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Samenvatting 

Dit afstudeerverslag behandelt de dynamische optimalisatie van 
de sturing van een zonnewarmtesysteem voor woningverwarming met 
de mogelijkheid tot dagopslag en seizoenopslag van warmte. 
De rotatiesymmetrische seizoenopslag bevindt zich onder het 
aardoppervlak, waar stromend water in vertikale pijpen warmte 
wisselt met de grond. De dagopslag is een vat waarin de warmte 
thermisch gelaagd kan worden opgeslagen. 
Gedacht wordt aan een systeem met ongeveer 100 woningen. 

Er is een wiskundig model gebouwd, dat het systeem voldoende 
nauwkeurig beschrijft, en waarmee het mogelijk is deze installa
tie met een fluctuerend zonnewarmte-aanbod en warmtebehoefte te 
onderwerpen aan een optimalisatie m.b.v. Dynamisch Programmeren. 
Hierbij wordt de jaarlijkse bijstookenergie geminimaliseerd. 
De stuurgrootheden in de seizoenopslag zijn de vloeistofstromen 
(debieten> door de <ringen> pijpen <de stroomdichtheid als func
tie van radius en tijd>. Twee stuurgrootheden in het bovengrond
se gedeelte van het systeem hebben een kortere optimalisatieho
rizon dan een jaar. De sturing kan van uur tot uur reageren op 
het <realistische> weer. 
Minimaliseren van de bijstookenergie is mogelijk door de warmte
verliezen van de opslag naar de omringende grond te beperken, en 
de collectoropbrengst te verhogen. Dit laatste gebeurt door ver
standig om te springen met het warmtefront (scheidingslaag tussen 
warmere en koudere vloeistof> in de dagopslag. 

In de dynamisch optimale sturing is te zien dat voortdurend een 
afweging plaatsvindt tussen het behalen van voordeel op korte 
termijn, en het 'sparen' voor later; zo wordt in de zomer niet 
op ieder moment het maximum vermogen uit de collectoren gehaald, 
maar wordt meer belang gehecht aan een hoog temperatuurniveau van 
het in de collector verwarmde water zodat, door hiermee het cen
trum van de seizoenopslag op te laden, de verliezen naar de omlig
gende grond beperkt worden. De rand wordt met een laag debiet 
en met lage temperatuuur aangestroomd. Het opladen verlegt zich 
naar buiten zodat in september vooral de rand wordt opgeladen. 
Na een half jaar wordt de stroomrichting omgekeerd, zodat de 
grond ontladen wordt. In de winter wordt niet meteen het hete 
centrum aangesproken, maar er wordt getracht door afkoeling van 
de randen de verliezen te beperken, en zelfs iets van de wegge
lekte warmte terug te winnen. Bij de dynamisch optimale sturing 
is veel minder bijstookenergie nodig dan bij een eenvoudige stu
ring waarbij alle stuurgrootheden in essentie konstant zijn. 

Van de dynamisch optimale sturing is een gestileerde sturing af
geleid, die bijvoorbeeld in de praktijk gebruikt zou kunnen 
worden. en waarmee de <genoemde> hoofdeffecten in de dynamische 
optimalisatie onderscheiden kunnen worden van bijzaken. 



- 2 -

Abstract 

DYNAMIC OPTIMAL CONTROL OF A SOLAR ENERGY SYSTEM 

WITH SEASONAL STORAGE 

This study is aimed at obtaining the optimal control strategy 
for a solar heating system, employing both short-term and 
seasonal storage. 
The short-term storage vessel contains water with a tempe
rature stratification. 
The seasonal storage consists of a cylindrical con
figuration of subterranean vertical pipes. 
The most promising control variables are provided by the 
flows through these pipes, which can be adjusted continu
ously in order to minimize the auxiliary energy needed du
ring the year. 
With a mathematica! model dynamic optima! control is com
puted using Dynamic Programming. 
The solution obtained shows that at every instant a cernpromise 
is reached between instantaneous and long-term profits. 
During summer, the collectors do net at all times establish 
maximum power gain, but they produce very hot water which, 
when injected into the centre of the seasonal storaqe, rni
nimizes the heat losses to the surrounding soil. 
In winter, by cooling the ri of the seasonal storage. heat 
losses are reduced, and some 'lost' energy is recaptured. 
The resulting control strategy substantially reduces the 
need for auxiliary energy, when compared to a less compli
cated strategy in which the control variables are essenti
ally kept constant. 
A suboptimal <practical) strategy is derived. in order to 
examine the predominant effects achieving this reduction. 
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Hoofdstuk 0 Inleiding 

Het totale energieverbruik in Nederland komt neer op een 
vermogen van 7000 W per inwoner <BES82>. 
Hiervan wordt 2000 W gebruikt voor verwarming van gebouwen, 
grotendeels met behulp van fossiele brandstoffen. 
Een alternatief is het omzetten van zonnestraling in warmte 
door middel van collectoren. 
De gemiddelde zon-instraling per jaar is in Nederland onge
veer 100 W/m2. Een goed geisoleerde woning heeft gemiddeld 
over een jaar pngeveer 2000 W nodig. 
Het probleem dat het warmte-aanbod en de warmtevraag verschil
lend over het jaar verdeeld zijn, kan ondervangen worden door 
de ingevangen warmte tijdelijk op te slaan. Hierbij spelen 
het ritme van dag en nacht, en dat van zomer en winter een rol. 
Om alle warmte benodigd voor de verwarming van een woning in 
een gemiddelde winternacht te kunnen opslaan, is een opslag 
met een energie-inhoud van 0.1 GJ nodig. 
Hiervoor moet bv. 500 kg water 50°C opgewarmd worden. 
Om de totale warmtebehoefte van de winter te kunnen opslaan. 
is een opslag van 50 GJ per woning nodig. 
Dit kan gebeuren met een volume van 200 m3 water of 400 m3 
grond Cook 50°C opgewarmd>. 

In Nederland is het onderzoek aan ondergrondse seizoenopslag 
gestart rond 1980, en was een aandachtsgebied in het Nationale 
Onderzoeksprogramma Zonne-energie, hetgeen heeft geleid tot de 
realisatie van een projekt in Groningen waar 100 woningen wor
den verwarmd met behulp van seizoenopslag. 
Slechts enkele bedrijven bewegen zich voorzichtig in deze markt, 
want de economische afweging, meestal uitlopend op de vraag 
of deze oplossing minder kost dan conventionele verwarming, 
is in het gros van de gevallen nog in het nadeel van de zonne
warmte. 
Bij die toepassingen waar zonnewarmte wel in de buurt van renta
biliteit komt, is een meer gedetailleerde beschouwing van het 
systeem noodzakelijk om te kunnen ontdekken welke plaatselijke 
condities, verbeterde technieken, en verstandiqe sturinqen, het 
systeem economisch door het lint kunnen trekken. · 

0 
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In de Vakgroep Systeem- en Regeltechniek. waar het onderzoek naar 
deze systemen plaatsvindt sinds 1982. ligt de nadruk op de vraag 
welke invloed de bedrijfsvoering van een gegeven systeem heeft 
op de prestaties. De optimale sturing van een systeem met sei
zoenopslag is in het verleden berekend <LIN83 en HEM83>. 
Het weer is daarbij zodanig gestileerd dat warmte-aanbod plaats
vindt in het zomerseizoen, en warmtevraag in het winterseizoen. 
Dit onderzoek behandelt en beantwoordt de gestelde vraag voor 
een zonnewarmtesysteem met een dagopslag en een seizoenopslag 
onder realistische weercondities. 

Het beschouwde systeem heeft een aantal stuurmogelijkheden, 
zoals de debieten door de pijpen in de bodem, en enkele debieten 
en instelwaarden voor temperaturen in het bovengrondse gedeelte 
van het systeem <Hoofdstuk 1). 
De enige methode om de optimale stuurstrategie te vinden, en uit
spraken te kunnen doen over hoever, en waarom, de prestatie van 
suboptimale oplossingen hierbij achterblijft, wordt gegeven door 
dynamische optimalisatie. Ook conclusies omtrent het ontwerp 
van het systeem kunnen hierdoor beter gefundeerd worden. 

Dynamisch optimaal is die sturing, die een bepaald criterium 
over een zekere periode minimaliseert, in dit geval de jaarlijks 
bij te stoken hoeveelheid energie. Om deze sturing te vinden 
is een wiskundig model geconstrueerd, gebruik makend van eerder 
in de vakgroep ontwikkelde modellen van de systeemcomponenten 
<Hoofdstuk 2>. De dynamisch optimale sturing wordt berekend met 
de methode van Dynamisch Programmeren <Hoofdstuk 3>. 
Deze sturing kan men in de praktijk niet op een bestaand systeem 
toepassen, omdat de benodigde voorkennis van het weer en de ver
eiste stuurmogelijkheden niet aanwezig zijn. Uit de sturing kun
nen wel richtlijnen afgeleid worden, die de prestatie van het 
systeem verbeteren en verwerkt kunnen worden in een praktijkstu
ring <Hoofdstuk 4). 
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Hoofdstuk 1 Besturing van een systeem met seizoenopslag 

In dit Hoofdstuk worden die eigenschappen van systemen met 
seizoenopslag in het kort besproken, die essentieel zijn om 
de dynamisch optimale sturing te begrijpen en te evalueren. 

1.1 Een systeem met seizoenopslag 

Ik heb gekozen voor onderzoek aan een systeem, waarin collec
toren in serie met het verwarmingssysteem zijn geschakeld 
< Fig .1.1) . 

/ 

ç--~ 
! I . 

collectoren 

wonln~en 

bijstook
in.:~tallatte 

centrale 
Op-'l!.lg 

Figuur 1.1 Principeschema van een zonnewarmtesysteem met seizcenopslag 

voor woninqverwarminq. 

De redenen om deze configuratie te beschouwen zijn: 

1 

- De overeenkomst met het in Groningen gerealiseerde sys
teem, waar de collectoren decentraal op de daken van 
de woningen zijn geplaatst. 

- De essentieel andere mogelijkheid, waarbii de collec
toren zich in een apart circuit parallel aan het ver
warmingcircuit bevinden, wordt toegepast als de col
lectoren centraal zijn opgesteld. 
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In de configuratie van Fig.l.l kunnen de collectoren niet onaf
hankelijk van het verwarmingssysteem bedreven worden, zodat bij
voorbeeld de ingangstemperatuur voor de collectoren niet altijd 
laag kan zijn. 

Binnen het principeschema zijn in de technische uitvoering vele 
schakelingen mogelijk, waarmee bijvoorbeeld warmte van de col
lector direkt in de woning gebruikt kan worden, voorzien wordt 
in de verwarming van tapwater, alles realiseerbaar met bestaande 
e.v. technologie. 

1.1.1 De seizoenopslag 

Voor seizoenopslag wordt meestal een grondvolume gebruikt, of 
soms een vijver of aquifer <ondergrondse waterhoudende laag). 
In dit onderzoek is de grond als energiedrager beschouwd. 
Deze grond is vnl. zand of klei, verzadigd met grondwater. 
De grond heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt die ligt tussen 
de 1.5 en 2.2 W/mK, een soortelijke warmte van ca.l400 J/kg K. 
en een soortelijke massa van ca.2000 kg/m3. 
De horizontale grondwaterstroming mag niet zodanig zijn dat 
opgeslagen warmte uit de seizoenopslag verdwijnt 
<< 10-1 m/s DEL85). 
Vrije convectie die ontstaat ten gevolge van temperatuurgra
diënten mag geen dominerend effect worden. Dit vereist een 
permeabiliteit van de grond, kleiner dan 1*10~1 m2. 

Door de grond lopen pijpen waardoor water stroomt dat via de 
pijpwand warmte wisselt met de grond. 

1 
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Bij het ontwerp kan gekozen worden uit in principe twee soorten 
pijpen, beide weergegeven in Fig.l.2. 

Figuur 1.2 Harmtewisselende pijpen in de seizoenopslag. 

a. lusvormige pijp 

b. coaxiale pijp (stroomrichting bij warmte-onttrekking 
aan de grond. 

1 

De optimale geometrie van de seizoenopslag, de struktuur van het 
pijpenstelsel, en het systeem van interconnectie, zijn afhankelijk 
van verscheidene factoren: 

- De hoeveelheid warmte die opgeslagen moet worden bepaalt. 
samen met het temperatuurgebied waarin de opslag opereert. 
het volume van het doorstroomde stuk grond. 

Het type verwarmingsysteem van de woningen bepaalt het 
gewenste temperatuurniveau van de opslag. 

Wanneer er, zoals in dit geval, geen warmtepomp in het 
systeem is opgenomen om de warmte van een laag naar een 
hoog temperatuurniveau te brengen, en de energie met 
hoge dichtheid moet worden opgeslagen <vanwege de be
schikbare ruimte. beperkt aantal pijpen, gewenste 
oplaadsnelheid>, bereikt de seizoenopslag bij het op
laden een hoge temperatuur. Dit temperatuurniveau be
paalt de vorm van de opslag door de vraag in hoeverre 
verliezen door warmtegeleiding en convectie beperkt 
moeten worden. 



- 10 - 1 

- De optimale pijpafstand wordt bepaald door de geleidings
coefficient van de <verschillende lagen> grond, in 
combinatie met de gewenste op- en ontlaadsnelheid. 

Compacte vormen zijn <Fig.l.3): 

- De halve bol: vanuit een centraal punt steken de pijpen 
naar alle richtingen in de grond. 

De cilinder: vertikale pijpen in concentrische cirkels 
gegroepeerd rondom het centrum. 

t------ 4Cm ----\' 

Fiquur 1.3 Verschillende vormen van de seizoenopslaq. 

a.halve bol b. cilinder 

De redenen om in dit onderzoek te kiezen voor de cilindervorm zijn: 

- Overeenkomst met het systeem in Groningen 

- De bolvorm heeft minder goede stuurmogelijkheden: 
Doordat alle pijpen door de kern van de opslag 
gaan, wordt bv. bij het opladen bij elke denkbare 
sturing de warmte vanuit het centrum naar buiten 
gedreven. Om dit te voorkomen zouden zeer veel pij
pen en een zeer laag debiet per pijp gebruikt moeten 
worden. 

Aan de rand van de opslag hebben de pijpen een 
grote onderlinge afstand. Dit is onqunstiq voor 
het weglekken en terugwinnen van warmte. -
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Aan het oppervlak wordt een isolerende laag aangebracht, wel
licht tot buiten het doorstroomde gebied. 
Vertikale schermen rond de seizoenopslag kunnen convectie! 
warmtetransport tegengaan. 

De afstand tussen de pijpen is bij de meeste gerealiseerde 
systemen ca.l meter. In Groningen is bij de in Fig.l.3 aange
geven afmetingen per woning 250 m3 grond beschikbaar. 
Dit is minder dan 400 m3, vermeld in de inleiding als zijnde 
het volume benodigd voor de opslag van de totale warmtebehoefte 
in de winter, omdat de zon een direkte bijdrage levert aan de 
verwarming, en omdat de zon niet voor 100% in de warmtebehoefte 
hoeft te voorzien. 

1.1.2 De dagopslag 

1 

De belangrijkste functie van de dagopslag is opslaan van overdag 
gewonnen energie voor de nacht t.b.v. verwarming of de seizoenop
slag. 

Mogelijkheden om warmte voor korte tijd op te slaan, zijn: 

- Centrale opslag in een deel van de seizoenopslag <het 
centrum>. Er zijn daarvoor ter plaatse veel pijpen 
nodig om de gewenste op- en ontlaadsnelheid te ver
krijgen. 

- Centrale opslag in een vat met water. 

- Verspreid: een vat per woning of woonblok. 
De collectoren kunnen dan onafhankelijk van het verwar
mingssysteem bedreven worden, zonder dat een tweede ring
leiding nodig is. Een gedistribueerd regelsysteem voor 
het optimaal bedrijven van het hele systeem per module 
is dan zinvol. Uit een voorstudie voor het projekt te 
Groningen blijkt dat deze oplossing te duur is (TPDBO>. 
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In dit onderzoek is gekozen voor een centrale opslag waarin een 
thermische gelaagdheid als functie van de hoogte kan bestaan: heet 
water bevindt zich bovenin het vat, en koud water onderin. 

- Dit is warmtetechnisch voordelig (bv. tegelijkertijd de 
collector aanstromen met koud water, en de seizoenopslag 
met heet water). 

- Dit geeft een aantal interessante stuurmogelijkheden 
rond de dagopslag. 

- In Groningen wordt getracht van gelaagdheid gebruik te 
maken. Het vat is in het centrum van de seizoenopslag 
geplaatst. De verliezen zijn zo het kleinst, en komen 
ten goede aan de seizoenopslag. Een precieze modellering 
van dat specifieke <complexe) vat wordt hier echter niet 
beoogd. 

Ondanks het feit dat de dagopslag zich in de grond bevindt. wordt 
deze verder tot het bovengrondse gedeelte gerekend. 

1.1. 3 Het bovengrondse gedeelte 

Hieronder wordt dat gedeelte van het systeem verstaan. dat niet 
tot het seizoenopslagcircuit behoort <Fig.l.4). 
Tussen het bovengrondse gedeelte en de seizoenopslag bevindt zich 
een scheidingswarmtewisselaar. 

et1aoenopa\ag 

~I 

ringleiding 

I 

Figuur 1.4 Zonnewarmtesysteem met dag- en seizoenopslag. 
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Centraal bevindt zich een dagopslagvat en een bijstookinstallatie. 
In Fig.l.S is de struktuur van de ringleiding verduidelijkt. 
De 100 woningen zijn verdeeld in 10 woonblokken die zowel 
warmte kunnen leveren als afstaan aan de ringleiding. 
De collectoren staan hun warmte d.m.v. één warmtewisselaar 
per woonblok af. 

Figuur 1.5 Ringleiding. 

a. woonblokken b. een woonblok 

De verwarmingssystemen van alle woningen staan parallel en er is 
een bypassleiding die de mogelijkheid geeft het debiet door de 
collectorwarmtewisselaar te verhogen 
Alle leidingen buitenshuis zijn warm, en worden goed gelsoleerd. 
Het vermogen benodigd voor de circulatiepompen is aanzienlijk: 
in Groningen 80 H per woning. 

