomen hoeveelheid waterdamp
(g/m'. h) in verhouding tot de verandering in het waterdamp-
gehalte van de lucht (g/m3).

In tabel I zijn enige resultaten samengevat" Deze waterdamp-
absorptiecoëfficiënt is uiteraard niet van direct praktisch be-
lang, maar is wel van waarde voor modelstudies.
Overigens bleek dat met name de hygroscopische capaciteit
van stoffering aanzienlijk kan zrjnin de normale woonsituatie,
door een veelal groot absorberend oppervlak.

Studie van probleemwoningen

Uit de metingen is duidelijk naar voren gekomen dat het van
essentieel belang is om voorafgaand aan klimaatregistraties
een nauwg ezette analyse van de schade uit te voeren . Deze
eerste stap betreft:
a. het vaststellen of de schade van fysische (bijv. zoutuit-

bloei), chemische (verkleuring) of biologische (schimmels,
gisten, verkleuring) aard is" De schade kan zrch voor alle
oorzaken schijnbaar op dezelfde manier voordoen. E,en

nadere beoordeling ervan geeft richting aan het zoeken
naar de oorzaak. Tot dusver wordt dit onderzoek van het
schadebeeld in praktijk vaak nagelaten.

b. indien er sprake is van schade van biologische aard geeft
een analyse van de vitaliteit van het organismen aanin hoe-
verre er daadwerkelijk nog sprake is van een probleem. Met
andere woorden: hebben metingen van het klimaat ter
plaatse nog wel enige relatie met de schade?

Beide aspecten kunnen met relatief eenvoudig middelen uit-
gevoerd worden. Zelfs wanneer het voorgaande onder b. be-
vestigd wordt, is voorzrchtigheid met interpretatie van de

meetresultaten geboden. De volgende aspecten worden in dat
verband genoemd:

1. er is sprake van een achteraf registratie. De schade kan zijn
oarzaak (toch) in een voorafgaande periode vinden.

2" het klimaat wordt niet op de juiste lokatie geregistreerd.
Feitelijk zouden de omstandigheden direct aan het
oppervlak van de (aangetaste) constructie gerneten moeten
worden. Wat betreft de temperatuur is dit goed mogelijk,
wat betreft de vochtigheid niet. Deze laatste omstandig-
heid wordt daarom vaak afgeleid uit de condities van de

binnenlucht, gemeten op een nabijgelegen punt. Ideale
menging is dan verondersteld.

Metingen verhelderen de discussie over de rol van de bewoner
veelal niet. F{et bewonersgedrag blijft een moeilijk te beoor-
delen en daardoor onzekere factor in de vochthuishouding.
Bovendien blijkt dat bewoners het gedrag (kunnen) wijzigen
onder invloed van metingen.
Voor een uitvoerig overzicht van nationale en internationale
onderzoekactiviteiten in het kader van Annex XIV wordt ver-
wezen naar de jaarverslagen (lit. 1) en (lit. 4).Daarnaast zalrn
1990 een database beschikbaar komen, waarin alle rapporten
en artikelen samenvatten d zrjn opgenornen.

Hoe zal het eindresultaat van ,{nnex XIV eruit zien?

Allereerst wordt stilgesïaan bij de wrjze waarop de rapportage
in Annex XIV georganiseerd is. De rapportage is ruwweg te
verdelen in twee eindprodukten:
a. een reeks technische eindrapporten, te zren als een com-

pendium van de actuele kennis op het terrein van schim-
mels en condensatie in relatie tot de warmte-, lucht- en
vochthuishouding van gebouwen.
Deze rapportage is zo georganiseerd dat iedere participant
verantwoordelijk is voor een specifiek onderwerp. Het
werkterrein van Annex XIV is daartoe verdeeld in de items
materiaaleigenschappefi, schimmels, thermische modellen
(constructie), hygrische rnodellen (constructie en vertrek),
warmte-lucht-vochtmodellen (vertrek en gebouw), prak-
tijkstudies en randcondities (invoergegevens voor model-
len, zoals waterdampemissie).
Deze verantwoordelijkheden betekenen overigens niet dat
de onderzoekactiviteiten van de participanten uitsluitend
hierop gericht moet en zljn; ieder participant is bij voorkeur
binnen het gehele werkterrein van Annex XIV actief.

b. een samenvattend eindrapport dat als basis moet dienen
voor richtlijnen ten behoeve van de bouwpraktrjk. Hierin
zal worden aangegeven welke praktische aanbevelingen op
basis van de onder a. beschreven kennis te formuleren zijn
om schimmelontwikkeling en condensatie te voorkomen
en zo mogelijk te verhelpen. Deze taak wordt uitgevoerd
door de operating agent. Dit eindrapport zaI gepresenteerd

worden op een internationaal symposium 'Energy, mois-
ture, climate in Buildings' van 3-6 september 1990 te
Rotterdam.

Hiermee is de wijze waarop de resultaten van Annex XIV ge-

presenteerd worden beschreven. 'Wat betreft de inhoud van
het eindrapport zaI de discussie nog worden voortg ezet. Hoe is
de kennis te vertalen naar voor de bouwpraktijk hanteerbare
hulpmiddelen?
De auteurs geven een korte beschouwing van de discussie

hieromtrent in Annex XIV.

van waterdamp en een inert gas bij gelijktijdige emissie bestu
deerd. Door vergelijking van de resultaten is de invloed van de 
waterdampopname door de ruimtebegrenzingen en meubilair 
te schatten. Bij een waterdampproduktie in de open keuken 
bleek ongeveer de helft (400 gram in 30 minuten) te worden 
geadsorbeerd door wanden, vloer en plafond. Deze buffer
werking bleek daarmee ook van duidelijke invloed op de ver
spreiding van waterdamp in het gebouwvolume. De experi
menten onderstrepen tevens dat kortstondig ventileren (luch
ten) door de hygrische traagheid geringe invloed heeft op het 
niveau van de binnenluchtvochtigheid. Dit pleit voor het toe
passen van een constante basisventilatie. 
In de praktijk zal naar verwachting het waterdampgehalte van 
de binnenlucht ook merkbaar beïnvloed worden door meubi
lair en stoffering. In opdracht van de NOVEM is met betrek
king hiertoe een experimenteel onderzoek uitgevoerd (lit. 2). 
In deze experimenten vond verdamping plaats van een beken
de hoeveelheid water in een lege, respectievelijke gestoffeerde 
en gestoffeerde en gemeubileerde proefruimte. (In de lege 
proefruimte zijn alle ruimtebegrenzingen met een plastic folie 
afgedekt.) 
Temperaturen en relatieve vochtigheden zijn op diverse 
lokaties in deze ruimte geregistreerd, waarna uit een globale 
vochtbalans de waterdampopname en afgifte van meubilair 
en stoffering zijn geschat. Als maatstaf voor deze capaciteit is 
een waterdampabsorptiecoëfficiënt gedefinieerd, de aan het 
materiaaloppervlak opgenomen hoeveelheid waterdamp 
(g/m2 • h) in verhouding tot de verandering in het waterdamp
gehalte van de lucht (g/m3). 

In tabel 1 zijn enige resultaten samengevat. Deze waterdamp
absorptiecoëfficiënt is uiteraard niet van direct praktisch be
lang, maar is wel van waarde voor modelstudies. 
Overigens bleek dat met name de hygroscopische capaciteit 
van stoffering aanzienlijk kan zijn in de normale woonsituatie, 
door een veelal groot absorberend oppervlak. 

Studie van probleemwoningen 

Uit de metingen is duidelijk naar voren gekomen dat het van 
essentieel belang is om voorafgaand aan klimaatregistraties 
een nauwgezette analyse van de schade uit te voeren. Deze 
eerste stap betreft: 
a. het vaststellen of de schade van fysische (bijv. zoutuit

bloei), chemische (verkleuring) of biologische (schimmels, 
gisten, verkleuring) aard is. De schade kan zich voor alle 
oorzaken schijnbaar op dezelfde manier voordoen. Een 
nadere beoordeling ervan geeft richting aan het zoeken 
naar de oorzaak. Tot dusver wordt dit onderzoek van het 
schadebeeld in praktijk vaak nagelaten. 

b. indien er sprake is van schade van biologische aard geeft 
een analyse van de vitaliteit van het organismen aan in hoe
verre er daadwerkelijk nog sprake is van een probleem. Met 
andere woorden: hebben metingen van het klimaat ter 
plaatse nog wel enige relatie met de schade? 

Beide aspecten kunnen met relatief eenvoudig middelen uit
gevoerd worden. Zelfs wanneer het voorgaande onder b. be
vestigd wordt, is voorzichtigheid met interpretatie van de 
meetresultaten geboden. De volgende aspecten worden in dat 
verband genoemd: 

1. er is sprake van een achteraf registratie. De schade kan zijn 
oorzaak (toch) in een voorafgaande periode vinden. 

2. het klimaat wordt niet op de juiste lokatie geregistreerd. 
Feitelijk zouden de omstandigheden direct aan het 
oppervlak van de (aangetaste) constructie gemeten moeten 
worden. Wat betreft de temperatuur is dit goed mogelijk, 
wat betreft de vochtigheid niet. Deze laatste omstandig
heid wordt daarom vaak afgeleid uit de condities van de 
binnenlucht, gemeten op een nabijgelegen punt. Ideale 
menging is dan verondersteld. 

Metingen verhelderen de discussie over de rol van de bewoner 
veelal niet. Het bewonersgedrag blijft een moeilijk te beoor
delen en daardoor onzekere factor in de vochthuishouding. 
Bovendien blijkt dat bewoners het gedrag (kunnen) wijzigen 
onder invloed van metingen. 
Voor een uitvoerig overzicht van nationale en internationale 
onderzoekactiviteiten in het kader van Annex XIV wordt ver
wezen naar de jaarverslagen (lit. 1) en (lit. 4). Daarnaast zal in 
1990 een database beschikbaar komen, waarin alle rapporten 
en artikelen samenvattend zijn opgenomen. 

Hoe zal het eindresultaat van Annex XIV eruit zien? 

Allereerst wordt stilgestaan bij de wijze waarop de rapportage 
in Annex XIV georganiseerd is. De rapportage is ruwweg te 
verdelen in twee eindprodukten: 
a. een reeks technische eindrapporten, te zien als een com

pendium van de actuele kennis op het terrein van schim
mels en condensatie in relatie tot de warmte-, lucht- en 
vochthuishouding van gebouwen. 
Deze rapportage is zo georganiseerd dat iedere participant 
verantwoordelijk is voor een specifiek onderwerp. Het 
werkterrein van Annex XIV is daartoe verdeeld in de items 
materiaaleigenschappen, schimmels, thermische modellen 
(constructie), hygrische modellen (constructie en vertrek), 
warmte-lucht-vochtmodellen (vertrek en gebouw), prak
tijkstudies en randcondities (invoergegevens voor model
len, zoals waterdampemissie). 
Deze verantwoordelijkheden betekenen overigens niet dat 
de onderzoekactiviteiten van de participanten uitsluitend 
hierop gericht moeten zijn; ieder participant is bij voorkeur 
binnen het gehele werkterrein van Annex XIV actief. 

b. een samenvattend eindrapport dat als basis moet dienen 
voor richtlijnen ten behoeve van de bouwpraktijk. Hierin 
zal worden aangegeven welke praktische aanbevelingen op 
basis van de onder a. beschreven kennis te formuleren zijn 
om schimmelontwikkeling en condensatie te voorkomen 
en zo mogelijk te verhelpen. Deze taak wordt uitgevoerd 
door de operating agent. Dit eindrapport zal gepresenteerd 
worden op een internationaal symposium 'Energy, mois
ture, climate in Buildings' van 3-6 september 1990 te 
Rotterdam. 

Hiermee is de wijze waarop de resultaten van Annex XIV ge
presenteerd worden beschreven. Wat betreft de inhoud van 
het eindrapport zal de discussie nog worden voortgezet. Hoe is 
de kennis te vertalen naar voor de bouwpraktijk hanteerbare 
hulpmiddelen? 
De auteurs geven een korte beschouwing van de discussie 
hieromtrent in Annex XIV. 
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Tabel 1. Berekende waterdampabsorptie-coëfficiënt bij ver-
hoging van de R.V. van 400/o rraar 650/a (bij 21"C).

gewenst. Een woning moet binnen bepaalde grenzen een
zekere gebruiksvrijheid bieden.
Het gaat erom deze gf eruzen te beschrijven err za ruim moge-
lijk te nEaken. Frobleem is vaak het bewonersgedrag: het is
moeilijk toetsbaar, laat staan regelbaar.
{n Annex XíV zal ruaar verwachting de voorgenoemde vertaal-
slag slechts ten dele en onCer arbitraire aanname (criterium)
uitgevoerd kunnen worden. Deze uitwerking staat ten tijde
van samenstelling van dit artikel nog ter discussie.

Hoe verder?

Ofschoon er reeCs veel kennis is op het terrein van de vocht-
huishouding van gebouwen en constructies, is er nog steeds
sprake van een kleine miljoen woningen in het Nederlandse
woningbestand dat schade ten gevoige van vocht ondervindt.
Daar worden jaarlijks bovendien nog zo'Ít 15000 niouwe
woningen waar problemen zullen ontstaan, aan toegevoegd.
De oorzaken hiervoor kunnen ztjw dat de kennis om deze
probtremen te voorkomen en te verhelpen tekort schiet, wel-
licht deels te wijten aan een veetral gevolgde monodisciplinaire
benadering, alsmede dat de kennis de juiste rnensen in de
bouwpraktijk niet bereikt. Beide dienen verbeterd te worden.
Het belangrijkste resuitaat van Annex X{V is wellicht gelegen
in de bijdrage aan het laatste aspect, de kennisoverdracht.
Bovendien ztjn ook de 'witte vlekken', de kennishiaten, duide-
lijker in beeld gebracht. Daarmee is een belangrijke stap voor-
utt gezet, maar is het zeker niet zo, dat vocht en schimrnel-
problemen grotendeels ztln opgelcst. Verdere ontwikkeling
van kennis is daarvoor noodzakeiiik.

Daarnaast is het zo dat de omstandigheden voor schimmels
(en ook mijten) in gebouwen in gunstig e zrnlijken te zrjn beïn-
vloed. Het toegenomen isolatieniveau heeft geleid tot een
voor micro-organismen gunstige stijging van de oppervtrakte-
temperatuur. De hygrische condities ztjn moeilijker te beoor-
delen: hier rnoet de plaatselijke relatieve luchtvochtigheid be-
schouwd worden. 'Wel is het za dat de absolute luchtvochtis-
heid is toegenomen.
Hoe de klachten ztch in de toekomst zutrlen ontwikkelen bij
noodzakelijk verdergaande bouwkundige energiebesparende
maatregelen en bij toepassing van alternatieve materialen (bij-
voorbeeld uit reststoffenverwerking), is met de huidige kennis
moeilijk te voorspellen. F{et risico van (toenemende) schade-
lijke efflecten lijkt zeker aanwe ztg.

Verdere ontwikkeling van kennis is met name ook van belang
uit het oogpunt van de nationale gezondheid. Reeds nu wordt
een grote groep Nederlanders bijna dagelijks geconfionteerd
met gezondheidsklachten als gevolg van schirnmels en mijten.
Te denken valt aan astma, hooikoorts en exceem. De omvang
en gevolgen van deze problemen worden wellicht onderschat"
Voorzichtige schattingen wijzen al op een minimum van lr/z
miljoen potentietre patiënten.

Tot dusver heeft belangstelling voor vochtproblemen een
golfbeweging vertoond waarvan een periodieke verschuiving
van de aandacht rtaar de energieproblematiek in de jarcn'70
en '80 een belangrijke oorzaak was. Het is niet te hopen dat
deze tendens ztch voortzet en het vochtonderzoek rnet de

materiaal
r,vat erdamp ab s o rp ti e-

coëffïciënt [m/hj

geen stoffering
geen meubilair
alleen folie

0,3 *

stoflfering ? 5**

rneubilair 1,7**

* Betrokken op het aantal m2 foiie (wanden * vloer +
plafond).

** Bepaald uit de extra absorptie ten opzichte van de eerdere
situatie"

Het belangrijkste resultaat van Annex X{V za\ wetrlicht gele-
gen ztJnin de onder b. genoemde kennisoverdracht. Er is reeds
veel kennis van deelaspecten aanwe z\9. {n Annex XIV worden
deze in samenhang bezien en wordt getracht deze bereikbaar
te maken voor de bouwpraktijk.

Aan de praktische aanbevetringen zalten grondslag liggen het
gangbare criterium, dat om sctrrirnmeiontwikkeling te voor-
komen de relatieve luchtvochtigheid R.V" aan het opperviak
een bepaalde grenswaarde a. niet mag overschrUden.

R.V" 1a"

I[et gebruik van de relatieve luehtvochtigheid als criterium
illustre ert dat de groei van schimmels van 'voldoende' vocht
af,hankelijk is" In de praktijk lijkt dit echter niet altijd een
afCoende verklaring te zijn voor het wel of, niet ontstaan van
probiemen.
ïn Annex XtrV is duidelijk geworden dat voorbijgegaan wordt
aan beiangrijke parameters als Ce temperatuur van het opper-
vlak {zre Íïguur 3), de aanwezigheid van voidoende voedings-
stoffen, de oplossing van stoffen in het poriewater en de zuur-
graad. Daarnaast is het binnenmilieu niet stationair: de voor-
genoemde parameters zullen in de tijd varieren.
De vragen op wetrke wijze en in welke mate deze aspecten van
betrang zljn worden in Annex X{V niet beantwoord" Een be-
langrijke stap vooruit is wei dat de beperkingen van het voor-
genoemde criterium duidelijk zijn geworden.

Een críteriurn als voorgenoemd is niet hanteerbaar voor de
bouwpraktijk. Daarvoor zaI vertaling plaats rnoeten vinden
naar bijvoorbeeld:

eisen aan de thermische kwaiiteit voor constructiedelen.
Aan deze koudebrugcriteria wordt in Annex XïV gewerkt.
eisen aan de materiaaltoepassing (oppervlakteafwerking).
Er ztjn aanwijzingen dat dit een betrangrijke parameter is.
Annex XIV zal eehter niet leiden tot formulering van derge-
lijke criteria" De kennis schiet op dit terrein tekort"

Beide voorgaande aspecten ztjn toetsbaar en daarmee han-
teerbare instrumenten. Ten behoeve van behcersing van de

luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid als rand-
voorwaarden voor schimmelontwikkeling is ook ontwikkeling
van richtlijnen voor ventilatievoorzteÍtffrgen en verwarming
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Tabel 1. Berekende waterdampabsorptie-coëffïciënt bij ver
hoging van de R.V. van 40% naar 65% (bij 21°C). 

waterdampabsorptie-
materiaal coëffïciënt [m/h] 

geen stoffering 
geen meubilair 
alleen folie 

stoffering 

meubilair 

0,3* 

2,5** 

1,7** 

* Betrokken op het aantal m 2 folie (wanden + vloer + 
plafond) . 

** Bepaald uit de extra absorptie ten opzichte van de eerdere 
situatie. 

Het belangrijkste resultaat van Annex XIV zal wellicht gele
gen zijn in de onder b . genoemde kennisoverdracht. Er is reeds 
veel kennis van deelaspecten aanwezig. In Annex XIV worden 
deze in samenhang bezien en wordt getracht deze bereikbaar 
te maken voor de bouwpraktijk. 

Aan de praktische aanbevelingen zal ten grondslag liggen het 
gangbare criterium, dat om schimmelontwikkeling te voor
komen de relatieve luchtvochtigheid R.V. aan het oppervlak 
een bepaalde grenswaarde a. niet mag overschrijden. 

R.V. S a. 

Het gebruik van de relatieve luchtvochtigheid als criterium 
illustreert dat de groei van schimmels van 'voldoende' vocht 
afhankelijk is. In de praktijk lijkt dit echter niet altijd een 
afdoende verklaring te zijn voor het wel of niet ontstaan van 
problemen. 
In Annex XIV is duidelijk geworden dat voorbijgegaan wordt 
aan belangrijke parameters als de temperatuur van het opper
vlak (zie figuur 3), de aanwezigheid van voldoende voedings
stoffen, de oplossing van stoffen in het poriewater en de zuur
graad. Daarnaast is het binnenmilieu niet stationair: de voor
genoemde parameters zullen in de tijd varieren. 
De vragen op welke wijze en in welke mate deze aspecten van 
belang zijn worden in Annex XIV niet beantwoord. Een be
langrijke stap vooruit is wel dat de beperkingen van het voor
genoemde criterium duidelijk zijn geworden. 

Een criterium als voorgenoemd is niet hanteerbaar voor de 
bouwpraktijk. Daarvoor zal vertaling plaats moeten vinden 
naar bijvoorbeeld: 
- eisen aan de thermische kwaliteit voor constructiedelen. 

Aan deze koudebrugcriteria wordt in Annex XIV gewerkt. 
- eisen aan de materiaaltoepassing (oppervlakteafwerking). 

