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SAMENVATTING 

Voor het debiet door een zonnecollector, voorzien van een gelaagd 

opslagvat, bestaan diverse stuurstrategieen. Verschillende van deze 

sturingen gaan ervan uit dat een bepaalde hoeveelheid "koud" water moet 

worden verpompt. Ieder voor zich stelde de ontwerpers vast wat als 

koud water moest worden aangemerkt. In dit verslag is een algemeen 

bruikbare definitie van "koud" water opgesteld. Op basis van deze de

finitie is een collectordebietsturing ontwikkeld, die zich momentaan 

aan de weersomstandigheden aanpast. Deze sturing is ook praktisch 

bruikbaar door zijn geringe behoefte aan informatie vooraf, hij heeft 

alleen een geschatte waarde voor de bedrijfstijd nodig. Door middel 

van simulaties zijn de diverse parameters geoptimaliseerd en op hun 

gevoeligheid getest. 

Door de bestudering van de verschillende methoden om de differen

tiaal vergelijking van het opslagvat te integreren, kan de vrees dat 

men te kort schiet als men geen hogere orde methoden toepast bij deze 

integratie, worden weggenomen. 

Voor het beschrijven van het opslagvat kan of naar plaats of naar 

temperatuur worden gediscretiseerd. De hieruit ontstane modellen, 

het segmentenmodel resp. het registermodel, zijn onderzocht. Enkele 

praktische bezwaren die aan het registermodel kleefden zijn opgelost, 

zodat in het zonne-energie-simulatiepakket, ZES, van de vakgroep nu 

de mogelijkheid bestaat simulaties met behulp van dit model uit te 

voeren. 

Door het op een rijtje zetten van een aantal discretisatieschema's 

is een goed beeld verkregen van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van de diverse methoden. Uit experimenten met op deze schema's geba

seerde vatroutines komt naar voren, dat toepassen van de zogenaamde 

boxdiscretisatie, voordelen kan hebben boven de tot nu toe gebruikte 

expliciete upstream methode. 

Naast deze alternatieve oplossingen wordt aangetoond dat met de hui

dige vatroutines, door een juiste keuze van rekenstap en aantal seg

menten, een opmerkelijke vermindering van de rekeninspanning bereikt 

kan worden, waarbij de nauwkeurigheid niet behoeft te worden aangetast, 

maar zelfs kan toenemen. 
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Een door Klein c.s. ontwikkelt commercieel simulatiepakket, bleek 

een modelfout in de vatroutine te bevatten. De kwalitatieve invloeden 

van de fout op de vatprofielen zijn onderzocht. De fout blijkt het 

karakter van een diffusieterm te hebben, omdat bij een willekeurig 

profiel de gemaakte fout een zodanige richting heeft dat het oor

spronkelijke profiel wordt tegengewerkt. Door deze schijnbaar grotere 

diffusie wordt de gelaagdheid verstoord en wordt de ingangstemperatuur 

van de collector te hoog. Hierdoor zullen de collectoropbrengsten bij 

de simulaties lager zijn. 
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1. INLEIDING 

1.1. Een zonne-energie-installatie 

In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek van de afdeling der 

Technische Natuurkunde vindt onderzoek plaats naar het gedrag van 

zonne-energiesystemen. De onderzoekactiviteiten kunnen in drie hoofd

delen warden opgesplitst : 

- Experimenteel onderzoek aan praktische systemen 

b.v. zonnecollectoren en opslagvaten 

- Simulatiestudies 

- Theoretisch onderzoek 

b.v. dynamisch optimaliseren van de collectoropbrengst. 

Figuur 1.1 geeft aan uit welke deelsystemen een zonne-energiesys-

teem opgebouwd kan zijn. De verschillende te onderscheiden delen zijn 

- de zonnecollector 

- de sturing voor het collectordebiet 

- het opslagvat (gelaagd) 

- de bijstookinstallatie 

- de belasting. 

Bijstook 

Figuur 1.1. Schema van een zonne-energie-systeem 

Qd 

Be lasting 

-7 
~ 
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Het deelsysteem waaraan in dit onderzoek hoofdzakelijk is gewerkt, 

is het opslagvat. In het kort zullen we de functie en werking van dit 

vat beschrijven. 

Het opslagvat dient om korte en middellange tijdsverschillen tussen 

vraag en aanbod van de zonne-energie te overbruggen. Dit geschiedt, 

doordat de ten tijde van zonneschijn door de collector gewonnen warmte, 

opgeslagen wordt in het vat. Deze opgeslagen energie kan dan daarna 

op een willekeurig tijdstip door het belastingscircuit worden verbruikt. 

Het vat is gebaseerd op het principe dat gelaagde opslag verschillende 

voordelen biedt. Rademaker (12) noemt onder andere : 

- hogere temperaturen mogelijk naar het vraagsysteem 

- lagere temperaturen naar het collectorcircuit 

- binnen z.ekere grenzen variabele ui tgangstemperaturen. 

Om deze gelaagdheid te kunnen handhaven moet de vloeistof die van de 

collector komt en een wisselende temperatuur heeft, op die plaats in 

het vat worden geloosd, waarvan de temperatuur van de aanwezige vloei

stof overeenkomt met die van de binnenkomende vloeistof. Indian de 

uitlaattemperatuur van de collector, hoger dan wel lager is dan enige 

temperatuur in het vat, moet uitsturing van de inlaat naar de top 

respectievelijk de bodem van het vat plaats vinden. 

1.2. Doelstelling van het onderzoek 

Uit een door mij gedane stage (16) bij de vakgroep is naar voren 

gekomen dat bij het ontwerpen van stuurstrategieen voor het collector

debiet, gebruik wordt gemaakt van de term "koud" water (3 en 9). 

"Koud" water wordt b.v. het water genoemd dat een temperatuur heeft 

lager dan een arbitrair vastgesteld maximum, maar ook wel het water 

dat nog niet door de collector is gestroomd, onafhankelijk van de 

temperatuur. De hoeveelheid wordt soms als functie van de tijd be

schouwd, maar ook wel periodiek, b.v. elke dag, vastgesteld. Deze 

definitie van "koud" water lijkt voor verbetering vatbaar. 

Binnen de vakgroep is voor de simulatiestudies een eigen simulatie

pakket ontwikkeld, genaamd ZES (1). Van de met dit pakket uit te 

voexen . simulaties wordt primair verwacht dat ze nauwkeurige, 
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betrouwbare resultaten leveren. Secundair geldt dat de rekeninspan

ning, dit is de rekentijd nodig voor deze simulaties, zo klein mogelijk 

is, zodat de resultaten snel beschikbaar zijn en de rekenkosten worden 

gedrukt. Bij het digitaal simuleren bestaat de mogelijkheid om binnen 

zekere grenzen rekennauwkeurigheid in te ruilen tegen rekentijd. Vanuit 

deze achtergrond is de wens ontstaan om, voor de in het opslagvat 

geldende partiele differentiaalvergelijking , te onderzoeken of toe

passing van hogere orde integratietechnieken kan leiden tot snellere 

en/of betrouwbaardere resultaten. Algemener geformuleerd : Zijn er 

numerieke methoden, waarmee sneller en/of nauwkeurigere resultaten te 

verkrijgen zijn ? Hoe grof mogen tijd- en plaatsdiscretisatie zijn 

om tech nog de vereiste nauwkeurigheid te behalen ? 
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2. EEN MOMENTANE STURING VOOR HET COLLECTORDEJ3IET VAN EEN 

ZONNE-ENERGIESYSTEEM MET GELAAGDE OPSLAG 

2.1 Inleiding 

Bij het toepassen van gelaagde opslag wordt een warmtefront 

gedefinieerd. Dit is een "imaginaire" grens in het vat tussen de 

"koude" vloeistof en de vloeistof die al een keer door de collector 

is geweest en daar is verwarmd (13). Afhankelijk van Fd en Fe beweegt 

dit front door het vat. Is Fe > Fd verplaatst het front zich naar 

beneden, is Fd > Fe dan beweegt het in de richting van de top. 

Gedurende de bedrijfstijd van de zonnecollector kan het front het vat 

verlaten als 

'c 't 
f Fc(t)dt > f Fd(t)dt + :Mk 
0 0 

waarin Fe - het collectordebiet, 

Fd - het vraagdebiet, 

( 2. 1 ) 

:Mk het "koude" water in het vat op tijdstip O, 

'c - de bedrijfstijd van de collector en 

't - de tijd tussen de 1ste keer aan en de laatste 

keer uit van de collector 

onder de voorwaarde dat Fd(t) wordt betrokken uit Fc(t). 

Het doel van het toepassen van collectordebietsturingen is het 

minimaliseren van de bijstookenergie, die nodig is om samen met de 

door de collector gewonnen warmte, in een behoefte te kunnen voorzien. 

Deze bijstookenergie (IQb) is bij simulaties, die op een of enkele 

dagen betrekking hebben, geen werkbare grootheid, vanwege het verschil 

in energie, opgeslagen in het vat, aan het begin en het eind van de 

simulaties. Bij het doorrekenen van veel dagen is dit verschil te ver

waarlozen en kan de bijstookenergie gebruikt worden als optimaliserings

cri terium. Minimale bijstookenergie betekent dan ook een maximale col

lectoropbrengst, zodat ook dit als criterium kan worden gebruikt. 

Dit laatste kan ook op simulaties over een of enkele dagen worden 

toegepast, omdat de eenmaal gewonnen warmte, die in het vat achter

blijft, altijd bruikbaar is. Een optimale collectoropbrengst garan-
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deert dan echter niet een minimale bijstookenergie. Omdat we onze simu

laties veelal beperken tot een dag, wordt het maximaliseren van de 

collectoropbrengst als doel gesteld. 

De totaal door de collector binnengehaalde energie kan geschreven 

worden als : 

IQc fyFc(t)(Tc(t) - To(t))dt 
0 

waarin Tc - de collectoruitgangstemperatuur en 

To - de collectoringangstomperatuur. 

(2.2) 

Het maximaliseren van de integraal kan gebeuren door enerzijds de To(t) 

zo laag mogelijk te houden en anderzijds de Fc(t) zo to beinvloeden 

dat bij grote waarden van Te(t) - To(t) de waarde van Fc(t) ook groot is. 

Doordat de To een functie is van Fc(t) - de tijd waarop het front het 

vat uitkomt wordt mede bepaald door Fc(t) - moet een compromis worden 

gezocht tussen beide manieren. 

De tot nu toe toegepaste stuurstrategieen kunnen gesplitst worden 

in twee hoofdtypen. Beide gaan uit van een voorgeschreven dagtotaal 

(Med) opgebouwd uit het totale debiet door het vraagsysteem gedurende 

't en de hoeveelheid "koud" water die in het vat aanwezig is. 

Strategie 1 houdt in dat de som van deze beide terrnen altijd groter 

of gelijk moet zijn aan het voor de collector gebruikte debiet (Med), 

zodat het front het vat niet zal verlaten. 

't 
Med:;: f Fd(t)dt + Mk 

0 
(2. 3) 

Met deze voorwaarde voor Med kan dan een collGctordebiet Fc(t) worden 

berekend. Een voorbeeld van een Strategie 1 sturing is de wortelver

bandsturing van Rademaker (11). Dit is een oplossing van de optimale 

sturing voor het geval dat dTo/dt = O. 

Fc(t) :z{<Te(t) - To(t) -Tsd) 
y c. Tsd (2.4) 

Waarin de Tsd, een soort drempelwaarde, voor een dag zodanig wordt 

bepaald dat aan de voorwaarde van Strategie 1 wordt voldaan. De con

stante c wordt door Rademaker tussen 2 en 2,5 genomen. 

Strategie 2 staat wel toe dat het front het vat verlaat. Med wordt 

bij deze strategie bepaald door de hoeveelheid koud water te vermenig

vuldigen met een faktor a en dit op te tellen bij het totale vraagdebiet 
gedurende 't. 
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't 
f Fd ( t ) + a.Mk 
0 

(2.5) 

Doordat het front het vat mag uitkomen wordt een gedeelte van het water 

dat reeds eenmaal door de collector verwarmd is, er een tweede keer 

dcorgestuurd met het doel nog wat extra energie te winnen. 

Met behulp van dit voor de collector voorgeschreven totaaldebiet kan 

dan de momcntane Fc(t) warden bepaald bij de diverse sturingen. Als 

voorbeeld van een Strategie 2 sturing noemen we Kemp (9). Deze heeft 

een aan-/uitsturing gebruikt waarbij de flow berekend wordt volgens 

'c 
Fc(t) ,,. -1 ( f Fd(t)dt + a.Mk) 

'c 0 

a is een gekozen waarde tussen 1 en 1,5. 

(2.6) 

De sturing is alleen gebruikt bij a posteriori simulaties waardoor voor 

' de echte waarde kon warden ingevuld. Hierbij is de collectorflow over 
c 

een dag constant, doch kan per dag worden aangepast aan de veranderde 

bedrijfstijd en hoeveelbeid koud water aan het begin van de dag. De 

collector is in dit geval in bedrijf als Tc - To > Tsd (de schakel

drempel). 

De tot nu toe gebruikte definitie van Mk kan omschreven worden 

als : Mk is de hoeveelheid water in het vat die een temperatuur heeft 

beneden of gelijk aan een arbitrair vastgestelde temperatuur Tk. 

Bij Kemp wordt met deze definitie de hoeveelheid koud water in het 

vat om 7 uur 's-morgens bepaald. Gedurende de dag wordt deze waarde 

niet meer aangepast. Voor het berekenen van de collectorflow wordt 

de bepaalde Mk over de dag uitgesmeerd. 

Betlem (3) gebruikte in een verkennende studie dezelfde definitie voor 

Mk maar beschouwt voor de berekening van de collectorflow de waarde 

van Mk als functie van de tijd. 

Fc(t) = Fd(t) + a.Mk(t) 
(' - t) c 

(2.7) 

Door de op deze wijze gedefinieerde Mk hebben de beide stuurstrate

gieen een gemeenschappelijk nadeel. Als zich in het vat geen water 

bevindt met een temperatuur beneden de vastgestelde temperatuur Tk 

en het afnamedebiet is nul of erg klein gedurende de bedrijfstijd 

van de collector, dan zal het collectordebiet ook nul of klein zijn 
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ongeacht het misschien bijzonder fraaie weer waarbij de verwarmings

installatie het vat nog verder had kunnen opwarmen. Onder deze omstan~ 

digheden wordt niet de maximaal mogelijke hoeveelheid energie gewonnen. 

Bovendien vormt het vaststellen van de temperatuur Tk een probleem op 

zich. Waar moet de grens tussen warm en koud liggen ? Kemp neemt 
. 0 0 hiervoor 30 C, Betlem neemt voor deze Tk een waarde 0,01 C boven de 

temperatuur van de door het distributiesysteem retour geleverde vloei

s tof. 

De hier voorgestelde momentane sturing heeft geen van te voren 

bepaaid dagtotaal. Het door de sturing ingestelde debiet wordt momentaan 

d.w.z. direct, aangepast aan de gewijzigde omstandigheden, in het bij

zonder aan veranderingen in de zonnestralingsintensiteit. 

De voor deze sturing gebruikte definitie van Mk is : koud is dat water 

in het vat dat zich beneden het collectorinlaatniveau bevindt. 

Door het op deze wijze definieren van Mk wordt de hoeveelheid 

koud water vastgelegd als functie van momentane externe grootheden, 

zeals de collectoruitgangstemperatuur , het distributiedebiet en 

het door deze grootheden in het verleden opgebouwde profiel in het vat. 

Het gebrek van de andere definitie, die alleen gebaseerd was op vat

temperaturen en niet op wat zich buiten, met name bij de collector 

afspeelde, is door deze definitie opgeheven. 

2.2. De momentane sturing 

Door de definitie past Mk zich momentaan aan bij de collector

uitgangstemperatuur en daarmoo aan de weersomstandigheden. Daar deze 

tijdsafhankelijk zijn, gebruiken we nu ve~der Mk:(t). Door nu de sturing 

zo te kiezen dat het collectordebiet wordt vergroot als de uitgangs

t3mperatuur van de collector stijgt, kan het doel, maximalisering van 

de collectoropbrengst warden bonadord. 

Met de voorheen gedefinieordo I1k(t) kunnen we nu een momentane sturing 

gaan onderzoeken. We poneren een sturing die de collectorflow als volgt 

berekent : 

Fc(t) = aMk:(t) 
·(-r - t) c 

TC > t (2.8) 

De constante a is een vermenigvuldigingsfaktor die we zullen laten 
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varieren om de optimale opbrengst te kunnen verkrijgen. 

De collectoruitgangstemperatuur wordt bepaald door : 

Tc(t) = (1 - H)Te(t) + HTo(t) (2.9) 

waarin -U/yFc(t) 
H = e 

We kunnen hiermee de Mk:(t) bepalen. De instelling van de regelaar 

wordt vastgelegd door de oplossing van het stelsel : 

x 
:Mk(t) = J mdx (T = Tc) 

0 x 

en (2.10) 

:Mk(t) = (~ - t)Fc(t)/ a 

waarbij m de massa in het vat per lengte-eenheid is. 

Het stelsel heeft een oplossing zodra Te > Tbod omdat dan de waarde 

van T kan varieren van Tbod voor Fe = 00 tot Te voor Fe = O. x 
Het bepalen van de oplossing van het stelsel kan analytisch geschieden. 

In de uitgevoerde simulaties wordt dit gedaan door de subroutine ZERO, 

die het snijpunt van de beide functies bepaalt. De toegestane waarde 

van Fe wordt beperkt door het invoeren van een maximum debiet. De 

redenen voor het invoeren van dit maximum debiet zijn : 

a. Bij praktische systemen zal ook een maximum gelden en 

b. Bij grote debieten wordt de numerieke methode instabiel. 

De sturing heeft een schatting van de collectorbedrijfstijd nodig. 

Bij simulaties moet liefst de exacte waarde van de te schatten groot

heden worden ingevuld om een zo reeel mogelijk beeld te verkrijgen. 

De bedrijfstijd is echter niet bij voorbaat uit de invoergrootheden 

af te leiden. Om nu een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de be

drijfstijd in te kunnen voeren, is bij de simulaties een iteratief 

proces toegepast. In figuur 2.1 is schematisch weergegeven hoe het 

iteratieproces verloopt. Als eerste schatting van de bedrijfstijd is 

de collectorbedrijfstijd van de aan-/uitsturing genomen. Vervolgens 

is steeds de in de vorige iteratieslag gevonden bedrijfstijd inge

voerd als schatting voor de bedrijfstijd in de nieuwe iteratieslag. 

Als convergentiecriterium is een ~T van 20 minuten gekozen, d.w.z. c 
als de nieuw gevonden bedrijfstijd minder dan 20 minuten afwijkt van 

de oude waarde, wordt het iteratieproces stopgezet en voldoet de gevon

den waarde. In de praktijk is gebleken dat convergentie over het 
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algemeen optrad in de derde iteratieslag met een 6Tc< 5 minuten. 

START 

( T~= T c(aan-/uit)) 

SIMITLATIE 

Tc= Ti 

nee 

ja 

Figuur 2.1 Schema van het iteratieproces 

Voor een duidelijker inzicht zullen we het gedrag van de sturing 

gedurende een dag beschrijven. We gaan uit van een deels met warm 

water gevuld vat, geen collectorflow en een Te kleiner dan To. 

