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SAMENVATTING 

Samenvatting 

Bij de vakgroep Systeem- en Regeltechniek is afstudeer

werk verricht in het kader van het dynamisch optimaliseren 

van thermische energiesystemen. Hierbij is gekeken naar een 

systeem met een zonneco 11 ec tor, een warmtepomp, en een op

slagvat voor warm water, het zogenaamde korte-termijn-vat. 

Met het dynamisch optimaliseren zoeken we naar die sturing 

die het laagste totale energieverbruik geeft. 

Om een reële sturing te krijgen is de vaste begintoe

stand vervangen door periodieke randvoorwaarden, waarbij 

geëist wordt dat de eindtoestand gelijk is aan de begintoe

stand. Er is een methode ontwikkeld om met die randvoorwaar

den periodiek optimale sturingen te genereren. Die sturingen 

zijn bepaald bij weersgegevens die representatief zijn voor 

het hele jaar. Hiermee kan berekend worden dat op jaarbasis, 

bij een totaal voor de verwarming benodigde energie van 

5,55*10 12 J met een vlakke-plaat-collector met afdekplaat, 

3,22*10 12 J nodig is en bij dezelfde collector zonder afdek

plaat 2,92*10 12 J. 

Bij het zoeken naar vuistregels bleek dat de sturing 

vooral moest voldoen aan de voorwaarde dat de met warmtepomp 

en collector geproduceerde energie precies gelijk is aan de 

energie die nodig is voor de verwarming. Verder zijn er maar 

twee stuurstrategieën waarvan mengvormen nauwelijks nodig 

lijken te zijn, namelijk: Op de koudere dagen de warmtepomp 

op een konstant toeren tal houden, op de warmere dagen de 

warmtepomp uitzetten en als de zon schijnt met de collector 

de benodigde warmte binnenhalen. 

Verder is nog bekeken of er mogelijkheden zijn om met 

behulp van marginale rendementen nauwkeuriger te optimali-

seren. 
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VOORWOORD 

Voorwoord 

Ik heb in het kader van mijn afstudeerwerk bij de vak

groep Systeem- en Regeltechniek gezocht naar vuistregels voor 

dynamisch optimale sturingen. Deze vuistregels zijn een 

samenvatting van de resultaten van het optimaliseringswerk. 

Bij een kritische kijk op de eerste resultaten viel mij op 

dat in de grillige sturingen weinig structuur te herkennen 

was. Ik heb dan ook een aantal dingen gedaan om minder gril

lige en beter verklaarbare sturingen te krijgen. 

In samenwerking met anderen is de opt i mal i ser ingspro

grammatuur bijgeschaafd. Ook het systeem is zo gekozen dat er 

zo min mogelijk factoren zijn die grilligheid in de gevonden 

sturing veroorzaken. Later heb ik de vaste begintoestand 

vervangen door periodieke randvoorwaarden, zodat de gevonden 

sturingen niet meer afhangen van de gekozen begintoestand. 

Tegen het einde van mijn afstudeerwerk kon ik dan ook 

bruikbare, periodiek optimale, sturingen genereren. In Hoofd

stuk 6 kan ik dan ook een aantal vuistregels presenteren. Dit 

is mede te danken aan degene die, 

ken, mij geholpen hebben met de 

programma tuur en vers laglegging. 

bedanken. 

door discussie en meeden

verbetering van methodes, 

Graag wi 1 ik hen daarvoor 

Joep Bazelmans 

Eindhoven, 

7 juni 1988. 
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INLEIDING 

1. Inleiding 

1.1 Breder kader 

Binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek lopen twee 

grote projecten. Een daarvan is PRIMAL (Program for Realtime 

Interactive Modelling Analysis and Learning) en de andere is 

het TES- (Thermische Energie Systemen} project. Dit afstu

deerwerk is gedaan in het kader van dit tweede project. 

Het TES-project is onstaan uit het zogenaamde ZESDAK

project en het dynamisch optimaliseren. In het ZESDAK-project 

werd gekeken naar de sturing van een systeem met zonnecollec

tor en opslagvat. Hierna is men gaan rekenen aan een uitge

breider systeem met warmtepomp. Vanaf toen is er steeds naar 

dynamisch optimale sturingen gezocht. Daarna zijn de 

berekeningen verbeterd en versneld (o.a. [DEL86]). 

Momenteel kunnen voor een systeem met zonnecollector, 

cylindrische bodemopslag, warmtepomp en een gelaagd korte

termijn-vat, dynamisch optimale sturingen gegenereerd worden. 

Er wordt gewerkt aan het verlengen van de optimaliseringster

mijn naar een jaar, zonder te grote rekentijden [MOUSS]. Ook 

wordt gewerkt aan adapteren van de sturing op veranderingen 

in het weer ten opzichte van de voorspelling [BLOSS]. Verder 

wordt er gemeten en gerekend aan een klein systeem met warm

tepomp om de gevonden strategieën te controleren [STASS]. 

Uiteindelijk moet worden aangetoond dat met dynamisch 

optimale sturing een aanzienlijke besparing kan worden ver

kregen ten opzichte van conventionele sturingen. 

1.2 Opzet afstuderen 

In dit werk wordt uitgegaan van een systeem zonder 

bodemopslag. Ook Van Stiphout [STI83] heeft gerekend aan een 

dergelijk systeem. Om ingewerkt te raken is in eerste instan

tie gerekend aan zijn systeem. Aan de hand hiervan kon een 

keuze gemaakt worden voor een systeem. 

Om de invloed {van de keuze) van de begintoestand te 

e 1 i mineren werd gekozen om te opt i mal i se ren onder de voor-
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waarde dat de begin- en eindtoestand gelijk blijven. Nadat 

hiervoor een methode was gevonden en geïmplementeerd werd 

getracht vuistregels af te leiden voor de besturing van het 

systeem. 

Het doel is om praktische vuistregels te maken die een 

bijna optimale sturing geven. Er zijn voor een systeem qua 

grootte vergelijkbaar met een bestaand project in Groningen 

[VERB4], optimale sturingen gegenereerd. Op basis hiervan en 

de fysische achtergronden werden vuistregels afgeleid. 
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SYSTEEM 

2. Systeem 

In dit hoofdstuk wordt het systeem beschreven dat we 

dynamisch optimaal willen besturen. We minimaliseren daarvoor 

de to ta 1 e energiekosten. Er is verder niet naar de econo

mische kant gekeken. De parameters zijn dan ook niet meege

optimaliseerd. 

2.1 Systeemkeuze 

Er is gekozen voor een systeemconfiguratie met zonnecol-

1 ec tor. warmtepomp. een kor te- term i jn-ops lagvat (KT-vat) en 

een gebruiker. met de mogelijkheid tot bijverwarmen. Dit is 

dezelfde configuratie als Van Stiphout [STI83] heeft ge

bruikt. Wat betreft de dimensienering van de componenten 

lijkt het op een bestaand project in Groningen. Hierbij zijn 

96 huizen met zonnecollectoren voorzien van een gezamenlijke 

bodemopslag. In het gekozen systeem is de bodemopslag wegge

la ten en er is een warmtepomp ingezet. Verder is rekening 

gehouden met het werk van Mous [MOUSS] en Blok [BLOSS] zodat 

resultaten vergeleken en uitgewisseld kunnen worden. 

2.2 Ilodelbeschrijving 

Hier volgt een beknopte beschrijving van het model. Voor 

een uitgebreidere beschrijving zie [STI83] en [MEE86]. Het 

systeem is schematisch weergegeven in Figuur 2.1 

~---.-+--41 B i j - 11--+--. 
~ lstookl 1 

~-~-- Ge-

KT
vat 

bruik 
er 

I 

Figuur 2.1 Schematische weergave van het gekozen systeem 
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SYSTEEII 

In de volgende paragrafen gaan we in op de afzonderlijke 

componenten. Steeds zijn de waarden van de parameters en 

constanten vermeld; deze waarden zijn ook vermeld in de 

symbolenlijst achter in dit verslag. 

2.2.1 Zonnecollector 

De zonneco 11 ec tor wordt beschreven met het quasi-sta

tische model zoals beschreven in [DUFSO]. Dat wil zeggen dat 

de uitgangstemperatuur van de collector (Toe) als volgt van 

de ingangstemperatuur (Tic) afhangt: 

Toe = Tic * H + (1-H) * Te (2. 1) 

waarin: [
Uc*Ac) 

H = e Cw*Fc (2.2) 

Te De equivalente omgevingstemperatuur gedefineerd volgens: 

Te = Ta + Qs/Uc 

Qs De geabsorbeerde straling (in W/m 2
) 

Ta Omgevingstemperatuur (in °C) 

Uc Warmtedoorgangscoëfficiënt van de collector (in W/m 2 /K) 

Ac Oppervlakte van de collector (in m2
) 

Cw Soortelijke warmte water (4200 j/kg/K) 

Fe Flow door de collector (in kg/s) 

Ac en Uc zijn systeemparameters. Het collectoroppervlak 

Ac is 1000 m2 Met Uc zijn een aantal collectortypen te 

onderscheiden: 

Uc = 2 Vacuümbuis-collector 

Uc = 5 Vlakke-plaat-collector met afdekplaat 

Uc = 15 Vlakke-plaat-collector zonder afdekplaat 

Bij dit systeem bleek Uc = 15 de bes te opbrengst te 

geven. Een Uc van 2 zou te hoge temperaturen geven voor de 

warmtepomp en in de zomer wegen voordelen van een lage Uc en 

daarmee hoge Te niet op tegen de voordelen van een hoge Uc in 

de winter. In de winter wordt de collector als zogenaamd 
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SYSTEEM 

energiedak gebruikt. Dat wil zeggen dat ook als de zon niet 

schijnt er warmte aan de buitenlucht onttrokken wordt. In 

Figuur 2.2 is het verschil in de warmteopbrengst te zien bij 

twee waarden van Uc, afhankelijk van Qs. Het blijkt dat bij 

lage Qs een hoge Uc veel voordeliger is. 

Qvat 
J/s 

400 

300 

200 

100 

Figuur 2.2 

Uc = 5 

Uc = 15 

0 5 10 15 

In deze grafiek is de energieopbrengst Qvat van 
het systeem uitgezet tegen de zonne-instraling 
Qs. Bij lage Qs levert een hoge Uc meer energie 
op. 

2.2.2 Warmtepomp 

Bij de warmtepomp is uitgegaan van het model van Slen

ders [SLE85]. Dit is een model voor een gasgestookte warmte

pomp waarbij de warmte van de verbrandingsgassen en het 

koelwater {afvalwarmte} gebruikt wordt om het water uit de 

condensor {Fk} nog verder op te warmen {Hierm~e wordt een 

aanzien! i jke verbetering van het rendement verkregen}. De 

modellering is gebaseerd op het iteratief bepalen van verdam

per- en condensortemperatuur. Voor een uitgebreidere be

schrijving van het warmtepompmodel zie [SLE85]. Daarin staat 

ook de eenheidsmaat voor warmtepompen beschreven. Bij een 

warmtepomp van WP-maal de eenheidsmaat zijn de dimensiene

ringen als volgt: 
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Ak 

Av 

Oppervlak condensor 

Oppervlak verdamper 

WP * 6 

WP * 10 

Vk Slagvolume compressor WP * 10- 4 m3 

SYSTEEM 

Omdat de maximale vraag van de gebruiker (Qd ) geschat ma x 
wordt op ongeveer 600 kW, is gekozen is om 

nemen aan 60 wat voldoende moet zijn voor 

dergelijke grootte. In het algemeen geldt: 

Qd = WP * 10 kW ma x 

2.2.3 Korte-termijn-opslagvat (KT-vat) 

WP gelijk te 

een systeem van 

(2.3) 

Het KT-vat is een vat van 100 m3 met thermisch gelaagde 

opslag, dat wil zeggen dat water van verschillende temperatu

ren zich in verschillende lagen van het vat bevindt. De 

bovenste lagen zijn de warmste en de onderste de koudste en 

aangenomen is dat geen menging optreedt. 

Bij de modellering is uitgegaan van discrete registers. 

Bij een aantal discrete temperaturen worden de binnenkomende 

hoeveelheden water opgeslagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 

registers voor alle gehele temperaturen tussen 0 en 100 °C. 

Het water wordt dan verdeeld over twee opeenvolgende regis

ters, zodanig dat er geen energie bijkomt of verloren gaat. 

Bij het onttrekken van water van een bepaalde temperatuur 

wordt dit door menging van twee (of meer) gevulde registers 

aangemaakt. Dit is geschetst in Figuur 2.3. 
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Loz 

Figuur 2.3 

SYSTEEM 

king 

---·~~ m kg 

Lozing en onttrekking van water aan het korte
termijn-vat. Omdat registers (i+4} en (i+5} leeg 
zijn wordt het water van de gewenste temperatuur 
gemaakt door menging uit (i+3} en (i+6}. 

2.2.4 Gebruiker en bijstook 

Bij de gebruiker gaan we uit van een serie huizen met 

een gewenste binnentemperatuur (Tb} van 20 oe. De flow door 

het verwarmingssysteem (Fd} is vast. Indien het water uit het 

vat te warm is kan het retourwater gebruikt worden, dit 

noemen we bypass. Indien geen of niet voldoende water van de 

benodigde temperatuur aanwezig is wordt dit bijverwarmd met 

de zogenaamde bijstookinstallatie, een CV-ketel met een 

konstant rendement van 80%. In het gebruikersmodel wordt ook 

nog aangenomen dat andere warmtebronnen zoals apparatuur, 

mensen en zonnestraling een bepaalde temperatuurverhoging 

(Twb) geven. Voor Twb is 5 oe gekozen. De benodigde warmte 

(Qd} wordt berekend uit: 
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Qd = Cb*(Tb-Ta-Twb) 

Waarin: 

Qd Voor verwarming benodigde warmte (in J) 

Cb Evenredigheidsconstante (22222 w.·c- 1 ) 

Tb Gewenste binnentemperatuur (20°C) 

Ta Buitentemperatuur (in •c) 

Twb Temperatuurverhoging door warmtebronnen (5°C) 

SYSTEEM 

(2.4) 

Qd = Fd*Cw*(Td-Tod) (2.5) 

Fd Flow door de gebruiker (150/21 kg.s- 1 ) 

Cw Soortelijke warmte verwarmingsmedium (4200 J.Kg- 1 .·c-1 ) 

Td Voor gebruiker benodigde temperatuur (in •c) 
Tod Retourtemperatuur gebruiker (in •c) 

Uit (2.4) en (2.5) volgt: 

Td 

Tod 

= Tb + ~~Q~d-=--~ 
(1-H)*Cw*Fd 

= (1-H) * Tb + H * Td 

Waarin: 

UA warmtetransmissiecoëfficiënt (ongeveer 15 kW/°C) 

Deze coëfficiënt representeert de radiatoren. 

