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SAMENVATTING 

Het afstudeerwerk is verricht bij de vakgroep Systeem- en 

Regeltechniek. In deze groep wordt al enige jaren onderzoek 

verricht naar het dynamisch optimaliseren van Thermische 

Energie Systemen. 

Er is onderzoek gedaan naar een tweetal systemen. Configura

tie 1 bestaande uit: een collector, een warmtepomp, een korte 

termijn opslagvat en een lange termijn opslag. Configuratie 2 

bestaande uit: een collector, een korte termijn opslagvat en 

een lange termijn opslag. Er is geoptimaliseerd over een 

periode van een jaar met als doel de sturingen van de bodem 

zodanig te bepalen- bij een optimale instelling van de rest 

van de komponenten - dat het totale energieverbruik minimaal 

is. 

De reeds aanwezige optimaliseringsprogrammatuur was in die 

vorm niet geschikt voor dit systeem omdat te veel variabelen 

geoptimaliseerd moesten worden. De stuurruimte is verkleind 

door het definiëren van een set van sturingen, die geldig is 

voor een maand. Dit is gedaan omdat de temperatuur van de 

bodem gedurende een maand weinig verandert. De uurlijkse 

instellingen hebben invloed op het korte termijn vat en zijn 

bepalend of aan de warmtevraag op korte termijn voldaan kan 

worden. Er is een separate optimaliseringsmethode ontwikkeld 

waarbij de bodemsturingen in de jaaroptimalisering bepaald 

worden en de instellingen van de andere stuurvariabelen in 

korte dagoptimaliseringen. 

Van de met behulp van deze methode gevonden sturingen voor de 

bodem zijn praktijksturingen afgeleid. De praktijksturingen 

zijn voor configuratie 1, 5.4% en voor configuratie 2, 5.3% 

slechter dan de optimale sturing. Bij configuratie 1 is dit 

vooral te wijten aan een betere instelling van de overige 

komponenten dan de bodemsturing. 
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INLEIDING 

I 

~. INLEIDING 

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar het optimaliseren 

t dat wil zeggen het minimaliseren van het totale energiever

~ruik - van Thermische Energie systemen (TE-systemen). In de 

Jakgroep Systeem- en Regeltechniek wordt al sinds enige jaren 

onderzoek verricht naar dit soort systemen. Het onderzoek 

sluit aan bij eerder werk van 

~MEE86). 
Qe hier besproken systemen 
J . . 1 t . 
~ermlJn ops ag van warm e 1n 

van Delft [DEL85a) en Meerman 

maken gebruik van een lange 

de bodem. Het doel van het 

afstudeerwerk is het bepalen van de optimale stuurvariabelen 

~oor deze opslag en hieruit een sturing voor de praktijk te 

destilleren. 

De lange termijn opslag bestaat uit verticaal in de grond 

geplaatste pijpen. Door deze pijpen stroomt water dat warmte 

wisselt met de bodem. De bodem kan zo dus op- en ontladen 

torden. In voorgaand onderzoek naar optimale sturingen is 

~itgegaan van een eenvoudige beschrijving van de bodem. In 

4eze zogenaamde "open" systeembenadering wordt het water door 

de pijpen uniform over de bodem uitgesmeerd gedacht. 

~n dit verslag wordt uitgegaan van een "gesloten" systeem 

~enadering. Dit houdt in dat het model van de bodem uitgaat 
' 

~an pijpen, die op discrete afstand in de bodem zijn ge-

Plaatst. 

~n hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de con-

l
iguratie en de komponenten, waaruit deze is opgebouwd. Verder 

ordt ingegaan op een aantal beperkingen die zijn opgelegd aan 

e sturing. 
I 

Er is een methode ontwikkeld om de optimale sturing te 

~
epalen. Deze methode is gebaseerd op de geconjugeerde 

radientmethode en op een aantal aannamen die in hoofdstuk 3 

an de orde komen. 
' 

Hoofdstuk 4 omvat de resultaten van het onderzoek en de 

hieruit afgeleide praktijksturing. 

In het laatste hoofdstuk komen tenslotte de conclusies en 

aanbevelingen aan bod. 

2 



SYTEEMBESCHRIJVING 

2. SYSTEEMBESCHRIJVING 

2.1. Inleiding. 

De TE-systemen, die in dit verslag besproken worden, zijn 

opgebouwd uit een vijftal componenten. Deze componenten te 

weten: gebruiker, collector, warmtepomp, korte termijn 

opslagvat (KT-vat) en lange termijn opslag (LT-opslag) worden 

hieronder nader toegelicht. Op de LT-opslag wordt wat dieper 

ingegaan omdat dit de belangrijkste component is, gezien over 

een tijdsbestek van een jaar. Voor een uitgebreidere toelicht

ing van de overige componenten wordt verwezen naar eerder 

afstudeerwerk [MEE86]. 

De componenten worden verdeeld in twee groepen: 

bovengronds gedeelte, bestaande uit: gebruiker, collector, 

warmtepomp en KT-vat; 

-ondergronds gedeelte, bestaande uit: LT-opslag. 

Er is onderzoek verricht naar een tweetal configuraties van 

de componenten. 

Configuratie 1 

Configuratie 2 

gebruiker, collector, warmtepomp, KT-vat 

en LT-opslag. 

gebruiker, collector, KT-vat en LT-opslag. 

De configuraties met de verder in dit verslag gebruikte sym

bolen voor debieten, toerental van de warmtepomp, in- en 

uitgangstemperaturen en knooppunten worden in onderstaande 

figuren weergegeven. 

3 
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SYTEEMBESCHRIJVING 

2.2. Bovengronds gedeelte. 

2.2.1 Gebruiker. 

Het hele systeem dient voor de ruimteverwarming van een 

honderdtal woningen. Aangenomen wordt dat in alle woningen de 

zelfde warmtevraag is, zodat uitgegaan kan worden van een 

binnentemperatuur die geëist wordt in alle woningen. 

De binnentemperatuur moet zijn: 

's nachts (20.00 - 08.00 uur) Tb - 15 ·c. 
overdag (08.00 - 20.00 uur) Tb - 20 ·c. 

Het verwarminga systeem bestaat uit conventionele radiatoren, 

en wordt in eerste instantie gevoed door het korte termijn 

vat. Door de radiatoren stroomt een constant debiet, Fd. 

Indien de gevraagde energie niet door het KT-vat geleverd kan 

worden, dan wordt het water uit het vat door een e.v. ketel 

zodanig opgewarmd dat aan de vraag voldaan is. De e.v. ketel 

heeft een constant rendement van 80%. 

Indien het water uit het KT-vat te warm is kan het retour

water van het verwarmingssysteem gebruikt worden om het water 

op te mengen tot de gevraagde temperatuur. In deze situatie 

spreken we van bypass. 

Er wordt verder rekening meegehouden dat er in de woningen 

nog tal van andere warmtebronnen zijn, bijv. huishoudelijke 

apparaten, mensen, etc. Al deze warmtebronnen geven een 

temperatuureverhoging van een paar graden. In het model wordt 

dit in rekening gebracht door een temperatuureverhoging ÀTwb 

- 5 ·c. 
De warmtevraag Qd wordt berekend volgens: 

Qd - Cb · ( Tb - Ta - A Twb ) 

waarin: 

Cb 

Tb 

Ta 

evenredigheidsconstante 

gewenste gebouwtemperatuur 

omgevingstemperatuur 

5 

W I K 

·c > 

·c 

(2.1) 



SYTEEMBESCHRIJVING 

Twb temperatuurverhoging door warmtebronnen ( ·c ) 

Hierbij ordt aangenomen dat de warmtetransmissie van gebouw 

naar omg ving stationair is. 

De benod gde energie is ook op te schrijven als: 

Qd • Fd•cw·< Td- Tod) 

waarin: 

Td ingangstemperatuur ( ·c 
Tod retourtemperatuur ·c ) 
cw soortelijke warmte medium J I kg K 

Fd debiet door verwarmingssysteem kg I s 

(2.2) 

De conv ntionele radiatoren kunnen gemodelleerd worden met 

behulp an een quasi-stationaire warmtewisselaarsvergelij

king: 

Tod H·Td + (1 - H) •Tb (2.3) 

waarin: 

UA warmtetransmissiecoëfficiënt ( W I K ) 

Hieruit olgt voor de geëiste aanvoertemperatuur: 

Td- Tb+ Qd I (1-H)·cw·Fd (2.4) 

waarnam t (2.3) de retourtemperatuur Tod te berekenen is. 

6 



SYTEEMBESCHRIJVING 

2.2.2 Co lectoren. 

Een vers heidenheid aan collector-typen, zoals bijv. vacuum

buis-col ectoren, vlakke plaat-collectoren met of zonder 

afdekpla t, kan beschreven worden met het quasi-statische 

model zo ls gegeven in [DUF80). Hieruit volgt dat de uit

eratuur- Toe- van de collector lineair afhangt van 

de ingan stemperatuur - Tic -volgens: 

Toe Hc·Tic + (1 - He) •Te 

met: 

He - exp(-Uc•Ac/cw·Fc) 

Te - Ta + Qs I Uc 

waarin: 

Uc erliesfactor van de collector ( W/m2 K) 

Ac ppervlakte van de collector ( m2 

Fe ebiet door de collector ( kg/s 

Cw oortelijke warmte water ( J/kg K 

Qs eabsorbeerde straling ( W/m2) 

Ta 

Te 

mgevingstemperatuur ( ·c ) 
quivalente omgevingstemperatuur ( ·c ) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

Door de ollector stroomt water als medium. Er wordt aangeno

men dat et water niet gaat koken bij 100 ·c. 
Het coll ctor oppervlak is gelijk gesteld aan 1500 m2. 

De verli sfactor en daarmee het type collector, is afhanke

lijk ges eld van de configuratie van het hele systeem. De 

collecto en hebben een tweeledig doel. Op de eerste plaats het 

opladen an het korte termijn vat als er vraag is van de 

gebruike en op de tweede plaats het opladen van de bodem als 

het aanb d groter is dan de vraag. 

In confi uratie 2 is het gebruik van een hoog rendement 

collecto , zoals de vacuumbuis-collector met een 

Uc - 2 W m2K, noodzakelijk en wel om de volgende redenen: 

7 



SYTEEMBESCHRIJVING 

- de LT-opslag op een hoog temperatuurniveau moet worden 

ge racht omdat geen gebruik gemaakt wordt van een 
wa tepomp. 

- an ers het collector-oppervlak veel groter moet zijn, 

wa voor in veel praktische situaties te weinig ruimte 
is. 

In confi uratie ~hoeft de LT-opslag wegens het gebruik van 

op een niet zo hoog temperatuurniveau bedreven 

te worde Hier wordt dan ook volstaan met vlakke plaat 

collecte en met afdekplaat met een Uc - 5 w;m2 K. 

8 



SYTEEMBESCHRIJVING 

2.2.3 Ko te termijn opslagvat (KT-vat). 

Het kort termijn opslagvat is een perfect geisoleerde tank 

van 400 waarin zich water als opslagmedium bevindt. Bij het 

doorreke het systeem wordt het KT-vat eerst ontladen 

door de ebruiker. De tank wordt voor ongeveer 25 % leegge

haald me een temperatuur Td van het water en weer gevuld met 

een reto r temperatuur Tod. Hierna kan de opslag door de 

uit de t 

weer ter 

Het 

weer opgeladen worden door eerst het koudste water 

te halen en deze op een hoger temperatuurniveau 

wordt thermisch gelaagd opgeslagen. Dit houdt in 

dat het ater op die plaats in het vat wordt geloosd waarvoor 

geldt da het verschil tussen de temperatuur van het geloosde 

water en de temperatuur van het water op die plaats in het 

vat mini 

optreedt. 