De warmtevraag en het verwarmingssysteem 

De warmtevraag van een woning is voornamelijk t.b.v. ruimteverwar
ming, al kan de bijdrage voor verwarming van tapwater bij goed 
geisoleerde woningen 20% van het totaal zijn. 
Het zonnewarmtesysteem voorziet voor een deel in die behoefte door 
een warmtewisselaar aan de uitgang van het verwarmingssysteem. 
Er is een hoge correlatie tussen de warmtevraag en de buitentem
peratuur, want de warmte die het huis verlaat door geleiding en 
ventilatie is evenredig met het temperatuurverschil tussen binnen 
en buiten. 
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De bedrijfsvoering van het verwarmingssysteem geschiedt met een 
ongeveer konstant debiet, en met een aanvoertemperatuur die afhangt 
van de buitentemperatuur (een stooklijn). 
Als de geleverde temperatuur hoger is dan de ingestelde waarde, 
wordt door de thermostaten in de woningen het debiet verlaagd. 
Doordat geen warmtepomp wordt toegepast, en men toch alle warmte 
uit de seizoenopslag wil benutten, moet het verwarmingssysteem 
werken bij zeer lage temperaturen <luchtconvectoren of grote ra
diatoren>. 
Tevens worden dan de warmteverliezen in de ringleiding beperkt, en 
worden de collectoren met een lage temperatuur aangestroomd, ten 
gunste van de opbrengst. 
De bijstookinstallatie is gedimensioneerd op de grootst mogelijke 
warmtebehoefte, vanwege koude dagen in het voorjaar. 

De collectoren 

De collectoren staan hun warmte via een warmtewisselaar per woon
blok af aan de ringleiding. 
De redenen om in dit systeem te kiezen voor collectoren met hoge 
efficiency <lage verliesfaktor> zijn: 

- Een systeem met seizoenopslag vraagt om een groot col
lectoroppervlak. Bij gebruik van collectoren met hoge 
verliesfaktor is de beschikbare ruimte op de daken niet 
voldoende. 

- De hoge temperatuur waarop de seizoenopslag moet worden 
gebracht, en de soms hoge ingangstemperatuur voor de col
lector. zouden de collectorwarmte beduidend doen dalen bij 
gebruik van minder goede collectoren. 

- Het verschil in ingevangen warmte tussen zomer en winter 
is groter bij gebruik van minder goede collectoren. 

In Groningen worden vacuümcollectoren. werkend volgens het warmte
pijpprincipe toegepast <BL082). 
Het feit dat deze collectoren niet van beneden naar boven door
stroomd worden, zoals een vlakke-plaat collector, komt in Fiq.l.5 
tot uiting. De warmte komt vrij bij de condensor, bovenaan de 
collectorbui zen. 
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1.2 Sturing 

De stuurmogelijkheden van het systeem Z1Jn alle debieten, in 
te stellen m.b.v. kleppen of pompen <Fig.l.4>, en de in- en 
uitlaathoogten van water in de dagopslag. Het aantal vrij
heidsgraden in het systeem bepaalt de benuttingsgraad van de 
kleppen. 

1.2.1 De seizoenopslag 

1 

Een denkbare stuurmogelijkheid is de interconnectie van de
pijpen. Het heeft zin om de uitgang van een pijp door te kop
pelen naar de ingang van een andere pijp <multi-pass>. als de 
warmtewisseling van een pijp met de grond niet voldoende is, dus 
als de uitgangstemperatuur van de pijp verschilt van de grondtem
peratuur. 
Van een volledige warmtewisseling is sprake als de warmtetransmis
siecoëfficiënt van de pijp hoog is: 

AU > > F ( 1 . 1 ) 
pijp pijp 

Als dit het geval is, heeft het in serie schakelen van de pijpen 
alleen een ongewenste verspreiding van warmte tot gevolg, zonder 
positieve effekten. 

In dit verslag wordt alleen de situatie bekeken waarbij alle pijpen 
parallel staan; de ingangstemperatuur is voor iedere pijp gelijk. 

Het is denkbaar het debiet voor elke pijp afzonderlijk in te stel
len. Dit kan zinvol zijn wanneer grondwaterstroming of een andere 
asymmetrie de bijna rotatiesymmetrische situatie doorbreekt. 
Omdat ik geen effekten beschouw die het asymmetrisch opslaan en 
onttrekken energetisch rechtvaardigen, worden in deze studie alleen 
rotatiesymmetrische sturingen beschouwd. 

Op grond van het feit dat de uitgangen van alle pijpen samenkomen 
in een verzamelleiding, en op gond van de uniforme ingangstempe
ratuur, wordt in deze studie alleen de mogelijkheid beschouwd, 
waarbij alle ringen pijpen in dezelfde richting doorstroomd worden. 
Bij het opladen stroomt de vloeistof van boven naar beneden door 
de buitenpijp en bij het ontladen van beneden naar boven. 
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1.2.2 Het bovengrondse gedeelte 

De ringleiding 

De warmtevraag zal van woning tot woning verschillen. Dit resul
teert in een hoger of lager debiet door de radiatoren. 
Het gedrag per woonblok kan verschillend zijn door verschillende 
warmtevraag en de mede hierdoor veroorzaakte verschillen in col
lectorwarmte. 

Het bypassdebiet is vrij instelbaar per woonblok, en kan bij een 
geringe warmtevraag voor verhoging van de collectoropbrengst zor
gen. De optimale instelling zal van blok tot blok verschillen. 
Indien de bijstookinstallatie aanstaat, stijgt het benodigde bij
stookvermogen bij stijging van dit debiet, omdat een grotere hoe
veelheid water tot dezelfde temperatuur verwarmd moet worden. 

Het centrale gedeelte 

Bij onttrekking van het ringleidingdebiet aan de gelaagde dagop
slag, kan de toevoertemperatuur binnen zekere grenzen gekozen 
worden. Bij hoge toevoertemperatuur stellen de thermostaten in 
de woningen een laag debiet door het verwarmingssysteem in. 
Bij lage toevoertemperatuur is er een hoog debiet en eventueel 
bijstook nodig. 

Het retourwater van de ringleiding kan direkt warmte wisselen 
met het seizoenopslagcircuit. teruggepompt worden naar de ring
leiding, of in het vat geloosd worden. 
Het lozen in het vat kan op verschillende hoogtes gebeuren d.m.v. 
een serve-bestuurde uitlaat of een flexibele slang. 
Bij handelingen in het vat moet rekening gehouden worden met de 
verstoring van de gelaagdheid (bij hoge debieten of verkeerde in
laathoogte> en warmteverliezen van de dagopslag naar buiten. 

Aan de seizoenopslagzijde van de dagopslag zijn de stuurmogelijk
heden de instelling van de onttrekkingshoogte en het debiet. de 
keuze tussen doorvoer naar de ringleiding of opslaan in de dag
opslag. 
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Hoofdstuk 2 Modelstudie 

De eisen die aan het te ontwerpen model gesteld worden, zijn: 

1. Een voldoende nauwkeurige beschrijving van het systeem. 

2. Een beperkt aantal toestandvariabelen. 

3. Een beperkt aantal onderlinge beïnvloedingen van die 
toestandvariabelen. 

4. Een beperkt aantal rekenbewerkingen teneinde een hoge 
rekensnelheid te behalen. 

De eisen 2., 3., en 4. vloeien voort uit de toepassing voor dyna
misch optimaliseren. 
In de Vakgroep Systeem- en Regeltechniek zijn voor alle systeem
componenten in het verleden modellen ontwikkeld, die wat eis 1. 
betreft, geschikt zijn voor deze toepassing. 
In dit Hoofdstuk worden de eigenschappen van deze componenten, 
de verrichte aannamen, en nieuwe ontwikkelingen belicht, die van 
belang zijn om het gedrag van het totale systeem en de dynamisch 
optimale sturing te begrijpen. Ook worden de ingrepen beschreven 
waarmee aan de eisen 2., 3., en 4. voldaan is. 
Onder het systeemgedrag wordt verstaan het verloop van debieten, 
temperaturen en vermogens als functie van de tijd, op een tijd
schaal van uren. 

2.1 Modelvorming 

Figuur 2.1 geeft een schematische voorstelling van het model. 

collector en gebr~ik9r dagopslag 

Fs 

Fd Fb 

Th i 
so 

Figuur 2.1 Zonnewarmtesysteem met dag- en se1zoenopslag. 

~eisoertopslag 

fs(k; 
T(k,l) 
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In het bovengrondse gedeelte worden de ringleiding en de daarmee 
verbonden woonblokken met collectoren en warmteqebruikers qecon-" / ","' : -centreerd gedacht in een collector en een gebru1ker. 
Vloeistoftransport wordt verondersteld wrijvingloos en zonder 
warmteverliezen te geschieden. 

2 .1. 2 De seizoenopslag 

Voor de seizoenopslag wordt het open-systeem model gebruikt. 

2 

Dit houdt in dat de pijpen uniform over de grond verdeeld gedacht 
worden, en verrekend worden door middel van een stroomdichtheid 
fs<r> van water in de grond <eenheid: g/s·m2). 
Het warmtetransport wordt verondersteld plaats te vinden in één 
richting. 
Een coaxiale pijp <Fig.l.2.b> met goed geisoleerde binnenbuis 
<SAN84) voldoet aan deze voorwaarde. 
Bij de lusvormige pijp (fig.l.2.a> moet hiertoe een van de twee 
buizen goed geïsoleerd zijn. 
Er is niet gekozen voor een model dat het gedrag van het water 
in een pijp, en het temperatuurverloop van de grond in de nabij
heid van een pijp beschrijft, vanwege de hiervoor benodigde reken
tijd. 
Bij het opladen van de seizoenopslag wordt deze van boven naar be
neden doorstroomd, ontladen gebeurt in omgekeerde richting. 
Het warmtecontact tussen het stromende water en de grond wordt 
perfect verondersteld, omdat ik aanneem dat aan de voorwaarde van 
Vgl.l.l voldaan is (lage debieten>. 
Het stromende water geeft in de warmtetransportvergelijking 2.1 
een convectieterm in ~e stroomrichtinq. 
Door geleiding vindt in alle richtingén warmtetransport plaats. 
Door de rotatiesymmetrie van de opslag en de sturing blijven er 
twee ruimtedimensies over: de straal r en de diepte z. 
In de afleiding van Vgl.2.1 is de opslagterm van het stromende 
water verwaarloosd ten opzichte van die van de grond. 

= 
~t 

+ 
1 à T 

r V r 
+ 

-..._2 
cT 

' 2. çz 
) -

1------------------------------1 
conductie 

1---------1 
convectie 

( 2. l) 
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De stofkonstanten van de grond Z1Jn uniform en isotroop, er is 
geen stromend grondwater en geen natuurlijke convectie geindu
ceerd door temperatuurgradienten. Er bevinden zich geen warmte
bronnen in de grond. 

2 

De discretisatie van de grond ten behoeve van numerieke oplossing 
van deze tweede orde PDV in T(r,z,t) is weergegeven in Fig.2.2. 

0 2cl ----
t- ... ~ 

1 • + 
~ f-J!- -? 

• u 
~ t ~ ! ! l ~ 

ro011riobt1n11: 

; Mgr~l - sejtember 

' ) r, :; t' ? t J J : oltober - MM&rt 
I -20 

: beÏnvloed.l.U6 

+ V ... I_ .... 
onul18otherru 

~ / 

--f--- --- --- - r---.. -·--· 
I' 

Figuur 2.2 Discretisatieschema van de qrond. 

De gediscretiseerde toestandgrootheden zijn de temperaturen T<k,l>. 
fs<k> is de stroomdichtheid in ring k. 
De differentialen van de geleidingsterm worden gediscretiseerd met 
een expliciet Euler schema., die van de convectieterm met een Up
stream-schema (LIN83). 

De randvoorwaarden volgen uit de rotatiesymmetrie, de opgelegde 
ingangstemperatuur Tsi. en de aannamen dat de bovenzijde perfekt 
geisoleerd is, ook buiten het doorstroomde gebied, en dat op 
<grote) afstand z = 37.5 m en r = 36.7 m de grond op tempera
tuur Ts nu.l (zie Tab. 2. 3 > wordt gehouden. 



- 20 -

2.1.2 De onderlinge beïnvloeding van de in- en de uitgang van 

de seizoenopslag 

Het momentane invoer/uitvoergedrag van de seizoenopslag is in 
het bijzonder van belang voor het bovengrondse gedeelte van het 
systeem. 

1. Een verandering in Tsi werkt niet momentaan door in Tso. 
Dit is het gevolg van het aantal <= 8> discrete stappen in 
vertikale richting, waardoor het evenzovele tijdstappen duurt 
voordat een verandering aan de uitgang merkbaar is. 
In werkelijkheid is er door geleiding wel een momentaan te 
noemen beïnvloeding, maar deze is op een tijdschaal van dagen 
nauwelijks merkbaar. 
De convectieterm veroorzaakt. als gevolg van de aanname van 
perfekt warmtekontakt tussen water en grond, een looptijd 
in de beïnvloeding van Tsi naar Tso, waarvan de grootte af
hangt van de grootte van de stroomdichtheid, maar de orde van 
enkele weken heeft <numerieke looptijd 8 tijdstappen door 
phase-error). 

2. Een verandering in de stroomdichtheid fs<k> in ring k werkt 
niet ogenblikkelijk door in de uitgangstemperatuur van die 
ring. 
Als die uitgangstemperatuur niet gelijk is aan Tso (niet-uni
forme uitgangstemperatuur>, reageert Tso echter ogenblikke
lijk op fs(k) als gevolg van de veranderende mengverhouding 
tussen de debieten van de ringen. 

3. Als Fs > Fsp en bij hoge waarden voor deze debieten. hangt 

2 

Tsi van Tso af via de scheidingswarmtewisselaar (wordt verder 
uitgewerkt bij de beschrijving van de warmtewisselaar in para
graaf 2.1.3>. 

Ontkoppeling 1. maakt het mogelijk dat Tso bekend is, en dat met 
deze waarde het bovengrondse gedeelte berekend kan worden, voor
dat Tsi bekend moet zijn. De berekeningsvolgorde beschreven in 
Appendix B is hierdoor mogelijk gemaakt. 
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2.1. 3 Het bovengrondse gedeelte 

De dagopslag 

Gekozen is voor het registermodel <TROB2>, waarbij het vat opge
bouwd gedacht wordt uit een aantal lagen met een konstante tem
peratuur en een variabele inhoud. 

2 

De functie van de bypassleidingen <Fig.l.4> wordt vervuld wanneer 
de in- en uitlaatfunkties in het model in hetzelfde register 
werkzaam zijn. Dit heeft geen invloed op de opslagfunctie van 
het model. 
Verstoringen van de gelaagdheid, alsmede warmteverliezen naar 
buiten (bv. naar de seizoenopslag) worden niet in rekening ge
bracht. 

De warmtevraag 

Gesteld wordt dat het vermogen Qd', benodigd voor woningverwarming, 
evenredig is met het temperatuurverschil tussen binnen en buiten: 

Qd' = AUhs • < Th 

Qd' = 0 

Ta ) als Ta < Th 

als Ta > Th 

( 2 . 2 ) 

Er is een dag/nacht-ritme in de warmtevraag doordat de woning af
wisselend gedurende 12 uur op l5°C en 20°C gehouden wordt. 

De warmtecapaciteit van de woning kan hierdoor een rol van bete
kenis spelen. Het feit dat hiermee toch geen rekening gehouden 
wordt, is voortgevloeid uit de wens het aantal toestandgrootheden 
te beperken. Bij de in paragraaf 3.1 te behandelen optimalisatie
methode zou deze toestandgrootheid echter geen bezwaar zijn. 

Een deel van Qd' wordt geleverd door bronnen binnenshuis die 
vermogen Qbinnen leveren <zie Tab.2.3). 
Het vermogen dat nu nog door het verwarmingssysteem geleverd 
moet worden is Qd = Qd' - Qbinnen, en hangt ook lineair af van 
het verschil Th- Ta <RIJ83). 
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Het verwarmingssysteem 

Het verwarmingssysteem wordt voorgesteld door een quasistatische 
warmtewisselaar <meer hierover bij de beschrijving van de warmte
wisselaars) met ingangstemperatuur Thi in een omgeving op Th. 
Het systeem wordt bedreven met een ingestelde waarde Fst <het 
stooklijndebiet) voor Fd, en een ingestelde waarde Td voor Thi 
<RIJ83). Td en de retourtemperatuur Tho hangen beide lineair af 
van Ta (Fig.2.3). 

-
-

0 10 

Fat -= 15 kg/s 
AUh3= 60 kW/K 

Fiquur 2.3 Stooklijn, gevraagde temperatuur Td en retour-

temperatuur Tho als functie van de omgeving-

temperatuur Ta. 

Ik heb gekozen voor een 43/31 systeem, in overeenstemming met een 
voorstudie voor het projekt in Groningen <TPD80). Dit wil zeggen 
dat wanneer Ta = -l2°C en Th = 20°C, geldt dat Td = 43°C en 
Tho = 31°C. · 
Samen met de gegeven warmtetransmissiecoefficient <Tab.2.3l van de 
radiatoren, leidt dit tot de waarde Fst = 15 kg/s. 

Afhankelijk van de uitgangstemperatuur Tai van de dagopslag kunnen 
3 situaties optreden <Tab.2.1). 

toestand: bijstook 

uit dagopslag: Tai < Td 

naar radiatoren:Thi • Td 

debiet: Fd = Fst 

b11stook: Oaux > 0 

stooklijn 

Tai " Td 

Thi " Td 

Fd = Fat 

Qaux • 0 

Tabel 2.1 Bedrijfsteestanden van het verwarmingssysteem. 

overmaat 

Tai > Td 

Thi > Td 

Fd < Fst 

Qll\IX • 0 
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In de overmaatsituatie wordt niet gemengd met het koudere retour
water om Td te bereiken <LIN83, HEM83), maar door instelling van 
Fd < Fst wordt steeds het gevraagde vermogen Qd, en evt. het by
passdebiet Fb aan de dagopslag onttrokken. Deze meer bij de re
aliteit aansluitende thermostaatwerking is mogelijk geworden door 
een benadering van het quasistatische warmtewisselaarmodel voor 
lagedebieten <RIJ84). 

De collector 

Door menging van de twee vloeistofstromen geldt voor de ingangs
temperatuur van de collectorwarmtewisselaar: 

Tc i = < Fb • Th i + Fd · Tho > I Fr 

Met behulp van het quasistatische collectormodel <LINB4>, en de 
weergegevens wordt de collectoruittreetemperatuur Tcop berekend: 

Tcop = <1- Hc>·Te + Hc·Tcip 

He = exp< -Ac ·Ucl "b w·Fc ) 

De collector is voorgesteld als een warmtewisselaar met de om
geving die een equivalente omgevingtemperatuur Te heeft. Te 
wordt bepaald door de ingestraalde warmteflux qs, Ta, en de ver
liesfaktor Uc van de collector. De invloed van de wind wordt 
verwaarloosd. 

Te = qs I Uc + Ta 

Met behulp van het quasistatische warmtewisselaarmodel dat de 
tegenstroomwarmtewisselaar tussen het collectorcircuit en de 
ringleiding beschrijft, worden de temperaturen Tcip en Tco bere
kend. Tco wordt in het vervolg de collectoruittreetemperatuur 
genoemd. 