2.3 Stuurvariabelen en beperkingen 

Als stuurvariabelen zijn gekozen: 

- Het toerental van de warmtepomp: Nk, 

- De flows door de verdamper en condensor: Fv en Fk, 

- 14 -
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SYSTEEI 

- De bypassflow over de warmtepomp: Fcd, 

- De aftap van Fcd naar Fk: Fck. 

De stuurvariabelen zijn aangegeven in Figuur 2.4. 

(Fe) Fcd IBij- I 
Fk 

1 -I- lstookf l 
tor (bypass) Ge-

Fck bruik 
Nk---+ pomp KT-

vat er 

Fv (Fd) I 

Figuur 2.4 De stuurvar i abelen. De gekozen stuurvar i abelen 
zijn vetgedrukt; de afhankelijke variabelen 
staan tussen haakjes. 

Voor de berekening wordt uitgegaan van circulatiepompen 

voor Fv, Fk en de flow door de collector, Fe ( =Fv+Fcd). 

Deze pompen kunnen maximaal 25 kg/s verpompen; dat wi 1 

zeggen dat we de volgende beperkingen hebben: 

Fv ~ 25 kg/s, Fk ~ 25 kg/s, Fe ~ 25 kg/s (2.9) 

Er is nog een beperking aan het model namelijk: Voor het 

water dat per tijdstap (van één uur) maximaal uit het vat 

gehaald kan worden geldt: 

Fk + Fcd- Fck ~ Mvat/3600 = 27,7 kg/s (2.10) 

De flows mogen ook maar in één richting lopen dus: 

uit aftakkingen: 

Fv ~ 0, Fk ~ 0, Fe ~ 0, 

Fcd ~ 0, Fck ~ 0 en 

Fcd - Fck ~ 0, Fk - Fck ~ 0 

- 15 -
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SYSTEEM 

Fv en Fk moeten echter ook een minimumwaarde {2,5 kg/s) 

hebben omdat anders in de verdamper en condensor respectieve

lijk kook- en bevriezingsverschijnselen kunnen optreden. 

Verder is het toerental begrensd: 

0 t/min ~ Nk ~ 1500 t/min {2.14} 

De beperkingen zijn samengevat in Tabel 2.1. 

No. Beperking 

1 0 ~ Nk ~ 1500 toeren/min 

2 2,5 ~ Fv ~ 25 kg/s 

3 0 ~ Fcd ~ 25 kg/s 

4 2,5 ~ Fk ~ 25 kg/s 

5 0 ~ Fck ~ 25 kg/s 

6 0 ~ Fk-Fck ~ 25 kg/s 

7 0 ~ Fcd-Fck ~ 25 kg/s 

8 0 ~ Fv+Fcd ~ 25 kg/s 

9 0 ~ Fk+Fcd-Fck ~ 27,7 kg/s 

Tabel 2.1 Alle beperkingen van de stuurvariabelen 

Sommige van deze grenzen zijn overbodig door het bestaan 

van andere grenzen. Een voorbeeld hiervan is de ondergrens voor 

Fcd: Fcd moet groter of gelijk zijn aan Fck en Fck moet groter 

zijn dan nul. Hieruit volgt dus dat Fcd impliciet al groter 

moet zijn dan nul. We laten deze grenzen er toch bij staan om 

te voorkomen dat we ze weglaten als ze niet meer overbodig zijn 

{bijvoorbeeld als we Fck niet meer gebruiken}. Indien hieruit 

problemen voortkomen bij de optimalisatie dan kunnen we ze 

alsnog weghalen, zie Appendix A.2.1 
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2.4 Bedrijfsmodes 

Als het systeem in gebruik is zijn er verschillende be

drijfsmodes te onderscheiden. De belangrijkste zijn {hierbij 

geldt steeds als Nk = 0 dat dan ook Fv = 0 en Fk = 0 ): 

1. Zuiver collector bedrijf: 

Nk=O, Fcd~O. en Fck=O (2.15) 

2. Gemengd bedrijf: 

Nk~O. en Fcd~O (2.16) 

3. Zuiver warmtepomp bedrijf: 

Nk~O. Fcd=O en Fck=O (2.17) 

Als voorbeeld is een simulatie gedaan met de sturing uit 

Figuur 2.5. De vattoestanden, temperaturen en energiestromen 

zijn aangegeven in Figuur 2.6 tot en met figuur 2.8. Alle 

resultaten zijn in dergelijke grafieken weergegeven. 
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- V .. ICIIJ --0 I 11 11 • 14 

TIJd brJ -

Figuur 2.5 De stuurvariabelen 
Nk,Fv,Fcd,Fk en 
Fck over 24 uur. 

6 ..... V ...... -
400 

0 

Figuur 2.7 

I 11 11 • 14 
TIJd brJ 

De bijstookenergie 
Qgsau en de voor de 
warmtepomp benodigde 
energie Qgswp. 
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0 I 11 11 • 14 
TIJd brJ 

Figuur 2.6 De aan het 
vat toegevoerde warmte 
Qvat en de benodigde 
warmte Qd. 

• 
• 
40 

• 
• 

0 

6 Td ( Cl V 'hiU Cl 
+ m'l•l Cl 

I 11 11 • 14 
TIJd brJ 

Figuur 2.8 
temperatuur 
TVTgem en 
turen Td en 

De gemiddel
in het vat 

de tempera
Tod. 
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2.5 Criterium 

De bedoeling hier is om het totale energieverbruik te 

minimaliseren. Dit wordt berekend als de som van de volgende 

energieën: 

IQgsau Het totale energieverbruik van de bijstookinstallatie 

IQgswp Het totale energieverbruik van de warmtepomp 

IQpomp Het totale energieverbruik van de circulatiepompen 

ten behoeve van Fv, Fk, Fe en Fd. Deze volgt uit het voor de 

pompen benodigde vermogen: 

(2.18) 

Waarin Cr de weerstandcoefficient is van de leidingen, die 

voor alle flows gelijk wordt genomen: 

Cr = 80 Js/kg 2 

Het totale pompvermogen is: 

IQtot = IQgsau + IQgswp + IQpomp (2.19) 

Dit wordt ten behoeve van de optimaliseringsprogramma

tuur geschaald met: 

(2.20) 

Hiermee komt 10 10 J overeen met F = +1 en 10 9 J met F = -1. 

2.6 Periodieke randvoorwaarden 

De invloed van de gekozen begintoestand bij een simula

tie kan groot zijn. De toestand van het systeem wordt bepaald 

door de inhoud van het KT-vat. Indien we beginnen met een vat 

dat 10 oe warmer is, dan geven we aan het systeem: 

AT * Cw * Mvat = 10 * 4200 * 100000 = 4.2 * 109 joule 

extra energie mee. Indien we beginnen te simuleren met een 
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vat met een hoge gemiddelde temperatuur (hoge begintoestand) 

zal de gebruiker in eerste instantie minder energie gebrui

ken. In het geval van een lage gemiddelde temperatuur (lage 

begintoestand) zal meer bijgestookt moeten worden. De keuze 

van een reële begintoestand is dus moeilijk. Een koppeling 

tussen begin- en eindtoestand is daarom wenselijk. We zullen 

eisen dat begin- en eindtoestand gelijk zijn, we noemen dit 

periodieke randvoorwaarden. De achtergrond en uitwerking 

hiervan is te vinden in Hoofdstuk 4. 

2.7 Simulatie van het systeem 

De simulatieprogrammatuur berekent aan de hand van de 

gegeven sturing het criterium. Daartoe zijn alle componenten 

gemodeleerd en de parameters vastgelegd. Voor de berekening 

is het nodig om in de tijd te discretiseren. In dit verslag 

wordt steeds één dag gesimuleerd met een tijdstap van één 

uur. Elke tijdstap wordt het hele systeem doorgerekend. Kort 

samengevat is de volgorde: 

1. Bij de gebruiker worden Qd, Td en Tod berekend afhanke

lijk van Ta. Dit wordt verrekend met het KT-vat en als 

er niet genoeg water in het vat zit wordt Qgsau bere

kend. 

2. De collectorvergelijkingen worden gelineairiseerd, 

afhankelijk van Te. Met de parameters daarvan wordt de 

warmtepomp doorgerekend. Met de hieruit verkregen tempe

raturen worden de overigeflowsmet het KT-vat verre

kend. 

2.8 Gebruikte weerdata (maanddagen) 

Bij optimaliseringen bestaan een aantal manieren om 

weerdata te kiezen. Je kunt extremen kiezen: zeer warme dagen 

met en zonder zon, en zeer koude dagen met en zonder zon. 

Deze dagen kunnen gekozen worden uit gegevens van het KNMI 

waarin een representatief jaar is vastgelegd in weerdata. 
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Hiermee kan echter weinig gezegd worden over de werking van 

het systeem door het jaar heen. 

Als we voor elke maand een gemiddelde dag berekenen 

krijgen we twaalf representatieve dagen. Een representatieve 

dag kunnen we bepalen door het gemiddelde te berekenen van de 

omgevingstemperatuur (Ta} en de zonnestraling (Qs} voor elk 

uur van de dag. Deze representatieve dagen, die verder 

'maanddagen' genoemd zullen worden, hebben een redelijk glad 

verloop, wat een voordeel is voor de optimalisering. Ook 

kunnen we op grond van de resu 1 ta ten voor deze maanddagen 

iets zeggen over het hele jaar. 
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3. Optimaliseringsmetbode 

3.1 Probleemstelling 

Ons dynamisch optimaliseringsprobleem is te beschrijven 

als een minimaliseringsprobleem; minimaliseer het totale 

energieverbruik van het in het vorige hoofdstuk omschreven 

systeem over één dag. Het totale energieverbruik over één dag 

noemen we het criterium F. De periode waarover we optimalise

ren noemen we optimaliseringstermijn. Het optimaliseringspro

bleem wordt gevormd door het zoeken naar die sturing waarvoor 

F minimaal is. In Figuur 3.1 is schematisch aangegeven wat de 

ingangen en uitgangen van het systeem zijn. 

Nk( t) 
Fv(t) 
Fcd(t) 
Fk(t) 
Fck(t) 

Ta( t) Qs(t) 

S Y S T E E X IQ tot 

Figuur 3.1 Schets van het systeem. Links: de stuurvariabe
len; boven: de storing, namelijk het weerpa
troon; onder de begintoestand en rechts: het 
criterium, namelijk het totale energieverbruik 
over één dag. 

In dit verslag is steeds geoptimaliseerd over één dag, 

deze dag is verdeeld in 24 tijdstappen van één uur. We moeten 

dus Nk(n), Fv(n), Fcd(n), Fk(n) en Fck(n) bepalen voor 

n = 1 tot n = nmax = 24. Er zijn dus elke tijdstap 5 stuur

variabelen te bepalen, dit aantal noemen we mmax. Voor het 

hele proleem zijn er dus nmax*mmax = 24*5 = 120 variabelen 

te bepalen. Deze zijn samengevoegd in de stuurvector ~- Voor 

de methode zijn de volgende grootheden van belang: 

mmax: aantal stuurvariabelen per tijdstap (5) 

nmax: aantal tijdstappen (24) 
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We beschouwen de weerdata, de begincondities en de 

parameters als gefixeerd. Dus om te simuleren hoeven we 

alleen een stuurvector ~ te hebben om het criterium te bere

kenen. In Figuur 3.2 is aangegeven hoe het probleem er dan 

uitziet. 

Figuur 3.2 

S I X U L A T I E F (criterium} 

Het optimaliseringsprobleem systeemonafhankelijk 
bekeken: vind de vector ~met het laagste crite
rium F. 

We moeten nu een methode hebben die die optimale sturing 

vindt of algemener gezegd: Een methode die dié vector ~ 

vindt met de laagste waarde voor F, daarbij rekening houdend 

met de beperkingen die gesteld zijn aan de oorspronkelijke 

sturingen, zoals in Paragraaf 2.3 zijn omschreven. 

3.2 Keuze methode 

Hoewel er een aantal softwarepakketten zijn om optimali

seringen te verrichten blijkt dat dit probleem een aantal 

eigenschappen heeft waardoor deze pakket ten tekortschieten. 

Deze eigenschappen zijn: 

1: Veel te optimaliseren variabelen (namelijk 120). 

2: Sterk niet lineaire functionaal onder andere door de 

iteratieve berekening van de warmtepomp. 

3: Veel (weliswaar lineaire} beperkingen (namelijk 9}. 

4: Berekeningen van het criterium kosten veel rekentijd. 

5: Een tweede afgeleide is analytisch niet te bepalen. 

Uit literatuuronderzoek is eerder gebleken dat de gra

diëntmethode de meest geschikte is. Een geconjugeerde gra

diëntmethode geeft met nauwelijks extra rekenwerk, betere 

resultaten. Voor meer achtergronden over de keuze van de 
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methode zie [MEES6] en [DELSSJ. 

3.3 Beschrijving methode 

Ten behoeve van het inzicht in de methode beginnen we 

met een beschrijving van een gewone gradiëntmethode zonder 

beperkingen. We kleden deze dan aan tot het uiteindelijk 

gebruikte algoritme. 

