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Dit verslag beschrijft een studie van zonnewarmtesystemen welke 

opgebouwd zijn uit: een vloeistofgekoelde collector, een thermisch 

gelaagd opslagvat, een bijstookinstallatie en een warmtewisselaar 

waarmee warmte aan het systeem kan worden onttrokken. De ingevangen 

zonnewarmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming. Het accent van 

het onderzoek ligt op het systeemgedrag gedurende een jaar. 

Om inzicht te krijgen in het systeemgedrag is onderzoek verricht 

naar de invloed van de systeemparameters op de warmte-opbrengst 

van de collector d.m.v. simulaties van het systeem met een computer
model. Hierbij zijn als stuurstrategie van het collectordebiet de 
zogenaamde Strategie-I en Dagsturing toegepast. 

Uit de resultaten blijkt o.a. dat -aangezien het aanbod van zonne

warmte in tegenfase is met de warmtebehoefte- de grootte en bedrijfs

voering van het systeem slechts gedurende enkele maanden in het 

voor- en najaar bepalend zijn voor de collectoropbrengst, en dat 

een gedeelte van het aanbod in de zomermaanden als niet winbaar 

meet worden beschouwd omdat dan de warmtebehoefte en de beperkte 

warmte-opslagcapaciteit de collectoropbrengst begrenzen. 

Voortbouwend op de verkregen resultaten is vervolgens een reken

methode ontwikkeld waarmee zonder simulatie in geval van Strategie-I 

of Dagsturing voor een willekeurig systeem de collectoropbrengst 

over een reeks van dagen (b.v. een jaar) kan worden berekend. 

Hiertoe wordt voor elke dag afzonderlijk een schatting van de 
opbrengst gemaakt uitgaande van de volgende gegevens per dag: 

de warmtebehoefte; 

de gewenste temperatuur; 

de bedrijfstijd van de collector; 

de gemiddelde waarde van de equivalente omgevingstemperatuur 
gedurende de bedrijfsperiode van de collector. 

Het verschil tussen de jaaropbrengst bepaald met deze rekenmethode 

en de jaaropbrengst berekend via simulatie is i.h.a. kleiner dan 

1.5%, terwijl de benodigde rekentijd bij de rekenmethode vele 
malen kleiner is. 
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Tenslotte is nagegaan dat de rekenmethode kan worden gebruikt om 

in een gegeven situatie de optimale dimensies van het zonnewarmte
systeem te bepalen. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

1.1. Zonnewarmtesystemen. 

Binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek van de THE wordt 

reeds gedurende enige jaren experimenteel en theoretisch onderzoek 

verricht aan ~onne-~armte-Systemen (Z.w.s.) met een thermisch 
gelaagd opslagvat. Figuur 1.1. geeft een schematische voorstelling 

van een dergelijk z.w.s •• 

opslagvat 

bijstook 

gebruiker 

Figuur 1.1. Schematische voorstelling van een 
zonnewarmtesysteem. 

In het z.w.s. wordt m.b.v. een pomp water door de collector gestuurd. 

Hierin wordt het water onder invloed van de geabsorbeerde zonne

straling (QS) opgewarmd. Het uit de collector komende water wordt 

vervolgens thermisch gelaagd in het vat opgeslagen. Deze gelaagdheid 
wordt gerealiseerd m.b.v. een in de hoogte verstelbare instroom

opening waarmee het water uit de collector op die plaats in het 

vat wordt geloosd waar dezelfde temperatuur heerst. Als de tempera

tuur van het instromende water hoger of lager is dan de temperaturen 
die in het vat voorkomen, dan wordt het respectievelijk in de top 

of op de bodem van het vat geloosd. 
M.b.v. een in de hoogte verstelbare aftapopening kan de gebruiker 

water met een door hem gewenste temperatuur uit het vat onttrekken 

t.b.v. ruimteverwarming of tapwatervoorziening. De aftapopening 

bevindt zich in de top van het vat als de gewenste temperatuur hoger 

is dan de temperaturen die in het vat voorkomen. De bijstookinstal
latie warmt in dit geval het water op tot de gewenste temperatuur. 
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Als de gewenste temperatuur lager is dan de laagste temperatuur in 

het vat, dan bevindt de aftapopening zich op de bodem van het vat. 
M.b.v. de bypass wordt dan koud retourwater van de gebruiker ge

mengd met het afgetapte water om alsnog de gewenste temperatuur 

te realiseren. 

De funktie van het opslagvat is tijdelijke opslag van warmte omdat 

het aanbod van zonnewarmte zelden of nooit samenvalt met de warmte

behoefte van de gebruiker. De belangrijkste voordelen van de ther

mische gelaagdheid in het vat zijn dat: 

de collector met de laagst mogelijke temperatuur wordt aange

stroomd waardoor meer zon~ewarmte wordt ingevangen; 

de gebruiker binnen zekere grenzen een aftaptemperatuur kan kiezen 

zonder te hoeven bijstoken. 