( 2. 3) 

( 2. 4) 

( 2. 5) 

( 2. 6) 
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Onder het collectorvermogen Qc wordt verstaan: 

Qc = ~w·Fr·< Tco- Tci > ( 2 . 7 ) 

Verondersteld wordt dat de vloeibare eigenschappen van water 
ook boven 100°C van toepassing zijn. 

Het weer 

De ingangsgrootheden voor het systeem komen voort uit het weer. 
De weerparameters waarmee rekening wordt gehouden, zijn Ta en qs. 

In de simulaties en optimalisaties is de invloed van het weer op 
twee wijzen bestudeerd: 

- Een weerreeks: een uurlijkse reeks weergegevens uit het 
referentiejaar van het KNMI <BET82). 

- Gestileerd weer: tijdens de dag is Ta konstant en qs 
verloopt parabolisch in de tijd. De dagparameters zijn 
gemoduleerd met een sinusvormig verloop over het jaar. 
Het weermodel wordt besproken in Appendix A. 

De warmtewisselaars 

Alle warmtewisselaars worden beschreven met het quasistatische 
warmtewisselaarmodel <LIN84). 
Enkele eigenschappen van dit model, die voor het functioneren van 
alle warmtewisselaars in het systeem van belang zijn: 

- Het overgedragen vermogen hangt, behalve van de in
gangstemperaturen, ook van de debieten af. 
Hoe hoger het debiet, des te hoger het overgedragen 
vermogen. 

- Er wordt geen rekening gehouden met de warmtecapaciteit 
van de warmtewisselaar zelf, en de opslagterm t.g.v. de 
verblijftijd van het water: het element heeft geen dyna
mica, alleen momentane overdracht van warmte. 

De warmtetransmissiecoëfficiënt is onafhankelijk van de 
debieten. 

De beide scheidingswarmtewisselaars werken in tegen
stroombedrijf. 
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De scheidingawarmtewisselaar tussen de seizoenopslag en het bo
vengrondse gedeelte heeft een hoge warmtetransmissiecoëfficiënt: 
AUww = 25~000 WIK. 
Als de optredendedebieten niet erg hoog zijn<<< 15 kg/s), wor
den de relaties tussen de in- en uitgangsgrootheden bij benade
ring gegeven door de vergelijkingen in Tab.2.2: 

Fap < Fa Fap > Fs 

Taop • Tao 1 Tsop = Tsip + !Fs/Fspl~!Tso-Tsipl 
I 

Ta1 • Tao + !Fap/Fsl~!Tsip-Taol 1 Tsi • Tsip 
I 

Tabel 2.2 Benaderende warmtewisselaarvergelijkingen voor lage debieten 

Fs en Fap. 

Het overgedragen vermogen Qin naar het seizoenopslagcircuit: 

Qin := ~ w•Fs·( Tsi- Tso > 

Qex := - Qin 

Dit wordt met het benaderende model: 

Qin = ~w·min< Fs, Fsp>·<Tsip- Tso> 

2 

( 2. 8) 

( 2 . 9 ) 

Bij de verklaring van het systeemgedrag en de sturingen wordt bij 
lage debieten van dit model gebruik gemaakt. 
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2.1.4 Het referentiesysteem 

Door de waarden van de parameters gegeven in Tab.2.3 wordt het 
referentiesysteem gedefinieerd. 

Evt. ayllbool Grootheid Haarde 

AUww 

A Uh 
A Uh a 
Fat 
Qbinnen 

Th 

Mv 

Ac 
AUcw 

Uc 

Seizoenopala9 

Warmtetransmissiecoëfficiënt van de warmtewisselaar 
de seizoenopalaq en het bovenqrondse qedeelte 

Aantal rinqen in seizoenopslaq 

tussen 
250.000 
11 

WIK 

Aantal dooratroomde rinqen 
Aantal laqen in seizoenopslaq 
Discretisatiestap in radiale richtinq 
Discretisatiestap in vertikale richtinq 
Radius aeizoenopalaq 
Diepte aeizoenopslaq 
Beqintemperatuur en randvoorwaarde voor aeizoenopslaq 
Volume doorstroomd qebied 
Warmtecapaciteit 
Soortelijke warmte van qrond 
Soortelijke warate van water 
Harmteqeleidinqcoëfficiënt van de qrond 
Soortelijke massa van qrond 
Soortelijke massa van water 

HoninqeniDe qeqevena zijn van alle woninqen tezamen> 

Aantal woninqen 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van de woninqen 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van het verwarminqssysteem 
Stooklijndebiet 
Veraoqen qeleverd door warmtebronnen in de woninq, daq: 

's nachts: 
Binnentemperatuur van woninqen, overdaq 

's nachts 

Haaaa van water in vat 
Laaqat moqelijke temperatuur in het vat 
Hooqat moqelijke temperatuur in het vat 
Aantal vatreqisters 

Collector 

Collectoroppervlak 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van de 

collectorwarmtewisselaar 
Verliesfactor van collector 

6 
15 
3.3 
2.5 
20 
20 
20 
250009 
70"-10 
1400 
4200 
2.1 
2000 
1000 

100 
30000 
60000 
15 
100000 
30000 
20 
15 

11 

111 
m 

~c 
m3 
JIK 
Jlkq K 
Jlkq K 
WlmK 
kqlm3 
kglm3 

WIK 
WIK 
kqls 
w 
w oe 
oe 

100000 kg 
2 °C 
129 °C 
128 

2500 112 

250000 WIK 
2 W/Km2 

Tabel 2.3 Gebruikte parameterwaarden in het referentiesysteem. 

2 
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2 .1. 5 Vergelijking met voorgaand onderzoek 

Eerder verricht modelonderzoek <HEM83 en LIN83) verschilt op de 
volgende punten van deze studie: 

- Geen dagopslag. 

- Het weer is zodanig gestileerd dat aanbod van zonne
warmte alleen in het zomerseizoen plaatsvindt, en 
warmtevraag alleen in het winterseizoen. 

- Geen tegenstroomwarmtewisselaars. 

- Geen dag/nachtritme in de warmtevraag. 

- Het verwarmingssysteem heeft een konstante retourtem
peratuur van 20°C (ideale transmissie>. 

Geen andere warmtebronnen in de woning dan het verwar
mingssysteem. 

Meer vrij te kiezen stroomdichtheden in de seizoenop
slag <LINB3a, ander referentiesysteem>. 

Verschillen wat betreft de gebruikte parameterwaarden: 

- Collectoroppervlak Ac = 1250 m2 

- Stooklijndebiet Fst = 10 kg/s 

- LINB3: Begin- en randvoorwaarde Tsnul 
malisatie met 20~C> 

0 = 10 C (ook opti-

In deze studie is Ac = 2500 m2 en 
aan te sluiten met de werkelijkheid 
ningen ( TPDBO). 

Fst = 15 kg/s gekozen om beter 
resp. een voorstudie voor Gro-

Door de keuze Ts ""'' = 20 °C: 

- is vergelijkbaarheid met de resultaten van beide voor
gangers behouden: 

- is de studie meer van toepassing op het stationaire 
bedrijf <LIN83), en minder realistisch voor het eerste 
bedrijfsjaar; 

- treedt een bijstookenergie op die het eerste jaar 
15% lager ligt dan bij Tsn

11
1 = l0°C (L!N83>. 
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2.2 De scheiding tussen de seizoenopslag en het bovengrondse 

gedeelte 

Op het ontwikkelde model kan niet zonder meer dynamische opti
malisatie worden toegepast. 
Aangezien het bovengrondse gedeelte wordt bedreven op uurlijkse 
basis <zie paragraaf 2.3), wordt de seizoenopslag elk uur met 

2 

een andere ingangstemperatuur Tsi en <afhankelijk van de sturing) 
wellicht ook met een andere stroomdichtheidverdeling aangestroomd. 
Vooral in het oplaadseizoen fluctueert Tsi als gevolg van veran
derlijke qs. 
Het berekenen van een van uur tot uur verschillende dynamisch 
optimale sturing vergt teveel rekentijd en geheugenruimte. 
Vooral de geheugenruimte benodigd voor het opslaan van de gra
dienten verkregen bij de heengaande slag, benodigd bij de te
ruggaande slag, zou gigantisch zijn <zie Fig.B.l, Appendix B>. 

Een oplossing hiervoor is gevonden in een denkbeeldige <numerieke> 
scheiding tussen het bovengrondse gedeelte en de seizoenopslag, en 
het met grotere tijdstap doorrekenen en sturen van de seizoenop
slag. 
Hiertoe is gekozen ·tot de constructie van twee artefacten: 
een verdeelregister aan de ingang van de seizoenopslag, en een 
verzamelvat aan de uitgang. 

Het verdeelregister 

Ten behoeve van de berekening wordt gedaan alsof de hoeveelheden 
water die aan de seizoenopslag worden aangeboden, gesorteerd wor
den in een zgn. verdeelregister. Vervolgens worden deze hoeveel
heden per temperatuurgebied samengevoegd en naar de seizoenopslag 
gestuurd. 
De werkwijze berust op twee aannamen: 

1. De volgorde waarmee water met verschillende temperaturen Tsi op 
verschillende tijdstippen aan een ring wordt toegevoerd, is 
voor de seizoenopslag indifferent. 

2. Als in het oplaadseizoen op verschillende tijdstippen water 
met gelijke Tsi aan de seizoenopslag aangeboden wordt, is het 
verstandig om de totale debieten Fs op identieke wijze over 
de seizoenopslag te verdelen. 
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Beide aannamen Zl)n plausibel op grond van de trage dynamica van 
de seizoenopslag. De genoemde tijdstippen mogen echter niet 
verder dan enkele dagen uiteen liggen, omdat anders de toestand 
van de seizoenopslag op beide tijdstippen essentieel verschillend 
kan zijn. 
Snelle fluctuaties in de toevoer aan een ring worden uitgemiddeld 
door perfekte warmtewisseling vlak na de ingang in de grond. 
Het maakt nauwelijks verschil voor het temperatuurprofiel na 48 
uur in de grond of gedurende 24 uur 2 g/sm2 met 60°C wordt toe
gevoerd en daarna gedurende 24 uur 1 g/sm2 met 30°C, of andersom: 
eerst 1 g/sm2 met 30°C en dan 2 g/sm2 met 60°C. Ook in de uit
gangstemperatuur Tso zijn geen fluctuaties te zien <zie para
graaf 2.1.2 over de onderlinge beïnvloeding tussen de in- en de 
uitgang van de seizoenopslag). De precieze werkwijze wordt be
schreven in Appendix B, en is in essentie de volgende: 
Het bovengrondse gedeelte wordt elke week 7 * 24 maal berekend, 
de seizoenopslag 7 maal met verschillende Tsi. 
Door deze werkwijze wordt het aantal tijdintervallen gereduceerd, 
waarover de optimale sturing moet worden berekend, en toch is de 
mogelijkheid behouden, gebruik te maken van het variabele Tsi 
aanbod. 

Het verzamelvat 

Aan de uitgang van de seizoenopslag treden door toedoen van het 
verdeelregister gedurende de week 7 verschillende debieten en 
temperaturen Tso op. 
De relatie tussen dit uitgangssignaal en het bovengrondse gedeelte 
van het systeem is problematisch. 
Indien deze debieten één voor èén door de warmtewisselaar qestuurd 
zouden worden, zou dat in het bovengrondse gedeelte een vrij wil
lekeurig ingangssignaal introduceren, dat het gedrag van dag tot 
dag kan domineren. 
Daarom wordt in de loop van de week het water uit de seizoenopslag 
gemengd tot een massa Muit op temperatuur Tso. Het denkbeeldige 
vat waarin dit gebeurt wordt het verzamelvat genoemd. 

Het debiet Fs wordt, gezien vanuit het bovengrondse gedeelte, 
zo ingesteld dat per etmaal een massa Muit/7 doorgezet wordt. 
Verdere details van de sturing worden in paragraaf 2.4 bespro
ken. 

Als gevolg van deze werkwijze kan alleen de dynamisch optimale 
sturing voor de stroomdichtheden in de seizoenopslag worden be
rekend. Voor het bovengrondse gedeelte wordt een suboptimale 
oplossing berekend <meer hierover in paragraaf 3.1.3>. 
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2.3 Simulatie 

Het systeem wordt gesimuleerd gedurende een jaar, te beginnen 
op 1 april. Het gedrag van het model kan niet analytisch be
rekend worden. Daarom wordt de tijd gediscretiseerd, en de 
toestand na elk tijdinterval wordt berekend uit de toestand 
na het vorige tijdinterval en de weerparameters. 
Bovengrondse toestandgrootheden zijn de inhouden van de vat
registers. Deze worden uurlijks bijgesteld omdat dit het 
grootste tijdinterval is waarover het gedrag van de dagopslag 
met deze methode redelijk te beschrijven is. 
In de seizoenopslag zijn de temperaturen T<k,l> toestandgroot
heden. Deze worden wekelijks bijgewerkt volgens het mechanisme 
beschreven in paragraaf 2.2 en Appendix B. 

2.4 Sturing 

In de seizoenopslag Z1Jn de stuurgrootheden de stroomdichtheden 
fs<k> in 6 concentrische ringen bij 7 ingangstemperaturen Tsi 
per week, gedurende 52 weken. 

2 

Het schakelen van opladen naar ontladen door het omkeren van de 
stroomrichting, gebeurt op een vast tijdstip <1 oktober, na 6 
maanden opladen> teneinde het aantal stuurgrootheden te beperken. 
De precieze datum heeft weinig invloed omdat rond die tijd de 
seizoenopslag nauwelijks gebruikt wordt. 
Dit geldt ook voor de overgang van ontladen naar opladen. 

In het bovengrondse gedeelte zijn de stuurgrootheden die uur
lijks vrij gekozen kunnen worden, de debieten Fsp, Fe, Fb, en 
Fd, en setpoints voor de temperaturen Tsip en Tai waarmee water 
aan de dagopslag wordt onttrokken. 

- Het debiet Fd ten behoeve van het verwarmingssysteem en het 
setpoint Td voor de temperatuur Tai, worden gegeven door de 
stooklijn, dus gekozen als functie van Ta <Fig.2.3). 
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- Het debiet Fe wordt steeds zo gekozen dat de warmte-overdracht 
van de collector naar de ringleiding maximaal is. Fe dient 
hiertoe volgens vgl.2.10 gerelateerd te worden aan Fr <RIJ84>. 

Fe = Fr·< 1 + Ac•Uc/AUcw > als Te > Tci 

Fe = 0 als Te < Tci 

(2.10> 

Dit is tevens de dynamisch optimale instelling. Een andere 
waarde leidt slechts tot een lagere collectoruittreetemperatuur 
Tco, en heeft geen gunstig effekt. 

- Voor de debieten Fsp en Fb is gekozen voor een aan/uit-sturing 
teneinde rekentijd te besparen. 
Beide debieten hebben per etmaal een konstant aan-debiet Fsp~~n 
en Fbuan <vrij instelbaar bv. door optimalisatie>, maar kunnen 
tijdens bepaalde uren van die waarde afwijken dool' momentane 
criteria. 

- Fsp kan onder omstandigheden beschreven in Tab.2.4 de waarde 
nul aannemen. Ook Fs wordt dan nul. 

Fsp = Fs = 0 indien: 

oplaadseizoen ontlaadseizoen 

Ttop < Tso Tbodem > Tso 

<niet in staat op te laden> !niet in staat te ontladen> 

Tabel 2.4 Uit-condities voor Fsp en Fs. 

- De wens bestaat Fb nul te stellen als de instelling 
Fb = Fb~n momentaan het collectorvermogen Qc niet 
verbetert: 

- Als de zon niet schijnt. 

- Bij lage zon-instraling of hoog gevraagd vermogen: 

Ac·qs < Qd 

In dat geval zou Tci door een andere mengverhouding 
(vgl.2.3) zodanig verhoogd worden door Fb = Fb~, 
dat dit niet opweegt tegen het voordeel van een hogere 
Fr < RIJ85 >. 

(2.lll 
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- Als hijstook plaatsvindt, en wel om twee redenen: 

- Fb verhoogt het hijstookvermogen Qaux omdat een 
hoger debiet Fr op dezelfde temperatuur Td ge
bracht moet worden. 
Indien mogelijk, wordt Fb zover verlaagd, dat 
juist geen bijstook optreedt <door de gelaagd
heid in de dagopslag hangt Tai, en dus het ant
woord op de vraag wel of geen hijstook, af van 
Fb). 

- Het debiet Fr is al dusdanig hoog 

Fr = Fst » Ac·Uc/ '{w 

dat verdere verhoging Qc nauwelijks verhoogt 
c vgl. 2. 7) . 

De geuite wens wordt soms niet vervuld: wanneer de zon op
komt en Fb meteen op Fbo..o...r~ springt, stijgt Tc i in overmaat
situatie door de gelaagdheid in de dagopslag. 
Soms is hierdoor Tci > Te en wordt qeen warmte met de col
lector ingevangen <zie paragraaf 2.5-hij bespreking van de 
dag 22 juli). 

- Optimale instelling van TsiPset wordt buiten beschouwing ge
laten om de volgende redenen: 

De sturing van de seizoenopslag is er niet op berekend 
om heen en weer te schakelen tussen op- en ontladen. 

(2.12> 

Het optimaliseren van Tsip 5et is problematisch gebleken. 

In het oplaadseizoen wordt aan de top van de dagopslag onttrok
ken, in het ontlaadseizoen aan de bodem. 

- Strikt genomen is in de dagopslag de inlaathooqte een vrij te 
te kiezen grootheid. Ik zie echter geen reden om af te wijken 
van de gewoonte om de inlaat in de laag met de corresponderende 
temperatuur te doen plaatsvinden. 
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2.4 Simulatie met uniforme/konstante sturing 

Deze simulatie dient om inzicht in het systeem te verschaffen, 
en als vergelijkingsmateriaal voor het systeemgedrag en de pres
tatie bij dynamisch optimale sturing <Hoofdstuk 3) en een andere 
gestileerde sturing <Hoofdstuk 4). 

De seizoenopslag wordt met uniforme en konstante stroomdichtheid 
doorstroomd: 

fs = 2 g/sm2 <Fig.2.4a> 
Het totale debiet: Fs = 2.5 kg/s 

Bovengronds is gekozen: FSPo.o.."' = 5 kg/s 
Fb O.~l'l = 5 kg/s 

De overige gegevens zijn conform het referentiemodel. 

Het gedrag van de seizoenopslag is in Fig.2.4 weergegeven, waar
in de mate van zwartheid stijgt met de waarde van de variabele. 

De ingangstemperatuur Tsi per ring gemiddeld over een week is 
als volgt gedefinieerd: 

Tsi := J~ l j fs · Tsi dt 

week 

Tsi <Fig.2.4.b, oplaadseizoen> is uniform omdat de stroomdicht
heidverdeling niet met Tsi gecorreleerd is. 