De volgende fasen laten zich dan onderscheiden 

a. Bij toenemende zonne-intensiteit zal de collectorplaattemperatuur 

stijgen. Als deze grater wordt dan de To zal de collector aan gaan. 

b. De flexibele inlaat van het vat zal ender invloed van de dicht

heidsverschillen die plaats kiezen waarvan de temperatuur overeen

komt met de collectoruitgangstemperatuur. Doordat het collector

water niet in het vat wordt bijgemengd, maar voorzichtig op de 

juiste plaats in het vat er "tussen wordt gescho~en'', blijft de 

gelaagdheid in stand. Doordat de Mk:(t) toeneemt wordt de Fc(t) 

grater, hierdoor daalt de Tc. Dit vormt een tegenkoppeling. 

c. Onder invloed van de over de dag veranderende zonnestraling zal 

de instelling zich voortdurend wijzigen. Hoe hoger de collector

ui tgangstemperatuur hoe grater het debiet. 

d. Door het verstrijken van de tijd wordt (< - t) kleiner en laat 
c 

Fc(t) oak verder toenemen. 

e. Doordat aan het einde van de dag de bodemtemperatuur oploopt, de 

zonne-intensiteit afneemt en daarmee ook de Tc, zal ook de Mk:(t) 
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aan het eind van de dag klein worden. Het collectordebiet kan, als 

t nadert tot T
0

, worden vastgesteld door toepassing van de stelling 

van l'Hopital op de regelaar 

aMk(t) 
lim Fc(t) = lim ---

t+T 0 t+Tc (Tc - t) 

ad.Mk(t)/dt 
m lim ~~~~~~-

t+T d(T - t)/dt c c 

= lim - ad.Mk(t) 
dt 

We zien dat afhankelijk van het profiel de collectorsturing nul 

wordt of maximaal. 

f. Als tenslotte de inlaat op de bodem van het vat is aangeland en 

daarmee Mk(t) gelijk aan nul is geworden, wordt de collector weer 

uitgeschakeld, Fc(t) O. 

We kunnen ons afvragen hoe de grootte van de collectorflow over een 

dag varieert. Dit is niet zomaar uit de formule (2.8) af te leiden omdat 

de Mk(t) door teveel faktoren direct of indirect beinvloed kan warden 

en er daardoor voor een analytische benadering een te complex systeem 

is ontstaan. Daartoe leiden we uit (2.8) voor de verandering van Fc(t) 

per tijdseenheid de volgende vergelijkingen af 

dFc(t) (T - t)d.Mk(t)/dt + Mk(t) c 

dt (T - t)2 c 

substitutie van (2.8) in (2.11) geeft 

dFc ( t) Fe ( t) + a dW<: ( t) / d t 

dt (T - t)2 c 

met als oplossing bij stationaire Mk (d.Mk(t)/dt = 0) 

dFc(t) 

dt 

Mk Fc(t) 

(TC - t) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

Door het uitvoeren van numerieke simulaties kunnen we de Fe als 

functie van de tijd uitzetten. 

Deze simulaties zijn gedaan met het ZES-programmapakket. De sturing 

is getest met : 

- Fc(max) 50 kg/uur 

- vat 50 kg 

- belasting 100 watt 
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- zonnestraling 640 watt (maximaal op de plaat) 
2 

alles per m collectoroppervlak 

- Td 40 °c 
- Ta 0 °c 

De simulaties zijn uitgevoerd voor drie verschillende testdagen. 

Alle drie de dagen zijn gebaseerd op een sinusvormig verloop van de 

zonnestralingsintensiteit. De equivalente omgevingstemperatuur ver

loopt voor de verschillende type dagen voor : 

type 1. volgens een halve sinus van 0 tot 12 uur. 

jTe CS __ 1:8 
0 6 12 uur 

type 2. volgens een kwart sinus van 0 tot 6 uur. 

f Te 11------~ 1 :8 
0 6 12 uur 

type 3. volgens een kwart sinus van 6 tot 12 uur. 

tTe r=s-128 
0 6 12 uur O 

De resultaten zijn uitgezet in figuur 2.2 voor enkele verschillende 

waarden van a. en Te volgens dag type 1. 
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Figuur 2.2 De collectorflow 
als funct~e van de 
tijd voor verschillende 
a waarden - dag type 1 
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Uit formule (2.13) zien we dat dFc(t)/dt gelijk is aan Fc(t)/(, - t) c 
als de inlaat op dezelfde plaats blijft. Doordat we in de simulaties 

zijn uitgegaan van een vat met een temperatuur gelijk aan het fictieve 

nulpunt, is zodra de collector aangaat Mk(t) gelijk aan de vatinhoud. 

De top van het vat wordt dan gevuld met water dat een temperatuur heeft 

net iets boven het aangenomen nulpunt. Doordat tot het midden van de 

dag de zonne-intensiteit geleidelijk oploopt en daarmee ook de Tc, zal 

de inlaat in de top van het vat gesitueerd blijven. De Mk(t) blijft 

gelijk aan het gehele vat en de Fc(t) voldoet aan formule (2.13). 

In figuur 2.2 zien we dat de collectorflow, vanaf het inschakeltijd

stip , altijd monotoom blijft stijgen, totdat Te weer gaat afnemen. 

Als echter a een zodanige waarde heeft dat,op of voor het tijdstip 

dat Te weer af gaat nemen, het reeds in het begin van de dag opge

warmde water de bodem van het vat uitkomt, kan door de hogere ingangs

temperatuur van de collector, de uitgangstemperatuur toch nog stijgen 

ook al is Te reeds aan het dalen. Hierdoor blijft Mk(t) gelijk aan 

het gehele vat en zal de collectorflow aan (2.13) blijven voldoen. 

Het is oak mogelijk dat het front het vat verlaat als de Tc al aan het 

dalen is. Er wordt dan plots een hogere ingangstemperatuur aan de 

collector aangeboden, waardoor ook de collectoruitgangstemperatuur 

zal stijgen. Dit heeft een toename van de Mk(t) tot gevolg waardoor 

een nieuwe piek in de Fc(t)-kurve ontstaat (zie figuur 2.2 voor a= 1,5). 

In figuur 2.2 zijn de punten waarop Mk(t) kleiner wordt dan de gehele 

vatinhoud - het moment waarop de collector voor het eerst niet meer 

in de top van het vat loost - verbonden door een gearceerde lijn. Het 

effect van het oplopen van de Tc is hierbij duidelijk waarneembaar als 

een verschuiving van de top van de Fc(t)-kurve. 

~oor het verder afnemen van Te zal op den duur de Tc toch kleiner 

worden dan Ttop en zal de verandering van Fc(t) gaan voldoen aan formule 

(2.12), waarbij dMk(t)/dt een negatieve term is die de collectorflow 

zal doen afnemen zodra dMk(t)/dt in absolute waarde groter wordt dan 

Fc(t)/a. Het kleiner worden van Fe gaat snel, omdat door het langzaam 

oplopen van de flow in het eerste gedeelte van de dag, er een kleine 

temperatuursgradient in het vat is ontstaan, zodat een kleine verande

ring van Tc een grote dMk(t)/dt veroorzaakt en de flow snel tot kleine 

waarden zal terugvallen. Bij grotere flows, grotere a, is het vat meer 

gemengd, hierdoor is de gradient in het vat kleiner en het effect groter. 
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Doordat op het eind van de dag de faktor (T - t) erg klein wordt, c 
omdat t tot T nadert, ontstaat een nieuwe piek. Door deze tweede c 
piek wordt vrijwel geen warmte gewonnen. Fysisch betekent deze piek, 

dat het water dat zich in de bodem van het vat bevindt, vele malen 

achtereen door de collector wordt gepompt ten einde het nog een klein 

beetje verder op te warmen. 

In de figuren 2.3 en 2.4 zijn de opbrengsten van deze simulaties 

uitgezet voor de drie testdagen tegen de totale collectorflow per dag. 
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Figuur 2.3 Collectoropbrengst tegen totaaldebiet, IFc - dag type 

In de tabel 2.1 is te zien dat 1,75 <a< 2,0 een keuze is die voor 

alle drie de gevallen een ongeveer maximale opbrengst garandeert. Bij 

een aan-/uitsturing is dit niet het geval. Deze bereikt het optimum 

bij deze drie type dagen voor verschillende instellingen zeals ook uit 

de tabel blijkt (resp. 9,5 , 25 en 15 kg/uur). De getalwaarden behorende 

bij de grafieken van de simulaties uit de figuren 2.3 en 2.4 zijn 

achterin vermeld in de tabellen 2.2 tot en met 2.7. 
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Tabel 2.1 

dag 
type 

1 

2 

3 

De maximale collectoropbrengsten over de drie type testdagen 

voor de momentane en de aan-/uitsturing. 

momentane sturing aan-/uitsturing 
IQc (MJ) a IQc (MJ) Fe t,IQc in % 

10,55 2,00 10,53 9,5 -0,2 

5,90 2,00 5,90 25 0 

5,73 1,75 5,71 15 -0,4 

In figuur 2.5a is de Fc(t)-kurve weergegeven voor een dag met 

alleen zon van 0 tot 6 uur (dag type 2). De Te en daarmee ook de Tc 

van een dergelijke dag zal tot het afslagpunt (6 uur) voortdurend 

oplopen. Bij gevolg zal de inlaat van de collector in de top van het 



- 20 -

vat blijven en daardoor zal Mk(t) gedurende de gehele bedrijfstijd 

maximaal blijven. De gevonden profielen volgen daarom formule (2.13), 

totdat de maximale waarde van Fe wordt bereikt. 
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In figuur 2.5b is de Fc(t) van de complementaire dag, type 3, getekend. 

De Te van deze dag daalt monotoom. Dit veroorzaakt een monotoom dalende 

Tc, zodat Mk(t) ook voortdurend zal blijven dalen. Door het continu 

dalen van Mk(t) terwijl ook de term (, - t) afneemt, blijven in de c 
figuur de hellingen van de lijnen met a. gelijk aan 1,0 en 1,5 vrijwel 

horizontaal lopen. De lijnen met a. waarden grater dan 1,5 vertonen 

weer een piek, veroorzaakt doordat de inlaat de bodem bereikt. De 

hogere temperatuur die dan naar de collectorinlaat wordt gestuurd 

heeft een verhoging van de collectoruitlaattemperatuur tot gevolg. 

Deze hogere Tc komt weer overeen met een grotere Mk(t) en dit gaat 

gepaard met een toename van de Fc(t), de piek ontstaat. 
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Terugkijkend kunnen we ons afvragen op welke punten verbeteringen 

mogelijk zijn. Aan de hand van het doel van de regelaar, het optimali

seren van de collectoropbrengst over een dag, kunnen we twee mogelijk

heden gaan proberen. 

a. Het nadeel dat de regelaar niet of nauwelijks op het front let kan 

worden opgeheven door de geschatte bedrijfstijd te bekorten of te 

verlengen. Hierdoor stuurt de regelaar zodanig dat het front eerder 

of later het vat verlaat. 

b. Zoals in figuur 2.2 is te zien, valt het maximum van de Fe niet 

altijd samen met de top van de Te. Eerder is al vermeld dat dit 

een gevolg is van het uit het vat komen van het front, waardoor 

het systeem tijdelijk aan formule (2.13) blijft voldoen. Omdat 

de benaderd-optimale sturing, zoals die door Rademaker is beschreven 

(11), een top in de Fc(t) heeft die samenvalt met het maximum van 

Te - To, met het doel de collectoropbrengst over de dag te vergro

ten, proberen ook wij de top van de Fc(t) samen te laten vallen 

met die van Te. Door een koppeling van a aan Te proberen we de 

verschuiving, die afhankelijk van a wel op kan lopen tot 3 uur, 

zie figuur 2.2, terug te dringen, zodat de top van Fc(t) dichter 

bij die van Te zal komen te liggen. 

Ook moet nog onderzocht worden hoe de parameter a afhangt van de 

belastingstemperatuur, Td, van de opvallende zonne-energie, Qs, en 

van het afgenomen vermogen, Qd. 

2.3. Mogelijke verbeteringen 

2.3.1. De invloed van de schatting van de bedrijfstijd 

Om te onderzoeken welke invloed variaties in de geschatte bedrijfs

tijd hebben, werd deze van -2 tot +2 uur ten opzichte van de echte 

waarde gevarieerd met stappen van 30 minuten. Het echte optimum is in 

een beperkt gebied, +15 ~ ~' ~ +30 minuten, gezocht met een verhoogde c 
nauwkeurigheid van 1 minuut. Het convergentiecriterium werd hiertoe 

aangepast. Voor de regelaars met een te kort geschatte bedrijfstijd 

wordt, zoals ook in een in de praktijk geimplementeerd regelsysteem 
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het geval zou zijn, de bedrijfstijd telkens als blijkt dat het systeem 

in de komende periode tech nog warmte zal kunnen winnen en de vooraf 

geschatte bedrijfstijd al heeft doorlopen, deze automatisch met een 

rekenstap verlengd. De grootte van de flow in dat gebied wordt dan 

berekend als : 

(2.14) 

waarin tr de rekenstaptijd is. 

Voor de drie al eerder genoemde verschillende type dagen zijn simula

ties uitgevoerd. Voor de getalwaarden wordt verwezen naar de tabellen 

2.8, 2.9 en 2.10 achterin. Grafisch zijn de resultaten in figuur 2.6 

weergegeven. We zien hierin dat binnen de simul~tieperiode, T - 120 
.C 

tot T + 120, dit is binnen een tijdsbestek van 4 uur, de opbrengst c 
minder dan 3 % afwijkt van de opbrengst bij de correct geschatte 

bedrijfstijd (6, = 0). De sturingen met de tekorte bedrijfstijden c 
vertonen een grote piek in de collectorflow, degene met de te lang 

geschatte bedrijfstijd vertonen een veel vlakker gedrag. 
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Figuur 2.6Invloed van de variaties in het schatten van de bedrijfstijd 
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Duidelijk is in figuur 2.6 waar te nemen dat om de maximale opbrengst 

te verkrijgen, de optimale tijd 20 minuten langer geschat dient te 

warden dan de bedrijfstijd in werkelijkheid is. Dit geldt niet voor 

dag type 3, deze is nauwelijk8 gevoelig voor veranderingen in het de

biet en dus ook niet voor veranderingen in de bedrijfstijd. Alleen 

grate verlengingen van de optimale tijd veroorzaken een lichte daling 

van de opbrengst. De voorgestelde 20 minuten verlenging, gunstig voor 

de andere dagen, veroorzaakt bij deze dag echter geen daling van de 

opbrengst en kan daardoor voor alle type dagen algemeen aanvaard worden. 

Het te lang schatten van de bedrijfstijd heeft vooral invloed op 

het einde van de dag omdat het collectordebiet bepaald wordt uit de 

aanwezige hoeveelheid koud water en de reciproke waarde van de nog 

te verwachte bedrijfstijd. De collectorflow zal als geheel iets lager 

warden ingesteld en iets minder afhankelijk warden van Qs door het 

verlengen van de geschatte bedrijfstijd. Maar vooral zal de sterke 

neiging tot het vergroten van Fe aan het einde van de dag warden onder

drukt. Over het geheel kunnen we een gedempter gedrag verwachten als 

gevolg van de verlenging. De winst die wordt verkregen door het foutief 

schatten van de te verwachte bedrijfstijd is echter gering (IQc voor 

6T = 20 minuten is 10,56 (+0,1 %)). c 

2.3.2. Een koppeling aan Te 

Om de vermenigvuldigingsfaktor a lineair afhankelijk te maken 

van Te, vervangen we a door (a' + E: Te/Te(max)). De faktor Te/Te(max) 

varieert daarbij tussen 0 en 1. De mate van afhankelijkheid van Te 

kan nu warden gekozen door een bepaalde verhouding te kiezen voor 

a' en E: • 

De hoeveelheid Mk is al afhankelijk van de collectoruitgangstem

peratuur Tc, ·dus indirect van Te. Door nu (a' + E:Te/Te(max)) te ge

bruiken krijgen we een verband met Te dat meer dan lineair is, dit 

in tegenstelling tot de wortelverbandsturing (2.4) die een afhanke

lijkheid met Te heeft die minder dan lineair is. Bij de simulaties 

werden a' en E: met stappen van 0, 5 gevarieerd tussen de grenzen 

-0,5 ~ s ~ 3,0 en 0 ~ a' ~ 2,5. Voor de gedane simulaties geldt 

dat Te(max) gelijk is aan 128°c. 
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Figuur 2.8 Invloed van een koppeling van a aan Te op de collectoropbrengst 

In figuur 2.8 is grafisch weergegeven hoe de opbrengsten als func

tie van de verschillende a' ens waarden zich gedragen. De numerieke 

resultaten van deze simulaties bevinden zich in tabel 2.12. Daarin is 

te zien dat, hoe kleiner de koppeling met Te is, d.i. s~ O, hoe hoger 

het maximum voor de verschillende a '-kurven is. Opvallend is de toch 

ook hoge top voor E = -0, 5 - een nega ti eve koppeling aan Te - bij a' = 2, 5. 

Nog grotere negatieve waarden van s leveren weer een afname van IQc op. 

Voor kleine a-waarden hoeft de top van Fc(t) niet verschoven te 

warden (zie figuur 2.2 met kleine a-waarden). De invloed van het 

koppelen van a aan Te is dan alleen een geprononceerde piek in de Fc(t) 

op het tijdstip waarop Te maximaal is. Het meer dan lineaire verband 

tussen Te en Fc(t) zorgt hiervoor. 

In figuur 2.8 kunnen we voor alle gevallen zien dat de lijnen stijl 

naar een maximum toe lopen en daarna langzaam en veel minder stijl gaan 

dalen. Dit gedrag komt volkomen overeen met het gedrag van de IQc-kurven 

in figuur 2.3 en 2.4. In dit geval betekent het dat als de faktor 

(a' + sTe/Te(max)) groot genoeg is de afhankelijkheid van a met Te er 
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niet meer zoveel toedoet. Verder doorgaand betekent dit, dat een 

verdere verschuiving van de top,die dan veroorzaakt wordt, niet nodig 

is. 

Het voorgaande en het maximum wat optreedt bij E = 0 voor a' = 2,0 

laat ans concluderen dat een sterkere koppeling van a aan Te geen 

zin heeft. 

2.4. De afhankelijkheid van a 

2.4.1. Veranderingen in de afnametemperatuur Td 

De invloed van veranderingen in de afnametemperatuur, Td, op de 

totale collectoropbrengst heeft niet specifiek te maken met deze sturing. 

Het gaat in dit hoofdstuk dan oak niet om algemene invloeden van ver

anderingen van Td te onderkennen, maar alleen om de invloed op de hoe

veelheid koud water, Mk(t), en daarmee op de Fc(t). Wel rijst de vraag 

of, om toch de optimale hoeveelheid energie te kunnen blijven winnen, 

de parameter a moet warden aangepast als Td verandert. 

De invloeden van veranderingen in de afnametemperatuur zijn bekeken 

bij constante belasting, d.w.z. het product (Td - Tr)Fd is constant 

gehouden. Doordat op een bepaald moment het hele vat een temperatuur 

heeft hoger dan T~ zal--de afgenomen energie grater zijn dan de gewenste 

hoeveelheid, er treedt dan overmaat op. 

De bedrijfstijd is bij de simulaties 20 minuten te lang genomen, om 

zoals uit paragraaf 2.3.1 bleek, de maximale opbrengst te verkrijgen. 

Naast de simulaties die uitgaan van een koud vat zijn oak simulaties 

in een stationaire toestand uitgevoerd. Het stationaire geval is bepaald 

door steeds eenzelfde dag toe te voeren aan het programma, waarbij de 

vattemperaturen aan het eind van de ene dag als startwaarden van de 

volgende dag werden gebruikt, totdat de berekende waarde van IQc na 

een aantal dagen niet meer significant veranderde. De collector opbrengst 

is dan even groat als de over de dag uit het vat geleverde energie. 