Er zijn aanwijzingen dat dit een belangrijke parameter is. 
Annex XIV zal echter niet leiden tot formulering van derge
lijke criteria. De kennis schiet op dit terrein tekort. 

Beide voorgaande aspecten zijn toetsbaar en daarmee han
teerbare instrumenten. Ten behoeve van beheersing van de 
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid als rand
voorwaarden voor schimmelontwikkeling is ook ontwikkeling 
van richtlijnen voor ventilatievoorzieningen en verwarming 
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gewenst. Een woning moet binnen bepaalde grenzen een 
zekere gebruiksvrijheid bieden. 
Het gaat erom deze grenzen te beschrijven en zo ruim moge
lijk te maken. Probleem is vaak het bewonersgedrag: het is 
moeilijk toetsbaar, laat staan regelbaar. 
In Annex XIV zal naar verwachting de voorgenoemde vertaal
slag slechts ten dele en onder arbitraire aanname (criterium) 
uitgevoerd kunnen worden. Deze uitwerking staat ten tijde 
van samenstelling van dit artikel nog ter discussie. 

Hoe verder? 

Ofschoon er reeds veel kennis is op het terrein van de vocht
huishouding van gebouwen en constructies, is er nog steeds 
sprake van een kleine miljoen woningen in het Nederlandse 
woningbestand dat schade ten gevolge van vocht ondervindt. 
Daar worden jaarlijks bovendien nog zo'n 15000 nieuwe 
woningen waar problemen zullen ontstaan, aan toegevoegd. 
De oorzaken hiervoor kunnen zijn dat de kennis om deze 
problemen te voorkomen en te verhelpen tekort schiet, wel
licht deels te wijten aan een veelal gevolgde monodisciplinaire 
benadering, alsmede dat de kennis de juiste mensen in de 
bouwpraktijk niet bereikt. Beide dienen verbeterd te worden. 
Het belangrijkste resultaat van Annex XIV is wellicht gelegen 
in de bijdrage aan het laatste aspect, de kennisoverdracht. 
Bovendien zijn ook de 'witte vlekken', de kennishiaten, duide
lijker in beeld gebracht. Daarmee is een belangrijke stap voor
uit gezet, maar is het zeker niet zo, dat vocht en schimmel
problemen grotendeels zijn opgelost. Verdere ontwikkeling 
van kennis is daarvoor noodzakelijk. 

Daarnaast is het zo dat de omstandigheden voor schimmels 
(en ook mijten) in gebouwen in gunstige zin lijken te zijn beïn
vloed. Het toegenomen isolatieniveau heeft geleid tot een 
voor micro-organismen gunstige stijging van de oppervlakte
temperatuur. De hygrische condities zijn moeilijker te beoor
delen: hier moet de plaatselijke relatieve luchtvochtigheid be
schouwd worden. Wel is het zo dat de absolute luchtvochtig
heid is toegenomen. 
Hoe de klachten zich in de toekomst zullen ontwikkelen bij 
noodzakelijk verdergaande bouwkundige energiebesparende 
maatregelen en bij toepassing van alternatieve materialen (bij
voorbeeld uit reststoffenverwerking), is met de huidige kennis 
moeilijk te voorspellen. Het risico van (toenemende) schade
lijke effecten lijkt zeker aanwezig. 

Verdere ontwikkeling van kennis is met name ook van belang 
uit het oogpunt van de nationale gezondheid. Reeds nu wordt 
een grote groep Nederlanders bijna dagelijks geconfronteerd 
met gezondheidsklachten als gevolg van schimmels en mijten. 
Te denken valt aan astma, hooikoorts en exceem. De omvang 
en gevolgen van deze problemen worden wellicht onderschat. 
Voorzichtige schattingen wijzen al op een minimum van 1112 
miljoen potentiële patiënten. 

Tot dusver heeft belangstelling voor vochtproblemen een 
golfbeweging vertoond waarvan een periodieke verschuiving 
van de aandacht naar de energieproblematiek in de jaren '70 
en '80 een belangrijke oorzaak was. Het is niet te hopen dat 
deze tendens zich voortzet en het vochtonderzoek met de 



beëindiging van Annex XIV wordt stopgezet. De consequen-
ties van de vochtproblematiek zijn daarvoor te ernstig en te
omvangrijk; het is onjuist te veronderstellen dat deze rnet het
afsluiten van IEA-Annex XIV grotendeels zijn opgelost.

Vocht in huis, doe er straks ook nog wat aan.
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Dr. Marc Fontoynont

Laboratoíre Sciences de !'l{abitat
Ecole lliationale des Travaux Publics de I'Etat

Rue Maurice Audin. F 69120 - Vauíx en Velin - Lvon

Abstract

New developments in the capability to sirnulate natural light
penetration in a building are presented. They focus ora the ana-
lysis of eomplex window components, specifïc window coatiffiBS,

as well as various surface fïnishes"
The simulation of these prcperties brings signifïeanÉ results
which should help the designer to make appropriate decisions"
Furthermore, the use of average skies and other statisticaEly built
lurninance models allows the computations of indoor ayerage

illmminance and other statistical parameters. \ryith this tech-
nique, the geoxnetnie comnplexity of a prohlem can be approached
with the climatic complexity to brinqa long terrn evaluation of a
dayliehting system"

Introduction

Architects are conscious that their choices will affect the qual-

ity of the natural lighting of a building. Most of the tirne, tirey
wili select frorn experience an appropriate size for facade and
roof apertures. However, when configurations become more
complex, or when complex window cornponents are to be em-
ployed, it becomes more difficult to assess their performances
regarding natural light penetration. Although the computa-
tion of those performances is difficutrt, the solution of the
problem will be expressed in very sirnple terms: size and

orientation of glazed surfaces, selection of materials and
surface finishes, adaptation of the electric lighting installation.

trt is the task of the daylighting expert to precise the ob3ectives
regarding the expected indoor luminous environment, and to
provide the information enabling to correlate building char-

acteristics to lighting performances.

Presentation of the nunnerical approach

Light Bropagation is a physical phenomenon. It involves a

source of light, a medium, and surfaces which transmit, refleet
or absorb the associated energy.

To simulate naturatr tright pe netration in an enclosure, the diffi-
culty stands in the process in rvhich light interaets with ntatter,
and the geometric dif,fïculty of handling multiple reflexions
and transmissions in a volume the shape of which can be par-

ticularly comptrex"

The interaction clf light and matter is complex, and the
restriction to perfectly diffusing surfaces as well as mirrors
cannot be judged satisfactory. For this reason, we deveioped a

technique very similar to the ray-ftaeing technieue, but which
follows closely the physics of, light propagation.

The technique is caile d 'photon generation'. The principie is to
generate rays of elementary energy (packs of, photons) from
the source (the sun, sky or lamps) and to follow them during
the rnultiple reflexions untitr finai absorption. Dispersion and
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beëindiging van Annex XIV wordt stopgezet. De consequen
ties van de vochtproblematiek zijn daarvoor te ernstig en te 
omvangrijk; het is onjuist te veronderstellen dat deze met het 
afsluiten van TEA-Annex XTV grotendeels zijn opgelost. 

Vocht in huis, doe er straks ook nog wat aan. 
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Modelling daylighting 
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Abstract 

New developments in the capability to simulate natural light 
penetration in a building are presented. They focus on the ana
lysis of complex window components, specific window coatings, 
as weIl as various surface finish es. 
The simulation of these properties brings significant results 
which should help the designer to make appropriate decisions. 
Furthermore, the use of ave rage skies and other statistically built 
luminanee models allows the computations of indoor average 
illuminance and other statistical parameters. With this tech
nique, the geometrie complexity of a problem can be approached 
with the climatic complexity to brin~a long term evaluation of a 
daylighting system. 

Introduction 

Architects are conscious that their choices will affect the qual
ity ofthe naturallighting of a building. Most ofthe time, they 
will select from experience an appropriate size for facade and 
roof apertures. However, when configurations become more 
complex, or when complex window components are to be em
ployed, it becomes more difficult to assess their performances 
regarding natural light penetration. Although the computa
tion of those performances is difficuJt, the solution of the 
problem will be expressed in very simple terms: size and 
orientation of glazed surfaces, selection of materials and 
surface finishes, adaptation ofthe electric lighting installation. 

Tt is the task ofthe dayJighting expert to precise the objectives 
regarding the expected indoor luminous environment, and to 
provide the information enabling to correlate building char
acteristics to lighting performances. 

Presentation of the numeri cal approach 

Light propagation is a physical phenomenon. It involves a 
source oflight, a medium, and surfaces which transmit, reftect 
or absorb the associated energy. 

To simulate naturallight penetration in an enclosure, the diffi
culty stands in the process in which light interacts with matter, 
and the geometric difficulty of handling multiple reflexions 
and transmissions in a volume the shape ofwhich can be par
ticularly complex. 

The interaction of light and matter is complex, and the 
restriction to perfectly diffusing surfaces as weU as m irrors 
cannot be judged satisfactory. For this reason, we developed a 
technique very similar to the ray-tracing technique, but which 
follows closely the physics of light propagation . 

The technique is called 'photon generation '. The principle is to 
generate rays of elementary energy (packs of photons) from 
the source (the SUIl, sky or lamps) and to follow them during 
the multiple reflexions until final absorption. Dispersion and 
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diffusion of light are simulated using a Monte-Carlo method.
The energy accounting is followed during this process in order
to monitor the various optical phenomena and bring the

Emoy = 170 lux

understanding of the energy exchanges. After complete ab-

sorption, the program produces illurninance values on etre-

ments of each surfaces of the building"

Emoy = 240lux Emoy = 190 lux
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Fig" i. Examples of results showing illuminance distributions for an
(Musée d'trntérêt National, Grenobie, France).

1 70 lux Emoy : 120 lux

overcast sky (uniform

EmoY = '160 lux

model) on indoor surfaces, including partitions

Sirnulation of photonnetry

The dispersion of light can be varied from specular to perfect-
ly Ciffusing, by adjusting the dispersion angle. This angle is the
angtre for whieh the intensity is half the maximum intensity.
Figure 2 shows the reflected intensity graph for various types
of photometries. 

.W-hen 
combining a perfeetly diffusing photo-

metry with a specific dispersion photometry, it is possible to
approach the behaviour of most indoor surface coatings.
Sorne potrycarbonate components transmit tright in generating
two peaks of, specularity. Such components can be simutrated
in combining two dispersion rnodels and one diffusing modetr

(Figure 3).

Simulation of rnultiple components

Complex materials are simulated in two rnanners. The first
one refers to a library of photometries. lt includes, for each

incidence angle, a 2 dimensionnal intensity curve for trans-
mission and another for reflexion. This fits photonaetries with
a symmetry with respect to the perpendicular to the surfaee.
But it requires experimental measurements for complex
photometries.

The second technique consists of, using basics of optics to
simutrtate multiple layer cornponents. In this case, the program
does not refer to a library of materials, but simulates 'in real
time' the component during the simulation of, light propaga-

tion in the building. Such a technique was used tc develop a

reflective biind component adapted io the clirnate of Southern
France (Figure 4).
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Fig. 2" Various types light reflection patterns on surfaces.
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diffusion of light are simulated using a Monte-Carlo method. 
The energy accounting is followed during this process in order 
to monitor the various optical phenomena and bring the 

Emoy = 70 lux 

understanding of the energy exchanges. After complete ab
sorption, the program produces illuminance values on ele
ments of each surfaces of the building. 
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Fig. 1. Examples of results showing illuminance distributions for an overcast sky (uniform model) on indoor surfaces, includ ing partitions 
(Musée d'Intérêt National, Grenoble, France). 

Simulation of photometry 

The dispersion oflight can be varied from specular to perfect
ly difTusing, by adjusting the dispersion angle. This angle is the 
angle for which the intensity is half the maximum intensity. 
Figure 2 shows the reflected intensity graph for various types 
ofphotometries. Wh en combining a perfectly diffusing photo
metry with aspecific dispersion photometry, it is possible to 
approach the behaviour of most indoor surface coatings. 
Same polycarbonate components transmit light in generating 
two peaks of specularity. Such components can be simulated 
in combining two dispersion models and one diffusing model 
(Figure 3). 

Simulation of multiple components 

Complex materials are simulated in two manners. The first 
one refers to a library of photometries. lt includes, for each 
incidence angle, a 2 dimensionnal intensity curve for trans
mission and another for reflexion. This fits photometries with 
a symmetry with respect to the perpendicular to the surface. 
But it requires experimental measurements for complex 
photometries. 

The second technique consists of using basics of optics to 
simultate multiple layer components. In this case, the program 
does not refer to a library of materiais, but simulates 'in real 
time' the component during the simulation of light propaga
tion in the building. Such a technique was used to develop a 
reflective blind component adapted to the climate ofSouthern 
France (Figure 4). 
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Selective Blinds

Lightshelf

Fie. 4. Reflective blind system developed for the school of Collioure, France (M. Gerber & P. Pous architects), [1].

Simulation of prisneatic devices

In partieular, the forrner technique can be used to perf,orm the
'real time' simulation of light propagation through rnateriais
ofl various index of refraction. One of the best example is the
sirnulation of a prismatic component" Figure 5 shows how it
can be sirnutrated with the 'photon generation technique'"

Fig.5. Surface 51 refers in the photometry library to the transfer
materiai airlgtrass and surf,aces 52, 53' 54, 55 refer to the
transfer material glass/air.

Two distinct proeesses atre empioyed" one sirnulates the
refraction of light when it goes frorn air to gtrass, and the other
the refraction of light when it goes from glass to air"

Applications of this capability e ould be extended to the sirnu-
lation of light pipes and fiber optics, or even lenses.

Simulation of leolographic comrponents

Flolographic films which are developed for the building indus-
try are airned at redirecting natural light toward surfaces of an

interior space where it is most rvanted" The intensity curve

asscciateC wirh the transrnitted light shows a cornplex shape

which needs to be determined experirnentally.

However, it is attractive to use sirnulation programs to assess

the reiation between overaltr trurulinous perf,ormancss and the
optical properties of tho material. For this reason, the program

can be emplo3zeC ta conduct tests of hoiographic fllrns with
simplified intensity curve to help the manufaeturer deslgning
a range of, adapted products"

CoxrclusËoxl

The tool which has been presenteC brings a very significant
amount of information to the daylighting expert or the design-

er. But it should be remembered that it does not produce a so-

lution. It should be used by speciaXists who have a very clear

opinion of what they aim at" The performance of a Daylighting
Systenrr e annot be judged only on the base of the distribution
of the Daytright Factors in the intericr" Not only the efficacy of
the daylighting strategy neecJs to be assessed, but also the
quatrity of the indoor space: comfort, perf,ormance and agree-

ableness.

R.eferene e

1. Marc Fontoynont and Bernard Paule, Sunlighting techniques
developeC for the sehool of Coliioure, France. Conference pro-
ceedings, ASES'S8 Cambridge IJSA, June 1988.

1AIJ

Integrated artificiallightin 
(automatic control) 

Fig. 4. Reflective blind system developed for the school of Collioure, France CM. Gerber & P. Pous architects) , [1) . 

Simulation of prismatic devices 

In particular, the former technique can be used to perform the 
'real time' simulation of light propagation through materials 
of various index of refraction. One of the best example is the 
simulation of a prismatic component. Figure 5 shows how it 
can be simulated with the 'photon generation technique' . 

Fig. 5. Surface SI refers in the photometry library to the transfer 
material air/glass and surfaces S2, S3, S4, S5 refer 10 the 
transfer material glass/air. 

Two distinct processes are employed: one simulates the 
refraction oflight when it goes from air to glass, and the other 
the refraction of light wh en it goes from glass to air. 

Applications ofthis capability could be extended to the simu
lation of light pipes and fiber optics, or even lenses. 

Simulation of holographic components 

Holographic films which are developed for the building indus
try are aimed at redirecting natura I light toward surfaces of an 
interior space where it is most wanted. The intensity curve 
associated with the transmitted light shows a complex shape 
which needs to be determined experimentall y. 

However, it is attractive to use simulation programs to assess 
the relation between overall luminous performances and the 
optical properties ofthe material. For this reason, the program 
can be employed to conduct tests of holographic films with 
simplified intensity curve to help the manufacturer designing 
a range of adapted products. 

Conclusion 

The tooI which has been presented brings a very significant 
amount of information to the daylighting expert or the design
er. But it should be remembered that it does not produce a so
lution . It should be used by specialists who have a very clear 
opinion ofwhat they aim at. The performance ofa Daylighting 
System cannot be judged only on the base of the distribution 
ofthe Daylight Factors in the interior. Not only the efficacy of 
the daylighting strategy needs to be assessed, but also the 
quality of the indoor space: comfort, performance and agree
ableness. 

Reference 

1. Marc Fontoynont and Bernard Paule, Sunlighting techniques 
developed for the school of Collioure, France. Conference pro
ceedings, ASES '88 Cam bridge USA, June 1988. 
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Ontwerpcriteria op het gebied van warrnte, licht, lucht en geluid

ir. L. C. J. van Luxemburg
ir. C. E. E. Pernot

ir. P. E. Braat-Eggen
drs. L. Zonneveldt

Inleiding

Een van de rnilieudoelstellingen in het hlMP [1] voor de Bouw
is als volgt gedefïnieerd: 'het bereiken van een zodamge kwali-
teit dat rísico-grenswaarden in het binnenmilieu niet worden
over-sehreden. Dit is een duidehjke doelstelling voor beleids-
gevende instanties. Voor de bij het tot stand komen van de ge-

bouwde omgeving betrokkenen moet een dergelijk kwaliteit-
sniveau een minimum z|in.

De primaire functie van Ce bouwkundige omhulling (gebouw)
is de fysieke scheiding tussen binnen- en buitenklimaat: dit
maakt het mogetrUk dat de rnens kan functioneren onafhanke-
lijk van de buitencondities. De kwaliteit van het binnenrnilieu
wordt dan ook bepaald door de mate waarin dit menselijk
functioneren mogelijk is.

ï/-e ztjnmomenteel in staat, op basis van een gegeven ontwerp
voor een gebouw met materiaaltoepassingen, een groot aanLal

aspecten van het binnenklimaat te voorspellen bij gegeven

buitencondities. Daarbij kunnen we met grote mate van zeker-
heid aangeven of bepaalde grenzeÍt overschreden worden en
of hierdoor menselijk functioneren bemoeilijkt of onmogelijk
wordt, dan r,vel dat ongewilde effecten optreden. Uit bele-
vings- en laboratorium-onderzoeken is veel bekend over te
hanteren binnengrenswaarden voor de fysische aspecten; dit
zrjn echter prirnair beoordelingscriteria"

Om de kwaliteit van het binnenmilieu in het ontwerpstadium
te kunnen definiëren of omsctrrijven, hebben we echter be-
hoefte aan ontwerpcriteria: optimale waarden voor het mense-
luk functioneren" Uitgangspunt daarbij moet ztjn de werk-
situatie: de taakuitvoering of het pakket van taken op de werk-
plek. De kwaliteit van de werkpiek knjgt gelukkig steeds meer
aandacht, mede door het belang dat wordt toegekend aan de

'Human Resources' in huidige bedrijfskundige modellen en
de uitwerking van de ARBO-wet.

Onderzoeken op het gebied van thermisch comfort hebben
inzicht verschaft in de waardering van het thermisch binnen-
klimaat bij een bepaalde fysieke inspanning in combinatie met
de kleding. Dergel|ke relaties zijn eehter ook te benutten voor
het afleiden van ontwerpcriteria op thermisch gebied. Ten
aaruzten van de oor- en oogtaak hebben we een vergelijkbare
situatie: de grenzefi waarbij de oor- of oogt"aak bemoeilijkt
worden zrjn redelijk bekend, waar de optima liggen is moei-
lijker aan te geven. Ten aafizren van de luchtkwaliteit is de

discussie in volle gang. Uiteraard blijven individuele verschil-
len tussen mensen een belangrijke rol spelen.
Bij de Werkgroep FAGO-TNO-TUE is een model ontwikketrd
waarmee op eenduidige wtjze een activiteitenanalyse gemaakt

l4

kan worden. Per taakuitvoering kunnen de 'optimale waarden'
voor temperatuur, minimaal vereiste verlichtingssterkte,
maximaal toelaatbaar geluidniveau en minimale verse lucht-
behoefte bepaald worden zonder dat enige kennis van thermi-
sche, visuele of akoestische behaaglijkheid voor de gebruiker
noodzakelijk is. De resultaten kunnen vervolgens gewogen

worden op werkplek- of ruimteniveau. Hebben we eenmaal
criteria op ruimteniveau dan kunnen deze dienen als uitgangs-
punt voor het afleiden van prestatie-eisen van bouwdelen.

De ontwikkeling van het model (tsouwFysisch Informatie
Model: BFIM) is voornamelijk geschied in het kader van de

TNO doelsubsidie regeling (MVROM). Een belangrijke ont-
wikkeling was ook de opdracht van de programmacommissie
IOP bouwinfor,matica om de processen en datamodellen te
beschrijven met de IDEF-methodiek. Een dergelijke gestruc-
tureerde aanpak is onontbeerlijk om tot resultaten te komen.
Zeker wanneer meerdere personen bij de ontwikkeling betrok-
ken ztjn.