2 

<2.13) 

Als gevolg van het veranderlijke weer verschilt Tsi van week tot 
week. In een 'koude' week <veel warmtevraag of weinig zon> zoals 
week 5 wordt weinig warmte aan de seizoenopslag geleverd, terwijl 
in de 'warme' week 10 veel geleverd wordt <Fig.2.4.c). ' 
Van juni t/m augustus wordt de geleverde warmte alleen door de 
hoeveelheid zon-instraling bepaald. In april en mei heeft ook Ta 
<i.v.m. de warmtevraag> invloed. 
Ruwweg is tijdens het oplaadseizoen een stijging van Tsi te zien. 
Deze wordt veroorzaakt door de stijgende uitgangstemperatuur Tso 
van de seizoenopslag, en de daardoor stijgende ingangstemperatuur 
Tci van de collector. 
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Figuur 2.4 Gedrag van de seizoenopslag bij uniforme/konstante sturing. 
Als functie van de straal r (afstand tot centrum van 
de seizoenopslagl gedurende het jaar: 

a. gemiddelde stroomdichtheid per week 18 = 2 g/sm2 

b. gemiddelde ingangstemperatuur Tsi per week in het 
oplaadseizoen 

gemiddelde uitgangstemperatuur Tso per week in het 
ontlaadseizoen 

c. gemiddelde warmtestroomdichtheid q per week 
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In september daalt Tsi van 70°C tot 56°C omdat Tco daalt, waarvoor 
de volgende oorzaken zijn aan te geven: 

-Minder hoge Te en 'kortere' dagen. 

- Er komt meer koud retourwater beschikbaar door de stij-
gende warmtevraag. Fd stijgt dan omdat minder ver in 
overmaatsituatie aan de dagopslag onttrokken hoeft te 
worden. Tci daalt door: 

de veranderende mengverhouding in vgl.2.3; 

- daling van Thi. 

Tco daalt dan omdat Tci daalt en Fr stijgt. 

In het ontlaadseizoen varieert Tsi tussen 20°C en 27°C. 
De uitgangstemperatuur:rsö <Fig.2.4.b, ontlaadseizoen> is door 
~eiding naar buiten aan de rand lager dan in het centrum. 
Tso stijgt in oktober van 58°C tot 6lcC. <Dit effekt is ook te 
zien in het temperatuurprofiel van Fig.2.5.b: temperatuurinversie>. 
Gedurende de winter daalt TSO. In maart is deze aan de rand 
<Tso = 25°C> hoger dan in het centrum <23°C) vanwege warmte-inlek 
van buiten naar binnen het doorstroomde gebied. 

In figuur 2.4.c is de warmteflux (i weergegeven. q is gedefini
eerd als: 

q ·-.- l:f fs·< Tsi - Tso ) dt 

week 

ëfis een maat voor het warmtetransport in vertikale richting, in 
de zomer van boven naar beneden , in de winter van beneden naar 
boven. 
Door de afhankelijkheid van Tso is ëï bij het opladen aan de rand 
hoger dan in het centrum, en bij het ontladen lager aan de rand. 
Ook in het ontlaadseizoen is de invloed van het weer merkbaar 
omdat Tsi daarvan enigszins afhangt. 
Week 34 is een koude week en er is weinig zon, de opslag is nog 
vol dus er wordt veel geleverd. Week 41 is een zeer koude week. 
In de warmteflux is dit niet te merken omdat de seizoenopslag 
bijna uitgeput is, zodat geen hoog piekvermogen onttrokken kan 
worden. Door de strenge vorst is Tho hoog, zodat de seizoen
opslag met warm water aangestroomd wordt, en dus het onttrokken 
vermogen niet hoog is. Een dag uit deze week <7 januari> wordt 
nog besproken. 

<2.14) 
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In Fig.2.5 zijn de temperatuurprofielen in de grond weergegeven 
na 1/4, 1/2, 3/4, en 1 jaar. 

z(m) 
! 

jaar 

20.5 

c.na 0.75 jaar 

z(m) 
! 

b.na 0.5 jaar 

O~--~r(~m~)--~,T20~-r--y-

z(m 25 

t 20.5 

25 

Figuur 2.5 Temperatuurprofielen in de grond bij uniformeikonstante 

sturing. 

a. 1 juli b. 1 oktober c. 1 januari d. 1 april 

2 

Bij het opladen bewegen de isothermen zich nagenoeg als rechte lij
nen naar beneden. De warmteverliezen naar opzij zijn groter dan 
naar beneden, vooral in de eerste maanden. 
Een zgn. temperatuurinversie is te zien in Fig.2.5.b: de hoogste 
temperaturen treden ver van het <goed geisoleerde oppervlak op, 
hetgeen ongunstig is vanwege de verliezen. 
De isothermen bewegen zich bij het ontladen als rechte lijnen naar 
boven. 
Na een jaar blijkt uit de grootte van de warmte-eilanden, dat de 
verliezen naar de rand veel hoger zijn (5 maal zo hoogl dan de 
verliezen naar beneden, en groter dan de restwarmte in het door
stroomde gebied. Er bevindt zich een koude-eiland nabij de 
plaats van injectie van het koude water. 
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Het bovengrondse gedeelte 

Het gedrag is zeer afhankelijk van het weer. Daarom wordt, al
vorens het jaar te bespreken, het gedrag tijdens twee dagen be
sproken: een typische zomerdag en een typische winterdag. 

22 juli 

2 

In de figuren is de uurlijkse discretisatie niet weergegeven, en 
vervangen door rechte verbindingslijnen, of door vloeiende curven 
waar dit essentieel is voor de leesbaarheid. 
Wanneer sprake is van 'om 20.00u', dan wordt bedoeld 'in het tijd
interval tussen 20.00u en 21.00u'. 

Begin- en randcondities 

Het weer: een zonniqe zomerdag: Te en Ta zijn gegeven in 
Fig.2.6.a. -

Uit seizoenopslag: Tso = 40°C gedurende het gehele etmaal. 

Begintoestand dagopslag: de energie-inhoud van de 
dagopslag om lB.OOu, uitgedrukt in de gemiddelde 
vattemperatuur Tv= 44°C <Fig.2.6.d>. 

21 juli was geen zonnige dag. 

Sturing 

Fs = 2.5 kg/s 
Fsp = 5 kg/s 
Fb = 5 kg/s als de zon schijnt 

In Fig.2.6.b is ook Fr, de som van Fb en Fd, weergegeven. 

De debieten Fs<k> door de 6 ringen van de seizoenopslag zijn even
redig met het bovenoppervlak van die ringen <Fig.2.6.cl. 
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Systeemgedrag 's nachts 

- Het vat wordt ontladen in de seizoenopslag. 
Doordat Fsp > Fs, wordt steeds hetzelfde water door de warmtewis
selaar gerecirculeerd, niet volledig afgekoeld, en is het vat 
's morgens niet geheel leeg. 
Het vermogen Qin voor de seizoenopslag <Fig.2.6.e) is laag. 
Tv daalt niet veel. 

- Fr stijgt gedurende de nacht. Dit volgt uit de veranderende 
temperatuurverdeling in de dagopslag. Het verwarmingssysteem 
onttrekt aan de bodem van het vat: overmaatsituatie. Door 
opmenging met hoger gelegen lagen in de dagopslag wordt een 
temperatuur Tai <Fig.2.6.d) verkregen, die hoger is dan de 
bodemtemperatuur <Tbodem = Tho>. Tai daalt omdat steeds meer 
koud water beschikbaar is, waardoor Fd stijgt. 

Systeemgedrag overdag 

- Om 5.00u komt de zon op, de collector wordt aangestroomd met 
een hoog debiet m.b.v. Fb. 
Tai is dan hoger, omdat meer heet water bijgemengd wordt. 
Omdat hierdoor Tci > Te wordt met de collector geen warmte in
gevangen: Tco = Tai. 
Dit is het gevolg van het nadelige effekt van de aan/uit stu
ring: het uit-criterium voor Fb houdt geen rekening met de 
vatinhoud Cparagraaf 2.4). 

- Tussen 5.00u en 6.00u is Qd = 0, en dus Fd = 0. 

Na 6.00u is Qc > 0. Dit is ook te zien aan het feit dat 
Tco > Tai. 
Tai komt nu tot stand door menging van Tco en Tsop, en stijgt 
doordat Tco stijgt. 

Tci <= ca.Tai omdat Fd zeer laag is) is tussen B.OOu en 12.00u 
konstant omdat de collector wordt aangestroomd met de voorraad 
die zich 's nachts heeft opgebouwd op temperatuurTsop = 4lcC. 

- Tsi = Tco tussen 7.00u en 17.00u omdat aan de top van de dagop
slag wordt onttrokken met Fsp < Fr. 
Tsop volgt het verloop van Tsi omdat Fsp > Fs <Tab.2.2>. 

Na 13.00u stijgt Tai omdat de voorraad op 41°C verbruikt is. 
De collector wordt nu aangestroomd met water dat eerder op de 
dag als Tsop in het vat gekomen is. 
Het 'warmtefront' treedt hiermee uit de bodem van het vat. 
Het warmtefront is een denkbeeldige scheiding tussen hoge en 
lage temperaturen in de dagopslag, en kan beweqen als functie 
van Fr en Fsp. -
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- Om 17.00u blijft Tsi hoog, ondanks daling van Tco, doordat er 
zich nog een kleine hoeveelheid heet water in het vat bevindt. 

- Om lB.OOu is het vat vrij vol: Tv = 60cC, en wordt in de loop 
van de volgende nacht vnl. door recirculatie door de warmte
wisselaar energetisch geledigd. Aan Tv is te zien dat 22 juli 
zonniger was dan 21 juli. 

7 januari 

Begin- en randcondities 

Het weer: een zeer strenge winterdag; Te en Ta gegeven 
in Fig.2.7.a. 

2 

Uit seizoenopslag: Tso = 40°C gedurende het gehele etmaal. 

Begintoestand dagopslag: Tv= 27°C <Fig.2.7.d>. 

Sturing 

Fs = 2.5 kg/s 
Fsp = 5 kg/s 
Fb = 0 omdat steeds bijstook plaatsvindt wanneer de 

zon schijnt <paragraaf 2.4l 
Fr = Fst = 15 kg/s <stooklijndebiet> 

Fs(k) evenredig met ringoppervlak. 

Systeemgedrag 

- Td en Tho volgen Ta 

- Het gehele etmaal is er een bijdrage Qex uit de seizoenopslag. 
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's nachts 

- Van lB.OOu tot 20.00u voorziet de dagopslag in de warmtebehoefte: 
het vat koelt af. 

- Vanaf 20.00u is Tai niet meer in staat Td te volgen, en moet 
bijgestookt worden. Tai komt tot stand door menging van het 
gehele debiet Fsp op temperatuur Tsop, met water op temperatuur 
Tho <10 kg/s). 

overdag 

- Om 6.00u stijgen Qd, Td, en Tho. Even is er een hoge Qaux nodig 
om water met de nachtelijke Tho te verwarmen naar de hoge Td 
overdag. Tv neemt toe door de hogere Tho. 

- Reeds om 9.00u stijgt Tsi omdat de registers met de Tho van de 
nacht uitgeput zijn. 
Het warmtefront, in dit geval de scheiding tussen Tho van de 
nacht en van overdag, is uit de bodem van het vat getreden. 
Tsop stijgt met Tsip <= ca.Tsi> mee. Het verschil Tsop - Tsip 
daalt naarmate Tsip hoger is, waardoor Qex daalt. 

- Om B.OOu laat de zon zich zien <Tco > Tho> en warmt het vat op. 
Tai stijgt ook <met een tijdvertraging van de discretisatiestap>, 
en dus daalt Qaux. 

- Tsi stijgt tot 30cc, waarmee een deel van de door de collector 
gewonnen warmte in de seizoenopslag terecht komt. 
Om 13.00u is de zon weg, en komt weer koud water beschikbaar 

- Het vat koelt langzaam af tot Tv = 29°C. 

Het bovengrondse gedrag gedurende het jaar 

Bijstook treedt vooral op aan het einde van de nacht/ 
begin van de dag. 
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Oplaadseizoen 

voorjaar 

- Doorgaans kan Td geleverd worden 

- Soms overmaatsituatie op de namiddag van zonnige dagen. 

- Soms Qaux > 0, vooral na dagen zonder zon. 

- Bijna iedere dag is er een bijdrage aan de seizoenopslag. 

zomer 

- Doorgaans overmaatsituatie 

- Tsi aanbod zeer gedifferentieerd 

- Tegen het einde zijn er dagen dat de seizoenopslag niet 
opgeladen kan worden. 

Tijdens ca.50 dagen, vooral aan het begin en het einde van het 
oplaadseizoen treedt de situatie op dat 's nachts het vat wordt 
uitgeput, de debieten Fs en Fsp gedurende enkele uren nul wor
den gesteld, en overdag weer wordt aangevangen met het opladen 
van de seizoenopslag. Dit treedt op na dagen met weinig zon. 

Ontlaadseizoen 

najaar 

- Tot december overmaat door grote warmtetoevoer vanuit 
de seizoenopslag naar de dagopslag. 

winter 

- Meestal kan Td geleverd worden 
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- Qaux > 0 bij hoge Qd. 
Steeds treedt hierbij een piek in Qaux op bij de over
gang van nacht naar dag Czie 7 januari). 

- Het vermogen Qex is klein wanneer de zon schijnt. 

Vooral op het einde van het ontlaadseizoen komt het tijdens 
ca.70 dagen voor dat overdag gedurende enkele uren niets aan 
de seizoenopslag onttrokken kan worden. 

In Fig.2.8 is de energiehuishouding van het systeem gedurende 
het jaar weergegeven. Ook is vermeld hoeveel energie zich na 
1/2 en 1 jaar binnen en buiten het doorstroomde gebied bevindt. 

collector stnn!ll! 
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Figuur 2.8 Energiehuishouding van het systeem: jaaroverzicht uniforme/ 

konstante sturing. Alle waarden i< 101
:L J t.o.v. 20°C. 

In Fig.2.8 is te zien dat bij gebruik van deze sturing 1.91 TJ 
moet worden bijgestookt. Dat is 30 % van de totale energie 
<6.31 TJ) benodigd voor woningverwarming. 

2 

Meer dan de helft <2.43 TJ) van de door de zon aan de gebruiker 
geleverde warmte (4.39 TJ> komt via de seizoenopslag bij de ge
bruiker terecht. De rest <1.96 TJ> komt direkt, evt. na een kort 
verblijf in de dagopslag, bij de gebruiker. 
De hoeveelheid warmte die door geleiding buiten het doorstroomde 
gebied is geraakt. is na 1/2 jaar 0.55 TJ. na 1 jaar 0.65 TJ, 
vooral naar het gebied bezijden de seizoenopslag. 
Op het einde van het jaar bevindt zich nog 0.14 TJ verspreid 
over het doorstroomde gebied. 
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Hoofdstuk 3 : Dynamische optimalisatie 

In dit hoofdstuk worden de gebruikte optimalisatiemethode en 
de hiermee bepaalde dynamisch optimale sturing beschreven. 

3 

De stuurgrootheden in het systeem worden gedurende het jaar zo 
gekozen dat de jaarlijkse bijstookenergie IQaux minimaal is. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de scheiding tussen de seizoen
opslag en het bovengrondse gedeelte, beschreven in paragraaf 2.2. 
Alleen de debieten door de ringen van de seizoenopslag worden 
dynamisch optimaal gekozen. 
In het bovengrondse gedeelte worden FsPo.o.n en Fbo.An. met de 
24-uur sturing gestuurd, welke per etmaal de bijstookenergie 
minimaliseert of de collectoropbrengst maximaliseert. 

3.1 Methode 

De optimalisatiemethode is een iteratieve vorm van Dynamisch Pro
grammeren, de zgn. gradiëntmethode <VEN73). 
Enkele overwegingen voor het kiezen van deze methode: 

- De methode laat grillige stuurfuncties toe, zodat de 
sturing de mogelijkheid heeft om te reageren op het 
weer. 

- De reeds bestaande vertrouwdheid met deze methode in 
de Vakgroep <LIN83>. 
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3 .1.1 Dynamisch Programmeren 

De stuurvector u[O:N-ll, bestaande uit de vectoren ~n beho
rende bi6 tijdinterval n, bereikt met deze methode, beginnend 
vanuit ~ , in een aantal optimalisatieslagen een voldoende 
nauwkeurige approximatie van de dynamisch optimale sturing, 
waarbij het criterium C0 minimaal is. 

Optimalisatieslag j bestaat uit: 

3 

-De berekening van de richting (gradiënt> -dColàu , waar
in uj zich moet bewegen om de snelste afname van C0 te 
bewerkstelligen. 

-de berekening.van die waarde van E die met de nieuwe 
stuurvector ~+1 de laagste waarde van C0 oplevert: 

Berekening van de gradiënt. 

In deze paragraaf wordt omdat j konstant is, de index j weg
gelaten t.b.v. de leesbaarheid. 
Het gedrag van de toestandvector .X.n wordt beschreven door de 
systeemvergelijking : 

.!..nt1 = f{ ~h' ~n 1 

Ln := L{ x~, ~n } is de momentane bijdrage aan C0 gedurende 
tijdinterval n. 

( 3. 1> 

( 3. 2) 
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C0 hangt af van de sturing gedurende elk tijdinterval en van de 
begintoestand x 0 : 

N-1 
C0 := C{ Xo , u[O,N-lJ} = ~ Lm 

m=O 

3 

( 3 . 3 ) 

Om -OC0 /d~ af te leiden wordt de functie Cn gedefinieerd, die de 
gr9otte van het criterium aangeeft gedurende de periode [n,NJ: 

Cn := C{ xn , u[n:N-lJ} = ~ Lm 

= cn+1 + Lh 

dynamische term momentane term 

Door differentiatie van 3. 5 naar ~n en .!..n volgt: 

dCN/dxN = 0 

dCnld!.n = ()cM, ld:f.n+f\~n+1 ~~~n + ÖLn t~xn < O<n<N-1) 

'Oc0 1d~n = d Cntl id.Kn+Î~xf\ti /~!:!n + ë)Ln to!;!h <O<n<N-1> 

Omdat .X.n en .l.ln geen invloed hebben op Lm van tijdintervallen 
m < n <optimaliteitprincipe>, geldt: 

en 

De gradiënt ~Co l~y_. samengesteld uit de gradiënten -àc0 1ay_" • 
kan met 3.6, 3.7 en 3.8 recurrent berekend worden. 

( 3. 4) 

( 3 . 5 ) 

( 3. 6) 

( 3 • 7 ) 

( 3. 8) 

( 3. 9) 
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3.1.2 Interpretatie van de gradiënt 

Relatie met het beschouwde systeem 

C0 correspondeert met de jaarlijkse bijstook IQaux. 
~n bestaat uit de stroomdichtheden fs<k> door de ringen van de 
seizoenopslag in het n-de tijdinterval. 