In figuur 2.7 zijn voor de eerste dag (koude start) de Fe's uitgezet 

voor vier waarden van Td - 25, 40, 60 en so 0c. De opbrengsten van zowel 

de eerste als de tiende dag (het stationaire geval) zijn grafisch 
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weergegeven in figuur 2.7b. De getal waarden van de simulaties staan in 

tabel 2.11. 

Bij de uitgevoerde simulaties en in de grafiek 2.7 zijn de vol

gende verschijnselen waar te nemen : 

a. De collectoropbrengsten, IQc, voor het stationaire geval zijn lager. 

Dit is eenvoudig verklaarbaar. Het vat is bij het begin van de dag 

deels gevuld met warm water. Dit water kan, als het door de collec

tor wordt gestuurd, minder warmte opnemen. 

b. De collectorflow, Fc(t), is voor het stationaire geval kleiner. Ook 

dit.is eenvoudig te verklaren. De inlaat van de collector zal in het 

geconvergeerde geval vanaf de bodem van het vat langzaam omhoog 

gaan als functie van Te. Bij de koude start zal de inlaat zich direct 

naar de top van het vat begeven zodra de collector aanslaat. Hierdoor 

is vooral in het begin van de dag het verschil tussen de Fc(t) van 

beide situaties erg groot. 

c. Het was niet nodig de waarde van a aan te passen om de maximale 

collectoropbrengst te verkrijgen. Evenzo bleef de verlenging van de 

bedrijfstijd van 20 minuten, zoals uit paragraaf 2.3.1 bleek, het 

gunstigst. 

d. Het afnemen van de demandenergie bij lage temperaturen blijkt 

gunstig voor de totale collectoropbrengst van het systeem. 

Dit effect is in het stationaire geval nog duidelijker aanwezig 

dan bij de koude start. Er moet echter gewezen worden op het feit 

dat door de lage demandtemperatuur er snel overmaat zal ontstaan. 

Een overmaatsituatie ontstaat, wanneer er in het vat geen water meer 

aanwezig is met een temperatuur lager of gelijk aan de demandtempe

ratuur en er daarom water met een hogere temperatuur aan het dis

tributiesysteem geleverd moet worden. De dan extra geleverde energie 

wordt overmaat genoemd. Deze overmaat is niet nuttig gebruikt, maar 

is wel bij de collectoropbrengst inbegrepen. Kijken we alleen maar 

de nuttig te besteden energie (IQc - IQo), dan krijgen we een geheel 

ander beeld. De afnametemperatuur moet dan liefst zodanig zijn, dat 

net geen overmaat ontstaat. 

De reden, dat ook de stationaire toestand wordt beschouwd, was het ver

moeden dat in dat geval, door een toename van de overmaatenergie, het 

voordeel dat gevonden is door Td met een lagere temperatuur af te nemen, 
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te niet zou warden gedaan. Het tegendeel is gebleken, het voordeel is 

juist grater in het stationaire geval. 

2.4.2. De invloed van Qs en Qd 

Om te zien of een grotere of kleinere Qs of Qd een verandering van 

de a. noodzakelijk maken om toch de optimale opbrengst te verkrijgen, 

hebben we de optimale a. bepaald voor een aantal verschillende waarden 

van Qs : 160, 320, 480, 640 en 800 Watt/m 2 collector. Dit leverde geen 

verandering van de optimale waarde van a. op, dit in tegenstelling tot 

Qd, die we varieerde met stappen van 25 Watt/m 2 van 25 tot 200 Watt/m 2 • 

In figuur 2.9 is de afhankelijkheid van de optimale a. met Qd 

grafisch uitgczet. Het blijkt uit dcze figuur dat er een vrijwel lineair 

verband is tuasen a. en Qd, weergegeven door : 

Cl. = p. Qd + q (2.15) 

Door middel van regressietechnieken werd gevonden dat met de waarden 

p = 7,5.10- 3 en q = 1,30 een redelijke overeenstemming met de experimentele 

waarden word t verkregen ( zie tab el 2. 13). 

Omdat Fd in dit geval lineair afhankelijk is van Qd - Td is constant 

gehouden - kunnen we figuur 2.9 oak beschouwen als een verband tussen 

2,25 

2,00 

1 '75 . 

1' 50 

1,25 

0 50 100 150 200 

Qd in Watt/m2 

Figuur 2.9 Verband tussen Qd en de optimale a 



- 29 -

a en Fd in het geval Td = 40°c. (Qd = 100 Watt/m2 komt overeen met 

Fd = 4,296 kg/uur of Fd = 1 kg/uur komt overeen met Qd = 23,28 Watt/m2 ). 

Dat de optimale a, voor de geprobeerde sinusvormige dag, onafhan

kelijk is van Qs, is niet verwonderlijk. De Qs beinvloedt welliswaar 

de Tc maar niet de Mk(t). Dit in tegenstelling met Qd die een directe 

invloed heeft op Mk(t). De veranderingen in Mk(t) die door Qd bewerk

stelligd worden, moeten met een andere a omgezet warden tot een nieuw 

debietprofiel, om de optimale energie te kunnen blijven winnen. 

2.5. Simulaties met meerdere dagen 

Om de momentane sturing ook in de praktijk te toetsen zijn simulaties 

uitgevoerd waarbij als invoergegevens de Te waarden zijn genomen van het 

KNMI-referentiejaar. Deze file bevindt zich op de PDP-11 computer van de 

vakgroep onder de naam TENEW.DAT. Door Eetlem (4) zijn de wortelverband

sturing, zoals formule (2.4) die beschrijft, en een dagsturing naast 

elkaar gezet. De dagsturing is een aan-/uitsturing met een voor elke 

dag optimaal gekozen constant debiet. Aan de door hem gemaakte tabel 

voegen we de resultaten van de momentane sturing toe. (tabel 2.14) 

Tabel 2.14 De opbrengsten IQc van de aan-/uitsturing, de dagsturing, 

de wortelverbandsturing en de momentane sturing voor het 

KNMI-referentiejaar in MJ. (Afwijking van maximale IQc in %J 

aan-/uit- wort el- momentane 
maand sturing dagsturing verb and- sturing 

15 kg/uur sturing 

oktober 113 11 3 112 (-9' 9) 113 
november 61,7i-o,3) 61 '9 61,2(-1,1) 61,7(-0,3) 
december 43,5 -0,5) 43,7 43,6~-o,2) 43,6~-o,2) 
januari 30, 1 -1,0) 30,4 30,1 -1,0) 30,3 -0,3) 
februari 69,7(-0,3) 69,9 69,4(-0,7) 69,9 
ma art 129 129 129 129 

winter 
447 (-0,2) 448 445 (-0,7) 448 totaal 
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Tab el 2.14 Vervolg 

aan-/uit- wort el- momentane 
maand sturing dagsturing verb and- sturing 

15 kg/uur sturing 

april 178 i-1,7l 181 180 (-0,6) 178 (-1,7) 
mei 246 -1,2 247 (-0,8) 249 243 (-2,4) 
juni 266 -1 '1 ~ 268 (-0,4) 269 257 ~-4,5~ 
juli 267 (-1 '1 269 (-0,4) 270 262 -3,0 
augustus 255 (-1,5) 257 (-0,8) 259 252 (-2,7) 
sept ember 173 173 173 172 (-0,6) 

zomer 
1385 (-1,1) 1395 (-0,4) 1400 1364 (-2,6) totaal 

totaal 
45700 (+52,8) 37900 (+26,8) 29900 32100 (+7,4) debiet 

over het gehele jaar in kg 

De verschillen tussen de sturingen zijn uiterst gering. Opvallend 

is wel de relatief lage collectoropbrengst in de zomer van de momen

tane sturing. Er lijkt toch een afhankelijkheid van Qs te zijn. Dit 

is echter niet storend omdat in de gedane simulaties uitgegaan is van 

een constante vraag over het gehele jaar. Praktisch zal de vraag in de 

zomer veel geringer zijn en daarmee oak de behoefte aan een zo optimaal 

mogelijk functioneren. 

Het is duidelijk dat door toepassen van geavanceerde sturingen de 

pompenergie drastisch kan warden verlaagd (t.o.v. aan-/uitsturing met 

30 %) • 

2.6. Conclusie 

De voorgestelde momentane regelaar (2.8) heeft een van het weer 

onafhankelijke optimale waarde van de parameter a. 

Deze momentane sturing heeft vooraf slechts een schatting van de 

bedrijfstijd (, ) nodig. Dit in tegenstelling met b.v. de wortel-c 
verbandsturing en de dagsturing, die beide het totale weerpatroon voor 

de dag vooruit moeten weten. Door deze geringe behoefte aan informatie 

vooraf, is de regelaar oak praktisch bruikbaar. Het meten van Mk hoeft 
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geen probleem te zijn, een aantal temperatuuropnemers voor Tc en Tv 

kunnen een goede indicatie geven. Het schatten van de bedrijfstijd kan 

gebeuren met behulp van de bedrijfstijd van de vorige dag en een voor 

het seizoen verwachte waarde. Het schatten hoeft niet al te nauwkeurig 

te gebeuren, liefst iets te lang. 

De opbrengsten zijn voor de beschouwde drie type dagen een klein 

beetje groter of gelijk aan die van de aan-/uitsturing met optimale 

flow (gemiddeld +0,2 %). Als de warmtehoeveelheden met grote Fd en dus 

lage Td worden afgenomen, verhoogt dit de collectoropbrengst. 

De optimale a is afhankelijk van de per tijdseenheid afgenomen 

warmtehoeveelheid volgens het in paragraaf 2.5.1 beschreven verband. 

De neiging tot het vormen van pieken kan worden onderdrukt door het 

invoeren van een schakeldrempel, zoals ook door Rademaker (11) wordt 

gehanteerd. Door het invoeren van zo'n drempel schakelt de collector 

echter later aan en eerder uit, waardoor een geringe hoeveelheid warmte 

niet wordt binnengehaald. Het zelfde effect wordt echter verkregen door 

de< iets te lang te schatten (zie figuur 2.6), waarbij wel de maximaal c 
mogelijke energie wordt gewonnen. 

De definitieve vorm van de regelaar kunnen we nu weergeven als 

Fe ( t ) = a ( Fd) Mk ( t ) 
(< - t + c) c 

(2.16) 

Resumerend kunnen we de positieve en negatieve punten van de sturing 

op een rijtje zetten. 

Positief zijn 

momentane aanpassing aan veranderingen in Te en Fd 

- constante instelling voor de drie type dagen 

- geringe toename collectoropbrengst t.o.v. aan-/uitsturing 

- simpel te implementeren, praktisch toepasbaar 

- geringe informatie behoefte 

- lage pompkosten (ca. 30 % lager dan aan-/uitsturing). 

Negatief zijn : 

- de neiging tot pieken in het collectordebiet waardoor de gelaagd

heid kan worden verstoord 

- de lage opbrengsten in de zomer 

- de afhankelijkheid van Qd. 
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Aan de hand van tabel 2.14 kunnen we de uitspraak van Betlem (5) 

onderstrepen. Hij zegt dat de geringe winst die gemaakt kan warden 

met een geavanceerde sturing niet opweegt tegen de moeite en kosten 

hiervan. De aanbeveling om een gewone aan-/uitsturing met een slim 

gekozen debiet toe te passen, blijft ook in het licht van de hier 

beschreven momentane sturing gelden. 
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3. NUMERIEKE VATMODELLEN 

3.1. Inleiding 

Nodig voor het numeriek doorrekenen van complexe systemen is als 

eerste stap de vorming van een mathematisch model van de fysische 

realiteit. Dit mathematisch model beschrijft het werkelijke systeem 

vaak door middel van stelsels algebraische en/of differentiaal ver

lijkingen, die lineair of niet-lineair kunnen zijn. Het model is in 

grote mate afhankelijk van de reden waarom het gemaakt wordt, de doel

stelling. Verschillende modellen van een fysisch proces kunnen naast 

elkaar bestaan, elk het meest geschikt voor het doel waarvoor het 

ontwikkeld is. Uit de wiskundige vergelijkingen wordt met behulp van 

discretisatie (het opdelen van continu verlopende onafhankelijke 

variabelen in stappen) en sequentialisatie (het in een specifieke volg

orde behandelen van simultane processen) een numeriek model opgesteld. 

Daaropvolgend wordt dit rekenmodel op een rekenmachine geimplementeerd. 

test 
signaal fysisch 

proces i--------~minimalisatie 

fout in 
doelstelling 

Figuur 3.1 Schematische voorstelling modelvorming. 

Bij complexe systemen hoort de modelvorming een rondgaand proces te 

zijn. Het model moet op zijn waarde worden getoetst door het toe

voeren van testsignalen of uit de werkelijkheid afgeleide ingangs

grootheden. In de validatie-fase moet nu gezocht worden naar de oor

zaak van eventuele fouten en afwijkingen van de doelstelling. 
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Hierna kan het mathematisch en/of numeriek model worden aangepast en 

opnieuw op haar waarde worden getoetst. 

Het fysisch systeem dat gemodelleerd wordt, is in dit geval een 

opslagvat. Dit vat dient om de door middel van een zonnecollector 

gewonnen energie die niet direct verbruikt wordt, tijdelijk op te 

slaan, totdat deze energie wel nuttig gebruikt kan worden. 

Het opslagvat is uitgerust met een zwevende inlaat, die onder invloed 

van de dichtheidsverschillen van het water daar uitmondt waar de vat

temperatuur gelijk is aan de uitgaande collectortemperatuur. Indien 

er geen evenwichtssituatie aanwezig is, vindt uitsturing naar de top 

of de bodem van het vat plaats al naar gelang er slechts kouder resp. 

warmer water in het vat zit. Ook de uitlaat is zwevend en zal zich 

daar bevinden waar de door het distributiesysteem gevraagde tempera

tuur heerst. Onder aan het vat bevindt zich een T-stuk waarvan de ene 

tak de ingangsleiding van de zonnecollector vormt en een tweede tak 

de uitgangsleiding van het distributiesysteem is. Door de derde tak, 

die aan het vat vast zit, stroomt een hoeveelheid vloeistof gelijk 

aan het verschil van het collectordebiet (Fe) en het verbruiksdebiet 

(Fd). Deze stroom gaat het vat in als Fe > Fd en het vat uit als 

Fe < Fd. 

Om het systeem te vereenvoudigen zijn de volgende aannamen gedaan 

a. In het vat heerst een ideale gelaagdheid 

b. De in- en uitgangen passen zich momentaan aan veranderde situaties 

aan 

c. Alle warmteverliezen naar buiten worden verwaarloosd 

d. De geleiding langs de wand van het opslagvat wordt verwaarloosd 

e. Er wordt geen diffusie in het vat verondersteld. 

De diffusie in het vat wordt verwaarloosd op grond van eerder gedane 

berekeningen, die aangetoond hebben dat deze een ondergeschikte rol 

speelt. 

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de vorming van een 

numeriek model en de mate waarin het aan de fysische realiteit en 

aan het mathematisch model beantwoordt. 

Een mathematisch model van dit opslagvat verkrijgt men door naar de 

temperatuur of naar de plaats te discretiseren. Hierdoor ontstaan 

twee verschillende mathematische modellen die elk hun eigen wijze 
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van warmtes opslaan en verrekenen hebben. 

De warmte-inhoud van een massa m met temperatuur T kan geschreven 

worden als : Q = ymT waarin y de soortelijke warmte is. 

Een verandering van deze warmte-inhoud kan op twee wezenlijk verschil

lende manieren worden vastgelegd. 

1. Met een in de massa gediscretiseerd model 

dQ = yMdT (3. 1) 

Dit leidt tot een model met constante massahoeveelheden waarvan 

de temperaturen veranderen, het segmentenmodel. 

2. Met een in de temperatuur gediscretiseerd model 

dQ = yTdM (3. 2) 

Deze aanname leidt tot een model met registers van constante 

temperatuur waarin zich variabele hoeveelheden vloeistof van 

die temperatuur bevinden, het registermodel. 

De totale warmte-inhoud van het vat wordt in beide gevallen berekend 

door een sommatie over alle discrete eenheden, of lagen of registers. 

n 
Qv =YI: m.T. 

. 1 J J J= 
(3.3) 

Bij segmenten zijn de m.'s voor alle N lagen identiek. Bij het 
J 

registermodel vormen de T. 's een equidistante getallenreeks •.. 
J 
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3.2. Het segmentenmodel 

3.2.1. Inleiding 

Het segmentenmodel is een mathematisch model van een gelaagd 

opslagvat zoals tot nu gebruikt is bij de simulatie van zonne-energie

systemen. Het model verdeelt het vat in een eindig aantal segmenten (N), 

die niet noodzakelijk van gelijke grootte behoeven te zijn. Binnen elk 

segment wordt de temperatuur constant verondersteld, zodat een segment 

zich gedraagt als een goed gemengde buffer. Het gehele vat vormt op 

deze wijze een serieschakeling van N eerste orde systemen. De toe- of 

afgevoerde warmtehoeveelheden worden in dit model verrekend als tem

peratuursveranderingen van de verschillende segmenten. 

De temperatuursverandering per eenheid van tijd van een infinite

simaal segmentje met een massa m per lengte-eenheid onder invloed van 

een binnenkomende massastroom m met een temperatuur T, laat zich be

schrijven als een eerste orde differentiaalvergelijking : 

= (3.4) 
aT maT 

at max 

Het hele vat kan dan voorgesteld worden door een stelsel differen

tiaalvergelijkingen. De laagtemperaturen vormen een vektor 

! : (T1, T2, ••• ,TN). 
We kunnen de toestand van het vat dan beschrijven als 

aT ....... LT (3.5) 
at 

waarin 1 een differentiaaloperator gelijk aan ma/max is. 



- 37 -

3.2.2. Rechtstreeks oplossen van de partiele differentiaal

vergelijking 

3.2.2.1. Discretisatieschema's (7). 

Beschouw de hyperbolische partiele differentiaalvergelijking 

zoals die voor het vat al eerder is opgesteld : 

aT -v-
at ax 

waarin v = m/m de stroomsnelheid is. 

(3. 6) 

De discretisatie kan op verschillende manieren in het netwerk ge

beuren. Om deze vergelijking te discretiseren in een punt (j,n+s) 

wordt een gewogen gemiddelde van de afgeleide aT/ax gebruikt. 

(0~E:~1) 

tijd 

j-1 j j+1 . 