Gewone gradiëntmethode zonder beperkingen 

De gradiëntmethode is gebaseerd op een noodzakelijke 

voorwaarde voor optimaliteit; namelijk dat in het optimum, de 

gradiënt & de nulvector moet zijn. Om het optimum te vinden 

maken we gebruik van het feit dat in de negatieve gradiënt

richting de functionaal het sterkst zal dalen. Dus het algo

ritme ziet er {in psuedo-algol) dan als volgt uit: 

Until &=0 do 

zoek in -& richting 

stel ~ in -& richting bij 

enddo 

Lijnminimalisatie 

Dat zoeken doen we met een lijnminimalisatie in de 

zoekrichting. Op de lijn: 

L: ~- a& {a~O) {3. 1) 

zoeken we naar de laagste functionaalwaarde. Indien we dat 

lijnminimum gevonden hebben moeten we een nieuwe gradiënt 

berekenen. Het algoritme ziet er dan zo uit: 

Until &=Q. do 

bereken K 

zoek lijnminimum op L=~-a& {a~O) 

end do 
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Beperkingen 

Omdat we met beperkingen te maken hebben geldt er voor 

de stapgrootte, a ook een maximum, a waarboven een beper-max 
king wordt overschreden. Bovendien kan het zijn, als we al op 

een beperking zitten, dat we die overschrijden door in de 

gradiëntrichting te zoeken. Daarom moeten we de gradiënt 

eerst projecteren op die beperkingen zodat ze niet overschre

den worden. Verder moeten we natuurlijk stoppen waneer we een 

zoekvector hebben gelijk aan de nulvector. Dan ziet het 

algoritme eruit als volgt: 

Until p_=Q 

bereken g_ 

P.=-~roj. 

lijnminimaliseer op t=~+ap_ 

end do 

Actieve-set-strategie 

In de zogenaamde actieve-set-strategie wordt niet alleen 

geprojecteerd op de grenzen die anders overschreden worden 

maar ook op de andere grenzen die actief zijn. Een grens is 

actief als een bepaalde variabele op zijn grenswaarde zit. De 

actieve grenzen blijven actief totdat de aldus geprojecteerde 

gradiënt de nulvector is geworden: dan wordt gekeken of er 

grenzen verlaten kunnen worden (beperkingen uit de actieve 

set gehaald). 

Until p_=Q 

bereken g_ 

bepaal actieve set 

p_=-g_ j (op actieve set) -pro . 

if p_=Q then grenzen uit actieve set halen 

en opnieuw projecteren 

lijnminimaliseer op t=~+ap_ 

end do 

( O~a<a ) - max 
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De geconjugeerde methode 

De geconjugeerde gradiëntmethode verschilt alleen met de 

gewone gradientmethode, in de berekening van de zoekvector. 

De oude geprojecteerde gradiënt wordt meegenomen in de bere

kening volgens de formule van Fletcher-Reeves [GIL81]: 

met: 

waarin (k) 
gQ. 

~(k) = - ~(k) + p * ~(k-1) 

p = 
(k)T (k) 

gQ gQ 

(k-1) 
~ 

de geprojecteerde gradiënt op tijdstap 

(3.2) 

(3.3) 

k is. 

3.4 Gradiëntberekening 

bij 

De berekening 

deze methode, 

van de gradiënt g is 

in de praktijk blijkt 

van groot belang 

ook dat hier de 

meeste rekentijd aan wordt besteed. Er zijn twee manieren om 

die gradiënt te bepalen: 

1: Bij de numerieke gradiëntberekening wordt de functio

naal numeriek gedifferentieerd naar de sturing. Dit gebeurt 

door op alle stuurvariabelen in twee richtingen een stapje E 

te zetten in formule: 

8u(i) 2 I~< i> I 
(3.4) 

waarin: 

e. de eenheidsvector die hoort bij ui -1 

E de ideale stapgrootte wordt benaderd met: 

2 H J ef 
E = 

1 + IF I 
ef de geschatte fout in de berekening van het criterium F. 
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2: Bij analytische berekening van de gradiënt wordt met 

behulp van dynamisch programmeren deze gradiënt opgebouwd uit 
I deelafgeleiden volgens: 

8F 8L(i) 82f.( i ) n [ ft! a~(k) l 8L(j) 
= + 2 (3.5) 

8y_( i) 8y_( i) 8y_( i) j=i+1 k=i+1 82f.(k-1) 82f.(j-1) 

8L(i) 82f_(i) 82f_(k) 8L(j) 
waarin en ook op 

8y_(i) 8y_(i) 82f_(k-1) 82f_(j-1) 

analytische wijze worden bepaald. L(i) is de bijdrage aan 

het criterium F op tijdstap i. 

Beide methoden blijken in de praktijk hun voor- en 

nadelen te hebben. Zij zijn kort samengevat in Tabel 3.1. 

Analytische gradiënt Numerieke gradiënt 

Voordelen Weinig rekentijd Robuust 

Gebaseerd op fysica Weinig geheugen-

Lokaal nauwkeurig gebruik 

Nadelen Gevoelig voor afrond- Veel rekentijd 

fouten in het model Onnauwkeurig 

Veel geheugengebruik 

Lokaal geldig 

Tabel 3.1 Voor- en nadelen gradiëntberekeningmethodes. 

1Het symbool TT betekent hier het vermenigvuldigen van 

de termen met k = i+1 

dan is deze term 1. 

tot en met k = j-1. Als j-1 < i+1 
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3.5 Voorbeelden optimaliseringsruns 

Voor het ver r i eh ten van een opt i mal i sering moe ten er 

naast het systeem en de methode, nog een aantal gegevens 

bekend zijn. De belangrijkste hiervan zijn de begintoestand 

van het systeem en de externe storing op het systeem (weers

invloed). De methode voor het bepalen van dat optimum heeft 

echter nog een startwaarde voor de sturing nodig. In de 

praktijk blijkt dat die startwaarde een grote invloed heeft 

op het optimaliseringsproces. In Figuur 3.1 is aangegeven hoe 

bij twee verschillende startsturingen ook twee heel verschil

lende sturingen zullen worden gevonden met beide een ongeveer 

gelijke functionaal. 
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Figuur 3.3 
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Invloed van startsturing op gevonden sturing. 
Links de startsturing en rechts de daarmee 
gevonden sturing. De hoofdlijnen van de start
sturing zijn daarin duidelijk terug te vinden. 

Hoewel we maar één optimum verwachten, worden toch 

verschillende sturingen met nagenoeg dezelfde functionaal 

gegenereerd, dit zijn dus lokale minima (zie ook A.l). 
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4. Periodieke randvoorwaarden 

4.1 Definitie 

Willen we dat een systeem met periodieke ingangssignalen 

ook periodieke uitgangssignalen krijgt, zoals in Figuur 4.1, 

dan moeten we ervoor zorgen dat de toestand ook periodiek 

ver loopt. Om die uitgangssignalen te bepalen hoeven we die 

maar voor één periode uit te rekenen, als we er voor zorgen 

dat de toestand aan het eind van die periode gelijk is aan 

die van het begin. 

MMM.!!.( t) SYSTEEM y(t) 

krm ~(t) K(t) 

K(O) 

Figuur 4.1 De periodieke ingangssignalen, ~(t) en ~(t), 
geven ook periodieke uitgangssignalen, y(t) en 
een periodieke toestand, K(t). 

~(t) 

~(t) 

y(t) 

Van belang zijn de volgende vectoren: 

Sturing periodiek met periode At 

Storing (het weer), bekend en periodiek met At 

Uitgangen 

K(t) Toestandsvector 

At Periodetijd (niet te verwarren met de tijdstap) 

K(t
0

) Begintoestand (kortweg K
0

) 

Het probleem is K(t
0

) zo te kiezen dat: 

K(t
0

) = K(t
0

+At) (4.1) 

Als dit kan dan zullen y(t) en K(t) ook periodiek zijn met 

periode At. Discreet in de tijd met At gelijk aan nmax tijd

stappen wordt het: 

Kies K(O) zodanig dat K(O) = K(nmax) 
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De voorwaarden die we aan de toestand stellen noemen we 

periodieke randvoorwaarden. 

Een sturing die geoptimaliseerd is onder periodieke 

randvoorwaarden noemen we een periodiek optimale sturing. We 

kunnen ons dit voorstellen als een sturing die optimaal is 

voor een oneindige reeks periodes. 

4.2 Waarom periodieke randvoorwaarden. 

Zoals al aangegeven in Paragraaf 2.6 is het moeilijk om 

een reële begintoestand voor het KT-vat te kiezen bij simula

ties over één dag uit een jaar. Er zal een belangrijke in

vloed zijn van de dag voorafgaand aan de dag waarover we 

simuleren {en uiteindelijk optimaliseren) en ook zal deze dag 

weer een belangrijke invloed hebben op de volgende dagen. 

Gaan we er van uit dat de voorafgaande dagen en de opvolgende 

dagen wat betreft sturing en storing gelijk zijn aan de 

huidige dag, dan kunnen we dit benaderen door te stellen dat 

alle voorafgaande en opvolgende dagen gelijk zijn aan de 

huidige. Omdat dan de externe signalen periodiek verlopen 

kunnen we simuleren en later ook optimaliseren onder perio

dieke randvoorwaarden. 

4.3 Simulatie onder periodieke randvoorwaarden 

Bij een simulatie met vaste begintoestand krijgen we 

afhankelijk van sturing, storing en begintoestand, een func

tionaal en een eindtoestand. De eindtoestand werd vrijgela

ten. Indien we nu gaan eisen dat de eindtoestand ~e gelijk 

moet zijn aan de begintoestand ~0 en we een functionaal 

willen hebben bij gegeven sturing en storing moeten we de 

begintoestand vrijlaten om over genoeg vrijheidsgraden te 

beschikken. 

We moeten dus eerst een begintoestand zien te bepalen 

die ervoor zorgt dat aan de periodieke randvoorwaarden is 

voldaan, voordat we een functionaal kunnen berekenen. Hoewel 
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er betere zoekmethodes zijn te bedenken maken we gebruik van 

een fysische eigenschap van ons systeem. Deze eigenschap 

geldt alleen indien we één soort, voor ons niet interessante, 

sturingen buiten beschouwing laten; namelijk die waarbij meer 

warmte geproduceerd wordt dan nodig is. Bij andere sturingen 

blijkt het systeem na simulatie van enkele periodes te con

vergeren naar een periodiek verlopende toestand. Dit is 

geschetst in Figuur 4.2. 

+ TVTgem ( C) + TVTgem ( C) 

0 24 

Figuur 4.2 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

48 72 96 0 24 48 72 96 

Tijd (uur) Tijd (uur) 

Bij het simuleren over een langere periode 
blijkt na verloop van tijd de toestand, gekarak
teriseerd met de gemiddelde vat-temperatuur, 
periodiek te gaan verlopen. Links als we begin
nen te simuleren met een lage begintoestand en 
rechts met een hoge begintoestand. 

Indien geconstateerd is dat de toestanden periodiek 

verlopen kunnen we de functionaal bepalen. We gaan dus uit 

van de bestaande functionaalberekening (SIM): 

Hiermee bouwen we een nieuwe functionaalberekening op. Merk 

op dat deze berekening ook een startwaarde voor de toestand 

nodig heeft (namelijk ~~): 
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SIMPER(~.~.F',K~·~) 

x =xp 
-e -o 

Until x =x -e -o 

do x =x -o -e 

end do 

X =X -p -e 

F'=F 

PERIODIEK 

Het kan voorkomen dat convergentie lang duurt of dat 

door overproduktie geen convergentie mogelijk is, daarom zijn 

nog enkele beveiligingen ingebouwd zodat het iteratieve 

proces wordt afgebroken zodra er i iteraties gedaan zijn. ma x 
Dit om te voorkomen dat veel rekentijd gebruikt wordt zonder 

dat dat iets oplevert. Verder zal nooit exact 

den. Het algoritme wordt dan als volgt: 

SIMPER(~.~.F',K~·~) 

x =XP -e -o 

i=l 

Un ti 1 I Ke -K
0 

I ~kr i t or i~ imax 

do x =x -o -e 

i=i+l 

SIM(u,z,F,x ,x ) - - -o -e 

end do 

X =X -p -e 

F'=F 

4.4 Methode periodiek optimaliseren 

x = x wor-e -o 

Dankzij het 

hoeft er niets 

simuleren onder periodieke randvoorwaarden 

in de methode van optima! iseren te worden 

aangepast. Overal waar een functionaal berekend moet worden 

gebeurt dit volgens bovenstaand algoritme. Ook de mee te 

- 33 -



PERIODIEK 

geven parameters blijven hetzelfde, ofschoon de rol van de 

mee te geven x veranderd is. -o 
Bij de gradiëntberekening verandert ook nog iets. Hoewel 

de numerieke gradiëntberekening hetzelfde blijft, omdat die 

de nieuwe functionaalberekening gebruikt voor numerieke 

differentiatie, verandert er bij de analytische gradiënt wel 

iets. 

4.5 Gradiëntberekening 

Wat betreft de formule verandert er bij de analytische 

gradiënt niet veel. We berekenen de gradiënt na een periodie

ke simulatie. We gaan er dan vanuit dat tijdens de gradiënt

berekening de begin- en eindtoestand aan elkaar gelijk zijn. 

In eerste instantie verloopt de gradiëntberekening op gelijke 

wijze als bij een vaste begintoestand. Dat houdt echter op na 

het in rekening brengen van de invloed van de sturingen op de 

laatste tijdstap. Nu moeten we echter ook de invloed op 

tijdstappen van de volgende periodes in rekening brengen. In 

formulevorm komt het erop neer dat de sommatie uit Formule 

(3.5) tot oneindig wordt uitgevoerd. 

In de praktijk kunnen we de sommatie afbreken als de 

invloed van de sturing uit de eerste periode uitdempt na een 

aantal tijdstappen. Het criterium om de sommatie te stoppen 

bi· k wordt dus: J max 

k 
öx(k ) - max = ö~(i) ~ ö~(k+l) ~ 0 

öy_( i) öy_(i) k=i ö~(i) 

Het toevoegen van de term 

naar de invloed van y_ kijken. 

ö~(i) 

öy_(i) 
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We merken verder nog op dat: 

82f.(k+l) 
= 

8x(k+l-n ) - max 
(k>n ) ma x (4.3) 

8x(k-n ) - nmax 

We behoeven dus na de gewone gradiëntberekening deze 

termen niet meer opnieuw te berekenen. 

