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Voor energieanalyse worden in toenemende mate energiemanagementsystemen 

toegepast die gebruik maken van gemeten data uit het gebouwbeheersysteem. 

Een veel voorkomend probleem bij bestaande gebouwen waarvoor energieanalyse 

wordt uitgevoerd, is dat de metingen onbetrouwbaar zijn. Tevens geldt dat de 

modellen waarmee de energiehoeveelheden worden bepaald gebaseerd zijn op 

aannamen. In dit artikel is een methodologie beschreven waarmee de aanwezigheid 

van energiemonitoringsfouten, bestaande uit meet- en model-aannamenfouten, 

kunnen worden gedetecteerd en vervolgens gediagnostiseerd. Daarnaast wordt 

beschreven hoe deze monitoringsfouten gecorrigeerd kunnen worden.
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De detectie van de aanwezigheid van 
monitoringsfouten vindt plaats op basis van 
symptomen die optreden. Voor het bepalen 
van de symptomen wordt gebruik gemaakt van 
behoudswetten voor energie, massa en druk. 
Daarnaast kunnen voorwaarderegels worden 
gecontroleerd met behulp van procesinforma-
tie en aanvullende managementinformatie, 
zoals onderhoud- en inspectiehistorie. De 
diagnose vindt plaats m.b.v. een statistische 
methode gebaseerd op Bayesiaanse theorie 
waarmee de kans van optreden van een fout 
wordt bepaald op basis van de symptomen. De 
betreffende methode wordt gebouwd in een 
Bayesians Belief Netwerk (BBN). Het voordeel 
van BBN is dat deze aansluit op de werkwijze 
van een installatietechnisch expert.

     INLEIDING
Energie Management Systemen (EMS’en) 

worden steeds belangrijker vanwege de 
behoefte aan een continu hoog niveau van 
een comfortabel en gezond binnenklimaat, 
en door de toenemende strengere energiere-
gelgeving van de overheid (o.a. ten gevolge 
van de EPBD-eisen van de EU) en toepassing 
van complexe installaties met bijbehorende 
regelingen. Tevens is energiebeheer onderdeel 
van continue commissioning.
Uit onderzoek blijkt dat gebouwen aanzienlijk 
meer energie gebruiken dan verwacht. Een 
gemeten energiegebruik kan tot 2,5 keer 
hoger zijn dan berekend. Maar ook blijkt dat 
het energiegebruik na commissioning in een 
tijdsduur van vier jaar met 25% kan toenemen. 
Door continue commissioning zijn energiebe-
sparingen tussen 10 en 40% mogelijk. Ahmed 
[1] geeft aan dat een gemiddelde energie-
besparing van 16% mogelijk is in bestaande 
kantoorgebouwen en 13% in nieuwe kantoor-

gebouwen in de Verenigde staten.
Ondanks veel onderzoek met betrekking tot 
automatische commissioning en energiema-
nagement, worden energiemanagementsyste-
men amper toegepast in de praktijk doordat de 
implementatie complex is. Het vraagt veel tijd 
en expertise en en er is een gebrek aan stan-
daardisatie waardoor de opzet maatwerk is.

     INSTALLATIES 2020
In het project Installaties 2020, waarin 14 
partijen samenwerken (Uneto-VNI, TVVL, 
OTIB, DWA, Kropman, Priva, Wolter&Dros, 
TU Delft, TU/e, De Haagse Hogeschool, 
Ontwikkelcentrum, ISSO, Installatiewerk en 
Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam) 
wordt onderzoek uitgevoerd naar de diag-
nostiek van suboptimale werking van de 
energie-installaties in gebouwen. In [2] en [3] 
is al eerder gepubliceerd over het betreffende 

Van energiemonitoringsystemen



3TVVL Magazine | 11 | 2015 GEBOUWBEHEER

project. Dit artikel gaat in op de betrouwbaar-
heid van het energiemonitoringsysteem dat 
onderdeel uitmaakt van het energiemanage-
mentsysteem. Meer over het project is te 
vinden op www.installaties2020.weebly.com.
Bij energieanalyse wordt het werkelijke gebruik 
vergeleken met het te verwachten gebruik 
(uit ervaring, berekeningen of benchmar-
king). Bij een negatieve afwijking wordt dan 
energieverspilling geconstateerd. Echter, de 
betrouwbaarheid van de energiehoeveelheden 
die worden bepaald met behulp van data uit 
het gebouwbeheersysteem (GBS), is een zorg. 
In de praktijk blijkt dat het, vooral voor een 
bestaand gebouw, niet eenvoudig is om deze 
te bepalen. Veel inspanning is nodig om tot 
betrouwbare waarden te komen. 
Een ideaal energiemanagementsysteem moet 
dus twee soorten fouten kunnen constateren:
-energieverspilling door disfunctioneren van 
een installatie of verkeerd gebouwgebruik;
-interne fouten van het energiemonitorings-
systeem door  meetfouten t.g.v. disfunc-
tioneren van sensoren en meters en/of 
aannamefouten in de gehanteerde modellen in 
het EMS-systeem om o.a. energiehoeveelhe-
den uit te rekenen.