In deze bijdrage wordt de aanpak nader toegelicht. Allereerst
worden de in het model gebruikte relaties voor het bepalen
van de fysische parameters toegelicht. Vervolgens wordt een
voorbeetrd gegeven van een activiteiten analyse.

Ontwerptemperatuur.

Onlangs is de Nederlandse versie van ISO 7730:'Gematigde
thermische binnencondities" Bepaling van de PMV- en PPD-
waarde en specificatie van de voorwaarden voor thermische
behaaglijkheid' aan een groot publiek gepresenteerd. Een van
de doelstellingen van de norm is het aangeven van aanvaard-
bare randvoorwaarden voor de behaaglijkheid (bijlage A van
de norm).

Voor de behaaglijkheid zljnvan belang de persoonsvariabelen
(meËabolisme en kledingweerstand) en de omgevingsvana-
belen (lucht- en stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en
luchtsnelheid).
Ingeval van ontwerpcriterra zljn we geïntereseerd in de opti-
male waarden voor omgevingsparameters. Hiervan is met
name de luchtternperatuur een duidelijk criteriurn. Veelal
wordt in de literatuur in het kader van behaaglijkheid gespro-
ken over de gewenste operatieve of subjectieve temperatuur.
Als we de persoonsvariabelen kennen, kunnen we bijvoor-
beeid met de relatie van Mclntyre de subjectieve temperatuur
afleiden. Bij deze temperatuur is sprake van een behaaghjke
situatie, dat wil zeggen dat de PMV-0.

Deze subjectieve temperatuur-index van Mclntyre is afgeleid
met behuip van het model van Fanger. Voor waarden van de

Ontwerp criteria op het gebied van warmte, licht, lucht en geluid 

ir. L. C. J. van Luxemburg 
ir. C. E. E. Pernot 

ir. P. E. Braat-Eggen 
drs. L. Zonneveldt 

Inleiding 

Een van de milieudoelstellingen in het NMP [I] voor de Bouw 
is als volgt gedefinieerd: 'het bereiken van een zodanige kwali
teit dat risico-grenswaarden in het binnenmilieu niet worden 
over-schreden. Dit is een duidelijke doelstelling voor beleids
gevende instanties. Voor de bij het tot stand komen van de ge
bouwde omgeving betrokkenen moet een dergelijk kwaliteit
sniveau een minimum zijn. 

De primaire functie van de bouwkundige omhulling (gebouw) 
is de fysieke scheiding tussen binnen- en buitenklimaat: dit 
maakt het mogelijk dat de mens kan functioneren onafDanke
lijk van de buitencondities. De kwaliteit van het binnenmilieu 
wordt dan ook bepaald door de mate waarin dit menselijk 
functioneren mogelijk is. 

We zijn momenteel in staat, op basis van een gegeven ontwerp 
voor een gebouw met materiaaltoepassingen, een groot aantal 
aspecten van het binnenklimaat te voorspellen bij gegeven 
buitencondities. Daarbij kunnen we met grote mate van zeker
heid aangeven of bepaalde grenzen overschreden worden en 
of hierdoor menselijk functioneren bemoeilijkt of onmogelijk 
wordt, dan wel dat ongewilde effecten optreden. Uit bele
vings- en laboratorium-onderzoeken is veel bekend over te 
hanteren binnengrenswaarden voor de fysische aspecten; dit 
zijn echter primair beoordelingscriteria. 

Om de kwaliteit van het binnenmilieu in het ontwerpstadium 
te kunnen definiëren of omschrijven, hebben we echter be
hoefte aan ontwerpcriteria: optimale waarden voor het mense
lijk functioneren. Uitgangspunt daarbij moet zijn de werk
situatie: de taakuitvoering ofhet pakket van taken op de werk
plek. De kwaliteit van de werkplek krijgt gelukkig steeds meer 
aandacht, mede door het belang dat wordt toegekend aan de 
'Human Resources' in huidige bedrijfskundige modellen en 
de uitwerking van de AREO-wet. 

Onderzoeken op het gebied van thermisch comfort hebben 
inzicht verschaft in de waardering van het thermisch binnen
klimaat bij een bepaalde fysieke inspanning in combinatie met 
de kleding. Dergelijke relaties zijn echter ook te benutten voor 
het afleiden van ontwerpcriteria op thermisch gebied. Ten 
aanzien van de oor- en oogtaak hebben we een vergelijkbare 
situatie: de grenzen waarbij de oor- of oogtaak bemoeilijkt 
worden zijn redelijk bekend, waar de optima liggen is moei
lijker aan te geven. Ten aanzien van de luchtkwaliteit is de 
discussie in volle gang. Uiteraard blijven individuele verschil
len tussen mensen een belangrijke rol spelen. 
Bij de Werkgroep F AGO-TNO-TUE is een model ontwikkeld 
waarmee op eenduidige wijze een activiteitenanalyse gemaakt 
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kan worden. Per taakuitvoering kunnen de 'optimale waarden' 
voor temperatuur, minimaal vereiste verlichtingssterkte, 
maximaal toelaatbaar geluidniveau en minimale verse lucht
behoefte bepaald worden zonder dat enige kennis van thermi
sche, visuele of akoestische behaaglijkheid voor de gebruiker 
noodzakelijk is. De resultaten kunnen vervolgens gewogen 
worden op werkplek- of ruimteniveau. Hebben we eenmaal 
criteria op ruimteniveau dan kunnen deze dienen als uitgangs
punt voor het afleiden van prestatie-eisen van bouwdelen. 

De ontwikkeling van het model (BouwFysisch Informatie 
Model: BFIM) is voornamelijk geschied in het kader van de 
TNO doelsubsidie regeling (MVROM). Een belangrijke ont
wikkeling was ook de opdracht van de programmacommissie 
IOP bouwinfor,matica om de processen en datamodellen te 
beschrijven met de IDEF-methodiek. Een dergelijke gestruc
tureerde aanpak is onontbeerlijk om tot resultaten te komen. 
Zeker wanneer meerdere personen bij de ontwikkeling betrok
ken zijn. 

In deze bijdrage wordt de aanpak nader toegelicht. Allereerst 
worden de in het model gebruikte relaties voor het bepalen 
van de fysische parameters toegelicht. Vervolgens wordt een 
voorbeeld gegeven van een activiteiten analyse. 

Ontwerptemperatuur. 

Onlangs is de Nederlandse versie van ISO 7730: 'Gematigde 
thermische binnencondities. Bepaling van de PMV- en PPD
waarde en specificatie van de voorwaarden voor thermische 
behaaglijkheid' aan een groot publiek gepresenteerd. Een van 
de doelstellingen van de norm is het aangeven van aanvaard
bare randvoorwaarden voor de behaaglijkheid (bijlage A van 
de norm). 

Voor de behaaglijkheid zijn van belang de persoonsvariabelen 
(metabolisme en kledingweerstand) en de omgevingsvaria
belen (Iucht- en stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en 
luchtsnelheid). 
Ingeval van ontwerpcriteria zijn we geïntereseerd in de opti
male waarden voor omgevingsparameters. Hiervan is met 
name de luchttemperatuur een duidelijk criterium. Veelal 
wordt in de literatuur in het kader van behaaglijkheid gespro
ken over de gewenste operatieve of subjectieve temperatuur. 
Als we de persoonsvariabelen kennen, kunnen we bijvoor
beeld met de relatie van McIntyre de subjectieve temperatuur 
afleiden. Bij deze temperatuur is sprake van een behaaglijke 
situatie, dat wil zeggen dat de PMV =0. 

Deze subjectieve temperatuur-index van Mclntyre is afgeleid 
met behulp van het model van Fanger. Voor waarden van de 



kledingweerstand lager dan 1,5 clo en met rnetabolismen tot
150 W/m2 is de fout ten opzrehte van het model van Fanger
kleiner dan 0,5 oC. Voor Ce afleiding van de subjoctieve tempe-
ratuur geldt verder dat de luchttemperatuur gelijk is aan de
stralingstemperatuur, de luehtsnelheid 0,tr m/s bedraagt en de
relatierle vochtigheid 500/o is.

Het is bekend dat de scnvectieve verliezen in het model van
Fanger hoog ztjn in vergelijking met de verliezen die bijvoor-
beeld Gagge hanteert" De subjectieve waardering van de uit-
spraak van het modetr van Fanger over de behaagiijkheidstem-
peratuur wordt door een aantal onderzoekers als zijnde aan de
hoge kant ervaren. Wij hebben gezocht naar een nieuwe rela-
tie voor de suhjeetieve temperatuur gebaseerd op een aange-
past model van Fanger" Hierin ztjn de oorspronkelijke relaties
van de eonvectieve warmte overdrachteoeffïeiënt h" vervan-
gon doon die wetrke in het 2-lagen naodel van Gagge et al"t2l
worden gebruikt.

Fanger neen'lt voor de waarde van /r. het maximuÍït van de
volgende relaties:

!'t"- 2.38(r., -_ Tulo"
hr:l2.1vo-i

met

v - relative truchtsnelheid [rn/s]
Tct : de bekledingoppervlakte-teffiperatuur ['Cj
Tu - de CImgevingsluclet-temporatuur ['C]

Gagge et al. neemt voor de waarde van hrhatmaximum van de
volgende twee relaties:

h, : 5 .66(act/ 58 "2-0. 85)o'n
h":8"6v0 53

met act - het metabolisrno minus de externe arbeid [V//m2]

Gezocht is naar een relatie voor de suhjeetieve temperatuur &
met de vorm:

T": -f (t"rr) + gdf 
"rr) 

" M

waarbij er vanuit is gegaan datf (f,'") en g(4,") lineaire fluncties
ztin" De vergelijking voor Ce nieuwe subjectieve temperatuur
ztet er dan als volgt uit:

Tr: Co * Cr . f,.ro + (Cz + C3 . í"to) . Nf

{Jit een aantatr berekeningen van f,, met een aangepast model
van Fanger, als f,unetie van het metabolisme A,{ en met de
kleding-\Meerstand 1.1o als parameter is met behulp van lineaire
regressie de waarde van Ct, Ci, C2 en C3 bepaald.
Aldus is de voXgende niouwe relatie gevonden.

71 - 3r"24 - 1"92"1,1o - (0.05 + 0"06 "t,to)"Ml

Een sehatÉing van het metabotrisme kan worden gemaakt met
behulp van de methode beschreven in lit. 3.

tsij Ceze methode gaat men uit van het basale metabolisme en
telt daarbij het energieverbruik op ten gevolge van trouding,
type arbeid en snelheid"

F{et basaal metabolisme (tsM) kan worden berekend votrgens:

voor mannen:
BM - 0,048 n(66,473 + i3,75 r6Gp + 500,3 3H, - 6,7 55L) lOo,

voor vrOuwen 
"

Bh{ : 0,04933 (655,0955 + g,563 4G, + 1g4,g 6H, - 4,67 56L) I Oo,

tshd - basaal metabolisme (S//m2)
Gp - liehaaÍnsgnwieht (kC)

f{p - lichaarnslengte (m)
L - leef,tijd (iaren)
Cdu : lichaamsoppervlak volgens Dubois (m2)

(oo, - G3'0" (f1, * 100)a'12s x 71,84 * 10-4)

Om niet afhankelijk te zijn vaíï de persoonsgcgevens van toe-
komstige gebruikens is het model ge baseerd op cen aantal ieef-
tijdcategorieën, waarvcor een gerniddelde voor trret basaal
metabolisme is bepaald op basis van gegevens uit het statis-
tisch zakboekje van tret CBS en gegevens van het i{ïPG over
groeicurvon van kinderen.

F,en en ander heef,t getreid tot de voigende in het modetr gehan-
teerde waarden voor ld:

rnetabolisrne (,el) in 
.W./m2

i eefïij d vrCIu\,ven Ínannen een'iieldeld

4-11
12*20
20-3 5

35-50
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Het basaal metabclisme wordt vervolgens gecorrigeerd voor
de op te geven hcuding en de arbeid die de persoon verricht.

Ceirreetie metabolisme in reiatie tot houding en beweging.

trichaamspositie,
lie haamsbeweging

metatrolisme

lwlm2)

triggen

zitten
knielen
hurken
staan
gebogen staan
trcpen {2-4,5 km/h)

0

10

2C]

2A

23

30

65-135

á5

kledingweerstand lager dan 1,5 clo en met metabolismen tot 
150 W fm 2 is de fout ten opzichte van het model van Fanger 
kleiner dan 0,5 oe. Voor de afleiding van de subjectieve tempe
ratuur geldt verder dat de luchttemperatuur gelijk is aan de 
stralingstemperatuur, de luchtsnelheid 0,1 mis bedraagt en de 
relatieve vochtigheid 50% is. 
Het is bekend dat de convectieve verliezen in het model van 
Fanger hoog zijn in vergelijking met de verliezen die bijvoor
beeld Gagge hanteert. De subjectieve waardering van de uit
spraak van het model van Fanger over de behaaglijkheidstem
peratuur wordt door een aantal onderzoekers als zijnde aan de 
hoge kant ervaren. Wij hebben gezocht naar een nieuwe rela
tie voor de subjectieve temperatuur gebaseerd op een aange
past model van Fanger. Hierin zijn de oorspronkelijke relaties 
van de convectieve warmte overdrachtcoëfficiënt he vervan
gen door die welke in het 2-lagen model van Gagge et al. [2J 
worden gebruikt. 

Fanger neemt voor de waarde van he het maximum van de 
volgende relaties: 

he = 2.38(Tcl - Ty2S 
he = 12.1 vOS 

met 

v = relative luchtsnelheid [mis] 

Tel = de bekledingoppervlakte-temperatuur [0C] 
7;, = de omgevingslucht-temperatuur [0C] 

Gagge et al. neemt voor de waarde van he het maximum van de 
volgende twee relaties: 

he = 5.66(act/58 .2-0.85)039 

he = 8.6vo.53 

met act = het metabolisme minus de externe arbeid [W Im2] 

Gezocht is naar een relatie voor de subjectieve temperatuur T, 
met de vorm: 

waarbij er vanuit is gegaan dat/VelO) en gVe1 o) lineaire functies 
zijn . De vergelijking voor de nieuwe subjectieve temperatuur 
ziet er dan als volgt uit : 

Uit een aantal be rekeningen van T" met een aangepast model 
van Fanger, als functie van het metabolisme M en met de 
kleding-weerstand lela als parameter is met behulp van lineaire 
regressie de waarde van Co, Cl, C2 en C3 bepaald. 
Aldus is de volgende nieuwe relatie gevonden : 

T, = 31 .24 - 1.82 · I elo - (0.05 + 0.06· Ielo) . M 

Een schatting van het metabolisme kan worden gemaakt met 
behulp van de methode beschreven in lit. 3. 
Bij deze methode gaat men uit van het basale metabolisme en 
telt daarbij het energieverbruik op ten gevolge van houding, 
type arbeid en snelheid. 

Het basaal metabolisme (BM) kan worden berekend volgens: 

voor mannen: 
BM = 0,04833(66,473 + 13 ,7516Gp + 500,33Hp - 6,755L)jOciu 

voor vrouwen: 
BM = 0,04833(655,0955 + 9,5634Gp + 184,96Hp - - 4,6756L)jOdu 

waarin 

BM = basaal metabolisme (W Im2) 

Gp = lichaamsgewicht (kg) 
Hp = lichaamslengte (m) 
L = leeftijd (jaren) 
Odo = lichaamsoppervlak volgens Dubais (m2) 

(Odu = G.~A25 (H,) * 100)°·725 " 71,84 * 10-4) 
I , 

Om niet afhankelijk te zijn van de persoonsgegevens van toe
komstige gebruikers is het model gebaseerd op een aantal leef
tijdcategorieën, waarvoor een gemiddelde voor het basaal 
metabolisme is bepaald op basis van gegevens uit het statis
tisch zakboekje van het CBS en gegevens van het NIPG over 
groeicurven van kinderen. 

Een en ande r heeft geleid tot de volgende in het model gehan
teerde waarden voor M: 

leeftijd 

4-11 
12- 20 
20-35 
35-50 

>50 

metabolisme (M) in W/m 2 

vrouwen 

40 
39 
37 

mannen 

45 
43 

39 

gemiddeld 

53 
45 
43 
41 
38 

Het basaal metabolisme wordt vervolgens gecorrigeerd voor 
de op te geven houding en de arbeid die de persoon verricht. 

Correctie metabolisme in relatie tot houding en beweging. 

lichaamspositi e, 
lichaamsbeweging 

liggen 
zitten 
knielen 
hurken 
staan 
gebogen staan 
lopen (2-4,5 km/h) 

metabolisme 
(W/m2) 

o 
10 
20 
20 
23 
30 
65 -135 

15 



Correctie metabolisrne voor type arbeid

Met deze aanpak is voor elke taak een redelijke schatting te
maken van het metabolisme.

Voor de kledingweerstand zijn aan de hand van literatuur-
gegevens waarden bepaald voor een aantal gangbare kleding-
pakketten. Voor kinderen in onderwijssituaties is zowel het
metabolisme als de kledingweerstand in situ gemeten. Derge-
lijke meting en zljn voor veel meer situaties nodig ter verifica-
tie van de in het model gehanteerde waarden. Momenteel
worden de resultaten van het model getoetst op praktische
bruikbaarheid voor onderwijssituaties.

1.ro-waarden

kleding zomef wlnter

Voor RQ*"*:0,9 wordt de relatie:

COzur:0,00015665 x Mx Oa., Jm3/s]

Stel dat de Co2-concentratie maximaal 0,10/o mag bedragen,
dan wordt het criterium voor da minimale verse luchtbehoefte:

Verse luchtbehoefte- 0,1567 *Mx Oor, 1m3lh1

Het metabolisme is eerder bep aald zodat hier enkel nog ge-

gevens nodig zrjn voor het lichaamsoppervlak. Voor dezelfde
leeftijdscategorieën als waarvoor het basaal metabolisme is

bepaald is ook het gemiddeld lichaamsoppervlak berekend.

Gemiddeld lichaamsoppervlak volgens Dubois voor in het
modetr onderscheiden leeftijdscategorieën

lichaamsoppervlak volgens Dubois (m2)

leeftijd mannen vrouwen gemiddeld

4.II
12-20
20-35
35-50
>50

1,95

l,96
r,g2

r,70
r,72
1,7 5

1,3

1,8

1,8

1,8

1,8

Maxinnaal toelaatbaar stoorniveau

Vanuit het functioneren in een ruimte moeten er eisen gesteld

worden aanhet toelaatbaar stoorgeluidniveau in verband met:
taakuitvoering (f,unctioneetr niveau oortaak)
karakter omgeving (referentieniveau)

Het definiëren van het akoestisch kwaliteitsniveau per ruimte
dient te geschieden op de laagste waarde van het functionele
(eventueel gewogen) en het ref,erentieniveau.
trndien echter het referentieniveau lager is, dan het functio-
nele niveau, gaat het hindercriterium gelden (beleving). Dit
is met name van belang in de overgangen tussen oortaken.
Immers geluiden die boven de achtergrondruis uitkomen zrjn
hoorbaar en kunnen daardoor storend werken.

Functioneel toelaatbaar stoorgeluidniveau (oortaak)

Het maximaal toelaatbare stoorgeluidniveau (I,o.J in een
ruimte is direct gecorreleerd met het uitvoeren van een (oor)-
taak.
Er zrjn functionele basiswaarden (Zruurir) aan te geven die
primair niet overschreden mogen worden om de verschillende
taken optimaal te kunnen uitvoeren. Deze basiswaarde kan
voor een gegeven situatie (ruimte) gecorrigeerd worden voor
het gewicht van cle (oor)taak (f;) en de tijdsduur (4) van de
(oor)taak.
In formulevorm wordl deze relatie:

Lfto"l: Zfburis * T* + Tt

met:

Lrto"t - functioneel toelaatbaar stoorgeluidniveau i.v.m. oor-
taak;

Irburi, - functionele basiswaarde i.v.m. oortaak;
T* - correctie gewicht oortaak;
Tt : correctie tijdsduur oortaak.

type arbeid
metabolisme
(W/m2)

rust
handarbeid

licht -/
matig
zwaaÍ

armarbeid
licht
matig
zwaar

romparbeid
licht
matig
zwaaf

0

10

T6

22

40

6s

9s

9s

155

230

badkleding
gemiddeld
vrouw
man
kind
lichte werkkleding
zwafe werkkleding

0.05

0,3 8

0,30

0,70

0,40

r,20
2,00

0,05

0,95

0,85

1,00

0,95

1,20

2,00

Verse luchthoeveelheid

Naast ontwerptemperatuur is ook de behoefte aanverse lucht
een belangrijk ontwerpgegeven. De verse luchtbehoefte is in
essentie gecorreleerd met het metabolisme.