Bij de 

ratuur T 

dan verd 

Tn_1 en 

aan de m 

Bij het 

ratuur T 

is. Hierbij wordt aangenomen dat er geen menging 

is uitgegaan van n 

Het binnenkomende water met 

over de registers n-1 en n 

waarvoor geldt dat Tn-1 i 

en energiebalans is voldaan. 

registers met tempe

temperatuur Ti wordt 

met temperatuur resp. 

Ti i Tn, zodanig dat 

nttrekken van water door de gebruiker met tempe

wordt dit door menging van twee (of meer) gevulde 

Bij onttrekking door de warmtepomp register aangemaakt. 

en/of dor de collector 

leeggeha ld. Deze manier 

worden altijd 

van bedrijven 

geschets in figuur 2.3. 

9 
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SYTEEMBESCHRIJVING 

ozing 

untrekking door collector/wp/LT-opslag 

----~~~ m kg 

fig. 2.3 Lozing en entrekking van water aan het KT-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+5) 

10 



SYTEEMBESCHRIJVING 

2.2.4 De warmtepomp. 

In onde staande figuur is een schematische tekening gegeven 

van een oor een gasgestookte zuigermotor aangedreven warmte

pomp. 

r-------- -----------------
' I 
I 1 

gqswpl I 

Smoorven tie l 

Koelwater I 

W&nltewissel.aa.rs 

I 
I 
I 

r-------------------~-T3 , 

I I 

L----- -- - -- - -- - - -- - - --- - - - - ..J 

fig. 2.4 schema van een gasgestookte warmtepomp. 

In de w wordt een werkmedium rondgepompt dat in de 

verdampe warmte onttrekt aan een warmtebron bij een tempe-

ratuur T 
en vervo 

de conde 

en hierdoor verdampt. Deze damp wordt gecomprimeerd 

bij een hogere temperatuur Tk gecondenseerd in 

waardoor het warmte afstaat aan het gebruikers-

circuit. Het werkmedium wordt teruggevoerd naar de verdamper 

nadat he via een smoorventiel in druk is verlaagd. De warmte 

van de v rbrandingsgassen en het koelwater wordt gebruikt om 

het wate 

dus zegg 

uit de condensor nog verder op te warmen. Men kan 

een warmtepomp warmte van een laag tempera-

tuurnive u omzet naar warmte van een hoog temperatuurniveau. 

Het gebr ikte model is afkomstig van Slenders en voor een 

beschrijving van het model wordt verwezen naar 

[SLE85 l . modellering is gebaseerd op het iteratief bepalen 

van de v rdamper- en condensortemperatuur en staat centraal in 

de berek ning van de evenwichtstemperaturen van het systeem. 

11 



SYTEEMBESCHRIJVING 

Bij het ntwerp is uitgegaan van een vermogen van 300 KW aan 

de sorzijde, met een warmtebron van ongeveer 150 KW aan 

de verd perzijde (dit onder aannamen omtrend de temperatuur 

rmtebron en warmtevrager bedreven worden). Volgens de 

door nders ingestelde eenheidsmaat is de warmtepomp 

Ak 

Av 

Vk 

oneerd op: 

ppervlak condensor 

ppervlak verdamper 

lagvolume compressor 

360 m2 

600 m2 

0.006 m3 

Door het bedrijven van de warmtepomp in combinatie met het KT

vat kan rijwel in alle gevallen aan de warmtevraag voldaan 

worden. Alleen op extreem koude dagen, als de warmtevraag 

gemiddel over een dag groter is dan 300 kW (maximale warmte

vraag i ongeveer 600 kW) is bijstoken door de e.v. ketel 

nodig. 

12 



SYTEEMBESCHRIJVING 

2.3. On ergronds gedeelte 

2.3.1 In eiding. 

Aan het ysteem is een lange termijn opslag toegevoegd omdat 

het aanb d van warmte in de zomer maanden veel groter is dan 

de vraag naar warmte. In de winter maanden is dit precies 

andersom 

Het dag nacht ritme speelt bij het op- en ontladen van de 

opslagok een belangrijke rol. Bij de modellering moet daarom 

uitgegaa worden van een kleine tijdstap waarmee het systeem 

doorgere end moet worden. 

Binnen d groep is een begin gemaakt om een strategie voor 

het op- en ontladen af te leiden op basis van theoretische 

gronden. Een korte beschrijving wordt gegeven in appendix A. 

Echter o dat het onderzoek zich in een beginstadium bevindt 
en nog iet geschikt is voor optimaliseringsdoeleinden wordt 

verder a gezien van deze strategie. 

Het mode voor de coaxiaalpijpen is ontwikkeld door v.d. 

Sande AN84]. Het model voor de bodem wordt beschreven in 

[DEL85b] Het is vereenvoudigt om het geschikt te maken voor 

optimali eringsdoeleinden. 

13 
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SYTEEMBESCHRIJVING 

2.3.2 D bodemwarmtewisselaar. 

Om de rmte in de grond op te slaan nemen we aan dat er 220 

coaxiaal ijpen (lengte 20 m.) verticaal in de grond zijn 

geplaats , waardoor water als medium stroomt. Het vermogen bij 

het ontl den van de opslag is ongeveer 150 kW [DEL85b] indien 

de bodem wordt opgeladen met een vlakke plaat-collector. Het 

vermogen is groter indien de bodem wordt opgeladen met de hoog 

rendemen collector. Een coaxiaalpijp bestaat uit een stalen 

buitenpi p en een p.v.c. binnenpijp. Het geheel van pijpen 

wordt ee bodemwarmtewisselaar genoemd. 

De pijpe bevinden zich van boven af gezien in concentrische 

cirkels, met een onderlinge afstand van 2 m.. In onderstaande 

figuren s een bovenaanzicht en een doorsnede van de bodem

warmtewi sselaar gegeven. 

/0 

,. 
~ 

.2p 

,. ,.~ 

1.0 ... t() 
,_.. 

0 

• ' • • • • • • • • I 

I 
• • • • 

I 

• • • 

• • 
• /0 

• ''l,-pijp 

' • 

• • 
• 

fig. 2.5 bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van de 

bodemwarmtewisse laar. 

#.<)~ 

Onder ee laag wordt verstaan een bodemcylinder met binnen

straal +2n) m. en buitenstraal (3+2n) m .. met 

n = 0 t 9. De eerste laag bevat 4 coaxiaalpijpen en elke 

volgende laag bevat er 4 meer. Het debiet door de pijpen in 

een laag is gelijk. Een aantal lagen die op dezelfde wijze 

worden a ngestuurd wordt een ring genoemd. 

14 



SYSTEEMBESCHRIJVING 

2.3.3 De coaxiaalpijp 

De warmte eleidingsprocessen in de pijpen worden beschreven 
met de 

[SAN83]. 

Hieronder 

methode. 

gemaakt; 

de 

emi-analytische rekenmethode van van der Sande 

in het kort een beschrijving gegeven van de 

tot een model te komen zijn de volgende aannamen 

dtemperatuur rondom de pijp is constant gedurende 

de tij stap waarmee het systeem doorgerekend wordt; 

De 

zie 

als 

er lt zich instantaan een stationair evenwicht in 

pijp- en grondtemperaturen. 

gediscretiseerd in segmenten ter lengte 1, 

2.6, met een plaatsafhankelijke grondtemperatuur 

orwaarde. Elk segment wordt gekenmerkt door een 

ndtemperaturen, Tbi(O), Tbu(O), Tbi(l), Tbu(l), dit 

ten gevel e van de vloeistofstroom door binnen en buitenpijp. 

fig. . 6 Een pijp in segmenten. 

In de sta ionaire situatie geldt: 

met 

Tbu<l - Tg+C 1*<a1+u 1;a1 )*exp(u 1*1)+ 

C2*<a2+u 2;a1)*exp(u 2*1) 

15 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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(2.12) 

(2.13) 

waarin 

Rl straal binnenpijp m) 

R2 straal buitenpijp m) 

ul armtedoorgangscoëfficiënt PVC w;m2K ) 

u2 armtedoorgangscoëfficiënt staal ( W/m2K 

Fpp debiet door een pijp (kg/s) 

Om voor ieder segment de constanten c1 en C2 te kunnen 

berekenen moeten eerst voor ieder segment twee randtempe-

raturen 

Van het 

bekend. 

kend zijn. 

erste segment is de randvoorwaarde, Tbil(O) - Tin• 

or het laatste moet gelden Tbun<l) Tbin(l). De 

pijp als geheel heeft dus twee randvoorwaarden, waardoor het 

probleem plosbaar is. 

De bereke ing start bij het n-de segment. Hiervoor geldt 

Tbun<l) E Tbin(l). In het stelsel 2.9 t/m 2.13 blijft een 

onbekende over. Omdat het stelsel vergelijkingen lineair is 

kunnen we Tbun<O) als lineaire functie van Tbin(O) schrijven: 

(2.14) 

Deze !ijking is weer te gebruiken als randvoorwaarde 

voor het -1 segment zodat algemeen geldt: 

- a + b* Tbi ( 0) (2.15) 

Omdat Tb·1(0) - Tin liggen alle temperaturen in het eerste 

segment v st. Tbi2(0) is nu ook bekend waardoor alle tempera

turen in et 2-de segment ook vast liggen. Op deze manier zijn 

successie elijk alle temperaturen in de hele pijp bekend. 

De hoevee heid warmte die van de omringende grond naar een 

pijpsegme t s stroomt is gelijk aan: 

16 
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Qs - w * Fpp * ( Tbus<O) - Tbus<l) -

Deze ho 

bodemmod 

Tbis(l) + Tbis(O) ) (2.16) 

elheid warmte wordt in de vergelijking van het 

in de vorm van een bronterm toegevoegd. 

17 
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egeleiding in de bodem. 

model is een vereenvoudiging van het model dat 

staat in [DEL85b]. Dat model gaat uit van het 

cretiseren van de bodem rondom een pijp en van een 

scretisatierooster voor de gehele opslag. Er wordt 

ik gemaakt van het globale discretisatierooster. 

aaf 2.3.5. 

de volgende aannamen gedaan: 

is homogeen en isotroop. 

ransport vindt alleen plaats door geleiding, en 

r straling, vrije of gedwongen convectie. 

etatiesymmetrie om de as loodrecht door het midden 

oftewel: het warmtetransport in tangentiele 

wordt perfect verondersteld. 

een warmtetransport tussen bodem en pijp als het 

n de pijp stilstaat. 

beschreven 

in de 

met de 

bodem en de invloed van de 

instationaire warmtegelei-

warmtebronnen: 

v~g + Qbron. 

emtemperatuur 

massa bodem 

warmte bodem 

egeleidingscoëfficiënt bodem 

. c ) 
( W/Km 

kg/m3 ) 

J/kgK ) 

de temperatuur in het oneindige op 

·c gesteld. Verder is uitgegaan van een perfect 

18 
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Numerieke oplossing. 

De vergelijking (2.17) wordt gediscretiseerd met behulp van 

het Euler-expliciete ( central space, forward time) schema. 

Omdat de warmtegeleiding in de bodem vrij traag verloopt, is 

gekozen voor een tijdstap At van 24 uur. Zowel de straal als 

de diepte van de opslag wordt gediscretiseerd met een stap, 

~r - .A z - 2 m. Het aldus ontstane rooster is in onderstaande 

figuur weergegeven. 

0 20 I (m)~ 33 
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I I I I I I I I I I I I I I 

20 10 

z 
(m) 

t t 
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: : : : : : : : : ! : : : : : : 
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• 1 1 I I I I I I l I I I I I 
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fig 2.7 discretisatierooster van de bodem. 

Voor een beschrijving van het schema, de stabiliteit van het 

rooster en de afbreekfouten wordt verwezen naar appendix B. 