    INTERNE FOUTEN
In dit artikel wordt ingegaan op de interne 
fouten van energiemonitoringssysteem in het 
bijzonder voor bestaande installaties waarvoor 
een EMS wordt geïmplementeerd. Eerst wordt 
ingegaan op de mogelijke oorzaken van fouten 
in de energiemonitoring. Vervolgens wordt de 
huidige stand van zaken met betrekking tot 
methoden voor Fout Detectie en Diagnose 
(FDD) beschreven. Daarna wordt een voorstel 
voor een Fout Detectie, Diagnose en Correctie 
(FDDC) methode voor energiemonitoringsys-
temen toegelicht. Aan de hand van eenvou-
dige voorbeelden wordt de FDDC-methode 
toegelicht. Ten slotte wordt ingegaan op 
automatisering van de FDDC-methode en 
wordt het artikel afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen.

  BETROUWBAARHEID
Oorzaken van onbetrouwbare energiehoeveel-
heden zijn ten eerste meetfouten veroorzaakt 
door defecte sensoren en meters en door 
systematische afwijkingen tussen de gemeten 

en werkelijke waarden, de zogenaamde bias 
fouten. In het laatste geval zijn de berekende 
thermische energiehoeveelheden, geba-
seerd op temperatuur- en debietmetingen, 
onbetrouwbaar. Ten tweede is het gebrek 
aan betrouwbare waarden het gevolg van het 
beperkt aantal meetpunten in installaties en 
ten derde het gevolg van de invloed van meet- 
, metingenopslag- en analyse-intervallen. Vaak 
worden modellen gebruikt om energiehoe-
veelheden uit te rekenen en om de waarden 
van ontbrekende metingen in te schatten. De 
energiehoeveelheden kunnen direct door het 
GBS worden bepaald op basis van de meetin-
tervallen. Echter, in praktijk worden de ener-
giehoeveelheden meestal bepaald op basis van 
opgeslagen data. Hierdoor treedt er onnauw-
keurigheid op ten gevolge van de metingenop-
slag interval. Bovendien kunnen aannamen in 
de energiegebruikmodellen leiden tot onjuist 
bepaalde energiewaarden. Tevens komt het 
vaak voor dat meetdata ontbreken ten gevolge 
van storingen. Kortom, de betrouwbaarheid 
van de in het EMS bepaalde energiehoeveelhe-
den wordt beïnvloed door:
-  de betrouwbaarheid van de metingen;
-  het aantal en type aanwezige meetpunten;
-  de betrouwbaarheid van energetische 

modellen;
-  het meetinterval;
-  het interval van de meetverwerking;
-  het interval van de energy analyse;
-  de ontbrekende data.

De betrouwbaarheid van de metingen wordt 
verhoogd door het installeren van nauw-
keurige sensoren en meters (druksensoren, 
temperatuursensoren, debietsensoren, 
elektriciteitsmeters, warmtemeters). Dat is 
echter ongebruikelijk in de huidige praktijk 
vanwege de daaraan gekoppelde kosten. 
Vooral in bestaande installaties is dit meestal 
geen optie. Daarnaast kunnen de opnemers 
systematische afwijkingen vertonen.
Wanneer meetpunten ontbreken doordat 
er een beperkt aantal sensoren en meters 
geplaatst zijn, worden er modellen gehanteerd 
waarmee aannamen worden gedaan voor 
ontbrekende waarden. De betreffende model-
len bevatten op zich ook weer aannamen en 
vereenvoudigingen. De meest voorkomende 
aannamen en vereenvoudigingen voor hydrau-

lisch warm- en koudwatersystemen betreffen:
-  het verwaarlozen van warmteverliezen;
-  het gelijkstellen van temperaturen in water-

stromen tussen verdeler en verzamelaar;
-  het verwaarlozen van wrijving door stro-

ming;
-  het verwaarlozen van het dynamisch gedrag;
-  sensor- en meteronnauwkeurigheden;
-  het verwaarlozen van pompenergie voor 

thermische balans.

De meetintervallen en de opslagintervallen 
van metingen in het GBS bepalen in hoge mate 
de nauwkeurigheid van de te bepalen energie-
hoeveelheden. Er zijn twee manieren om de 
energiehoeveelheden te bepalen. De eerste 
is dat deze in het GBS met het ingestelde 
meetinterval worden berekend. Meestal is de 
nauwkeurigheid hiervan goed genoeg. Echter, 
er wordt vaker een tweede manier gebruikt: 
door middel van postprocessing, bijvoorbeeld 
met behulp van een spreadsheetprogramma, 
worden de energiehoeveelheden berekend 
met opgeslagen meetdata en het interval van 
de opslag van metingen. In de praktijk worden 
metingenopslag intervallen van meer dan 10 
minuten gehanteerd hetgeen onnauwkeurig-
heid introduceert. In het geval van ontbre-
kende data in het gebouwbeheersysteem door 
storingen, moet er correctie plaats vinden.
Een ander belangrijk aspect is het interval van 
de energie analyse. Een kleine analyseperiode 
vraagt meer gedetailleerde modellen, met 
bijbehorende mogelijke aannamenfouten, 
in verband met de invloed van dynamische 
aspecten en kan leiden tot ‘onrustige’ cor-
recties, waarbij er onnodig vaak gecorrigeerd 
wordt. Daartegenover staat dat een grote 
interval leidt tot een tragere correctie waar-
door al veel energie verspild kan zijn.
Uit een literatuuranalyse blijkt ook dat er 
geen gestandaardiseerde geautomatiseerde 
methode bestaat voor energieanalyse en in 
het bijzonder geen generieke methode om 
energiemonitoringsfouten te detecteren en te 
diagnosticeren, laat staan te corrigeren. 