Het metabolisme kan worden bepaald op basis van COz af-
gifte, O2-opname en lichaamsoppervlak volgens Dubois [4]:

tuf - (0,22 * RQ + 0,77) x 21,17 x 103 x vozl Oou* 60) [W/m2]

met

RQ - respiratoirquotient (CO 2-afgifte/ O2-opname)
VOz : ztrurstofopname (liter/minuut)

Hieruit is een relatie af te leiden tussen CO2-afgifte en meta-
bolisme indien lichaamsoppervlak (voigens Dubois) en RQ
bekend ztln:

16

Correctie metabolisme voor type arbeid 

type arbeid 

rust 
handarbeid 
- licht 
- matig 
- zwaar 
armarbeid 
- licht 
- matig 
- zwaar 
romparbeid 
- licht 
- matig 
- zwaar 

metabolisme 
(W/mz) 

° 
10 
16 
22 

40 
65 
95 

95 
155 
230 

Met deze aanpak is voor elke taak een redelijke schatting te 
maken van het metabolisme. 

Voor de kledingweerstand zijn aan de hand van literatuur
gegevens waarden bepaald voor een aantal gangbare kleding
pakketten. Voor kinderen in onderwijssituaties is zowel het 
metabolisme als de kledingweerstand in situ gemeten. Derge
lijke metingen zijn voor veel meer situaties nodig ter verifica
tie van de in het model gehanteerde waarden. Momenteel 
worden de resultaten van het model getoetst op praktische 
bruikbaarheid voor onderwijssituaties. 

Jelo-waarden 

kleding zomer winter 

badkleding 0.05 0,05 
gemiddeld 0,38 0,95 
vrouw 0,30 0,85 
man 0,70 1,00 
kind 0,40 0,95 
lichte werkkleding 1,20 1,20 
zware werkkleding 2,00 2,00 

Verse luchthoeveelheid 

Naast ontwerptemperatuur is ook de behoefte aan verse lucht 
een belangrijk ontwerpgegeven. De verse luchtbehoefte is in 
essentie gecorreleerd met het metabolisme. 

Het metabolisme kan worden bepaald op basis van COz af
gifte, Oropname en lichaamsoppervlak volgens Dubois [4]: 

M = (0,23 * RQ + 0,77) * 21,17 * 103 * VOZjOdu * 60) [W/m2] 

met 

RQ = respiratoirquotient (COrafgifte/Oz-opname) 
VOl = zuurstofopname (liter/minuut) 

Hieruit is een relatie af te leiden tussen COrafgifte en meta
bolisme indien lichaamsoppervlak (volgens Dubois) en RQ 
bekend zijn: 

16 

Voor RQgem = 0,9 wordt de relatie: 

C02af =0,00015665*M*Odu [m3/s] 

Stel dat de COrconcentratie maximaal 0, 1 % mag bedragen, 
dan wordt het criterium voor de minima/everse luchtbehoefte: 

Verse luchtbehoefte = 0,1567 * M * 0du [m3/h] 

Het metabolisme is eerder bepaald zodat hier enkel nog ge
gevens nodig zijn voor het lichaamsoppervlak. Voor dezelfde 
leeftijdscategorieën als waarvoor het basaal metabolisme is 
bepaald is ook het gemiddeld lichaamsoppervlak berekend. 

Gemiddeld lichaamsoppervlak volgens Dubois voor in het 
model onderscheiden leeftijdscategorieën 

lichaamsoppervlak volgens Dubois (ml ) 

leeftijd mannen vrouwen gemiddeld 

4-11 1,3 
12-20 1,8 
20-35 1,95 1,70 1,8 
35-50 1,96 1,72 1,8 
>50 1,92 1,75 1,8 

Maximaal toelaatbaar stoorniveau 

Vanuit het functioneren in een ruimte moeten er eisen gesteld 
worden aan het toelaatbaar stoorgeluidniveau in verband met: 
- taakuitvoering (functioneel niveau oortaak) 
- karakter omgeving (referentieniveau) 

Het definiëren van het akoestisch kwaliteitsniveau per ruimte 
dient te geschieden op de laagste waarde van het functionele 
(eventueel gewogen) en het referentieniveau. 
Indien echter het referentieniveau lager is, dan het functio
nele niveau, gaat het hindercriterium gelden (beleving). Dit 
is met name van belang in de overgangen tussen oortaken. 
Immers geluiden die boven de achtergrondruis uitkomen zijn 
hoorbaar en kunnen daardoor storend werken. 

Functioneel toelaatbaar stoorgeluidniveau (oortaak) 

Het maximaal toelaatbare stoorgeluidniveau (L toel ) in een 
ruimte is direct gecorreleerd met het uitvoeren van een (oor)
taak. 
Er zijn functionele basiswaarden (Lfbasis) aan te geven die 
primair niet overschreden mogen worden om de verschillende 
taken optimaal te kunnen uitvoeren. Deze basiswaarde kan 
voor een gegeven situatie (ruimte) gecorrigeerd worden voor 
het gewicht van de (oor)taak (rw) en de tijdsduur (r,J van de 
(oor)taak. 
In formulevorm wordt deze relatie: 

Lrtoel = Lfbasis + Tv + Tt 
met: 

LftDel = functioneel toelaatbaar stoorgeluidniveau i.V.m. oor-
taak; 

Lfbasis = functionele basiswaarde i.v.m.oortaak; 
Tw = correctie gewicht oortaak; 
Tt = correctie tijdsduur oortaak. 



De vooratrsnog gehanteerde waarden voor relevante taak-
aspect en z4n onderstaand gegeven.

Om tot eisen ten aanzien van toelaatbaat geluidniveau te
komen dient dus eveneens bekend te ztjn welke activiteiten in
een bepaalde situatie verricht worden, gedurende welke tijds-
periode en wat het belang van de oortaak voor de taakuitvoe-
ring is. Hiervoor is een activiteitenanalyse per ruimte nood-
zakelijk.

Basiswaarden voor het functioneel toelaatbaar geluidniveau

taakkenmerk basisrn aarde [dB(A)]

niveau van het achtergrondgeiuid, als referentie voor andere

bronnen, een lagere waarde krijgt.

Daarnaast zullen ook geluiden van binnen het gebouw tot het
'natuurlijke' achtergrondgeluid bijdragen; deze bijdrage zal

verschillend zrjn voor de gebn"rikssituaties (woning, kantoor,
ziekenhuis). Dit vormt in feite een ondergrens voor het refe-
rentieniveau in die situaties waar het achtergrondgeluid van
buiten door gevelmaatregelen is teruggedrongen. De waarden
hiervo or ztjn niet bekend.

Basisr,r.aarde voor het referentieniveau binnen

omgevingskaraktor loasiswaarde tdB(A)l
slapen/rust
privacy/rust
communicatie

vertrouwelijk gesprek
groepsgesprek

tweegesprek
telefoongesprek
mededelen

toehoren/instructie
muziek beluisteren
concentreren

30

35

35

30

35

35

40

30

35

40

rustig/landelijk
rustige buitenwijk
woonwijk, dorpscentrum
drukke woonwijk
stadscentrum

25

30

35

40

45

Toesiag etmaalperiode

etmaalperiode toeslag [dB]

Referentieniveau (omgeving)

Het referentieniveau \Mordt primair bepaald door het 'natuur-
lijke'achtergrondgeluid in de betreffende situatie; dit is afhan-
kelijk van het type orngeving en de tijdsperiode.
Het achtergrondgeluidniveau wordt in eerste instantie be-
paald door de geluiden uit de omgeving; het gaat dan om dat
deel van het geluid dat niet herkenbaar afkomstig is van een
bepaalde specifieke bron. Is die herkenbaarheid wel aanwe z1B,

ook bij de minimum niveaus van het omgevingsgeluid, dan
kan ook dit 'achtergrondstoorgeluid' op ztcl:' storendzljn en is
daarmee niet geschikt als referentieniveau. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij wegverkeersgeluid van drukke wegen, waarbij het
'bodemgeluid' weliswaar niet herkenbaar van bepaalde voer-
tuigen afkomstig is, doch als geheel wel degelijk herkenbaar
door het wegverkeer wordt veroorzaakt.In dergelijke situaties
zal door het adequate gevelmaatregelen het niveau van de sto-
rende bron moeten worden beperkt, waarmee tevens ook het

avondperiode
dagperiode

Een basiswaarde voor het'natuurlijke' achtergrondgeluid-
niveau binnen, gedurende de dag, ten gevolge van geluid van
buiten kan u'orden aangegeven op grond van een de omge-

ving; afhankelijk van de etmaalperiode moet daarop nog een
toeslag wordt gegeven.

Verlichtingsster[<te

Voor het bepatren van de minimale verlichtingssterkte is uitge-
gaanvan de Aanbevelingen voor Binnenverlichting [5j. Hierin
zijn grafieken opgenomen aan de hand waarvan de aanbevolen
verlichtingssterkte bepaald kan worden.

Afhankelijk van de kijkafstand en het detail dat moet worden
waargenomen wordt de krit"ische detailgrootte in boogminu-
ten bepaald. Hiermee kan in de grafiek de aanbevolen verlich-
tingssterkte worden afgelezen, waarbij nog correcties mogelijk
zrjn in verband met leeftijd. risico fouten, zwakke contrasten
en tijdsduur visuele taak.

De grafieken uit de aanbevelingen zrjn omgewerkt tot de vol-
gende formule:

E^in: 12oo lQ'- o .49) [lux]

met

E^^- de minimaal toelaatbare verlichtingssterkte op de

werkplek"
x - kritische detailgrootte in boogminuten

waarbij:

x : 60 . arctan(O.OOI . d rl dr)

d t : kritische detailgrootte in rnm
Cz: kijkafstand in m

-5
0

Toeslag gewicht taaf, (f w)

gewicht taak toeslag tdBl

essentieetr

nodig
onbelangrijk

5

0

+10

Toeslag tijdsduur taak (f t)

o/o tijd toeslag tdBl

minder dan 3o/o van de tijd
tussen 3olo en 100/o van de tijd
meer dan IAo/a van de tijd

+10
+5

0

t7

De vooralsnog gehanteerde waarden voor relevante taak
aspecten zijn onderstaand gegeven. 

Om tot eisen ten aanzien van toelaatbaar geluidniveau te 
komen dient dus eveneens bekend te zijn welke activiteiten in 
een bepaalde situatie verricht worden, gedurende welke tijds
periode en wat het belang van de oortaak voor de taakuitvoe
ring is. Hiervoor is een activiteitenanalyse per ruimte nood
zakelijk. 

Basiswaarden voor het functioneel toelaatbaar geluidniveau 

taakkenmerk 

slapen/rust 
privacy/rust 
communicatie 
- vertrouwelijk gesprek 
- groepsgesprek 
- tweegesprek 
- telefoongesprek 
- mededelen 
toehorenIinstructie 
muziek beluisteren 
concentreren 

Toeslag gewicht taak (Tw) 

gewicht taak 

essentieel 
nodig 
onbelangrijk 

Toeslag tijdsduur taak (Tt) 

% tijd 

minder dan 3% van de tijd 
tussen 3% en 10% van de tijd 
meer dan 10% van de tijd 

Referentieniveau (omgeving) 

basiswaarde [dB (A)] 

30 
35 

35 
30 
35 
35 
40 
30 
35 
40 

toeslag [dB] 

- 5 
o 

+10 

toeslag [dB] 

+10 
+ 5 

o 

Het referentieniveau wordt primair bepaald door het 'natuur
lijke' achtergrondgeluid in de betreffende situatie; dit is afuan
kelijk van het type omgeving en de tijdsperiode. 
Het achtergrondgeluidniveau wordt in eerste instantie be
paald door de geluiden uit de omgeving; het gaat dan om dat 
deel van het geluid dat niet herkenbaar afkomstig is van een 
bepaalde specifieke bron. Is die herkenbaarheid wel aanwezig, 
ook bij de minimum niveaus van het omgevingsgeluid, dan 
kan ook dit 'achtergrondstoorgeluid' op zich storend zijn en is 
daarmee niet geschikt als referentieniveau. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij wegverkeersgeluid van drukke wegen, waarbij het 
'bodemgeluid' weliswaar niet herkenbaar van bepaalde voer
tuigen afkomstig is, doch als geheel wel degelijk herkenbaar 
door het wegverkeer wordt veroorzaakt. In dergelijke situaties 
zal door het adequate gevelmaatregelen het niveau van de sto
rende bron moeten worden beperkt, waarmee tevens ook het 

niveau van het achtergrondgeluid, als referentie voor andere 
bronnen, een lagere waarde krijgt. 

Daarnaast zullen ook geluiden van binnen het gebouw tot het 
'natuurlijke' achtergrondgeluid bijdragen; deze bijdrage zal 
verschillend zijn voor de gebruikssituaties (woning, kantoor, 
ziekenhuis). Dit vormt in feite een ondergrens voor het refe
rentieniveau in die situaties waar het achtergrondgeluid van 
buiten door gevelmaatregelen is teruggedrongen. De waarden 
hiervoor zijn niet bekend. 

Basiswaarde voor het referentieniveau binnen 

omgevingskarakter basiswaarde [dB(A)] 

rustig/landelijk 
rustige buitenwijk 
woonwijk, dorpscentrum 
drukke woonwijk 
stadscentrum 

Toeslag etmaalperiode 

etmaalperiode 

avondperiode 
dagperiode 

25 
30 
35 
40 
45 

toeslag [dB] 

-5 
o 

Een basiswaarde voor het 'natuurlijke' achtergrondgeluid
niveau binnen, gedurende de dag, ten gevolge van geluid van 
buiten kan worden aangegeven op grond van een de omge
ving; afuankelijk van de etmaalperiode moet daarop nog een 
toeslag wordt gegeven. 

Verlichtingssterkte 

Voor het bepalen van de minimale verlichtingssterkte is uitge
gaan van de Aanbevelingen voor Binnenverlichting [5]. Hierin 
zijn grafieken opgenomen aan de hand waarvan de aanbevolen 
verlichtingssterkte bepaald kan worden. 

Afuankelijk van de kijkafstand en het detail dat moet worden 
waargenomen wordt de kritische detailgrootte in boogminu
ten bepaald. Hiermee kan in de grafiek de aanbevolen verlich
tingssterkte worden afgelezen, waarbij nog correcties mogelijk 
zijn in verband met leeftijd, risico fouten, zwakke contrasten 
en tijdsduur visuele taak. 

De grafieken uit de aanbevelingen zijn omgewerkt tot de vol
gende formule: 

Emin = 1200/(x2 - 0.49) [lux] 

met 

Emin = de minimaal toelaatbare verlichtingssterkte op de 
werkplek. 

x = kritische detailgrootte in boogminuten 

waarbij: 

x =60·arctan (ü.00l·dJ/d 2) 

dl = kritische detailgrootte in mm 
d 2 = kijkafstand in m 

17 



Detailgrootte en kijkafstanC ztjn voor de gemiddelde visuele
taak relatief eenvoudig af te leiden. ïn het model is explieiet
voor het laagste verlichtingssterkteniveau uit [5] gekozen orn-
dat voor de vertaalslag naar de prestatie-eisen voor ramen ge-

rekend wordt met de daglichtfactor in de ruimten.

Afhankehjk van de leeftijdscategorie wordt de berekende
minimale verlichtingssterkte gecorrigeerd.

Voorbeeld van een activiteitenanalyse

Voor altre fysische pararneters wordt in principe gebruik ge-

maakt van dezelfde gegevf;ns van de activiteitenanalyse" De
analyse behoeft dan maer eenmaal gernaakt te worden en het
effect van een verandering in de taakuitvoering is voor alle
aspecten snel inztchtelijk te maken.

Onderstaand wordt de bedoeling van het model kort toe-
gelicht aarr de hand van een voorbeeld" Het voorbeeld is uit-
gewerkt voor een manager werkzaam in een kantoorgebouw.

Gnderdeel van het model is een gegevensbestand van gebouw-
typen met gangbare ruimten en activiteiten. Per ruimte is
geïnventariseerd welke actívitoiten regelmatig vaorkomen on
is getracht een invutrling te geven aan de gemiddetrde ti.ids-

besteding per taakuitvoering, het belang ervan voor de oor- en
oogtaak en de waarden voor de persoonsvariabelen.
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Overzicht ruimten in kantoorgebouw:
verkeersruimten
receptie/p orti ersloge
werkplek manager
werkplek p rofe ssi onal (staf)
werkplek secretaresse
werkplek klerk(admin. medew.)
overlegruimte
gehoorzaal
prrnt/ computerruimte

postkarner
archief /rnagazrjn
bibliotheek
showroom
paazeïuirnte
kantine
keuken
toiletten
garderobe

Een manager is een treidinggevende functionaris, die op ver-
schillende niveaus verantwoordelijk is voor de betreidsvor-
rning, de feiteli.jke leiding en de controle van het bedri.jf. In een
produktiebedrijf zljn managers vaak georganiseerd in een
managementteam. Vooral in cornmerciele afdelingen is in
veei funetiebeschrijvingen het woord manager opgenomen,
zoals productmanager en salesmanager ) maat die benaming
dekt daar niet de inhoud van de functie. Dergelijke 'managers'
horen dan ook in andere categorie thuis.

De geschatte tijdsbesteding van een gerniddeld manager is in
figuur 1 weergegeven.

te I efoon C 5. 0f)
verv@r C5.0%)

over I eg C50 . 0X)

Fig. 1. Tijdsbesteding manager.

Voor elke afzonderlijke activiteit wordt vervolgens met be-
hulp van het model de fysische pafaír\eters bepaald. Hiertoe
dient per activiteit voor de betreff,ende manager aangeven te
worden:

de leeftijdscategorie
de houding
het type arbeid
de kleding in de zomer
de kleding in de winter
de grootte van het waar te nemen detail
de gemiddelde kijkafstand
het belang van de oortaak
de oortaak

18

Het model bevat daartoe keuzemenu's, zodat een snelle ver-
werking rnogelijk is. Per werkplek is aldus een overzicht te ver-
krijgen van de optimatre ternperatuur, het maximaal toeïaat-
baar stoorgeluidniveau, de minimaal benodigde verlichtings-
sterkte en de minimaal vereiste ventilatie behoefte. Het model
weegt de resultaten op workplekniveau.

Detailgrootte en kijkafstand zijn voor de gemiddelde visuele 
taak relatief eenvoudig af te leiden. In het model is expliciet 
voor het laagste verlichtingssterkteniveau uit [5] gekozen om
dat voor de vertaalslag naar de prestatie-eisen voor ramen ge
rekend wordt met de daglichtfactor in de ruimten. 

Afhankelijk van de leeftijdscategorie wordt de berekende 
minimale verlichtingssterkte gecorrigeerd. 

Voorbeeld van een activiteitenanalyse 

Voor alle fysische parameters wordt in principe gebruik ge
maakt van dezelfde gegevens van de activiteitenanalyse. De 
analyse behoeft dan maar eenmaal gemaakt te worden en het 
effect van een verandering in de taakuitvoering is voor alle 
aspecten snel inzichtelijk te maken. 

Onderstaand wordt de bedoeling van het model kort toe
gelicht aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld is uit
gewerkt voor een manager werkzaam in een kantoorgebouw. 

Onderdeel van het model is een gegevensbestand van gebouw
typen met gangbare ruimten en activiteiten. Per ruimte is 
geïnventariseerd welke activiteiten regelmatig voorkomen en 
is getracht een invulling te geven aan de gemiddelde tijds
besteding per taakuitvoering, het belang ervan voor de oor- en 
oogtaak en de waarden voor de persoonsvariabelen. 

Overzicht ruimten in kantoorgebouw: 
- verkeersruimten 
- receptie/portiersloge 
- werkplek manager 
- werkplek professional(staf) 
- werkplek secretaresse 
- werkplek klerk(admin. medew.) 
- overlegruimte 
- gehoorzaal 
- print/computerruimte 

- postkamer 
- archief/magazijn 
- bibliotheek 
- showroom 
- pauzeruimte 
- kantine 
- keuken 
- toiletten 
- garderobe 

Een manager is een leidinggevende functionaris, die op ver
schillende niveaus verantwoordelijk is voor de beleidsvor
ming, de feitelijke leiding en de controle van het bedrijf. In een 
produktiebedrijf zijn managers vaak georganiseerd in een 
managementteam. Vooral in commerciële afdelingen is in 
veel functiebeschrijvingen het woord manager opgenomen, 
zoals productmanager en salesmanager, maar die benaming 
dekt daar niet de inhoud van de functie. Dergelijke 'managers' 
horen dan ook in andere categorie thuis. 

De geschatte tijdsbesteding van een gemiddeld manager is in 
figuur 1 weergegeven. 
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Fig. 1. Tijdsbesteding manager. 

Voor elke afzonderlijke activiteit wordt vervolgens met be
hulp van het model de fysische parameters bepaald. Hiertoe 
dient per activiteit voor de betreffende manager aangeven te 
worden: 
- de leeftijdscategorie 
- de houding 
- het type arbeid 
- de kleding in de zomer 
- de kleding in de winter 
- de grootte van het waar te nemen detail 
- de gemiddelde kijkafstand 
- het belang van de oortaak 
- de oortaak 
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Het model bevat daartoe keuzemenu's, zodat een snelle ver
werking mogelijk is. Per werkplek is aldus een overzicht te ver
krijgen van de optimale temperatuur, het maximaal toelaat
baar stoorgeluidniveau, de minimaal benodigde verlichtings
sterkte en de minimaal vereiste ventilatie behoefte. Het model 
weegt de resultaten op werkplekniveau. 



activiteiten

Een dergelijke bewerking voor de tijdsbesteding van een ma-
nager kan leiden tot het volgende overzicht.