1.2. Plaatsing en doelstelling van het afstudeerwerk. 

Het onderzoek aan z.w.s. binnen de vakgroep richt zich op de in

vloed die respectievelijk: 

de bedrijfsvoering van het systeem, met name de sturing van het 

collectordebiet, 

de waarden van de systeemparameters zoals de grootte van het 

collectoroppervlak en de inhoud van het opslagvat, 

de warmtebehoefte van de gebruiker, 

hebben op de bijdrage, die de ingevangen zonnewarmte levert in de 
warmtevoorziening van de gebruiker. (Voortaan noemen we dit de 

z.w.s.-bijdrage). 

In voorgaande studies is vooral de invloed van de sturing van het 

collectordebiet op de z.w.s.-bijdrage en het systeemgedrag gedurende 

een korte periode (dag) bestudeerd, in de meeste gevallen bij een 

constante warmtebehoefte van de gebruiker. 

Teneinde uitspraken te kunnen doen over de prestaties van het z.w.s. 

in de praktijk zijn we geinteresseerd in het systeemgedrag over lange

perioden. In dit kader is, uitgaande van de inzichten verworven 
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met eerdere studies, het gedrag van het z.w.s. gedurende een jaar 

bestudeerd bij een goed gekozen sturing van het collectordebiet. 

Hierbij is bovendien de warmtebehoefte van de gebruiker in het 

geval van ruimteverwarming gecorreleerd met de weergegevens. 

De doelstellingen van het onderzoek zijn: 

Het verkrijgen van inzicht in de mechanismen volgens welke de 

warmtebehoefte van de gebruiker de z.w.s.-bijdrage beinvloedt. 

Het ontwikkelen van een methode waarmee snel de z.w.s.-bijdrage 

over een lange periode kan worden bepaald aan de hand van enkele 

grootheden die karakteristiek zijn voor: 
het z.w.s. ; 

het aanbod van zonnewarmte; 

de warmtebehoefte. 
De methode moet uiteindelijk gebruikt kunnen worden in een ont

werpprocedure waarmee bij een gegeven warmtebehoefte zowel de 

grootte van het collectoroppervlak als de inhoud van het opslag

vat kan worden bepaald waarvoor de economische rentabiliteit van 

het systeem maximaal is. 

Het systeemgedrag is bestudeerd d.m.v. simulaties van het z.w.s. 

met een computermodel. In hoofdstuk 2 wordt het hiervoor gebruikte 

mathematisch model van het systeem beschreven. M.b.v. dit model is 

de invloed van de belangrijkste systeemparameters op de z.w.s.-bij

drage bestudeerd, en is het systeemgedrag vergeleken bij twee ver

schillende sturingen van het collectordebi:t• In Hoofdstuk 3 en 4 

bespreken we de resultaten hiervan. Vervolgens is voor beide bestu

deerde sturingen een methode ontwikkeld waarmee zonder simulatie 

van het systeem snel de z.w.s.-bijdrage over een lange periode kan 

worden berekend. Deze methoden worden in Hoofdstuk 5 beschreven. 
Tenslotte is nagegaan of de rekenmethoden gebruikt kunnen worden 

in een ontwerpprocedure. Hiertoe is m.b.v. de methoden de optimale 

grootte van het collectoroppervlak en van de vatinhoud bepaald bij 

een eenvoudige winstfunktie. De resultaten hiervan komen in Hoofd

stuk 6 ter sprake. 
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Hoofdstuk 2. Mathematische beschri)ving van een zonnewarmte

systeem met een thermisch gelaagd opslagvat. 

2.1. Algemeen. 

Het gedrag van het z.w.s. gedurende een jaar wordt bestudeerd 

d.m.v. simulaties met een computermodel. Een praktijkstudie zou 
te lang gaan duren daar per jaar per installatie slechts een stel

sel waarden van de systeemparameters en een bedrijfsvoering kan 

worden bekeken. Bovendien is het aanbod van zonnewarmte niet ieder 

jaar hetzelfde, zodat vergelijking van de gegevens per jaar moeilijk 

wordt. 

Bij simulatie van het z.w.s. gaan we uit van het mathematisch model 

dat in dit hoofdstuk wordt beschreven. Hiertoe is het systeem in 

Figuur 2.1 nogmaals weergegeven met de meest relevante grootheden. 

FC, TC 
MV 

QD • 
FB, TB TR 

~--------~----.-----~--------~------~ 

Figuur 2.1. Schematische voorstelling van een z.w.s •• 

De symbolen hebben de volgende betekenis: 

TO = de temperatuur van het water waarmee de collector wordt 

aangestroomd. 
TC = de temperatuur van het water dat de collector verlaat. 