Figuur 3.2 Discretisatienetwerk 

T. 1 J ,n+ 
T. - §( 1 - s )(T. 1 - T. 1 ) J,n 2 J+ ,n J- ,n 

- Bs(Tj+1,n+1 - Tj-1,n+1) 

waarin B = (v6t/6x). 

n+1 

n+s 

n 

plaats 

(3.7) 

Voor s = 0 blijft de vergelijking expliciet en wordt de afgeleide 

van de temperatuur naar de plaats bepaald uit de temperaturen van de 

twee aangrenzende segmenten. Voor s >0 is de vergelijking impliciet 

omdat dan termen uit de tijdstap n+1 in de vergelijking worden opge

nomen. De afgeleide van de temperatuur naar de plaats wordt dan 

berekend uit een gewogen gemiddelde van de afgeleiden in de tijd-
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stappen n en n+1, die elk bepaald zijn uit de temperaturen van de 

twee omliggende segmenten. Voor s = 1 wordt de vergelijking volledig 

impliciet. Uit dit discretisatieschema zijn twee beroemde gevallen 

voortgekomen. In 1954 is Lax uitgegaan van s = 0 en verkreeg zo het 

instabiele centrale schema 

T. 1 = T. - ..§..2 (T. - T. ) 
J,n+ J,n J+1,n J-1,n 

(3.8) 

Het instabiele karakter van deze vergelijking werd opgeheven door 

T. te vervangen door de gemiddelde waardo i(T. 1 + T. 1 ). J,n J+ ,n J- ,n 
Na wat herschrijven vinden we dan voor de vergelijking 

T . 1 = T . - .§_2 ( T . 1 - T . 1 ) + i ( T . 1 - 2T . + T . 1 ) J,n+ J,n J+ ,n J- ,n J+ ,n J,n J- ,n 

Deze ingevoerde middeling betekent 

van een tweede orde afgeleide, een 

afbreekfout van dit schema van Lax 

toevoeging (3.9) 

kunstmatige diffusieterm. De 

heeft orde (6t,6x 2 ). Uit dit schema 

van Lax heeft Wendroff in 1960 een schema van orde (6t 2,6x 2 ) gemaakt 

door eerst een halve tijdstap met het Lax-schema te doen en daarna de 

andere stap met het centrale schema : 

T. 1 1.. J+2, n+2 =i(T. + T. 1 ) J,n J+ ,n 
f3 ( ) - - T - T 2 j+1,n j,n (3.10) 

en 

T. 1 J,n+ T. J ,n - ~(Tj+i,n+i - T. 1.. 1) J-2,n+2 (3.11) 

Eliminatie van de tussenfase levert door combinatie van (3.10) en 

(3.11) het schema van Lax-Wendroff : 

T. 1 J ,n+ 
T. - ~(T. - T. ) + ~(T. -2T. + T. 1 ) 

J,n 2 J+1,n J-1,n 2 J+1,n J,n J- ,n 

Het verschil met het discretisatieschema van Lax schuilt (3,.12) 

slechts in een vermenigvuldiging van de diffusieterm met ~/2 in plaats 

van t. Het resultaat van deze vermenigvuldiging is een diffusieterm 

die afhankelijk is geworden van de tijdstap en zo de orde van de 

afbreekfout verhoogt van 6t naar 6t 2 • Om het stelsel vergelijkingen 

dat hierbij hoort op te lossen kunnen we gebruik maken van het Thomas

algori thme (7). 
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Een ander discretisatieschema voor partiele 

kingen(zoals (3.6)) dan dat van figu.ur 3.2 zien 

gediscretiseerd wordt in het punt (j+o,n+E). 

( 0 -$ 0 ·~ 1 , 0 ,:;; E -~ 1 ) 

f 
tijd 

j- 1 j-1+o j 

Figu.ur 3.3 D1scret1sat1enetwerk 

differentiaalvergelij

we in figu.ur 3.3 waar 

n+1 

n+E 

n 

plaats 

Ook hier discretiseren we door een gewogen gemiddelde te nemen van 

de afgeleiden zowel naar de tijd als naar de plaats. 

( 0 + ES )T. 1 J ,n+ - ( 1 - o - Es) T . + ( o -J-1,n+1 

+ ( 1 - o + S ( 1 - E) )T. 1 J- ,n 

S(1-E))T. 
J ,n 

(3.13) 

Vanuit dit discretisatieschema kunnen we drie speciale schema's 

afleiden. Allereerst het zogenaamde expliciete upstreamschema. 

Dit wordt verkregen uit 3.13 door E 0 en o = 1 in te vullen : 

T. 1 = T. - S (T. - T. 1 ) J,n+ J,n J,n J- ,n (3.14) 

Door het invullen van E = 1 en o = 1 in 3.13 verkrijgen we het 

impliciete upstreamschema 

(3.15) 

en als laatste geval subs ti tueren we de waarde E = i en a i in de 

discretisatievergelijking 3.13 en verkrijgen 

(3.16) 

Het aldus verkregen schema wordt wel het boxdiscretisatieschema 

genoemd. 
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Tab el 3. 1 Overzicht discretisatieschema's 

Schema Formules Orde 

Lax T. 1 = T. - .§.(T. - T. ) b.t,b.~ 
J ,n+ J 'n 2 J+1,n J-1,n 

+ i(T. 1 -J+ ,n 
2T. + T. 1 ) 

J,n J- ,n 

tLax-Wendroff T. 1 = T. - !(T. - T. ) b.t,b.~ 
J ,n+ J,n 2 J+1,n J-1,n 

132 
2T. + T. 1 ) +2(T.1 -J+ ,n J 'n J- ,n 

Upstream 

Expliciet T. 1 = T. - S (T. - T. ) b.t,b.x 
J ,n+ J 'n J 'n J-1,n 

Impliciet T. 1 
1 

S)(Tj,n + Tj-1,n+1) b.t,b.x = ( 1 J ,n+ + 

Box T. 1 = T. 1 + ~(T. + T. 1 1) b.t,b.x 
J ,n+ J- , n J, n J- , n+ 

De toepasbaarheid van deze vijf verschillende discretisatie

schema' s hangt af van het fysisch proces zoals hierna nog zal 

blijken. 

3.2.2.2. Stabiliteit van het differentieschema (7) 

Een methode om de stabiliteit van een differentieschema te onder

zoeken is het berekenen van de dispersierelati~ die de fasedraaiing 

en demping als functie van de frequentie beschrijft. Er bestaat ook 

voor de partiele differentiaalvergelijking een dergelijke relatie. 

Als de dispersierelaties identiek zijn beschrijft het differentiescherna 

exact de differentiaalvergelijking. Het verschil tussen beide relaties 

is dan ook een maat voor de nauwkeurigheid waarmee het differentie

schema de differentiaalvergelijking beschrijft. 

Eerst onderzoeken we het effect van de partiele differentiaal

vergelijking op een vlakke golf 

( t) _ A -i(wt - kx) u x, - ue (3.17) 
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waarin w de hoekfrequentie en k = 27T /A het golfgetal is. 

Subs ti t1J.tie in de partiele differentiaalvergelijking geeft een relatie 

tussen w en k, de zogenaamde dispersierelatie. De hoekfrequentie 

kan reeel zijn (oscillaties), imaginair (groei of demping) dan wel 

complex (beide), w = rl + i y. ( rl is de frequentie en y de dempings

faktor, y < 0 demping, y = 0 stationair en y > 0 groei) 

Voor de in het opslagvat geldende differentiaalvergelijking (3.6) 

is de dispersierelatie w = kv. Omdat dus de hoekfrequentie w reeel is, 

planten alle vlakke golven zich zonder groei of demping voort met een 

fasesnelheid v = w/k. Er treedt geen demping op. 

We gaan nu voor de vijf genoemde discretisatieschema's de dispersie

en dempingskurves bepalen. Voor het Laxschema verkrijgen we de relatie 

door de vlakke golf (3.17) te substituerenin formule (3.9). Dit geeft 

-i w6t e e -iktix + ( 1 - f3 ) isin(k6x) 

Uitgesplitst in een reeel en imaginair deel 

eytit cos ( rl6 t) 

eY6tsin(rl6 t) 

cos(k6x) 

sin(k6x) 

(3.18) 

(3.19) 

(3. 20) 

Hieruit volgen de dempingskurve ( J6
t tegen k6x) en de dispersie

kromme (rl6t tegen k6x) : 

eytit = I 1 + ( s2 - 1 )sin 2 (Mx)I i (3.21) 

en 
tan(rl6 t) tan(ktix) (3.22) 

Deze beide kurven zijn grafisch weergegeven in de figuren 3.4a en b. 

0 I....-~~--'~~~~~~-:-_._~~--' 
Q --- kt,X 

Figuur 3.4 Lax discretisatie 
b. dernping 

- ii 

l w~ t 

a. fasedraaiing 
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Voor het discretisatieschema van Lax-Wendroff kan op analoge wijze de 

dispersierelatie gevonden worden, en is : 

(3.23) 

Waaruit analoog aan de berekeningen bij het Laxschema de dempings-

dispersiekromme vol gen 

ey6t = I 2 -
1 

13 2 - 132\ 1 - 13 2 )(cos (k 6x) - 1) I 2 (3. 24) 

en 
tan(n6 t) 13 2 sin(k6x) / ( 1 - 132 + 13 2cos (k6x)) (3.25) 

De dispersie en dempingskurve van het Lax-Wendroffschema zijn weer

gegeven in de figuren 3.5a en b. 
2 

t 
1 

y6 t 
e 

0,5 0,5 

en 

o ~o~~~-'-~~~..._~~~"--~~__._ 
--k6x ----k6x ·r. 

Figuur 3,5 Lax-Wendroff discretisatie 
b. demping a. fasedraaiing 

Voor zowel het Lax als het Lax-Wendroffschema geldt,zoals is af te 

leiden uit de vergelijkingen 3.21 en 3.24, en te zien is in de figuren 

3.4b en 3.5b, dat er groei (d.i. y > O, eyt:,t > 1) optreedt als 13 > 1 

wordt. 13 moet dus voldoen aan de zogenaamde Courant-Friedrichs-Lewy 

conditie, kortweg CFL-conditie genaamd, S ~ 1. Fysisch betekent de 

CFL-conditie dat de informatiesnelheid in het rekennetwerk niet kleiner 

moet worden gekozen dan de stroomsnelheid. 

We bepalen nu de dispersierelatie van het expliciete upstreamschema 

waarmee tot nu toe in de vatsubroutines van het ZES-pakket (1) 

is gerekend. 

Substi tu tie van de vlakke golf (3.17) in de discretisatieformule (3.14) 

geeft de dispersierelatie voor dit discretisatieschema : 
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-iwll t 1 13 8 -ikllx 
e = - + e 

Hieruit volgt voor het imaginaire resp. reele deel 

en 

eY6 \in(S"lllt) 

eyll tcos(S"ltit) 

13 s in(ktix) 

1 - 213 sin 2 (ktix/2) 

Of anders geschreven : 

tan(S"lti t) = sin(ktix) / ( 1 - 213sin(kllx/2)) 

en 
6 t 1 

ey =I 1 - 413 ( 1 - 13 ) sin2(ktix/2)1 2 

(3.26) 

(3. 27) 

(3. 28) 

(3. 29) 

(3.30) 

Uitdrukking 3.29 beschrijft de dispersie (a afhankelijk van k) en 

uitdrukking 3.30 de groei of demping van een binnen.komende vlakke golf. 

Uit deze laatste uitdrukking volgt dat het expliciete upstreamschema 

stabiel is ender de CFL-conditie (13 ~ 1). 

In figuur 3.6b is de groei- of dempingskromme van dit discretisatie

schema weergegeven en in figuur 3.6a de dispersiekromme. 

2 - i1 

l 
2,0 b. demping 

t 
1'0 

0' 1 

-0 0 _k x 0 

Figuur 3.6 Expliciete upstream discretisatie 

Van het impliciete upstreamschema zoals in formule 3.15 is 

gediscretiseerd kunnen we de dispersierelatie schrijven als 

e-iwllt = eikllx/((1 + 13)eik6x - s) 

en voor het boxschema luidt de relatie : 

-iwllt 
e 

( 1 - B ) e ikti x + ( 1 + S ) 

( 1 + S ) e ikllx + ( 1 - S ) 

(3.31) 

(3.32) 
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Ook van deze laatste twee relaties zijn de dispersie- endempings

kurvengetekend. Voor het impliciete schema de figuren 3.7a en b 

en voor het boxschema de figuren 3.8a en b. 

2 -lT 

f e yb.t 1 Qt!. t 

0' 1 
0,25 
0,5 2 

1'0 
2,0 

0 0 '--~~~~~~~"--~~~..__~~~-'-
0 -kb.x -k6.x 
Figuur 3. 7 Iinpliciete upstreamdiscretisatie 

b. demping a. fasedraaiing 

2 

I e y6.t 

0 
0 -kb.x 
Figuur 3.8 Box discretisatie 

b. demping a. fasedraaiing 
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3.2.2.3. Foutcriteria en praktijktest 

Naast de in de voorgaande paragraaf uitgewerkte dispersierelatie, 

kunnen voor een beoordeling van het praktisch gedrag van de discre

tisatieschema' s inzichtelijkere criteria worden opgesteld. In de prak

tijk is alleen van belang dat de uitgangstemperaturen van het vat, Td 

en To, zo correct mogelijk worden beschreven, zodat de collectorop

brengst en de bijstookenergie hun werkelijke waarde dicht zullen 

benaderen. 

Er komen verschillende foutcriteria in aanmerking : 

a. We kunnen kijken naar de som van de absolute waarde van het ver

schil van de berekende temperatuur in het vat met de temperatuur 

zoals die zou moeten zijn. Al dan niet met een weegfaktor, die 

voor elke laag verschillend kan zijn en b.v. afhankelijk is van 

de afstand tot het front. 

b. 

N 
6 t t = i: a. (T. - T . ) o . 1 J J w,J 

J= 

waarin : N het aantal lagen in het vat, 

T. de temperatuur van laag j, 
J 

(3.33) 

T . de tcmperatuur van laag j werkelijk en 
w, J 

de weegfaktor. a. 
J 

De Chebechev-norm, we nemen de grootste afwijking die optreedt 

bij het doorrekenen van het vat. Dit zal meestal op de plaats 

van het front zijn. 

6hb=max!T.-T ·I C e J W,J j=1,N 
(3.34) 

c. De afwijkingen die optreden in de bodemtemperatuur als functie 

van de tijd : 

(3.35) 

Het onder a genoemde foutcriterium is met de weegfaktor a. = 1 voor 
J 

alle lagen, eQuivalent met de warmtebalans. Deze som dient voor de 

vatroutines nul te zijn en te blijven. 

De onder b genoemde Chebechev-norm is geen geschikt criterium ge

bleken omdat de maximale fout, die zich meestal voordoet in die laag 
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waar het front zich zal bevinden, vaak gelijk is aan de helft van de 

grootte van een aangebrachte storing. In figuur 3.9 is een vatprofiel 

weergegeven met een vorm zoals die meestal in de simulaties is gevonden. 

c 

!:; 
cheb 

j 

v 

x 

Figuur 3.9 Algemene vorm van de vatprofielen 

De Chebechev foutnorm levert te weinig onderscheid tussen de diverse 

discretisatieschema's, hij kan voor verschillende frontvormen dezelfde 

waarde hebben terwijl we in het ene geval van een duidelijk nauwkeu

rigere vatroutine mogen spreken. 

Van de drie mogelijke criteria is vooral de laatste, de afwijking 

van de bodemtemperatuur, van groot belang. De bodemtemperatuur bepaalt 

namelijk mede de ingangstemperatuur van de collector en heeft daardoor 

een grate invloed op de totale warmte-opbrengst van de installatie 

volgens : 

IQc 

T c 
f yFc(t)(1 - H(Fc))(Te(t) - To(t))dt 

0 
(3.36) 

waarin H(Fc) = e 
-U/yFc(t) en 

T de tijd dat de collector in bedrijf is, c 
Y - de soortelijke warmte van de vloeistof, 

Fe - het massadebiet door de collector, 

U - de verliesfaktor van de collector, 

Te - de eQuivalente omgevingstemperatuur 

(Te = Qs/U + Ta) en 

To - de collector ingangstemperatuur. 

Voor een praktische toets van de discretisatieschema's is met 

elk van hen een eenvoudige vatsubroutine geschreven, die aan het 

standaard ZES-pakket gekoppeld kan warden. 
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In deze vatroutines is alleen een collectorflow mogelijk gemaakt, 

geen demandflow. Deze is uit de subroutines weggelaten enerzijds 

omdat hij voor de beoordeling van de performance van het algorithme 

alleen maar oen extra, niet ess~ntiele complicatie is, anderzijds om

da t het niet bij voorbaa t mogelijk lijkt alle discretisa tie schema's 

in een volledig vatalgorithme om te zetten. We zullen hier later op 

terugkomen. 

Er moet nu een testsignaal warden gekozen, zodanig dat de frequen

tie afhankelijke invloeden van zowel demping als fasedraaiing goed 

naar voren komen, zoals die ook al in de dispersierelaties warden 

beschreven. Om dit te kunnen, moeten we de uitgangsgrootheid Tbod 

vergelijken met de waarde zoals deze in werkelijkheid moet zijn. 

Wordt nu als testsignaal een stapfunctie gekozen, dan slaan we twee 

vliegen in een klap. Ten eerste hebben we een functie waarbij we ten 

alle tijde de oplossing van de differentiaalvergelijking kennen en 

ten tweede is deze functie opgebouwd uit vele frequenties, te zien 

door de Fourier integraal uit te schrijven : 

+oo 
F(w) = J f(x)e-iwtdt = I F(w)lei¢ (w) (3.37) 

-oo 

waarin F(w) het complexe frequentiespectrum van f(x) is met een 

amplitude IF(w)I en eenfase ¢(w). Toegepast op ans geval met f(x) C 

voor t < 0 en f(x) = 0 voor t >, 0 geeft dit 
+oo 

F( w) J Ce-iwtdt = -iC/ w (3.38) 
0 

De mate waarin de component met hoekfrequentie w bijdraagt tot het 

testsignaal is evenredig met de amplitude jF(w)j = C/w. 

Het testsignaal, in vattermen vertaald, is vanaf een tijdstip t een 

constante collectorflow (Fe) met een constante temperatuur (Tc). 

Hierdoor blijft de zwevende inlaat voortdurend in de top van het vat. 

Voor het tijdstip 0 is Fe = 0 en Tc gelijk aan het relatieve nulpunt. 

In het ZES-pakket ligt dit relatieve nulpunt default op 20°c. 
0 Voor een stapverstoring van 25 C geldt nu : 

t < 0 Fe = 0 kg/uur en Tc = 20°c 

en voor 

t ~ 0 Fe =10 kg/uur en Tc = 45°c 
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De testen van de algorithm.en met dit testsignaal zijn gedaan voor 

drie verschillende waarden van 8 (vl'i t/L'ix) nl. O, 1 , O, 5 en 1. Bij het 

impliciete upstream en het box discretisatieschema is uit de figuren 

3.7b en 3.8b af te leiden dat deze ook voor grotere waarden van 8 

stabiel zullen blijvcn (eyl'it >1), waardoor het mogelijk is om met 

deze subroutines simulaties met waarden van 8 > 1 uit te voeren. 

Er zijn met deze subroutines twee extra tests uitgevoerd met 8 = 1,5 

respectievelijk 2. In ZES term.en is 8 gelijk aan : 

(3.39) 

zodat met een vat dat een inhoud heeft van 50 kg en verdeeld is in 

30 lagen (beide default waarden in het ZES-pakket) rekenstappen 

van 1, 5 en 10 minuten genomen moesten worden voor 8 respectievelijk 

gelijk aan 0, 1 , 0, 5 en 1. Vo or de 8 waarden 1, 5 en 2 zijn de reken

stappen gelijk aan 15 en 20 minuten. De grootte van de collectorflow 

is gekozen op 10 kg/uur, omdat dan de voorheen genoemde makkelijke 

rekenstappen kunnen worden gebruikt. 

De resultaten van de tests met de verschillende discretisatie

schema's zijn in grafische vorm weergegeven, waarbij Tbod - T b d w, 0 

is uitgezet als functie van de tijd. Figuur 3.10 is het resultaat 

van het Lax discretisatieschema, figuur 3.11 dat van het Lax-Wendroff 

schema en de figuren 3.12, 3.13 en 3.14 van respectievelijk het 

expliciete upstreams~hema., het impliciete upstreamschema en het 

box discretisatieschema. 