Besluit

Het Bouwfysisch Informatie Model biedt een mogelijkheid
orn op een eenduidige manier ontwerpcriteria voor tricht,

lucht, geluid en temperatuur af te leiden. Door gebruik te
maken van generieke gegevensbestanden kan snel een bouw-
fysisch programma van eisen aangeleverd worden. Dit
eisenpakket is dan tevens de basis voor de discussie met de op-
drachtgever en ontwerper over de noo dzakelijk geachte bouw-
fysische kwaliteit. De consequenties van beslissingen af,te wij-
ken van de op dezewrjze bepaalCe kwaliteit zljnmet het model
ecnvou dtg ztchtbaar te rnaken"

Het model is zo opgezet dat geen bouwfysische voorkennis
nodig is, zodat ook de opdrachtgever en ontwerper er gebruik
van kunnen maken. Het eenmaal vastgelegde kwaliteitsniveau
is vervolgens uitgangspunt voor het bepalen en toetsen van de
prestatie-eisen van de bouwdelen.

Het model biedt de mogetrijkheid voor de bouwfysicus om te
anticiperen tijdens het ontwerpproces, waardoor integratie
van de bouwfysische aspecten mogelijk wordt. Het model
wordt rnomenteel getoetst in het prCIjectonderwijs blj FAGO,
TUE.
Door het na te streven kwaliteitsniveau vooraf kwantitatief
vast te leggen op een door alle partijen geaccepteerde wljze,
kunnen wellicht ook garanties en aansprakelijkheden beter ge-

regetrd worden dan tot nu toe. De plaats van de bouwfysisch
adviseur in een ontwerpteam wordt Caarmee ook duidelijker.

Referentie

1. Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).

2. Gagge, A. P., A. P. Fobelets, and L. G. Berglund.
A Standard Fredictive Index of Human Response to the Thermal
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3. F{avenith, G.
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Rapport IZF 7981 C-16.
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T*in Tro^
OC PPD OC

Lto"t E vent
PPD dB(A) lux m3 /h

lezen 22.8

schrijven 22.8

info verwerken 20.1

dicteren 22.8

calculeren 22.8

telefoneren 22.8

overleg 22.8

computergebruik 22.8
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ï9
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PPD berekend t.o.v gewogen gemiddelde:
gemiddelde 22.5 25.8

minimum 30

De gemiddelde temperatuur voor de zomer- en rvintersituatie
wordt bepaald aan de hand van de opgegeven percentages voor
de tijdsbesteding. Ten opztchte van dit gemiddelde kan tevens
de FPD voor elke activiteit berekend worden, \Maarmee het ef-
fect van een ontwerpbeslissing te onderbouwen is. Het model
is overigens zodamg opgezet dat het berekenen van de PPD
ten opzrchte van elke willekeurige andere temperatuur ook
rnogelijk is en weinig tijd kost.

'Wanneer in een ruimte meerdere werkplekken voorkomen,
dient de bewerking voor elke werkplek te geschleden en wor-
den de resultaten per werkplek vervolgens op ruimteniveau
gewogen.

De resultaten van alle in het gebouw voorkomende ruineten
kunnen in een overzicht gepresenteerd worden " Zo'n over-
zrcht kan er als volgt uitzien.

4"i' Tro^ Lto"I E vent
oC oC dB(A) lux m3/h pp

verkeersruimten 19.6 23.8

recepti e/portrersloge 22.0 25 .4

manager 22 "5 25.8
professional(staf) 22.5 25.8

secretaresse 22.2 25 .6

klerk (admin.medew.) 22.2 25.6

overlegruimte 22.8 26.0
gehoorzaal 22 "8 26.A

print/ computerruimte 20.0 24.I
postkamer 2I.2 24.9

arcleref lmagazrjn 21.2 24.9

bibliotheek 2I.3 25.0

showroom 2A "9 24.7
pauzetuimte 2I "2 24.9

kantine 20 "9 24.7

keuken I7.2 22.2

toiletten 20.1 24.6
garderobe 20.1 24.2
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Een dergelijke bewerking voor de tijdsbesteding van een ma
nager kan leiden tot het volgende overzicht. 

Twin Tzo m L tocl E vent 
activiteiten °C PPD °C PPD dECA) lux m3/h 

lezen 
schrijven 
info verwerken 
dicteren 
calculeren 
telefoneren 
overleg 
computergebruik 

22.8 5 
22.8 5 
20.7 8 
22.8 5 
22.8 5 
22.8 5 
22.8 5 
22.8 5 

26 5 
26 5 
24.6 8 
26 
26 
26 
26 
26 

5 
5 
5 
5 
5 

PPD berekend t.o.v gewogen gemiddelde: 
gemiddelde 22.5 25.8 
mInImum 

40 
40 
45 
35 
50 
35 
30 
45 

30 

100 18 
100 18 
250 23 
100 18 
]00 18 
100 18 
100 18 
100 18 

19 
250 

De gemiddelde temperatuur voor de zomer- en wintersituatie 
wordt bepaald aan de hand van de opgegeven percentages voor 
de tijdsbesteding. Ten opzichte van dit gemiddelde kan tevens 
de PPD voor elke activiteit berekend worden, waarmee het ef
fect van een ontwerp beslissing te onderbouwen is. Het model 
is overigens zodanig opgezet dat het berekenen van de PPD 
ten opzichte van elke willekeurige andere temperatuur ook 
mogelijk is en weinig tijd kost. 

Wanneer in een ruimte meerdere werkplekken voorkomen, 
dient de bewerking voor elke werkplek te geschieden en wor-
den de resultaten per werkplek vervolgens op ruimteniveau 
gewogen. 

De resultaten van alle in het gebouw voorkomende ruimten 
kunnen in een overzicht gepresenteerd worden. Zo'n over-
zicht kan er als volgt uitzien. 

Twin Tzo m L toe1 E vent 
°C °C dE(A) lux m 3/h pp 

verkeersruimten 19.6 23.8 30 300 26 
receptie/portiersloge 22 .0 25.4 35 100 20 
manager 22 .5 25.8 30 250 19 
professional(staf) 22.5 25.8 30 250 19 
secretaresse 22.2 25.6 30 250 19 
klerk (admin.medew.) 22.2 25.6 30 250 19 
overlegruimte 22.8 26.0 30 100 18 
gehoorzaal 22 .8 26.0 30 1000 18 
print! computerruimte 20.0 24.1 35 000 25 
postkamer 21.2 24.9 35 250 22 
archief/magazijn 21.2 24.9 35 250 22 
bibliotheek 21.3 25.0 35 250 22 
showroom 20.9 24.7 30 500 23 
pauzeruimte 21.2 24.9 30 300 22 
kantine 20.9 24.7 30 300 23 
keuken 17.2 22.2 40 300 22 
toiletten 20.7 24.6 40 300 23 
garderobe 20.1 24.2 35 300 25 

Besluit 

Het Bouwfysisch Informatie Model biedt een mogelijkheid 
om op een eenduidige manier ontwerpcriteria voor licht, 
lucht, geluid en temperatuur af te leiden. Door gebruik te 
maken van generieke gegevensbestanden kan snel een bouw
fysisch programma van eisen aangeleverd worden. Dit 
eisenpakket is dan tevens de basis voor de discussie met de op
drachtgever en ontwerper over de noodzakelijk geachte bouw
fysische kwaliteit. De consequenties van beslissingen afte wij
ken van de op deze wijze bepaalde kwaliteit zijn met het model 
eenvoudig zichtbaar te maken. 

Het model is zo opgezet dat geen bouwfysische voorkennis 
nodig is, zodat ook de opdrachtgever en ontwerper er gebruik 
van kunnen maken. Het eenmaal vastgelegde kwaliteitsniveau 
is vervolgens uitgangspunt voor het bepalen en toetsen van de 
prestatie-eisen van de bouwdelen. 

Het model biedt de mogelijkheid voor de bouwfysicus om te 
anticiperen tijdens het ontwerpproces, waardoor integratie 
van de bouwfysische aspecten mogelijk wordt. Het model 
wordt momenteel getoetst in het projectonderwijs bij F AGO, 
TUE. 
Door het na te streven kwaliteitsniveau vooraf kwantitatief 
vast te leggen op een door alle partijen geaccepteerde wijze, 
kunnen wellicht ook garanties en aansprakelijkheden beter ge
regeld worden dan tot nu toe. De plaats van de bouwfysisch 
adviseur in een ontwerpteam wordt daarmee ook duidelijker. 

Referentie 

1. Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). 

2. Gagge, A. P. , A. P. Fobelets, and L. G. Berglund. 
A Standard Predictive Index ofHuman Response la the Thermal 
Environment. 
ASHRAE transaction, vol. 92 (H), 1986. 
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Zaalakoestische aspecten van de rector Pieter de Somer Aula van de K.U. Leuven

prof. G. Vermeir

buitengewoon docent K.U. Leuven, Laboratorium Bouwfysica

1 Uitgangspuntere

Bij het formuleren van de opdracht voor deze zaal werd de

akoestische functie vrU voorzichtig uitgedrukt: '.".De zaal zal
plaats bieden aan ongeveer 800 personen. Het akoestisch ont-
\Merp dient ztch te richten op een polyvalent gebruik, dit wil
zeggen hoofdzakelijk voor spraak (les, congres, ...) en muziek
{zang, kleinere ensernbles, cabaret,...)'.

Achteraf is duidelijk dat het woord 'hoofdzakehjk' op het tijds-
gebruik van d,e zaal wUst en dat men de muzikale en represen-
tatieve functie ruim diende te bedenken. Dit bleek reeds bi.j de

opening: de plechtigheid werd ondersteund door het Nieuw
Belgisch Kamerorkest dat met 45 uitvoerders de 5de symfonie
van L. van Beethoven ten gehore bracht! Men kan dit in de ge-

geven context moeilijk als een klein ensemble bestempelen.

De akoestische doelstellingen werden door ons dan ook in
deze optiek vastgelegd. Deze zijn drieërlei. Eerst het zaalont-
werp zelf: het geluidveld in de zaal dient zo geconditioneerd te
ztjn dat voor de versehillende gebruiksdoeleinden voldoening
kan verzekerd worden.
Vervolgens dient de geluidisolatie ten opzichte van buiten-
lawaai en lawaai uit omrliggenclo ruimten te voldoen en verder
dient er voor gezorgd dat de luchtbehandelingsinstallatie geen

storend lawaai in de zaal veroorzaakt.

Als nagalmtijd werd 1.5 sec. als compromisvoorstel weerhou-
den. Dit laat mogelijkheden voor diverse muziekuitvoeringen
en is ook aaÍwaardbaar voor spraak.

Het zaalvolume evolueerde tijdens het ontwerp naar 7.8 m3

per persoon, wat voldoende ruimte laat" voor muziektoepas-
sing. Gezien het globale volume is voor lesdoeleinden een
toespreekinstallatie onmisb aar.

De realisatie van de gestelde nagalmtiJd en van een gewenst

nagalmtijdverloop steunt op de volgende maatregelen:
tapijt op vloeren en trappen behalve ter plaatse van de

spreek- of uitvoerderszone;
zetels met textielbekleding en zachte onderl aag op zit en
rug;
ongeve er 220 m2 laagfrequente absorptie onder de vorm van
gleufresonatorbekleding op de achterste gedeelten van de

schuine dakvlakken"

De vormgeving van de zaal is uiteraard een belangrijk punt.
Architecturaal is door de ontwerper een kwart cirkel als basis-
vorm gekozen. Daardoor waaiert de publiekzone breed uit"
Men heeft een zogerxaamde 'f,an-shàpe', een benaming die

zfi

rnen nogatr eens terug vindt in verband met de minder goede

kwaliteiten van dit soort zaalvorm voor muzikale akoestiek.
Dit wordt geassocieerd met een gebrek aan voldoend sterke
zi"jdelingse reflecties.
Enkele geometrische ingrepen dienen dtt bezwaar te onder-
vangen: zljdelingse verticale 'cylindrische' reflectoren aan de

zrjkant en achterkant van de uitvoerderszone en harde 'keer-
wanden' zijdelings van de publiekzone. De piramidale dak-
vorm zorgt eveneens voor reflecties met een zljdehngs karak-
ter. Deze van het voorste gedeelte komen hoofdzakelijk in de

middenzone van het publiek terecht. De reflecties op de ver-
laagde lichtkrans bedienen de achterste rijen en de achter-
wand van de zaal.

In de loop van de ontwerpevolutie is gewezen op de noodzaak
aan convexe elementen vooral met het oog op het bekomen
van diffusie. Vooral op de oorspronkelijk concave achterwand
was dit noodzakelijk. In die zin is de gerealiseerde vormgeving
van de technische cabine een belangrijk element.

De orkestomsluiting is uiteraard akoestisch hard afgewerkt.
Om de zrjdelingse reflecties te realiseren werd een afsluiting
van de doorgangsopeningen geadviseerd. Dit zargt meteen
voor een toegangssas en derhalve voor een verhoogde geluid-
isolatie ten opzichte van de bedieningsruimten. Het reflec-
terend projectiepaneel vervolledigt de orkestomsluiting.

De geluidisolatie moet globaal voldoen ten aanzren van de ge-

luidproduktie in de bedieningsruimten en ten aanzien van het
verkeerslawaai. Geluidabsorberende toegangssassen bij de

inkom van de zaal zorgen voor een goede akoestische isolatie
ten opzichte van de inkomhal. De geluidisolatie-eis van 50

dB(A) ten opzichte van buiten, is vooral bepaatrd door het
mogehjke straatlawaai en door het lawaai bij de inrit van de
parkeerruimtes" De beglaasde delen ter plaatse van de hoek-
punten van de balkonruimten dienden dan ook uitgevoerd als

dubbele wandconstructies.

Betreffende de technische installaties werd vooropgesteld dat
het stoorlawaai in de zaal veroorzaakt door de ventilatie-
inrichting en gemeten ter plaatse van het publiekvlak, niet
meer dan NR 25 mag bedragen. Dit is zeker niet de strengste
eis: voor specifieke rnuziekzalen eist men NR 20" Rekening
houdend met het gebruik van de zaal en met de kostprijs-
consequenties is dit een redelijke eis gebleken.

2 Begeleiding van het project - Onderzoeksmiddelen

BU de voorontwerpfase werC gebruik gemaakt van een stralen-
trek-programma dat gebaseerd is op een puntvormige waar-

Zaalakoestische aspecten van de rector Pieter de Somer Aula van de K.U. Leuven 

prof. G. Vermeir 

buitengewoon docent K. U. Leuven, Laboratorium Bouwjj;sica 

1 Uitgangspunten 

Bij het formuleren van de opdracht voor deze zaal werd de 
akoestische functie vrij voorzichtig uitgedrukt: ' ... De zaal zal 
plaats bieden aan ongeveer 800 personen. Het akoestisch ont
werp dient zich te richten op een polyvalent gebruik, dit wil 
zeggen hoofdzakelijk voor spraak (les, congres, ... ) en muziek 
(zang, kleinere ensembles, cabaret, ... )'. 

Achterafis duidelijk dat het woord 'hoofdzakelijk' op het tijds
gebruik van de zaal wijst en dat men de muzikale en represen
tatieve functie ruim diende te bedenken. Dit bleek reeds bij de 
opening: de plechtigheid werd ondersteund door het Nieuw 
Belgisch Kamerorkest dat met 45 uitvoerders de 5de symfonie 
van L. van Beethoven ten gehore bracht! Men kan dit in de ge
geven context moeilijk als een klein ensemble bestempelen. 

De akoestische doelstellingen werden door ons dan ook in 
deze optiek vastgelegd. Deze zijn drieërlei. Eerst het zaalont
werp zelf: het geluidveld in de zaal dient zo geconditioneerd te 
zijn dat voor de verschillende gebruiksdoeleinden voldoening 
kan verzekerd worden. 
Vervolgens dient de geluidisolatie ten opzichte van buiten
lawaai en lawaai uit omliggende ruimten te voldoen en verder 
dient er voor gezorgd dat de I uchtbehandelingsinstallatie geen 
storend lawaai in de zaal veroorzaakt. 

Als nagalm tijd werd 1.5 sec. als compromisvoorstel weerhou
den. Dit laat mogelijkheden voor diverse muziekuitvoeringen 
en is ook aanvaardbaar voor spraak. 

Het zaalvolume evolueerde tijdens het ontwerp naar 7.8 m3 

per persoon, wat voldoende ruimte laat voor muziektoepas
sing. Gezien het globale volume is voor lesdoeleinden een 
toespreekinstallatie onmisbaar. 

De realisatie van de gestelde nagalmtijd en van een gewenst 
nagalmtijdverloop steunt op de volgende maatregelen: 
- tapijt op vloeren en trappen behalve ter plaatse van de 

spreek- of uitvoerderszone; 
- zetels met textielbekleding en zachte onderlaag op zit en 

rug; 
- ongeveer 220 m 2 laagfrequente absorptie onder de vorm van 

gleufresonatorbekleding op de achterste gedeelten van de 
schuine dakvlakken. 

De vormgeving van de zaal is uiteraard een belangrijk punt. 
Architecturaal is door de ontwerper een kwart cirkel als basis
vorm gekozen. Daardoor waaiert de publiekzone breed uit. 
Men heeft een zogenaamde 'fan-shape', een benaming die 
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men nogal eens terug vindt in verband met de minder goede 
kwaliteiten van dit soort zaal vorm voor muzikale akoestiek. 
Dit wordt geassocieerd met een gebrek aan voldoend sterke 
zijdelingse reflecties. 
Enkele geometrische ingrepen dienen dit bezwaar te onder
vangen: zijdelingse verticale 'cylindrische' reflectoren aan de 
zijkant en achterkant van de uitvoerderszone en harde 'keer
wanden' zijdelings van de publiekzone. De piramidale dak
vorm zorgt eveneens voor reflecties met een zijdelings karak
ter. Deze van het voorste gedeelte komen hoofdzakelijk in de 
middenzone van het publiek terecht. De reflecties op de ver
laagde lichtkrans bedienen de achterste rijen en de achter
wand van de zaal. 

In de loop van de ontwerpevolutie is gewezen op de noodzaak 
aan convexe elementen vooral met het oog op het bekomen 
van diffusie. Vooral op de oorspronkelijk concave achterwand 
was dit noodzakelijk. In die zin is de gerealiseerde vormgeving 
van de technische cabine een belangrijk element. 

De orkestomsluiting is uiteraard akoestisch hard afgewerkt. 
Om de zijdelingse reflecties te realiseren werd een afsluiting 
van de doorgangsopeningen geadviseerd. Dit zorgt meteen 
voor een toegangssas en derhalve voor een verhoogde geluid
isolatie ten opzichte van de bedieningsruimten. Het reflec
terend projectiepaneel vervolledigt de orkestomsluiting. 

De geluidisolatie moet globaal voldoen ten aanzien van de ge
luidproduktie in de bedieningsruimten en ten aanzien van het 
verkeerslawaai. Geluidabsorberende toegangssassen bij de 
inkom van de zaal zorgen voor een goede akoestische isolatie 
ten opzichte van de inkomhal. De geluidisolatie-eis van 50 
dBCA) ten opzichte van buiten, is vooral bepaald door het 
mogelijke straatlawaai en door het lawaai bij de inrit van de 
parkeerruimtes. De beglaasde delen ter plaatse van de hoek
punten van de balkonruimten dienden dan ook uitgevoerd als 
dubbele wandconstructies. 

Betreffende de technische installaties werd vooropgesteld dat 
het stoorlawaai in de zaal veroorzaakt door de ventilatie
inrichting en gemeten ter plaatse van het publiekvlak, niet 
meer dan NR 25 mag bedragen. Dit is zeker niet de strengste 
eis: voor specifieke muziekzalen eist men NR 20. Rekening 
houdend met het gebruik van de zaal en met de kostprijs
consequenties is dit een redelijke eis gebleken. 

2 Begeleiding van het project - Onderzoeksmiddelen 

Bij de voorontwerpfase werd gebruik gemaakt van een stralen
trek-programma dat gebaseerd is op een puntvormige waar-



Fig. 1. Het gebruikte model is opgebouwd uit punten en vlakken. De opgegeven punten bepalen de begrenzingslijnen van vlakken waarvoor
men de akoestische karakteristieken kan opgeven (programma EPIDAURE versie CSTB - KU Leuven).
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de aard van de reflectie (geometrisch, Ciffuus) en de geluid-
absorptiecoëfficiënt in flunctie van de frequentie.

Figuur 1 geeft éen van de rekenmodellen weer onCer de vorm
van een axionometrische tekening van het draadnet.
De irnpulsresponsies worden dan gesirnutreerd op basis van het
frequentieafhankelijke intensiteitsverloop van de kegeltraj ec-

ten en op basis van een filtering van de impulsresponsies voor
de betreffende octaafbanden. F{et afleiden van de zaalakoesti-
sche grootheden als early-decay-tirne, nagalmtijd, spraakver-

staanbaarheid, lateral effïciency, is dan mogelijk.