  METHODEN VOOR 
FOUTDETECTIE EN DIAGNOSE

In de literatuur komen we foutdetectie- en 
diagnosesystemen (FDD-systemen) tegen 
voor installatietechnische componenten 
en systemen (zoals koelmachines, warm-
tepompen, luchtbehandelingskasten en 
VAV-systemen) en ook voor sensoren. Het 
detectieproces vindt plaats op basis van 
symptomen, dat zijn aanwijzingen dat er een 
onwenselijke situatie is. Bijvoorbeeld dat een 
ventilatiesysteem uit is terwijl het gebouw 
in gebruik is. De detectie stelt dus vast of 
het betreffende systeem functioneert of 
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disfunctioneert. In geval van disfunctioneren 
wordt vervolgens, liefst continu en real-time, 
met behulp van een diagnosemethode bepaald 
welke fouten hebben geleid tot het disfuncti-
oneren. 
Ook voor de bepaling van fouten in het ener-
giemonitoringssysteem kan gebruik worden 
gemaakt van een FDD systeem. Hierna wordt 
eerst ingegaan op de huidige stand van zaken 
met betrekking van FDD methoden waarna 
een aanpak wordt voorgesteld voor een FDD 
systeem voor energiemonitoring. 
FDD methoden kunnen worden onderverdeeld 
in methoden die gebaseerd zijn op modellen 
of op patroonherkenning die gebruik maken 
van historische data uit het GBS. Zie [4] waarin 
een overzicht van methoden is gegeven. In 
het eerste geval zijn er methoden die gebruik 
maken van fysische modellen en modellen die 
gebaseerd zijn op regels. In het tweede geval 
komen we regressiemethoden, Artifical Neural 
Networks (ANN), Support Vector Machine 
(SVM) en Principal Component Analysis (PCA) 
tegen.
Nadeel van de op fysieke modellen gebaseerde 
methoden, is dat de calibratie van de modellen 
arbeidsintensief is. Het nadeel van de metho-
den die gebaseerd zijn op regels, is dat de regels 
veelal niet generiek zijn en voor elk gebouw 
anders worden geformuleerd. De methoden 
gebaseerd op historische data hebben als 
nadeel dat er voldoende data beschikbaar 
moet zijn van een goed en slecht functione-
rend systeem om op basis hiervan patronen 
te bepalen. Bovendien zijn deze methoden 
abstract en is een informatie technische ach-
tergrond nodig om ze op te zetten.
Alle hier genoemde methoden hebben echter 
een nog belangrijker nadeel. De foutdiagnose 
levert een Booleaans resultaat op: een fout 
is wel of niet aanwezig. Door onzekerheden 
in de metingen, de verwerking hiervan en de 
gehanteerde modellen kan hierdoor onterecht 
een fout wel of niet worden geconstateerd. In 
de laatste jaren is er onderzoek verricht naar 
toepassing van de Bayesiaanse statistiek voor 

fout diagnose. Een op een Bayesiaans model 
gebaseerd FDD methode levert de waarschijn-
lijkheid op van mogelijke fouten, in ons geval 
energiemonitoringsfouten. Deze methode 
sluit aan op hoe domeininhoudelijke experts 
analyseren bij foutendiagnose. Zij stellen eerst 
de symptomen vast en pakken vervolgens, op 
basis van hun ervaring en expertise, eerst de 
meest waarschijnlijke fouten aan die verband 
hebben met de geconstateerde sympto-
men. Een ander voordeel van de Bayesiaanse 
methode is dat deze ook kan functioneren 
wanneer er weinig informatie beschikbaar is en 
de diagnose nauwkeuriger wordt bij aanvul-
lende informatie. De methode kan zelfs goede 
resultaten opleveren als er tegenstrijdige 
informatie beschikbaar is.

 VOORSTEL FDDC-PROCES
De toepassing van energie management wordt 
bemoeilijkt door het ontbreken van stan-
daarden voor geautomatiseerd detecteren en 
diagnosticeren van energiemonitoringsfouten. 
Bovendien ontbreekt er een methode voor 
het vaststellen van de gewenste, bij voorkeur 
geautomatiseerd, correctie. Er is behoefte 
aan een geautomatiseerde Fout Detectie, 
Diagnose en Correctie (FDDC) proces.
Figuur 1 toont het basisschema van het voor-
gestelde FDDC proces voor energiemonitoring.
Het GBS levert meetwaarden aan het energie-
monitoringssysteem. De metingen worden in 
een meetverwerkingsproces verwerkt tot data, 
bijvoorbeeld berekende energiehoeveelheden, 
die nodig zijn voor de detectie van ongewenste 
situaties. Vervolgens worden in het detec-
tieproces, met behulp van deze data en van 
additionele procesinformatie, symptomen 
vastgesteld. In het diagnoseproces wordt de 
waarschijnlijkheid van specifieke fouten in 
het monitoringssysteem bepaald (een fout is 
bijvoorbeeld een bias, een verkeerde aanname, 
een kapotte sensor of een lekkage). Dat 
gebeurt op basis van symptomen en combi-
naties van symptomen. Bij afwezigheid van 
symptomen, (er is dus geen enkele onge-