16 Ho T 
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s 

r 
-sI 

i 

-13 

-IS 

e t.110 

F:.guur 3.10 

Bodemfout 
Lax discretisatie 
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Figuur 3.11 Bodemfout Lax-Wendroff discretisatie 
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Figu11r 3.12 Bodemfout Expliciete upstream iiscretisatie 
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Figuur 3.13 Bodemfout Impliciete upstream discretisatie 
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Figiiur 3.14b Bodemfout Box discretisatie 0,1 
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Figuur 3.14b Bodemfout box discretisatie = 0,5 en 

De opvallenste verschijnselen zullen we bespreken. Allereerst het 

met de tij das samenvallen van de kurven met S = 1 bij vier van de vij f 

schema's, alleen het impliciete upstream schema is hierop een ui tzonde

ring. De reden van dit samenvallen kan gevonden worden door bij deze 

waarde van S de betreffende 4 discretisatievergelijkingen uit tabel 3.1 

te beschouwen. Alle gaan voor S = 1 over in : 

T. 1=T.1 J, n+ J- , n (3.40) 

gelijk aan de exacte oplossing. Uit de dispersievergelijkingen zien 

we dat de snelheid van het golffront onder deze voorwaarde gelijk is 

aan de fasesnelheid, d.w.z. alle golven blijven in dezelfde fase 

t.o.v. elkaar, zodat de opgelegde ingangsstoring er ook weer als een 

recht front op het goede tijdstip uit zal komen. Dan geldt dat de 

vier discretisatieschema's de partiele differentiaalvergelijking (3.6) 

exact beschrijven. 

Ten tweede treedt asymmetrie op in de resultaten van de simulaties 

met het Lax schema en sterker nog in die met het Lax-Wendroff schema. 
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Ze zijn het gevolg van kleine oscilaties die opgetreden zijn in een van 

de hoger gelegen lagen van het vat. Door de toepassing van een zwevende 

inlaat worden deze lagen buitenspel gezet en de warmte die anders naar 

buiten gevoerd zou worden, wordt nu vast gehouden in die hogere lagen. 

Hierdoor lijkt het front te laat uit het vat te komen en treedt de 

asymmetrie op. 

Voor het box discretisatieschema zien we een geheel ander resultaat 

dan bij de overige grafieken. Doordat berekeningeh in een computer 

slechts met een eindige bandbreedte kunnen worden uitgevoerd (deze 

bandbreedte is afhankelijk van tijd en plaatsdiscretisatie) en de 

demping nul is terwijl er wel fasedraaiing optreedt, ontstaat voor 

het front uit een golfverschijnsel (zie figuur 3.14a en 3.14b voor 

S ~ 0,1 en 0,5). Dit verschijnsel staat bekend als het verschijnsel 

van Gibbs (15). De hierdoor ontstane numerieke instabiliteiten kunnen 

vermeden worden door het toepassen van gladstrijkfilters (s). 
Wat voor gladstrijkfilter moeten we nu kiezen ? 

We willen de hoge frequenties, die onmiddellijk aan de uitgang van het 

vat verschijnen, onderdrukken. Het gebruik van gladstrijkfilters is 

echter niet alleen gunstig maar kent ook nadelen. Door het gebruik 

wordt de dempingsterm (ey~t) vermenigvuldigd met de filterkarakteris

tiek. Hierdoor gaat het mooie karakter van het box-discretisatieschema 

weer,v.erloren: de dispersie neemt toe. 

Hamming (8) zegt dat elke willekeurige lineaire combinatie van onze 

equidistante meetpunten, een filter is. Daarom zoeken we naar een 

lineaire combinatie van laagtemperaturen die de instabiliteiten voor 

het front uit wegfiltert en tegelijk de dispersie niet te zeer laat 

toenemen. Een redelijk filter bleek : 

T. = (T. 1 + 15T. + T. 1)/17 
J J+ J J- (3-41) 

Lichtere filters onderdrukken onvoldoende de instabiele golfverschijn

selen, terwijl zwaardere filters de dispersie zo doen toenemen, dat 

het gebruik van het box schema niet meer zinvol is. In figuur 3.15a 

is het vatprofiel uitgezet voor en in figuur 3.15b na filtering, beide 

voor S = 0,5. In figuur 3.16 zijn voor de verschillende waarden van S 

de afwijkingen van de bodemtemperatuur uitgezet. Te zien is dat door 

toepassing van dit filter de fout in de uitgangstemperatuur sterk wordt 

verminderd. Zodat het box schema toch toepasbaar is. 
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Figuur 3,15a Vatprofielen Box discretisatie zon1er filter 
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Figuur 3.15b Vatprofielen Box discretisatie met filter 
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Figuur 3.16 Bodemfout Box discretisatie na filtering 

3.2.2.4. Validatie 

Uit de opgedane kennis over de verschillende discretisatieschema's 

kunnen we concluderen dat : 

de schema's van Lax en Lax-Wendroff leiden tot moeilijkheden bij 

de beschrijving en verrekening van de zwevende in- en uitgang. 

Hierdoor neemt de rekeninspanning zodanig toe dat toepassing 

alleen al op die grond niet zinvol meer is. 

het impliciete upstream-schema geeft en een slechtere benadering 

van de oplossing en moeilijkheden bij de beschrijving van de in

en uitlaat door zijn impliciete karakter. 

het box-schema kan, ondanks het deels impliciete karakter, zinvol 

zijn, omdat grote rekenstappen worden toegelaten terwijl de demping 

nul blijft. Er meet wel opgewezen worden dat het toepassen aan

merkelijk moeilijker is dan van het gebruikelijke upstream-schema. 

Bovendien meet, als geen diffusieterm in de berekeningen wordt 

meegenomen een gladstrijkfilter worden gebruikt om ongewenste 

storingen tegen te gaan. 
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met een kleinere rekeninspanning, minder segmenten en grotere 

tijdstappen, kunnen bij het gebruik van het expliciete upstream

schema nauwkeurigere resultaten bereikt worden. 

Dit laatste punt werken we nog verder uit. De afwijking die door het 

tot nu toe gebruikte upstream-schema veroorzaakt werd is afhankelijk 

van S (= Fl6t/m1 ) en daarmee afhankelijk van het product van het aantal 

lagen en de rekentijdstap. Door nu 6t en N zo te kiezen dat de S = 1 is, 

wordt de exacte oplossing verkregen, ongeacht de grootte van de tijd

stap. Dit betekent dat voor weinig lagen met een grote tijdstap een 

even nauwkeurig resultaat behaald kan worden als met veel lagen en 

een kleine tijdstap. Grovere discretisatie in de tijd heeft niet alleen 

invloed op de vatroutine maar ook op de ingangssignalen. Er wordt 

gedurende een tijdstap verondersteld dat ze constant in grootte en 

plaats blijven. We onderscheiden twee verschillende ingangssignalen. 

a. Voor reeds gediscretiseerde ingangssignalen, zoals halfuursgegevens 

voor Te, die van een file ingelezen kunnen warden, maakt deze grove 

discretisatie weinig verschil, zolang tenminste de rekenstappen 

niet grater worden dan de filediscretisatie. Het spreekt vanzelf 

dat de rekentijdstappen zo moeten warden gekozen dat de overgang 

van de ene naar de volgende constante ingangswaarde moet geschie

den aan het begin van een rekenstap. 

b. Bij continue ingangssignalen blijft niet alleen het inlaatniveau 

constant maar wordt ook het varierende ingangssignaal over de tijd

stap constant verondersteld. 

Om de invloed van de onder b genoemde discretisatie te onderzoeken, 

hebben we een aantal simulaties uitgevoerd met rekenstappen tussen 

1 en 60 minuten. Als ingangssignaal is een halve sinus gekozen met 

een frequentie van 24 uur (zie ook hoofdstuk 2 dag type 1). Bij de 

kleinste rekenstap is de sinus in 1440 stukjes en bij de grootste 

in 24 stukken opgedeeld. Met de resultaten van deze simulaties zijn de 

figuren 3.17 en 3.18 gemaakt, voor respectievelijk het expliciete 

upstream-schema en het box-schema. In de figuren is de collector

opbrengst weergegeven als functie van N/6t, dit is een maat voor de 

rekeninspanning die gedaan moet worden voor het doorrekenen van het 

vat. N/6t is uitgedrukt in segmenten per minuut. De getalwaarden van 

deze grafieken staat in tabel 3.2. 
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Te zien is in de figuren dat bij gelijk blijvende s (b.v. 0,5), bij 

toenemende 6t de nauwkeurigheid van de berekeningen als gevolg van de 

discretisatiefouten afneemt. Bij asymmetrische ingangssignalen zal 

de invloed van het constant houden van de ingang zeker nog toenemen, 

zodat dan extra voorzichtigheid is geboden bij het toepassen van grote 

rekenstappen. In de figuur 3.17 kunnen we aflezen dat bij gebruik 

van 3 lagen met een rekenstap van 60 minuten een evengrote nauwkeurig

heid te behalen is als bij gebruik van 50 lagen en een rekenstap van 

1 minuut, voor het expliciete upstream-schema. De rekeninspanningen 

zijn dan respectievelijk 0,05 lagen/minuut en 50 lagen/minuut. Met 

een 1000 keer lagere rekeninspanning kan een even nauwkeurig resultaat 

bereikt worden. We moeten er echter direct bij vermelden dat de gevoe

ligheid voor afwijkingen in S door de grovere discretisatie veel groter 

wordt. Dit betekent dat alleen voor systemen met een stabiele stroming 

de snelst mogelijke oplossing gekozen kan worden. Met een stabiele 

stroming wordt bedoeld dat de debieten in de diverse segmenten een 

zelfde grootte moeten hebben. Dit is een eis waaraan in een praktisch 

systeem zelden voldaan kan worden, omdat de demandflow in bepaalde 

segmenten een fixtieve tegenstroom van de door de collectorflow ver

oorzaakte stroming vormt, zodat voor een aantal segmenten verschil

lende s gelden. Als we bij de maximale flow het aantal segmenten en de 

rekenstap zodanig kiezen dat s = 1 is, moeten we ons ervan bewust 

blijven, dat de minimum s die op kan treden veel lager kan zijn en 

als Fe ~ Fd zelfs tot nul kan naderen. Bij constante Fe en Fd kan dan 

uit figuren zoals 3.17 worden afgelezen hoe groot het aantal segmenten 

en de bijbehorende rekenstap moeten zijn om met minimale rekeninspan

ning, aan de gestelde nauwkeurigheid te kunnen voldoen. 

Een voorbeeld : we willen met een nauwkeurigheid van 1 % weten wat 

de opbrengst is van een systeem met een vatgrootte van 50 kg, een Fe 

van 15 kg/uur en een Fd van 5 kg/uur. We kiezen bij Fe = 15 kg/uur 

de S waarde gelijk aan 1. Hieruit volgt dat : 6t~N= 200 (6t in minuten). 

We kunnen nu voor de minimum flow de s waarde bepalen, in dit geval 

gelijk aan 0,33, Kiezen we nu diewaarden van6t en N die voldoen aan 

6t.N= 200 en waarbij de B = 0,33 kurve nog binnen de 1 % grens met de 

6t-kurve snijdt, dan wordt met minimale rekeninspanning aan de nauw

keurigheidseis voldaan. De keus valt hier op een rekenstap van 10 
minuten en een aantal segmenten van 20. Voor andere maximale debieten 

moeten analoge figuren worden geconstrueerd. 
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Voor het box discretisatieschema zijn rekenstappen toegestaan waar

bij $ > 1 wordt. Hierdoor kan een kortere totale rekentijd worden gere

aliseerd en door de grotere flexibiliteit in de keuze van de rekenstap 

kan deze makkelijker worden aangepast aan gediscretiseerde ingangs

signalen. De gevoeligheid voor variaties in s is bij dit schema duide

lijk groter dan bij vatroutines gebaseerd op het upstream-schema 

(zie figuur 3.17 en 3.18). Dit is te zien aan de stijlere hellingen 

van de S-kurven. De keuze van het aantal segmenten en de grootte van 

de rekentijdstap kunnen op analoge wijze als bij het upstream-schema 

verkregen warden. Er is echter een belangrijk verschil. Door voor de 

gemiddelde flow, en niet voor de maximale, de waarde van S gelijk aan 

1 te kiezen, kunnen we de nauwkeurigheid verhogen. Of als daar geen 

behoefte aan is kan de rekentijdstap worden vergroot of het aantal 

lagen warden verminderd, waardoor de rekeninspanning verder wordt ver

kleind. Analoog aan de redenering voor het expliciete upstream-schema 

kiezen we hier voor dezelfde omstandigheden ook een N en 6t. Bij 

S = 1,5 voor Fl en S = 0,5 voor Fl . mag N = 10 en 6t = 10 minuten max min 
zijn. 

Over de tot nu toe gedane simulaties kunnen we in dit opzicht het 

volgende opmerken : 

De tot nu toe uitgevoerde simulaties zijn meestal gedaan met 30 seg

menten en een rekenstap van 1 minuut. De maximale flow in het vat 

varieerde, de grootste waarde was 50 kg/uur, de gemiddelde ca. 15 kg/uur. 

Bij een vat met een grootte van 50 kg en een Fd van ca. 5 kg/uur levert 

dit S-waarden van 0,5 en 0,15. Voor de minimale S geldt voor beide de 

waarde 0,05. Dit betekent dat als de nauwkeurigheid van de simulaties 

1 % moest zijn, de rekenstap voor de gemiddelde flow op ongeveer 10 

minuten en het aantal lagen op 20 stuks gekozen zouden mogen worden. 

De conclusie die hieruit te trekken valt is dat de uit de simulaties 

verkregen getalwaarden welliswaar correct zijn, maar dat de ervoor 

verrichtte rekeninspanning 15 keer te groat is geweest. 

Voor stuurstrategieen, zoals de momentane sturing, die bij voort

during hun debiet aanpassen is het zinvol om binnen een simulatie

periode de rekenstap zodanig aan te passen dat de s-kurven binnen het 

nauwkeurigheidsgebied blijven snijden met de 6t-kurven. Dreigt B te 

klein te worden dan moet de rekenstap worden vergroot etc. 

Voor dit doel is het beter een figuur op te zetten waar als constante 

niet de maximale flow wordt gekozen zoals in figuur 3.17 en 3.18, maar 



- 59 -

het aantal lagen als constante aan te nemen, zodat onmiddelljjk de nodige 

rekenstap veranderingen kunnen worden afgelezen. 

Naast een andere wijze van discretiseren is een alternatieve 

manier om de rekeninspanning te verkleinen toegepast. Er is een vatroutine 

in Macro ge~aakt,assemblertaal van de PDP-11, in plaats van het veel 

langzamere Fortran, waardoor een ca. viermaal snellere routine is ont

staan. Deze Macro-versie wordt nu default bij de ZES simulaties gebruikt. 

Voor een listing van deze versie zie bijlage 3. 

Resumerend mogen we stellen dat de nu voorhanden zijnde vat

routines, die gebaseerd zijn op het expliciete upstream-schema, een

voudig in het gebruik zijn en bij een juiste keuze van tijd en plaats

discretisatie goede, betrouwbare resultaten leveren. 

Het ook bruikbare boxdiscretisatieschema zal leiden tot een complex 

vatalgorithme,dat gezien de resultaten met het testprogramma niet 

nauwkeuriger maar misschien iets sneller kan zijn. 

Enige reserve moet in acht worden genomen bij het toepassen van grote 

rekenstappen. 

3.2.3. Oplossen met hogere orde integratie-methoden 

3.2.3.1. Toepassing op het segmentenmodel 

Aanleiding tot deze paragraaf was de veronderstelling dat het toe

passen van hogere orde integratie-methoden misschien tot een nauwkeu

riger of gelijk resultaat zou kunnen leiden met minder rekeninspanning. 

Er zouden misschien grotere tijdstappen en/of minder segmenten gebruikt 

kunnen worden bij toepassing van deze methoden. Er werd gedacht aan 

integratie-methoden zoals Adams-Bashfort, Adams-Moulton en Runge-Kutta. 

Pogingen om een van deze methoden toe te passen op de vatroutine in 

de plaatsrichting, stuiten op ernstige moeilijkheden. De redenen hier

voor zijn : 

1. De plaats voor de in- en uitlaat wordt bepaald door de vattempera

turen. Hierdoor moeten alle impliciete met~oden (Adams-Moulton), 

iteratief worden opgelost. 
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2. Bij het passeren van in- of uitlaat onstaan in de afgeleide dis

continuiteiten, die door de meerstapsintegratie-methoden moeilijk 

verwerkt kunnen worden. 

3. Runge-Kutta mathoden vragen oplossingswaarden op plaatsen, halve 

lagen en kwart lagen, die niet bestaan. Ook deze heeft last van de 

voornoemde discontinuiteiten in de afgeleiden. 

Hogere orde methoden kunnen behalve in de plaats ook in de tijd worden 

toegepast. Het bleek relatief eenvoudig de eerder genoemde methoden in 

de tijd toe te passen. In de plaats bleef het simpele upstream-schema in 

gebruik • De resultaten waren echter bedroevend. In plaats van dat de 

oplossingen nauwkeuriger werden, nam de onnauwkeurigheid juist toe. 

Waarom ? Het bleek dat de hogere orde methoden hun werk goed deden. 

Ze beschouwden een segment als een eerste orde systeem, waarvoor geldt: 

dT. 
~ 
dt 

in 

= 'iiil (Tin - Tj) 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt 

T. = T. + (T.(0)- T. )e-mt/mi 
J in J in 

waarin Tj(o) de oorspronkelijke waarde van Tj. 

(3.42) 

(3°43) 

Het blijkt dat de hogere orde integratie-methoden deze oplossing 

gaan benaderen. Dit is echter foutief. Het segment gedraagt zich niet 

als een eerste orde systeem, maar als een register dat lineair in de 

tijd wordt volgeschoven met het nieuwe water (zie figuur 3.19). 

Hoe beter nu de e-macht wordt benaderd, hoe groter de afwijking van 

het in werkelijkheid lineaire profiel is. 

T. ( 0) 
J 0 

; 
I 

_/l 

echte waarde 

I 
/ 

tijd 

Figuur 3.19 Oplopen van de segmenttemperatuur in de tijd en 
zijn hogere orde benadering 
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3.2.3.2. Conclusie 

We mogen concluderen dat het niet onmogelijk is hogere orde 

integratie-methoden toe te passen in de plaats richting maar wel 

erg moeilijk. Het toepassen zal gepaard gaan met een ongetwijfeld 

grotere rekeninspanning. Dit is strijdig met het streven en moet 

daarom worden verworpen. 

Het toepassen van deze methoden in de tijd blijkt een grotere 

afwijking van de werkclijke waarde op te leveren dan de tot nu toe 

gebruikte eerste orde benadering (expliciete upstream-methode). 

Ook dit is strijdig met de doelstelling en moet verworpen worden. 
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3.3. Het registermodel 

Inleiding 

Het registermodel is een mathematisch model van een gelaagd opslag

va t zoals gebruikt bij een zonne-energiesysteem. Het model kent niet 

aan elke plaats een temperatuur toe maar koppelt aan bepaalde tempera

tuur~intervallen de massahoeveelheden die deze temperatuur bezitten. 

De plaatsen van de massahoeveelheden in het vat worden in volgorde van 

oplopende temperatuur toegewezen, maar zijn van ondergeschikt belang. 

