
Krijgt het gebouw hersens?
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Big data gebruiken voor geautomatiseerde diagnose en zelfsturende installaties

.



Perfect ontwerp!



Perfect ontwerp!



• Commissioning proces, ook 
tijdens het ontwerp

• Verantwoordelijkheden

• (Technische) afspraken

• Wat, hoe en hoe lang te 
checken?

• Welke sensoren zijn daarvoor 
nodig?



Continue monitoring van installaties



• Prestatiecontracten (binnenklimaat, 
energie, duurzaamheid)

• Veranderende huisvestingswensen
• Complex technico-sociaal systeem
• Slijtage van componenten & sensoren, 

verschuivingen in setpoints
• Klachten

• Componenten, sensoren gaan kapot

Continue monitoring van installaties

PREVENTIEF CONTINUE ONDERHOUD



Big data & sensoren: wat wordt er al gedaan?
• Aanwezigheidsdetectie (beweging, IR, Wifi)

• Verlichting (automatisch aan/uit)
• Bezettingsgraad en openen/sluiten gebouwdelen
• Uitschakelen apparatuur
• Koppeling aan roosters
• Werkplekverwijzing 
• Bewegingen volgen

• Luchtkwaliteit (CO2)
• Aansturing ventilatie
• Aanwezigheid

• Alarm
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Liggend fruit 

(logica en bestaande 
kennis)

Laaghangend fruit 
(eenvoudige nieuwe 

kennis)



Doel Installaties2020: 
-automatisering onderhoud installaties
-automatische fouterkenning
-automatisering optimalisatie
 automatische diagnose

Zoet fruit 
(automatiseren procesoptimalisatie)

Bulk van het fruit 
(automatiseren fouterkenning)
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Visuele analyses installaties: expertise is nodig



Diagnose
• Inventarisatie van (verborgen) 

symptomen
• Vaststellen van ziekte op basis 

van symptomen 
• Behandeling

Automatiseren
• Veralgemeniseren
• Toepasbaar voor verschillende 

gebouwen/installaties/ziektes
• Artificial Intelligence

Geautomatiseerde diagnose



• Zonder data, geen symptomen

• Maar welke data?

• En hoe moet je die analyseren?

Data Analytics: 

• Trends, historie, correlaties helpen met begrijpen maar zijn niet 
genoeg

Data analytics & artifical intelligence



Data analytics & artifical intelligence
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Buitentemperatuur



Data analytics & artifical intelligence

Regressie modellen, Neurale netwerken, Genetische algoritmen

 Voorspellen

Verwarmingsvraag= a + bTbuit + cTbin + dTvloer +eCwind + fQint + hQsol

+iQsol
t-1+ +jQsol

t-2

Buitentemperatuur
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Condensor side Heat pump

Voorspellen ≠ Diagnosticeren



Setpoint 
temperatuur

(niet uit de big data 
te halen)

Voorspellen ≠ Diagnosticeren  expertise



INTELLIGENTIE ZIT NIET ZO ZEER IN DE DATA ANALYTICS ALS IN DE 
REGELS DIE DE WERKING VAN HET SYSTEEM BEPALEN

Systeemkunde is de wetenschap over het analyseren en 
ontwerpen van technische en organisatorische systemen, en is 

gebaseerd op het denken in (sub)systemen, input, ouput en 
regelkringen.





Systemen van systemen



-Set van 3 eenvoudige regels (Balansvergelijkingen)
• Alle energie die een (deel)systeem binnen komt, gaat er ook uit, of wordt in 

het systeem geaccumuleerd

• Alle massa die een (deel)systeem binnen komt, gaat er ook uit, of wordt in het 
systeem geaccumuleerd

• Behoud van druk

 Niet voldoen aan deze regels is een symptoom 

-Informatie over regelkringen en setpoints



Sensordiagnose Energiediagnose

Koppeling van deze regels/symptomen aan 
Bayesiaans Belief networks (Artificial Intelligence)

Bibliotheek van BBN’s voor  installatiecomponenten



Diagnose



Krijgt het gebouw hersens?
• Gebouwinstallaties hebben continue onderhoud en monitoring nodig, 

ook als ze goed ontworpen zijn

• Zonder continue monitoring geen optimaal binnenklimaat en laag 
energiegebruik

• Data analytics geeft veel inzichten in wat er gebeurt in de installaties 
mits gecombineerd met expertise

• Maar voor continue geautomatiseerd diagnose en sturing is 
combinatie van Artificial Intelligence met systeemkunde nodig

• Het is veelbelovend maar er is nog een lange weg te gaan



Game voor kennisoverdracht



• Samenwerkingsproject van 4,5 jaar

• Mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan voor 
Praktijkgericht Onderzoek SIA

STEM voor I2020 op
Facebook.com/RAAKaward

Eindsymposium 29 November 15:30, De 
Haagse Hogeschool
https://www.formdesk.com/dehaagsehogesc
hool/future-proof

https://www.formdesk.com/dehaagsehogeschool/future-proof