wenste situatie aanwezig), is de waarschijnlijk-
heid dat ergens een fout optreedt zeer gering. 
Echter, wanneer er wel een of meerdere symp-
tomen zijn, zullen één of meerdere mogelijke 
fouten een hoge waarschijnlijkheid hebben. 
Daarna kunnen er wel of geen (als er geen 
symptomen geconstateerd zijn) correcties 
worden aangebracht in het energiemonito-
ringssysteem waarbij eerst de fouten met de 
hoogste waarschijnlijkheid worden aangepakt.
Zoals eerder aangegeven vindt detectie 
van fouten plaats op basis van symptomen. 
Hiervoor zijn er vele mogelijkheden. Methoden 
gebaseerd op patroonherkenning zijn abstract 
voor de dagelijkse praktijk. Daarom wordt 
voorgesteld om een methode te hanteren die 
gebaseerd is op regels die duidelijk zijn voor 
de energiemanager en de installatietechnisch 
expert. Aangezien het energiemonitoringssys-
teem onderdeel uitmaakt van het energie-
managementsysteem waarin energieanalyse 
wordt uitgevoerd en het meetverwerkings-
proces energiehoeveelheden kan aanleveren, 
lijken energiebalansen een goed uitgangspunt 
voor detectie van zowel energiegebruik- als 
energiemonitoringssysteem fouten. Wanneer 
namelijk een monitoringsfout aanwezig is, is 
de kans groot dat een energiebalans niet klopt. 
Met behulp van een correcte energiebalans 
kan vervolgens de efficiency van een systeem 
worden bepaald.
Naast een onjuiste energiebalans als symp-
toom, kunnen er nog aanvullende symptomen 
geconstateerd worden die gebaseerd zijn op 
procesinformatie, bijvoorbeeld afwijkende 
aanvoer- en retourwatertemperaturen bij 
uitgeschakelde installatie, en symptomen 
gebaseerd op managementinformatie, bijvoor-
beeld gebaseerd op inspectie. 
Het proces van correctie kan resulteren in 
geautomatiseerd aangepaste aannamen en 
meting correcties, bijvoorbeeld door het ver-
anderen van de systematische afwijkingen van 
de sensoren of meter. Drie correcties kunnen 
worden aangebracht: 
-  de model aannamen kunnen worden aan-

-Figuur 1- Het voorgestelde FDDC-proces voor energiemonitoring 
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gepast;
-  meetwaarden kunnen aangepast worden in 

geval van bias fouten;
-  sensoren of meter kunnen worden gecontro-

leerd en gerepareerd.
Hierna worden de afzonderlijke processen 
nader toegelicht.

 MEETVERWERKINGSPROCES
Energie-, massa- en drukbalansen kunnen 
worden gebruikt voor het bepalen van de 
betrouwbaarheid van de energiewaarden 
en het bepalen van het soort meetfouten. 
Ten behoeve van de balansen worden de 
toestandswaarden druk p, temperatuur T en 
volumestroom qV en/of het energiegebruik 
van de thermische en elektrische energie Q en 
E gemeten of berekend. In het laatste geval 
worden er ook veronderstellingen gemaakt, 
omdat de berekeningen zijn gebaseerd op 
fysische modellen, die ook opgezet zijn met 
aannamen en vereenvoudigingen. Op basis 
van de systeemgrenzen van het beschouwde 
systeem worden de energie-invoer, de -uitvoer 
en -opslag bepaald. Thermische energie kan 
worden gemeten door een thermische energie 
meter of worden berekend met behulp van 
temperaturen en debiet. 
Zoals eerder vermeld, is op basis van een incor-
recte energiebalans vast te stellen dat er een of 
meerdere energiemonitoringsfouten aanwezig 
zijn. Echter, welke dat zijn is ingewikkelder. 
Bijvoorbeeld: wanneer de energiebalans van 
een systeem onjuist is kan dat veroorzaakt 
zijn door meetfouten in de in- en uitvoer van 
het systeem maar ook in aannames voor het 
systeem of voor de in- of uitvoer. Zo kunnen 
de gemeten in- en uitgaande temperaturen 
en/of het gemeten debiet onjuist zijn. Bij 
ontbrekende meetpunten kunnen aannamen 
zijn gedaan en er kunnen ook aannamen 
worden gedaan voor de energiebalansen zoals 
warmteverliezen. In het vervolg laten wij zien 
dat de koppeling van verschillende systemen 
en subsystemen aan elkaar de kwaliteit van de 
diagnose sterk verbetert. Er moeten voldoende 
systemen aanwezig zijn om een betrouwbare 
diagnose te kunnen uitvoeren. Voorgesteld 
wordt om zo veel mogelijke subsystemen 
te selecteren waarvoor genoeg metingen 
beschikbaar zijn om energiebalansen op te 
stellen. In voorbeeld 1 wordt dit getoond voor 
een verwarmingsinstallatie.
Ter ondersteuning van de diagnose of tempera-
tuur- of debietmetingen incorrect zijn kan ook 
gebruik gemaakt worden van massabalansen. 
Wanneer deze juist lijken, kan een meetfout 
in een debietmeter worden uitgesloten. Het 
kan echter voorkomen dat een massabalans, 
en daardoor de energiebalans, niet klopt door 
lekkage van een stromend medium. Er kan ook 

een drukbalans opgesteld worden met behulp 
van gemeten drukken. Wanneer de drukbalans 
onjuist is, zou dat veroorzaakt kunnen zijn door 
lekkage.  In de kaders I t/m III wordt uiteenge-
zet hoe energie-, massa- of drukbalansvergelij-
kingen opgesteld kunnen worden op basis van 
systeemtheorie.

 VOORBEELD 1
De keuze van subsystemen
In het gebouw van De Haagse Hogeschool in 
Delft vindt de warmte en koude opwekking 
plaats met behulp van een warmtepomp, een 
ketel en een warmte- en koudeopslag (WKO) 
installatie. In figuur 2 is in een principeschema 
aangeven welke subsystemen er geselecteerd 
kunnen worden. De keuze is gebaseerd op de 
mogelijkheid om energiebalansen op te stellen 
met behulp van de aanwezige sensoren en 
meters.