3 

~bestaat uit de stroomdichtheden gedurende het gehele jaar. 
~nbestaat uit de temperaturen T<k,l> in tijdinterval n. 
Door de scheiding tussen de seizoenopslag en het bovengrondse 
gedeelte kunnen in de berekening van de dynamisch optimale sturing 
de vatregisters niet a~s toestandgrootheid meegenomen worden 
<paragraaf 2.2, Appendix B>. 

De gradiënt 

In het resultaat van de recurrente berekening kan elke component 
van de gradiënt geïnterpreteerd worden als het resultaat van een 
afweging tussen de effecten van verschillende beïnvloedingen. 
Voordelen op korte termijn <momentaan> worden tegen elkaar, en 
tegen nadelen op lange termijn <dynamische beïnvloedingen> afge
wogen. 
Als voorbeeld hiervoor de stroomdichtheid fs<6> door de buitenste 
ring van de seizoenopslag tijdens een warme week in april. De 
aanvoertemperatuur Tsi is hoog. 

De effecten van een verhoging van fs<6> kunnen worden gesplitst in: 

- Dynamische effekten: 

Door toevoer van meer warmte naar de seizoen
opslag, is in het ontlaadseizoen minder bijstook 
nodig. 

- Het doorstromen van de buitenste ring is ongun
stig omdat veel warmte naar de omliggende grond 
weglekt, temeer daar het nog 6 maanden duurt 
voordat warmte onttrokken wordt. 
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Door het opladen van de buitenste ring, wordt 
het warmtelek van het centrum naar buiten kleiner 

- Gedurende de volgende weken is meer bijstook 
nodig, doordat de dagopslag ontladen wordt. 

- Momentane effekten: 

- Meer warmte wordt onttrokken aan de dagopslag. 
Hierdoor stijgt de bijstookenergie gedurende 
deze week (indien Qaux > 0). 

- Hogere collectoropbrengst doordat in de dagop
slag meer koud water beschikbaar komt. Dit heeft 
voordelen op korte en lange termijn. 

- Oorzaken voor het dalen van de ingangstempera
tuur Tsi voor de seizoenopslag: 

- De scheidingswarmtewisselaar wordt met 
een hoger debiet met koud water (Tso) 
doorstroomd. 

- De uitgangstemperatuur van de buitenste 
ring is lager. 

- Het bovengronds gedeelte wordt met lagere 
temperaturen bedreven. 

- De uitgangstemperatuur van de gelaagde 
dagopslag daalt wanneer een grotere hoe
veelheid heet water aan de top wordt ont
trokken. 

De afweging tussen alle factoren heeft als resultaat de richting 
waarin fs<6> moet worden aangepast om de jaarlijkse IQaux te ver
lagen. In dit voorbeeld is het resultaat dat het beter is om de 
buitenste ring niet te doorstromen, en het hete water naar het 
centrum van de seizoenopslag te sturen. 
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3 .1. 3. Het bovengrondse gedeelte: de 24-uur sturing 

Dynamisch optimaliseren van de sturing in dit gedeelte van het 
systeem is met deze methode onmogelijk omdat de stuurgrootheden 
niet van uur tot uur te relateren zijn aan de toestandgrootheden 
in de dagopslag en in de seizoenopslag, zonder problemen van 
rekentijd en geheugenruimte <zie Appendix B>. 
De sturing wordt gekozen zoals beschreven in paragraaf 2.4. 
Te optimaliseren zijn de aan-debieten Fspa~n en Fb~n· 
De waarde hiervan beïnvloedt direkt Qaux, en heeft invloed op 
het functioneren van de seizoenopslag: 

- In het oplaadseizoen hangt Tsi via Tsip af van Tea, 
die weer van Fb afhangt. 

- De vermogens Qin en Qex worden sterk bepaald door de 
laagste van de tweedebieten Fs en Fsp <vgl.2.9). 

- Fsp heeft invloed op Tsip en dus Tsi door het feit dat 
de dagopslag gelaagd is. 

De 24-uur sturing 

Per etmaal <24 uur> worden Fbann en Fspaa0 zo ingesteld dat het 
criterium over dat etmaal minimaal wordt: 

Qaux - ol.. . Qc ) dt 

24 uur 

Geminimaliseerd wordt de bijstookenergie gedurende het etmaal. 
en er wordt ook gekeken naar de collectoropbrengst. 
In dit criterium is het momentane deel van het dynamische opti
malisatiecriterium <vgl.3.5> exact overgenomen. en het dynami
sche deel is afgeschat, gebaseerd op de veronderstelling dat een 
deel van de door de collector ingevangen warmte ten goede zal 
komen aan de gebruiker <zie ook LIN83). 

(3.10> 
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Het komt niet vaak voor dat beide delen van het criterium gelijk
tijdig werkzaam zijn bij het bepalen van de optimale instelling: 

- Tijdens de meeste dagen treedt geen bijstook op. 

- Tijdens de meeste dagen waarop bijstook optreedt. is 
de collectorwarmte indifferent voor de sturing. 
De collector wordt dan aangestroomd met het vaste debiet 
Fst, en de ingangstemperatuur Tci = Tho is gegeven door 
de stooklijn. 

Tijdens dagen waarop een combinatie optreedt, zal de optimale 
sturing een compromis zijn tussen de optimale sturingen volgend 
uit elk der beide delen van het criterium, en dus afhankelijk van 
de waarde van c:x. • 
Er moet gelden 0<, < 1 omdat niet alle collectorwarmte in de toe
komst resulteert in verminderde bijstook: 

- Een gedeelte wordt tijdens hetzelfde etmaal geconsu
meerd. 

- Een gedeelte gaat later verloren, in de collector of 
in de seizoenopslag. 

De optimalisaties zijn uitgevoerd met ex.= 0. 5. 
De precieze invloed van ~is niet bekeken. Een optimalisatie met 
0( = 0.8 leve~de een iets hogere jaarlijkse IQaux op. 

Een aan/uit-sturing met optimaal aan-debiet wordt 'statisch opti
maal' genoemd. 
Het etmaal wordt begonnen met de nacht. Dit is van belang op 
dagen dat het IQc-criterium werkzaam is. De stuurgrootheden 
krijgen de kans om 's nachts de inhoud van de dagopslag aan te 
passen aan een maximale collectoropbrengst op de daaropvolgende 
dag. Een andere volgorde (bv. nacht na dag) levert met dit cri
terium een andere sturing op. 

De 24-uur sturing is analoog aan de dagsturing (L!G82l: een sta
tisch optimale sturing voor zonnewarmtesystemen met alleen dag
opslag. Het optimalisatiecriterium is dan de ingevangen collec
torwarmte. Dynamisch optimale sturing over een etmaal met dit
zelfde criterium levert niet veel meer op dan dagsturing (LIN83). 
In WIE83 wordt aangetoond dat bij verschillende sub-optimale 
sturingen van zo'n systeem, de jaarlijkse bijstookenergie niet 
veel verschilt, door compenserende effecten. 
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3.2 De dynamisch optimale sturing 

Dit is de sturing waarbij de jaarlijkse hoeveelheid bijstookener
gie minimaal is. Voor de 6 concentrische ringen van de seizoen
opslag wordt gedurende 364 tijdstappen de stroomdichtheid onder
ling onafhankelijk ingesteld. Fsp en Fb worden met de 24-uur 
sturing geoptimaliseerd. 

3.2.1 Sturing van de seizoenopslag 

In Fig.3.l.a is te zien dat in de eerste week begonnen wordt 
met het opladen van het centrum. De wekelijkse variaties in 
de debieten zijn het gevolg van het feit dat de sturing rea
geert op het weer. Behalve de hoeveelheid toegevoerde warmte, 
hangen ook het totale debiet en de plaats waar de warmte in de 
seizoenopslag wordt gebracht, af van het weer: 

- Tijdens de warme weken 2 en 4 wordt naar buiten uitgeweken 
om het minder hete deel van de grote hoeveelheid beschik
baar water te lozen. 

- Tijdens de koude week 11 is het totale debiet Fs laag, de 
ingangstemperatuur Tsi ook, en kan niet veel aan de kern 
geleverd worden: de sturing verplaatst zich naar buiten 
<alleen in Fig.3.l.c te zien>. 

- In juli wordt de gehele seizoenopslag doorstroomd. behalve de 
rand (de buitenste ring), welke van april tot auqustus met lage 
debieten en lage Tsi doorstroomd wordt. -

- In week 19 is het nodig om de rand te doorstromen, weliswaar met 
lage ingangstemperatuur <Tsi = 48°C terwijl het centrum wordt 
aangestroomd met water van 101°C), maar toch met een behoorlijk 
vermogen. 
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Fiquur 3.1 Gedrag van de seizoenopalag bij dynamisch optimale sturing. 
Als functie van de straal r lafstand tot centrum van 
de seizoenopalagl gedurende het jaar: 

a. gemiddelde stroomdichtheid ti per week 

b. gemiddelde ingangatemperatuur Tai per week in het 
oplaadseizoen 

gemiddelde uitgangstemperatuur Tso per week in het 
ontlaadseizoen 

c. gemiddelde warmteetroomdichtheid q per week 
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- Eind augustus en in september wordt niet meer aan het centrum 
geleverd, maar aan de meer naar buiten gelegen ringen. 
Daarbij wordt de buitenste ring gemeden omdat warmte daar naar 
de omringende grond zal weglekken, ondanks het feit dat in ok
tober meteen begonnen wordt de rand af te koelen. 

- In de loop van het stookseizoen verplaatst de onttrekking zich 
naar het centrum. Tijdens koude weken <veel warmtevraag, wei
nig zon> zijn de debieten hoger dan tijdens mildere weken. 
Ook verlegt de sturing zich meer naar het centrum teneinde wa
ter met hogere temperatuur te verkrijgen <bijvoorbeeld de we
ken 32 en 36). 

- In week 41 komen zeer koude dagen voor, en de sturing ver
plaatst zich inderdaad naar het centrum. Toch wordt in deze 
week niet veel warmte onttrokken omdat de debieten laag zijn. 
Het feit dat de sturing zich zo instelt, wordt verklaard door 
de hoge retourtemperatuur Tho van het verwarmingsysteem, die 
gelijk is aan de ingangstemperatuur Tsi, zodat de grond beter 

3 

de volgende week met lagere Tsi afgekoeld kan worden. Dit leidt 
tot een hoog bijstookvermogen. Een dag uit deze week <7 januari) 
wordt nader besproken. 

- Van januari tot maart wordt de grond steeds harder doorstroomd 
teneinde alle energie er uit te halen. 

Een uitzondering hierop is de warme week 48, waarin in het bo
vengronds gedeelte niet veel koud water beschikbaar is om de 
seizoenopslag af te koelen. Fsp wordt dan laag ingesteld, en 
het is niet zinvol om Fs > Fsp in te stellen omdat dit Tsi 
verhoogt. 

De ingangstemperatuurverdeling is op ieder moment uniform. 
In Fig.3.l.b is te zien dat gemiddeld over een week Tsi <vgl.2.13) 
gedurende het oplaadseizoen monotoon daalt als functie van r. 
omdat de stroomdichtheden zich instellen rekening houdend met Tsi. 
en er tijdens een week een gedifferentieerd Tsi-aanbod is. 
Het centrum wordt opgeladen met water dat gemiddeld ongeveer 40°C 
warmer is dan water voor de rand. 
Tijdens zonnige weken wordt water met Tsi > 100°C aan de kern ge
leverd. Bij het produceren van deze hoge temperaturen zijn de 
verliezen bij de collector hoog. Dit nadeel weegt blijkbaar op 
tegen de aldus bereikte beperking van de verliezen in de grond. 
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Voor het ontlaadseizoen is in Fig.3.l.b de uitgangstemperatuur~o 
als functie van de straal en de tijd weergegeven. De ingangs
temperatuur is in dit seizoen minder interessant: Tsi is monotoon 
dalend als functie van r, en is voor het centrum hoogstens 10°C ho
ger dan voor de rand, meestal is het verschil veel minder. 
In het ontlaadseizoen wordt begonnen met warmte aan de rand te 
onttrekken met Tso = 45°C. 
Door het verplaatsen van de onttrekking naar binnen toe, is Tso 
gedurende 4 maanden vrij konstant op ongeveer 50°C. De afwijkin
gen hiervan zijn gecorreleerd met de warmtevraag. 
Te zien is dat de ringen achtereenvolgens uitgeput worden. 
Het centrum is niet volledig leeg op het eind van het jaar. 

In de warmtefluxq <Fig.3.l.c>, gedefinieerd in vgl.2.14, komen 
alle eigenschappen van de dynamisch optimale sturing duidelijk 
naar voren doordat èe invloed van de stroomdichtheid, alsmede die 
van de gemiddeld per week niet-uniforme in- en uitgangstemperatu
ren, zichtbaar is. 
In april wordt het centrum met hoge q opgeladen. De effekten van 
koude en warme weken zijn ook in deze figuur te zien. 
Het opladen verplaatst zich in de zomer naar buiten. 
Begin oktober is de rand niet erg heet, zodat niet met hoge Cf 
onttrokken kan worden, maar dat is dan ook niet nodig. 
De hoogste warmteflux treedt op in de koudste weken van het jaar: 
eind december en begin januari, wanneer de seizoenopslag nog vol 
is. Alle ringen raken na verloop van tijd uitgeput, te beginnen 
met de buitenste. In maart stijgt het aan de rand onttrokken vermo
gen omdat de rand met steeds lagere Tsi << 18°C> aangestroomd wordt. 

In fig.3.2 zijn de temperatuurprofielen in de grond weergegeven 
na resp. 1/4, l/2, 3/4, en 1 jaar. 

~na 0.25 jaar 

a(m) 
~ 

z(m 

t 

Figuur 3.2 Temperatuurprofielen in de grond bij dynamisch optimale 

sturing. 

a. 1 juli b. 1 oktober c. 1 januari d. 1 april 
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Het doorstroomde gebied is omlijnd. Tijdens het 
de isothermen zich vrij bolvormig naar beneden. 
is dit aanvankelijk niet het geval omdat deze in 
hard wordt doorstroomd. 

opladen bewegen 
In het centrum 
april en mei 

Door het inhouden van dit debiet op het einde van de zomer is 
de isotherm van 80°C op 1 oktober bolvormig. 
Er treedt geen temperatuurinversie op <i.t.t. de uniforme/kon
stante sturing Fig.2.4), omdat het nauwelijks voorkomt dat de 
grond doorstroomd wordt met water dat kouder is dan de grond. 
In het ontlaadseizoen ontstaat een groot koude-eiland in het 
doorstroomde gebied omdat vooral de rand wordt aangestroomd 
met lage Tsi << 20°C>, en de omliggende grond warmer is. 
Hierdoor wordt weggelekte warmte teruggewonnen. Op 1 april is 
de energetische inhoud van de beide warmte-eilanden buiten het 
doorstroomde gebied nagenoeg gelijk. De totale hoeveelheden 
weggelekte energie naar beneden en naar opzij ontlopen elkaar 
niet veel. De sturing heeft haar krachten gelijkelijk verdeeld 
tussen het beperken van de verliezen naar opzij door sturing van 
de rand, en verliezen naar beneden door alle stroomdichtheden te 
matigen en zodoende een vertikale temperatuurgelaagdheid te doen 
ontstaan. De grote lijnen in deze sturing komen overeen met de 
sturing die verkregen wordt bij gebruik van gestileerd weer in 
plaats van de weerreeks <beschreven in Appendix A). 

3.2.2 Sturing van het bovengrondse gedeelte: voorbeelddagen 

De sturing reageert van uur tot uur sterk op het weer. 

3 

Alvorens te generaliseren wordt daarom de instelling van Fsp en 
Fb tijdens de twee dagen die al in Hoofdstuk 2 aan de orde kwamen, 
besproken. Ook wordt de sturing van de seizoenopslag bezien van
uit het bovengrondse gedeelte van het systeem. 
De volgorde van representatie nl. de dag na de nacht, is gekozen 
omdat Fb en Fsp precies over deze periode statisch optimaal zijn. 
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Begin- en randcondities 

Het weer: een zonnige zomerdag; Te en Ta zijn gegeven in 
Fig.2.6.a. 

3 

Uit seizoenopslag: Tso = 43°C gedurende het gehele etmaal. 

Begintoestand dagopslag: Tv = 43°C <fig.3.3.c> 

Sturing 

Seizoenopslag: 

Aan de hand van de uurlijks optredende waarde van Tsi is de bij
behorende stroomdichtheidverdeling in de seizoenopslag berekend 
en in Fig.3.3.b weergegeven. 
's Nachts zijn de debietendoor de ringen konstant. 
Vooral de buitenste ringen worden aangestroomd, omdat Tsi niet 
hoog is (46-49°C fig.3.3.c). 
Het debiet is aan de rand <ring 6) laag. 
Om 6.00u is de dagopslag <het vat> leeg, d.w.z. de hoogste tempe
ratuur Ttop in het vat is gedaald tot Tso. 
Wanneer overdag de zon begint te schijnen wordt in eerste instan
tie met dezelfde verdeling als 's nachts gewerkt. 
Op een stijging van Tsi reageert de sturing door achtereenvolgens 
de ringen 6 en 5 te sluiten. Het debiet door de overige ringen 
stijgt. 
De ringen 3 en 4 worden deze dag hard doorstroomd omdat het op
laadseizoen al ver gevorderd is <week 17 in fig.3.ll. 
Op het einde van de dag daalt Tsi~ en ring 5 wordt weer ingescha
keld. 

Bovengronds: 

Fs = 1.05 kg/s 's nachts. 1.15 kg/s overdag 
Fsp = 1.10 kg/s konstant 
Fb = 4.0 kg/s 

In fig.3.3.a is ook Fr, de som van Fb en Fd. weergegeven. 
Fr heeft globaal hetzelfde verloop als in fig.2.6.b. 
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Fiq.3.3: 22 juli, dynamisch optimë 
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0.8 Fb bypassdebiet 

o.6 Fr door ringleiding 

~~==~-=~~0.4 
b. Debieten Fs!kl door de 6 ringe 
o. 2 van de seizoenopslag 

0+---~--~--~---+---+--~~~--~~~~~r---~~~o 
1B.OOu 22.00u 2.0ou 6.00u 10.00u 14.00u 18.00u 

120+---+---+---+---~--~--;---~--~--;---;---;---~120 

tree 
(OC) 

80 

60 

20 

, .. }. ·.:- 3i 

~co~v··.- """"'· 
.7 ··.. ~ ... . ·. 

