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Internationaal

Toen Arash Rasooli, student aan de TU Delft, in maart door TVVL werd gelauwerd voor 

zijn masterscriptie, hadden kenners al wel het vermoeden dat hij ook internationaal 

hoge ogen zou gooien. Een paar maanden later is hij winnaar van zowel de Europese 

competitie als ook van de Rehva World Student Competitie, die dit jaar voor het eerst 

werd gehouden. Prijzen waarop niet alleen Arash bijzonder trots is, maar ook TVVL, die 

hem voor deze competitie heeft voorgedragen.

Arash Rasooli ontwikkelt snelle  meetmethode voor Rc-waarde  

In maart van dit jaar won Arash Rasooli met 
zijn masterscriptie de Nederlandse competi-
tie, die door TVVL, Royal Haskoning DHV en 
Rehva werd georganiseerd. Het onderwerp 
van zijn thesis luidt: ‘Computational and 
Experimental Investigation of Walls’ Thermal 
Transmittance in Existing Buildings’. Sinds 
2012 is Arash Rasooli student aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en 
Technische Materiaalwetenschappen (3mE) 
van de TU Delft. Uiteindelijk rondde hij in 
december 2014 bij de faculteit bouwkunde, 
afdeling OTB-Onderzoek voor de Gebouwde 
Omgeving zijn masterproef af. Het onder-
werp was er een dat zijn begeleiders, dr. Laure 
Itard en dr. Carlos Infante Ferreira, al lange 
tijd wilden laten onderzoeken. Zij waren dan 
ook erg enthousiast over het resultaat en het 
was door hen dat Arash zijn scriptie voor de 
Nederlandse competitie durfde in te zenden. 
“Laure Itard motiveerde me enorm en over-
tuigde me om mee te doen. Bovendien had ik 
voor mijn master hele goede beoordelingen 
gekregen. Ook staat TU Delft bekend als een 
kritische en daarom hoog aangeschreven 
universiteit. Toen ik er op die manier naar keek, 
had ik de moed om mijn scriptie in te dienen.” 
Dat bleek een groot succes. De wedstrijd die 
TVVL in maart organiseerde is er ook op gericht 
om studenten voor de internationale REHVA 
Student Competition te selecteren. De jury in 
Nederland was onder de indruk van de inzen-
dingen en de gekozen onderwerpen (ook van 
degenen die niet wonnen). Waarbij zij vooral 
veel waardering had voor de veldstudies die de 
theoretische benadering van de onderzoeks-
vragen ondersteunden. 

R. (Rob) van Mil, Stijlmeesters

 TWEELEDIG ONDERZOEK
Volgens Arash Rasooli is het redelijk bijzonder 
- zo bleek ook bij de internationale competi-
ties - dat hij voor zijn masterscriptie zowel een 
computer gebaseerd onderzoek als ook een op 
experimenten gebaseerd onderzoek uitvoerde. 
“Bij veel andere masters zie je vaak dat studen-
ten een van de twee onderzoeksvormen kiezen. 
Eigenlijk pas bij de beoordeling tijdens de 
internationale uitverkiezing kwam ik er achter 
dat mijn aanpak, waarbij ik de combinatie van 
beide vormen had gekozen, niet gebruikelijk 
is. Dat werd dan ook erg gewaardeerd door de 
mensen die mij beoordeelden.”
Voor zijn masterscriptie ‘Computational and 
Experimental Investigation of Wall’s Thermal 
Transmittance in  Existing Buildings’ ging 
Arash een specifieke methode onderzoeken 
om sneller maar vooral nauwkeuriger de 
Rc-waarde te bepalen en daarmee ook de 
U-waarde. “Het blijkt namelijk dat de theoreti-
sche bepaling van een energieprestatie in veel 
gevallen sterk afwijkt van de daadwerkelijke 
energieprestatie van een gebouw. Onderzoek 
in onze groep heeft aangetoond dat dit niet 
zozeer door het energieprestatiemodel komt, 
maar veel meer door de kwaliteit van de 
input data. Als je dan kijkt naar de verschil-

lende input data dan kun je twee dingen 
doen. Of je maakt de berekening effectiever. 
Maar eigenlijk is dat geen optie. Zouden we 
de huidige, vereenvoudigde rekenmethode 
nauwkeuriger maken dan wordt deze voor 
de praktijk niet meer werkbaar. Dus moet je 
zorgen dat de input beter wordt. Als je dan naar 
de verschillende soorten input kijkt, dan blijkt 
de U-waarde de meeste impact te hebben op 
de energieprestatie. Vandaar dat ik op zoek ben 
gegaan naar een methode om de Rc-waarde 
nauwkeuriger te meten.