De berekeningswijze is nu als volgt: 

1. het effect van de pijpen wordt uitgedrukt in een bronterm 

voor het roosterelement waar de pijp doorheenloopt (zie 

2.3.2). Deze brontermen worden n uurlijks uitgerekend 

(in dit verslag is n - 4) en gesommeerd over de tijdstap 

waarmee het rooster wordt doorgerekend. 

2. Deze bronterm wordt tegelijkertijd verrekend met het 

doorrekenen van het discretisatierooster van de bodem. 
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2.3.5 Een pijp in de grond. 

Bij het model van de bodem is aangenomen dat de temperatuur 

van een bodemsegment rondom een pijpsegment constant is. De 

gemiddelde temperatuursverandering van het bodemsegment op 

een tijdschaal van een paar uur is klein en te verwaarlozen. 

Echter het temperatuurprofiel in het bodemsegment heeft wel 

invloed op de hoeveelheid afgestane warmte. In de oplaadfase 

zal de temperatuur rondom een pijp sneller stijgen dan aan de 

rand van een segment. Hierdoor zal de afgestane warmte 

verminderen. 

Door fijner of door lokaal rondom een pijp te discretiseren 

is het warmtetransport in de bodem beter te beschrijven. In 

[DEL85b] staat een bodemmodel beschreven met ook een lokaal 

rooster rondom een pijp. De rekentijd neemt hierdoor echter 

zodanig toe dat zo'n model alleen geschikt is voor simulaties 

en niet voor optimalisering. 

Uit eerder onderzoek [DEL85a] volgt echter dat door een 

geschikte keuze van de gemiddelde warmtedoorgangscoefficient, 

dit effect te verdisconteren is. In dit verslag is uitgegaan 

van een gemiddelde warmtedoorgangscoefficient van u2 - 50 

W/m2 s. In onderstaand figuur is de parametergevoeligheid 

gegeven van U2 op het totale energieverbruik, ontleend uit 

onderzoek van Van der Schoor [SCH88]. 

e-eiOtot 

3.00 r---~----,,--~-----.-~-""-T----, 

.., :-------·-=:::::::=--._---·--------·- ----' 
=. 2.00 r----------":..::_= .. -_ .... ___ -= __ ==_=---~-__ -_-_-=.-----1 . ··- . ----

0 ... 
f----·-

r: - --------- --------------
~ 100 . - - -.--·--------1 
Q ----·-: 

--------
-- . -- -····----- ------·-----·---

---

0 28 56 84 112 

U2 In W/O<•me•21 

fig. 2.8 Het totale energieverbruik als functie van U2 
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Hieruit volgt dat een enigszins verkeerde U2 geen drastische 

gevolgen heeft op het gehanteerde criterium (zie par. 2.6) en 

dus in de optimalisatie de optimale bodemsturing niet erg zal 

beinvloeden. 

Met het weglaten van het lokaal rooster wordt de beschrijving 

van het korte termijn karakter van de bodem minder goed. Het 

verschil met vorig werk is dat de brontermen wel met een 

kleine tijdstap bepaald worden. De sturing kan gedurende een 

tijdstap bijv. alleen gebruik maken van de binnenste ring en 

de volgende tijdstap de buitenste ring. In dit opzicht wordt 

het gebruik van de bodem om aan de warmtevraag op korte 

termijn te voldoen beter beschreven dan in vorig werk. 
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2.4 Gebruikte weerdata 

Uitgegaan wordt van het referentiejaar van het KNMI met 

daarin de uurlijkse gegevens van de omgevingstemperatuur, Ta, 

en de zonnestraling, Qs. 

Voor elke maand is een gemiddelde dag berekend. Deze wordt 

bepaald door het gemiddelde te nemen over een maand van Ta en 

Qs voor elk uur van de dag. Indien de tijdstap waarmee het 

systeem wordt doorgerekend groter is dan 1 uur worden de 

uurlijkse gegevens gemiddeld over die tijdstap. 

Een gemiddelde dag van de maand wordt verder in het verslag 

een karakteristieke dag genoemd. 
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2.5. Beperkingen aan de sturing. 

De stuurvariabelen van het systeem zijn de debieten Fcd, Fck. 

Fv, Fk. Fgl, Fg2, Fg3 (Fgtot - Fgl+Fg2+Fg3) en het toerental, 

Nk. Het debiet door de collector Fe is afhankelijk van de 

debieten Fcd, Fv en Fgtot, volgens Fe - Fv + Fcd + Fgtot. 

Als de bodem opgeladen wordt, zijn alle bodemdebieten groter 

dan of gelijk aan 0. De bodemdebieten zijn kleiner dan of 

gelijk aan 0 als de bodem ontladen wordt. 

De onafhankelijke debieten en het toerental gedurende een 

tijdstap vormen een stuurvector y. De totale stuurvector bevat 

de instellingen van deze mmax variabelen op alle tijdstappen 

en wordt weergegeven door y(nmax·At), waarbij nmax het totale 

aantal tijdstappen is. 

De beperkingen worden besproken voor de configuratie met 

warmtepomp. Voor de configuratie zonder warmtepomp zijn de 

beperkingen in wezen ge 1 ijk, met dien verstande dat de 

debieten Fv en Fk en het toerental ge 1 ijk aan 0 zijn. 

De debieten, die door de verschillende komponenten stromen, 

zijn door de maximale capaciteit van de circulatiepompen 

beperkt. Aangenomen wordt dat een circulatiepomp maximaal 25 

kg/s kan verpompen. 

Op de knooppunten in het systeem moeten de in- en uitgande 

debieten met elkaar in overeenstemming zijn. De onafhankelijke 

en afhankelijke variabelen moeten hier aan bepaalde relaties 

voldoen. Deze relaties zijn ook te zien als beperkingen in de 

stuurruimte. 

In onderstaand schema staan alle beperkingen van het systeem. 
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nr. beperking 

1 0 i Nk i 1500 toeren/min 

2 0 i Fgtot i 25 kg/s 

3 2.5 i Fv i 25 kg/a 

4 0 i Fcd i 25 kg/s 

5 2.5 i Fk i 25 kg/s 

6 0 i Fck i 25 kg/s 

7 0 i Fk-Fck i 25 kg/s 

8 0 i Fcd-Fck i 25 kg/s 

9 0 i Fv+Fcd+Fgtot i 25 kg/s 

10 0 i Fk+Fcd-Fck i 25 kg/s 

schema 2.1 Beperking van de stuurvariabelen. 

Fk en Fv hebben een minimum waarde omdat anders in de 

collector en verdamper respectievelijk bevriezings- en 

kookverschijnselen optreden. 
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2.6 Criterium 

In het simulatieprogramma wordt het totale energieverbruik 

over een jaar berekend volgens: 

met 

IQtot - IQgsau + IQgswp + IQpomp (2.17) 

IQgsau totale energieverbruik van de bijstookinstallatie 

IQgswp totale energieverbruik van de warmtepomp 

IQpomp totale energieverbruik van de circulatiepompen. 

Het pompvermogen wordt berekend volgens: 

Qpomp = CPFG•(Fv2 + Fk2 + Fc2 + Fd2 + Fgtot2 ) 

waarbij 

CPFG de weerstandcoëfficiënt is van de leidingen. 

(Js/kg2) 

De bedoeling is om het totale energieverbruik te minimalise

ren. Dit wordt als criterium gehanteerd in de optimalise

ringsprogrammatuur om de optimale instelling van de stuur

variabelen te bepalen. 
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2.7 Referentiesysteem. 

De parameters voor het referentiesysteem zijn gekozen op 

grond van overeenstemming met: 

-voorgaande onderzoeken binnen de TES groep. 

- stofeigenschappen 

LT-opslag 

straal doorstroomd gebied 

lengte pijp 

grondtemperatuur op grote afstand 

aanta 1 1 agen 

aantal pijpen 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

soortelijke massa van de bodem 

soortelijke warmte van de bodem 

Pijpen 

R 

Teo 

straal binnenpijp R1 

straal buitenpijp R2 

warmtedoorgangscoëfficiënt tussen binnen-

pijp en buitenpijp U1 

warmtedoorgangscoëfficiënt tussen buiten

20 

20 

10 

10 

220 

2.1 

2000 

1400 

m 

m 

·c 

W/Km 
kg/m3 

J/kgK 

0.008 m 

0.019 m 

pijp en bodem U2 50 

leidingsweerstandscoëfficiënt 

collector 

oppervlak 

warmtedoorgangscoëfficiënt 

CPFG 80 

Ac 1500 

vacuumbuis collector Uc 

vlakke plaat collector met afdekplaat Uc 

2 

5 

4200 soortelijke warmte van water cw 

KT-vat 

massa water in het vat 

aantal registers 

Warmtepomp 

oppervlak verdamper 

oppervlak condensor 

slagvolume zuigercompressor 

26 

Mvat 400000 kg 

nseg 50 

Av 
Ak 

Vk 

600 m2 

360 m2 

0.006 m3 



Gebruiker 

debiet door verwarmingssysteem 

warmtetransmissiecoëfficiënt 

radiatoren 

gevraagde temperatuur in woningen 

overdag 

's nachts 

warmtetransmissiecoëfficiënt woningen 

temperatuurcorrectie t.g.v. warmtebronnen 
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Fd 7.14 kg/s 

Auverw 15324 W/K 

Tdag 20 

Tnacht 15 

Wtch 22222 

/:lTwb 5 

·c 
·c 
W/K 
·c 



OPTIMALISERING 

3. DYNAMISCHE OPTIMALISERING 

3.1 Probleemstelling. 

Bij het bepalen van de optimale instelling van de stuur

variabelen wordt gebruik gemaakt van een iteratieve procedure, 

de geconjugeerde gradientmethode. Met deze methode is in de 

vakgroep al de nodige ervaring opgedaan. 

Uitgaande van een begintoestand ~(0), een stuurvector 

g(nmax t) wordt een objectfunctie F bepaald die geminimali

seerd wordt. 

~(0) 

g (t) 
---1 systeem ~---
-i"------' 

F 

fig. 3.1 blokschema van het systeem met in- en 

uitgangsvariabelen. 

Als objectfunctie wordt het totale energieverbruik over een 

jaar gekozen. De toestandsvector bestaat uit de hoeveelheden 

water in de registers van het KT-vat en de temperaturen van de 

bodemsegmenten. Per tijdstap moeten mmax variabelen 4 

debieten en een toerental voor het bovengronds gedeelte, en 

voor het ondergronds gedeelte, uitgaande van 3 afzonderlijk 

aanstuurbare ringen, 3 debieten - ingesteld worden. Met een 

tijdstap van 1 uur zou dit 70080 stuurvariabelen opleveren. 

Omdat het systeem te grootschalig is, waarmee bedoeld wordt 

dat de berekening van de gradient van F naar de stuurvector g 

te veel rekentijd kost om een voldoende aantal iteratieslagen 

te halen, zijn er een aantal keuzes gemaakt om de stuurruimte 

te verkleinen en de rekentijd voor een simulatie te verkorten. 

Aan de hand van deze keuzes en op basis van de geconjugeerde 

gradientmethode is een methode ontwikkeld om separaat het 

bovengronds en ondergronds gedeelte te optimaliseren. 
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3.2. Geconjugeerde gradient methode. 

Er is gekozen voor de geconjugeerde gradientmethode omdat 

deze een superlineaire convergentie heeft, in vergelijking tot 

bijv. de gewone gradientmethode die lineair convergent is 

[SCA85] . 

Er is niet voor een kwadratisch convergente methode gekozen, 

zoals bijv. gemodificeerde newtonmethode, omdat deze veel 

geheugenruimte vergen. De geconjugeerde gradient methode wordt 

dan ook het meest geschikt geacht voor het optimaliseren van 

functies met veel variabelen. 