• .Y •· .. 
" ··. -_" , ,.".-. --

1 ) " ···· ... 
r- . -·~·-· --..... • I ~ ~ h,V_;; 

èsop -- - ;-' -' / ...._,....- .. -----~-·-·-·-·-·-:-=--: ~-"""""-· _('_._ 
Tv ... ._ ~ ._ ._ .._ __. _" •"" / "l'so;J --- .· / 

", • ..:,... .".., i'ai 
..:l:ui ........ __ r~ Tho 

r~o "oa - - - - I' ~~-----__;.;~---------+ 

100 

c. Temperaturen 

80 ••••••: Tco uit collector 

----: Tai uit dagopslag 

60_ -: Tsi naar seizoenopslag 

• -.- • : Tsop naar dagopslag 
40 

Tho uit verwarming 

2Ö- •: Tv gemiddelde vat
temperatuur 

0 

18.00u 22.00u 2.00u 6.00u 14.00u 18.00u 

Q 

( l<W) 

1000 

1B.OOu 22.00u 2.00u 6.00u 10.00u 
t (uur)---) 

d. Vermogens 

Qc uit collector 

1000 Qin naar seizoenopslag 

Qd voor verwarming 

Qaux bijstook 

14.00u 18.00u 



- 59 -

De verklaring voor deze sturing volgt uit het criterium, en dat 
is de collectoropbrengst, want er is geen bijstook. 
De verliezen bij de collector kunnen beperkt worden door Tci en 
Tco laag te houden. 
De optimale instelling van Fsp, iets lager dan Fs overdag, heeft 
tot gevolg dat de gehele dag Tso = Tsop, en dat Tsi < Tsip 
(tot 6°C verschil>. 

3 

De sturing hecht blijkbaar waarde aan het feit dat Tsop zo laag 
mogelijk <gelijk aan Tso> is. Dit zou bewerkstelligd worden door 
een zo laag mogelijke Fsp, als Fsp > Fs <vgl.2.9>. 
Echter, naarmate Fsp hoger is, is meer koud water beschikbaar is, 
en is de collectoropbrengst hoog. Een factor die ook een rol 
speelt, is het ledigen van de dagopslag gedurende de nacht. Een 
lagere instelling van Fsp zou niet als resultaat gehad hebben dat 
het vat precies leeg is als de zon begint te schijnen. Ook een 
hogere instelling kan het vat minder goed afkoelen, omdat dan 
water uit het vat meerdere malen door de warmtewisselaar moet 
recirculeren om volledig af te koelen, en daar is geen tijd voor. 
In de uniforme/konstante sturing van paragraaf 2.5 is, behalve 
dit effekt, ook te zien dat de bodemtemperatuur overdag veel hoger 
is dan Tso, doordat dan Fsp > Fs. 

De sturing van het debiet Fb kan verklaard worden door de bewe
ging van het warmtefront in de dagopslag, dat optreedt als de 
collectoruittreetemperatuur Tco in korte tijd snel stijgt aan 
het begin van de dag. 
Als het warmtefront de bodem van het vat bereikt, heeft dit twee 
effekten: 

- Tai stijgt. Hierdoor stijgt Tci. 

- Fd daalt <overmaatsituatie> . Hierdoor daalt 
Fr en stijgt Tco. 

Beide effekten verlagen de collectoropbrengst. 
De sturing zorgt ervoor dat op 22 juli het warmtefront de bodem 
van het vat bereikt op het moment dat de dag ten einde loopt. 
Zodoende wordt de grootst mogelijke hoeveelheid koud water benut 
voor het invangen van zonnewarmte. 
Tci <= ca.Tai> stijgt om 17.00u plotseling sterk <fig.3.3.b. >. 
De laagste temperatuur Tbodem in het vat blijft Tsop = 43°C door 
continue toevoer uit de seizoenopslag. 
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Door het statisch optimale karakter van de sturing, en omdat 
Fd laag is, is de instelling van Fb~ weer tf geven in een 
vuistregel: 

Fb o.o..n = Fsp + Mv I Be 

Hierin is Mv de massa van de vatinhoud (100000 kg>. 

In Vgl.3.11 is de invloed van de grootte van het vat te zien. 
Hoe kleiner Mv, des te lager moet Fb ingesteld worden <en des 
te lager is de collectoropbrengst>. 

3 

(3.11) 

Enkele verschillen ten opzichte van het gedrag bij de uniforme/kon
stante sturing, met Fsp~ = Fb~~" = 5 kg/s, zijn: 

- Tsi maakt 's nachts een sprong van 49°C naar 46°C omdat 
het register van 49°C uitgeput is. 
Tussen lO.OOu en 13.00u is Tsi iets lager dan Tco omdat 
Fs > Fsp. Wel geldt Tco = Tsip <Tsip is niet weergege
ven>. 
Tsi blijft na 13.00u langer hoog omdat er veel meer heet 
water in het vat zit (om lB.OOu is het vat helemaal 
'vol' >. 

De sprong in Tai om 5.00u bij zonsopgang is minder hoog 
omdat Fb lager is, en dus minder warm water wordt bij
gemengd bij onttrekking aan de dagoplag. 
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7 januari 

Begin- en randcondities 

Het weer: een zeer strenge winterdag; Te en Ta 
gegeven in fig.2.7.a. 

Uit seizoenopslag: Tso = 49°C 

Begintoestand dagopslag: Tv= 34°C <Fig.2.7.c> 

Sturing 

Seizoenopslag: 

Van 18.00u tot 15.00u is de stroomdichtheidverdeling nagenoeg 
konstant omdat Tsi nauwelijks verandert. Vooral de rand wordt 
doorstroomd. 
Bij een kleine verhoging van Tsi om 2.00u <veroorzaakt door 
een stijging in Tho enkele uren eerder> wordt de rand iets min
der hard doorstroomd. 
Na 15.00u stijgt Tsi en de sturing reageert hierop door het cen
trum meer te doorstromen. 

Bovengronds: 

Fs = 1.30 kg/s 
Fsp = 1.40 kg/s 
Fb indifferent 

Fb = 0 konstant door momentaan criterium (paragraaf 2.4) 

De optimale instelling van Fsp heeft tot gevolg dat Tsi = Tsip 
en Tso - Tsop = ca.2°C. De sturing hecht blijkbaar meer waarde 
aan een goed afkoeling van de seizoenopslag <Tsi laag), dan aan 
een hoge Tso. 

3 
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Een verklaring voor Fsp volgt uit het optimalisatiecriterium 
(vgl.3.10). 
De sturing heeft geen invloed op de collectoropbrengst, omdat 
deze geheel bepaald wordt door het vaste stooklijndebiet, en de 
door de stooklijn bepaalde Tci. 
De bijstookenergie wordt dus over dit etmaal geminimaliseerd, en 
wel door zoveel mogelijk aan de seizoenopslag te onttrekken, en 
de energie-inhoud van de dagopslag op het einde van de dag te 
minimaliseren. 

Er is sprake van een warmtefront doordat de retourtemperatuur 
Tho van het verwarmingsysteem 's nachts lager is dan overdag. 
Zodra het warmtefront de bodem bereikt <26°C om 15.00u> wordt 
het vermogen Qex lager. 
Hoe lager Fsp, des te langer kan de seizoenopslag met 
koud water aangestroomd worden. 
De eindtoestand van het vat, nl. geheel gevuld met water op Tho, 
hangt niet van <een variatie in> Fsp af, omdat het warmtefront 
in elk geval uit het vat treedt. Dan volgt uit de energiebalans 
dat een lagere Qex leidt tot een hogere Qaux. 
Momentaan is Qex maximaal als Fsp maximaal is. 
Als Fsp > Fs is er door hogere Fsp niet veel te winnen, als 
Fsp < Fs wel. 
Deze afwegingen verklaren de instelling van Fsp: iets hoger 
dan Fs. 

Enkele opmerkingen over het gedrag t.o.v. dat bij de uniforme/ 
konstante sturing met Fsp = 5 kg/s. 

- Tco, Tho, en Td verlopen identiek. 

3 

- Tso is hoger <49°C t.o.v. 40°C> doordat de seizoenopslag 
nog vol is. D~ordat bovendien Fsp lager is. is Tsop 
veel hoger <47 C t.o.v. 29-34°C). 

- Ondanks hoge Tso is de bijdrage Qex uit de seizoenopslag 
laag (fig.3.3.d> door de lage debieten. Een verklaring 
hiervoor is gegeven in paragraaf 3.2.1 bij de bespreking 
van de sturing van de seizoenopslag <7 januari valt in 
week 41>. 

- Op 6 januari <week 40) waren de debieten hoger dan op 
7 januari <Fsp = 3.6 kg/sen Fs = 3.0 kg/s). Dit ver
klaart de hoge energie-inhoud van de dagopslag aan het 
begin van het beschouwde etmaal. Dit verklaard ook het 
feit dat gedurende 4 uur van de avond niet bijgestookt 
hoeft te worden. 

- Tsi stijgt nu pas om 15.00u <vgl. uniform: B.OOu>. 
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3.2.3 Sturing van het bovengrondse gedeelte: jaaroverzicht 

Eerst worden de algemene trends besproken. Vervolgens afwij
kingen hiervan, die gedurende enkele tientallen dagen optreden 
door andere weercondities dan gebruikelijk voor de tijd van het 
jaar. 

Oplaadseizoen 

De stroomdichtheidverdeling, vooral het debiet door de buitenste 
ring, reageert sterk op een toename van Tsi. 
De wijze waarop de overige ringen reageren, hangt af van de tijd 
van het jaar. 

- Er zijn vele zonnige dagen waarop de sturing analoog 
aan het getoonde voorbeeld <paragraaf 3.2.2, 22 juli> 
reageert. Tijdens minder zonnige dagen varieert de 
sturing van de seizoenopslag minder fel. 

- Fsp o.,a.n stelt zich iets lager in dan Fs. 

- Fb wordt zo gekozen dat wanneer de zon ondergaat, het 
warmtefront precies uit de bodem van het vat treedt. 

Ontlaadseizoen 

3 

- De verdeling over de seizoenopslag reageert minder fel 
op Tsi dan in het oplaadseizoen. Het koudste water gaat 
naar de rand. 

Fsp stelt zich iets hoger in dan Fs. 

- Fb = 0 

- Onderin het vat bevindt zich op het einde van de dag 
<om 18.00u) veel water op Tho <ca.24°C>. Op het einde van 
de nacht <om 6.00u) veel water op ca.l8°C. 

De debieten Fsp tijdens dagen behorend bij dezelfde week ver
tonen een grote onderlinge correlatie, terwijl er van week tot 
week grotere verschillen zijn. Voor Fb is dit <in mindere mate) 
ook het geval. 
Dit wordt veroorzaakt door de constructie met het verzamelvat 
<paragraaf 2.2), waaraan in principe een per week konstant 
debiet wordt onttrokken (dit wordt behandeld in Appendix B). 
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Uitzonderingen: 

Oplaadseizoen 

Op 21 dagen verspreid in het voorjaar, vooral in april, 
treedt bijstook op. 

3 

- Tijdens 8 van die 'koude' dagen wordt de vatinhoud niet 
in de seizoenopslag geloosd, en geldt Fsp = 0. 
Ook geldt Fb = 0. 

- Tijdens 6 andere dagen en op een dag in september treedt 
bijstook alleen 's nachts op doordat de dagopslag leeg 
is aan het begin van de avond omdat de zon de vorige dag 
niet scheen. De sturing kan niets doen om bijstook te 
voorkomen. Overdag schijnt de zon weer, en wordt het 
vat ontladen met debiet Fsp = Fs . 

- Tijdens 5 andere dagen kan de instelling van Fsp ver
klaard worden uit een compromis tussen de beide delen 
van het optimalisatiecriterium <paragraaf 3.1.3>: de 
collectoropbrengst en de bijstookenergie. 
Door het vat overdag naar de seizoenopslag te ontladen 
wordt de collectoropbrengst verhoogd. 
Door de statisch optimale instelling van Fsp wordt 
's nachts het vat ook ontladen, en dat is ongunstig 
voor de bijstook, die optreedt aan het einde van de 
nacht en aan het begin van de dag. 
Het compromis wordt bereikt bij een instelling van Fsp 
die lager ligt dan Fs. 

- Op lC 'koude' dagen in l1et voorjaar wordt Fsp zov~el lager dan 
Fs ingesteld, dat juist geen bijstook optreedt. De optimale 
instelling van Fb valt hierdoor ook lager uit dan gebruikelijk 
voor de tijd van het jaar. 

- Op 15 dagen in het voorjaar en najaar treedt de situatie op, 
dat 's nachts het vat wordt uitgeput, de debieten Fs en Fsp 
gedurende enkele uren nul worden gesteld. en overdag de seizoen
opslag weer wordt opgeladen <beschreven in paragraaf 2.4>. 
Dit treedt op na een dag met weinig zon. 
Fsp stelt zich in op de waarde die Fs overdag heeft. 
Fb past zich hierbij aan via het mechanisme van het warmtefront. 
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In september treden 7 minder zonnige dagen op waarbij Fb = 0. 

- Op dagen dat Fsp < Fs, worden vooral de buitenste ringen van 
de seizoenopslag doorstroomd omdat Tsi lager is dan normaal: 

- Het betreft meestal 'koude' dagen 

- Tsi < Tsip <Tab.2.2> 

Het feit dat Fsp < Fs voorkomt, kan ook het gevolg Z1Jn van het 
verzamelvat waardoor Fs per week in principe een konstante waarde 
heeft. Een dynamisch optimale sturing zonder verzamelvat zal in 
deze situatie Fsp en Fs beide gedurende enkele uren laag kiezen. 

Ontlaadseizoen 

- In oktober treden 13 warme dagen op waarbij Fsp = 0 ingesteld 
wordt, terwijl Fs tijdens de rest van de week klein is, doch 
niet nul. De warmte voor de gebruiker kan geleverd worden 
door de collector met behulp van de dagopslag. 

- Tijdens 12 warme dagen <enige overlap met het vorige punt> is 
Fb > 0 teneinde de collectoropbrengst te verhogen. 
Dit komt verder in het seizoen nog slechts tijdens 10 dagen voor, 
waarvan 7 in maart. 

- Tijdens 7 warme dagen in de winter stelt Fsp zich lager in dan 
Fs, omdat de warmtebehoefte niet zo hoog is, en geen bijstook 
optreedt. 

Op het einde van het seizoen komt het bij 25 warme dagen voor 
dat overdag gedurende enkele uren geen warmte aan de seizoenop
slag onttrokken kan worden, omdat de bodemtemperatuur van de 
dagopslag te hoog is. 
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In de loop van maart worden de debieten waarmee de seizoenop
slag doorstroomd wordt, steeds hoger. Het feit dat Fsp nóg snel
ler stijgt, is te verklaren uit het feit dat bij zulke hoge 
debieten de benadering van de warmtewisselaar, waarop Tab.2.2 
en Vgl.2.9 berusten, niet meer gelden. De warmtetransmissie 
stijgt als functie van Fsp bij konstante Fs. 

Op dagen waarop Fsp < Fs, wordt vooral het centrum van de sei
zoenopslag doorstroomd omdat Tsi hoog is: 

3.2.4 

- Vaak is dit het geval op dagen met veel zon, 
waardoor in de dagopslag hoge temperaturen op
treden, en vaak ook de bodemtemperatuur hoog is. 

- Tsi is hoger dan Tsip door de warmtewisselaar. 

Energiebesparing 

Figuur 3.5 toont de belangrijkste warmtehoeveelheden als functie 
van de tijd. 
In het verloop van de energie-inhoud IQin van de grond t.o.v. 
20°C is het op- en ontladen te zien. 
IQin loopt van mei tot augustus parallel aan IQc, omdat Qin bijna 
gelijk is aan Qc. 
Warmte-aanbod vooral in de zomer, warmtevraag IQd vooral in de 
winter. 
Er treedt bijstook op in april, en van november t/m maart. 
Gestippeld is het verloop van IQaux bij de uniforme/konstante 
sturing. Deze begint in het ontlaadseizoen later te stijgen. 
maar komt uiteraard in maart hoger uit. 
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Fiquur 3.5 Warmtehoeveelheden gedurende het jaar. 

IQc: collectorwarmte IQd: verwarming 

IQs: in de seizoenopsleg IQaux: bijstook 

Gestippeld: IQaux bij uniformeikonstante sturing. 

In figuur 3.6 is de energiehuishouding over het jaar weergegeven. 
Ook is vermeld hoeveel zich na l/2 en 1 jaar binnen en buiten het 
doorstroomde gebied van de seizoenopslag bevindt. 
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Fiquur 3.6 Energiehuishouding van het systeem: jaaroverzicht bij dynamisch 

optimale sturing. Alle waarden* 10 1 ~J t.o.v. 20°C. 
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Er moet 1.36 TJ worden bijgestookt. Dat is minder dan bij de uni
forme/konstante sturing <1.91 TJ>. 

De dynamisch optimale sturing heeft op de volgende punten winst 
geboekt: 

Oplaadseizoen 

Weliswaar wordt minder energie opgeslagen <3.09 TJ t.o.v. 3.22 TJ>, 
maar de verliezen naar de omringende bodem zijn veel kleiner 
(0.27 TJ t.o.v. 0.55 TJ>. Oorzaken: 

- De rand wordt weinig doorstroomd. 

- Het heetste water gaat naar het centrum, en indien de 
rand wordt aangestroomd, gebeurt dit met lage Tsi. 

De dagopslag wordt gebruikt om IQc te maximaliseren: de collec
tor wordt met temperatuur Tho <van de nacht via de dagopslagl 
en met temperatuur Tsop aangestroomd. 
Tsop is laag en konstant omdat Fsp < Fs. 

Ontlaadseizoen 

De verliezen naar buiten zijn lager <0.09 TJ t.o.v. 0.10 TJ>: 

- Door doorstroming met lagere Tsi wordt naar beneden weq
gelekte warmte teruggewonnen. 

- Door doorstroming van de rand met de laagste Tsi wordt 
meer naar opzij weggelekte warmte teruggewonnen. 

De winst is niet veel omdat de omgeving kouder is dan bij de uni
forme/konstante sturing. 

De lage Tsi wordt veroorzaakt door lagere debieten: van oktober 
t/m december wordt alleen het koudste water gebruikt dat boven
gronds beschikbaar komt. 
De lage debieten hebben tot gevolg dat Qex laag is, en dat eerder 
in het seizoen bijstook nodig is. 
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De restwarmte IQin op 1 april is kleiner <0.11 TJ t.o.v. 0.14 TJ>, 
en gelijkelijk verdeeld over de gebieden naast en onder het door
stroomde gebied. 

Qex wordt door Fsp gemaximaliseerd door overdag zolang mogelijk met 
zo laag mogelijke Tsi te werken. 

De direkte bijdrage is hoger omdat geen zonnewarmte in de seizoen
opslag verdwijnt <vgl. 7 januari bij uniforme/konstante sturing>. 

3.2.5 Vergelijking met eerder onderzoek 

- Door de verschillen in de modelvorming, beschreven in paragraaf 
2.1.5, is het systeemgedrag verschillend van voorgaand onderzoek 
<HEMB3 en LIN83). 