Dit registermodel is bedoeld als een alternatief voor het tot nu 

toe gebruikte segmentenmodel (zie 3.2.). Binnen het registermodel 

treedt geen temperatuursvereffening op, zoals door de segmentering 

in het lagenmodel wordt geinduceerd. Door het discretiseren van de 

temperaturen wordt zelfs een negatieve vorm van temperatuursvereffening 

veroorzaakt. (De opsplitsing van hoeveelheden vloeistof met een be

paalde temperatuur in twee evenredige gedeelten, met elk een van de 

mogelijke discrete temperaturen.) Het model gaat zich hierdoor gedragen 

alsof het uit oneindig veel lagen is opgebouwd, die elk een van de 

mogelijke discrete temperaturen hebben. Ook in het registermodel is 

geen rekening gehouden met de warmtegeleiding en soortgelijke effecten 

die in zo'n opslagvat kunnen optreden. Naast de supergelaagde eigen

schap is een bijkomend voordeel van dit model een significantc ver

korting van de rekentijd doordat het niet elke rekenslag alle registers 

hoeft aan te passen (in tegenstelling met het segmentenmodel, die wel 

alle laagtemperaturen opnieuw moet berekenen). Het registermodel kan 

zich beperken tot die r~gisters waarin iets veranderd is door in- of 

uitvoer. 

3.3.1. Toepasbaarheid van het registermodel 

Het registermodel is door zijn andere wijze van discretiseren niet 

minder algemeen toepasbaar dan het segmentenmodel, op twee aan elkaar 

verwante uitzonderingen na. 

1. Omdat de plaats in het vat alleen afhangt van de temperatuur is 

het onmogelijk om met dit model vaten waarin temperatuurinversie 

optreedt te simuleren. 
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2. Een vat dat geen flexibele ingang, maar een inlaat op een bepaalde 

plaats bezit, kan niet met dit model worden beschreven. Vaste 

uitgangen zijn geen probleem, omdat men wel weet welk water zich 

daar bevindt. 

Het in het vat aanbrengen van een diffusieterm is niet onmogelijk, het 

is echter wel moeilijk. Er moet dan een algorithme worden ontwikkeld, 

dat afhankelijk van de inhoud van en het temperatuursverschil met het 

eerste met vloeistof gevulde naburige register, een hoeveelheid vloei

stof uit beide registers mengt. Deze hoeveelheid kan daarna in het 

bij de mengtemperatuur horende register warden geplaatst. Deze proce

dure is echter tijdrovend waardoor een mooi aspect van het registermo~ 

del, zijn snelheid, verloren gaat. 

Verder moeten een aantal speciale maatregelen worden getroffen die bij 

het segmentenmodel automatisch verwezenlijkt zijn. 

a. Er moet bij de berekening van To, de ingangstemperatuur van de col

lector, rekening gehouuen warden met de hoeveelheid water die uit 

het vat gehaald moet worden. 

b. Als het nodig is om naast het al te onttre~ken collectorwater, 

voor het distributiecircuit ook water uit het laagste register te 

onttrekken, moeten we een volgorde toepassen of een opdeling 

invoeren. Beide hebben voor- en nadelen. Een volgorde invoeren 

is fysisch niet juist, maar geeft wel de snelste en eenvoudigste 

oplossing. Het opdelen is wel juist maar moeilijk uitvoerbaar. 

Een alternatief kan het invoeren van een bodemsegment zijn. 

c. Aanpassingen van Fd en Td om overmaat te voorkomen kunnen niet 

met een simpele formule worden uitgevoerd. 

d. Hoogtes die voor sommige sturingen van belang zijn, zoals de hier

voor in hoofdstuk 2 besproken momentane sturing, worden niet meer 

impliciet bepaald, zoals bij het segmentenmodel door het opzoeken 

van de laag het geval is. Deze hoogte, feitelijk massa die onder 

de inlaat zit, moet berekend worden door de inhoud van de onder

liggende registers te sommeren. 

Een nadeel van het hele model is dat het een nieuwe wijze van denken 

vereist. 
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3.3.2. De implementatie van het model 

De temperatuur-registerschaal is gediscretiseerd in integerstappen 

van 1 °c. Hierdoor is de plaats in het array op eenvoudige wijze aan 

de temperatuur gekoppeld. Bij het afnemen of toevoeren van hoeveelheden 

water met niet gehele temperaturen, wordt gebruik gemaakt van twee 

lagen die in de juiste verhouding de temperatuur waargeven. B.v. als 
0 een temperatuur van 40,75 C door de collector wordt geleverd dan zal 

een kwart van de collectorflow in het 40 graden register worden opge

slagen en driekwart in het 41 graden register. Dit opsplitsen zou men 

als een omgekeerde temperatuursvereffening kunnen betitelen. 

In het flow-schema, figuur 3.20 en het programma (bijlage 1), kun-

nen we drie onafhankelijke delen van de subroutine onderscheiden : 

a. de bodem van het vat (T-stuk), 

b. het collector of Fe gedeelte en 

c. het demand of Fd gedeelte. 

De drie delen worden in deze volgorde in het program.ma doorlopen. 

Binnen een rekenstap kan bij het demand gedcclte recirculatie optreden. 

Dit verschijnsel doet zich voor als in een overmaatsituatie de vraag

temperatuur gemaakt wordt door opmenging van een te warme vatwater

hoeveelheid met het eigen retourwater, als dit tenminste niet door de 

collector wordt verbruikt. 

Doordat in het registermodel de waterhoeveelheden via verschil

lende wegen kunnen worden veranderd, berekent het programma 

tevens de hierdoor toe- of af gevoerde warmtehoeveelheden. 

ad a. De bodem van het vat 

Doordat het vat is uitgerust met een T-stuk kunnen zich twee 

situaties voordoen 

1. Fe - Fd < 0, er komt dan water het vat binnen en wel met een 

temperatuur gelijk aan de retourtemperatuur van de demandflow. 

In het betreffende register wordt Fd - Fe opgeteld bij de 

reeds aanwezige hoeveelheid. 

2. Fe - Fd > 0, er verdwijnt nu water door de bodem van het vat 

naar buiten, dit is het water met de laagste temperatuur. In 

het onderste gevulde register moet de aanwezige hoeveelheid 



START VAT 

Fr=Fc-Fd 

Tl(n+1)+xFc 
Tl(n)+(1-x)F 
c+Fc(Tc-Tr) 

,--~~~~~~~~~-t-""....,NH + 

Fr-Frl.Xh 
-Tl(NL) 

Tl NL =0 

Fr-Frh.Xl 
-Tl(NH) 

Tl NH =0 

ja 

ja 
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Tl register array 
Fr - te verrekenen hoeveelheid 
NH - hoogste mengregister 
NL - laagste mengregister 

Ntop - hoogste register met massa ~ ol 
Frl - fractie te verrekenen van 

register NL 
Q 0,1,Fr rh fractie te verrekenen van 

Qc = Qc - Q register NH 

.. 

over loop 

Xl mengfractie uit register NL 
Xh - mengfractie uit register NH 

Qd < gewenst 

Q(NL,-1,Fr) 
Qd=(Tds-Tr)(Fd-Fr)+Q 

Qd > gewenst 

Q(NH-1,1,Fr) 

Qd=(Tds-Tr)(Fd-Fr)+Q 

Qd = gewenst 

Tl(NL) - Xl 
Tl (NH) - Xh 

Qd=(Tds - Tr)Fd 

STOP VAT 

nee Figuur 3.22 Flowschema registermodel 
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warden verminderd met Fe - Fd of als dat niet mogelijk is, 

omdat de aanwezige hoeveelheid te klein is, wordt het register 

geheel geledigd en wordt het daaropvolgende register verminderd 

met de nog te verrekenen hoeveelheid. Als dit ook niet mogelijk 

is, dan het daaropvolgend register enzovoort totdat de hoeveel

heid Fe - Fd verrekend is. 

ad b. Het collector of Fe gedeelte 

Dit is verreweg het eenvoudigste gedeelte. Een binnenkomende Fe 

met een temperatuur Tc, voorgesteld als n+x°C (n het getal voor 

de komma en x de fraktie erachter), wordt verdeeld over de registers 

n en n+1 in de verhouding 1-x en x. 

ad c. Het demand of Fd gedeelte 

In dit gedeelte wordt een hoeveelheid water, Fd, afgenomen met een 

temperatuur Td. Als deze temperatuur constant is, zal de voorraad 

water van deze temperatuur snel op zijn. Er kunnen zich drie situaties 

voordoen als de gezochte temperatuur niet aanwezig is : 

1. Er is geen water dat warmer is dan Td. In dit geval is het on

mogelijk aan de gevraagde warmtebehoefte te voldoen (in figuur 3.20 

de tak van Qd < gewenst). Het warmst aanwezige water wordt nu 

aan het vraagcircuit geleverd. In het model worden van boven 

naar ender alle registers geleegd totdat totaal een hoeveelheid 

gelijk aan de te verrekenen massa is verwijderd. 

2. Er is geen water dat kouder of even warm als Td is. De nu 

geleverde warmtehoeveelheid zal de gevraagde hoeveelheid over

treffen (in figuur 3.20 de tak van Qd > gewenst). Het koudst 

aanwezige water wordt nu geleverd aan het vraagcicuit. In het 

model worden van ender naar boven de registers geleegd totdat 

totaal een hoeveelheid geltjk aan de te verrekenen massa is ver

wij derd~ 

3, Er is zowel water dat kouder als water dat warmer is als de ge

vraagde temperatuur Td. Het is in dit geval mogelijk om door 

menging uit het dichtsbijzijnde te warme en te koude register 

een hoeveelheid water samen te stellen met temperatuur Td. Dit 

wordt van de te verrekenen hoeveelheid afgetrokken en uit de 

betreffende registers verwijderd. Is er dan nag altijd warmer 

en kouder water als de gevraagde temperatuur Td, dan herhaalt 

zich het proces totdat de gehele hoeveelheid water Fd met 

temperatuur Td is geleverd (in figuur 3.20 de tak van Qd = ge-
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wenst) of totdat er geen warmer of kouder water meer is waardoor 

men weer met geval 1 respectievelijk geval 2 verder moet gaan. 

Dit zijn drie manieren om de vatroutine te beeindigen. Eindigt men 

met situatie 1 dan hebben we met bijstook te maken, in situatie 2 

met overmaat en in geval 3 wordt gewoon geleverd wat gevraagd is. 

Omdat in zowel ad a. bij situatie 2 als in ad c. bij de gevallen 

1 en 2 een soortgelijk rekenproces, het successievelijk verrekenen 

van een aantal lagen totdat voldoende is afgenomen, moet worden uit

gevoerd, is dit gedeelte in een aparto functie-routine opgenomen. 

In figuur 3.21 is hiervan het flow-schema getekend. 

START FUNCTION 

Q N,I,F 

N=N+I 

ja 

F-Tl(N) 
nee Tl(N)=O 

Q+Tl(N)(N-1) 

STOP FUNCTION 

Figuur 3.21 Flow-schema functie Q(N,I,F) 
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3.3.3. Aanpassing bij ZES 

Het bestaande ZES-programmapakket is een modulair opgebouwd simulatie

pakket, dat gebaseerd is op het segmentenmodel. Om het registermodel 

aan dit pakket te kunnen koppelen, kan niet alleen volstaan worden met 

het verwisselen van de vatroutines. Ook in het functieblok, dat functies 

bevat die sterk afhankelijk zijn van het gebruikte vat, zoals de bere

kening van de collectoringangstemperatuur (To), de initialisering van 

het vat en de bepaling van de demandtemperatuur (Td), moeten stukken 

worden vervangen. 

De voornaamste wijzigingen zijn 

1. In het hoofdprogramma, dat volledig gebaseerd is op het segmentcn

model, worden de laagtemperaturen bij de start van een run geini

tialiseerd. Deze initialisatie dient ook voor het registermodel te 

geschieden. In het hoofdprogramma wordt bij de initialisatie de 

subroutine CNSTN, die in het functieblok is opgenomen, aangeroepen 

om eventueel een aantal constanten te berekenen. In deze subrou

tine is de initialisering van het registermodel opgenomen. 

2. Omdat het vat is uitgerust met een T-stuk, wordt bij het segmenten

model de collectoraanvoertemperatuur To bepaald (zodra Fe > Fd) 

door de retourwaterflow te mengen met de flow nodig uit het opslag

vat. Bij het segmentenmodel wordt hiertoe de retourwatertemperatuur 

met de bodemtemperatuur van het vat verrekend. Dit kan in een regis

termodel met grotere nauwkeurigheid gedaan worden. De To kan bij 

dit model berekend worden door de gemiddelde temperatuur (T ) uit 
v 

te rekenen van de flow die uit het vat gehaald moet worden (ook 

weer alleen als Fe > Fd) en dit weer in de juiste verhouding te 

verrekenen met de retourwatertemperatuur. 

T Fe - Fd T Fd T 0 = Fe v + Fe r (3.45) 

Hiertoe is de To-function, FNCTO(Flow), herschreven voor het 

registermodel, ook deze bevindt zich in het functieblok. 

3. Om doublures in de programmateksten te voorkomen worden de toe

en afgevoerde warmtehoeveelheden in de vatroutine berekend. 

In de dagroutine kan nu worden volstaan met het optellen van deze 

hoeveelhedcn. De overmaat en bijstook worden bepaald uit het ver

schil van de doorhet demandcircuit gevraagde en de door het vat 

geleverde warmtehoeveelheden. 
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4. In het huidige pakket wordt bij de uitvoer gebruik gemaakt van de 

laagstructuur d.w.z. het is mogelijk een aantal laagtemperaturen 

benevens de top- en bodemtemperatuur uit te laten printen. Om deze 

uitvoermogelijkheden te kunnen handhaven is een subroutine, genaamd 

SEGMOD, geschreven die de getallen uit het registermodel omzet in 

laagtemperaturen en tevens de bodem- en toptemperatuur berekent. 

Deze subroutine wordt telkens als er om uitvoer van deze tempera

turen wordt gevraagd aangeroepen. De aanroepen worden alleen in 

de dagsubroutine gedaan. (zie bijlage 2) 

3.3.4. Gebruik van het registermodel bij ZES 

Bij het gebruik van de vatroutine moet de gebruiker er rekening 

mee houden dat uit praktische overwegingen, vastgelegdo maximale grootte 

van de array's, de opslagtemperatuur beneden een maximum van 120°c 

moet blijven. Alle energie die met een hogere temperatuur wordt gecol

lecteerd, wordt in de vatroutine niet in rekening gebracht, niet opge

slagen en niet bij de collectoropbrengst bijgeteld. 

In verband met de voor ZES nodige aanpassingen dienen bij het gebruik 

van het registermodel niet de normaal gebruikte files DAY en FUNC te 

worden gekozen, maar hun aangepaste versies DAYR en FUNCR. Samen met 

IO, IOM, CNTRLx, ROUT, CRITx en natuurlijk VATR kunnen deze dan een 

taak vormen die het registermodel gebruikt. De juiste files worden 

automatisch gekozen als gebruik wordt gemaakt van het commando-file 

ZESGEN, w.aarmee alle ZES programma's kunnen worden samengesteld. 

(zie bijlage 4) Alle bij ZES nu mogelijke regelaars kunnen ook bij het 

registermodel worden gebruikt met uitzondoring van CNRTL2, de momentane 

sturing · van hoofdstuk 2. Deze werkt met de hoogte van de waterinlaat 

in het segmentenmodel, aanpassing is wel mogelijk maar nog niet uitge

voerd. 
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3.4. Conclusies numerieke modellen 

De veronderstelling dat berekeningen alleen met een hogere nauw

keurigheid uitgevoerd kunnen worden ten koste van een grotere reken

inspanning, is verworpen. Uit het onderzoek bleek dat door een slim.me 

keuze van de rekenstap en het aantal segmenten, zelfs met relatief 

grote rekenstappen en weinig segmenten een evengrote of grotere nauw

keurigheid bereikt kan worden, zodat de rekeninspanning zelfs af kan 

nemen. De basisgrootheid voor de nauwkeurigheid en het goed stabiel 

functioneren van de vatroutines blijkt de S te zijn. 

S =Fl.tit .N/Mv (3.46) 

Direct is te zien dat de S voor grote rekenstappen met weinig lagen 

even groot is als voor kleine rekenstappen met veel lagen. Enige 

voorzichtigheid is geboden bij het toepassen van grote rekenstappen. 

De fout die gemaakt wordt doordat het ingangssignaal en het inlaat

niveau constant bl~ven, kunnen bij grote rekenstappen de nauwkeurig

heid van de simulaties aantasten. 

Het toepassen van hogere orde integratietechnieken bleek in de 

plaatsrichting ernstig bemoeilijkt door de flexibele in- en uitlaat 

en in de tijdrichting een onzinnige zaak. Het toepassen van deze 

methoden moet daarom worden ontraden. 

Door de discretisatiegrenzen in het vat niet vast maar flexibel 

te kiezen zowel in plaats als in tijd, "rubbere" segmenten, kunnen we 

steeds met omstandigheden rekenen waar-.roor we de exacte oplossing van 

de differentiaalvergelijking kennen. We kunnen nu vanaf een bepaald 

moment rekenen met de hoeveelheid water die zich in zo'n segment 

bevindt tot het tijdstip waarop er iets binnen het segment verandert. 

Tijdens zo'n rekenperiode veranderen de grenzen van het segment voort

durend van plaats. De inhoud van het segment blijft echter constant. 

Leggen we de inhoud en temperatuur van zo'n segment nu vast en wordt 

de plaats van het segment bepaald door de segmenten zo te rangschikken 

dat een monotoom stijgende reeks temperaturen in het vat ontstaat, dan 

hebben we de basis voor het tweede model, het registermodel, gelegd. 

Door voor het registermodel de temperatuurdiscretisatie fijn genoeg 

te kiezen kan elke gewenste nauwkeurigheid worden behaald, ongeacht 
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de in- en uitgaande stromen. Behalve die grotere nauwkeurigheid waar

mee het registermodel de differentiaalvergelijking beschrijft, is het 

model oak snel. Het hoeft niet bij elke rekenGlag voor ieder register 

opnieuw de inhoud te bepalen. De berekeningen kunnen beperkt blijven 

tot die registers waarin veranderingen zijn opgetreden door de in- of 

uitgaande stromen. 
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4. KLEIN'S CUDE MODEL (tot en met TYPE 4) 

4.1. Inleiding 

Voor het berekenen van zonne-energie-installaties is een uitge

breid simulatiepakket voorhanden, ontwikkeld door Klein c.s. (10). 

Het pakket is gebaseerd op het segmentenmodel. Met dit pakket zijn 

wereldwijd vele simulatie-onderzoeken gedaan. Dit pakket berustte 

echter tot en met de vierde generatie op de foutieve veronderstelling 

dat de opgaande en neergaande vloeistofstromen in het opslagvat 

gescheiden verrekend kunnen warden. 

Er bestaan echter geen twee vloeistofstromen maar slechts een, die of 

naar boven of naar beneden gericht is. De verrekening van de bijbe

horende energieen dient daarom niet gescheiden maar gecombineerd te 

geschieden. Pas in de vijfde generatie (vanaf oktober 1977) van het 

pakket is de fout in het model hersteld. 

Klein schrijft hier over 

"The previous TYPE 4 model assumed that there is no internal 

mixing of the fluid streams flowing up from the bottom of the tank 

and down from the top before they enter each segment." 

"An alternative assumption, employed in this model (betreft de nieuwe 

versie), is to assume that the fluid streams flowing up and down are 

fully mixed before they enter each segment." 

Over de gevolgen van de in de voorgaande versies gemaakte fout 

wordt niets vermeld, maar over de verbeterde versie schrijft Klein 

"It has been found that this latter assumption generally permits 

a higher degree of stratification than the former and yields results 

which agree well with experimental measurements." 