4.6 Voorbeelden periodieke optimalisering 

In Appendix A.3.1 is een voorbeeld opgenomen van een 

eenvoudig produktiesysteem waaruit duidelijk de voordelen van 

(optimaliseren onder) periodieke randvoorwaarden blijken. In 

Hoofdstuk 5 staan resu 1 ta ten van opt i mal i se ren onder per i o

dieke randvoorwaarden van het gekozen systeem. 
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5. Resultaten 

In dit Hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de 

resultaten. Uitgebreider vindt u die in de Appendix A.3.2. In 

de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de resultaten 

besproken die aanleiding gaven tot het kiezen van een hoge 

Uc. In Paragraaf 5.2 worden periodieke optimalisaties verge

leken met optimalisaties met vaste begintoestand. Voor al de 

gepresenteerde sturingen geldt dat zij uitkomst zijn van het 

optimaliseringsproces en geaccepteerd als "optimaal genoeg". 

Dat wil zeggen dat eventuele piekjes en sprongen in de stu

ring er nog wel af zouden kunnen, maar dat er niet veel 

verbetering meer mogelijk zal zijn wat betreft het totale 

energieverbruik. Dit laatste is dan bijvoorbeeld gebaseerd op 

het feit dat de numeriek berekende gradiënten nul zijn. 

5.1 Vergelijking Uc=5 en Uc=15 

De verliesfactor van de collector, of anders gezegd, de 

warmtedoorgangscoëfficiënt van de collector naar de omgeving 

(Uc) heeft een belangrijke invloed op het systeem. Er zijn 

daarom optimalisaties gedaan met zowel een hoge Uc, namelijk 

Uc=15 (zie ook [MEES6]} als met een lage Uc, namelijk Uc=5. 

In Groningen [VERS4] worden namelijk collectoren gebruikt met 

een Uc=2. De optimalisaties zijn verder met dezelfde parame

ters gedaan en ook met periodieke randvoorwaarden. 

Augustus (warme maanddag) 

Op de volgende bladzijde staan de resultaten voor de 

maanddag augustus. Bovenaan staan de resultaten voor Uc=5 en 

onderaan die voor Uc=15. Er zijn eigenlijk maar drie ver

schillen te onderscheiden: 

1. De equivalente omgevingstemperatuur (Te, rechtsboven) is 

bij Uc=5 groter omdat Te=Ta+Qs/Uc waarbij Qs en Ta 

gegeven waren. 

2. De bypassflow over de warmtepomp (Fcd, middenboven) is 

bij Uc=15, gemiddeld hoger. Dit komt omdat Te lager is 
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Figuur 5. 1 Augustus (Uc=5 en Uc=l5}: 
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zodat een hogere flow nodig is om de benodigde warmte 

binnen te halen. 

3. Bij Uc=15 is de gemiddelde vattemperatuur (TVTgem, 

middenonder) lager. Dit is waarschijnlijk te verklaren 

omdat er door opt i mal i ser ingsonnauwkeurigheid een be

paalde overproduktie is bij Uc=5. Dat dit niks te maken 

heeft met de waarde van Uc valt ook te zien bij de 

maanddagen juni, juli en september in Appendix A.3.2. 

Samenvattend maakt het voor de warme maanden niet veel uit 

welke waarde van Uc we kiezen omdat er alleen sprake is van 

het energieverbruik van de circulatiepompen voor Fcd en Fd 

(deze energie Qpomp is niet in de figuren aangegeven). 

Januari (koude maanddag) 

In Figuur 5.2 staan de resul-taten voor de maanddag 

januari. Bovenaan staat weer Uc=5 en onderaan Uc=15. Er zijn 

hier meer verschillen dan bij de maanddag augustus. Behalve 

het verschil in Te is er nog een systeem-afhankelijk 

verschil: Het minimum voor Fv en Fk ligt bij het systeem van 

Uc= 5 op 5 kg/s, terwijl hij bij het uiteindelijk gekozen 

systeem met Uc=15 op 2,5 kg/s ligt. Alleen de waarde van Fv 

ligt bij Uc=15 beneden de 5 kg/s. Dit heeft waarschijnlijk 

weinig invloed, want in de literatuur is ook steeds gevonden 

dat Fv weinig invloed heeft (zie bijvoor-beeld [MEE86]). De 

belangrijkste verschillen die overblijven zijn: 

Het aan het vat geleverde vermogen (Qvat, rechtsboven) 

is voor die tijdstappen waar Te gelijk is aan Ta, bij 

Uc=15 veel groter. Dit komt door het effect dat bij hoge 

Uc, de collector beter als energiedak functioneert (zie 

ook Paragraaf 2.2.1) 

2. Als resultaat van het bovenstaande is er bij een lage Uc 

nog bijstook (Qgsau, linksonder) nodig. 

Samenvattend geldt voor de koude maanddagen dat er door de 

hogere Uc geen bijstook meer nodig is. 
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Figuur 5.2 Januari (Uc=5 en Uc=l5) 
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Bekijken we nu de resultaten voor alle maanddagen zoals 

samengevat in Figuur 5.3 voor Uc=5 en Figuur 5.4 voor Uc=15 

dan is er nog een systeemafhankelijk verschil; In de bereke

ning van IQpomp voor Uc=5 is de pomparbeid voor de flow door 

de gebruiker (Fd) ook meegerekend voor tijdstappen waar de 

gebruiker geen warmtevraag heeft (Ta > Tb-Twb = 15°C). De 

groots te versebi 11 en tussen de twee waarden voor Uc zit ten 

daar waar voor Uc=5 nog bijstook (IQgsau) nodig is. 

-a -~~ • 20 " I& ~ IQgsaux a. 

d E'ZZ! iQgswp 
.E - 10 
Sl 

..Jan Feb Mar AfY Ntay ..ll'l ..!.11 Aug Sep Oct Nov Dec 

Figuur 5.3 Energieverbruik periodiek optimale sturing voor 
de twaalf maanddag bij Uc = 5. 

a 
-1 20 

-~~ I& a. 

d lr9liJ IQgsaUX 

.E - 10 E'ZZ! iQgswp 
Sl 

..Jan Feb Mar AfY Ntay ..ll'l ..!.11 Aug Sep Oct Nov Dec 

Figuur 5.4 Energieverbruik periodiek optmale sturing voor 
de twaalf maanddagen bij Uc = 15. 
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5.2 Periodieke optimalisaties 

In deze paragraaf worden de resultaten van periodieke 

optimalisatie vergeleken met die van optimaliseren met een 

vaste begintoestand. De resultaten van optimaliseren met 

vaste begintoestand komen uit [DELSS-2] en daarbij is als 

enig verschil met het in Hoofdstuk 2 beschreven systeem 

gekozen voor Uc = 5. 

Februari 

In Figuur 5.5 zijn de resultaten afgebeeld van de opti

malisering met vaste begintoestand ('de gewone'} en met perio 

dieke randvoorwaarden, ('de periodieke'}. Bij de vergelijking 

merken we een aantal verschillen en overeenkomsten op: 

Het weer, Ta en Te/10 rechtsonder, de gebruiker met zijn 

vraag (Qd, rechtsboven} en temperaturen (Td en Tod, 

middenonder} zijn natuurlijk gelijk. Zij zijn allen 

alleen afhankelijk van de weerdata. 

De bedrijfsmodes schelen niet veel; zie het toerental 

(Nk, rechtsboven}. Alleen in de laatste tijdstap wordt 

bij 'de periodieke' gewoon doorgeproduceerd, terwijl dat 

bij 'de gewone' geen zin meer heeft. 

Tussen 8 en 20 uur houdt de gewone sturing zich in. De 

benodigde energie voor de rest van de vraag kan vanaf 

dat moment allemaal met de warmtepomp worden geprodu

ceerd. 'De periodieke' blijft echter op volle kracht 

doordraaien om voor de hele nacht (inclusief de volgende 

ochtend} genoeg warmte in het vat op te slaan. 

De door het systeem geproduceerde warmte (Qvat rechts

boven} houdt bij 'de periodieke' gelijke tred met de 

weerdata. Bij 'de gewone' is relatief weinig verschil in 

de warmteproduktie op de uren met zonneschijn (Te > Ta} 

en de uren zonder zonnestraling (Te= Ta}. 

Dit alles geeft als resultaat dat het energieverbruik 

(Qgswp, linksonder} van de warmtepomp voor 'de periodie

ke' weliswaar groter is, maar de bijstook is in verhou-
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Figuur 5.5 Februari, periodiek en 'gewoon' 
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ding met 'de gewone' zeer klein. 

Als laatste is het verloop van de toestanden gekarakte

riseerd door de gemiddelde vattemperatuur. Bij 'de 

periodieke' schommelt die tussen 38°C en 47°C terwijl 

deze bij 'de gewone' nauwelijks boven de 40°C komt. 

Opgemerkt kan worden dat bij 'de gewone' wel uit is 

gegaan van een erg lage begintoestand. Zouden we beginnen met 

een vat van 35°C dan zou de bijstook weliswaar minder worden 

maar de sturing zou vrijwel gelijk blijven. Terwijl de perio

diek optimale sturing veel meer overeenkomt met de sturing 

die we in de praktijk zouden toepassen. 

September 

Bekijken we vervolgens een relatief warme maanddag, 

namelijk september. De warmtevraag van de gebruiker (Qd) is 

relatief klein. Er zijn grote verschillen tussen de gevonden 

sturingen bij optimaliseren met periodieke randvoorwaarden en 

met vaste begintoestand. De resultaten staan in Figuur 5.6. 

Het grootste verschil zit in de bedrijfsmodes: terwijl 

'de periodieke' op de elf warmste tijdstappen zuiver 

collectorbedrijf bedrijft, is bij 'de gewone' alleen 

maar op de zeven eerste tijdstappen sprake van zuiver 

warmtepompbedrijf. 

De benodigde energie voor de warmtepomp is bij 'de 

gewone' nog duidelijk aanwezig, terwijl bij 'de perio

dieke' alleen energie wordt gebruikt voor het rondpompen 

van het medium (niet in de figuur aangegeven). 

Bij deze resultaten blijkt weer dat door de ontkoppeling 

tussen de tijdstippen van produktie en gebruik van de warmte 

bij periodieke randvoorwaarden betere en vooral beter bruik

bare resultaten ontstaan. 
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Figuur 5.6 September, periodiek en 'gewoon' 
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5.3 Overgangsmaanden 

Zoals in de Appendix A.3.2 te zien is, zijn er een 

aantal overgangsmaanden waar de sturing niet precies gelijk 

is aan een van de twee hiervoor geschetste types. Bij Uc=15 

is dat vooral in mei en bij Uc=5 vooral april en oktober het 

geval. 

Bij periodieke optimaliseringen voor die overgangs

maanden ontstaan sturingen met pieken die ook moeilijk 

fysisch te verklaren zijn. Op het warmst van de dag wordt 

soms zelfs de warmtepomp uitgeschakeld {bij Uc=5) vanwege te 

hoge temperaturen bij de collector. Het meest verbazende is 

dat er nauwelijks {alleen in mei, Uc=15) meerdere bedrijfs

modes binnen een dag voorkomen. Je zou je kunnen voorstellen 

dat het energetisch veel voordeliger is om op het heetst van 

de dag zuiver collectorbedrijf te bedrijven en s'nachts 

zuiver warmtepompbedrijf, maar dit is niet geconstateerd. De 

sturing die gevonden is voor de maanddag mei bij Uc=15 is 

voornamelijk ontstaan door de meegegeven startsturing en is 

ook fysisch niet te verklaren. 
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6. Vuistregels 

6.1 Inleiding 

In vuistregels proberen we samen te vatten wat we kunnen 

concluderen voor de praktijk uit de gevonden optimale stu

ringen. Deze vuistregels zijn afhankelijk van het systeem, de 

systeemparameters en het weer. Bij de bepaling van de vuist

regels in dit verslag zijn een aantal aannames gedaan. Deze 

aannames zijn: 

We hebben een systeem met warmtepomp en zonder bodemop

slag dat gedimensioneerd is op de helft van de maximale 

warmtevraag. 

Gematigd en redelijk glad verlopend weer. 

Periodieke randvoorwaarden, waarmee wordt geëist dat 

begin- en eindtoestand gelijk zijn (zie Hoofdstuk 4) 

Deze aannames zijn ook terug te vinden in eerdere hoofd

stukken over het gekozen systeem en de periodieke randvoor

waarden. 

6.2 Vuistregels 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de opti

ma! i sa ties besproken en vergeleken. Uiteindelijk is uit de 

periodiek optimale sturingen bij Uc=15 een aantal vuistregels 

gedestilleerd: één die onafhankelijk is van het weertype en 

de overige gesplitst in die voor typisch warme dagen en die 

voor typisch koudere dagen. De vuistregels zijn beschreven 

aan de hand van de resultaten waar ze uit volgen en vervol

gens voorzien van verdere onderbouwing en kritische kantteke

ningen. 

6.2.1 Algemene vuistregel 

Bekijken we de resultaten van alle maanddagen dan valt 

op dat op de bijstook niet gebruikt wordt. In Figuur 6.1 

staan voor elk van die maanddagen het energieverbruik opge 
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splitst in pomparbeid (IQpomp), de energie benodigd voor het 

aandrijven van de warmtepomp (IQgswp) en de energie benodigd 

voor het bijstoken van het water voor de gebruiker (IQgsau). 

Fig 6.1 

- IGlporrc:) 
~ IQgsaux 

20 

10 

0~~~~~~--~~----------------~--~~ 
Jen Feb 1v1ar AçJr Mey ..lsl .).JI Aug Sep 0ct Nov Dec 

Totaal energieverbruik bij de periodiek optimale 
sturingen voor de 12 maanddagen. De bijstook
energie (IQgsau) is zo klein dat deze niet meer 
weergegeven wordt. 

Het blijkt dat als we op jaarbasis kijken minder dan 1% 

van het totale energieverbruik voor bijstook wordt gebruikt. 

En die toch nog gevonden bijstook is terug te voeren op 

optimaliseringsonnauwkeurigheid. Hieruit concluderen we de 

eerste vuistregel die bij het gekozen systeem geldt voor alle 

twaalf maanddagen: 

DE PERIODIEK OPTIMALE STURING KENT GEEN BIJSTOOK. 