Er is een aanzienlijke direkte bijdrage van de zon aan 
verwarming. Hierdoor wordt de seizoenopslag minder zwaar 
belast, en is het opslagrendement hoger. 
De totale warmtevraag IQd is in dit onderzoek hetzelfde 
als bij HEM83 en LIN83, ondanks de bijdrage van an
dere warmtebronnen <22 %van totale jaarlijkse behoefte> 
in de woningen, en lagere warmtebehoefte 's nachts. 
De Ta uit de weerreeks die hier gebruikt is, is dus gemid
deld lager dan de gestileerde Ta uit voorgaand onderzoek. 
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- Door de verschillen in stuurmogelijkheden is het gedrag van de 
dynamisch optimale sturing anders: 

- De scheidingswarmtewisselaar geeft de vrijheid dat 
Fsp ongelijk is aan Fs. 

3 

- Het dag/nacht ritme heeft invloed op de dynamisch opti
male sturing in het ontlaadseizoen. 

- De stuurmogelijkheid om op kortere tijdschaal te scha
kelen tussen opslaan van heet water in het centrum, en 
kouder water daarbuiten. wordt benut. 

Er Z1Jn in het verleden optimalisaties verricht waarbij het aan
tal woningen en collectoren werd gehalveerd, terwijl de seizoen
opslag op gelijke grootte werd gehouden <LIN83a>. De overige 
parameters zijn gelijk aan de hier gebruikte waarden. 
De resultaten van deze optimalisaties zijn het meest vergelijk
baar met de hier bereikte resultaten omdat de seizoenopslag dan 
op hetzelfde werkpunt zit: 

- Bij LIN83a <methode LT> benaderen bij het opladen de 
isothermen de bolvorm <zie figuur 3.2>. Na 1/2 jaar is 
het centrum zeer heet <> 90°C>, de rand koud<< 30°C). 
Dit is tot stand gebracht door op een tijdschaal van 
maanden de doorstroming in de warmste periode van het 
jaar naar het centrum van de seizoenopslag te verleggen. 
Niet, zoals in dit onderzoek, door de sturing op kortere 
tijdschaal aan te passen aan Tsi. 

- De waarden van de stroomdichtheden liggen bij LIN83a 
in hetzelfde gebied. Vooral in het ontlaadseizoen 
<waar beide sturingen beter vergelijkbaar zijn doordat 
de warmtevraag minder fluctueert dan het warmte-aanbod 
in de zomer> treden dezelfde verschijnselen op. 

- In maart worden de debieten verlaagd, terwijl in dit 
onderzoek de debieten verhoogd worden, omdat nog veel 
gewonnen wordt m.b.v. de koude retourtemperatuur Tho 
van de nacht. 

Het opslagrendement is hetzelfde <85 %), maar de seizoen
opslag is minder zwaar belast dan bij het hier onder
zochte referentiesysteem <IQin is na 1/2 jaar 15 % 
lager>. 
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Hoofdstuk 4 Een praktijksturing 

In dit hoofdstuk wordt een sturing besproken die afgeleid is 
van de dynamisch optimale sturing. 
Een dynamisch optimale stuurstrategie voor een zonnewarmtesys
teem is in de praktijk onmogelijk vanwege de volgende beper
kingen: 

- Het aantal stuurgrootheden is beperkt. 

- Beperkingen in het bereik waarover deze gevarieerd 
mogen worden. 

- Beperkingen in de snelheid waarmee dit mag gebeuren. 

- De benodigde voorkennis van het weer over een jaar is 
niet aanwezig. 

4 

Een gestileerde sturing die de belangrijkste eigenschappen van de 
dynamisch optimale sturing heeft, en een niet-anticiperend karak
ter, kan dan uitkomst bieden. 
De andere reden om een gestileerde sturing te beschouwen, vloeit 
voort uit de interesse naar die eigenschappen van de dynamisch 
optimale sturing, die de meeste winst opleveren. 

De gekozen stilering is weergegeven in Fig.4.1. 
De ringen in de seizoenopslag worden met een aan/uit sturing 
bedreven. Het aan-debiet is 2 g/sm2, een grootte-orde die 
vaak voorkomt bij de dynamisch optimale sturing. 
Het bovengrondse gedeelte wordt gestuurd volgens paragraaf 2.4. 
en Fsp 0..0.'1 en Fba.o.n worden ingesteld met de 24-uur sturing 
(paragraaf 3.1.3). De hiervoor benodigde voorkennis van het weer 
zou in de praktijk door het KNMI geleverd kunnen worden. 
Deze simulatie is uitgevoerd met het referentiesysteem <Tab.2.3). 

De vrijheid die de dynamisch optimale sturing heeft nl. om zich 
van uur tot uur a.h.w. aan te passen aan de aangeboden Tsi. is 
deze sturing ontnomen. Dit resulteert in een uniforme Tsi qemid
deld over een week (Fig.4.l.b. oplaadseizoen>. 

Het vermoeden bestaat dat de beperking van de warmteverliezen in 
het oplaadseizoen voornamelijk bereikt wordt door het gedrag van 
de buitenste ring. Daarom wordt deze hier tot eind augustus niet 
aangestroomd. Eind augustus worden bovendien de binnenste ringen 
achtereenvolgens afgesloten. 
In het ontlaadseizoen worden deze weer een voor een ingeschakeld. 
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In het oplaadseizoen varieert Tsi van week tot week door het ver
anderlijke weer, evenals de warmteflux q <Fig.4.l.c>. 
De rand wordt in augustus met hoge q opgeladen omdat de grond in 
deze ring nog koud is. 
In oktober is de stroomrichting omgekeerd, en fluctuati~in de 
onttrokken qworden veroorzaakt door een veranderlijke Tsi door 
het weer. 
Bij het inschakelen van een ring is q onmiddelijk hoog. Elke 
ring is na drie maanden onttrekking leeg. 
Oorzaken voor het feit dat de seizoenopslag eerder uitgeput is 
dan bij de dynamisch optimale sturing zijn: 

- De seizoenopslag is minder opgeladen in het oplaadsei
zoen. 

- Er wordt veel onttrokken, eerder in het ontlaadseizoen. 

De temperaturen in de grond na 1/4, l/2, 3/4, en 1 jaar, zijn 
weergegeven in Figuur 4.2. 
Bij het opladen is het effekt van het aanvankelijk niet doorstro
men van de rand te zien. Na de 6 weken dat deze wel wordt door
stroomd, bevindt zich daar veel warmte dicht onder het oppervlak 
<Fig. 4 • 2 . b > • 

z(m) 
! 

r----50 

jaar 

11(111) 

! 

z(m 
20.5 ! 

c.na 0.75 jaar d.na 1 jaar 

Fiquur 4. 2 'l'caperatuurprofielen in de qrond bij de praktijksturinq. 

a. 1 juli b. 1 oktober c. 1 januari d. 1 april 
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De verliezen door geleiding naar opzij zijn t.o.v. de uniforme/ 
konstante sturing <Fig.2.5) beperkt. 
Het daar gesignaleerde effekt van temperatuurinversie treedt hier 
nauwelijks op. 
Bij de twee hoogste isothermen op 1 januari <Fig.4.2.c> is het 
effekt van het achtereenvolgens inschakelen van de ringen waar 
te nemen, als een 'warmtefront' dat omhoog beweegt. 
Na een jaar hebben de beide warmte-eilanden buiten het doorstroom
de gebied bij benadering een gelijke energie-inhoud. 
Hiermee vergeleken is de restwarmte in het centrum klein. 

Het aan-debiet van Fsp blijkt, berekend volgens de 24-uur sturing, 
op dezelfde manier met Fs te correleren als bij de dynamisch opti
male sturing. 
Fb stelt zich in de zomer doorgaans in volgens vgl.3.11, bepaald 
door het warmtefront. 

De energetische effekten van deze sturing zijn te zien in Fig.4.3. 

c:olll!c:tor stora!ll! houses 

I ------------------
-0-- I I 112 J 1 .J I 1\ 

1\ 6.761 I in I I \ 
I \ I 5,39 3.07 lsidP 2.75 0.131 1.50 I I 6.31 

1--------->------>1 1---------->--X->1 1--------> 
I I I out I I I I 

I I lsidl! O,J:> 0.441 I l ____ l 

I ------------------ I 
I I 
I 2.2~ I 

1------>------------------------------1 

Fiquur 4.3 Enerqiehuishoudinq van het systeem: jaaroverzicht praktijk-
1:1 0 sturinq. Alle waarden ~ 10 J t.o.v. 20 c. 

Aan de seizoenopslag wordt een bijna gelijke hoeveelheid warmte 
toegevoerd als bij de dynamisch optimale sturing (3.07 TJ t.o.v. 
3.09 TJ in Fig.3.6). 
Hiervan komt meer buiten het doorstroomde gebied terecht <0.32 TJ 
t.o.v. 0. 27 TJ>. 
O.a. hierdoor wordt in het ontlaadseizoen minder onttrokken 
<2.50 TJ t.o.v. 2.63 TJ>, en komt de bijstookenergie hoger uit 
<1.52 TJ t.o.v. 1.36 TJ>. 
De direkte bijdrage van de zon 
lager (2.28 TJ t.o.v. 2.31 TJ> 
van het bovengrondse gedeelte. 
rekte bijdrage gelijk omdat Qc 
sturing is. 

aan de verwarming is niet veel 
door het verstandig bedrijven 

In het ontlaadseizoen is de di
nagenoeg onafhankelijk van de 
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Bij bestudering van de twee figuren 3.6 en 4.3 valt op dat de 
praktijksturing op alle posten waar warmte verloren kan raken, 
iets inlevert t.o.v. de dynamisch optimale sturing: er is niet 
één dominerend effekt waardoor de praktijksturing slechter is. 

4 

De verminderde prestatie moet gezocht worden in de twee beper
kingen van de praktijksturing, waarvan de belangrijkste effekten 
hier besproken worden: 

- De sturing reageert niet op het weer. 

- Het centrum wordt niet met het heetste water opgeladen, 
met als gevolg een verspreiding van warmte, die meer 
warmteverlies naar de grond bezijden de opslag veroor
zaakt. 

- Door het andere oplaadgedrag is in het begin van het 
ontlaadseizoen de temperatuur ~ van het uit de buiten
ste ring afkomstige water hoger, en ontstaat in het 
bovengrondse gedeelte een van dynamisch optimaal ver
schillend systeemgedrag: minder bijstook. De iets ho
gere waarde van Fs versterkt dit effekt. 
Tso is niet gedurende enkele maanden konstant, maar 
neemt van ca.65°C snel af. 

- In de winter wordt de rand niet met het koudste water 
afgekoeld. 

- De sturing reageert niet op koude weken door: 

- meer te leveren teneinde minder te hoeven 
bij stoken; 

- minder te leveren om een lagere Tsi te verkrij
gen <paragraaf 3.1.3, week 41>. 



- 77 -

- Het aan/uit-karakter van de sturing. 

- De gemiddeld hoge aan-waarde van de stroomdichtheid in 
het oplaadseizoen veroorzaakt een hogere Tso. Dit 
drukt de collectoropbrengst. 

4 

Het feit dat het warmte-eiland beneden de seizoenopslag 
op 1 april toch niet groter is dan in de dynamisch opti
male situatie, heeft de volgende oorzaken: 

- In juli en augustus wordt het centrum niet door
stroomd. Daardoor liggen de hoge temperaturen 
minder diep in de seizoenopslag. Bovendien 
zijn deze temperaturen minder hoog. 

- In het ontlaadseizoen wordt minder lang gewacht 
met het doorstromen van het centrum. 

- Bij het inschakelen van de buitenste ring in augustus 
wordt het totaaldebiet Fs van 1.7 kg/snaar 2.5 kg/s 
verhoogd. De debieten Fsp en Fb stellen zich daardoor 
ook hoger in. 
Hierdoor worden Tco en Tsi verlaagd. 
Dit heeft tot gevolg dat de binnenringen na het inscha
kelen aanmerkelijk minder snel opgeladen worden, ter
wijl de warmte wel naar beneden getransporteerd wordt. 

- Door de grote invloed van Fs is het bovengronds sys
teemgedrag op veel dagen anders dan in de dynamisch 
optimale situatie. 
De gemiddeld hoge Fs veroorzaakt in het oplaadseizoen 
een hogere Fsp en Fb, een lagere Tco en Tci <bv. t.o.v. 
22 juli, paragraaf 3.2.2>. 
Op 7 januari, de voorbeeld-dag voor de winter, geldt 
Fs = 2.5 kg/s <dynamisch optimaal 1.3 kg/s) Qex is 
daardoor hoger en Qaux lager. 

Het nadeel van elk van deze effekten apart is moeilijk kwantita
tief aan te geven. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen voor verdere studie 

5.1 Conclusie 

Met het model is de invloed van de bedrijfsvoering op 
de prestatie van het systeem voldoende goed bepaald: 
hoofdzaken zijn onderscheiden van bijzaken. 

1. In het model worden meer hoofdzaken van het systeem, beschre
ven in Hoofdstuk 1, in rekening gebracht, dan in eerdere stu
dies <HEMB3 en LINB3>. 

1.1 Uit de simulaties blijkt dat de direkte bijdrage van de 
zon aan de verwarming <d.i. niet via de seizoenopslag> 
45 tot 48 %van de totale bijdrage uitmaakt. 

5 

1.2 Een voldoende nauwkeurige bepaling van de direkte bij
drage vergt het nauwkeurig beschouwen van de verschillen 
tussen warmtevraag- en warmte-aanbodpatroon, en de over
brugging door de dagopslag. Dit kan op een tijdschaal 
van uren, en hierbij is een weerreeks <Hoofdstuk 3> rea
listischer dan uurlijks gestileerd weer <Appendix A>. 

1.3 Door de direkte bijdrage in rekening te brengen, kunnen 
in dit model de parameterwaarden zoals collectoroppervlak 
en het aantal woningen bij de werkelijkheid <het projekt 
in Groningen> aansluitend gekozen worden. 

1.4 De scheidingswarmtewisselaars hebben als warmteweerstand 
weinig te betekenen. De scheidingswarmtewisselaar tus
sen de seizoenopslag en het bovengrondse gedeelte geeft 
een extra vrijheidsgraad waarvan de dynamisch optimale 
sturing daadwerkelijk gebruik maakt <concl. 4.4 en 5.7>. 

1.5 Het verwarmingssysteem in de woningen is gemodelleerd 
als een warmtewisselaar. Effekten van de variabele uit
gangstemperatuur zijn merkbaar in de dynamisch optimale 
sturing <concl. 5.1 en 5.5). 
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1.6 Een uurlijkse berekening van het bovengrondse gedeelte 
veroorzaakt een sterk varigrende ingangstemperatuur Tsi 
voor de seizoenopslag. 

2. Dynamische optimalisatie van de sturing is mogelijk gebleken 
door het probleem te vereenvoudigen tot een dynamische opti
malisatie van 6 stuurgrootheden over 364 tijdintervallen 
voor een systeem met 165 toestandgrootheden. 
Hiervoor zijn een verdeelregister aan de ingang, en een ver
zamelvat aan de uitgang van de seizoenopslag als kunstgrepen 
toegepast. Voor het bovengrondse gedeelte wordt een subopti
male sturing berekend. 
In het systeemgedrag en de optimale sturing treden effecten op, 
die het gevolg van deze werkwijze zijn. 

3. De dynamisch optimale verdeling van de stroomdichtheid over de 
seizoenopslag is sterk afhankelijk van Tsi. 
De stuurgrootheden varieren van uur tot uur omdat Tsi afhangt 
van het <wisselvallige> weer, en van de variërende inhoud van 
de dagopslag (concl. 4.1, 4.2.2, 5.1, 5.5>. 

4. Gedrag van de dynamisch optimale sturing in het oplaadseizoen 
<april- september>: 

4.1 Van mei t/m juli wordt de grond doorgaans op die plaats 
doorstroomd, waar de temperatuur aan het oppervlak on
geveer 20°C lager is dan Tsi. 

4.2 Warmteverliezen door geleiding naar de omliggende grond 
worden beperkt: 

4.2.1 

4.2.2 

De sturing beweegt in de loop van het seizoen 
vanuit het centrum naar buiten. 
Hoge temperaturen <> 50°C) komen hierdoor slechts 
vanaf augustus aan de rand voor. 

De rand wordt met lage Tsi en lage stroomdichtheid 
doorstroomd, en de kern met water dat ca.40 C war
mer is. 
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4.3 Verliezen naar beneden worden beperkt door alle stroom
dichtheden laag te houden, zodat de warmte boven aan het 
<goed geïsoleerde> oppervlak blijft. Ook wordt hierdoor 
de ingangstemperatuur van de collector laag gehouden, 
hetgeen de collectoropbrengst ten goede komt. 

4.4 Het debiet Fsp dat warmte wisselt met het seizoenop
slagcircuit is meestal iets lager dan het totale debiet 
Fs door de seizoenopslag. 

4.5 Bij het maximaliseren van de collectoropbrengst door de 
sturing van het bypassdebiet Fb, speelt het warmtefront 
dat bij zonsopgang in de dagopslag ontstaat, een domine
rende rol. Op zonnige dagen geldt voor de optimale in
stelling: 

Fb = Fsp + Mv I Be 

4.6 Op dagen met weinig zon worden Fsp en Fb lager ingesteld. 

5. Gedrag van de dynamisch optimale sturing in het ontlaad
seizoen <oktober- maart>: 

5.1 Verliezen worden beperkt door de rand met zo laag moge
lijke Tsi aan te stromen, en dat is de retourtemperatuur 
van het verwarmingsysteem 's nachts. Hierdoor wordt 
'weggelekte' warmte teruggewonnen. 

5.2 Warmte in het centrum van de seizoenopslag wordt bewaard 
voor consumptie in de tweede helft van het ontlaadseizoen. 

5.3 De stroomdichtheden zijn laag, teneinde alleen het koud
ste water uit het bovengrondse gedeelte te benutten. 
Dit heeft tot gevolg dat reeds vroeg in het seizoen de 
bijstookinstallatie nodig is. 

5.4 De uitgangstemperatuur van de seizoenopslag is gedurende 
4 maanden vrij konstant op een temperatuur die boven de 
gevraagde temperatuur Td ligt. Om Td te leveren wordt 
kouder water bijgemengd. 
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5.5 Wanneer het koud is, wordt (in ieder geval de rand van> 
de seizoenopslag niet doorstroomd met het <warme> retour
water van het verwarmingssysteem. 

5.6 Door de serieschakeling van de collector na de gebruiker 
is de collectoropbrengst doorgaans onafhankelijk van Fsp 
en Fb n.a.n . 