De volgende 7 subsystemen zijn geselecteerd:
a.warmtepomp
b. condensormodule
c. verdeler en verzamelaar van de verwarming
d. ketelgroep
e. verdampermodule
f. verdeler en verzamelaar van de koeling
g. TSA van de Warmte- en koudeopslag

Op basis van het principeschema is een 
blokschema op te stellen waarin de energie-
overdracht van elk systeem is weer te geven 
(zie figuur 3).
Door de figuren 2 en 3 te combineren, is goed 
te zien welke grotheden gemeten worden bij 
de ingang en uitgang van ieder subsysteem. 
Bijvoorbeeld bij subsysteem b worden aan de 
ingang twee temperaturen gemeten (TT04-01 
en TT04-03) en aan de uitgang een tempera-
tuur (TT04-01) en een debiet (FT04-01).

-Figuur 2- De beschouwde subsystemen van de warmte-opwekkingsinstallatie

-Figuur 3- De beschouwde subsystemen in een blokschema
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Analyse op basis van additionele informatie
Naast analyse van balansen van systemen, kan 
ook additionele informatie gebruikt worden 
voor detectie van symptomen. Voorbeelden 
hiervan zijn:
-  analyse van COP waarden: COP waarden 

moeten overeenkomen met fabrikant 
informative;

-  analyse van in- en uitgaande watertempera-
turen van warmtewisselaars: temperaturen 
moeten gelijk zijn wanneer er geen warmte-
uitwisseling is;

-  analyse van debieten bij driewegklep-
pen: debieten moeten gelijk zijn bij geheel 
geopende klep.

Diagnoseproces
In het diagnoseproces worden de sympto-
men integraal geanalyseerd. Dat wil zeggen 
dat door combinaties van symptomen de 
waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van 
alle mogelijke fouten wordt bepaald. Het 
beschreven proces is te vergelijken met het 
proces dat een medisch specialist uitvoert. Op 
basis van meerdere symptomen stelt hij/zij 
een diagnose. Hoe meer informatie, hoe beter 
hij/zij de ziekte kan identificeren. In de hier 
beschreven diagnose wordt gebruik gemaakt 
van de waarschijnlijkheid van het optreden van 
een mogelijke monitoringsfout, bijvoorbeeld 
de kans dat een temperatuursensor defect is 
wordt op 5% gesteld, en wordt er voor elke 
symptoom bepaald door welke fouten dit 
symptoom kan optreden met bijbehorende 
waar-onwaar kansverdeling. Het bepalen van 
de kansverdelingen vindt plaats bij het ont-
werpen van het energiemonitoringssysteem. 
Echter, kan het bijgesteld worden op basis van 
ervaringen en (nieuwe) kennis.
Wanneer het energiemonitoringssysteem ope-
rationeel is, kan met behulp van Baysiaanse 
statistiek op basis van de symptomen worden 
gediagnosticeerd. Zie kader IV voor een toe-
lichting over Bayesian Belief Network (BBN).
De (geautomatiseerde) werkwijze is als volgt. 
Wanneer een symptoom wordt geconstateerd, 
is in het BBN bekend welke fouten daaraan ten 
grondslag kunnen liggen. Met de waarschijn-
lijkheid dat een betreffende fout kan optreden 
is dan te bepalen welk monitoringselement 
de hoogste faalkans heeft. Dit wordt in detail 
uitgelegd in voorbeeld 2.
Wanneer er meerdere symptomen aanwezig 
zijn met gemeenschappelijke monitorings-
elementen wordt de betrouwbaarheid van de 
diagnose beter. Deze wordt nog verder verbe-
terd door verschillende aggregatieniveaus van 
systemen te beschouwen. Zie ook voorbeeld 2 
waarin te zien is dat de analyse van de sympto-
men op de subsystemen en het geaggregeerd 
systeem tot een betere diagnose leidt. Naast 

principeschema weergegeven.
We zien in het totale systeem 6 tempera-
tuursensoren (code TT) en 3 debietsensoren 
(code FT). Voor de eenvoud nemen we aan dat 
alle sensoren een faalkans hebben van 5 %. 
Tevens wordt verondersteld dat de gemeten 
compressorarbeid Wcompr correct is.
We nemen als gedachtenexperiment aan dat 
zowel het subsysteem a, de warmtepomp, 
als het systeem b, het condensormoduul, een 
incorrecte energiebalans hebben doordat 
de sensor TT3 defect is. Er worden dus twee 
symptomen gedetecteerd: de twee incorrecte 
balansen. De fouten die daaraan ten grondslag 
kunnen liggen zijn divers: één of meerdere van 
de temperatuursensoren of van de debietsen-
soren kan defect zijn, er kan een lekkage zijn 
etc. Wij laten hieronder zien, hoe, op basis van 
deze twee symptomen, de fout (TT3 is defect) 
geïdentificeerd kan worden.
Eerst beschouwen we systemen a en b 
afzonderlijk en bouwen voor beide een apart 