Fysisch is dit te begrijpen doordat we de aan het sy

steem toegevoerde energie met een zo hoog mogelijk rendement 

moeten toevoegen. Aangezien de bijstook slechts een rendement 

heeft van 80% is het beter om de warmtepomp harder te laten 
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draaien omdat de aldus toegevoerde energie een rendement 

heeft van 100-200% (gemiddeld ongeveer 160%). Het op warme 

dagen gebruiken van de collector geeft een nog veel hoger 

rendement. Een andere manier om de eerste vuistregel te 

omschrijven is: 

Energieproduktie Energieconsumptie 

van gebruiker 
= 

van collector en warmtepomp 

Dit houdt echter nog iets meer in: namelijk teveel 

energie produceren is ook niet goed. Dit blijkt uit de bere

keningen die in Figuur 6.2 zijn geschetst. Daarin is de 

energieproduktie opgevoerd door de warmtepomp op een steeds 

hoger toerental te laten draaien. We zien dat het totale 

energieverbruik (IQtot} minimaal is als de bijstook (IQgsau} 

nul is geworden. Indien er echter meer energie wordt geprodu

ceerd (IQvat2} dan nodig is (IQd} stijgt het totale energie~ 

verbruik (IQtot} weer. 

Figuur 6.2 
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Als functie van het toerental over de hele dag 
zijn voor de maanddag mei diverse warmtes uit
gezet. Het totale energieverbruik IQtot} is 
minimaal als de bijstook (IQgsau} gelijk is aan 
nul of als de energieproduktie (IQvat2} gelijk 
is aan de benodigde energie (IQd). 
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Bij deze vuistregel is de dimensienering van het systeem 

van belang. Bij een systeem, dat zo ruim gedimensioneerd is 

dat te allen tijde aan de vraag voldaan kan worden, is deze 

vuistregel ook altijd geldig. Indien het systeem niet meer 

aan de vraag kan voldoen is bijstook toch noodzakelijk. Het 

is voor de hand liggend om dan de bijstook minimaal te hou

den. Het is echter ook mogelijk dat daarmee het rendement van 

de energieproduktie niet gebaat is en er is dus in dit geval 

geen algemene vuistregel meer te geven. 

6.2.2 Vuistregel voor koude dagen. 

Als we de periodiek optimale sturingen bekijken van de 

drie koudste maanddagen, namelijk januari, februari en decem

ber dan blijkt deze sturing vrij eenvoudig. In Figuur 6.3. 

zijn de periodiek optimale sturingen afgebeeld voor de maand

dag februari. 

A Jlc (0-. ./alnJ 

0 • 
Figuur 6.3 

• 
10 

• sa 11 10 14 0 • 1 sa 11 10 14 

TlJd brJ TlJd brJ 

De periodiek optimale sturing voor de maanddag 
van februari: Het toerental (Nk} is constant en 
de flows door de verdamper (Fv) en de condensor 
(Fk) zijn bijna minimaal. 

Het blijkt dat de bypass over de warmtepomp Fcd (en Fck, 

zie Hoofdstuk 2) niet wordt gebruikt en dat de warmtepomp op 
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alle tijdstippen aan staat (Nk ~ 0). Verder valt ook nog op 

dat het toerental van de warmtepomp vrijwel constant is. De 

vuistregel voor koude dagen wordt dan: 

LAAT DE WARMTEPOMP DE HELE DAG DRAAIEN 
EN OP EEN CONSTANT TOERENTAL 

Hierbij wordt de hoogte van dit toerental bepaald door 

de eerste vuistregel. Om een indicatie van de hoogte van dit 

toerental te krijgen zijn voor alle maanddagen optimalisaties 

gedaan met statische sturing. Er blijkt dan gemakkelijk een 

waarde aan te geven voor dat constante toerental, zie Fi

guur 6.4. De exponentiele kromme (6.1) komt vrij goed overeen 

met de resultaten. 

Nk = 86,4 * e(IQd * 0 · 11 ) (6.1) 

Figuur 6.4 
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Het constante toerental (Nk) als functie van de 
totaal benodigde energie (IQd). Er blijkt een 
exponentieel verband te zijn tussen IQd en Nk. 

Met de aldus gevonden waarde voor het toerental (Nk) 
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komen we in de buurt van de periodiek optimale sturingen voor 

de wintermaanden. Bij de warmere maanden is een dergelijke 

sturing ongeschikt. 

Verder zijn bij deze vuistregel twee kanttekeningen te 

plaatsen. Ten eerste is deze vuistregel niet compleet zonder 

een vuistregel voor de flows door de verdamper (Fv) en de 

condensor (Fk) van de warmtepomp. Het lijkt er op dat Fv laag 

moet blijven, op de minimum waarde. Fk moet duidelijk boven 

het minimum blijven. 

De tweede kanttekening heeft te maken met een mogelijke 

verklaring van de vuistregel. Deze zou namelijk kunnen liggen 

in het feit dat niet het toerental constant gehouden moet 

worden, maar het marginaal rendement bij de verschillende 

stuurgrootheden. Dit wordt besproken in Paragraaf 6.3. 

6.2.3 Vuistregels voor warme dagen 

Als we de periodiek optimale sturingen bekijken voor de 

warme dagen, zoals de maanddagen juni, jul i, augustus en 

september in Appendix A.3.2 en in Figuur 6.5, dan blijkt dat 

alleen de collector wordt gebruikt. 
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Figuur 6.5 
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De periodiek optimale sturing voor de warmste 
maanden is zeer eenvoudig, zoals in deze figuur 
voor september is weergegeven. 
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Er wordt maar één stuurgrootheid gebruikt namelijk Fcd, 

de bypass over de warmtepomp. Dit betekent dat er de hele dag 

zuiver collectorbedrijf wordt bedreven. Het verloop van de 

flow is gelijkvormig met Te, de maximale flow voor een dag is 

echter weer omgekeerd evenredig met de maximale Te voor die 

dag. Dit is ook door van Stiphout [STI83) gevonden. De derde 

vuistregel wordt dan: 

ALLEEN ZUIVER COLLECTORBEDRIJF 
met verloop Fcd gelijkvormig Te 

6.3 Algemene vuistregel voor marginaal rendement 

Een andere kijk op periodiek optimale sturingen krijgen 

we als we gaan kijken naar de opbrengst van de in het systeem 

gestoken energie. De bijstook laten we buiten beschouwing en 

we kijken naar het rendement van de extra energie die we in 

het systeem kunnen stoppen door een bepaalde stuurvariabele 

te veranderen. We noemen dit het marginaal rendement, ~-· bij 
1 

stuurvariabele u. en definieren het als volgt: 
1. 

~i = 
c3Quit/c3ui 

c3Qin/c3u. 
1 

(6.2.a) 

wat we benaderen door een stapje ~~i op de sturing te zetten 

zoals bij de numerieke berekening van de gradiënt. In formule 

wordt dan ~- bepaald met: 
1 

~- = 1 
Qin(~+~~i) - Qin(~) 

(Voor positieve en negatieve ~. indien mogelijk) 

(6.2.b) 

Hierin is Qui t de door de warmtepomp en collector aan 

het vat geleverde warmte: 

Quit = (Fk * (T4 - Tov) +(Fcd - Fck) * (Toe - Tov)) * Cw 

(6.3) 
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Toe uitgangstemperatuur van de collector 

T4 uitgangstemperatuur van de condensor van de warmtepomp 

Tov bodemtemperatuur van het vat 

en 

Qin = IQgswp + IQpomp 

IQgswp energieverbruik van de warmtepomp 

IQpomp energieverbruik van de pompen 

(6.4) 

Merk op dat de bijstookenergie geen invloed heeft op het 

marginaal rendement. Stel bij sturing j kunnen we Qin vergro

ten en is het marginaal rendement nj groot en bij sturing k 

kunnen we Qin wegnemen met laag marginaal rendement nk. 

Indien we in het totaal geen extra energie willen toevoeren 

dan is de extra geproduceerde energie: 

(6.5) 

AQuit extra aan het vat geleverde energie 

AQin extra toegevoerde energie bij sturing j en minder 

toegevoerd energie bij sturing k 

hoog marginaal rendement (~ nk) 

klein marginaal rendement (~ n.) 
J 

Van groot belang is of we die AQin kunnen toevoeren 

respectievelijk afvoeren. We berekenen daarvoor öQin/öui wat 

we benaderen door: 

(6.6) 

voor een positieve en een negatieve ê (indien mogelijk). 

We zouden voor de bepaling van n uit kunnen gaan van de 

routine voor berekening van numerieke gradiënten zoals be-
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schreven in paragraaf 3.4 en Appendix A.2.3. 

Als we nu steeds voor 

8Qin 
de grootste nj waarvoor: > 0 

en de kleinste nk waarvoor: < 0 

de sturing veranderen volgens: 

respectievelijk Ynieuw = ~oud + e~j 

Ynieuw = ~oud - e~k dan moet dit een verbetering van het 

totale rendement opleveren. 

Dit leidt tot de stelling (en vuistregel) dat op alle 

sturingen waarbij nog extra warmte (AQin) toegevoerd kan 

worden het rendement kleiner of gelijk moet zijn dan het 

rendement van alle sturingen waarbij nog minder warmte toege

voerd kan worden. In formulevorm: 

nj ~ nk voor alle j en k waarvoor geldt dat: 

(8Qin] < 0 au k (6.7) 

Het grote verschil met de oorspronkelijke eis voor een 

optimale sturing, namelijk dat de gradiëntvector de nulvector 

moet zijn, is dat die afgeleiden voornamelijk afhangen van 

het feit of er net wel of net geen bijstook nodig is. Terwijl 

bij deze marginale rendementen die invloed afwezig is. Het 

voldoen aan de vuistregel 'Produktie is consumptie' kan dan 

als bijzaak worden beschouwd, want daar is in de meeste 

gevallen gemakkelijk aan te voldoen. Het accent komt te 

liggen op het rendement van de energieproduktie door warmte

pomp en collector. 

Als we deze marginale rendementen willen gebruiken voor 

optimalisering dan moeten we numeriek steeds die stappen 
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maken die we voor de bepaling van het marginale rendement 

gebruikt hebben. Zodoende voldoet het systeem op den duur aan 

de vuistregel (6.7) en is er geen mogelijkheid meer om op een 

continue manier een beter totaal rendement te krijgen. Houden 

we nu ook rekening met de eerste vuistregel, die zegt dat we 

geen bijstook en geen overproduktie mogen accepteren, dan 

kunnen we optimaliseren op basis van deze twee vuistregels. 

We definiëren hiervoor een extra functie Qricht: 

Qricht = IQd - IQvat2 

IQd : De totaal door de gebruiker gevraagde energie. 

IQvat2:De aan het vat geleverde energie (=Quit) 

We kunnen hiermee een algoritme samenstellen om een 

sturing verder te optimaliseren. Het voordeel hiervan is dat 

de methode gevoeliger is dan de gewone optimalisering omdat 

daarbij alleen het totale energieverbruik wordt bekeken. Dan 

is elke verandering in de sturing die de bijstook vermindert 

een geaccepteerde verandering als er nog bijstook is. Als er 

overproduktie is, is iedere verandering die de overproduktie 

verminderd een geaccepteerde. Dus de eerste algemene vuistre

gel krijgt de voorrang. Nu kunnen we de prioriteiten omdraai

en: Het moeilijkste eerst, namelijk de vuistregel voor margi

nale rendementen (6.7) en ondertussen Qricht in de buurt van 

nul houden. Het algoritme zou er als volgt uit kunnen zien: 

Until (aan vuistregel (6.7) is voldaan) do 

if Qricht > 0 then 

u = u + E.e . -nieuw -oud -J 

(als 71j de grootste 71 is waarbij 8Qin > 0 ) 8y_ 
endif 

if Qricht < 0 then 

u -nieuw = u -oud + E.~k 

(als 71k de kleinste 71 is waarbij 8Qin < 0 ) 8y_ 
endif 

end do 
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Hoewel dit niet verder uitgetest is, is nu door de 

ontkoppeling van de twee vuistregels (of criteria) voor een 

periodiek optimale sturing een meer nauwkeurige bepaling van 

die periodiek optimale sturing mogelijk. Voor praktische 

bruikbaarheid van dit algoritme moeten nog twee dingen gedaan 

worden: 

Om te starten nemen we een sturing met constant toeren

tal volgens Formule (6.1) en eventueel collectorbedrijf 

voor de lage IQd. 

Bepaling van het moment waarop alle ~·s opnieuw worden 

berekend, dit kost namelijk veel rekentijd terwijl er 

steeds maar kleine stapjes ~~i worden gemaakt. 

Verder moet er rekening gehouden worden met een discon

tinuïteit bij Qricht is nul. Als er sprake is van overproduk

tie en dus eindtoestand groter dan begintoestand, dan kunnen 

de toestanden waarbij de ~·s berekend zijn sterk veranderen. 

Dit kan opgelost worden door een betere definitie en bereke

ning van Qricht. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit afstudeer

werk besproken. Aan de hand van deze re sultaten en van de 

opgedane ervaringen tijdens het werk worden een aantal aanbe

velingen gedaan. 

7.1 Metbode en programmatuur 

De gekozen methode, de geconjugeerde-gradiënt-methode, 

is geschikt om de optimaliseringen uit te voeren. Het blijkt 

echter dat een aantal aanpassingen nodig waren om tot de 

uiteindelijke oplossingen te kunnen komen. Dit komt waar

schijnlijk omdat de oorspronkelijke methode teveel uitgaat 

van gladde en differentieerbare functies. Bij de berekeningen 

aan systemen met warmtepomp is hier zeker geen sprake van. 

Door de iteratieve berekening ontstaat een discontinuïteit 

zodra er net één iteratieslag meer of minder nodig is om tot 

convergentie van de warmtepompberekening te komen. Ook zijn 

er discontinuïteiten bij het in- of uitschakelen van zowel de 

warmtepomp als bepaalde flows. Het vermoeden bestaat dat in 

deze gevallen de actieve-set-strategie meer kwaad doet aan 

het optimaliseringsproces dan dat het de optimalisering 

versnelt. Uiteindelijk zou wel eens een gewone gradiëntmetho

de zonder actieve-set-strategie het beste kunnen zijn. 