De evaluatie van de globale vormgeving is hiermee gebeurd.

Xn een verder stadium kwam vooral de dakoplossing als bepa-
lend element naar voor.

De mogelijke varianten voor het verlaagde plafondgedeelte
dienden onderuocht te worden op het vlak van hun esthetische
en lichttechnische aspecten, op het vlak van onderhoud en
kostprijs en in het bijzonder op oventuele akoestische voor- of
nadelen.

Het schaalmodel I/20 r,verd gebruikt om deze evaluatie uit te
voeren. De realisatie van de varianten liet toe om deze uit te
sluiten die alvast om akoestische redenen niet voldeden.
Vooral omwille van een ongelijkmatige spreiding van de ge-

luiCenergie bieken een aantal varianten ongeschikt. Het hui-
dige caisson-plafond is uiteindelijk weerhouden als geschikte

oplossing ciie alle betrokkenen voldoening gaf en die akoes-

tisch een duiCelijk dif,fuserende werking bezat. AlXe vlakken
zrjn hard uitgevoerd, als beloopbare caissons opgebouwd met
een hoge densiteit vezelplaat.

3 Evaluatie

Voor de evaluatie, zowel in de maquette als op \Mare schaal,

werd gebruik gem aakt van de huidig gangbare analysetech-

nieken: steunend op time-delay-spectromotrie (TDS) of kruis-
correlatie met een pseudo-ruis zendsignaal (type maximum-
length-sequence, MLS) of op basis van een tijdsmiddeling van
herhaalde impulsen (toegepast voor de maquette). Daarnaast
wenden ter evaluatie van de zaal ook de gebruikelijko meet-
technieken ter bepaling van de nagalmtijd, van het achter-
grondniveau en van de spraakverstaanbaarheid aangewend
(RASTT).

S/ij beperken ons hier tot een bespreking van enkele in de zaal

opgemeten resultaten.

Nominaal bedraagt de nagalmtijd tr.6 sec (figuur 2). Het fre-
quentieafhankelijk verloop benadert de bovengrens van de bij
het ontwerp vcoropgestelCe zor:'e. Voor muziek is dit een gun-

stige uitgangssituatie.
Tot op heden werden voor de bezette zaal strechts metingen
urtgevoerd met een bezetting van 25A personen. De invloed
hiervan op de nagalmtijd valt binnen de meetnauwkeurigheid.

De gebruikte meetprincipes laten perfect repeteerbare metin-
gen toe. Zo rs in fïguur 3 de invloed geïllustreerd van het al of
niet werken rnet de voo rzrene toespreekinstallatie. Merk daar-

bij op dat het directe geluid in beide gevallen even sterk geme-

ten wordt zoals het uiteraard ook hoort.

2n

Fig. 1. Het gebruikte model is opgebouwd uit punten en vlakken. De opgegeven punten bepalen de begrenzingslijnen van vlakken waarvoor 
men de akoestische karakteristieken kan opgeven (programma EPIDAURE versie CSTB - KU Leuven). 

nemer en op de geometrische voortplanting van een sferisch 
uitbreidende kegel. 

Het gebruikte model is opgebouwd uit punten en vlakken. De 
opgegeven punten bepalen de begrenzingslijnen van vlakken 
waarvoor men de akoestische karakteristieken kan opgeven: 
de aard van de reflectie (geometrisch, diffuus) en de geluid
absorptiecoëfficiënt in functie van de frequentie. 

Figuur 1 geeft één van de rekenmodellen weer onder de vorm 
van een axionometrische tekening van het draadnet. 
De impulsresponsies worden dan gesimuleerd op basis van het 
frequentieafhankelijke intensiteitsverloop van de kegeltrajec
ten en op basis van een filtering van de impulsresponsies voor 
de betreffende octaafbanden. Het afleiden van de zaalakoesti
sche grootheden als early-decay-time, nagalmtijd, spraakver
staanbaarheid, lateral efficiency, is dan mogelijk. 

De evaluatie van de globale vormgeving is hiermee gebeurd. 
In een verder stadium kwam vooral de dakoplossing als bepa
lend element naar voor. 

De mogelijke varianten voor het verlaagde plafondgedeelte 
dienden onderzocht te worden op het vlak van hun esthetische 
en lichttechnische aspecten, op het vlak van onderhoud en 
kostprijs en in het bijzonder op eventuele akoestische voor- of 
nadelen. 

Het schaalmodel 1/20 werd gebruikt om deze evaluatie uit te 
voeren. De realisatie van de varianten liet toe om deze uit te 
sluiten die alvast om akoestische redenen niet voldeden. 
Vooral omwille van een ongelijkmatige spreiding van de ge
luidenergie bleken een aantal varianten ongeschikt. Het hui
dige caisson-plafond is uiteindelijk weerhouden als geschikte 

oplossing die alle betrokkenen voldoening gaf en die akoes
tisch een du idelijk diffuserende werking bezat. Alle vlakken 
zijn hard uitgevoerd, als beloopbare caissons opgebouwd met 
een hoge densiteit vezelplaat. 

3 Evaluatie 

Voor de evaluatie, zowel in de maquette als op ware schaal, 
werd gebruik gemaakt van de huidig gangbare analysetech
nieken: steunend op time-delay-spectrometrie (TDS) ofkruis
correlatie met een pseudo-ruis zendsignaal (type maximum
length-sequence, MLS) of op basis van een tijdsmiddeling van 
herhaalde impulsen (toegepast voor de maquette) . Daarnaast 
werden ter evaluatie van de zaal ook de gebruikelijke meet
technieken ter bepaling van de nagalmtijd, van het achter
grondniveau en van de spraakverstaanbaarheid aangewend 
(RASTI) . 

Wij beperken ons hier tot een bespreking van enkele in de zaal 
opgemeten resultaten. 

Nominaal bedraagt de nagalmtijd 1.6 sec (figuur 2). Het fre
quentieafhankelijk verloop benadert de bovengrens van de bij 
het ontwerp vooropgestelde zone. Voor muziek is dit een gun
stige uitgangssituatie. 
Tot op heden werden voor de bezette zaal slechts metingen 
ui tgevoerd met een bezetting van 250 personen. De invloed 
hiervan op de nagalmtijd valt binnen de meetnauwkeurigheid. 

De gebruikte meetprincipes laten perfect repeteerbare metin
gen toe. Zo is in figuur 3 de invloed geïllustreerd van het al of 
niet werken met de voorziene toespreekinstallatie. Merk daar
bij op dat het directe geluid in beide gevallen even sterk geme
ten wordt zoals het uiteraard ook hoort. 
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Figuur 4 geeft de gemeten RASTI-waarden weer zonder wer
king van de toespreekinstallatie. De spraakverstaanbaarheid is 
op de meeste plaatsen hoger dan de verwachte waarden voor 
een nagalmtijd van 1,6 sec. (RASTI = 0,5). Dit wijst op een 
gunstige reflectieverdeling. 
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Figuur 5 geeft het achtergrondniveau bij werking van de venti-
latie-inrichting. Dit werd vastgesteld op NR.:23.5 of 30.3

CB(A). Dit votrdoet aan Ce gestelde eis.
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Fig. 5. Achtergrondniveau bij werking van de ventilatie-inrichting:
NR:23,5 of 30,3 dB(A).

4 Conclusies

Op basis van de nodige tnzichton en steunend op het in de Iaat-
ste jatren sterk geëvolueerde arsenaal van meet- en rekentech-
nieken zljn we erin geslaagd om alvast de vooropgestelde
objectieve akoestische criteria te realiseren in de context van
een intense samenwerking rnet de ont\Merper. De subjectieve
beoordeling laten wij uiteraard aan de gebruikers over. De be-
richten hieromtrent zrjn alvast zeer positief.

Referenties

Vermeir, G., Maercke, D. van
Numerieke methoden voor het voorspellen van reflektogrammen.
Nederlands Akoestisch Genootschap, Publ. nr. 72, 1984, p. 16-24.

Vermeir, G.
Design and control techniques for room acoustics.
Proc. 1Oth Int. Sem. on Modal Analysis, K.U. Leuven, 1985, 14 p.

Vermeir, G.
Design and control techniques for room acoustics.
Proc. 5th Int. Symp. on the IJse of Computers for Environmental
Engineering related to Buildings, Bath, 1986, p.286-294.

Vermeir, G., Geens, R., Mees, P.

Eindrapport Biënnale 1987 -1989, Conv. 5071 IV/ONL (WTCB-
CEDIA-KU Leuven), juni 1989, gedeelten: meting in-situ van de
geluidabsorptiefactor p. 71-181, aanwending van het OROS-AU22
systeem aIs 2-kanaals FFT-analysator p . 182-21 3, time-delay-spectro-
metry in de zaalakoestische analyse, p. 237-247.

10

Mathematical and Physical Modelling for the Development of Design Tools in Architecture

Nick Baker

The Martin Centre, University of Cambridge, 6 Chaucer Rd., Cambridge

Introduction

Architectural design does not have a tradition in the use of
quantitative analysis. Typically, architectural practice relies
upon precedent and exemplars. Amongst other problems, this
results in a very slow real progression in design, due to the
slowness of the feed-back loop - projects rnay take up to a de-
cade between conception and 'steady-state' use. It is also due
to the poor quality of the feed-back - architects are not good at
assessing the functional performance of their own or others
buildings. A further complication is the manifestation of
architectural fashion, which aided by technological options,
now causes wild oscillations of the perceived characteristics of
building design - the signal to noise ratio is poor!

Traditional building design operated well under this system,
mainly because the range of technological and engineering
options were very limited. Furthermore, expectations of the
performance of building and services were modest. Progress
ocurred slowly but steadily as an evolutionary proeess, Fig. 1.

Fig. 1. Traditionally, architectural design has progressed by a quasi-
evolutionary process.

Today, the pressure on designers to fully exploit technological
possibilities, the escalating complexity of the function of
buildings, and the growing need to maximise performance
whilst minimising the use of natural resources means that we
must look for faster means of design development.

smallchanges smallchanges
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Figuur 5 geeft het achtergrondniveau bij werking van de venti
latie-inrichting. Dit werd vastgesteld op NR=23.5 of 30.3 
dB(A). Dit voldoet aan de gestelde eis. 
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cade between conception and 'steady-state' use. It is also due 
to the poor quality ofthe feed-back - architects are not good at 
assessing the functional performance of their own or others 
buildings. A further complication is the manifestation of 
architectural fashion, which aided by technological options, 
now causes wild oscillations ofthe perceived characteristics of 
building design - the signal to noise ratio is poor! 

Traditional building design operated well under this system, 
mainly because the range of technological and engineering 
options were very limited. Furthermore, expectations of the 
performance of building and services were modest. Progress 
ocurred slowly but steadily as an evolutionary process, Fig. 1. 
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Traditionally, architectural design has progressed by a quasi
evolutionary process. 

Today, the pressure on designers to fully exploit technological 
possibilities, the escalating complexity of the function of 
buildings, and the growing need to maximise performance 
whilst minimising the use of natural resources means that we 
must look for faster means of design development. 
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The answer seems obvious. Bring the might of scientific and
technical analysis to bear, as we have so successfully in almost
all fields of human technology, - transport, communications,
medicine etc. But there is a problem. The very nature of the
architecture is to be fuzzy - to have to balance values which
cannot be measured on the same scale, in spite of the efforts of
economists to reduce it all to a question of money! How do we
balance the benefit of a hne view against the disbenefit of
summer overheating due to the over-generous glazing arca?

Because of the need to form value judgements of this type,
often far more complex than just this example, and because
building design is only rarely replicated - that is every building
is a prototype, it seems that the architect has a strong reluc-
tance to use analytical tools, and prefers to look around at the
work ofhis peers and subconsciously incorporate the best of
those ideas with what he judges to be the best of his own.

Another part ofthe approach is to engineer the problem away.
For example, in the case of the overglazing, cited above-throw
enough plant and energy at the problem and it ceases to be a
problem. Or at least it is someone else's problem.
Only recently have the building professions begun to realise
the weaknesses in this approach and this has come about by
the growing interest in passive design. If the principle is
accepted, that the building has the primary role of providing
an acceptable internal environment, and services only act as a

fail safe, then the Architect can no longer turn to the Engineer
and say 'I've designed the building, now engineer it for me'.
The need for passive design is another issue, but it is suÍïicient
here to say that it has been brought about by a growing con-
cern for the health and well-being of both the occupants, and
the environment in its most global sense.

This rather rambling introduction is seeking to establish the
need for analytical design tools, or design support, which are

of use to Architects. I do not advocate that Architects them-
selves should solve the whole problem. Furthermore, analyt-
ical methods are of course already in the common practice of
engineers. But these are generally tactical rather than strateg-
ic. They are more likely to tell you how big the duct should be,
rather than whether the duct should be there at all!

'What we are discussing here are design tools which encourage
a strategic and holistic approach to design having the follow-
ing characteristics:
- The tools are 'design leading' rather than 'design proving',

- Output is of interest both to the Architect and Engineer, and
will promote dialogue between them, eventually leading to
a truly integrated multidisciplinary design.

For example, a single annual energy consumption value will
not do this, however rigourously it has been modelled. But
results from a daylighting model whether simulated by state
of the art computer graphics, or from a physical model viewed
in an artificial sky, will be of interest to architect, lighting
engineer, HVAC engineer and interior designer, not to
mention the 'building health specialist'.
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This is not to say that we do not need rigourous deep-anatrysis

models. But if we are to use them in the service of building
design, then we must present their results to the designer in an
interpreted form, and not as raw data. This interpretation may
be carried out by the specialist, in which case he or she must
learn the architect's language, or it may be done by a person/
machine interface (or expert system), in which case it must use

a medium understood bv the architect.

Solving the design problem

Design aids take on a wide range of forms. It would be wrong
to suggest that these forms are sep arate alternatives - rather
they mutually support one and other. It is more a question of
their relative impact. Fig. 2 shows that the paths from design
problem to solution may be supported bV (1) the evolutionary
approach, as already described, (2) the use of analytical guide-
lines and simplifïed models or (3) the detailed analysis usually
by simulation, of a specific proposal. In fact all three routes
may be taken during the development of a specific design.

Fig. 2, Designs support routes.

Let us look more closely at the second category - which I have
called 'design toois/simplified models'. This is a rather nebu-
lous description, and does in fact cover a number of types of
design aid. However the common thread which distinguishes
it from traditional design advice, is that it is based on quantita-
tive treatment.

What do we mean by a'simplified model'. Do we mean that it
is based on simptre physics, that is contains a simplified model,
or that it is simple to use. F-rom the designers point of view
only the latter is of any eonsequence. It does not matter to him
how complicated the internal machinery of the model is pro-
vided the interface that he deals with is simple. One of the key
qualities of this simplicity is the number of input parameters
needed, before output and hence feedback, is achieved. The
second is that the output is meaningful to him in terms of his
design objectives.

It is not difficult to conceive of simplified tools which answer
very specific questions. For example 'how big should I make
my duct?', or 'how deep should I make my beam?' can be
answered with a relativetry small number of inputs, and yield
an unambiguous output.
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tools

evolutionary detailed
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The answer se ems obvious. Bring the might of scientific and 
technical analysis to bear, as we have so successfully in almost 
all fields ofhuman technology, - transport, communications, 
medicine etc. But there is a problem. The very nature of the 
architecture is to be fuzzy - to have to balance values which 
cannot be measured on the same scale, in spite ofthe efforts of 
economists to reduce it all to a question ofmoney! How do we 
balance the benefit of a fine view against the disbenefit of 
summer overheating due to the over-generous glazing area? 

Because of the need to form value judgements of this type, 
often far more complex than just this example, and because 
building design is only rarely replicated - that is every building 
is a prototype, it se ems th at the architect has astrong reluc
tance to use analytical tools, and prefers to look around at the 
work of his peers and subconsciously incorporate the best of 
those ideas with what he judges to be the best of his own. 

Another part ofthe approach is to engineer the problem away. 
For example, in the case ofthe overglazing, cited above-throw 
enough plant and energy at the problem and it ceases to be a 
problem. Or at least it is someone else's problem. 
Only recently have the building professions begun to realise 
the weaknesses in this approach and this has come about by 
the growing interest in passive design. If the principle is 
accepted, th at the building has the primary role of providing 
an acceptable internal environment, and services only act as a 
fail safe, then the Architect can no longer turn to the Engineer 
and say 'I've designed the building, now engineer it for me'. 
The need for passive design is another issue, but it is sufficient 
here to say that it has been brought about by a growing con
cern for the health and well-being ofboth the occupants, and 
the environment in its most global sense. 

This rather rambling introduction is seeking to establish the 
need for analytical design tools, or design support, which are 
of use to Architects. 1 do not advocate th at Architects them
selves should solve the whole problem. Furthermore, analyt
ical methods are of course already in the common practice of 
engineers. But these are gene rally taetical rather than strateg
ie. They are more likely to teIl you how big the duct should be, 
rather than whether the duct should be there at all! 

What we are discussing here are design tools which encourage 
a strategic and holistic approach to design having the follow
ing characteristics: 
- The tools are 'design leading' rather than 'design proving', 
- Output is of interest both to the Architect and Engineer, and 

will promote dialogue between them, eventually leading to 
a truly integrated multidisciplinary design. 

For example, a single annual energy consumption value wil! 
not do this, however rigourously it has been modelled. But 
results from a daylighting model whether simulated by state 
ofthe art computer graphics, or from a physical model viewed 
in an artificial sky, will be of interest to architect, lighting 
engineer, HV AC engineer and interior designer, not to 
mention the 'building health specialist'. 
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This is not to say that we do not need rigourous deep-analysis 
modeIs. But if we are to use them in the service of building 
design, then we must present their results to the designer in an 
interpreted form, and not as raw data. This interpretation may 
be carried out by the specialist, in which case he or she must 
learn the architect's language, or it may be done by a person/ 
machine interface (or expert system), in which case it must use 
a medium understood by the architect. 

Solving the design problem 

Design aids take on a wide range offorms. It would be wrong 
to suggest th at these forms are separate alternatives - rather 
they mutually support one and other. lt is more a question of 
their relative impact. Fig. 2 shows that the paths from design 
problem to solution may be supported by (1) the evolutionary 
approach, as already described, (2) the use of analytical guide
lines and simplified models or (3) the detailed analysis usually 
by simulation, of aspecific proposal. In fact all three routes 
may be taken during the development of a specific design. 

Fig. 2. Designs support routes. 

Let us look more closely at the second category - which I have 
called 'design tools/simplified modeis'. This is a rather nebu
lous description, and does in fact cover a number of types of 
design aid. However the comman thread which distinguishes 
it from traditional design advice, is that it is based on quantita
tive treatment. 

What do we mean by a 'simplified model'. Do we mean that it 
is based on simple physics, that is contains a simplified model, 
or that it is simple to use. From the designers point of view 
only the latter is of any consequence. It does not matter to him 
how complicated the internal machinery ofthe model is pro
vided the interface that he deals with is simpie. One ofthe key 
qualities of this simplicity is the number of input parameters 
needed, before output and hen ce feedback, is achieved. The 
second is th at the output is meaningful to him in terms of his 
design objectives. 

It is not difficult to conceive of simplified tools which answer 
very specific questions. For example 'how big should I make 
my duct?', or 'how deep should I make my beam?' can be 
answered with a relatively smal! number of inputs, and yield 
an unambiguous output. 



But what of the question 'how do I make my building energy
efficient and comfortable?' 'We know from monitoring and
simulation that many parameters are involved. These pararn-

eters may range in type from the position of the building on
the site, to the clothing level of the occupants - parameters
which range across architectural, engineering anC operational
ISSUES.

Simplifïed models

Indeed the provision of such simplified tools which are not so

simple that they become trivial, may prove in the end to be an
impossible task. This has not prevented people from having a

go at it. I will now briefly describe such a design tool which was

developed for the EC Architectural Ideas Competition
'Working in the City'.

The purpose of the tool is to provide early guiCance on the
plan form and section, and on the facade design, for mini-
mising energy consumption in non-domestic buildings.
Although the modetr upon which the design tool is based,
involves some thirty parameters, ranging from U-values to
occupancy patterns, most of these were fixed. Only orienta-
tion, plan and section depth, glazrngratio, and a clirnatio zone
option, were offered as variables to the user. A further con-
straint was that it had to be in a manual, non-computer based
form.

The design tool, called the LT-Method, was presented in the
form of Annual Primary Energy consumption/square metre,
for lighting, heating and cooling. A sample of the curves is

shown in Fig. 3. To use the model the designer has to zone the
building into areas of passive zones and non-passive zones,
based upon orientation and depth of plan, Fig. 4. Specific
energy consumption is then read frorn the appropriate curve
and entered on a pro-forma sheet for summation, Fig. 5. There
is also a procedure for accounting for the thermal buffering
effect, Fig. 6, and the effect on daylighting, of an atrium. The
tool, called the LT-Method is described in more detail else-
where (1).