BBN-model. Zie figuur 5 voor het BBN-model. 
De knooppunten van de opnemers en de 
energiebalans zijn aan elkaar verbonden via 
warmteknooppunten Q (waarvan de waarde 
wordt bepaald door 2 temperaturen en een 
debiet).
In het BBN-model nemen we voor de eenvoud 
aan dat de energiebalans niet correct kan 
zijn wanneer een van de sensoren faalt. Dat 
wil zeggen dat de kans dat de energiebalans 
correct is doordat meerdere sensorfouten 
elkaar compenseren verwaarloosd wordt.
De diagnose, die uitgevoerd is met behulp van 
het softwareprogramma GeNie, levert op, vol-
komen logischerwijs, dat alle 9 sensoren een 
faalkans hebben van 5 %. Dit betekent feitelijk 
dat er dus geen duidelijke diagnose gesteld kan 
worden. 
Vervolgens bouwen we een BBN-model waarin 
beide subsystemen aan elkaar gekoppeld 
worden. TT3, TT4 en FT2 zijn zowel gekoppeld 
aan de energiebalans van subsysteem a als 

-Figuur 5- Aparte BBN-netwerken voor de 

warmtepomp en het condensormoduul

-Figuur 4- Het principeschema van een systeem 

met warmtepomp en condensormoduul

detectie met behulp van balansen, kan er ook 
additionele informatie worden geanalyseerd. 
In voorbeeld 2 betreft dat de COP waarde van 
de warmtepomp.

 VOORBEELD 2 
Diagnose gebaseerd op een BBN-methode
In dit voorbeeld wordt het resultaat van de 
diagnose eerst getoond wanneer subsyste-
men apart worden gediagnosticeerd, dan 
wanneer de diagnose integraal plaats vindt 
door het koppelen van beide subsystemen, en 
uiteindelijk wanneer de diagnose ook nog reke-
ning houdt met het geaggregeerd systeem. 
Bovendien wordt het nut van additionele infor-
matie getoond.
In figuur 4 is de warmtepomp en het bijbeho-
rende condensormoduul van figuur 2 in een 
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subsysteem b. Zie figuur 6 voor het bijbeho-
rende BBN netwerk. 
We zien dus dat in tegenstelling tot het BBN-
netwerk van figuur 5 de sensoren TT3, FT2 en 
TT4 een relatie hebben met zowel de warmte-
pomp als het condensormoduul. De diagnose 
die rekening houdt met de integratie levert dan 
als resultaat op dat de sensoren TT3, TT4 en 
FT2 een faalkans hebben van 31 % tegenover 
8 % van de overige sensoren. Dit is een duide-
lijker diagnose dan voorheen. Een expert zou 
dan eerst TT3, TT4 en FT2 nader onderzoeken. 
Echter het zou nog steeds kunnen dat een van 
de overige sensoren ook defect is.
In figuur 7 beschouwen wij daarom ook het 
systeem A1, een geaggregeerd systeem, dat 
opgebouwd is uit subsystemen a en b.
In een BBN-model zijn vervolgens de systemen 
a, b en A1 gebouwd. Zie figuur 8. Doordat we in 
het gedachtenexperiment hebben aangeno-
men dat alleen sensor TT3 defect is, zal de 
energiebalans van systeem A1 correct zijn.
Door de extra koppeling, is het resultaat van de 
diagnose dat de sensoren TT3, TT4 en FT2 een 
faalkans hebben van 35 % en de overige sen-
soren van 0 %. Hierdoor is een mogelijke fout 
in de overige sensoren uit te sluiten en wordt 
de diagnose betrouwbaarder. Het is echter nog 

niet mogelijk om te bepalen welke van de drie 
sensoren defect is.
Als laatste experiment is daarom de COP van 
de warmtepomp bepaald. We veronderstel-
len dat deze gecontroleerd kan worden met 
de aanvoer temperaturen TT1 en TT4 naar 
de warmtepomp. Aangezien TT1 en TT4 in 
ons gedachtenexperiment correct zijn, zal de 
berekende COP ook correct zijn. De diagnose 

levert dan op dat alleen de sensoren FT2 en TT3 
defect kunnen zijn. Beide hebben een faalkans 
van 51 %. De energie-expert hoeft dan alleen 
nog deze twee sensoren te inspecteren.
In dit voorbeeld zijn de massa- en drukbalan-
sen buiten beschouwing gelaten. Wanneer de 
massabalans wordt geanalyseerd voor het con-
densormoduul blijkt dan dat het uit te sluiten 
is dat FT2 defect is en wordt zo de sensorfout 
TT3 geïsoleerd. 
Wanneer het BBN-model uitgebreid wordt 
met energiebalansen voor aanvullende sub-
systemen en geaggregeerde systemen zal de 
betrouwbaarheid van de diagnose verder toe-
nemen. Dit geldt ook in geval van uitbreiding 
met procesinformatie. 

Correctieproces
Wanneer uit de diagnose blijkt dat er moni-
toringsfouten aanwezig zijn, wordt eerst de 
mogelijke fout met de hoogste faalkans geana-
lyseerd. In het geval van modelaannamen 
wordt een energie-expert geraadpleegd. En in 
het geval van een sensor- of meter fout wordt 
eerst onderzocht of de betreffende sensor of 
meter een reële waarde aangeeft. Wanneer dat 
niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer er geen 
gemeten waarde aanwezig is, of de sensor 

-Figuur 6- Geïntegreerd BBN-netwerk met koppeling tussen systeem a ( warmtepomp) en systeem b (condensormoduul)

-Figuur 7- De beschouwde subsystemen a en b en 

het geaggregeerde systeem A1.

-Figuur 8- BBN-netwerk met zowel subsystemen als het geaggregeerde systeem.
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alleen extreme waarden geeft of de waarde 
gedurende een langere periode niet verandert, 
is inspectie nodig en zal de sensor of meter 
waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Wanneer de opnemer een reële waarde aan-
geeft, is het mogelijk dat er een systematische 
afwijking aanwezig is. Als dit het geval is, kan 
in het meetverwerkingsproces de meetwaarde 
van betreffende opnemer aangepast worden 
met verschillende correctiewaarden, totdat 
er geen symptoom gedetecteerd wordt. Deze 

correctiewaarde kan dan opgenomen worden 
in de applicatie van het meetverwerkingspro-
ces.