Het is duidelijk dat in de programmatuur nog veel man

kracht gestoken kan worden. Er zou dan overwogen kunnen 

worden om een andere programmeertaal dan Fortran te kiezen. 

In deze taal zijn af en toe ingewikkelde constructies nodig 

om dingen te doen die in moderne programmeertalen zeer een

voudig zijn. Bovendien kunnen in de nieuwere versies van 

Fortran, bepaalde structuren in de algoritmes zoals een 

eenvoudige loop op zeer veel versebi !lende manieren worden 

geprogrammeerd. De overzichtelijkheid en de structuur van de 

programmatuur zou gebaat zijn bij een taal waarin alles kan 

geïmplementeerd worden, en dan liefst op maar één manier. 
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7.2 Systeemkeuzen en vuistregels 

De keuze van het syteem en de syteemparameters in dit 

verslag zijn gebaseerd op energetische overwegingen, en de 

economie heeft hierbij slechts een kleine rol gespeeld. 

Alleen het toevoegen van een bodemopslag aan het systeem zou 

een nog grotere energiebesparing geven. Voor de keuze van een 

systeem in bepaalde omstandigheden moeten de economische 

relaties tussen de keuzen omtrent het systeem en de kosten 

per jaar daarvan bekend zijn. In dat geval kunnen voor diver

se systeemconfiguraties de belangrijkste parameters (WP, Ac, 

Uc en Mvat) meegeoptimaliseerd worden. Als we uitgaan van de 

huidige energieprijzen zal het waarschijnlijk blijken dat een 

systeem met bodemopslag te duur is. Ook zal dan blijken dat 

de in het verslag gekozen systeemparameters te groot zijn. 

Voor het bepalen van vuistregels is het echter zeer 

handig om een te groot gedimensioneerd systeem te hebben, 

want beperkingen aan de capaciteit van het systeem maken het 

moeilijker om de vuistregels te destilleren onafhankelijk van 

de invloed van die beperking. Voor een systeem zonder beper

kingen geldt als hoofdvuistregel: Probeer in de komende 24 

uur evenveel energie te produceren als in die 24 uur nodig 

is. 

De gevonden vuistregels zijn een stuk eenvoudiger dan 

het geval zou zijn zonder periodieke randvoorwaarden. Door 

deze randvoorwaarden is het tijdstip waarop de warmte wordt 

geproduceerd ontkoppeld van het tijdstip waarop deze warmte 

wordt gebruikt. 

7.3 Aanbevelingen t.a.v. het project 

Voor dit project lijkt het mij duidelijk dat goede 

optimale sturingen gegenereerd kunnen worden die door toe

voeging van de periodieke randvoorwaarden een stuk reëler 

zijn geworden. 

Met de nu opgebouwde kennis en ervaring kunnen ook 

praktijkvoorbeelden worden bestudeerd. In dit verband is een 

zeer flexibele opzet van de programmatuur natuurlijk een 
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vereiste. In eerste instantie kan worden geprobeerd om bij 

een bestaande installatie de nu toegepaste sturing te verge

lijken met de dynamische of periodiek optimale. De programma

tuur zou in zeer flexibele opzet nog een interessante spin

off kunnen hebben voor andere zeer lastige optimaliserings

en minimaliseringsproblemen. 

De gevonden vuistregels zijn nog niet helemaal compleet. 

Bij de koude maanddagen kunnen we de sturing van het toeren

tal wel bepalen (met Figuur 6.4), maar voor de flows hebben 

we nog geen vuistregels. Voor de warme maanddagen zijn de 

verbanden tussen Te en Fcd wel gekarakteriseerd maar nog niet 

gekwantificeerd. Voor de maanddagen in het overgangsgebied 

tussen deze twee bestaat we 1 een vermoeden hoe we de al 

gevonden vuistregels moeten combineren, maar er zijn geen 

resultaten die dat bevestigen. Als laatste toevoeging moet er 

nog een vuistregel komen die aangeeft hoe we het systeem 

moeten sturen als we tegen de beperking van de capaciteit 

aanlopen. 

Als we nauwkeuriger optimaliseren, bijvoorbeeld met het 

marginale rendement uit Hoofdstuk 6, kunnen ook deze vuistre

gels worden algeleid. Dan is er een set van vuistregels 

ontstaan waarmee we een systeem in de praktijk kunnen sturen. 
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A. Appendix 

A.l Moeilijkheden bij het optimaliseringsproces 

Het berekenen van optimale sturingen noemen we het 

optimaliseringsproces. Het blijkt dat we dit proces van 

dichtbij moeten volgen en de resultaten kritisch moeten 

beschouwen. Een aantal vragen spelen hier een rol: 

1. Doet de programmatuur wat hij moet doen, met andere 

woorden zijn er geen programmeerfouten, numerieke insta

biliteiten etc. die aanleiding geven tot slechte resul

taten? 

2. Zijn de gradiënten klein genoeg en is dat ook de reden 

waarom de berekening is gestopt of zijn er andere rede

nen? 

3. Hangt de gevonden sturing niet te sterk af van de start

sturing (is deze hierin nog te herkennen) en is het 

resultaat hetzelfde als bij een andere startsturing? 

4. Zitten op de gevonden sturing fysisch onverklaarbare 

pieken en waar zijn die in het optimaliseringsproces 

ons taan? 

5. Levert bij periodieke optimalisering, de sturing ook 

gelijke begin- en eindtoestand op of is die niet gecon

vergeerd? 

A.l.l Robuustheid programmatuur 

Sinds het werk van Meerman [MEE86] en Van Stiphout 

[STI83] is er vee 1 veranderd in de programma tuur. Dit is 

gedaan om rekentijd te besparen, de programmatuur te veralge

meniseren en om onjuistheden of niet reeële aannames te 

verwijderen. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat bepaalde subroutines 

ingewikkelder werden en er dus ook meer fout kan gaan. Een 

ander probleem bij deze veranderingen is dat het testen van 

de programmatuur, voor alle mogelijke toestanden waarin deze 

kan komen, nauwelijks mogelijk is. Het blijkt namelijk dat er 

tijdens de optimalisering steeds bijzondere toestanden 
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voorkomen. Hierbij kunnen dan onverwacht numerieke instabili

teiten optreden (zoals delingen door het verschil van twee 

variabelen die een bijna identieke waarde hebben). Een ander 

voorbeeld is de gradiënt, die meestal de oorzaak is als het 

optimaliseringsproces vastloopt. Algemeen kan worden gezegd 

dat een modulaire opbouw van de programmatuur en goede test

mogelijkheden zeer belangrijk zijn. Bovendien mag het niet 

voorkomen dat de simulatie zodanig vastloopt dat het hele 

optimaliseringsproces wordt onderbroken. Maar uiteindelijk 

zal de praktijk van het optimaliseren laten zien of de pro

grammatuur voldoet. 

A.1.2 Geen dalende lunetionaal in zoekrichting 

Een belangrijk probleem, dat optreedt tijdens het opti

maliseringsproces, is dat in de zoekrichting geen dalende 

funktienaal wordt gevonden. Dan wordt bij de lijnminimalisa

tie het interval, waarin het minimum wordt gezocht, steeds 

gehalveerd en wordt ook steeds een functionaal gevonden die 

hoger is dan de tot nu toe laagste waarde. De oorzaak hiervan 

moet gezocht worden bij de lokale geldigheid van de analy

tisch berekende gradiënt. Hierbij kan het voorkomen, dat de 

gradiënt slechts juist is op een zodanig klein interval, dat 

de lijnminimalisatie daar niet binnen komt. Dan zal volgens 

de gradiënt de functionaal toch nog moeten dalen maar deze 

daling wordt niet meer gevonden door de lijnminimalisatie. 

Bij numerieke differentiatie is dit interval meestal voldoen

de groot. In Figuur A.l.l wordt het een en ander nog eens 

geïllustreerd. 
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Figuur A.l.l In deze grafiek is aangeven het verloop van de 
funktionaal in een bepaalde zoekrichting. Aange
geven is ook in welk interval (i) de analytische 
gradiënt geldig is en op welke punten (1-5) de 
lijnminimalisatie een lagere funktienaal pro
beert te vinden. 

Een andere oorzaak (die samenhangt met de lokale geldig

heid van de analytische gradiënt) van dergelijke problemen is 

een soort ruis die op de functienaai staat. Dit komt doordat 

bij de iteratieve berekeningen (van met name de warmtepomp) 

een sprong in het aantal iteratieslagen, dat nodig is om tot 

convergentie te komen, een discontinuïteit geeft in de resul

taten en met name in de functionaal. In dit geval kunnen ook 

bij numerieke gradiënten problemen onstaan. 

A.1.3 Lokale minima 

Het is bij minimaliseringsproblemen zoals dit optimali

seringsprobleem, te verwachten dat lokale minima zullen 

optreden. Dit is in de praktijk dan ook gebleken. De start-
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sturing heeft hier een belangrijke invloed op. Een lokaal 

minimum dat gemakkelijk kan optreden is het volgende. Een 

bepaalde actie A, bijvoorbeeld het met de collector opwarmen 

van een hoeveelheid water, vindt plaats op tijdstip tl. Op 

tijdstip t2 vindt een heel andere actie B plaats, bijvoor

beeld met gebruik van warmtepomp: 

Actie A: Fcd > 0 en Nk = 0 

Actie B: Fcd = 0 en Nk > 0 

Stel nu dat het energetisch beter zou zijn om deze twee 

acties om te wisselen, dan zal in de meeste gevallen het 

optimaliseringsproces niet in staat zijn om deze te verwis

selen. Deze verwisselling zou op een continue manier moeten 

plaatsvinden, maar wordt meestal belemmerd door een zogenaam

de bergkam. In Figuur A.l.2 is iets dergelijks geïllustreerd: 

bij een hoge Nkt 2 en lage Nktl is een lokaal minimum terwijl 

het globale minimum bij een hoge Nktl en lage Nkt 2 ligt. 

Nktl 

t ~ 

F=3 

F=2 

tl t2 

Figuur A.l.2 In deze grafiek is links uitgezet het toerental 
Nk tegen de tijd. Rechts is aangegeven hoe de 
functionaal verloopt als functie van de toeren
tallen op tl en t2. Duidelijk is de bergkam te 
zien. 
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A.1.4 Pieken op de sturing 

Vaak treden er pieken op in de gevonden sturing. Dit is 

vervelend omdat in de praktijk een wilde sturing niet zal 

worden geaccepteerd zonder een fysische verklaring. Deze 

pieken zijn ook niet te vangen in vuistregels. In Figuur 

A.l.3 is een sturing getoond zoals die soms uit het optimali

seringsproces komt. 

2.!10 

1.28 

-t..ar 

0 I i2 il 10 24 0 I l2 MI • 14 
TLI) (lUIJ TLit ... 

Figuur A.1.3 Een sturing met veel pieken zoals die soms wordt 
gevonden door het optimaliseringsproces. 

Het blijkt dat, als we deze pieken weghalen (peaksha

ving) het optimaliseringsproces weer verder gaat en ook weer 

een lagere functionaal vindt. De verklaring voor deze pieken 

die samenhangen met lokale minima, is dat tijdens het optima

liseringsproces in eerste instantie veel winst wordt behaald 

met het creëren van deze piek terwij 1 deze later in het 

proces niet meer nodig is. Een mogelijke oplossing is het 

toevoegen van een straffunctie voor de grilligheid van de 

sturing aan de functionaal. Deze moet dan ook in de gradiënt

berekening verwerkt worden. Dit is niet geprobeerd. 
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A.1.5 Convergentie simulaties bij periodieke randvoorwaarden 

Bij periodiek randvoorwaarden wordt er van uitgegaan dat 

de periodieke optimale sturing altijd een convergerende 

periodieke simulatie heeft. Omdat het optimum vaak alleen 

maar in limiet benaderd zal worden komt bet ook voor dat de 

begin- en eindtoestand niet helemaal gelijk zijn. Door de 

periodieke simulaties een lage toestand als startwaarde mee 

te geven zal dit alleen voorkomen bij een lichte overproduk

tie van warmte. 
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A.2 Achtergronden van {ver)nieuw{d)e subroutines 

In een deel van de programmatuur zijn dingen veranderd 

en/of uitgebreid. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op bepaalde 

achtergronden, die nadere uitleg behoeven. Er wordt van 

uitgegaan dat de lezer bekend is met de begrippen en theorie 

uit Hoofdstuk 2. De wijzigingen waarop in dit deel van de 

appendix wordt ingegaan, zijn samengevat in Tabel A.2.1. 

routine functie wijziging 

INIT Initialisatie Verschuiven van overbodige 

grenzen 

CHECK U Controle sturing Correctie sturing d.m.v. 

minimalisatie 

DYNSYS Numerieke gradiënt Gebruikmaking van bestaande 

routines 

DYNOPT Optimalisering Controle opties 

gestructureerd en toegevoegd 

Tabel A.2.1 Lijst van belangrijke wijzigingen in de program
matuur 

A.2.1 INIT 

In INIT wordt aangegeven wat het toegestane domein is 

voor de stuurgrootheden. Hierbij worden ook de scheve beper

kingen (beperkingen aan afgeleide grootheden) vastgelegd. De 

beperkingen kunnen worden opgegeven in fysische grootheden. 

Hieruit wordt dan de schaling van de stuurgrootheden en de 

zogenaamde beperkingsma tri x C berekend. Deze matrix is 

zodanig dat de beperkingen als volgt geschreven kunnen wor

den: 

(A.2.1) 
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Hierin is: 

c De beperkingsmatrix 

!! De stuurvector 

{C!!)iDe waarde de .de beperking van 1 

l. De ondergrens van de i de beperking 
1 

h. De bovengrens de .de beperking van 1 
1 

Alle stuurgrootheden worden zodanig geschaald dat zij 

voor de optimaliseringsprogrammatuur lopen van -1 tot +1. 

A.2.1.1 Overbodige grenzen 

Het kan zijn dat bepaalde grenzen overbodig worden door 

aanwezigheid van andere grenzen. Dit kan op twee manieren 

{zoals ook geschetst in Figuur A.2.1): 

1. Een bepaalde grens kan nooit gedetecteerd worden door 

aanwezigheid van andere grenzen. 