Bij iteratieve methoden wordt 

stuurruimte een zoekrichting 

objectfunctie F geminimaliseerd 

vanuit een beginpositi~ in de 

EO bepaald, waarlangs een 

wordt. De gebruikte methode 

voor het bepalen van een lijnminimum staat uitvoerig beschre

ven in [MEE86] en [DEL87]. Hieronder wordt alleen ingegaan op 

het bepalen van zoekrichtingen. 

De objectfunctie F wordt, naast de begintoestand, bepaald door 

nmax*mmax variabelen. waarbij nmax aantal 

mmax c aantal stuurvariabelen gedurende een 

tijdstappen en 

tijdstap. De 

gradient van F naar deze variabelen noemen we g en de hessiaan 

van F noemen we G. 

De geconjugeerde gradientmethode gaat uit van een set zoek

vectoren die geconjugeerd zijn met betrekking tot de hessiaan: 

k ~ j 

k - j 

(3.1) 

waarbij Ek de zoekrichting is in de k-de iteratiestap en G de 

hessiaan van de objectfunctie F. De zoekvectoren spannen een 

(nmax*mmax) dimensionale ruimte op, mits de hessiaan G 

positief definiet is. Bij het optimaliseren van kwadratische 

functies wordt dan het minimum in (nmax*mmax) iteratiestappen 

gevonden~ Een set van zoekrichtingen, die voldoet aan (3.1) is 

eenvoudig te construeren als de gradient g van F bekend is. 
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g_O (3.2) 

( 3. 3) 

met bk gelijk aan g_k g_k I g_k-1 g_k-1 volgens Fletcher en 

Reeves. 

Bij de gewone gradientmethode wordt de zoekrichting elke ite

ratiestap gelijk gemaakt aan de negatieve gradient richting. 

In figuur 3.2 is het iteratieve proces geschetst, van zowel de 

gewone (a) als de geconjugeerde gradientmethode (b) in een 

tweedimensionale ruimte, met een kwadratische objectfunctie. 

I 

21 

I ' 
I I 

:r 
-J f \ 

! 

i 
-21 

I 
-31 .. 

-e -· -2 0 2 

-1 \ 

-2t 
I 

_J. 
-e -· 

fig. 3.2 Iteratieproces bij a) gradient methode en 

b) geconj . gradient methode voor een kwadratische 

functie in een 2 -dimensionale stuurruimte. 

Uit de figuur blijkt dat de gewone gradientmethode beduidend 

meer iteratiestappen nodig heeft. Het voordeel van de geconj. 

gradient duidelijk te zien. Het te optimaliseren systeem is 

echter niet kwadratisch. Veel objectfuncties zijn in de buurt 

van het optimum te benaderen door een kwadratisch functie, 

zodat waarschijnlijk 

methode beter is. 

ook hier de geconjugeerde gradient 

Om te beslissen of een minimum gevonden is moet aan 2 

voorwaarden zijn voldaan [GIL81]: 
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met Et - 10-sg 

sg - aantal gewenste significante cyfers 

OPTIMALISERING 

(3.4) 

(3.5) 

k - teller iteratieslag in de geconj. gradientmethode 

Bij niet kwadratische functies en inexacte lijnminimalisatie 

is het doorgaans zo dat na (nmax*mmax) iteratiestappen het 

minimum nog niet gevonden is. De zoekrichting wordt dan 

gereset in de negatieve gradientrichting. Een set van 

(nmax*mmax) iteratiestappen voordat de gradient gereset wordt. 

noemt men een minor iteration. Een aantal minor iterations. 

die elkaar opvolgen zonder dat aan het criterium voldaan 

wordt. wordt een major iteration genoemd. 

Bij een groot aantal variabelen. zoals in ons geval. wordt de 

geconjugeerde richting al eerder gereset omdat door afrond

fouten en inexacte lijnminimalisatie. de zoekrichting te ver 

van het spoor afdwaalt. 

Omgaan met beperkingen in de stuurvariabelen 

Door de beperkingen in de stuurruimte. zoals beschreven in 

par. 2.5. moeten we daar in het algoritme ook rekening mee 

houden. Een veel gebruikte methode is de actieve set strate

gie. 
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// ........ ______ ~ j 

-----~~-~_:-:-_:___ _____ ~ _______ j 
~-,--- ~ -2 0 2 4 6 -3 

-6 

fig. 3.3 Iteratieproces met actieve set strategie. 

In figuur 3.3 is de werking van deze strategie geschetst in 

een tweedimensionale stuurruimte met 2 beperkingen. 

In het geval dat een randminimum in de lijnminimalisatie 

wordt gevonden (1 en 2), wordt deze beperking actief. Omdat nu 

verder gezocht wordt in de sub-ruimte opgespannen door de 

actieve set, wordt de nieuwe gradient geprojecteerd op deze 

sub-ruimte en de zoekrichting gereset. Is de geprojecteerde 

gradient de nulvector dan wordt met behulp van Lagrange 

multiplicatoren [SCA85] gekeken of er grenzen verlaten kunnen 

worden (2 en 3). Het voordeel van deze strategie is dat in 

gevallen zoals geschetst in figuur 3.4 er niet gesprongen 

wordt van de ene grens op de andere. 
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6,-----~------~------~------~----~------, 

-4 

-(3 
-6 -.J -2 0 2 4 6 

fig 3.4 Zig-zaggen tussen 2 beperkingen. 

De actieve set voorkomt dit en is dus een robuuste methode om 

snel tot een optimum te komen. De methode is echter voor een 

objectfunctie met veel locale randminima niet altijd evident 

[BL088] . 
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3.3. Optimaliseringsprogr~atuur. 

In de reeds aanwezige optimaliserings programmatuur is de 

methode zoals in de vorige paragraaf geschetst geïmplemen

teerd. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar 

[MEE86] en [DEL88]. 

De geconjugeerde gradientmethode is hier uitgebreid met een 

aantal (ad hoc) maatregelen, die op basis van ervaring zijn 

toegevoegd en specifiek zijn voor het systeem. Van deze 

programmatuur wordt gebruik gemaakt, in de in dit verslag 

beschreven methode voor optimalisering over een jaar. Hier 

onder volgt een korte beschrijving van deze extra maatregelen. 

Deze maatregelen zijn: 

- handhaven oude zoekrichting maar dan geprojecteerd op 

nieuwe actieve set. 

- het resetten van de zoekrichting op de neg. gradient 

richting. 

- kleinste toerental gradient 

het voortijdig loslaten van bepaalde grenzen. 

Handhaven oude zoekrichting 

De eerste maatregel wordt altijd toegepast als de actieve set 

verandert. Dit is gedaan omdat het berekenen van de gradient 

een kostbare zaak is. Door de oude zoekrichting te projecteren 

op de nieuwe actieve set en als nieuwe zoekrichting te 

gebruiken wordt de zoekrichting zo veel mogelijk uitgebuit. 

Resetten van de zoekrichting 

Het resetten 

gevallen: 

van de zoekrichting gebeurt in een 4-tal 

na 10 iteratieslagen zonder dat er gereset is om een 

andere reden. 

- bij verandering van de actieve set. 
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het inproduct van de zoekrichting en de gradient negatief. 

De objectfunctie is dan niet dalend in de zoekrichting. 

de lijnminimalisatie levert niets op. 

Indien het resetten van de zoekrichting geen lager criterium 

oplevert, worden de andere maatregelen toegepast. 

De overige maatregelen worden hieronder even kort toegelicht. 

Kleinste toerental gradient. 

Deze maatregel wordt alleen gebruikt als het systeem voorzien 

is van een warmtepomp. 

De gradient wordt gelijk aan nul gesteld, behalve het element 

waarbij de gradient naar het toerental het kleinst is. Dit is 

gedaan om dat het toerental de gevoeligste stuurvariabele 

blijkt te zijn. Er wordt gebruikt gemaakt van de kleinste 

gradient omdat deze het minst in de richting staat waarin geen 

lager criterium werd gevonden. Dit levert in bepaalde gevallen 

nog een zoekrichting op waarbij een lager criterium gevonden 

wordt. 

Loslaten van de grenzen. 

In het geval dat de geprojecteerde gradient niet gelijk is 

aan de nulvector kunnen geen Lagrange multiplicatoren berekend 

worden [SCA85]. In dit geval wordt gekeken naar de inproducten 

van de normalen van de beperkingavlakken uit de actieve set 

met de gradient. 

Er wordt gekeken of een grens niet overschreden wordt als er 

niet meer op geprojecteerd wordt. Is dit het geval dan wordt 

de grens losgelaten. 

Het programma wordt ook beeindigd als een vooraf opgegeven 

maximaal aantal iteratieslagen wordt overschreden. 
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In dit verslag wordt gebruik gemaakt van een numerieke 
gradientbepaling, zie appendix C. Het op analytische wijze 
bepalen van de gradient is vrijwel ondoenlijk. 

De maatregelen worden volgens een bepaalde strategie genomen. 

Dit wordt beschreven in onderstaande figuur, waar een flow
chart van deze strategie gegeven is. 

Stur1ng goed ? > 
-----------,----~/ 

f Ja 

Nee < Grad 1ënt berekenen~>~-.;.,;..;;_.;:._-o---ï 

J;a 

Bereken .axi.ale stap 

f , 3.5 flow-chart optimaliseringsprogrammatuur lg. 
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3.4. Keuzes 

Het optimaliseringsprobleem is te grootschalig om met de 

reeds aanwezige optimaliseringsprogrammatuur op te lossen. 

Hiermee wordt bedoeld dat het berekenen van de gradient te 

veel rekentijd kost om een voldoende aantal zoekrichtingen te 

kunnen genereren. 

Door de stuurruimte te beperken kunnen we in de berekening 

van de gradient veel tijd besparen. 

Keuze 1. 

We definieren 12 sets van sturingen. Een set sturingen is 

geldig gedurende een maand van het jaar en bestaat uit de 

sturing van de debieten alsmede het toerental over een 

karakteristieke dag. 

Omdat een sturing specifiek hoort bij het weerpatroon wordt 

een weerreeks voor een jaar opgebouwd uit 12 maanden. die 

ieder bestaan uit 30 identieke dagen. Deze dag is dan de 

karakteristieke dag van de maand. De totale warmtevraag 

blijft hierdoor ongeveer gelijk. 

De temperatuur van de bodem verandert in een maand tijd 

slechts enkele graden en heeft dus slechts weinig invloed op 

de evenwichtstemperaturen in het systeem. Dit rechtvaardigt 

het gebruik van een set van sturingen gedurende een maand. 

Er is uitgegaan van een dagsturing, omdat er direct, via Fcd, 

danwel indirect. via de warmtepomp, een invloed is op de 

toestanden van het KT-vat. Deze zijn weer bepalend of er aan 

de warmtevraag op korte termijn voldaan kan worden. 

Op deze wijze kan zowel de korte termijn dynamica onderzocht 

worden met de daginstellingen als ook de seizoeninvloeden 

door de opeenvolgende sets te bestuderen. 

Keuze 2. 

De sturingen van de bodemdebieten worden bepaald met het 

doorrekenen van het systeem over een jaar. terwijl de 

sturingen van het bovengronds gedeelte gefixeerd worden. 

Omdat deze laatste sturingen voornamelijk invloed hebben op 
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het KT-vat en dus alleen maar invloed hebben op de warmtev

raag op korte termijn, worden ze bepaald uit het optimali

seren van het systeem over de karakteristieke dag van de 

maand waarvoor de set geldt. 

De gebruikte bodemtoestand bij het bepalen van de sturing van 

het bovengrondse gedeelte zijn de temperaturen in de bodem 

halverwege de maand waarvoor de sturing geldt. 

De begintoestand van het KT-vat is zo gekozen dat de 

gemiddelde temperatuur van de begintoestand van dit vat en de 

eindtoestand, na een karakteristieke dag, vrijwel gelijk 

zijn. Er wordt op deze manier vrijwel geen energie toegevoegd 

via het KT-vat. Een betere manier om dit te bereiken is om de 

beginvoorwaarde voor het KT-vat te vervangen door de 

voorwaarde [BAZ88]: 

begintoestand KT-vat m eindtoestand KT-vat. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt omdat de methode rekeninten

sief is. 