An initial calculation would probably take under thirty
minutes, with subsequent re-calculations probably taking
much less. However in the participants' submissions for the
competition, (nearly three hundred in total), although almost
all had completed one calculation, few had completed more
than one, and thus not used it in the iterative 'design-leading'
\À'ay which the authors had lroped.

Was this because the medium of communication was un-
familiar - graphs and tables, or was it simply that the response
time was too slow? Or possiblSr it was simply that the designer
is not used to carrying out the parametric study approach to
design optimisation, himself.

Ctrearly the need for a manual method imposed a severe
restraint. We are currently developing a designer-orientated
version of the tool, computer-based and using advanced 3-D
graphic output, and inbuilt parametric routines chosen by an
expert system to be the rnost appropriate to the designer's
questions.

I

(0
o

N
I

E
-"

;
t!

l
U)z
o
C)

(,
cc
t!z
LU

L
(c
o

ry
E

'a
tq

á
TU

l
(t)
z
o
O

o
cc
LUz
LLJ

1 .20

1"00

0.8 0

0.6 0

0.40

a.20

0.0 0
0 10203040506070

GLAZING RATIO

Fig. 3. Sample annual primary
method.

1.20

t.00

0.8 0

0.6 0

0.40

0.20

0.0 0

Continental

0 1a20 30 40 50 60 70

GLAZING RATIO

energy curves used in the LT-

hea ng

Fig. 4.

Specification of passive and
non-passlve zones.

LOCATION

PASSÍVE ZONES t Frorr- I
I PAssrvE 

I

I A.€S I:
f-T-74 ÍJgool sq m

'lX or 2X

lighl
energy consumption h€at

(Dar s{ m) cool

q

igh
rgy mp à

clLt tsq 1/
ztg qcl

93 ?/

F/t

tI52

soutn-f 
I

upper row single glazed
lourer row double olazed

f- -r

i_ru

nr[rïI
tr-
-llf.'' I

1a

.4' 48

,44

.40

.44

.44
q3

?C,

. tll

19

.85

L6
.10
.J4

.18

.47

1-7

qq

.6?

i--;6--T---jT-f l- .TZ-f 9{/n, yrrya
76sa zq--] ausZ-\ WT4-1
| 3171 / T,1 a 't 3-TE1 l/o7e1
| 9z I tz ll 4TllsqLl
[---r---_l

EUFFER SPACE THERUAI- SAVIHGS (lf epproprhtc) SUilIMARY

buíer adjacenl ar€a (sq m)

'solarity' Ê ratio south : fotal glazir€
'Proloclivity' = ralio s€P wall : ext. glazing

thermaf energy saving Qf/nzyr
lotal lheÍmal eneroy savino

8í^

-6q

263

Fig. 5. LT-method pro-forma.

Zone - Continental.

T yPe passive rat io rat io
zone south: separati
aree m' total ural i :

qlazing external

,.9t.

zons ar€as (sq m

IABLT l. Sample oí Thermal Savings for three atrium configuralj.ons GJ/m'

Fig" 6. Thermal contribution of various atrium configurations.

25

But what of the question 'how do I make my building energy 
efficient and comfortable?' We know from monitoring and 
simulation that many parameters are involved. These param
eters may range in type from the position of the building on 
the site, to the c10thing level of the occupants - parameters 
which range across architectural, engineering and operational 
issues. 

Simplified models 

Indeed the provision of such simplified tools which are not so 
simple that they become trivial, may prove in the end to be an 
impossible task. This has not prevented people from having a 
go at it. I will now briefly describe such a design tooi which was 
developed for the EC Architectural Ideas Competition -
'W orking in the City'. 

The purpose of the tooi is to provide early guidance on the 
plan form and section, and on the facade design, for mini
mising energy consumption in non-domestic buildings. 
Although the model upon which the design tooI is based, 
involves some thirty parameters, ranging from U-values to 
occupancy patterns, most of these we re fixed. Only orienta
ti on, plan and section depth, glazing ratio, and a climatic zone 
option, were offered as variables to the user. A further con
straint was that it had to be in a manual, non-computer based 
form. 

The design tooi, called the LT-Method, was presented in the 
form of Annual Primary Energy consumption/square metre, 
for lighting, heating and cooling. A sample of the curves is 
shown in Fig. 3. To use the model the designer has to zone the 
building into areas of passive zones and non-passive zones, 
based upon orientation and depth of plan, Fig. 4. Specific 
energy consumption is then re ad from the appropriate curve 
and entered on a pro-forma sheet for summation, Fig. 5. There 
is also a procedure for accounting for the thermal buffering 
effect, Fig. 6, and the effect on daylighting, of an atrium. The 
tooI, called the LT-Method is described in more detail el se
where (1). 

An initial calculation would probably take under thirty 
minutes, with subsequent re-calculations probably taking 
much less. However in the participants' submissions for the 
competition, (nearly three hundred in total), although almost 
all had completed one calculation, few had completed more 
than one, and thus not used it in the iterative 'design-Ieading' 
way which the authors had hoped. 

Was this because the medium of communication was un
familiar - graphs and tab les, or was it simply that the response 
time was too slow? Or possibly it was simply th at the designer 
is not used to carrying out the parametric study approach to 
design optimisation, himself. 

Clearly the need for a manual method imposed a severe 
restraint. We are currently developing a designer-orientated 
version of the tooI, computer-based and using advanced 3-D 
graphic output, and inbuilt parametric routines chosen by an 
expert system to be the most appropriate to the designer's 
questions. 
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Generic studies and good advice

At the moment, I am unconvinced about such design tools,
partly because they do not meet the criteria outlined in the
introduction. tr do believe that generic studies, carried out by
specialists, and yielding results which offered to the designer
with interpretation, are a very fruitful method of design sup-
port. It is unlikely that such generic advice will ever be able to
optimise a design precisely, but if it can steer the designer
towards robust solutions, or put more mathematically - find a
srnooth plateau in the multi-parameter solution space, this
may be better than attempting to simplify design tools until
they are in danger of becoming trivial. Certainly my experi-
ence of looking at real buildings is that the environmental mis-
takes could best have often been avoided by only a small step
beyond common sense, rather than precise optimisation.

The output of generic studies , can course be presented in the
form of a quantitative design tool. For example, in depth simu-
lation studies for the UK Department of Energy Housing
Design Studies programme (2),lead to the nomograms illus-
trated in Fig. 7. These afe really indistinguishable frorn the
kind of design tool illustrated by the LT-Method, although in
this case their nomograin forrn enables very rapid use.

Fig. 7 . Nomograrn for solar performance of unobstructed south-
facing windows in houses. Source - Yannas, ETSU Passive
Solar Energy Efficient House Design.

In other cases, generic studies may be used to address more
general questions, which ultimately lvould lead to design
adviee, probably of a descriptive nature. For example, we are
currently investigating the relationship between ventilation
loads and solar utilisation, in housing. For this purpose \Me

have developed a fast solution multi-zone air flow moCel
which runs simultaneollsly with a thermal resistance network
model, Fig. 8.

To be more specific, we are investigating the proposition that
by choosing a particular atÍ leakage distribution of the
envelope, and by considering appropriate air-flow paths within
the building, we ean cause the ventilation air driven by
thermal or wind pressure, to enter predominantly on the south
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thermal network and the interzonal airflow network of
FRED-AIR simulation model.
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side. This will create a proportionaly greater heating load in
the south (sotrar) zones, thus delaying overheating and sub-
sequent rejection of solar gain, resulting in greater solar utili-
zattcn, Fig. 9 "

The form of the model is completely designer-unfriendly,
there are around 50 input variables ranging from conductances
and capacitances, to pressure coefficients and orifice coeffi-
cients, almost all unfamiliar to designers. The model requires
hourly weathe r data for a heating season. There is really no
question of making a friendly version,, since we anticipate that
the results of the study will be able to be encapsulated in a

number of descriptive rules, or 'good advice'. The advice
would be concerned with a whole range of design issues such
as the effect of shelter on the site, shape and orientation of the
building, provision of ventilation openings, types of heating
control etc. Any quantitative results given would be illustra-
tive rather than for use to test a specific desien solution.
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Generic studies and good advice 

At the moment, I am unconvinced about such design tools, 
partly because they do not meet the criteria outlined in the 
introduction. J do believe that generic studies, carried out by 
specialists, and yielding results which offered to the designer 
with interpretation, are a very fruitful method of design sup
port. It is unlikely th at such generic advice will ever be able to 
optimise a design precisely, but if it can steer the designer 
towards robust solutions, or put more mathematically - find a 
smooth plateau in the multi-parameter solution space, this 
may be better than attempting to simplify design tools until 
they are in danger of becoming trivial. Certainly my experi
ence oflooking at real buildings is that the environmental mis
takes could best have often been avoided by only a smal! step 
beyond common sense, rather than precise optimisation. 

The output of generic studies, can course be presented in the 
form of a quantitative design tooI. For example, in depth simu
lation studies for the UK Department of Energy Housing 
Design Studies programme (2), lead to the nomograms illus
trated in Fig. 7. These are really indistinguishable from the 
kind of design tooi il!ustrated by the L T -Method, although in 
this case their nomogram form enables very rapid use. 
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Fig. 7. Nomogram for solar performance of unobstructed south
facing windows in houses. Source - Yannas, ETSU Passive 
Solar Energy Efficient House Design. 

In other cases, generic studies may be used to address more 
general questions, which ultimately would lead to design 
advice, probably of a descriptive nature. For example, we are 
currently investigating the relationship between ventilation 
loads and solar utilisation, in housing. For this purpose we 
have developed a fa st solution multi-zone air flow model 
which runs simultaneously with a thermal resistance network 
model, Fig. 8. 

To be more specific, we are investigating the proposition that 
by choosing a particular air leakage distribution of the 
envelope, and by considering appropriate air-flow paths within 
the building, we can cause the ventilation air driven by 
thermal or wind pressure, to enter predominantly on the south 
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the FRED-AIR simulation model. 

side, This wil! create a proportionaly greater heating load in 
the south (solar) zones, thus delaying overheating and sub
sequent rejection of solar gain, resulting in greater solar utili
zation, Fig. 9. 

The form of the model is completely designer-unfriendly, 
there are around 50 input variables ranging from conductances 
and capacitances, to pressure coefficients and orifice coeffi
cients, almost all unfamiliar to designers. The model requires 
hourly weather data for a heating season. There is real!y no 
question of making a friendly version, since we anticipate that 
the results of the study will be able to be encapsulated in a 
number of descriptive rules, or 'good advice'. The advice 
would be concerned with a whole range of design issues such 
as tbe effect of shelter on the site, shape and orientation ofthe 
building, provision of ventilation openings, types of heating 
control etc. Any quantitative results given would be illustra
tive rather than for use to test a specific design solution. 
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Physical models

Physical models have a special place in architecture. Fig. 10

shows a model of the Bank of England by Sir John Soane,
made in about 1790. Soane was a staunch advocate of the use

of models, and in his Lecture XII delivered to the Royal
Academy in 1833 he said -

'Many of the most serious dissapointments that attend
those who build, would be avoided if Models were
previously made of Edifices proposed to be raised'.

Perhaps most popular in contemporary use is the daylight
model. Daylight being of short wavelength scales dimen-
sionally with no significant problems. The advantages of day-
light modelling - ofïering output which is of interest both sub-
jectively and quantitatively - has already boen referred to in
the introduction. Fig. 11 illustrates a physical model of a

refurbished school classrooffi, by Edward Cullinan, Architect.
This rnodel was used to determine both Daylight Factor, from
which visual and CInergy perf,ormance was deduced, together
with the aesthetic performance of the interior design"

Fig. 10. Model by Sir John Soane.

He goes on to say that the models should not be 'a gaudy eye-
trap to dazzle and confound...' but should be realistic at a

simplified level. He even goes on to advocate the use of crude-
ly modelled furnishings.

Unfortunately we have little detail on precisely how he used
the models, but with Soane's obsession with daylight, it is
tempteing to believe that he used them for assessing the effect
of daylight,, even if only at a subjective level.

Models have in the past also been used to inform more specific
technical design issues, in particular structural design. For
example, in the crypt of Gaudi's Cathedral of the Sacred
Family in Barcelona, there are many models, including
sophisticated chain catenary models used in the design of
Gaudi's remarkable buttresses.

Certain environmental investigations lend themselves more
to physical modelling than others. Thermal models present
particular problems since heat transfer by both radiation and
convection do not scale well dimensionally. To some extent
this has been overcome by full scale modelling, that is the use

of test cells. Here , àn idealised and simplified building
receives simplified inputs together with real weather. How-
ever, due to the cost and time scale of this kind of modelling,
it is almost exclusive to generic studies, rather than specific
design propositions.

Fie. 11.

Physical and mathematical alternafives

Mathematical daylight models are now seriously competing
with physical models in this atea with synthesized images of
daylit interiors as a complimentary output to quantitative da-

ta.

There are otheÍ areas in which physical modelling and mathe-
matical modelling offer alternative solutions. At the Martin
Centre, wo have had some experience with physical acoustic
models. These are generally used to test proposed designs for
auditoÍra, to avoid expensive mistakes that have not infre-
quently ocurred in the past, Fig. l2.Early rnodels were at i : 10

scale, but developments in the technique have permitted sca-

les as small as 1:50, using high frequency sound sources such
as sparks for impulse response analysis leading to prediction of
key performance indicators such as reverberation time and

spatial energy distribution (3)"

Rather fascinating attempts have been made to meet both
the quantitative and subjective output criteria of the model.
Experiments have been carried out with playing musie in the
scale models at appropriately scaled frequency shift. Record-
ings are then replayed at normal frequency. Another tech-
nique is to process music recordings made in an aneehoic

chamber with model irnpulse response data, in order to super-
impose the model's acoustics.
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Physical models 

Physical models have a special place in architecture. Fig. 10 
shows a model of the Bank of England by Sir John Soane, 
made in about 1790. Soane was a staunch advocate ofthe use 
of modeis, and in his Lecture XII delivered to the Royal 
Academy in 1833 he said -

'Many of the most serious dissapointments that attend 
those who build, would be avoided if Models we re 
previously made of Edifices proposed to be raised'. 

Fig. 10. Model by Sir John Soane. 

He goes on to say that the models should not be 'a gaudy eye
trap to dazzle and confound ... ' but should be realistic at a 
simplified level. He even goes on to advocate the use of crude
Iy modelled furnishings. 

Unfortunately we have little detail on precisely how he used 
the modeis, but with Soane's obsession with daylight, it is 
tempteing to believe that he used them for assessing the effect 
of daylight, even if only at a subjective level. 

Models have in the past also been used to inform more specific 
technical design issues, in particular structural design. For 
example, in the crypt of Gaudi's Cathedralof the Sacred 
Family in Barcelona, there are many modeIs, including 
sophisticated chain catenary models used in the design of 
Gaudi's remarkable buttresses. 

Certain environmental investigations lend themselves more 
to physical modelling than others. Thermal mode Is present 
particular problems since heat transfer by both radiation and 
convection do not scale weil dimensionally. Ta some extent 
this has been overcome by full scale modelling, that is the use 
of test cells. Here, an idealised and simplifled building 
receives simplified inputs together with real weather. How
ever, due to the cost and time scale of this kind of modelling, 
it is almost exclusive to generic studies, rather than specific 
design propositions. 

Perhaps most popular in contemporary use is the daylight 
model. Daylight being of short wavelength scales dim en
sionally with no significant problems. The advantages of day
light modelling - offering output which is ofinterest both sub
jectively and quantitatively - has already been referred to in 
the introduction. Fig. 11 illustrates a physical model of a 
refurbished school classroom, by Edward Cullinan, Architect. 
This model was used to determine bath Daylight Factor, from 
which visual and energy performance was deduced, together 
with the aesthetic performance of the interior design. 

Fig. 11. 

Physical and mathematical alternatives 

Mathematical daylight models are now seriously competing 
with physical models in this area, with synthesized images of 
daylit interiors as a complimentary output to quantitative da
ta. 

There are other are as in which physical modelling and mathe
matical ma delling offer alternative solutions. At the Martin 
Centre, we have had same experience with physical acoustic 
modeis. These are generally used to test proposed designs tor 
auditoria, to avoid expensive mistakes that have not infre
quently ocurred in the past, Fig. 12. Early models were at 1 : 10 
scale, but developments in the technique have permitted sca
les as small as 1 :50, using high frequency sound sources su eh 
as sparks for impulse response analysis leading to prediction of 
key performance indicators such as reverberation time and 
spatial energy distribution (3). 

Rather fascinating attempts have been made to meet both 
the quantitative and subjective output criteria of the model. 
Experiments have been carried out with playing musie in the 
scale models at appropriately scaled frequency shift. Reeord
ings are then replayed at normal frequency. Another tech
nique is to process musie recordings made in an anechoic 
chamber with model impulse response data, in order to super
impase the model 's acoustics. 
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Fig. 12. 1 : 10 scale model of St. Davids Hall, Cardiff, UK
for acoustic testing, M. Barron.

In parallel with these developments, mathematical acoustic
models have been developed" These are generally based upon
ray-ftacing models, not unlike daylight models. Unfortunate-
ly, the effect of diff,raction, due to the similarity betrveen wave-
length and surface dimensions, creates complications not
present in light ray-tracing. The rnodel which correctiy simu-
lates the sound of a performance in a yet unbuilt auditorium, is

as yet a building scientists dream !

Finally, I am going to describe another af ea of physical model-
ling which has recently attracted much interest from mathe-
matical modellers. This is the problem of predicting 3-D air-
flow within a space.

In this technieuCI, developed by Faul Linden at the Depart-
ment of Applied Vlathematics and Theoreticatr Physics,
Cambridge {Jniversity {4), buoyancy air flows are simulated
using water filled reduced scale models. Temperature dif-
ferences are modelled using salt solutions of different con-
centrations to create different densities.
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The model is held inverted in a tank of water, illuminated by a
parallel beam of light as shown in Fie. 13. Denser salt solutions
represent hotter air. Cool air can be represented with alcohol
soiutions. The theory of buoyancy flow predicts that flow is
accurately scaled provided the Reynolds number and the
Peclet numbers are > 1000. These numbers are given by ULlv
and ULlk where [/ is a typical velocity, I, is a typical length,
and v and k arc viscosity and diffusivity of heat (or concentra-
tion), respectively.
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Fig. 13. Experimental arrangement of transparant flow model in
water tank.

Dimensional scaling may be set by practical considerations
and may be typically l:20 to 1 : 100" The concentration
'scaling' can be then be chosen to give typical velocities to
comply with the condition above. For example, in a I : 100

scale model, a density difference of 0 "I0/o per 1 "C leads approx-
imately to a model velocity scale of 1 :20 and of model time
scatreofl:5.6.

Heat sources can only be introduced convectively. However
for many situations this is not considered a severe problem
since radiant inputs ultimately transfer to convective'inputs,
and it is the convective inputs only which influence the
buoyancy flows. For example, a sunpatch on a dark surface
will create a flux of warm air which can be modelled by an
input of concentrated salt solution. The magnitude of the heat
input is defined by the concentration and flow rate of the salt
solution.

A limitation of the method is that conductive and radiative
exchanges cannot be modelled. R.eferring to the example
above, the heat flow from the sunpatch into the structure will
not be modelled and must be allowed for by calculation, if this
is possible. A flurther limitation is that, at present stage of
development, the effect of wind pressure induced airflow can-
not be modelled. This is a pity since the combined effect of
thermal and wind-induced flows is particularly interesting.

The strength of the method is twofold. Firstly airflows in
spaces with complicated geornetry can be modelled. (Most
rnathematical fluid dynamics models require relatively simple
geometric conf,tgurations and also usually need thermal
boundary conditions, i.e. surface temperatures, to be either
fixed or driven by a separate non-interacting model)" Secondly
the modelling produces both a visualisation and quantitative
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Fig. 12. 1: 10 scale model of St. Davids Hall, Cardiff, UK 
for acoustic testing, M. Barron. 

In parallel with these developments, mathematical acoustic 
mode Is have been developed. These are generally based upon 
ray-tracing modeis, not unlike daylight modeis. Unfortunate
ly, the effect of diffraction, due to the similarity between wave
length and surface dimensions, creates complications not 
present in light ray-tracing. The model which correctly simu
lates the sound of a performance in a yet unbuilt auditorium, is 
as yet a building scientists dream! 

Finally, I am going to describe another area ofphysical model
ling which has recently attracted much interest from mathe
matical modelIers. This is the problem of predicting 3-D air
flow within a space. 

In this technique, developed by Paul Linden at the Depart
ment of Apphed Mathematics and Theoretical Physics, 
Cambridge University (4), buoyancy air flows are simulated 
using water filled reduced scale modeis. Temperature dif
ferences are modelled using salt solutions of different con
centrations to create different densities. 
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The model is held inverted in a tank of water, illuminated by a 
parallel beam oflight as shown in Fig. 13. Denser salt solutions 
represent hotter air. Cool air can be represented with alcohol 
solutions. The theory of buoyancy flow prediets that flow is 
accurately scaled provided the Reynolds number and the 
PecIet numbers are> 1000. These numbers are given by ULjv 
and ULj kwhere U is a typical velocity, L is a typicallength, 
and v and k are viscosity and diffusivity of heat (or concentra
tion) , respectively. 
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water tank. 