 EXCITATION PULSE METHOD
“In het eerste deel van mijn master heb ik 
simulaties onderzocht om het effect te bekij-
ken van dynamische simulaties en detailsimu-
laties in onze energieconsumptiemodellen. In 
het tweede deel van mijn master, waarbij ik 
door mijn onderzoek in het eerste deel gerich-
ter te werk kon gaan, heb ik een methode toe-
gepast, de Excitation Pulse Method (EPM), die 
we hiervoor op de TU Delft hebben ontwikkeld. 
Met de EPM zijn we in staat om in een paar uur 
de Rc-waarde en de U-waarde van een muur te 
meten. Dit in tegenstelling tot de conventio-
nele methode, waarbij het tot wel een maand 
kan duren om dezelfde metingen te kunnen 
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uitvoeren. Als we in zo’n relatief korte tijd de Rc-waarde van elke type 
gevel kunnen bepalen, kunnen we ook veel nauwkeuriger het energiever-
lies van de betreffende gevel berekenen en daarmee ook efficiënter en 
accurater de energieconsumptie en energieprestatie van een gebouw.”
Voor zijn master onderzocht Rasooli drie praktijkcases via de EPM. Dit 
waren situ metingen, gerealiseerd met een eenvoudige meetopstel-
ling, die ik met de hand regelde. Daaruit kwam naar voren dat het met 
de accuraatheid van de methode wel goed zit. Met een foutmarge van 
minder dan 2% is in elk geval voldaan aan de ‘accuracy’-eis. Aan een 
andere voorwaarde om de methode in de praktijk te kunnen gebruiken, 
de ‘precision’-eis, moet de EPM nog voldoen. Daarvoor is Arash nu in zijn 
‘vrije tijd’ een meer geavanceerde en geautomatiseerde prototype voor 
een mobiele meetopstelling aan het bouwen. Daarmee wil hij 20 prak-
tijkcase gaan bemeten. “Voor mijn master deed ik alle metingen met de 
hand. Maar als ik deze methode in de praktijk wil gebruiken, moet er een 
gebruiksvriendelijk meetinstrument komen. Hiervoor bestaat echter 
een relatief kleine markt. Ik heb gesproken met firma’s die meetinstru-
menten bouwen, maar tot op heden is er nog niemand die het product 
commercieel wil ontwikkelen. Vandaar dat ik - ook omdat ik nu bij OTB 
aan mijn promotie kan werken en ik een inkomen heb - in mijn eigen tijd 
zelf de ontwikkeling van een prototype heb opgepakt.”

 ZWARE COMPETITIE
Dat hij zo’n hoge waardering kreeg voor zijn master had Arash Rasooli 
zelf nooit kunnen bedenken. Bij de Europese competitie moest hij het 

opnemen tegen studenten uit veertien andere landen. Voor de beoorde-
ling van zijn project schreef hij een uittreksel van 6 pagina’s, maakte hij 
een poster, gaf hij een presentatie en beantwoorde vervolgens kritische 
vragen van de jury.
 Als winnaar van de Europese Rehva-competitie mocht hij een dag later 
meedoen aan de voor het eerst georganiseerde wereldwijde wedstrijd 
waaraan de beste studenten met hun masterscripties uit de VS, Canada, 
Japan, China, India en Zuid-Korea meededen. “Ik had echt nooit ver-
wacht dat ik op de eerste  plaats zou kunnen eindigen. Als ik zelf moet 
analyseren waarom ik heb gewonnen, is het omdat ik kon aangeven wat 
de kracht van mijn onderzoek is, maar ook waar de zwaktes zitten. In je 
verdediging moet je echt beide onderdelen goed kunnen verwoorden. 
Daarnaast kreeg ik erg veel complimenten voor mijn verdediging, mijn 
presentatie, de slides en de poster.”
Hij dankt zijn beide begeleiders, waarbij Laure Itard een extra vermelding 
krijgt, omdat zij - zoals Arash zegt - “mijn leven veranderde”. “Zij zette 
me op het juiste spoor en gaf me de motivatie en het enthousiasme voor 
dit vakgebied. Ik kwam uit Iran en had me eigenlijk in mijn studiejaren 
aldaar gefocust op ‘solid mechanics’. Maar die wereld van energiecentra-
les, kolen en gas, zie ik helemaal niet zitten. Dankzij Laure Itard verdiepte 
ik me in de warmteoverdracht in gebouwen. Daar ligt mijn toekomst. 
Bovendien zorgde zij ook dat ik bij OTB aan mijn promotie kan werken. 
Uiteindelijk wil ik graag, als dat mogelijk is, in Nederland blijven en bij 
een installatie-adviesbureau gaan werken. Als ik dat in deeltijd met 
academisch werk kan combineren, dan zou dat perfect zijn.”
. 
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Henk Willem van Dorp, voorzitter TVVL feliciteerde in afwezigheid van Hans 
Besselink, jury voorzitter Rehva Student Competition, Arash Rasooli met 
deze prestigieuze internationale prijs
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