Omdat de sturing van het bovengrondse gedeelte van een set 

hoort bij een bepaalde begintoestand wordt in de jaarsimula

tie, in de maand waarvoor de set geldt, de toestand van het 

KT-vat op het begin van iedere dag gereset op deze waarde. 

Keuze 3. 

Om het aantal te optimaliseren variabelen nog verder te 

beperken is gekozen om de tijdstap waarmee het systeem wordt 

doorgerekend, zowel over een dag als over een jaar, gelijk te 

stellen aan 4 uur. 

Met de hierboven beschreven keuzes kunnen optimaliseringen 

gedaan worden met een acceptabele rekentijd. De tijd benodigt 

voor een simulatie kan echter ook nog teruggebracht worden. 

Hiermee wordt de rekentijd van de numerieke gradient bereke

ning ook essentieel verkort. 

Keuze 4. 

Omdat het weer en de sturing voor een periode van 30 dagen 

identiek zijn en alleen de bodemtoestand langzaam verandert 
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is gekeken naar de brontermen (par 2.3.4) op de opeenvolgende 

dagen in de maand. Deze brontermen worden iedere tijdstap 

berekend voor elk roosterelement van de bodem waar een pijp 

doorheen loopt. In figuur 3.6 is de som van deze brontermen. 

behorende bij configuratie 2. uitgezet in de maand juli. 

• Qbrtot (KW) 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0' 

0 5 10 15 20 25 30 

Tijd (dagen) 

fig. 3.6 Som van de brontermen in de maand juli. 

De sommen van de brontermen veranderen weinig gedurende een 

maand. De berekende brontermen voor een dag worden daarom nu 

gebruikt om k dagen de bodem door te rekenen. We hoeven 

zodoende het systeem maar 30/k dagen in plaats van 30 dagen 

per maand door te rekenen. Met behulp van simulaties is 

gekeken of er verschillen in bodemtemperaturen optreden met 

een waarde van k gelijk aan 1 en 10. In figuur 3.7 zijn de 

bodemtemperaturen na een jaar uitgezet bij simulaties met 

deze k-waarden. 
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I .. 
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fig. 3.7 Bodemtemperaturen na een jaar met k-1,10. 

De kern van de opslag blijft in de simulatie met k=10 warmer 

dan bij k=1. De verschillen zijn echter klein. Doordat de 

isothermen vrijwel dezelfde vorm hebben valt aan te nemen dat 

de afzonderlijke brontermen per roosterelement ook niet 

significant verschillen. De waarde k=10 voldoet ook gezien de 

nauwkeurigheid waarmee de bodem wordt doorgerekend voor 

optimaliseringsdoeleinden. 
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3.5. Separate optimalisering 

De eerste en tweede keuze uit de vorige paragraaf hebben 

geleid tot een nieuw algoritme voor de optimalisering over 

een periode van een jaar. 

Gestreefd is - bij de ontwikkeling van dit algoritme - zoveel 

mogelijk gebruik maken van de reeds bestaande optimali

seringsprogrammatuur. 

De sturingen van het bovengrondse gedeelte spannen in de 

totale stuurruimte een sub-ruimte 1 op. De sturingen van het 

ondergrondse gedeelte een sub-ruimte 2. Bij de separate 

optimalisering kan alleen een stap gezet worden binnen een 

sub-ruimte. Door om en om een stap te zetten in sub-ruimte 1 

en 2 ontstaat een optimaliseringsproces zoals in onderstaande 

figuur is geschetst. 

I 

-~~------.------2~--~--~~--~--~ 

fig.3.8 Separaat optimaliseringsproces. 

Een stap in sub-ruimte 2 is opgebouwd uit een aantal 

deelstappen. Deze deelstappen ontstaan door in deze ruimte 

een minor iteration te doen zoals beschreven is in paragraaf 

3.2. 

Een stap in sub-ruimte 1 is opgebouwd uit 12 deelstappen in 

weer een sub-ruimte van deze ruimte. Deze sub-sub-ruimte 

wordt opgespannen door de sturingen van het bovengronds 

gedeelte van een set. Deze sturing heeft alleen invloed 

gedurende een karakteristieke dag. Het systeem wordt hier dus 

alleen doorgerekend over die karakteristieke dag. Een 
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deelstap in deze sub-sub-ruimte ontstaat weer door een minor 

iteration. 

Deze deelstappen vormen samen de stap in deelruimte 1. 

Om een minor iteration te doen wordt gebruik gemaakt van de 

reeds aanwezige programmatuur. Hiermee worden dan kmax 

iteratiestappen gedaan. De bijbehorende richtingen zijn 

geconjugeerd mits - door een van de 4 redenen die genoemd 

zijn in paragraaf 3.3- de zoekrichting niet wordt gereset. 

Een stap in sub-ruimte 1 wordt een minorl iteration genoemd 

en in sub-ruimte 2 een minor2 iteration. De combinatie van 

deze twee stapen wordt een major iteration genoemd. 

Als stopcriterium is nu gebruikt: 

F i f (1 + I Fk I ) (3.4) 

waarbij F het criterium is na minor2. Er wordt dus gekeken of 

in de major iteration het criterium voldoende daalt. 

kmaxl is het maximum aantal iteratieslagen van minorl en 

kmax2 van minor2. Uit een paar testruns bleek een waarde van 

kmaxl - 10 voor minorl en kmax2 - 5 voor minor2 te voldoen. 

Voor een goede bepaling van kmaxl en kmax2 zouden echter nog 

meer runs gedaan moeten worden. 

In onderstaande figuur is een schema van het algoritme 

gegeven. 
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initialisatie 

nkar - nkar + 1 

minor! iteration 

periode - 1 dag 
inlezen sturing 
inlezen toestanden 
fixeren bodemsturing 
max. aantal iteratie
stappen - 10 
'maak een stap' 
sturing voor jaar 
aanpassen 

minor2 iteration 

periode - 1 jaar 
inlezen toestanden 
fixeren andere 
sturingen 
max. aantal iteratie
stappen .. 5 
'maak een stap' 

optimale sturing 
wegschrijven 

J 

fV 

OPTIMALISERING 

major 
iteration 

fig. 3.9 Schema van separate optimaliseringsmethode. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Configuratie 1. 

Opzet 

In het vorige hoofdstuk is al naar voren gekomen dat een major 

iteration veel rekentijd kost. Daarom is eerst een optimalise

ring uitgevoerd met één ring in de bodem, waardoor het aantal 

stuurvariabelen minimaal is. Uit de gevonden sturing is een 

sturing afgeleid, waarmee een optimalisering met drie ringen 

in de bodem opgestart is. De eerste ring stuurt de eerste 3 

lagen aan, de tweede de volgende 3 lagen en de derde ring de 

buitenste 4 lagen. 

De begintoestand voor de bodem zijn de bodemtemperaturen in de 

maand april, ontstaan na enkele jaren te simuleren met de 

gevonden sturing met één ring. De toestand is een eerste 

benadering voor de periodieke toestand. 

Tl ..., bel1n .,., ,..,. 
0 

··- ·-~-·-~·~··7 ··-·-~\:··-7.~··~:······--······ ~ 

~ --V· 20 :: 
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,.-- >' i ~ 
J ( ! ! 

i 16l ! i 
; t ~ i~ 

I _./ : i 

.:·.'--t ........___._~.....___._~~~] 
0 12 24 36 

etroell R lW 

fig. 4.1 begintoestand van de bodem. 

Convergentie 

Van de optimalisatie met 3 ringen is de convergentie nader 

bekeken omdat de sturing al na enkele major iterations vast 

zit. De berekende gradienten zijn echter vrij groot zodat nog 

geen optimum gevonden is. Onderstaand schema geeft de 

criteriumwaarden na iedere major iteration. 
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iteration criterium 

1 0.484 

2 0.419 

3 0.414 

4 0.402 

5 0.393 

6 0.405 

schema 4.1 criteriumwaarden na een major iteration. 

Het criterium kan gaan stijgen omdat de stuurvector die 

ontstaat na minor1 slecht kan uitpakken voor het criterium in 

minor2. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verandering 

van de bodemsturing door het simulatieprogramma. zie appendix 

D. De veranderingen van de bodemsturingen in minorl worden 

niet doorgegeven aan minor2, wel de veranderingen van de 

overige sturing (de stap in sub-ruimte 1) . In minor2 worden 

dan Fv of Fcd weer aangepast om aan beperking 9 te voldoen. In 

het geval dat Fv aangepast wordt gaat de sturing van de 

warmtepomp, berekend in minor1, uit van een iets andere 

bodemsturing. Het criterium in minor2 kan hierdoor slechter 

worden. De aanpassingen van de sturing zijn op een paar 

tijdstappen vrij groot. De optimalisering maakt déze verschil

len niet kleiner. Blijkbaar is in minor2 een (lokaal) minimum 

gevonden met een niet optimale instelling van de warmtepomp. 

Om dit probleem enigszins op te lossen wordt nu na minorl en 

minor2 een simulatie gedaan. De aangepaste sturing wordt nu 

bewaard en doorgegeven. Deze optimalisering vindt nu na een 

paar slagen een minimum dat beduidend lager ligt, F-0.326. Ook 

nu gaat het criterium na elke volgende major iteration 

schommelen rondom 0.326. Een alternatief om dit probleem op te 

lossen is om een warmtewisselaar aan te brengen tussen 

aanbodzijde - collector en LT-opslag - en de warmtepomp. Fe 

wordt dan een onafhankelijke variabele en beperking 9 komt te 

vervallen. 
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De gradient g naar de bodemsturing is ook nu nog vrij groot. 

In de zoekrichting wordt echter geen minimum gevonden. Dit is 

te verklaren doordat de sturing van de warmtepomp nauw 

samenhangt met de sturing van de bodem. Door een kleine 

verandering van de bodemsturing is de sturing van de warmte

pomp niet meer optimaal. Hierdoor wordt de stapgrootte in de 

stuurruimte klein en soms zelfs gelijk aan de nul-vector omdat 

de lijn-minimalisatie uitgaat van een mimimale stapgrootte. 

Een gevolg is dat de convergentie ook slecht wordt. 

Sturing en bodemtoestanden. 

De gevonden sturing hoeft dus niet globaal optimaal te zijn, 

maar omdat de stappen in zowel minorl als minor2 klein zijn 

wordt aangenomen dat de sturing zich in de buurt van een 

optimum (lokaal of globaal) bevindt. 

De bodemsturingen worden gekenmerkt door hun daginstellingen 

en seizoeninstellingen. Om deze laatste te bespreken is de som 

over een karakteristieke dag bepaald van het debiet per pijp 

in een ring. In onderstaande figuur staat deze som voor de 

drie ringen uit tegen de maand waarvoor de sturing geldt. 

De eerste maand is de maand april. 

fig. 4.3 bodemsturing 
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De temperaturen van de bodem die bij deze sturing ontstaan 

worden 1 maal per kwartaal weergegeven in fig. 4.4. 
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fig. 4.4 bodemtemperaturen 
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Hieronder volgt een korte toelichting op de gevonden sturing 

en de ontstane bodemtemperaturen. 

1-ste kwartaal 

De debieten door de binnenste ring zijn de eerste twee maanden 

het grootst. De binnenste ring wordt dus het meest opgeladen. 

De derde maand is het debiet bijna 0. Dit komt omdat gedurende 
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de tweede tijdstap er een kleine warmtevraag van de gebruiker 

is. De LT-opslag wordt gebruikt om aan deze vraag te voldoen. 