FC = het collectordebiet. 

QS = de geabsorbeerde zonnestraling. 
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TD' = de temperatuur van het water dat de gebruiker uit het vat 
onttrekt. 

FD' = het debiet dat de gebruiker uit het vat onttrekt. 

QA = de door de bijstookinstallatie geleverde warmte. 

TO = de temperatuur van het water waarmee de warmtewisselaar 

van de gebruiker wordt aangestroomd. 

FD = het debiet waarmee de gebruikerswarmtewisselaar wordt 
doorstroomd. 

TR = de temperatuur van het water dat de warmtewisselaar van de 

gebruiker verlaat. 

QD = de warmtebehoefte van de gebruiker. 

TB = de temperatuur van het water op de bodem van het vat. 

FB = het debiet dat aan de bodem van het vat wordt onttrokken: 

FB = FC-FD'. 
MV = de inhoud van het opslagvat. 

Voor de eenheden van de gebruikte grootheden wordt verwezen naar 
de symbolenlijst. We merken hierbij op dat FC, FD', FD, FB, MV, QS 

QA en QD genormeerd zijn op een m2 collectoroppervlak. 

We bespreken het mathematisch model in gedeelten. In paragraaf 2.2 

t/m 2.5 beschrijven we achtereenvolgens de modellen van de collector, 

het opslagvat, de warmtebehoefte en het weer. In paragraaf 2.6 en 

2.7 beschrijven we de berekening van de bijstookenergie en de stu

ring van het collectordebiet. 

2.2. Model van de collector. 

De waarde van TC wordt bepaald met de quasi-statische collector

vergelijking: 

TC = ( 1-H ) ( TE-TO ) + TO ( 2 .1) 

waarin: H = exp(-UC•F' /I~FC I) ( 2. 2) 

TE = ( QS/UC) + TA ( 2. 3) 
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TE = de equivalente omgevingstemperatuur. 

(/ = de soortelijke warmte van water. 

uc = de warmteverliesfaktor. 

F' = de warmtetransportefficientiefaktor. 

TA = de omgevingstemperatuur. 

Meer informatie omtrent het quasi-statisch collectormodel geven 

/1/ en /2/. 

We veronderstellen dat het water in de collector niet mag koken. 

Bij simulatie wordt dit gerealiseerd door TC, zoals die volgt uit 
(2.1), te begrenzen op maximaal 100°C. In werkelijkheid komt dit 

overeen met het afdekken van een deel van het collectoroppervlak 

als bij een ingestelde waarde van FC door een te hoge zonnestralings

intensiteit het water in de collector dreigt te gaan koken. Hier

door wordt in feite het aanbod van zonnewarmte verkleind. 

De netto warmte die met de collector wordt ingevangen oftewel de 

collectoropbrengst, is gelijk aan: 

QC = ~ FC(TC-TO) (2.4) 

De collectoropbrengst over een periode volgt uit integratie 

van (2.4): 

IQC = s d' FC( TC-TO) dt 
't 

~=de bedrijfstijd van de collector gedurende de periode. 

De waarde van TO volgt uit: 

TR , als FC ~FD' 

TO= 
{ FB/FC) TB + ( FD' /FC) TR , als FC > FD' 

{2.5) 

(2.6) 

( 2. 7} 
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2.3. Model van het opslagvat. 

De thermisch gelaagde opslag beschrijven we met het zogenaamde 

registermodel. Dit model wordt uitvoerig beschreven in /3/. We 

zullen het hier daarom slechts in het kort behandelen. 

In het model wordt de gelaagdheid benaderd door een eindig aantal 

registers te relateren aan een eindig aantal temperaturen. De re

gisters zijn genummerd van 0 tot N. De inhoud van het i-de register 

komt overeen met de hoeveelheid water in het vat met een temperatuur 

Ti: 

( 2. 8) 

Het water in het vat dat een temperatuur heeft die tussen Ti en 

Ti+1 inligt, wordt in het model m.b.v. de hefboomregel verdeeld 

over het i-de en (i+1)-ste register. De warmtegeleiding tussen de 

lagen onderling wordt verwaarloosd, zie /3/. 

Het onttrekken en lozen van water resp. aan en in het vat komt in 

het model overeen met het leegmaken en vullen van registers. Hoe 

dit precies in zijn werk gaat wordt in Appendix I beschreven. 

Bij simulatie gaan we er bovendien van uit dat het vat perfekt ge

isoleerd is, zodat er geen warmteverliezen zijn van het vat naar 

de omgeving. 

2.4. Model van de gebruiker. 

De gebruiker kan warmte aan het systeem onttrekken t.b.v. ruimte

verwarming of tapwatervoorziening. In dit verslag beperken we ons 

tot ruimteverwarming. 