Geprobeerd wordt om in de volgende paragrafen een wat betere 

indruk voor de door Klein gemaakte fout te verkrijgen. 
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4.2. Berekening van de vattemperaturen 

Om een indruk te krijgen van de gemaakte fout berekenen we eerst 

de warmteinhoudsverandering van een laag zoals die door Klein oor

spronkelijk gedaan is. Stel een laag j, zie figuur 4.1, waardoor zowel 

een fietieve opwaartse stroming (Fd) 
j + 1 als een f ietieve neerwaartse stroming 

(Fe) gaat. Klein berekende dan de 
Fe Fd 

warmteinhoudsverandering van die 

j laag ten gevolge van die stromin-

gen volgens . . 
Fe Fd 

j - 1 

Figuur 4.1 Klein's model 

( 4. 1) 

Bij de reele stroming die optreedt moeten we drie gevallen onder

seheiden. Die waarbij Fe > Fd, die waarbij Fe < Fd en het geval dat 

Fe = Fd. Er vindt in dit laatste geval geen stroming plaats in het 

j-de segment. 

j + c j + ) 
Fe - Fd Fd - Fe 

j j 

Fe - Fd Fd - Fe 

-; -u j - 1 

Het geval Fe > Fd Het geval Fe < Fd 

Figuur 4.2 Correete stromingsmodellen 
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Uit figuur 4.2 kunnen we dan aflezen wat de werkelijke warmteinhouds

veranderingen van laag j zou moeten zijn voor de drie te ondersehei

den gevallen. Er geldt 

a. Als Fe > Fd : een stroom naar beneden ter grootte Fe - Fd zodat 

(4.2) 

b. Als Fe = Fd er is dan geen stroming in laag j zodat 

0 (4,3) 

e. Als Fe < Fd een stroom naar boven ter grootte Fd - Fe zodat 

QJ. = y ( Fd - Fe) ( T . 1 - T . ) 
J- J (4.4) 

Klein rekent met (4.1) hetgeen nooit het eorreete resultaat geeft, 

tenzij het temperatuurprofiel toevallig zodanig is dat (4.1) identiek 

wordt met de juiste vergelijking. 

Om de prof ielen ter hoogte van laag j te karakteriseren voeren we 

de tweede afgeleide ter plaatse in als : 

a-fr 
dx:i. 

T . 1 - 2T . + T . 
1 .J+ .J J-

x.l.. 
(4.5) 

Voor een lineair profiel is deze tweede afgeleide gelijk aan nul. 

Door de diseretisatie-grootte (6x) te normeren wordt de tweede 

afgeleide naar de laagdikte gelijk aan : 

4.3, Grootte van de gemaakte fout 

Om een indruk te krijgen van de grootte van de gemaakte fout 

zullen we de versehillen tussen de eorreete en de door Klein gebruikte 

methode besehouwen; hiervoor trekken we de beide Q.'s van elkaar af. 
J 
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. . 
= Q.(Klein) - Q.(eorreet) 

J J (4.7) 

wat voor (4.1) minus (4.2) geeft : 

QfJ" = yFd(T. 1 - 2T. + T. 1), voor Fe> Fd J+ J J- (4.8) 

en voor (4.1) minus (4.4) 

(4.9) 

Invullen van 

(4.10) 

in (4.8) en (4.9) geeft de fout in de temperatuursverandering per 
tijdstap weer 

TfJ" = yFd(T. 1 - 2T. + T. 1)/C. , voor Fe> Fd J+ J J- J 

TfJ" = YFe(T. 1 - 2T. + T. 1)/C., voor Fe< Fd J+ J J- J 

We defini~ren nu een T up en Tdown 

T = C ./yFe up J 

dan kunnen (4.11) en (4.12) gesehreven worden als 

1 
(TJ.+1 - 2TJ. + TJ._ 1 ) als Fe> Fd 

T down 

1 

T Up 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

Voor de krommes van figuur 4.3 en figuur 4.4 zijn de volgende 

relatieve temperaturen voor de lagen gekozen 

(T. is als nulpunt gekozen) 
J 
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1. 
prof iel Tj+1 T. 1 dT/dx"' 

J-

a. hol 15 0 15 

b. hol 10 -5 5 

c. lineair 7,5 -7,5 0 

d. bol 5 -10 -5 

e. bol 0 -15 -15 

a 

1 

15 

10 

'down'Tfj 5 
b 

<down 
c 0 gebied Fd 

Fc(kg/uur) 

-5 d 

-10 

-15 f 
e 

Figuur 4,3 De absolute fout in de laagtemperatuurverandering per uur. 

In figuur 4.3 is de absolute fout in de laagtemperatuurverandering 

per uur graf isch weergegeven als functie van Fe voor verschillende 

vatprofielen. 

Na het substitueren van(4.10) in de formules (4.2) en (4.4) kunnen . . 
we de relatieve fout Tf./T.(correct) berekenen door voor Fe> Fd 

J J 
(4.14) te delen door (4.2) en voor Fe< Fd (4.15) door (4.4). 

Na wat vereenvoudigen geeft dit : 
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Tfj Fd T. 1 - 2T. + T. 1 J+ J 1- ,als Fe> Fd (4.16) I 

T. (Fe - Fd) Tj+1 - T. 
J J 

en 

Tfj Fe Tj+1 - 2T. T. 1 ,] 1- ,als Fe< Fd (4.17) = I 

T. (Fd - Fe) T. - T. 1 J J J-

kromme a 
300 

I 200 

Tf.i (%) 
T. 100 b 

J 

Fd 
Fe(kg/uur) 

-100 A 

-200 l I 

d 

I 

-300 l I 

I 

I 

\ 
\ 

kromme e in oo 

I I 
I 

Figuur 4,4 De relatieve fout in de snelheid van temperatuursverandering 

In figuur 4,4 zijn deze relatieve fouten uitgezet tegen het eolleetor

debiet. We zien als het colleetordebiet gelijk is aan het debiet door 

het distributiesysteem (Fe = Fd, T = 'd ) een asymptoot optreden. up own 
Dit ligt voor de hand omdat in de betreffende lagen dan geen stroming 

plaats vindt, dus T.=0 in die lagen. Zulks in tegenstelling tot Klein 
~ 

die alleen dan een T.=0 krijgt als het vatprofiel lineair is. 
J 

De profielen zijn niet extreem gekozen en zullen bij een gering 

aantal lagen vaak grater zijn. 



- 78 -

4,4, Conclusie 

De in het oorspronkelijke rekenmodel van Klein gemaakte fout heeft 

tot gevolg dat - afhankelijk van het profiel in het vat - er per 

rekenstap hogere of lagere temperaturen worden bepaald dan in werkelijk

heid het geval moet zijn. De warmtebalans van het vat blijft als ge

heel kloppen. Dus gemiddeld over de hoogte blijft Klein correct. 

De fout heeft daarom alleen betrekking op het temperatuurprofiel in 

het vat. Zo zullen bij een willekeurig profiel de temperaturen van de 

lagen afwijkingen, t.o.v. hun correcte waarde, krijgen die een zodanige 

richting hebben dat het oorspronkelijke profiel wordt tegengewerkt 

( zie de figuren 4,3 en 4.4). 
Door deze fout treedt binnen het vat een schijnbaar grotere diffusie 

op dan het geval zou moeten zijn. Hierdoor wordt de gelaagdheid in 

ernstige mate verstoord. De collectoringangstemperatuur, To, zal 

hierdoor te hoog worden vastgesteld, waardoor de collectoropbreng

sten lager zijn dan met een correct model. 
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Tabel 2.2 Momentane sturing (Td = 40 ~' Fc(max) 50 kg/uur) 
Standaard vorm - dag type 1 

alfa 0,75 1'00 1, 25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 

IQc 9,61 10,15 10,45 10,44 10,51 10,55 10,49 10,47 10,46 
(MJ) 
IQv 8,11 8' 12 8' 10 8,48 8,47 8,46 8,49 8,48 8,43 
(MJ) 
IQb 0,53 0,52 0,54 0,56 0,59 0,62 o, 67 0,72 0,79 
(MJ) 
IQo 0,40 0,42 0,44 0,52 0,56 0,58 
(MJ) 
IFc 69,9 77 ,8 84,4 120,2 136, 3 149, 1 193,9 225,3 240,0 
(kg) 
tc 645 645 640 635 635 635 630 630 630 

(min) 

Tabel 2.3 Momentane sturing (Td = 40°c, Fc(max) 50 kg/uur) 
Standaard vorm - dag type 2 

alfa 0,75 1, 00 1'25 1,50 1'75 2,00 2,25 2,50 2,75 

IQc 5,84 5,87 5,89 5,89 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 
(MJ) 
IQv 5,77 5,80 5,80 5,80 5,79 5,79 5,78 5,78 5,77 
(MJ) 
IQb 2,87 2,84 2,84 2,84 2,85 2,85 2,86 2,86 2,87 
(MJ) 
IQo 
(MJ) 
I Fe 82,6 124,3 150,4 169' 1 184,4 197,7 209,6 220, 1 229,3 
(kg) 
tc 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

(min) 
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Tabel 2.4 Momentane sturing (Td = 40°c, Fc(max) 50 kg/uur) 
Standaard vorm - dag type 3 

al fa 0,75 1, 00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 

IQc 5,38 5,58 5,69 5,73 5, 73 5,68 5,63 5,62 5,60 
(MJ) 
IQv 5,36 5,55 5,64 5,67 5,66 5,58 5,50 5, 47 5,43 
(MJ) 
IQb 3,28 3,09 3,00 2,97 2,98 3,06 3' 14 3,17 3,21 
(MJ) 
IQo 
(MJ) 
IFc 57,2 62,2 67,2 71,5 76, 4 96,3 129,0 139, 9 156,2 
(kg) 
to 320 320 315 315 310 310 310 310 310 

(min) 

Tabel ~.5 Aan-/ uitsturing (Td 0 = 40.C, Fe variabel) 
dag type 1 Fe in kg/uur 

Fe . 5, 0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 50,0 

IQc 9,06 10,27 10,53 10,49 10,48 10,42 10,34 10,30 10,20 
(MJ) 
IQv 8' 12 8,09 8, 18 8,33 8,28 8,22 8,20 8' 18 8' 14 
(MJ) 
IQb 0,52 0,55 0,60 0,66 0,73 0,88 0,96 1'02 1 ' 14 
(MJ) 
IQo o, 14 0,35 0,37 0,46 0,52 o, 5.6 0,64 
(MJ) 
I Fe 54,2 80,6 106, 7 133,3 160,0 213,3 264,6 315,0 520,8 
(kg) 
to 650 645 640 640 640 640 635 630 625 

(min) 
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Tabel 2.6 Aan-/uitsturing 
0 

(Td = 40 C, Fe variabel) 
dag type 2 Fe in kg/uur 

Fe 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 50,0 

IQe 4,53 5, 14 5,49 5,71 5,83 5,88 5,90 5,90 5,90 
(MJ) 
IQv 4,53 5' 14 5,49 5,71 5,83 5,88 5,86 5,85 5,77 
(MJ) 
IQb 4,11 3,50 3,15 2,93 2,81 2,76 2,78 2,79 2,87 
(MJ) 
IQo 
(MJ) 
IFe 27' 1 40,6 54,2 67,7 81,3 108,3 135,4 162,5 270,8 
(kg) 
te 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

(min) 

Tabel 2.7 Aan-/uitsturing ( Td = 4o°C, Fe variabel) 
dag type 3 Fe in kg/uur 

Fe 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 50,0 

IQe 4,53 5' 14 5,49 5,67 5,71 5,65 5,61 5,58 5,53 
(MJ) 
IQv 4,53 5, 14 5,48 5,63 5,64 5,57 5,50 5,48 5,37 
(MJ) 
IQb 4, 11 3,50 3' 16 3,01 3,00 3,07 3' 14 3' 16 3,27 
(MJ) 
IQo 
(MJ) 
I Fe 27,1 40,6 54,2 66,7 
(kg) 

78,8 105,0 129,2 155,0 250,0 

te 325 325 325 320 315 315 310 310 300 
(min) 
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Tabel 2.8 Momentane sturing (Td = 40°c, Fe (max) = 50 kg/uur) 
Bedrijfstijd variatie (in min.)-dag type 1 

Li'T e -120 -90 -60 -30 0 +30 +60 +90 +120 

IQe 10,28 10;29 10,34 10,42 10,53 10,55 10,49 10,45 10,42 
(MJ) 
IQv 8,41 8,45 8,47 8,49 8,48 8,44 8,47 8,48 8,46 
(MJ) 
IQb 0,78 0,72 0' 67 0,65 0,63 0,60 0,59 0,58 0,57 
(MJ) 
IQo 0,55 0,52 0,50 0,50 0,47 0,40 0,42 0,42 0,39 
(MJ) 
I Fe 326,9 301,3 252,0 210,8 153,3 13 3' 1 124,7 117,7 103' 1 
(kg) 
te 630 630 630 630 630 645 650 650 650 

(min) 

Tabel 2.9 Momentane sturing (Td = 40°c, Fe (max) = 50 kg/uur) 
Bedrijfstijd variatie (in min.) - dag type 2 

6L -120 -90 -60 -30 0 +30 +60 +90 +120 e 

IQe 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,89 5,89 
(MJ) 
IQv 5,76 5,77 5, 77 5,78 5,79 5,80 5,81 5,82 5,84 
(MJ) 
IQb 2,88 2,87 2,87 2,86 2,85 2,84 2,83 2,82 2,80 
(MJ) 
IQo 
(MJ) 
I Fe 252,7 241,2 228' 1 213,7 198,3 182,1 165' 1 147,5 129,5 
(kg) 
te 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

(min) 
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Tabel 2.10 Momentane sturing (Td = 40°c, Fc(max) = 50 kg/uur) 
Bedrijfstijd variatie (in min.)-dag type 3 

D:r -, c -120 -90 -60 -30 0 +30 +60 +90 +120 

IQc 5,54 5,55 5,55 5,58 5,67 5,77 5,75 5,71 5,67 
(MJ) 
IQv 5,39 5,41 5,43 5,47 5,57 5,69 5,69 5,67 5,64 
(MJ) 
IQb 3,25 3,23 3,21 3' 17 3,07 2,95 2,95 2,97 3,00 
(MJ) 
IQo 
(MJ) 
IFc 220,7 205,3 187,9 154,8 100' 1 70,0 65,4 62,3 59,6 
(kg) 
tc 305 305 305 305 310 320 325 325 325 

(min) 

Tab el 2. 11 Momentane sturing (Td variabel, Fc(max) = 50 kg/uur) 
Variatie Td, bedrijfstijd +20 min. - dag type 1 

Td in°C 25 30 40 50 60 70 80 

IQc 11,27 10,99 10,57 10' 17 9,90 9,75 9,64 
(MJ) 
IQv 10,26 9,84 8,43 7,74 6,75 5,57 4,73 
(MJ) 
IQb 0,39 0,43 0' 61 0,97 1'89 3,07 3,91 
(MJ) 
IQo 2,37 1'63 0,40 0,07 
(MJ) 
I Fe 119,5 130,6 137' 1 168,0 17 6, 7 178,4 179,6 
(kg) 
tc 650 650 640 630 620 610 605 

(min) 
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Tabel 2.12 Momentane sturing (Td 40 C, Fc(max) = 50 kg/uur) 
Alf a aan Te gekoppeld - dag type 1 
Opbrengsten IQc in NJ - collectordebiet in kg 

E: -0,50 0 0,50 1'00 1, 50 2,00 2,50 3,00 

Alfa 
o,o IQc 7,49 9,51 10' 19 10,33 10,43 10,47 

IFc 38,6 60,7 72,6 113, 6 137,6 178,9 
0,5 IQc 8,57 9,92 10,37 10,44 10,46 10,50 10' 47 

I Fe 60' 1 10,8 80,6 123,1 160,8 188' 1 228,0 
1,0 IQc 10,13 10,44 10,50 10,48 10,50 10,48 10,46 

IFc 77,9 91'8 131 ' 1 174,2 200,3 235,2 270,2 
1,5 IQc 10,28 10,45 10,54 10,50 10,48 10,48 10,46 10,46 

IFc 84,5 113,3 138' 7 184,7 222,1 242' 1 280,4 296,5 
2,0 IQc 10,47 10,56 10,51 10,48 10,48 10,46 10,46 10,45 

I Fe 126, 1 146,2 193,5 232,3 249,4 287,7 303,6 331,2 
2,5 IQc 10,56 10,51 10,48 10,48 10,46 10,45 10,44 10,43 

IFc 154,5 202,5 239,5 259,4 294,2 312,3 336, 1 347,1 

Tabel 2. 13 Momentane sturing (Td = 40 C, Fc(max) = 50 kg/uur) 
Verband tussen Qd en alfa p. Qd + 'l.3 

p = 7' 5.10 en q = 1,30 

Qd alfa(exp.) IQc alfa(calc.) rel. fout (%) 

25 1'47 9,45 1'49 +1,4 
50 1,72 9,88 1 '68 -2,3 
75 1,90 10,27 1'86 -2,1 

100 2' 12 10,57 2,05 -3,3 
125 2,27 10,83 2,24 -1,3 
150 2,39 11'05 2,43 +1,7 
175 2,50 11'24 2,61 +4,4 
200 2,62 11 '41 2,80 +6,9 
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Tabel 3. 2 Simulatieresultaten 
IQc versus Beta (Fc.dt.N/Mv) 
Fd = 0 Fe = 15 kg/uur Mv = 50 kg 
Qs = 640 Watt dag type 1 

rekenstap aantal collectoropbrengst 
in beta lagen IQc in MJ 

minuten N upstream box(gefilterd~ 
IQc ti IQc (%) IQc ti IQc(% 

o, 10 20 9,135 -0,4 9,086 -0,9 
0,20 40 9,157 -0,2 9,139 -0,4 

1 0,25 50 9' 161 -0, 1 9, 148 -0,3 
0,49 99 9' 168 -0,04 9,164 -0,09 

0' 10 10 9,093 -0,9 8,998 -1,9 
0,25 25 9,148 -0,3 9,123 -0,5 
0,40 40 9,161 -0, 1 9, 148 -0,3 

2 0,50 50 9,165 -0,08 9' 156 -0,2 
0,75 75 9, 170 -0,02 9,166 -0,07 
0,99 99 9,171 -0,01 9' 171 -0,01 

o, 10 4 8, 967 -2,2 8, 773 -4,4 
0,25 10 9' 107 -0,7 9,045 -1'4 
0,50 20 9' 153 -0,2 9' 131 -0,4 

3 0,75 30 9,166 -0,07 9' 157 -0,2 
1'00 40 9, 172 9, 170 -0;02 
1,50 60 9, 183 +O, 1 
2,00 80 9, 189 +0,2 

o, 10 2 8,767 -4,4 8,642 -5,8 
0,20 4 8,989 -2,0 8,824 -3,8 
0,25 5 9,035 -1,5 8,912 -2,8 
0,50 10 9,129 -0,5 9,087 -0,9 

10 0,75 15 9,159 -0, 1 9' 141 -0,3 
1'00 20 9,170 -0,02 9' 167 -0,05 
2,00 40 9,206 +0,4 
3,00 60 9,219 +0,5 
4,00 80 9,225 +0,6 

o, 10 1 8,408 -8,3 6,788 -26,0 
0,30 3 8,958 -2,3 8, 762 -4,5 
0,40 4 9,036 -1,5 8,913 -2,8 
0,50 5 9,083 -1,0 9,001 -1'9 
0,80 8 9,154 -0,2 9,126 -0,5 

20 1'00 10 9,172 9,165 -0,08 
2,00 20 9,242 +0,8 
4,00 40 9,279 +1,2 
6,00 60 9,291 +1 '3 
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Vervolg tabel 3.2 

rekenstap aantal collectoropbrengst 
in beta lagen IQ,c in MJ 

minuten N upstream box(gefilterd) 
IQ,c l>IQ,c(%) IQ,c l>IQ,c(%) 

0,15 1 8,450 -7,9 6,970 -24,0 
0,30 2 8,856 -3,4 8,580 -6,5 
0,45 3 9,008 -1'8 8,851 -3,5 
0,60 4 9,087 -0,9 9,000 -1,9 

30 0,75 5 9,134 -0,4 9,085 -0,9 
0,90 6 9,164 -0,09 9,139 -0,4 
1, 50 10 9,243 +0,8 
3,00 20 9,322 +1,6 
6,oo 40 9,362 +2, 1 

0,30 1 8,571 -6,6 7,433 -19,0 
0,60 2 8,997 -1,9 8,817 -3,9 
0,90 3 9,155 -0,2 9, 108 -0,7 

60 1,20 4 9,242 +0,8 
1,50 5 9, 328 +1,7 
3,00 10 9,488 +3,4 
6,00 20 9,556 +4,2 
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00C1 

0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
002'7 
0030 
0031 
0032 
0033 
0034 
0035 
003.s 
0037 
0038 
0039 
00 4·~) 
0041 
o,~i42 

0043 

0045 

0047 
(\ ,"", /! •;:) 
\...' ··~-' '"1' L.' 