Dit is een korte termijn effect en wordt later besproken. De 

buitenste 2 ringen worden in de eerste maand van dit kwartaal 

weinig en in de tweede en derde maand met een klein debiet per 

pijp opgeladen. Door deze twee ringen pas later op te laden 

wordt het warmtelek naar de omringende grond beperkt. Dit is 

ook te zien in fig 4.5 a. de kern is veel heter dan de 

buitenste lagen. die slechts enkele graden zijn opgewarmd. 

2-de kwartaal 

De binnenste twee ringen worden de eerste twee maanden nog 

opgeladen. In de laatste maand van dit kwartaal blijkt de 

kern echter 'vol' te zitten. De ingangstemperatuur Tig is te 

laag om de kern verder op te laden. De buitenste ring wordt 

nog wel opgeladen. Het debiet is klein zodat Fgtot en daarmee 

Fe ook klein blijft. Hierdoor kan de uitgangstemperatuur van 

de collector een waarde bereiken die hoog genoeg is om de 

buitenste ring nog op te laden. 

In fig. 4.6 b is dan ook te zien dat de binnenste twee ringen 

vrijwel dezelfde temperatuur bezitten. De buitenste ring is 

wat lager in temperatuur en kon zodoende nog opgewarmd worden. 

3-de kwartaal 

In de eerste maand van dit kwartaal wordt de opslag zowel ent

als opgeladen. De binnenste 2 ringen kunnen op het heetst van 

de dag nog opgeladen worden omdat het totale debiet Fgtot erg 

klein is. Dit komt omdat de buitenste ring, waarin de meeste 

pijpen zitten. niet opgeladen wordt. De twee buitenste ringen 

worden gebruikt om aan de warmtevraag 's nachts te voldoen. 

Netto gezien wordt de opslag ontladen. Alle 3 de ringen worden 

in de volgende twee maanden alleen gebruikt voor ontladen. 

In fig. 4.6 c is de vorming van warmte-eilanden aan de rand 

van de opslag al te zien. De warmtelek is nu al vrijwel gelijk 

aan 0. 
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4-de kwartaal 

De binnenste 

ontladen. In 

opgeladen op 

ring wordt 

de laatste 

de warmste 

RESULTATEN 

vrijwel niet meer gebruikt voor 

2 maanden wordt deze ring juist 

tijdstippen van de dag. Deze warmte 

lekt vooral in radiele richting weg en wordt in de tweede ring 

gebruikt. De buitenste ringen worden voornamelijk gebruikt 

voor ontladen. 

In fig. 4.6 d is dan ook te zien dat de kern vrij warm blijft 

terwijl de rest van de opslag zoveel mogelijk ontladen is. 

De sturingen over een dag worden voor enkele sets besproken 

die dan weer als voorbeeld dienen voor de overige sets. De 

instellingen van de stuurvariabelen van een set en de 

bijbehorende belangrijkste warmtestromen staan in appendix E. 

Juni 

In de tweede tijdstap is er een kleine warmtevraag. 

De LT-opslag wordt gebruikt om het KT-vat op te laden. De 

equivalente omgevinstemperatuur 

om het KT-vat met de collector 

is op 

op te 

dat moment nog te laag 

laden. Het KT-vat kan 

niet gebruikt worden om de zonnewarmte overdag te bufferen 

voor 's nachts omdat elke dag om 0.00 uur het KT-vat gereset 

wordt op een van te voren vast gestelde waarde. Men kan dus 

zeggen dat de LT-opslag de functie van het KT-vat - de 

zonnewarmte opslaan op korte termijn - heeft overgenomen. 

Een betere keuze zou zijn om niet iedere dag de toestanden van 

het KT-vat te resetten op een vaste van te voren bepaalde 

begintoestand maar deze beginvoorwaarde vervangen door een 

periodieke voorwaarde (begin- en eindtoestand van het KT-vat 

gelijk), zie par. 3.4. Een alternatief is om de dag te 

beginnen om 6.00 uur 's morgens zodat het vat de eerste 

tijdstappen opgeladen kan worden. 

November 

In deze maand is de warmtevraag het grootst gedurende de 2-de 

en 3-de tijdstap. De bodem wordt de eerste 2 tijdstappen 

ontladen, terwijl de warmtepomp aanstaat. In deze twee 
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tijdstappen wordt het 

warmtevraag voor de 

laatste tijdstappen 

temperatuur van het 

nog steeds vrij warm 

vraag worden voldaan. 

Maart 

KT-vat 

gehele 

is de 

water 

is, kan 

RESULTATEN 

zodanig opgeladen dat aan de 

dag voldaan kan worden. In de 

warmtevraag en de gevraagde 

lager. Doordat het retourwater 

door opmenging precies aan de 

De kern wordt alleen gebruikt om op te laden. De buitenste 

ringen worden gebruikt om te ontladen. De kern blijft hierdoor 

heet. De energie die weglekt in radiele richting wordt door de 

middelste ring gebruikt. Het is mogelijk dat dit ook komt 

doordat het KT-vat niet door de collector wordt opgeladen. Dit 

dient echter nader onderzocht te worden. 

In deze maand worden de buitenste ringen zowel op als 

ontladen. De LT-opslag heeft ook hier de functie van het KT

vat over genomen. 
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4.2 Configuratie 2. 

Opzet 

Er is dezelfde opzet gevolgd als bij configuratie 1. In 

onderstaande figuur staat weer de begintoestand van de bodem 

uit. 

•tt-•1" .., 

fig. 4.4 begintoestand van de bodem. 

Convergentie 

Al na 6 major iterations is een optimum gevonden. De con

vergentie van de major iteration is dus in vergelijking met de 

convergentie van configuratie 1 veel beter. Er komen hier 

geen schommelingen om een 

de wisselwerking tussen Fcd 

convergentie is ook beter 

criteriumwaarde voor. Blijkbaar is 

en de bodemsturing beter. De 

omdat bij de bepaling van stap in 

minor2 geen last ondervonden wordt van een slecht wordende 

instelling van de warmtepomp. De bodemsturing heeft hier 

direct invloed op het KT-vat en dus op de warmtevraag op korte 

termijn. 

iteration criterium 

1 0.534 

2 0.434 

3 0.385 

4 0.353 

5 0.346 

6 0.346 

schema 4.2 criteria na een major iteration. 

51 



J 

i . 

J 

RESULTATEN 

Sturing en bodemtoestanden. 

In onderstaande figuren is weer de som van de debieten door 

een pijp in een ring uitgezet tegen de maand waarvoor de 

sturing geldt en de toestanden van de bodem per kwartaal. 
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1-ste kwartaal 

Het debiet per pijp in de derde ring neemt iedere maand toe en 

is in vergelijking tot de binnenste ringen klein. De warmtelek 

naar de omringende grond, waarin geen pijpen zitte~wordt zo 

beperkt gehouden. Het debiet door de binnenste ringen is groot 

zodat de kern het meest opgeladen wordt. Dit is ook duidelijk 

te zien in fig 4.6 a. 

2-de kwartaal 

In de eerste twee maanden van dit kwartaal ontstaat het zelfde 

beeld als in het 1-ste kwartaal. De buitenste ring wordt in 

zijn totaliteit nu het meest opgeladen, omdat de binnenste 

ringen al bijna "vol" zitten. De debietendoor de pijpen in 

deze ringen worden daardoor ook kleiner. 

In de laatste maand daalt de equivalente omgevingstemperatuur 

Te. Doordat het debiet per pijp in de buitenste ring daalt zal 

het totale debiet sterk dalen omdat in de buitenste ring de 

meeste pijpen zitten. Het water uit de collector zal een hoge 

temperatuur Toe behouden, niet genoeg om de binnenste ring nog 

op te laden, maar wel hoog genoeg om de middelste en buitenste 

ring nog op te laden. 

In fig. 4.6 b is dan ook te zien dat de buitenste ring minder 

is opgeladen dan de twee binnenste ringen. Deze zijn dan ook 

vrijwel maximaal opgeladen. 

3-de kwartaal 

De buitenste ring wordt zoveel mogelijk ontladen. Het debiet 

per pijp neemt iedere maand toe omdat de vraag groter wordt. 

De som van de debieten van de middelste ring is klein. Dit 

komt doordat de middelste ring in deze maand zowel op- als 

ontladen wordt, wat gezien kan worden als een korte termijn 

effect. Dit wordt later besproken. 

De binnenste ring wordt de eerste maand alleen gebruikt voor 

opladen. Doordat het totale debiet bij het opladen klein 

wordt, omdat de buitenste ring niet meer opgeladen wordt, is 

de temperatuur, Toe, blijkbaar nog hoog genoeg. In fig. 4.6 c 
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is ook te zien dat de buitenkant van de ring zoveel mogelijk 

is ontladen zodat de warmtelek minimaal is. 

4-de kwartaal 

De temperatuur in de bodem is ondertussen zover gedaald dat de 

bodem nog maar weinig aangesproken kan worden. Het totale 

debiet wordt klein gehouden om een hogere temperatuur. Tog, te 

halen. De binnenste ring wordt in de eerste maand ontladen. 

In de laatste twee maanden - gedurende de eerste tijdstappen 

van de dag ontladen en op de warmste tijdstappen opgeladen. 

Dit laatste gebeurt omdat de equivalente omgevingstemperatuur. 

Te, weer stijgt. De kern zal hierdoor vrij heet blijven, wat 

ook te zien is in fig. 4.6 d. 

Van de sturingen over een dag worden weer enkele sets 

besproken die dan als voorbeeld dienen voor de overige sets. 

De instellingen van de sturvariabelen van alle sets en de 

bijbehorende belangrijkste warmtestromen staan in appendix E. 

Juni 

De bodem wordt gedurende 08.00 en 20.00 uur opgeladen. Op het 

warmst van de dag is het totale debiet het hoogst. Door het 

debiet hoog te houden is de warmteoverdracht naar de bodem 

beter. Tog stijgt hier echter door en daarmee Tic. Het 

rendement van de collector wordt hierdoor lager. De op

timalisering zorgt ervoor dat een evenwicht wordt gevonden. 

November 

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2 buitenste 

ringen. Het temperatuurniveau van het water dat uit de opslag 

komt is echter zo laag dat er maar gedurende enkele tijdstap

pen gebruik van gemaakt kan worden. Alleen als de retour

temperatuur gedurende minimaal één tijdstap lager is dan de 

temperatuur van het water uit de LT-opslag dan kan deze 

gebruikt worden. Wordt de LT-opslag in een te vroeg stadium te 

veel aangesproken. dan daalt de maximaal te halen temperatuur 
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uit de bodem. De sturing kan dan in totaal op minder tijdstap
pen gebruikt worden. 

Maart 

Ook in deze maand wordt de LT-opslag zowel op- als ontladen. 

Gedurende de eerste en tweede tijdstap is er een warmtevraag. 

Het KT-vat kan echter pas vanaf de derde tijdstap opgeladen 

worden. De LT-opslag neemt hier dus de functie, zie con

figuratie 1, van dit vat over. Ook hier zou de LT-opslag 

weinig tot niet gebruikt hoeven te worden. 
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4.3 praktijksturing voor configuratie 1. 

Bij de praktijksturing is uitgegaan van een op- en ontlaad

seizoen van ieder zes maanden, waarin de LT-opslag alleen op

resp. ontladen wordt. In een aantal maanden, met name de 

overgangsmaanden september, oktober en maart, wordt de bodem 

bij de dynamisch optimale sturing op het ene tijdstip 

opgeladen en op een ander tijdstip ontladen. Hiervan wordt in 

de praktijksturing afgezien, omdat dit waarschijnlijk komt 

omdat het KT-vat pas gedurende de derde tijdstap opgeladen kan 

worden door de collector. 

De LT-opslag wordt maar gedurende een paar tijdstappen op een 

dag op- en ontladen. De tijdstappen waarop dit gebeurt in de 

optimale sturing zijn in de praktijksturing overgenomen. 