In /4/ wordt uitvoerig besproken hoe een globale schatting van de 

warmtebehoefte voor ruimteverwarming van een huis kan worden ver

kregen. We zullen hier volstaan met een beknopte beschrijving. 
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2 De warmtebehoefte per m co11ectoropperv1ak over een periode 6 t 
wordt met (2.9) en (2.10) berekend: 

[

( UA/ AC) ( TH-TA) 

QD = 
0 

roo = foo dt 

~t 

, a1s TH "> TA 

, a1s TH <. TA ....... 

Hierin is: TH = de (fictieve) huistemperatuur. 

( 2. 9) 

( 2.10) 

UA = de warmtetransmissiecoefficient van het huis. 

AC = het tota1e collectoropperv1ak. 

- De {fictieve) huistemperatuur TH. 

We veronderste11en dat in huis een uniforme temperatuur heerst. De 

warmteproduktie van de warmtebronnen in huis, zoa1s de bewoners, 

de electrische apparatuur, en de geabsorbeerde zonnestra1ing, wordt 

in rekening gebracht door TH gemidde1d enke1e graden lager te kiezen 

dan de werkelijke temperatuur in huis. Deze gedachtengang is in 
overeenstemming met die we1ke bij de bekende "graad-dag methode" 

wordt gevolgd, zie b.v. /1/. Het is moei1ijk een a1gemene waarde 

voor de toe te passen ver1aging te geven omdat deze afhanke1ijk is 

van faktoren die moei1ijk voorspelbaar zijn, zoa1s b.v. het bewoners

gedrag en grootte en orientatie van het g1asopperv1ak. We zu11en in 
0 overeenstemming met /1/ voor het verschil 5 C nemen. 

- De warmtetransmissiecoefficient UA. 

Via UA wordt het warmtever1ies t.g.v. warmtege1eiding en venti1atie 

in rekening gebracht. De waarde van UA vo1gt uit: 

-UA = k•A
0 

+ (VH/3600) Jl1 
(2.11) 

-k = de gemidde1de warmtedoorgangscoefficient van het huis. 

A
0 

= het totale buitenoppervlak van het huis. 
VH = de inhoud van het huis. 

~1 = de soorte1ijke warmte van 1ucht per 3 
m • 
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De term k•A verdisconteert het warmteverlies door geleiding. De 
0 -

waarde van k wordt bepaald m.b.v. de k-waarden van de construe-
ties die aan de buitenlucht grenzen, de buitenoppervlakken daarvan, 

en aan de constructies toe te kennen weegfaktoren. Hoe dit precies 
in zijn werk gaat kunt u vinden. in /4/ of /5/. 

De term (VH/3600) ~l brengt het warmteverlies t.g.v. ventilatie in 

.rekening. Aangenomen wordt dat de totale luchthoeveelheid in het 

huis een maal per uur wordt ververst. /11/. 

Voor het merendeel van de huizen ligt UA tussen de 300 en 700 W/K. 

N.B. Deze waarden zijn gebaseerd op de k-waarden van de construe
ties die in /5/ worden opgegeven. 

Ik ben er me van bewust dat het bovenbeschreven model van de warmte

behoefte voor ruimteverwarming slechts een globale benadering is 

van de werkelijkheid. Het gaat ons echter niet zozeer om de exacte 
warmtebehoefte op een bepaald moment; we zijn meer geinteresseerd 

in de invloed die de warmtebehoefte heeft op de z.w.s.-bijdrage 
over een langere periode. 

De door de gebruiker gevraagde warmte (2.9), wordt m.b.v. een 

warmtewisselaar, b.v. een radiator, aan het systeem onttrokken. 

We veronderstellen dat het water dat de warmtewisselaar verlaat een 

constante temperatuur TR heeft die gelijk is aan de gemiddelde 
temperatuur in huis. TD kan door de gebruiker zelf worden gekozen 

maar ligt gedurende de simulatie vast. De waarde van FD wordt z6 

gekozen dat de in de warmtewisselaar afgestane warmte gelijk is 

aan (2.9). (FD = 0 als QD • 0). 

QD 
FD • d' (TD-TR) 

UA(TH-TA) 
• AC d'(TD-TR) ( 2.12) 

Men had QD ook kunnen onttrekken door FD vast te kiezen en TD te 

varieren of door beide te varieren. Daar echter uit voorgaande 
studies is gebleken dat de invloed van TD op de z.w.s.-bijdrage 

niet gering is, is bewust gekozen voor een vaste TD teneinde deze 

invloed te kunnen bestuderen. 
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2.5. Weergegevens. 