2. Een bepaalde grens kan wel bereikt worden maar hij kan 

niet overschreden worden zonder andere te overschrijden. 

Hij is dus niet nodig maar hij kan wel worden gedetec

teerd. 

overbodige grens 

" 
' -. 

·' -, 

' 

toegestaan 
gebied 

,{ 
overbodige grens 

toegestaan 
gebied 

. .' .. / . .. ·' ·' / /' //r // //· / . . . / ~ 

Figuur A. 2. 1 Overbodige grenzen. De overbodige grens in de 
linker figuur geeft geen problemen, die in de 
rechter figuur kan echter wel problemen geven. 
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Deze laatste situatie kan problemen geven bij de projec

tie van de gradiënt en bij de beslissing om bepaalde grenzen 

te verlaten. Dit komt omdat de doorsnede van de actieve 

beperkingen overbepaald is, zodat als er een grens wordt 

verwijderd uit de actieve set er niets gebeurt. Om deze reden 

is in INIT een stuk programma opgenomen dat de grenzen uit 

categorie 2 verschuift zodat ze in categorie 1 vallen. 

A.2.1.2 Verschuiving van overbodige grenzen 

De methode is erop gebaseerd dat grenzen van categorie 2 

alleen voorkomen bij één scheve beperking in combinatie met 

een aantal rechte beperkingen. Een situatie waarbij meerdere 

scheve beperkingen elkaar overbodig maken is met deze methode 

niet gedekt. 

Het algoritme luidt: 

for r=mmax+1 to rmax 

i = 0 

for m=1 to mmax 

if C(m,r)#O then 

i = i +1 

w(i)=m 

endif 

next m 
. . 2i 
11 = 

(alle scheve beperkingen) 

(tel het aantal bijbehorende rechte 

beperkingen en registreer ze) 

for 1=1 to ii (alle hoeken van rechte beperkingen) 

(bereken waarde scheve beperking in deze hoek) 

if (scheve beperking actief) then 

(bereken inproduct tussen elke rechte en de 

scheve beperking) 
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else (verschuif rechte beperking met posositief 

inproduct) 

endif 

endif 

next 1 

next r 

Het verwijderen van overbodige beperkingen kan ook 

geschieden tijdens het optimalisatieproces. Dit heeft het 

voordeel dat in alle voorkomende situaties direkt de overb~

dige grens wordt verwijderd. Het nadeel is dat dan tijdens 

het optimalisatieproces de grenzen kunnen veranderen zonder 

dat dit opgemerkt wordt terwijl zij wel invloed kunnen heb

ben. 

A.2.2 CHECKU 

CHECKU doet de controle op de stuurvector. welke ondanks 

andere maatregelen toch grenzen zou kunnen overschrijden. En 

bij een zelf opgegeven startsturing kan het soms moeilijk 

zijn te voldoen aan alle (met name scheve) beperkingen. 

Hiervoor is een deelprogramma toegevoegd dat een niet 

toegestane sturing zodanig corrigeert dat deze wel toegestaan 

is. Dit gebeurt door vanuit een sturing die wel toegestaan is 

(u t) te proberen om zo dicht mogelijk bij de opgegeven -star 
sturing (1!..

0
) te komen, onder de voorwaarde dat de sturing 

toegestaan blijft. Per tijdstap komt dit neer op het minima

liseren van de afstand tot die opgegeven sturing en wel onder 

dezelfde beperkingen als het eigenlijke optimaliseringspro

bleem. Hierom en omdat we ook een soort gradiëntmethode 

toepassen, kunnen een aantal routines van de bestaande pro

grammatuur gebruikt worden. We minimaliseren : 

F(!:!..):= ~l!:!..-!:!..0 1 2 onder gegeven beperkingen. (A.2.2) 
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de gradiënt is: g_(y.): = ~~ = u-u - -o 
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(A.2.3) 

de zoekrichting is: 2(~)== -gproj = -(~0-~)proj (A.2.4) 

Met deze methode lukt het om in ongeveer m slagen het 

minimum te vinden. De stapgrootte mag niet groter worden dan 

één omdat we anders te ver zoeken. Het algoritme ziet er als 

volgt uit: 

for n=l to nmax 

for r=l to rmax 

som = (C * u ) -n r 
if (som>h ) or (som<l ) then corrigeren = true r r 

next r 

if corrigeren then 

begin 

~o = ~(n) 

!! = !!start 
until g_ = Q. do 

begin 

&=~o-~ 

~ = -g_ . (geprojecteerd op actieve set in ~) 
-proJ 
= maxs t (~. ~) a ma x 

stap = max(l,a ) ma x 
~ = ~ + stap * ~ 

enddo 

endif 

next n 

Om de methode algemener te maken moet een methode gevon-

den worden om een eerste we 1 toegestane sturing, u te -start 
bepalen uit de beperkingen. Het corrigeren van de sturing is 

geschetst in Figuur A.2.2. 
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Figuur A.2.2 Het corrigeren van de sturing. In het twee
dimensionale vlak wordt de sturing hier in twee 
slagen gecorrigeerd 

A.2.3 DYNSYS 

DYNSYS berekent de numerieke gradiënten zoals beschreven 

in Paragraaf 3.4. Deze routine is aanzienlijk vereenvoudigd 

en betrouwbaarder geworden door het gebruiken van de routine 

MAXST, die aangeeft of en zo ja tot hoever de sturing in een 

bepaalde zoekrichting veranderd mag worden. 

Het algoritme is als volgt: 
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J 
ef 

eps = 2 * 1 + IFI 

Fo = sim(g.) 

for n=l to nmax 

for m=l to mmax 
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a = maxst(~.~(n,m)) ma x ( e(m,n} = ei uit §3.4} 

stpl = min(eps,a } ma x 

if (stpl>O} then 

begin 

end 

~· = ~ + ~(n,m} 

Fp 1 = s i m ( ~' } 

gpl = Fpl-Fo 
stpl 

else gpl = 0 

endif 

a = maxst(~.-~(n,m}} ma x 

stmi = min(eps,amax> 

if (stmi>O} then 

begin 

end 

~· = ~ - ~(n,m} 

Fm i = sim(~'} 
Fmi-Fo 

gmi = stmi 

else gmi = 0 

endif 

do correcties (zie Tabel A.2.2} 

next m 

next n 

Er worden in eerste instantie twee enkelzijdige gradiën

ten berekend namelijk: 

gpl = 
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F(!!)-F(!!+E.ei) 
grni = 

g -i -

De tweezijdige gradiënt is dan: 

gpl + gmi 

2 
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Omdat de zo berekende gradiënt voor optimaliseringen 

gebruikt zal worden blijken in bepaalde gevallen correcties 

nodig te zijn op de tweezijdige differentieformule. De be

langrijkste wijziging betreft het geval dat in twee tegen

overgestelde richtingen de functionaal groter wordt, dit is 

de zogenaamde dalvouw. De gradiënt zal dan in het algemeen 

ongelijk nul zijn, zodat de optimalisering zal gaan zoeken in 

een van de twee richtingen en dan waarschijnlijk geen dalende 

functionaal zal vinden. We noemen dit Methode_!, in pseudo

algol: 

if (gpl>O) and (gmi<O) then gi=O 

Hier komt nog bij wat er gebeurt als de gradiënt eigen

lijk slechts eenzijdig berekend kan worden. Dan is gpl res

pectievelijk gmi gelijk aan nul, dus: 

if gpl=O then g.=gmi 
1 

if gmi=O then g.=gpl 
1 

We kunnen echter de gradiënt ook helemaal toespitsen op 

de optimalisering door steeds de steilst dalende richting te 

kiezen voor de gradiënt zodat in het geval van twee dalende 

richtingen ook een goede zoekrichting wordt gevonden. We 

noemen dit Methode_2. In pseudoalgol: 

if (gpl(-gmi) then g. = gpl 
1 

else g. = gmi 
1 
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Verder blijft de correctie voor een dalvouw uit Metho

de_! gehandhaafd. In Tabel A.2.2 worden de effecten van beide 

methodes aangegeven. 

verloop gmi gpl Meth_l Meth....2 Opmerking 
F + gi gi -

' • ' - - - gpl 

' . - - 0 gmi 0 

' . / - + 0 0 dalvouw 

- . 
' 

0 - gpl gpl 

- . - 0 0 0 0 

- . / 0 + gpl 0 

/ . ' + - +/- steilste bergkam 

/ . - + 0 gmi gmi 

/ . / + + + gmi 

Tabel A.2.2 De effecten van de in DYNSYS te nemen maatrege
len op de uiteindelijk bepaalde gradiënt. 

A.2.4 DYNOPT 

DYNOPT is het hoofdprogramma van de optimaliseringspro

grammatuur. Hierin is de geconjugeerde gradiëntmethode geïm

plementeerd. Hoewel het eigenlijke algoritme eenvoudig is 

(zie Hoofdstuk 3), wordt het een stuk ingewikkelder om in 

geval van problemen (zie A.l) bepaalde (ad hoc) maatregelen 

te nemen. Deze maatregelen (die hierna beschreven worden) 

kunnen zijn: numerieke gradiëntberekening, kleinste toerental 

gradiënt, het voortijdig loslaten van bepaalde grenzen en 

resetten van de geconjugeerde gradiëntmethode. Verder is er 
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in verband met de rekentijd nog bezuinigd op het aantal 

gradiëntberekeningen. 

In het navolgende zullen die maatregelen besproken 

worden en wordt aangegeven onder welke konditles ze wel en 

niet toegepast kunnen worden. Eerst komt echter de detectie 

van de problemen aan de orde. 

Intervalhalvering mislukt 

De (geconjugeerde) gradi ën tme thode komt vast te zit ten 

als in de zoekrichting geen lagere functionaal meer wordt 

gevonden. De lijnminimalisatie past steeds intervalhalvering 

toe. echter zonder succes ( 1 n terval zesmaal gehalveerd). Er 

wordt geen lagere functionaal gevonden. In dit geval kunnen 

volgens een bepaalde strategie maatregelen genomen worden. 

Resetten van de geconjugeerde gradiëntmethode 

Deze maatregel komt neer op het tijdelijk toepassen van 

de gewone gradiëntmethode. We noemen dit het resetten van de 

grad iën tme thode. Er vanuit gaande dat we een geconjugeerde 

gradiënt hebben gebruikt om de zoekrichting te bepalen kunnen 

we deze maatregel in de volgende gevallen nemen: 

1: Het inprodukt van de zoekrichting en de gradiënt is 

negatief en dan zal dus de functionaal in de zoekrichting 

niet dalend zijn. 

2: Als de actieve set verandert. doordat er een nieuwe 

grens bijkomt. dan gaan we optimaliseren in een andere sub

ruimte. 

3: Als. zoals aangegeven in de vorige paragraaf de 

lijnminimalisatie mislukt. 

De kleinste NK-gradiënt 

Dit is een empirisch gevonden en systeemafhankelijke 

methode die soms een zoekrichting oplevert waarin wel een 

lagere functionaal gevonden wordt. Het komt erop neer dat we 

in de zoekvector het element waarbij de gradiënt naar het 
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toerental het kleinst is ongelijk aan nul laten. De overige 

elementen projecteren we ook op nul (behalve eventueel voor 

die tijdstappen waar de warmtepomp uit staat). 

Loslaten van grenzen 

Omdat de actieve set pas verandert als de optimalisatie 

in de subruimte gelukt is (dat wil zeggen dat de geprojec

teerde gradiënt kleiner is dan een bepaald criterium), lijkt 

het een mogelijkheid om in geval van problemen deze actieve 

set ook te veranderen. Normaal gebeurt dit op grond van 

Lagrange mul t ipl i ca toren, echter als de geprojecteerde gra

diënt nog niet de nulvector is, is de bruikbaarheid van de 

multiplicatoren twijfelachtig. Daarom kijken we in dit geval 

naar de inprodukten van de normalen op de actieve beperkingen 

(het toegestane gebied inwijzend) met de gradiënt. Indien 

deze aangeven dat een grens niet overschreden zal worden 

indien we er niet meer op projecteren, laten we deze los. 

Numerieke gradiënt berekening 

In de praktijk van het optimaliseren van het hier beke

ken systeem blijkt dat indien we in probleemgevallen een 

numerieke gradiënt berekenen met DYNSYS (zie A.2.3) deze soms 

zodanig afwijkt van de analytisch berekende gradiënt, dat in 

de hiermee bepaalde zoekrichting wel een dalende functionaal 

gevonden wordt. Dit hangt waarschijnlijk samen met de maatre

gelen (zie A.2.3) die in DYNSYS genomen worden in zogenaamde 

dalvouwen en met de lokale geldigheid van de analytische 

gradiënt. 

Besparen op gradiënt berekeningen 

Zolang er geen problemen 

redelijk verloopt kunnen we op 

zijn en de optimalisering 

de rekentijd besparen door 

verder te gaan met een oude gradiënt, indien er sprake is van 

een randminimum. We projecteren de gradiënt dan opnieuw op de 

nieuw ontstane actieve set en gebruiken hem voor de zoekvec-
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tor in de nieuwe subruimte. Dit blijkt inderdaad grote 

besparingen op de gradiëntberekening te geven, vooral in het 

begin van een optimaliseringsproces. Er moet echter wel 

bijgehouden worden of de laatst berekende gradiënt bij de 

huidige sturing is berekend. Is dat niet zo dan kan in geval 

van problemen alsnog een gradiënt bij de huidige sturing 

berekend worden. 

Algoritme DYNOPT 

Alle maatregelen worden volgens een bepaalde strategie 

genomen; het volgende algoritme op de volgende bladzijde, in 

Figuur A.2.3, laat dat zien. Met het zetten van de switches 

wordt bedoeld het bepalen welke opties gebruikt worden. Dit 

gaat op de manier zoals hiervoor is vermeld. 
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Nee ___ ./ 
--+-----<.,____ Sturing goed ? 

Ja 

/ ' Ja (_~turing onveranderd;_';.·---. 