De instellingen van de bodemdebieten zijn de gemiddelde 

debieten van de desbetreffende ring in het op- resp. ontlaad

seizoen. Voor de binnenste ring is hierop een uitzondering 

gemaakt. In het ontlaadseizoen wordt de binnenste ring de 

eerste 3 maanden met een groter debiet aangestuurd dan de 

laatste 3 maanden, omdat uit de optimale volgt dat de 

binnenste ring in de eerste 3 maanden meer ontladen wordt dan 

in de laatste 3 maanden. De instellingen van de variabelen uit 

het bovengronds gedeelte zijn bepaald uit een optimalisatie 

met behulp van minorl. 

In de praktijk is 

instelling van het 

het weerpatroon elke dag anders en zal de 

bovengrondse gedeelte van dag tot dag 

bepaald moeten worden. 

Sturing en toestanden. 

De praktijksturing - waarbij de sturing van het bovengrondse 

gedeelte dynamisch optimaal is heeft een 5.4 %hoger 

energieverbruik, berekend over een jaar, dan de sturing uit 

4.1. 
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IQ~ i<.~.wp 
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fig. 4.5 Energieverbruik over een jaar van de optimale en 

praktijksturing. 

Om de praktijksturing te kunnen vergelijken met de sturing uit 

paragraaf 4.1 is in onderstaande figuren weer de som van de 

debieten door een pijp in een ring uitgezet tegen de maand 

waarvoor de sturing geldt en de toestanden van de bodem na een 

kwartaal 

e 12 

fig 4.7 bodemdebieten 
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fig 4.8 bodemtemperaturen 

Doordat de buitenste ringen niet meer ontladen worden in het 

1-ste en 2-de kwartaal. wordt de bodem in het geheel gezien 

meer opgeladen. De verschillen tussen de twee sturingen 

ontstaan doordat de praktijksturing in de zomermaanden geen 

gebruik kan maken van de bodemopslag. Een tweede reden is dat 

de optimale sturing in de overgangsmaanden september en okto

ber aan de vraag voldoet door het water uit de bodemopslag 

direct te lozen in het KT-vat in plaats van als warmtebron te 

dienen voor de warmtepomp. De warmtepomp hoeft hierdoor een 

aantal tijdstappen niet gebruikt te worden wat ook een 

aanzienlijke besparing is. De bodemtemperaturen die ontstaan 

bij de praktijksturing zijn hoger dan voor de optimale. De 

praktljksturing kan dus in principe het water uit de bodemop

slag lozen in het KT-vat. Blijkbaar is de praktijksturing bij 

de optimalisering met behulp van minorl in een lokaal minimum 

terecht gekomen. 
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4.4. Praktijksturing voor configuratie 2. 

Ook hier wordt uitgegaan van een op- en ontlaadseizoen. In de 

overgangsmaand october wordt de binnenste ring alleen 

opgeladen en niet ontladen. De brontermen van de binnenste 

ring in deze maand liggen in de orde grootte van 20 kW en zijn 

te verwaarlozen. De middelste ring wordt zowel op- als 

ontladen. Om aan de vraag te voldoen wordt in de praktijkstu

ring deze ring ontladen. De buitenste ring wordt alleen 

gebruikt voor ontladen en doet dit dus ook in de praktijkstu

ring. 

In de laatste 2 maanden wordt de binnenste ring ook weer zowel 

op- als ontladen. Zoals gezegd komt dit doordat het KT-vat 

niet op tijd opgeladen wordt. Er wordt in de praktijksturing 

afgezien van het opladen van de bodem omdat beter het KT-vat 

opgeladen kan worden. 

In het oplaadseizoen wordt de bodem 

gedurende de periode 08.00 en 20.00 

met een constant debiet 

uur opgeladen. Alleen in 

de laatste maand wordt van de binnenste ring geen gebruik meer 

gemaakt. 

In het ontlaadseizoen worden de eerste 4 maanden alleen de 

buitenste twee ringen gebruikt, op dezelfde uren als bij de 

optimale sturing. In de laatste twee maanden wordt de kern ook 

aangesproken. 

Sturing en toestanden 

In onderstaande figuur staat de totale energieverbruik over 

een jaar uit voor zowel de optimale als de praktijksturing. 
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fig. 4.6 Energieverbruik over een jaar van de optimale en 

praktijksturing. 

De praktijksturing is 5.3% slechter dan de optimale sturing. 

De verschillen tussen de sturingen zijn hier niet zo duidelijk 

aan te geven maar ontstaan geleidelijk aan gedurende het jaar. 

In onderstaande figuren zijn weer de debieten per pijp voor de 

verschillende ringen uitgezet tegen de maand waarvoor ze 

gelden en de bodemtemperaturen per kwartaal. 

8 

fig. 4.10 bodemsturing 
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fig. 4.11 bodemtemperaturen 

De verschillen met de optimale sturing zijn vrij minimaal. 

Voornamelijk de kern wordt in de optimale sturing beter 

opgeladen. 
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CONCLUSIES 

e. Conclusies en aanbevelingen 

De ontwikkelde methode voor separate optimalisering blijkt 

beter te voldoen voor configuratie 2 dan voor configuratie 1. 

Hiervoor zijn een tweetal redenen aan te geven: 

1. Bij het bepalen -voor configuratie 1 -van een stap in 

minor2 wordt de sturing van de warmtepomp niet aangepast. 

Hierdoor kunnen telkens maar kleine stapjes worden gezet omdat 

de warmtepompsturing dan niet meer optimaal is. 

2. Het aanpassen van de sturing in de simulatieprogrammatuur 

kan als gevolg hebben dat de criteriumwaarden na een major 

iteration niet altijd dalen. Dit is alleen bij configuratie 1 

waargenomen. Een mogelijke oplossing hiervoor is om een 

warmtewisselaar aan te brengen tussen de aanbodzijde - col

lector en LT-opslag en de warmtepomp. De afhankelijke 

variabel Fe wordt dan onafhankelijk en de beperking 

0 i Fgtot + Fv + Fcd 

komt dan te vervallen waardoor makkelijker in de sub-ruimtes 

geoptimaliseerd kan worden. 

De eerste tijdstap wordt in de zomermaanden de LT-opslag 

ontladen om het KT-vat op te laden. Omdat deze iedere dag om 

0.00 uur gereset wordt kan het KT-vat niet opgeladen worden 

door collectorbedrijf. Het is waarschijnlijk beter om een 

vaste begintoestand van het KT-vat te vervangen door de eis: 

begintoestand KT-vat - eindtoestand KT-vat. 

Een minder rekenintensieve 

vat om 6.00 uur te resetten 

gelijk opgeladen kan worden. 

- tussenoplossing is om het KT

zodat het de eerste tijdstappen 

Tijdens het oplaadseizoen. van april tot september. geeft de 

optimale sturing een vergelijkbaar beeld tussen configuratie 1 

en configuratie 2. De eerste maanden wordt vooral de kern van 

de opslag opgeladen. terwijl de rand van de opslag vrijwel 

niet wordt opgeladen. Op het eind van het seizoen wordt de 

kern van de opslag niet meer opgeladen. Dit gebeurt juist wel 

voor de rand van de opslag. De warmtelek naar de omringende 
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grond wordt op deze manier beperkt gehouden. Dit komt ook 

overeen met eerder onderzoek van van Hemert (HEM83] en Rijk 

(RIJ85] . 

In het ontlaadseizoen vertoont de sturing van de kern van de 

LT-opslag in beide configuraties een grillig karakter. In de 

overgangsmaanden oktober, februari en maart wordt de kern 

vooral gebruikt voor het opladen van de bodem. Een mogelijke 

verklaring verklaring hiervoor is dat het KT-vat, zoals 

hierboven al gezegd is, vrijwel niet gebruikt kan worden. We 

zien dan ook dat de kern van de opslag veel warmer blijft dan 

de rest van de opslag. 

Bij de configuratie 2 wordt de LT-opslag na drie maanden 

ontladen plotseling veel minder gebruikt. De LT-opslag wordt 

in deze maand in plaats van twee nog maar één tijdstap 

ontladen. Dit omdat de temperatuur van het water dat uit de 

opslag komt zo laag is dat het in combinatie met een KT-vat 

maar voor enkele tijdstappen te gebruiken is. Dit is een 

duidelijke afwijking van de sturing die Rijk vondt. Bij deze 

sturing worden alle ringen tot het einde van het ontlaadsei

zoen zoveel mogelijk ontladen. 

Bij configuratie 2 worden de buitenste ringen veel gelijkmati

ger gebruikt. De LT-opslag is gedurende het hele ontlaadsei

zoen goed bruikbaar voor de warmtepomp. 

Uit een vergelijking tussen de praktijksturing en de optimale 

sturing van configuratie 2 blijkt, dat de winst van de 

optimale sturing ( 5.4 %) vooral bepaald wordt als in de 

overgangsmaanden de LT-opslag - in plaats van als warmtebron 

voor de warmtepomp - direct gebruikt wordt voor de warmte

vraag. Het debiet uit de LT-opslag wordt dan direct geloost in 

het KT-vat. Bij de praktijsturing is de sturing van het 

bovengrondse gedeelte bepaald uit een optimalisatie met behulp 

van minorl. Blijkbaar is voor de sturing van het bovengrondse 

gedeelte een lokaal minimum gevonden. 
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De praktijsturing voor configuratie is 5.3 %slechter dan de 

optimale sturing. Dit verschil ontstaat geleidelijk in het 

ontlaadseizoen. 
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APPENDIX A. Theoretische op- en ontlaadstrategie. 

Binnen de groep Thermische Energie Systemen is door Logten

berg een begin gemaakt met onderzoek naar een strategie voor 

het op- en ontladen van de bodem op theoretische gronden 

[LOG87]. Het onderzoek gaat uit van een eenvoudige beschrijv

ing van de warmteoverdracht van het water dat uit de 

collector stroomt naar de bodem. 

Allereerst zijn er voor de bodem een aantal aannamen gedaan: 

- de bodem is isotroop. 

-warmtetransport vindt alleen door geleiding plaats. 

- de toplaag van de bodem is perfect geïsoleerd. 

- op grote afstand heeft de bodem een constante temperatuur. 

De bodem wordt nu zodanig gediscretiseerd gedacht dat de 

temperatuur Tbj van een bodemelement Bj constant is gedurende 

een tijdsinterval At. Het water dat uit de collector stroomt 

gedurende ti + öt wordt opgeslagen in een vat A1 en heeft een 

temperatuur Tai. De warmte-overdracht wordt nu beschreven 

door een vat Ai in (thermisch) contact te brengen met een 

bodemelement Bj zodanig dat zich instantaan een temperatuure

venwicht instelt. Met andere woorden er wordt warmte 

overgeheveld van een vat Ai naar een element Bj. Dit noemen 

we combineren. 

De meeste energie wordt overgeheveld [WAL88J als vat Ai het 

eerst wordt gecombineerd met een element Bj, waarvoor geldt 

dat de temperatuur Tbj de hoogste 

onder de voorwaarde Tbj < Tai. In 

is van alle elementen Bj 

de nu onstane toestand 

wordt op de-zelfde wijze verder gecombineerd totdat er geen 

vaten meer gecombineerd kunnen worden. 

Voor het !-dimensionale geval is aangetoond dat ook indien 

warmtevereffening ten gevolge van geleiding in beschouwing 

wordt genomen, de energieinhoud van de elementen Bj maximaal 

is voort >ti na het overhevelen van een vat Ai. 

Er blijven echter een drietal hoofdproblemen bestaan: 

Maximale warmteinhoud van de elementen Bj is alleen 

aangetoond in het 1- dimensionale geval. Dit zou ook 

moeten gebeuren voor een 3 - dimensionale cylindervormige 

opslag zoals beschreven staat in paragraaf 2.3.2. 
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Er is alleen aangetoond dat indien één vat Ai overgeheveld 

wordt de warmteinhoud van de elementen Bi maximaal is. Is 

dit ook het geval indien meerdere vaten achtereenvolgens 
worden overgeheveld? 