Bij de berekening van QD en QC zijn gegevens omtrent de zonne

stralingsintensiteit en buitentemperatuur nodig. Deze worden ge

haald uit het KNMI-r~ferentiejaar. Dit referentiejaar bevat uur

lijkse gegevens van de zonnestralingsintensiteit en buitentempera

tuur die representatief zijn voor het weer gedurende een jaar in 

Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden in /8/. In het 

simulatieprogramma wordt lineaire interpolatie tussen de uurlijkse 

gegevens toegepast. 

2.6. De benodigde bijstookenergie QA. 

De waarde van QA volgt uit: 

I ~FOD(TD-TD') 
QA a L 

, als TO '> TO' 
( 2.13) 

, als TO ~TO' ..... 

De bijstookenergie over een periode At volgt uit integratie van 
(2.13): 

IQA = JoA dt 
~ t 

(2.14) 

De waarrlen van FD en TD worden door de gebruiker voorgeschreven. 

Om QA en IQA te kunnen bepalen hoeft dus uitsluitend TO' te worden 

berekend. De waarde van TO' is afhankelijk van de energetische toe
stand van het opslagvat. In dit verband dient onderscheid te worden 

gemaakt tussen de volgende drie situaties: 

1) Er is uitsluitend water met een temperatuur lager dan TO in het 

vat aanwezig. In dit geval wordt water met een zo hoog mogelijke 
temperatuur naar de gebruiker gevoerd. De aftap bevindt zich in 

de top van het vat. TO' is gelijk aan de temperatuur in de top 

van het vat. De bijstookinstallatie moet de afgetapte vloeistof 

opwarmen tot TD. 

2) Er is water met een temperatuur gelijk aan TO of met een tempe

ratuur hoger en lager dan TD aanwezig, zodat door menging de 
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de gewenste TD kan worden gerealiseerd. TD' is in deze situatie 

gelijk aan TD. Er hoeft niet te worden bijgestookt. 

3) Er is uitsluitend water met een temperatuur hoger dan TD in 

het vat aanwezig. Er is sprake van overmaat. In deze situatie 

wordt water met een zo laag mogelijke temperatuur uit het vat 

onttrokken. De aftap bevindt zich op de bodem van het opslagvat. 

Via de bypass wordt retourwater van de gebruiker bijgemengd op 

een zodanige rnanier dat toch een debiet FD met een ternperatuur 

TD aan de bijstookinstallatie wordt toegevoerd. TD' is in dit 

geval dus hoger dan TD. De bijstookinstallatie blijft uitge
schakeld. 

2.7. De sturing van het collectordebiet FC. 

We definieren allereerst de volgende begrippen: 

Koud water. 

Koud water is water met een temperatuur gelijk aan TR. 

Warm water. 

Warm water is water met een temperatuur hoger dan TR. 

Warmtefront. 

Het warmtefront is het scheidingsvlak tussen koud en warm water 

in het opslagvat. 

In het algemeen geldt dat FC slechts groter dan nul is als er 

warmte in de collector kan worden gewonnen. Volgens (2.1) en (2.2) 

is dit het geval als TE >TO. 

Als we in het vervolg spreken over de grootte van FC, dan bedoelen 

we de instelling van FC over de tijdsintervallen waarin TE >TO. 

Zeals in de inleiding naar voren is gebracht bestuderen we het ge

drag van het z.w.s. bij een goed gekozen sturing van FC. We verstaan 

hieronder een sturing waarbij de collectoropbrengst gedurende een 

vooraf gekozen periode de maximaal haalbare benadert. 
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Twee sturingen die volgens voorgaande studies, /6/ en /7/, bij een 

constante waarde van QD en een lage waarde van TD aan deze eis 

voldoen zijn de zogenaamde Strategie-I en Dagsturing. 

Strategie-I. (Aan/uit). 

Dit is een aan/uit-sturing van het collectordebiet waarbij de waarde 

van FC gedurende een dag z6 gekozen wordt dat het warmtefront juist 

de bodem van het vat bereikt op het tijdstip waarop de collector 

voor de laatste maal wordt uitgeschakeld die dag. 

Dagsturing. 

Bij Dagsturing wordt eveneens een aan/uit-sturing van FC toegepast. 

Het debiet wordt per dag echter zo ingesteld dat de collectorop

brengst over die dag maximaal is. 

Het belangrijkste verschil in het systeemgedrag is dat bij Strate

gie-I het warmtefront het vat nooit verlaat en bij Dagsturing wel. 

Dit houdt in dat bij Strategie-I TO altijd gelijk is aan TR. Bij 

Dagsturing daarentegen wordt TO hoger dan TR als het warmtefront 

het vat verlaat. Dit betekent een complicatie t.o.v. Strategie-I 

omdat behalve het verloop van TE gedurende de dag,en FC, ook het 

TO-verloop meet worden bepaald om IQC te kunnen berekenen. 