Dimensional sealing may be set by practical considerations 
and may be typically 1: 20 to 1: 100. The concentration 
'sealing' can be then be chosen to give typical veloeities to 
comply with the condition above. For example, in al: 100 
scale model, a density difference of 0.1 % per 1 °C leads approx
imately to a model velocity scale of 1 : 20 and of model time 
scale of 1 : 5.6. 

Heat sources can only be introduced convectively. However 
for many situations this is not considered a severe problem 
since radiant inputs ultimately transfer to convective 'inputs, 
and it is the convective inputs only which influence the 
buoyancy flows. For example, a sunpatch on a dark surface 
will create a flux of warm air which can be modelled by an 
input of concentrated salt solution. The magnitude ofthe heat 
input is defined by the concentration and flow rate ofthe salt 
solution. 

A limitation of the method is that conductive and radiative 
exchanges cannot be modelled. Referring to the example 
above, the heat flow from the sunpatch into the structure will 
not be modelled and must be allowed for by calculation, ifthis 
is possible. A further limitation is that, at present stage of 
development, the effect ofwind pressure induced airflow can
not be modelled . This is a pity since the combined effect of 
thermal and wind-induced flows is particularly interesting. 

The strength of the method is twofold. Firstly airflows in 
spaces with complicated geometry can be modelled. (Most 
mathematical fluid dynamics models require relatively simple 
geometrie configurations and also usually need thermal 
boundary conditions, i.e. surface temperatures, to be either 
fixed or driven by a separate non-interacting model) . Secondly 
the modelling produces both a visualisation and quantitative 



data such as temperatures and airflow velocities. Tempera-
tures can be determined by measuring salt concentration, and
the flow can be visualised by means of dves"

Fig. 14 shows a flow modelling study of an atrium in a pro-
posed building for the World Exhibition EXFO 92 in Seville.
The modelling exercise, sponsored by the EC Building 2000
project, set out to deterrnine if natural ventilation of the
lecture rooms on the left of the picture, driven by the stack
induced pressure generated by hot atr at the top of the atrium,
would be sufficient to remove the gains fiom the occupants
without elevating the room temperature above an acceptable
comfort limit.

Fig" 15. Modelled temperatures and derived flow rates from phys-
ical model studv EXPO 92" Seville.

ambient ternperature air drawn into the atrium, with consider-
able momentum, through unoccupied rooms, was extremely
darnaging to the usef,utr stratification layer. It also showed that
ventilation at ground level would rapidly distribute the cool
al r.

Thus the study has yielded far more than just quantitative
temperature daï"a - it has helped both the architect and specia-
list understand how the system works" Xt has also proved to be
of use in explaining to the client the principtres which have had
so much influence on the design of the building"

Conclusion

This paper has questioned the way in which designers use

analytical rnethods to inform their design and it has tried to
identify different routes from design problem to soiution" tr am
concerned that this shoutrd not be seen as a purely academic
exersise. ïs there anything useful to be learned from this brief
review which might assist authors of design tools and models
to rnake a greater contribution to the design of the buitrt
environment?

There do seem to be some broad eonclusions which may be

useful.

S/e need strategic design tools, concerned with steering the
designer in a saf,e direction, rather than giving precision
evaluations" These must communicate in a medium familiar
and sympathetie to the arehitect. Or, a possible alternative is
that strategic support is given in the form of,'good advice', by
specialists, from generic studies.

The issue of simplicity is concerned mainly with the simplicity
of use and the early availability of input parameters, than the
complexity of the internal physics.

Tactical design tootrs, which tend to address specific issues, are

of most benefit to the architect, when they yield a range of
results which encourage cross-disciplinary dialogue.

There is also a case for highly specific models serving only the
sp ecialist.

Large sirnulation modetrs are primarily of use to specialists and
researchers who can interpret the results of generic studies
either in the form of sirnplifïed design tools, or just 'good
advice'.
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Fig. L4. Flow modelling study of atriurn building for the World
Exhibition EXPO 92. Seville.

From the model studies flow rates indicate that the air change
rate is sufficient, Fig. 15. It also shows that useful stratif;cation
within the lecture rooms keeps the warm vitiated arr away
from the occupants and close to the ceiling.

The study also illustrates qualitatively, the ability of a pool of
cool air to rernain at the base of the atriurn whilst high rates of
ventilation take place in zones of high internal gain. Caroful
observation during the running of the experiment showed that
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data such as temperatures and airflow velocities. Tempera
tures can be determined by measuring salt concentration, and 
the flow can be visualised by means of dyes. 

Fig. 14 shows a flow modelling study of an atrium in a pro
posed building for the W orld Exhibition EXPO 92 in Seville. 
The modelling exercise, sponsored by the EC Building 2000 
project, set out to determine if natura 1 ventilation of the 
lecture rooms on the left of the picture, driven by the stack 
induced pressure generated by hot air at the top ofthe atrium, 
would be sufficient to remove the gains from the occupants 
without elevating the room temperature above an acceptable 
comfort limit. 

Fig. 14. Flow modelling study of atrium building for the World 
Exhibition EXPO 92, Seville. 

From the model studies flow rates indicate that the air change 
rate is sufficient, Fig. 15. It also shows th at useful stratification 
within the lecture rooms keeps the warm vitiated air away 
from the occupants and close to the ceiling. 

The study also illustrates qualitatively, the ability of a pool of 
cool air to remain at the base ofthe atrium whilst high rates of 
ventilation take place in zones of high internal gain. Careful 
observation during the running ofthe experiment showed that 

total area m2 DtOC total flow flow rate m3/s 
lower openings upper/lower rate m3/s one lecture rm . 

17.6 7.4 17.5 4.6 
22.2 6.7 19.3 4.0 
37.5 5.2 24.9 3.0 
79.9 4.0 32.4 1.9 

Fig. 15. Modelled temperatures and derived flow rates from phys
ical model study EXPO 92, SevilIe. 

ambient temperature air drawn into the atrium, with consider
able momentum, through unoccupied rooms, was extremely 
damaging to the useful stratification layer. It also showed that 
ventilation at ground level would rapidly distribute the cool 
air. 

Thus the study has yielded far more than just quantitative 
temperature data - it has helped both the architect and specia
list understand how the system works.1t has also proved to be 
ofuse in explaining to the client the principles which have had 
sa much influence on the design of the building. 

Conclusion 

This paper has questioned the way in which designers use 
analytical methods to inform their design and it has tried to 
identify different routes from design problem to solution.l am 
concerned that this should not be seen as a purely academie 
exersise. Is there anything useful to be learned from this brief 
review which might assist authors of design tools and models 
to make a greater contribution to the design of the built 
environment? 

There do seem to be some broad conclusions which may be 
useful. 

We need strategie design tools, concerned with steering the 
designer in a safe direction, rather than giving precision 
evaluations. These must communicate in a medium familiar 
and sympathetic to the architect. Or, a possible alternative is 
that strategic support is given in the farm of 'good advice', by 
specialists, from generic studies. 

The issue ofsimplicity is concerned mainly with the simplicity 
of use and the early availability of input parameters, than the 
complexity of the internal physics. 

Taetieal design tools, which tend to address specific issues, are 
of most benefit to the architect, when they yield a range of 
results which encourage cross-disciplinary dialogue. 

There is also a case for highly specific models serving only the 
specialist. 

Large simulation models are primarily ofuse to specialists and 
researchers who can interpret the results of generic studies 
either in the form of simplified design tool5, or just 'good 
advice'. 
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Physical models ususally address specific technicatr issues, but
may have a special value because they usuaily oflfer both quan-

titative data and visuali zattan the iatter being of special
interest to the architect.

As a fïnal comment, { have yet to meet an architect who wel-
comes a staek of computer printed graphs with open arms? and

rushes off to his drawing board pregnant with design inspira-
tion!
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Physical models ususally address specific technical issues, but 
may have a special value because they usuaUy offer both quan
titative data and visualization, the latter being of special 
interest to the architect. 

As a final comment, I have yet to meet an architect who wel
comes a stack of computer printed graphs with open arms, and 
rushes offto his drawing board pregnant with design inspira
tion! 
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Dates: 9-12 October 1990 
Place: Frankfurt, Germany 

Thermastock '91 

5th International Conference on Thermal Energy Storage 
Dates: 13-16 May 1991 
Place: Scheveningen, The Netherlands 

Themes of the Conference 
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Parallel sessions wiU be organized on short term (diurnal) and 
long term (seasonal) storage. 
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Applied Acoustics, VoI. 26, pp. I-7, 1989

E. Sorainen and E. Rvtkónen

DETERMINATION OF' PROPAGATION PATHS OF
VIBRATTON IN THE FLOOR OF A CONTROL ROOM USIhIG

VIBRATION INTENSITY MEASUREMENTS

The transmission paths of vibration from the factory floor of the
board mill to the 'floating' floor of the control room were identified
using vibration intensity measurements. The method proved to be
useful although the bending stiffness of the floor was not known
exactly. The usual vibration measurements did not give any clues
about the attachments between the floor of the control room and the
floor of the mill.

Applied Acoustics, VoL 27, pp. 27-46, 1989

H. Kuttruff

ACOIJSTICAL DESIGT,{ OF THE CHIANG KAI SHEK
CULTURAL CENTRE IN TAIPEI

This paper presents construction and acoustical data of the new
National Theatre (1522 seats), the Concert Hall (2017 seats) and the
Recital Hall (365 seats) which were opened in 1987 in Taipei, ROC.
Additionally, it describes the acoustical design considerations and
design procedures, including tests on I:20 models of the National
Theatre and of the Concert Hall.

Applied Acoustics, VoI. 26, pp. 57-66, 1989

L. C. Fothergíll and R. ,.S. Alphey

THE EFFECT OF WALL LININGS ON THE SOIJND
INSULATION BETV/EEN DV/ELLINGS

W.all linings are often used in dwellings to improve the thermal
insulation of external walls anC also to provide a dry finish. These
linings are usually made from plasterboard, and some types are com-
posites, having a thermal insulating material such as foamed plastic or
mineral fibre bonded to the plasterboard.
Wail linings can affect sound insulation, and experiments have been
conducted to compare the effect of different types of lining and dif-
ferent fixing methods. The main conclusions are that composite
linings should be mounted on spacers, rather than flat against the
wall, and that plasterboard/mineral fibre types can provide a reason-
ably simple way of improving sound insulation.

Applied Acoustics, VoI. 27, pp. 57-63, 1989

R. J. M. Craik and J. A. Steel

THE, EFFECT OF V/ORKMAI\ISHIP ON SOUNID
TRANSMISSION THROUGH BUILDINGS:

PARTl-AIRBORNE,SOUND

A study of airborne sound transmission through a building has shown
that parts of the building which appear to be identical do not have the

same acoustic perfornnance. This difference cannot be explained by
differences in the dimensions or material properties, nor by variations
in flanking transmission. It is therefore concluded that the variation,
which is approximately 2 dB, is due to workmanship.

Applied Acoustics, VoL 26, pp. 99-111, 1989

A. Gímenez and A. Marín

MODE,L OF ENERGY CALCULATION F'OR ACOUSTIC
AI.{ALYSIS OF CLOSED ROOMS

In this paper, the energy calculations for an implemented model for
the study of the acoustic response of closed rooms with different geo-
metry and different sources (geometry and directivity) are developed
using the Ray Method. As a result, this model can be used in the
design of new concert halls or industrial rooms, and in the adaptation
of the already existing halls by means of the analysis of their acoustic
properties and the determination of their critical points.

Applied Acoustics, Vol . 26, pp. 113-134, 1989

R. P. Williamson

OPTIMISATION OF VARIABLE LATERAL ENERGY FOR
SPATIAL IMPRESSION IN A HALL

The strength of the lateral energy in a hall was systematically varied,
while subjective impressions of a rnusic source were investigated
using a questionnaire. A number of objective indices were measured
from the room impulse responses and an optimum lateral energy con-
dition was established from the subjective impressions. Inter-correla-
tion between subjective and objective measures indicated that the
'overall impression' of the hall was determined by only a few indepen-
dent subjective attributes, and a number of physical measures were
identified as suitable correlates for these. The use of source width as a

measure of spaciousness was confirmed, along with the contribution
of relative magnitude of early lateral energy to it, and all frequencies
were found to be subjectively relevant. The strength of the overall
sound levetr at the receiver was also found to be an important contrib-
utor to spatial impression but had iittle effect on other subjective
attributes.

Applied Acoustics, Vol . 26, pp. 2I7 -230, 1989

E. Ozimek and L. Rutkowski

DEFORMATION OF FREQUENCY MODULATED (FM)
SIGNALS PROPAGATING IN A ROOM

The paper discusses the analysis of the deformation of frequency
modulated (FM) signals propagating in a room. A method used to
rneasure the deformation and a few parameters used to determine
frequency and amplitude distortions of a test FlVl signal are proposed.
The results of the experiments reveal that the value of the deforma-
tion under investigation depends on the modulating frequency and
the deviation range of the FNiI signai transmitted to the room"
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board mill to the 'floating' floor of the con trol room were identified 
using vibration intensity measurements. The method proved to be 
useful although the bending stiffness of the floor was not known 
exactly. The usual vibration measurements did not give any clues 
about the attachments between the floor ofthe control room and the 
floor of the mill. 

Applied Acoustics, Vol. 27, pp. 27-46, 1989 

H. Kuttruff 

ACOUSTICAL DESIGN OF THE CHIANG KAT SHEK 
CUL TURAL CENTRE IN TAIPEI 

This paper presents construction and acoustical data of the new 
National Theatre (1522 seats), the Concert Hall (2077 seats) and the 
Recital Hall (365 seats) which were opened in 1987 in Taipei, ROC. 
Additionally, it describes the acoustical design considerations and 
design procedures, including tests on I: 20 models of the National 
Theatre and of the Concert Hall. 

Applied Acoustics, Vol. 26, pp. 57-66, 1989 

L. C. Fothe/-gill and R. S. Alphey 

THE EFFECT OF WALL LININGS ON THE SOUND 
INSULA TION BETWEEN DWELLINGS 

Wall linings are often used in dwellings to improve the thermal 
insulation of external walls and also to provide a dry finish. These 
linings are usually made from plasterboard, and some types are com
posites, having a thermal in su lating material such as foamed plastic or 
mineral fibre bonded to the plasterboard. 
Walllinings can affect sound insulation, and experiments have been 
conducted to compare the effect of different types of lining and dif
ferent fixing methods. The main conclusions are that composite 
linings should be mounted on spacers, rather than flat against the 
wall, and that plasterboard/mineral fibre types can provide a reason
ably simp Ie way of improving sound insulation. 

Applied Acoustics, Vol. 27, pp. 57-63, 1989 

R. J. M. Craik and J. A. Steel 

THE EFFECT OF WORKMANSHIP ON SOUND 
TRANSMISSION THROUGH BUILDINGS: 

PART 1 - AIRBORNE SOUND 

A study of airborne sound transmission through a building has shown 
that parts ofthe building which appear to be identical do not have the 

same acoustic performance. This difference cannot be explained by 
differences in the dimensions or material properties, nor by variations 
in nanking transmission. It is therefore concluded that the variation, 
which is approximately 2 dB, is due to workmanship. 

Applied Acoustics, Vol. 26, pp. 99-111, 1989 

A. Gimenez and A. Marin 

MODEL OF ENERGY CALCULATION FOR ACOUSTIC 
AN AL YSIS OF CLOSED ROOMS 

In this paper, the energy calculations for an implemented model for 
the study ofthe acoustic response of closed rooms with different geo
metry and different sources (geometry and directivity) are developed 
using the Ray Method. As a re sult, this model can be used in the 
design of new concert halls or industrial rooms, and in the adaptation 
ofthe already existing halls hy means ofthe analysis oftheir acoustic 
properties and the determination of their critical points. 

Applied Acoustics, Vol. 26, pp. 113-134, 1989 

R. P. Williamson 

OPTIMISATION OF VARIABLE LATERAL ENERGY FOR 
SP A TIAL IMPRESSTON IN A HALL 

The strength of the lateral energy in a hall was systematically varied, 
while subjective impressions of amusie source were investigated 
using a questionnaire. A number of objective indices were measured 
from the room impulse responses and an optimum lateral energy con
dition was established from the subjective impressions. Inter-correla
tion between subjective and objective measures indicated that the 
'overall impression' ofthe hall was determined by only a few indepen
dent subjective attributes, and a number of physical measures were 
identified as suitable correlates for these. The use of source width as a 
measure of spaciousness was confirmed, along with the contribution 
of relative magnitude of early lateral energy to it, and all frequencies 
we re found to be subjectively relevant. The strength of the overall 
sound level at the receiver was also found to be an important contrib
utor to spatial impression but had little effect on other subjective 
attributes. 

Applied Acoustics, Vol. 26, pp. 2l7-230, 1989 

E. Ozimek and L. Rutkowski 

DEFORMATION OF FREQUENCY MODULATED (FM) 
SIGNALS PROPAGATING IN A ROOM 

The paper discusses the analysis of the deformation of frequency 
modulated (FM) signals propagating in a room. A method used to 
measure the deformation and a few parameters used to determine 
frequency and amplitude distortions of a test FM signal are proposed. 
The results of the experiments reveal that the value of the deforma
tion under investigation depends on the modulating frequency and 
the deviation range of the FJ\1 signal transmitted to the room. 
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Applied Acoustics, VoL 26, pp. 199-207, 1989

J. F. Alíard, C. Depollier and P. Guignouard

FREE FIELD SURFACE IMPEDANCE MEASUREMENTS OF
SOUND-ABSORtsING MATERIALS WITH SURtrACE

COATINGS

A method has been previously worked out by one of the authors, to
measure the surface impedance of glasswools and plastic foams in
normal and oblique incidence, in free field, with two microphones.
Using an improved version of this method, surface impedance meas-
urements of two sound-absorbing materials with surface coating are
presented and compared rvith measurements performed in a rever-
berant room. It appears that measurements with our rnethod are
possible, in normatr and oblique incidence, for these materials.

Applied Acoustics, VoL 26, pp. 2A9-215, 1989

Zhang Xiaoyuan and Wang Jiqircg

AN ANALYTICAL STUDY OF A SIMPLIFIED METHOD
FORMEASURIhIG AIRBORI{E SOIJND INS{JLATION IN

DWELLINGS

The use of single number rating (grade index) is regarded as an
approximate approach to the estimation of the sound insulation
performance of building elements in the laboratory as well as in the
field. Differences of weighted sound pressure levels have been more
often considered as quantitative measures in simplified methods for
measuring sound insulation in buildings. Most of the usual studies on
a simplified method have been initiated using the relationship of
differences of weighted sound pressure levels and the grade index, à
relationship which can be obtained from a large amount of data on the
sound insulation of building elements by using a statistical method.
General expressions are mathematically derived in this paper for the
maximum differences between the grade index and differences of
weighted sound pressure levels. The results indicate that the dif-
ference between a C-weighted source level and an A-weighted receiv-
ing level has been found te give the best correlation with the grade
index D,, when a flat source spectrum is used.

Applied Acoustics, VoI. 26, pp. 25I-26I, 1989

K. Y. Lam, S. T. Chow and K. M. Liew

A HYBRID EXPERIMENTAL - FINITE ELEMENT METFIOD
FOR VIBRATION ANALYSIS OF STR.UCTURES

A hybrid scheffie, which combines the advantages of the finite ele-
ment method and experimental technique, has been developed for
vibration studies on plates and beams" Experimental technique is
initially used to determine experimentally the first few frequencies of
the structure, leading to the determination of equivalent spring con-
stants, and thereby avoiding the assumption of infinite rigidity at the
boundaries. The spring constants are then incorporated into a finite
element code to determine the higher rnode shapes and natural
frequencies. It is found that greater accuracy is achieved in the hybrid
method when compared with the theoretical data.

Applied Acoustics, Vol. 26, pp. 263-292, 1989

S. Kimurs and Katsuo Inoue

PRATICAL CALCULATIO}.I OF FLOOR TMPACT SOUND
BY IMPEDANCE METHOD

This paper describes a practical floor impact sound level calculation
method for a heavyweight, soft impact source, such as children jump-
ing and running. The floor impact sound for a heavy, soft impact
source is strongly influenced by structural factors such as floor slab
stiffness and peripheral support conditions. The manner of analysing
these structural factors for performing the sound level calculation is
described. A sample of measured values and calculated values from
an actual structure is presented to shor,v the accuracy of this method.
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A hybrid scheme, which combines the advantages of the finite ele
ment method and experimental technique, has been developed for 
vibration studies on plates and beams. Experimental technique is 
initially used to determine experimentally the first few frequencies of 
the structure, leading to the determination of equivalent spring con
stants, and thereby avoiding the assumption of infinite rigidity at the 
boundaries. The spring constants are then incorporated into a finite 
element code to determine the higher mode shapes and natural 
frequencies. It is found that greater accuracy is achieved in the hybrid 
method when compared with the theoretical data. 
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