Door fijn te discretiseren is het effect dat de pijpen op 

discrete afstand in de bodem bevinden weer te geven. De 

vaten Ai kunnen dan alleen gecombineerd worden met de 

elementen Bj waar een pijp door heen loopt. Kan men in dit 

geval ook maximale warmteoverdracht bewijzen? 

Indien de hierboven geschetste problemen opgelost zouden 

worden dient een modelstudie te worden uitgevoerd om de 

overeenkomsten met een bodemwarmtewisselaar te bestuderen. 

Deze modelstudie zou echter ook kunnen dienen ter ondersteun

ing voor het oplossen van de problemen. Aangezien hiervoor te 

weinig tijd was is verder afgezien van deze aanpak. 
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APPENDIX B. DISCRETISATIESCHEMA EN STABILITEIT. 

Aangenomen is dat de warmtegeleiding in de tangentiele 

richting perfect is zodat uitgegaan kan worden van de 

tweedimensionale warmtegeleidingsvergelijking. Deze luidt: 

2 
fg• 'Tg• DT/ût - ).. g. 7 T 

Deze vergelijking is gediscretiseerd met het Euler expliciete 

schema. 

T· .n+1 - T· .n - a ( T· 1 .n - 2 T· .n + T· 1 .n l,J l,J g l+ ,J l,J 1- ,J 

..t. t t.r2 
+ T. . 1n - 2 T. . n + T. . 1n ) l,J+ l,J l,J+ 

óz2 

met 

T· · = T( (i- 0.5)_L!r, (j-0.5)L'lz) l,J 

ag = A gl f g · 'Tg 

Bovenstaand schema is stabiel als geldt: 

a g'..l:l. t ( ( 1 I Ar 2 ) + ( 1 I /.1 z 2 ) ) i 1 I 2 

De lokale afbreekfout van dit schema is van de orde: 
O(A t + (Ar) 2 + (llz) 2) 

Omdat ag t klein is is de methode stabiel en is de afbreek

fout klein. Een bijkomend voordeel van het expliciete schema 

is dan dat het simpel en eenvoudig te programmeren is. 
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APPENDIXC, GRADIENTBEPALING 

Voor het berekenen van de gradient g van het criterium naar de 

stuurvariabelen y(n) kan in principe van twee methoden gebruik 

gemaakt worden: 

numeriek 

De gradient wordt in eerste instantie eenzijdig berekend 

volgens: 

F ( u i +E) - F (U i ) 
E 

Is de gradient negatief wordt deze geaccepteerd omdat 

lagere tunetionaal gevonden kan worden. Is de 

positief is een grotere nauwkeurigheid gewenst en 

gradient tweezijdig berekend 

~E.-
l.JUl 

F(ui+E) - F(Ui-E) 
2 E 

dan een 

gradient 

wordt de 

De grootte van de aan te brengen variaties E is afhankelijk 

van de schaling van sturing en criterium en de nauwkeurigheid 

waarmee het criterium berekend wordt. 

Zowel het criterium als de stuurvariabelen zijn geschaald 

tussen -1 en 1. 

In Gill et al [GIL J wordt een empirische relatie voor de 

berekening van E gegeven: 

E- 2 ~ ( epI ( 1 + 1 F 1 )) 
waarin ep de absolute fout van het criterium is. 

De gradient kan ook op analytische manier berekend worden, 

maar gezien separate optimalisering is dit vrijwel ondoenlijk. 

Er wordt dan ook afgezien van het berekenen van de gradient op 

analytische wijze. 
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APPENDIX D Beperkingen bij separate optimalisering. 

In paragraaf 2.5 is al ingegaan op de beperkingen, met 

betrekking tot de actieve set strategie. De reeds aanwezige 

optimaliseringsprogrammatuur gaat uit van deze strategie. Een 

gevolg hiervan is dat de beperkingen hard zijn, wat inhoudt 

dat, gegeven een bepaalde toegestane startsturing, de grenzen 

in het iteratieproces nooit overschreden worden. 

Echter doordat in de jaaroptimalisatie alleen de bodemsturing 

verandert, terwijl de rest gefixeerd is, levert dit problemen 

op. Dit wordt uitgelegd voor configuratie 1. Voor configuratie 

2 geldt een analoog verhaal. 

Uit knooppunt 1 uit figuur 1.1 volgt: 

Fe - Fgtot + Fv + Fcd 

In de winterperiode, waarin de bodem wordt ontladen, is het 

debiet door de collector, Fe meestal gelijk aan 0. Knooppunt 1 

wordt dan 

- Fgtot = Fv + Fcd 

Omdat Fe l 0 moet zijn, ( beperking 8 par 2.8) ligt de sturing 

op deze grens. Doordat in de jaar-optimalisatie, minor2, 

alleen Fgtot verandert terwijl de rest gefixeerd is, kan de 

absolute waarde van Fgtot alleen kleiner worden. Daardoor 

wordt Fe groter dan 0 wat in veel gevallen geen lager 

criterium oplevert. Er bestaat dus geen mogelijkheid om 

abs(Fgtot) groter te laten worden. 

De beperking is vervangen door: 

-25 i Fgtot+Fv+Fcd 

en het wordt aan de simulatie programmatuur overgelaten om met 

deze situatie rekening te houden. 

In de simulatieprogrammatuur wordt gecontroleerd op de 

situatie, Fe < 0. Deze situatie wordt niet toegestaan. In de 

jaarsimulatie wordt dan, indien de warmtepomp aanstaat, Fv 
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zodanig 

uitstaat 

veranderd dat Fe 

of in de simulatie 

0 wordt. Indien de warmtepomp 

zonder warmtepomp wordt Fcd 

zodanig aangepast dat Fe = 0 wordt. 

In de dagsimulatie kan Fgtot niet varieren maar Fv en/of Fcd 

wel. In dit geval wordt dan in de situatie Fe < 0 Fgtot 

zodanig aangepast dat Fe = 0 wordt. Deze aanpassingen gelden 

alleen maar tijdelijk in de simulatie en worden niet doorgege

ven aan de optimalisatieprogrammatuur. Na een minder geslaagde 

poging is dit wel gebeurt bij de optimalisering van configura

tie 2. Het pompvermogen wordt berekend voor de oorspronkelijke 

sturing. Dit is te zien als een straffunctie en wordt het aan 

de optimaliseringsprogrammatuur overgelaten om dit in 

overeenstemming te brengen. Het extra pompvermogen omdat de 

sturingen niet overeenkomen wordt dan gelijk aan 0. 

In onderstaande figuur is dit geschetst voor het geval de 

warmtepomp aanstaat en Fcd 0. In de jaarsimulatie fig.l 

wordt zoekrichting 1 vervangen door 2 en in de dagsimulatie 

zoekrichting 3 vervangen door 4. 

toegestaan 
gebied 

Fgtot 

toegestaan 
gebied 

Fgtot 

fig. A.1 Vervangen van de zoekrichting in minorl en 

minor2. 
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APPENDIX E. Resultaten dynamische optimalisering. 

In deze paragraaf staan de optimaliseringsresultaten. Deze 

zijn gegeven voor alle 12 sets van sturingen. De diverse 

vermogens die uitstaan zijn berekend halverwege de maand 

waarvoor de set van sturingen geldt. Dit is ook het geval 

voor de gemiddelde vattemperatuur, Tvtg. Het vermogen van de 

LT-opslag, Qbod, wordt gegeven in absolute waarde. Is de 

bodemsturing gedurende de tijdstap negatief dan wordt de 

bodem met dat vermogen ontladen, is de bodemsturing positief 

dan wordt de bodem oppgeladen. 

De energiestromen naar de LT-opslag en uit de LT-opslag, 

alsmede de energie die weglekt naar de omringende grond, 

worden gegeven in NR 1556E. Hierin staat verder de energie 

die nodig is om aan de warmtevraag te voldoen, het ener

gieverbruik van de e.v. ketel, de warmtepomp en het pompver

mogen. 

Configuratie 1. 
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Syrnbo 1 en 1 ij st. 

grootheid omschrijving 

an 
Ac 
Ak 
Av 
bn 
Cb 
CPFG 
ef 
F 
Fe 
Fcd 
Fd 
Fgi 
Fgtot 
Fk 
Fv 
Fpp 
g_ 
G 
H 
He 
IQgsau 
IQgswp 
IQpomp 

IQtot 
1 
L (i) 
m 
Mvat 
n 
nseg 
E 
Qd 
Qdmax 
Qs 
Rl 
R2 
Ar 

t.t 
Ta 
Tb 
Te 
Ti 
Tic 
Tig 
Tb i 
Tb u 
Td 
Tg 
Tn 
Tod 
Toe 

evenredigheidsconstante pijpmodel 
oppervlakte van de collector 
oppervlak condensor 
oppervlak verdamper 
evenredigheidsconstante pijpmodel 
evenredigheidsconstante gebouw 
leidingsweerstandcoëfficiëent 
geschatte fout in berekening van F 
criterium I objectfunctie 
debiet door de collector 
bypass debiet langs de warmtepomp 
debiet door verwarmingssysteem 
debiet door bodemring i 
totaal bodemdebiet 
condensordebiet 
verdamperdebiet 
debiet door een pijp 
gradientvector 
hessiaan 
exponentiële functie voor warmtewisselaar 
exponentiële fuctie voor collector 
totale energieverbruik van de e.v. ketel 
totale energieverbruik van de warmtepomp 
totale energieverbruik van de 
circulatiepompen. 
totaal gebruikte energie 
lengte pijpsegment 
criterium bijdrage op tijdstap i 
aantal stuurvariabelen 
totale mass KT-vat 
aantal tijdstappen 
aantal registers KT-vat 
zoekvector 
warmtevraag gebruiker 
maximale warmtevraag gebruiker 
zonneinstraling 
straal binnenpijp 
straal buitenpijp 
discretisatiestap bodem 
tijdstap 
omgevingstemperatuur 
gewenste gebouwtemperatuur 
equivalente omgevingstemperatuur 
ingangstemperatuur KT-vat 
ingangstemperatuur collector 
ingangstemperatuur LT-opslag 
ingangstemperatuur pijpsegment 
uitgangstemperatuur pijpsegment 
gevraagde temperatuur gebruiker 
bodemtemperatuur 
temperatuur van register n van het KT-vat 
retour temperatuur gebruiker 
uitgangstemperatuur collector 
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eenheid 

W/K 
Js/kg2 

kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 

J 
J 

J 
J 
m 

kg 

w 
w 
W/m2 
m 
m 
m 
s 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 
·c 



Tog 
Tov 
Tv 
Tc 
t;Twb 
!.! 
UA 
Uc 
ul 
u2 
Vk 
WP 
~ 
~ ( 0) 
.AZ 

Cm 
Cw 

fg 
Cg 
~g 

uitgangstemperatuur LT-opslag 
uitgangstemperatuur KT-vat 
verdampertemperatuur 
condensortemperatuur 
temperatuurverhoging door warmtebronnen 
stuurvector 
warmtetransmissiecoëfficiënt gebruiker 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de collector 
warmtedoorgangscoëfficiënt binnenpijp 
warmtedoorgangscoëfficiënt buitenpijp 
slagvolume compressor 
eenheidsmaat voor warmtepomp 
toestandsvector 
begintoestand 
discretisatiestap bodem 
soortelijke warmte medium 
soortelijke warmte water 
soortelijke massa bodem 
soortelijke warmte bodem 
warmtegeleidingscoefficient bodem 
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·c 
·c 
·c 
·c 
·c 

WIK 
w;m2 K 
w;m2 K 
WLm2 K 
m3 

m 
J/kg K 
J/kg K 
kg/rn3 
J/kg K 

w;m2 