5.7 Fsp is doorgaans iets hoger ingesteld dan Fs, om per etmaal 
de maximale energie aan de seizoenopslag te onttrekken. 

6. Samenvattend zijn in Tabel 5.1 de beschouwde sturingen weerge
geven: 

Sturing seizoenopslag 

Sturing bovengronds 

Bijstookenergie !TJ> 

uniform/ 
konstant 

konstant 

1.91 

gestileerd 

24-uur 

1.52 

Tabel 5.1 De vergeleken sturingen. 

dynamisch 
optimaal 

24-uur 

1.36 

De praktijksturing kost 0.16 TJ meer bijstookenergie dan de 
dynamisch optimale sturing <De totale warmtevraag is 6.31 TJ>, 
terwijl veel vrijheden, ondermeer het op korte tijdschaal va
riëren van de sturing van de seizoenopslag, zijn ingeleverd. 
1 TJ aardgas kost fl1000,- <1984). 

7. De inzichten 3 t/m 6 Z~Jn waardevol voor de bedrijfsvoering 
van het systeem beschreven in Hoofdstuk 1, voorbehouden dat 
van alle in Hoofdstuk 2 aan het model opgelegde beperkingen 
en dimensieneringen niet veel wordt afgeweken, en uiteraard 
ook bruikbaar als startpunt voor vervolgonderzoek. 
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5.2 Aanbevelingen voor verdere studie 

1. De sturing van het bovengrondse gedeelte is voor verbetering 
vatbaar, bv. door de stuurgrootheden van uur tot uur 
in te passen in de dynamische optimalisatie van het gehele 
systeem. 
Minder veeleisende verbeteringen zijn: 

- Het loslaten van het statisch optimale karakter van de 
sturing. De konstante waarde van Fb zorgt ervoor dat 
het collectordebiet te hoog is wanneer de zon opkomt, 
en dat dit te laag is als de zon fel schijnt. 
De dynamisch optimale instelling van het collectorde
biet in een systeem met alleen dagopslag vertoont een 
stijgend verband met Te (SLE84>. 

5 

- Het dynamische deel van het optimalisatiecriterium van 
de 24-uur sturing (Vgl.3.10> kan beter ingeschat worden, 
bv. door een afhankelijkheid van het seizoen in te 
bouwen. Mijn pogingen om de seizoenopslag in dit crite
rium te betrekken, liepen uit op hogere jaarlijkse bij
stook. 

- Een optimalisatieperiode langer dan een etmaal zal 
een betere benadering van de dynamisch optimale sturing 
tot stand brengen. 

Het stooklijndebiet, en daarmee de door het verwarmings
systeem gevraagde temperatuur van dag tot dag optimali
seren (bv 24-uur sturing>. 

2. De keuze van de stroomrichting door de seizoenopslag, 
en dus de keuze tussen laden en ontladen, aan de dyna
mische optimalisatie overlaten. In de weken rondom de 
overgangen tussen laden en ontladen zijn er perioden 
dat de dynamisch optimale sturing Fs = Fsp = 0 in
stelt. Dit is een aanwijzing dat deze stuurmogelijkheid 
gebruikt zou worden. 
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3. Het ontwikkelen van een beter simulatiemodel. 

- Voor verificatie van het hier voor dynamische optima
lisatie ontwikkelde model, i.h.b. de aannamen omtrent 

5 

de scheiding tussen de seizoenopslag en het bovengrondse 
gedeelte. Een goede aanzet hiertoe zou zijn in het 
bestaande model de seizoenopslag eenvoudigweg uurlijks 
door te rekenen. 

- Voor verificatie van de in dit onderzoek gevonden dyna
misch optimale stuurstrategie. 

4. In de seizoenopslag is de sturing van de rand (de buitenste 
ring> het meest interessant. Om meer hierover te weten te 
komen, kan het oplossend vermogen aan de rand worden vergroot 
door de ringen niet equidistant te kiezen, maar bv. met gelijk 
bovenoppervlak. 

5 . Een andere praktijksturing toe te passen: de stuurgrootheden 
in een bepaalde situatie te laten reageren op basis van de 
gevonden strategie. Bijvoorbeeld in het oplaadseizoen: die 
ring wordt doorstroomd waarin bovenin de temperatuur 20°C 
lager is dan Tsi. 
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Appendix A Dynamische optimalisatie met gestileerd weer 

Met het referentiesysteem zijn optimalisaties verricht waarbij 
Ta en Te niet uit een uurlijkse weerreeks voortkomen, maar een 
gestileerd verloop hebben zoals weergegeven in Fig.A.l. 
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Fiquur A.l Gestileerd verloop van de weerparameters Ta en Te 

qedurende het jaar. 

Gedurende een dag verloopt Te volgens een parabool; Ta is kon
stant. 
De grootheden Ta, Te~op , en Be hebben een verloop gedurende 
het jaar, dat een goed passende sinus is door de maandgemid
delden <LIN83b> van deze grootheden uit de weerreeks. 
De sturing van de seizoenopslag is weergegeven in Fig.A.2. 

Oplaadseizoen 

In Fig.A.2.a is te zien dat in april de stroomdichtheid fs een 
beweging van buiten naa!__het centrum uitvoert <Met de dikke lijn 
is het zwaartepunt van f s aangegeven) . _ 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de ingangstemperatuur Tsi 
in april stijgt <Fig.A.2.b), en dat het Tsi-aanbod meer gedifferen
tieerd wordt <niet te zien). 
De eerste week wordt de seizoenopslag met lage Tsi vrij uniform 
aangestroomd <afgezien van de buitenste ring), terwijl eind april 
het centrum met hogere Tsi aangestroomd wordt dan de rand, en dus 
is ook de warmteflux q <Fig.A.2.c> daar hoger. 
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Figuur A.2 Gedrag van de seizoenopslag bij dynamisch optimale sturing 
met gestileerd weer. 

Als functie van de straal r (afstand tot centrum van 
de seizoenopslag) gedurende het jaar: 

a. gemiddelde stroomdichtheid 15 per week 

b. gemiddelde ingangstemperatuur Tsi per week in het 
oplaadseizoen 

gemiddelde uitgangstemperatuur Tso per week in het 
ontlaadseizoen 

c. gemiddelde warmtestroomdichtheid ~per week 

ll/a2 
ll/a2 
.. , ... 
ll/a2 
ll/a2 
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In mei beweegt q zich vrij snel naar buiten, omdat de debieten en 
Tsi voor de buitenste ringen toenemen. 
In juni is het voor het ontlasten van de dagopslag zelfs nodig om 
de buitenste ringen te doorstromen. 
In augustus verlegt de stroomdichtheidverdeling zich weer naar 
het centrum toe. Door het sluiten van de buitenste ringen komt 
in het bovengrondse gedeelte niet veel koud water beschikbaar. 
Hierdoor stijgt Tsi, waardoor nu de kern met hoge Tsi kan worden 
opgeladen. Dit gebeurt met hoge q. 
In september daalt het collectorvermogen, en er komt meer koud 
water beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat Tsi lager is, en 
de sturing zich naar buiten verlegt. 
Eind september wordt de buitenste ring hard doorstroomd, niet 
met hoge Tsi, maar toch resulterend in een hoge~ 

Ontlaadseizoen 

In oktober wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de seizoenopslag, 
omdat de zon een hoge direkte bijdrage levert aan de verwarming, 
en omdat het gevraagde vermogen niet hoog is. 
In november en december vindt de onttrekking vooral plaats aan de 
rand met hoge stroomdichtheden en hoge ëf. 
De uitgangstemperatuur Tso <Fig.A.2.b> daalt monotoon als functie 
van de straal. 
In de loop van het seizoen worden ook de meer naar binnen gelegen 
ringen aangestroomd, teneinde de warmtevraag te kunnen dekken. 
In januari en februari wordt de rand minder doorstroomd omdat de 
retourtemperatuur Tho van het verwarmingssysteem hoog is. Hierdoor 
kan de rand niet voldoende afgekoeld worden. 
In maart daalt Tho, en wordt de rand weer aangestroomd. 
De warmte-inhoud van het centrum wordt bewaard tot de laatste maan
den. 

In Fig.A.3 is het temperatuurverloop gedurende het jaar in de 
seizoenopslag weergegeven. 
Bij vergelijking met de dynamisch optimale sturing met de weer
reeks valt op dat het opladen anders geschiedt. 
De meer naar buiten gelegen ringen worden harder, en met hoqere 
temperaturen doorstroomd. De verliezen naar opzij zijn hogér. 
Onttrekking verloopt op gelijke wijze. 
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s(m) 
J 

d.na 

Figuur A.3 Temperatuurprofielen in de grond bij dynamisch optimale 

sturing met gestileerd weer. 

a. 1 juli b. 1 oktober c:. 1 januari d. 1 april 

Het bovengrondse gedeelte 

A 

De instelling van de aan-waarden van de debieten Fsp en Fb wordt 
per etmaal geoptimaliseerd met de 24-uur sturing (paragraaf 3.1.3>, 
en is gedurende het jaar weergegeven in Fig.A.4 <elke eerste dag 
van de week) • 
Afgezien van de uitbijters <geconvergeerd naar randextrema of in
different> is het verloop als volgt: 
In het voorjaar stijgt Fsp vanuit nul met het totaaldebiet Fs door 
de seizoenopslag mee <niet te zien door de uitbijters). Fsp is 
lager dan Fs, en in de loop van april/mei wordt het verschil minder. 
Door de instelling van Fsp en Fs wordt zoveel aan de seizoen
opslag geleverd, dat juist niet bijgestookt hoeft te worden. 
Het debiet Fb000 is nul tot halverwege mei, stijgt vervolgens 
snel, en is dan hoger dan Fsp. 
Tot en met september blijft Fsp iets lager dan Fs. 
Er geldt Tsop =Tso en Tsi < Tsip <tot 2°C verschil). 
Een verklaring hiervoor is in paragraaf 3.2.2 gegeven. 
Gedurende de gehele zomer wordt de instelling van Fb bepaald 
door het warmtefront in de dagopslag <vgl.3.11>. 
Het verschil Fb - Fsp bedraagt van juni t/m augustus 2 kg/s. 
In september wordt dit verschil groter omdat de bedrijfstijd 
< Be.. in vgl. 3. 11 l van de collector korter is. 
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Figuur A.4 Verloop van de bovengrondse debieten gedurende het jaar bij 

de dynamisch optimale sturing met gestileerd weer. 

Elke eerste daq van de week. 

-------: Fsp aan 

·-·-· Fb 

Fs 

In het ontlaadseizoen geldt voor Fb: 

- Fb~ = 0 in oktober. november en maart omdat de in
stelling Fb > 0 het warmtefront sneller uit de bodem 
van de dagopslag zou doen treden. 
Het warmtefront tussen de retourtemperaturen overdag 
en 's nachts valt in deze maanden ongeveer samen met 
het warmtefront veroorzaakt door collectorwarmte. 

- FbOAn is van december t/m februari indifferent omdat 
Fb reeds door momentane criteria <paragraaf 2.~) 
nul is. 

A 

15 

10 

5 
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Fsp stijgt in oktober vanuit nul met Fs mee. Steeds geldt dat 
Fsp iets hoger dan Fs is <verschil ca.0.3 kgls>. 
Hierdoor geldt Tsi = Tsip, enTsop <Tso <verschil tot 4°C>. 
Het temperatuurniveau vanuit de seizoenopslag naar het verwar
mingssysteem is blijkbaar van ondergeschikt belang <verklaring 
zie paragraaf 3.2.2) 

A 

Gedurende het hele jaar treedt alleen in het begin van oktober de 
situatie op dat gedurende enkele uren overdag Fs = 0 en Fsp = 0. 
In deze situatie kan geen warmte aan de seizoenopslag onttrokken 
worden omdat de bodemtemperatuur van de dagopslag hoog is 
<Tab.2.4>. 

In Fig.A.4 zijn de energiestromen weergegeven die optreden tijdens 
het jaar. 

coll~cto~ 

Auxl 1.04 
I ------------------ I 

-0-- I I 112 J 1 J I I 1\ 
1\ ?,4AI I tn I I I \ 
I \ I ~.73 3.~4 lside 3.22 0.101 3.00 I I I 6.25 

1--------->------>1 1---------->--X->1 1--------> 
I I I out I I I I 

1 1 Jçide o.Jt 0.441 t '----' 

2.20 I 
1------>------------------------------1 

Fiquur A.S Energiehuishouding van het systeem: jaaroverzicht bij dynamisch 

optimale sturing. Alle waarden ft l0 11 J t.o.v. 20°c. 
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De bijstookenergie over het jaar is 1.04 TJ. 
De bijdrage uit de seizoenopslag (3.00 TJ> is hoger dan de direk
te bijdrage <2.20 TJ>. 
De verschillen met de weerreeks <Fig.3.6) worden voor een groot 
deel veroorzaakt door het warmte-aanbodpatroon. De modellering 
van Te over een dag, die hier gebruikt is, levert te 'mooi' weer 
<bv. het Te verloop in Fig.A.l vergeleken met dat in Fig.2.6.a). 
De seizoenopslag wordt hierdoor iets zwaarder belast, maar heeft 
toch hetzelfde opslagrendement: 85 %. 
De direkte bijdrage is lager <2.20 TJ t.o.v. 2.31 TJ> omdat vraag 
en aanbod blijkbaar in werkelijkheid minder uit fase liggen dan 
bij deze stilering van het weer. 
Een ander verschil met de weerreeks, is het minder grillige karak
ter van het gestileerde weer. Hierdoor is het Tsi-aanbod in het 
oplaadseizoen minder gedifferentieerd, en ontstaat een totaal 
ander oplaadgedrag van de seizoenopslag: 
Er wordt minder heet water aan het centrum toegevoerd, <Fig.A.2.b 
in vergelijking met Fig.3.l.b), en warmer water aan de meer naar 
buiten gelegen ringen. 
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Gebruikte symbolen 

Symbool 

Ac 
AUcw 

A Uh 
AUhs 
AUpijp 
AUww 

Be 
Co 
Cn 
dt 
dtd 
dth 
F 
Fb 
Fbaan 
Fe 
Fd 
Fpijp 
Fr 
Fs 
Fs<k> 
Fsp 
FSPaan 
Fst 
fs<k> 
fs<r> 
He 
IQ .... 
IQv 
k 
1 
Ln 

Muit 
Mv 
Q 
Qaux 
Qbinnen 
Qc 
Qd 
Qd' 
Qex 
Qin 
q < r) 

qs 

r 

Grootheid Eenheid 

Collectoroppervlak m2 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van de collectorwarmte-
wisselaar 

Warmtetransmissiecoëfficiënt van de woningen 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van het verwarmingsysteem 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van pijp naar grond 
Warmtetransmissiecoëfficiënt van de warmtewisselaar 

tussen seizoenopslag en korte-termijn gedeelte 
Bedrijfstijd van de collector per etmaal 
Optimalisatiecriterium over het totale tijdinterval 
Criterium in de periode na tijdstip n 
Differentiële tijd 
Tijdspanne van een uur 
Tijdspanne van een dag 
Debiet 
Debiet door bypassleiding van verwarming 
Aan-debiet voor Fb 
Debiet door primaire collectorcircuit 
Debiet door verwarmingsysteem 
Debiet door pijp in seizoenopslag 
Debiet door ringleiding 
Debiet door seizoenopslagcircuit 
Debiet door ring k in de seizoenopslag 
Debiet dat warmte wisselt met seizoenopslagcircuit 
Aan-debiet voor Fsp 
Stooklijndebiet 
Stroomdichtheid in ring k van de seizoenopslag 
Stroomdichtheid als functie van de straal 
Karakteristieke functie van de collectoren 
Energie, tijdintegraal van vermogen, zie onder Q 
Energie in vat 
Index van ring in seizoenopslag 
Index van laag in seizoenopslag 
Momentane bijdrage tijdens tijdinterval n aan 

criterium C0 
Massa water uit seizoenopslag: weektotaal 
Massa van water in vat 
Vermogen 
Vermogen voor bijstook 
Vermogen geleverd door warmtebronnen in de woning 
Vermogen uit collector 
Vermogen geleverd door verwarmingsysteem aan woningen 
Vermogen gevraagd voor woningverwarming 
Vermogen uit seizoenopslag 
Vermogen naar seizoenopslag 
Warmteflux in de seizoenopslag 
Warmteflux van zonne-instraling. geabsorbeerd door 

collectoren 
Radiale coördinaat in de seizoenopslag 
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Tijd s 
Temperatuur oe 
Temperatuur op plaats <straal,diepte> in seizoenopslag oe 
Temperatuur van discretisatie-element in seizoenopslag oe 
Buitentemperatuur oe 
Ingangtemperatuur voor bijstookinstallatie 0 e 
Ingangtemperatuur voor buffervat ~ 
Temperatuur in register n van sorteerbak 0 e 
Laagste temperatuur in het vat ~e 
Ingangtemperatuur voor collectorwarmtewisselaar 0 e 
Ingangtemperatuur voor collector oe 
Uitgangtemperatuur van collectorwarmtewisselaar 0 e 
Uitgangtemperatuur van collector 0e 
Ingangtemperatuur van verwarmingsysteem volgens 
de stooklijn, gevraagde temperatuur oe 

Equivalente omgevingtemperatuur voor collector 0 e 
Binnentemperatuur van woningen oe 
Ingangtemperatuur van verwarmingsysteem 0 e 
Uitgangtemperatuur van verwarmingsysteem 0e 
Ingangtemperatuur van seizoenopslag gemiddeld over week ee 
Ingangtemperatuur voor seizoenopslag 0 e 
Temperatuur van water dat met het seizoenopslagcircuit 

warmte gaat wisselen °e 
Begintemperatuur van de seizoenopslag 0 e 
Temperatuur aan de uitgang van de seizoenopslag 0 e 
Temperatuur van water dat met het seizoenopslagcircuit 

warmte gewisseld heeft 0 e 
Temperatuur in register n van het vat oe 
Hoogste temperatuur in het vat oe 
Uitgangtemperatuur van seizoenopslag gemiddeld over week 0e 
Temperatuur van het vat, gemiddeld over de registers oe 
Setpointwaarde voor bepaalde temperatuur uit vat 0 e 
Stuurvector 
Subvector van ~· bestaande uit de stuurgrootheden van tijd-
interval n 

Verliesfactor van collector W/Km2 
Toestandvector van tijdinterval n 
Vertikale coordinaat in de seizoenopslag m 

Gewichtfactor in criterium voor 24uur sturing 
Maat voor overdracht van de collector 
Soortelijke warmte van grond 
Soortelijke warmte van water 
Stapgrootte bij optimalisatieslag in de stuurruimte 
Warmtegeleidingcoefficient van de grond 
Soortelijke massa van grond 
Soortelijke massa van water 

Superscript weekgemiddelde 

kg/s 
J/kg K 
Jlkq K 

W/mK 
kg/m3 
kg/m3 
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Figuur 2. I Zonnewarmtesysteem met dag- en seizoenopslag 
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