Nee 

~ Gr•diên t I •;:•ko•••/>--'N.:ce::....e=---+----~ 
( Numer1ek gradiënt?:~a 

Bereken maximale stap 

Figuur A.2.3 Het flowdiagram van DYNOPT, 
switches wordt gekozen welke 
moeten worden 
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A.3 Periodieke randvoorwaarden 

In deze appendix wordt dieper ingegaan op de periodieke 

randvoorwaarden. In de eerste paragraaf (A.3.1) wordt, aan de 

hand van een bedrijfskundig voorbeeld, een systeem met pro

duktie en voorraad van goederen, geïllustreerd wat de invloed 

is van vaste beginvoorwaarden en periodieke voorwaarden. In 

A.3.2 worden de resultaten getoond van optimaliseren van de 

sturing van het gegeven systeem, zowel bij Uc=5 als Uc=15. In 

de laatste paragraaf van deze appendix (A.3.3), wordt aange

geven hoe de programmatuur veranderd is om ook met periodieke 

randvoorwaarden te kunnen rekenen. 

A.3.1 Voorbeeld eenvoudig systeem 

Om de invloed van een vaste begintoestand aan de ene 

kant en periodieke randvoorwaarden aan de andere kant te 

illustreren is een eenvoudig bedrijfskundig systeem als 

voorbeeld genomen (zie ook [BAZ87]). 

Het gaat om de produktie van een bepaald produkt dat (om 

het eenvoudig te houden) slechts met één constante produktie

snelheid kan worden geproduceerd. Het vraagpatroon heeft een 

sterke fluctuatie, zoals bijvoorbeeld bij seizoensafhanke

lijke produkten. Verder is er een opslagmogelijkheid, de 

voorraad, waarin kosteloos en voor lange duur produkten 

kunnen worden opgeslagen. Voor het geval er niet aan de vraag 

is voldaan, kost dat voor elk niet geleverd produkt anderhalf 

maal de kosten van het gewoon geproduceerde produkt, omdat er 

dan noodproduktie plaats moet vinden. In Figuur A.3.1 is het 

systeem geschetst. De bedoeling is om de kosten te minimali-

seren. 
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NPk 
,,KOSTEN ( J) ,, Noodproduktie 

(NP} 

Pk 

Gewone produktie (P} Voorraad Vraag 
{constant) {V) {G) 

Figuur A.3.1 Schets van het bedrijfskundige systeem. NPk 
geeft de kosten verbonden aan noodproduktie 
weer, terwijl Pk de kosten van de gewone produk
tie weergeeft. 

We onderscheiden nu twee gevallen. waarin een optimaal 

produktienivo gezocht moet worden. In het ene geval gaan we 

uit van een vaste beginvoorraad; dit is te vergelijken met de 

vaste begintoestand. In het andere geval laten we de begin

voorraad vrij als hij maar gelijk is aan de eindvoorraad. Wij 

kijken naar de periode van een jaar waarvan de vraag verloopt 

als in Figuur A.3.2 is geschetst. 

G 

l 

Gmax 

0 
I 

2 
I I 

4 6 8 10 12 

----+ maanden 

Figuur A.3.2 De vraag als functie van de tijd, de eerste 
helft van het jaar is de vraag maximaal. in de 
tweede helft van het jaar is deze nul. 

Vaste begintoestand 

Optimaliseren met een vaste begintoestand is in dit 

verband te zien als volgt: De bedrijfsleider begint met een 

lege fabriek, dat wil zeggen geen voorraad ofwel een lage 

begintoestand. Zijn opdracht is om met het gegeven systeem zo 

min mogelijk kosten te maken in het komende jaar. Wat er aan 

het einde van het jaar achterblijft levert niets meer op. Wat 
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zijn nu de mogelijkheden: 

a. Aan de vraag voldoen: Hiervoor moet de produktiesnelheid 

gelijk zijn aan de maximale vraagsnelheid in het eerste 

halve jaar want er is geen beginvoorraad. Alles wat 

echter in de tweede helft wordt geproduceerd levert 

niets meer op. Dus de kosten zijn tweemaal de produktie

kosten van wat de kosten zouden zijn als we niets teveel 

zouden produceren. 

b. Niets produceren: Als we niets produceren kost dat 

anderhalf maal zoveel als wat de kosten zouden zijn als 

we precies zouden produceren wat de vraag was. 

Deze bedrijfleider komt dus tot de conclusie dat met dit 

systeem zonder beginvoorraad (en zonder iets te krijgen voor 

zijn eindvoorraad), hij beter niet kan produceren. In dit 

geval is de optimale constante produktiesnelheid nul. 

Periodieke voorwaarden 

Bij periodieke voorwaarden zeggen we tegen de bedrijfs

leider: Je kunt elke beginvoorraad krijgen die je wilt onder 

de strikte voorwaarde dat je een precies even grote eindvoor

raad achterlaat. Voor hem is het eenvoudiger: als hij precies 

produceert wat de vraag is, kunnen de fluctuaties in die 

vraag opgevangen worden door de voorraad. Dat betekent dat de 

produktiesnelheid precies de helft is van de maximale vraag

snelheid. De kosten zijn dus precies de minimale kosten om 

aan de vraag te voldoen. De beginvoorraad die hij nodig heeft 

zal gelijk moeten zijn aan de helft van de totale vraag. In 

Figuur A.3.3 zijn de alternatieven geschetst met het verloop 

van de voorraad daarbij. 
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a) 
t t 

Prod. Voorraad 

t ---+ t ---+ 

b) 
t t 

Prod. Voorraad 

t ---+ t ---+ 

perio-~ diek 
Prod. t-----------

~----------
t ---+ t ---+ 

t ~ ~ ~ kosten ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
a b per. 

Figuur A.3.3 De alternatieven voor de sturing en de gevolgen 
daarvan voor de voorraad en de kosten. 

Het hierboven beschreven systeem heeft een groot aantal 

parallellen met het thermisch energiesysteem zoals in Hoofd

stuk 2 is beschreven. De vraag is afhankelijk van de tijd 

volgens een vast patroon: s'avonds en s'nachts meer dan 

overdag. Er is een mogelijkheid tot opslag van het geprodu

ceerde, de warmte, namelijk het korte-termijn-vat. In geval 

van nood word er gebruik gemaakt van de bijstookinstallatie, 

tegen hogere kosten, dit is te vergelijken met de kosten van 

noodproduktie. Zoals in de volgende paragraaf zal blijken, 

moet die mogelijkheid bij optimaliseren met een vaste begin

toestand ook worden gebruikt. 
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A.3.2 Resultaten periodieke opti•alisatie 

In deze paragraaf staan alle opt i mal i ser ingsresu 1 ta ten 

voor de twaalf maanddagen. In de bovenste helft staat steeds 

de gevonden sturing bij Uc=5 en in de onderste helft Uc=15. 
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A.3.3 Achtergrond periodieke programmatuur 

Zoals in Hoofdtuk 4 al is vermeld, zijn er een aantal 

wijzigingen aan de programmatuur nodig om met periodieke 

randvoorwaarden te kunnen rekenen. De belangrijkste aanpas

sing zit in de simulatieroutine en er zijn een aantal zaken 

veranderd met betrekking tot de gradiëntberekening. 

Simulatie 

De simulatieroutine moet langer dan aanvankelijk simule

ren, namelijk totdat de begin- en eindtoestand gelijk zijn 

geworden. Dit gebeurt door de simulatie van een periode 

meerdere keren te doorlopen en steeds te kijken of de eind

toestand gelijk is aan de begintoestand. Precies zoals het 

algoritme in Hoofdstuk 4 aangeeft. Op grond van de huidige 

resultaten zouden we het ook anders kunnen doen. We simuleren 

dan steeds over een tijdstap en vergelijken de toestand met 

die van dezelfde tijdstap van een periode terug. Dit levert 

bij het simuleren een kleine besparing op van gemiddeld een 

halve periode. Voor simulatie van sturingen met overproduktie 

simuleren we totdat een maximum aantal periodes is gesimu

leerd. De resultaten die we dan krijgen zijn al bij een veel 

hogere toestand berekend. Dit omdat de overproduktie van het 

maximaal aantal periodes zich allemaal in het vat (en dus de 

toestand) opstapelt. Daarom zou het beter zijn om ook per 

tijdstap te simuleren en te kijken of in de laatste periode 

geen bijstook meer is geweest en als dat zo is meteen te 

stoppen. Het algoritme wordt dan: 

- 96 -



APPENDIX 

k = 0 
k 

Until ({k > nmax) en <[l Qauxj=o) of (K(k) = K(k-nmax))) 

j=k-nmax+l 

do 

k = k + 1 

SIM(u,x,Qauxk,Qsk,Tak) 

end do 

Gradiëntberekening 

Voor de gradiëntberekening moet een stuk toegevoegd 

worden (aan de gradiëntberekening bij vaste begintoestand), 

namelijk de invloed die via de eindtoestand weer terugkomt in 

de begintoestanden van de volgende periodes. Dit is in de 

routine GRBPER gedaan. De schaling van de gradiënt is ook in 

een aparte routine gezet: GRBSCH. Samengevoegd ziet het er 

dan zo uit: 

SIMPER 

if (analytische gradiënt) then 

GRB 

if (periodiek) then 

GRBPER 

endif 

GRBSCH 

endif 

De berekening van de analytische gradiënt in GRB gebeurt 

hierboven pas na de convergentie van de simulatie, terwijl 

deze gradiëntberekening ook weer een simulatie inhoudt. 

Om nu aan te sluiten op de suggestie zoals die bij de 

simulatie is gedaan, zouden we die gradiëntberekening al 

vanaf het begin van de simulatie mee moeten laten lopen. Dit 

betekent dat delen van de gradiënt, die berekend zijn meer 

dan een periode voordat convergentie of overproduktie is 

geconstateerd, worden overschreven door nieuwe. We kunnen dan 

gelijk na de convergentie van de simulatie GRBPER aanroepen. 
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Symbolenlijst 

In de navolgende symbolenlijst zijn ook de voor de 

parameters gekozen waarden aangegeven. Een aantal variabelen, 

zoals tellers etc .. uit de algoritmes is weggelaten. 

Symbool Betekenis 

Ac Collectoroppvlak 

Ak Condensoroppervlak 

Av Verdamperoppervlak 

C Beperkingsmatrix 

Cb Evenredigheidsfactor gebruiker 

Cr Weerstandscoefficient 

(C~)i Waarde van de ide beperking 

Cw Soortelijke warmte water 

Waarde 

1000 

360 

600 

22222 

80 

4200 

ef Geschatte fout in de berekening van F 

F Geschaalde functionaal 

Fe Collectordebiet 

Fcd Bypass debiet langs de warmtepomp 

Fck Debiet om de Condensor voor te verwarmen 

Fd 

Fk 

Gevraagd debiet door de gebruiker 7.14 

Condensordebiet 

Fv Verdamper debiet 

g Gradiëntvector 

h Bovengrensvector 

H Exponentiële funktie voor warmtewisselaars 

i Teller periodes (iteraties) max: 6 

Eenheid 

W/K 

Js/kg 2 

J/kg 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

IQc Totaal ingevangen energie door de collector J 

IQd Totaal voor de gebruiker benodigde energie J 

IQgsau Totaal gasverbruik bijstook J 
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IQgswp Totaal gasverbruik warmtepomp J 

IQpomp Totaal energie verbruik van de pompen J 

IQ tot Totaal gebruikte energie J 

IQvat Totaal in het vat aanwezige energie J 

IQvat Totaal in de begintoestand aanwezige energie 
0 

J 

IQvat2 Totaal door warmtepomp en collector geleverde energie 

(= Quit) J 

j,k,l Teller 

~ Ondergrensvector 

L(i) Criterium bijdrage op tijdstap i 

m Teller stuurvariabelen 

mmax Totaal aantal stuurvariabelen 5 

Mvat Totale massa van het korte-termijn-vat 

100000 kg 

n teller aantal tijdstappen 

Nk Toerental warmtepomp omw/min 

nmax Aantal tijdstappen 24 

~ zoekvector 

Qc Totaal ingevangen energie door de collector J/s 

Qd Door de gebruiker gevraagd vermogen 

Qdmax Maximaal gevraagd vermogen 

Qgsau Gasverbruik bijstook 

Qgswp Gasverbruik warmtepomp 

Qin Qgswp + Qpomp 

Qpomp Energie verbruik van de pompen 

Qricht IQvat2 - IQd 

Qs Zonneirradiantie 
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J/s 

600 kW 

J/s 

J/s 

J/s 

J/s 

J/s 



Totaal gebruikte vermogen 

IQvat2 

SYMBOLENLIJST 

J/s 

J/s 

Qtot 

Qui t 

Qvat Door warmtepomp en collector geleverde vermogen 

Qwp 

r 

Door de warmtepomp geleverde vermogen 

Teller beperkingen 

rmax 

t 

Ta 

Tb 

Td 

Te 

Tic 

to 

Toe 

Tod 

Tov 

Totaal aantal beperkingen 

Tijdstip 

Omgevingstemperatuur 

Gewenste gebouwtemperatuur 

Gevraagde temperatuur gebruiker 

Equivalente omgevingstemperatuur 

Ingangstemperatuur collector 

Tijdstip waarop simulatie start 

Uitgangstemperatuurcollector 

Retourtemperatuur van de gebruiker 

Bodemtemperatuur van het vat 

TVTgem Gemiddelde vattemperatuur 

20 

Twb Temperatuurcorrectie ten gevolge van interne 

warmtebronnen 

T4 Uitgangstemperatuur condensor 

~ Stuurvector 

~0 Gegeven stuurvector (CHECKU) 

~start Toegestane sturing (CHECKU) 

UA 

Uc 

Vk 

WP 

Warmtetransmissiecoëfficiënt 

Verliesfactor collector 

Slagvolume zuigercompressor 

Eenheidsmaat voor warmtepomp 
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15324 

15 

0.006 

60 

J/s 

J/s 

s 

s 



x -o 

x -e 

x 
-p 

Y.. 

a 

a ma x 

At 

SYMBOLENLIJST 

Toestandsvector 

Begintoestand 

Eindtoestand 

Begin/eindtoestand periodiek 

Uitgangsvector systeem 

Storingsvector systeem 

Stapgrootte 

Maximale stapgrootte 

Factor bij geconjugeerde gradiëntmethode 

Periode tijd 24 uur 

~ Optimale stapgrootte voor numeriek differentieren 

~ Marginaal rendement 
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