Voor een uitgebreide beschrijving van Strategie-I en Dagsturing 

wordt verwezen naar /6/. Bij simulatie zullen we het systeem onder 

een van deze twee sturingen van FC bedrijven. 

2.8. Referentiesysteem. 

Teneinde in het vervolg niet telkens alle gebruikte waarden van de 
systeemparameters te hoeven vermelden, definieren we een referentie

systeem waarvan de parameterwaarden vermeld zijn in Tabel 2.1. In 

het vervolg zijn de waarden van deze parameters gelijk aan die 

van het referentiesysteem tenzij anders is vermeld. 
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Tabel 2.1. Referentiewaarden. 

collector AC • 40 m2 

uc • 5 W/m 2K 

F' • 0.95 

opslagvat MV • 75 kg/m 2 

temperatuurverschil tussen 
opeenvolgende registers • 1 oc 

gebruiker UA • 500 W/K 

TD • 40 °C 

TR • 20 °c 

dagpatroon TH t ~ [o, 24] uur 
TH• 12 °C 23 <. t <. 7 
TH • 16 oc 7 ~ t ~ 23 

diversen' ~ • 4190 J/kg K 

grootte van tijdstap bij 
simulatie • 0.1 uur 
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Hoofdstuk 3. De invloed van de systeemparameters op de 

z.w.s.-bijdrage bij Strategie-I. 

3.1. Algemeen. 

3.1.1. Definities en begrippen. 

Stel dat de collector op de k-de dag van het jaar in bedrijf is, 

en dat hij v66r deze dag op de (k-n)-de dag voor het laatst in be

drijf is geweest. Dan definieren we: 

tki : Het tijdstip waarop de collector voor de eerste maal in 
bedrijf gaat op de k-de dag. 

tkf : Het tijdstip waarop de collector voor de laatste maal wordt 

uitgeschakeld op de k-de dag. 

tkf 

IFDOk • 5 FD dt 

tki 

S
tki 

• FD dt 

t(k-n)f 

~ k : De bedrijfstijd op de k-de dag. 

FCk : Het collectordebiet op de k-de dag. 

IQCk - SQC dt 

t:k 

( 3.1) 

( 3. 2) 

We stellen dat alle netto door de collector ingevangen zonnewarmte 

uiteindelijk ten goede komt aan de •_warmtebehoefte van de gebruiker. 

De z.w.s.-bijdrage is dan gelijk aan de collectoropbrengst. 

De maximaal in te vangen zonnewarmte bij constante TO (=TR) is: 

IQCMAX =lim IQC = UC•F's(TE-TR)dt (3.3) 
F C ,_,. c:D ?: 

, 
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Als we in het vervolg spreken van "het aanbod van zonnewarmte" dan 
bedoelen we IQCMAX. 

De warmte-inhoud van het vat wordt gerelateerd aan TR, de laagste 

temperatuur die binnen het systeem voorkomt (nulniveau). 

Als TVGEM de gemiddelde temperatuur is van het water in het vat op 
een bepaald moment, dan is de warmte-inhoud QVAT: 

QVAT = ¥ MV(TVGEM-TR) 

We noemen een vat "energetisch vol" als al het water op 100°C is. 

3.1.2. Het opmengeffekt op FCk· 

De invloed van de systeemparameters wordt met opzet bij Strategie-I 

bestudeerd omdat hierbij hun effekt beter te doorzien is dan bij 

Dagsturing daar FCk en IQCk op de meeste dagen volgen uit een 
eenvoudig analytisch verband. Daarentegen kan bij Dagsturing de 

optimale FCk alleen via simulatie van het systeem bij verschillende 

waarden van FCk worden bepaald omdat de analytische vergelijking 
van het TO-verloop gedurende de dag niet hanteerbaar is. 

Bij Strategie-I bereikt het warmtefront de bodem op tkf' en moet 
derhalve al het beschikbare koud water MKT gedurende de bedrijfs

periode door de collector worden gepompt. De waarden van MKT, FCk 

en IQCk kunnen m.b.v. een analytische vergelijking worden berekend 

indien~de gebruiker gedurende t(k-n)f:tkf geen koud water opmengt 
om de gewenste TD te realiseren. In dat geval volgt FCk uit (3.4) 

en IQCk uit (2.5) met FC = FCk en TO = TR. 

MKT min(MV, IFDNk) + IFDOk 
FC.. =- = 

-k 1: k "'t' k 
( 3. 4) 
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Vindt er wel opmenging plaats dan retourneert de gebruiker netto 

minder dan IFDOk en/of IFDNk en moeten deze grootheden eerst 

worden verminderd met de hoeveelheid koud water die is opgemengd. 

FCk is in dit geval kleiner dan volgens (3.4); dit noemen we het 

"opmengeffekt" op F~. De waarde van F~ is dan het eenvoudigst 

via simulatie te bepalen. 