 AUTOMATISERING 
Om de detectie, diagnose en correctie te 
kunnen automatiseren is een eenmalige 
preprocessing nodig, gebaseerd op generieke 
regels.
-  onderverdeling van het installatietechnisch 

systeem in subsystemen;

-  een aantal subsystemen worden geaggre-
geerd;

-  er worden energie- , massa- en drukbalans-
vergelijkingen opgesteld;

-  er wordt een regel opgesteld per balans-
vergelijking. Deze balansvergelijkingen zijn 
echter generiek;

-  er worden regels opgesteld voor additio-
nele procesinformatie. Voor deze regels 
kan geput worden uit een nog op te zetten 
generieke database of nog op te zetten 
standaards;

-  er wordt software geschreven om vanuit 
gemeten waarden de monitoringsdata te 
genereren. Hier ook kan geput worden uit 
een (nog op te zetten) generieke software. 
Deze software wordt in een meetverwer-
kingsapplicatie geïmplementeerd;

-  er wordt een grotendeels generieke software 
geïmplementeerd voor de detectie van 
symptomen;

-  in BBN software wordt het BBN-model 
gebouwd;

voor de correctie kan gebruik gemaakt worden 
van een generieke algoritme geschreven om 
een bias fout op te heffen.
In de operationele fase van energiemanage-
ment kunnen de optredende fouten ook 
gerapporteerd worden aan de energiemanager, 
en kan ook de statistiek hergebruikt worden 
in de BBN-software om de kwaliteit van de 
diagnose te verbeteren. Bijvoorbeeld, bij de 
ingebruikneming van de installatie kan stan-
daard aangenomen worden dat de faalkans 
van een temperatuuropnemer 5% is, maar 
het kan later blijken dat het voor de specifieke 
installatie 8% is.

  CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN

Het voorgestelde FDDC systeem voor energie-
monitoring bestaat uit een expertsysteem dat 
gebruik maakt van een BBN-model. Een groot 
voordeel van het gepresenteerde framework 
is dat de beschreven methode gebruik maakt 
van algemene behoudswetten voor energie (de 
eerste wet van de thermodynamica) , massa 
(continuïteitwet) en druk (wet van Bernoulli) 
en daardoor toepasbaar is voor verschillende 
installatietechnische systemen.
In dit artikel is aangetoond dat door de 
geïntegreerde analyse van symptomen van 
verschillende aan elkaar verbonden subsyste-
men en het gebruik van verschillende aggre-
gatieniveaus van systemen, het mogelijk is om 
een nauwkeurige diagnose vast te stellen. Het 
gebruik van additionele informatie verbetert 
de diagnose nog verder.
Deze methode is getoetst op het warme-
opwekkingssysteem van het gebouw van De 
Haagse Hogeschool in Delft. Aanbevolen 

  KADER I: ENERGIEBALANS VOOR EEN ENERGETISCH SySTEEM
In een energetisch systeem stroomt er energie door de systeemgrenzen. De energievorm kan 
thermisch, mechanisch of chemisch zijn en gekoppeld zijn aan massatransport. Binnenin het 
systeem kan energie worden omgezet in een andere vorm. Bijvoorbeeld chemische energie kan 
omgezet worden in thermische energie. De netto toegevoerde energie leidt tot een verande-
ring van de enthalpie van het systeem. De eerste wet van de thermodynsmica (wet van behoud 
van energie) is geldig. Zie vergelijking (1).

Q-W+Hin-Hout=∆Hsyst (1)

Waarin:
Q=netto toegevoerde warmte [J]
W=netto geleverde technische arbeid [J]
Hin=intredende enthalpie door uitgewisselde 
massa [J]
Hout=uittredende enthalpie door uitgewisselde 
massa [J]
Hsyst= enthalpie binnen het systeem [J]

  KADER II: MASSA BALANS VAN EEN ENERGETISCH SySTEEM
Massa zal worden uitgewisseld over de systeemgrenzen wanneer het beschouwde systeem een 
open systeem is. Overeenkomstig de energiebalans zal netto toegevoerde massa leiden tot 
massavariatie in het systeem. De behoudswet voor massa is geldig, zie vergelijking (2)

min-mout+mprod=∆msyst (2)

waarin:
min=massa invoer over de systeemgrenzen [kg]
mout= massa uitvoer over de systeemgrenzen [kg]
mprod=massaproductie binnen het systeem [kg]
msyst= massa binnen het systeem [kg]

Relatie tussen de energie- en de massabalans
Wanneer massa over de systeemgrenzen stroomt, zal de energietoestand van het systeem 
veranderen doordat er via de massa energie wordt toe- en/of afgevoerd.
Wanneer de in- en uitredende massa gelijk zijn, kan de binnen het systeem overgedragen ther-
mische energie Q bepaald worden met behulp van het verschil tussen de toe- en afgevoerde 
enthalpie:

Q=∆H=ρ.c.qV.∆T.∆t  (3)

waarin:
ρ = dichtheid van het fluïdum [kg/m3]
cp = soortelijke warmte bij constant druk [J/kgK]
qV=volumestroom [m3/s]
∆T=temperatuurverschil tussen in- en uittrede [K]
∆t=beschouwde tijdsduur [s]