004'7' 
005() 
0051 
0052 
0053 
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Vatroutine registermodel 

SUBROUTINE VAT 
c 
C *** OPSLAGVAT TEMPERATUUR REGISTER MODEL *** 
r ,, 

5 

10 

15 

20 

30 

35 

45 

COMMON /VAT1/ TC,TD,IINOiIUIT01CSEG1CDIF 
COMMON /VAT2/ FC,FDiTBOD,TR,TTOP 
COMMON /BELAST/ BLST,TDS 
COMMON /TEMDEL/ TL1VOL1NT1QD,QC 
DIMENSION TL1101l 
QC=O.O 
QD=O,O 

FR=FC-FD 
IF (FR.GT.Ol GOTO 5 

N=INT<Tf.'.-19> 
TL< N) =TL< N) -FF: 

GOTO 10 
N=O 
QC=-Q(N1l1FRl 

IF IFC.EQ.0) GOTO 20 
N=INT<TC-19) 
IF CN.LT.100) GOTJ 15 

TL(100l=TL(100l t FC 
GOTO 20 

X=TC-N--19 
TL< N+l) :::FC*X + TL Oltl) 
TL!Nl=FC*t1-Xl t TL(Nl 
IF CN+1.GT,NTl NT=N+l 
QC=QC+FC:~ lTC-TR l 

IF CFD.LE.Ol GOTO 100 
NH=INTCTDS-19) 
NL=NH+l 

IF <NH.GT.NT) GOTO 50 
tHJ=NHtl 

IF \TLUlH) .L[,0;' GOTO 2'.:i 
IF <NL,LT.ll GOTO ~3 

NL=NL-1 
IF <TLINLl.LE.Ol GOTO 30 

XL=<NH-TDSt19l*FR/tNH-NL) 
XH=FF:--n. 

TL(NLl~TL(NLl-XL 

TL 1 t;H) =TL (NH)- /H 
Q D " F D :t ( T D :3 -- TR ) 
GOTO 100 

FRL=TL ( Nl~) /XL 
IF (XH.EC.Ol GOTO L' 

FPH=TL(f:.JH)./XH 

TL,:NH)=O 
TL ( NL ) = T I_ :: t.J L. ) - F F H t X L 
~·~L=NL + 1 
GCT<J 2'5 

~:F·=FR-TL (NL) -FFI. :;; <Y 
TL\NL ):::0 



Bijlage 1 vervolg 

0054 
0055 
0056 
0057 
0058 
005'1 
0060 
0061 
0062 
0063 

0001 

0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 

50 

100 

c 
c *** c 

r= 
. .J 

10 

RETUF~N 

ENO 
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TLCNHl=TLCNHl-FRL*XH 
GOTO 30 
QD=CFD-FRl*<TDS-TRl 
QD=QD+QCNL1-l1FR> 
NT=NL 
GOTO 100 
QD=CFD-FR>•<TDS-TRl 
QD=QDtQCNH-lil•FR> 

HULPFUNCTION VOOR REGISTERMODEL *** 
COMMON /TEMDEL/ T~1VOL·NT,QD,GC 

DIMENSION TLClOl> 
QCAL=O 
N=N+I 
IF <TL<Nl .LE.0) GOTO 5 
IF <TL<Nl.GE.Fl GOTO 10 

F=F-TL<N) 
QCAL=QCALtTLtNl*CN-1) 
TL<Nl=O 
GOTO 5 

TL\N)::TL<Nl-F 

F.:ETURN 
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0001 

0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
(' ,..., ...., C' 
.}\}..:.. J 

0026 
0027 
..... ,.-., .-!·::i 
"•j ··-' ~:.. 'J 
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Omzetting registermodel naar laagtemperaturen SEGMOD 

SUBROUTINE SEGMOD 
c 
C *** OMZETTEN VAN TEMPERATUUR NAAR LAAGSEGMENTEN *** 
c 

c:
.J 

10 

15 

20 

COMMON /VATSG/ TVAT·NSEG 
COMMON /TEMDEL/ TL1VOL•NT1QD,QC 
COMMON /VAT2/ FC,FDrTBQD,TR,TTOP 
DIMENSION TLl101),TVATl102l 
K=l 
I=2 
REST=TL I 1) 
TREST=20 
IF rnEST.LT.VOll GOTO 15 

TlhH I I l =TREST 
REST=REST-VOL. 
I=I+ 1 
IF !I.GT.NSEG+ll GOTO 25 
GOTO 5 

IF <K.GE.NT> GOTO 20 
K=t\t 1 
IF <TL!Kl.LE.O> GOTO 15 
IF l<REST+TLIKll.Gf,VOll GOTO 20 

TREST=<REST•TREST+TL<~l*<Kt19ll/(REST+Tl(Kll 

REST=F.:EST+TLrn' 
GOTO 15 

TVATCil=IREST*TREST+CVOL-RESTl*<K+19l)/VOL 
REST=F:EST+TL ( t< i 

TREST=r>r19 
GOTO 10 

TTOP=TVATINSEGtll 
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Bijlage 3 Vatroutine segmentenmodel in MACRO - assemblertaal PDP-11 

1 FO=i;O 
2 F1=i:1 
3 F2=%2 
4 F3<d 
5 F4=%4 
6 FS=i:5 
7 
8 
"i C·OOOOO 

1 (i 000000 
l: 000004 
1'1 000010 
13 000012 
14 1100014 
.~5 000020 
l t;, (()(10()() 
17 000000 
1·: OC,)004 
19 0 1~"00:!0 
~'.: 000014 
·, 0 1)0020 

!)(i 1~,:000 
2 3 (100000 

.. 

TC! 
rn: 
IINO; 
rnno: 
CStG: 
CI!IF! 

FC! 
FD! 
TBOD! 
TR: 
TTOF'! 

H 1AT: 
NSEJ3: 

PL.ST! 
ms: 

• TITLE 
• IDENT 
.F'SECT 
.BLU.J 
.BLKW 
.BLKW 
,BU<U 
• f,L~:w 
.. BLt\W 
.PSECT 
, BLKW 
,BLJ<W 
• BLl<W 
, BU\W 
.Bl.KW 
,F'SECT 
• BLKW 
, I:l.!<W 
• r'SECT 
• f;LJ<;W 
, BL~:W 
, F'SECT 

SETF 
r\0 1.,J 
LDF 
STF 
~TF 
MD 1J 
h !JV 
A3L 
f\~;I_ 
AJ:D 
LDF 
-::· -r c 
·-'!I 

rsn 
i-·:.:-ei-\ 
'-· l .. _. \..• 

-~· :_ r: 
>\[!!) 
\.\nt I 
il·-···-r1 

M.J:_,, 

i'i(!I.) 

._1 r~ ~ 

1.JAT 
-VATM-
1)AT1, D ,GBL,OVR 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1JAT2,D1GBLi0 1JR 
"1 
"-
2 
2 
2 
2 
<..'ATSG,D,GBLiOlJR 
204 • 
1 
BEL.AST, D 1 GBL' 01JR 
2 
'i 
.:. 

$CODE1 

R'.' "' 
(F'.3)+,FO 
!='0dR3) 
FC 

!JIT01~ .. :; 
[: 3 F ~) 
c. 5 

4, UITO 

;START VATROUTINE 

; F:3=4* ( NSEG) 
;ADDRES NODIG VODR TTOF' 

ITVAT<NSEG+2l=TVATINSEG+ll 
IALS FC <= 0 DAN 2 

T 11 TT,.-., 
J.'-'J. i . ._, 



Bijlage 3 vervolg 

58 000114 
59 00012D 
60 OC0124 
61 000130 
f.2 C00134 
62. 000134 
64 000136 
6~; 000142 
66 C00144 
67 000l50 
6f>. 000150 
. .:; 0 000152 
""'." t\ , ,. 00·)154 
7:t 000160 
72 ·:•00160 
73 000162 
, 4 00C1 16 4 
75 000166 
7c) 0•)0170 
77 000172 
78 000174 
7'? 000176 
:3G OUC1200 
81 OG02C2 
82 000204 
83 000206 
::.:4 000210 
s~-:; oon21 n 
B6 :·)(!0212 
S7 t1C10214 
i?3 0002:6 
t~·; 000220 
~·:; ()(1();:120 
·11 :::i r o 2 2 2 
5' '2 0 0 1) 2 2 4 
93 000~.~:~6 
CJ ct 000?30 
'7:.; :)00232 
q() >~!0234 

q ·:· i:! .:. () :: 4 0 
00 Cr(1 1)242 
~)1 OC:02~l4 
o: 00(1 2.-~4 
03 0(:·'.)'2'.)0 
04 i)'.)()'..1 '~'.? 
()5 00 )254 
i:..!t. oo.:·i:?Sb 
.'.)7 OC02 
' - : : '.) 1 •. 1 ,·· 

·, ·:, C t) Cr ·:~ ::, 
J. (; 0 ') ·) :.:. 7 
11 1:) !) 1~.' :· /' 
l 2 0=::;::.27 
l 3 0 t) ~~! 3 0 
14 0003(1 

NEWN! 

4$! 

5$ 

LH 
SUBF 
M0 1J 
MCil,1 

LDF 
i-·MC• 
l-·111 

BNE 
ADI!F 

CMF' 
B'~E 
SUf:F 

LDF 
STF 
LDF 
T:3TF 
1.~FCC 
f:GT 
TSTF 
C'-CC 
BLT 
SUBF 
MJLF 
BR 

MULF 
MULF 
S!JBF 

TSTF 
CFC:C 
BLT 
MULF 
MULF 
·~!IT; C' 
'..J'-'.'..' I 

BF~ 

hULF 
MULF 
SUBF 

C'"TC 
·-' ! ! 

L~iF 
i ... ~-.; ::. 
•.-·li: 

~; s-
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FOiF1 
Rl d INO 
3$ 
FC~FO 

Fi 1, F:4 
4$ 
FDiFO 

i'.F:5ihF3 
F31F4 
FO,F3 
Fl 

6$ 
FO 

FO 

7$ 
F2,F3 
F51F1. 
F3rF1 
3·$ 

F 41 :- . .=. 
F5 :J F3 
F21F:3 
F2,F3 
CDIFiF3 
F31Fl 
F2,r-1 
;1~-lOt.=~5) 
F21F5 
I 'i ~ F2 
F'. l? F:2 
. -( 10 

iBOVENSTROOM SEGMENT UIT 
; LMGTELLER 

;AANPASSING TVAT 
iONDERSTROOM IS BOVENSTROOM 

; VERF<:EKEN ING FC 

; VERREKENING FD 

iBINNENHALEN T3 IN F4 
1Tl EN T2 BEVINDEN ZICH 
1IN RESP, F5 EN F2 

10NDERSTROOM ~ 0 DAN 6 

1BOVENSTROOM 0 DAN 5 

, < FOND-FBO'v1) H2 

IBOVENSTROOM , 0 DAN 7 

; FONDH1-FB0 1,JH2 

1FOND:tT1-FB0 1,J:t:T3 

lVER~ISSELEN TEMPER~TJREN 



Bijlage 3 vervolg 

115 000304 
116 00030t:. 
117 000312 
118 1)0031t. 
l l S' OC,0322 
120 000324 
l :1 1 000330 

134 
135 
1.3 6 
LP 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
1 ·1 i:. 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
15~'. 
153 
154 

000334 
'J00336 
OO·J.34G 
1)00342 
OC10344 
000346 
OOC'~,::.,: 
000356 
000360 
!)00362 
00 1)364 
000364 
000370 
0(iJ37 4 
000376 
00040:) 
000402 
000404 
00040·~· 
OCi 0 11 0 
%0414 
()(i()J,:.) 

00042~) 
000422 
000424 
000426 
000430 
000432 
000434 
coo 4,10 
oooq2 
(:i)() !f46 

n: 

:SS 000450 IVATSG! 

INC 
JMF' 
MQl/ 
LDF 
LDF 
MULF 
MULF 
CMPF 
CFCC 
BLE 
LDF 
SUBF 
LDF 
SUBF 
MULF 
F1DDF 
STF 

MULF 
M0 1.i 
DEC 
ASL 
ASL 
ADD 
A[tDF 
STF 
MULF 
D[:":C 
ASL 
ASL 
ADD 
LDF 
SUBF 
STF 
LDF 
STF 
LD:= 
STF 
F:T:: 

156 000450 ASL 
157 ooo~s2 ASL 
1~8 000454 ADD 

! I' -l '} ·'i 
r·. ,... ,.., -
.,_,._,'•.••.,! 

O\l(•.1·, 11$! 

~-:GE 
SUB 
BR 

L fl F 
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rc~Fo 
IINO,RO 
RO 
RO 
RO 
R 1, F:O 
-(RO) 1FO 
F01 (RO) 
TD, Fl 
R4 
R4 
R4 
R1, F:4 
-(R4) 1F2 
Fl1F2 
F2,(F(4) 
(IH) iFO 
FO iTBOD 
-(R3)iFO 
FO, TTOF' 
F'C 

-41;;:4) iFO 
-10(R4) iFO 
1::2, FO 
F3iFO 

iEINDE LOOP 

iFD FC DAN 9 

i<FO)=CSEG*FC*TC 

lVERREKENING IN LAAG IINO 

IVERREKENING IN LAAG IUITO 

lTBOD:::TVAT ( 2J 

;TTOP=TVAT(NSEG+ll 
;EINDE VATROUTINE 

; LMG JPZOE~:EN 

; STEEDS LAGEF: 
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Bijlage 3 vervolg 

t ~,I} 000514 ADDF -4 ( ~:4) iFO ¥STEEDS HOGER ./I"-

.173 0005'.20 DH1F :f:2, FO 
1 7 A ! ..., 00(!524 CMi='F F31FO 
175 OOC•526 CFCC 
176 000530 PLE 12$ 
.. fl 
J I ·' 000532 CMF' R41R3 iMAXIMUM LAAG NSEG+1 
1 ·70 
.L ! ,_, 000534 BEQ 12$ 
1/9 000536 ADD i4, R4 
180 OOO~i42 BR 11 $ 
j 81 00\)544 12$! 
182 0005l4 SUB Rl•R4 
183 00(!516 A:3R H4 
1B4 001)~j5(l ~:SR F:4 
j QC:- 0 (; ,.:, 5 ~52 ~IMF' 4\R5) iTERUG NMR MNROEF'F'LAATS ,l..t..J 

l86 .END 
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Bijlage 4 De commando-file ZESGEN.CMD 

.ENABLE SUBSTITUTION 
• OPEN TI : 
tDATA 
. ;,r;: A 
.DATA 
.DATA 
.D1HA 

************************ **** ZESGENERATIE **** 
************************ 

• SETS R '' 
.ASKS N VATKEUZE Cl t'm 
t i~:3:·~S ~ J;:EGELr'iriF.: < 1 t/m 
, r'.13J:;s I< CRITERIUM < 1 t!m 
,IF N - '' .SETS N 'M' 
.IF ~ - '' .SETS M 'O' 
, (,-- ::; = '" .SETS K 'O' 
.Ji ti - 'R' .SETS R 'R' 
.SETS STl 'VAT'tN 
, ::·;fT3 STFi(i ST 1 
. s r: r :;. :n 2 s r 1 
,!F M - 'O' .GOTO 10 
· ~·: f:-~ TS S 1 :~ ~-} T 1 + ' , C NT F: L ' + M 
,:f:.;S Sir:G :3T2 

5) DEFAULTVALUE:M 
31 DEFAULTVALUE:GEEN 
3l DEFAULTVALUE!GEEN 
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SYMBOLENLIJST 

a - vermenigvuldigingsfaktor momentane regelaar 

S - rekeneenheid (v6t/6x) 

y 

y 

A 

w 

T 
c 

- soortelijke warmte van het transportmedium 

- dempingsfaktor 

- golflengte 

complexe hoekfrequentie (~ + iy ) 

- hoekfrequen~ie 

- collectorbedrijfstijd 

't - tijd tussen eerste keer aan en laatste keer uit 

aj 
c. 

J 
Fe 

van de collector 

- convergentiecriterium bedrijfstijd, 

afwijking collector bedrijfstijd 

- foutcriterium vatroutine 

- Chebechev-criterium vatroutine 

- afwijking bodemtemperatuur 

- plaatsdiscretisatie 

- tijddiscretisatie 

- weegfaktor 

warmtecapaciteit laag j 

- collectordebiet 

- debiet door distributiesysteem 

- flow door een laag 

- bijstookenergie over een dag geintegreerd 

Fd 

Fl 

IQb 

IQc 

IQd 

- collectoropbrengst over een dag geintegreerd 

- distributiewarmte over een dag geintegreerd 

IQv - uit het vat geleverde energie over een dag geint. 

IQo - overmaatenergie over een dag geintegreerd 

k - golfgetal 2rr/A 
Med - voorgeschreven massa dagtotaal 

m. - massa laag j 
J 

Mk - massa koud water 

~l - massa van een laag 

m - massa stroom 

Mv - massa vat 

N - aantal segmenten 

J/Km3 

1/s 

m 

1/s 

1/s 

s 

s 

s 

K 

K 

K 

m 

s 

J/K 
m3/s 

m3/s 
m3/s 
J 

J 

J 

J 

J 

1/m 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 



t 

tr 

Qb 

Qc 

Qd 

Qj 
Qo 

Qv 

Qs 

Ta 

Tbod 

Tc 

Td 

Te 

Tk 

Tj 
T. 

J ,n 
To 

Tsd 

Tr 

T . 
w, J 

v 

u 

- tijd 

- rekentijdstap 

- bijstookenergie 

- collectoropbrengst 

- demandenergie 

warmteinhoud laag j 

- overmaatenergie 
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- vatenergie (energie inhoud) 

- zonnestralingsenergie 

- omgevingstemperatuur 

- bodemtemperatuur van het vat 

- collectoruitgangstemperatuur 

- temperatuur vloeistof naar distributiesysteem 

- equivalente omgevingstemperatuur (Ta + Qs/U) 

- maximale temperatuur koud water 

- temperatuur ter plaatse j 

- temperatuur laag j in tijdstap n 

- ingangstemperatuur collector 

- temperatuur schakel differentie 

- temperatuur van het retourwater 

temperatuur laag j zeals die werkelijk meet zijn 

- stroomsnelheid 

- overdrachtscoefficient van de collector 

s 

s 

J /s 
J /s 
J /s 
J 

J /s 
J 

J/s 
K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

m/s 

J/Ks 