Omdat vooraf niet voorspelbaar is gedurende welke dagen van het 

jaar er opmenging plaatsvindt simuleren we het systeem bij 
Strategie-I gedurende het gehele jaar. Het gegeven dat, gezien het 

beperkte aanbod van zonnewarmte, er gedurende een groot aantal 

dagen geen opmenging optreedt, geeft via {3.4) een beter inzicht 

in de invloed van de systeemparameters op de collectoropbrengst. 

3.1.3. Het gedrag van het z.w.s. gedurende een jaar. 

Om u een indruk te geven van het gedrag van het z.w.s. gedurende 

een jaar zijn in Figuur 3.1 IQC, IQD en IQCMAX per maand weerge

geven voor het referentiesysteem; maand 1 = januari, maand 2 = 
februari etc. 
Opmerking: 

In figuren waarin maandtotalen worden weergegeven kan uitsluitend 

betekenis worden gehecht aan de gegevens bij gehele waarden op de 

maand-as. De verbindingslijntjes dienen alleen ter onderscheiding 

van de gegevens en om snel het patroon over een jaar te kunnen 

overzien. 

Uit Figuur 3.1 blijkt dat de collectoropbrengst in de eerste drie 

maanden van het jaar vrijwel samenvalt met de aangeboden warmte. 

Door de hoge warmtebehoefte is er voldoende koud water beschikbaar 

om FC z6 groot in te stellen dat nagenoeg alle aangeboden warmte 

wordt ingevangen. 

In de 4-de maand zijn het aanbod en de vraag vrijwel even groot. 

We zien echter dat de collectoropbrengst aanmerkelijk lager is. 
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ZAB 

6 7 8 9 11 II 

"RAND 

Jaartotalen. IQD = 693 kWh/m
2 

IQCMAX = 640 kWh/m 2 

IQC = 223 kWh/m
2 

ZAB: IQC wordt begrensd door het aanbod van zonnewarmte. 

SYB: IQC wordt begrensd door de grootte van het systeem en 
zijn bedrijfsvoering. 

EVB: IQC wordt begrensd door de warmtebehoefte. 
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Figuur 3.1. IQD, IQCMAX en IQC per maand voor het referentie

systeem in geval van Strategie-I. 

Om duidelijk te maken wat er gebeurt zijn in Figuur 3.2 IQCk' 

IQCMAXk' de warmtebehoefte gedurende een dag en de warmte-inhoud 

van het vat op het inschakeltijdstip weergegeven voor een aantal 

dagen van deze maand, nl. de periode begrensd door de dagen 93 

en 110. 
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Figuur 3.2. Enkele relevante grootheden gedurende de 
periode vanaf dag 93 t/m dag 110. 

De periode begint met een aantal dagen waarvoor het aanbod gering 

is en de vraag groot is. Vervolgens komen er dagen met een veel 
groter aanbod. Hoewel de warmtebehoefte aanzienlijk is, wordt 
zoveel warmte in het vat opgeslagen dat er de volgende dag nog 
warmte in voorraad is; naarmate die voorraad groter is, is er minder 

koud water beschikbaar waardoor FCk afneemt en het verschil tussen 
het aanbod van zonnewarmte en de collectoropbrengst groter wordt 
(zie b.v. de dagen 105 ·t/m 108). De collectoropbrengst wordt 
dus begrensd door het systeem zelf (i.e. de opslagcapaciteit voor 
warmte en de sturing van FC). 

In de maanden 5 t/m 9 is het aanbod van zonnewarmte veel groter 

dan de vraag en is het vat energetisch zo vol, dat de collectorop
brengst wordt bepaald door de hoeveelheid warmte die de gebruiker 
aan het vat onttrekt. De collectoropbrengst en de warmtebehoefte zijn 
dan ook nagenoeg gelijk. 
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In de tO-de maand is de warmtebehoefte weer ongeveer gelijk aan 

het aanbod van warmte zeals in de 4-de maand. Merk echter op dat 

de grootte van het aanbod en de vraag kleiner zijn dan in de 4-de 
maand. 

In de maanden 11 en 12 is net als in de eerste drie maanden de 

warmtebehoefte veel groter dan het aanbod. 

We kunnen dus drie gevallen onderscheiden: 

1) De warmtebehoefte is veel groter dan het aanbod van warmte: 

de collectoropbrengst wordt begrensd door het aanbod. In het 

vervolg gebruiken we in dit verband de afkorting ZAB. (~onne

warmte-~anbod-Beperkende situatie). 

2) De warmtebehoefte en het aanbod zijn ongeveer even groot: de 
collectoropbrengst wordt bepaald door de grootte van het systeem 

en de bedrijfsvoering. Hiervoor hanteren we de afkorting SYB. 