-Figuur I- Het black-box model 

van een energetisch systeem

-Figuur II- Het black-box model van het 

massa systeem 
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wordt om verdere experimenten uit te voeren 
op andere opwekkingssystemen en op een 
vraag gestuurd systeem op ruimteniveau.
Een groot voordeel van het voorgestelde 
methodologie is dat de FDDC methode, die nu 
getoetst is op het diagnosticeren van meetfou-
ten op dezelfde manier gebruikt kan worden 
voor ‘echte’ energiediagnose: de identificatie 
van de suboptimale werking van (onderdelen 
van) de installaties (zoals bijvoorbeeld een 
verkeerde instelling) De in de FDDC methode 
voor energiemonitoring bepaalde energie-
hoeveelheden kunnen gebruikt worden voor 
bepaling van energieprestatie indicatoren die 
nodig zijn voor energieanalyse. Tevens kunnen 
bijvoorbeeld bestaande of nieuw ontwikkelde 
detectiemethoden van sensor-FDD worden 
ingebracht in het BBN-model.
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  KADER III: DRUKBALANS
Voor een systeem met fluïdum transport is 
de wet van Bernoulli geldig:

p(tot,out)=p(tot,in)+∆pprod-∆pfr=0 (4)

waarin:
ptot,in=totale druk aan de intrede zijde van 
het systeem [Pa]
ptot,out=totale druk aan de uittrede zijde van 
het systeem [Pa]
∆pprod=drukstijging ten gevolge van 
productie[Pa]
∆pfr=drukval veroorzaakt door weerstand 
[Pa]

Met
ptot=p+1/2 ρ.v2+ρ.g.z  (5) 

volgt

2 21 1. . . . . .
2 2in in in pump fr out out outp v g z p p p v g zρ ρ ρ ρ+ + + ∆ −∆ = + +

 
(6)

waarin:

p = statische druk [Pa]
v= stroomsnelheid [m/s]
g = zwaartekrachtsversnelling [m/s2]
z = hoogte [m]

  KADER IV: TOELICHTING BBN
Conditionele waarschijnlijkheden kunnen worden bepaald met behulp van Bayesiaanse 
Theorie. Bijvoorbeeld: wanneer de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis B waar is (P(B)>0), 
kan de conditionele waarschijnlijkheid P(A|B) dat gebeurtenis A optreedt terwijl B waar is 
worden bepaald door gebruik te maken van een BBN-model. 
Het BBN-model kan in een grafisch model worden weergegeven waarin de relaties tussen 
variabelen kunnen worden weergegeven. Dit grafische model bestaat uit knooppunten die 
de variabelen representeren en uit lijnen die relaties tussen de knooppunten weergeven. In de 
knooppunten wordt in een tabel de kans opgegeven dat een bepaalde toestand aanwezig is 
afhankelijk van de toestand van andere knooppunten. 

Voorbeeld
Figuur IV toont een principeschema voor een warmtewisselaar. De volumestroom door de 
warmtewisselaar wordt gemeten door debietmeter FT1, de intredende temperatuur door TT2 
en de uittredende temperatuur door TT1. De overgedragen warmte kan bepaald worden met 
behulp van formule (1) in Kader I.

De betrouwbaarheid van de berekende 
warmte Q hangt af van de betrouwbaarheid 
van de gemeten waarden TT1, TT2 en FT1. 
Voor de eenvoud nemen we in dit voor-

beeld aan dat Q alleen correct (waar) is wanneer TT1, TT2 en FT1 alle correct zijn. Dus we 
negeren de (kleine) kans dat Q waar is terwijl 
TT1, TT2 en/of FT1 fout zijn en de fouten elkaar compenseren.
In een gedachtenexperiment nemen we aan dat de kans van TT1 (P(TT1)) correct is, een waarde 
heeft van 95%, ( bijvoorbeeld omdat het historische waarden of uit ervaring) Deze waarde 
wordt ook gehanteerd voor P(TT2). De kans P(FT1) wordt gezet 90%. 
In dit geval kunnen we eenvoudig de waarschijnlijkheid uitrekenen dat Q waar is (P(Q)) doordat 
TT1, TT2 en FT1 statistisch onafhankelijk van elkaar zijn:

P(Q)=P(TT1˄TT2 ˄ FT1)=P(TT1).P(TT2).P(FT)=0.95*0.95*0.9=0,812=81.2 %

De grafische weergave van het betreffende BBN-model is weergegeven in figuur V. 

Belangrijk voor dit onderzoek is dat, omgekeerd, het ook mogelijk is om P(B|A) te bepalen 
wanneer toestand A bekend is. Wanneer we aannemen dat de waarde van Q onjuist is, dus 
P(Q)=0 (in werkelijkheid zou dit volgen uit de detectie van een symptoom, in dat geval 
een niet kloppende energiebalans), volgt uit het BBN-model dat P(TT1)=P(TT2)=73.4% en 
P(FT1)=46.7%. Of te wel de waarschijnlijk dat de meting FT1 onjuist is, is groter dan van de 
metingen TT1 en TT2. Dit is logisch omdat de betrouwbaarheid van FT1 (90%) lager is dan van 
TT1 en TT2 (95%). Door verschillende systemen en subsystemen te combineren is het vervol-
gens mogelijk om een nauwkeurige diagnose te stellen.

-Figuur III- Het black-box systeem van 

aspectsysteem druk

-Figuur IV- Principeschema van een 

warmtewisselaar

-Figuur V- BBN-model van de 

warmtewisselaar van figuur IV