(= ~steem-~eperkende situatie). 

3) De warmtebehoefte is veel kleiner dan het aanbod en het vat is 

vrijwel energetisch vol: de collectoropbrengst wordt dan bepaald 

door de warmtebehoefte. In dit geval gebruiken we de afkorting 

EVB. (= ~nergie-yraag-~eperkende situatie). 

3.1.4. De maximaal winbare hoeveelheid zonnewarmte. 

Men kan zich de vraag stellen of bij een gegeven systeem door een 

betere bedrijfsvoering en benutting van de in het vat opgeslagen 

warmte een groter deel van het aanbod van zonnewarmte gedurende 

het jaar kan worden benut. Uit paragraaf 3.1.3 blijkt echter dat 
dit alleen in SYB kan leiden tot een wezenlijk hogere collectorop

brengst. Door het optreden van EVB kan nooit het totale aanbod 
worden ingevangen. We introduceren derhalve een maximaal winbare 

collectoropbrengst IQCWB. 
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Bij het bepalen van IQCWB gaan we uit van een optimale benutting 

van het aanbod, rekening houdend met de beperkte opslagcapaciteit. 

Dit betekent dat: 

- IQCk in principe gelijk is aan IQCMAXk' doch maximaal gelijk is aan 

de warmtebehoefte van de gebruiker gedurende de bedrijfsperiode 

vermeerderd met wat er eventueel nog aan warmte in het vat kan 

worden opgeslagen; 

- De gebruiker de benodigde warmte aan het vat weet te onttrekken, 

voorzover deze daar aanwezig is, ongeacht het temperatuurniveau. 

In Tabel 3.1 worden de collectoropbrengst bij Strategie-I = IQC(STI), 

IQCWB, IQCMAX en IQD per maand en jaar weergegeven voor het refe

rentiesysteem. 

maand 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

jaar 

IQC(STI) IQCWB IQCMAX IQD 
--------------------------------~ 8.1 9.0 9.0 119.0 

19.3 21.6 21.6 106.7 
36.1 41.8 41.8 95.2 
38.1 46.2 61.2 56.7 
33.8 31.1 88.7 31.1 
9.0 8.0 101.1 8.0 
5.4 5.2 97.2 5.2 
7.8 8.2 91.9 8.2 
10.7 11.5 58.6 12.5 
25.4 29.7 36.8 40.1 
16.9 19.1 19.1 87.7 
12.1 13.2 13.2 122.8 

223 244 640 693 

Tabel 3.1. IQC(STI), IQCWB, IQCMAX en IQD per maand en 

per jaar voor het referentiesysteem. Eenheid kWh/m 2 • 

Uit deze gegevens blijkt dat voor het referentiesysteem de jaar

opbrengst onder Strategie-I maximaal 10% kan worden vergroot door 

een betere sturing van FC en een betere benutting van de in het vat 

opgeslagen warmte. Aangezien IQCWB nog afhankelijk is van TR, MV, 

AC, uc, F' en UA kan de collectoropbrengst met wellicht meer dan 

10% worden vergroot door een andere keuze van deze parameters. 

Onderlinge vergelijking van de maandelijkse gegevens is niet zonder 
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meer mogelijk omdat de warmte-inhoud van het vat aan het begin van 

de maand niet altijd hetzelfde is. Hierdoor is het mogelijk dat in 

de maanden 5, 6 en 7 IQC( STI) groter is dan IQCWB. ( Vergelijking 

van de jaartotalen is wel mogelijk omdat het vat in beide gevallen 

aan het begin van het jaar energetisch leeg is). 

IQCWB is in de maanden 4 en 10 aanmerkelijk lager dan IQCMAX en IQD 

omdat door het tijdsverschil tussen het aanbod en de vraag en de 

beperkte opslagcapaciteit niet alle zonnewarmte kan worden opge

slagen. 

We bespreken nu in hoofdlijnen de invloed van de systeemparameters 

TD, MV, uc, AC en UA onder Strategie-I; voor meer informatie zie 

/9/. 

3.2. De invloed van TD. 

Volgens (2.12) heeft verlaging van TD een toename van FD tot gevolg 

hetgeen, afgezien van het eventuele opmengeffekt, volgens (3.4) re

sulteert in een toename van FCk. Volgens (2.5) moet de collector

opbrengst dan ook toenemen. 

Figuur 3.3 toont de invloed van TD op IQC per maand en jaar. Uit 

de benedenhelft van de figuur blijkt dat de invloed van TD in SYB 

het grootst is. In EVB en ZAB verandert er weinig omdat de warmte

behoefte en het warmte-aanbod onafhankelijk zijn van TD. 

De invloed van TD in ZAB. (De maanden 1, 2, 11 en 12). 

Voor TD = 80°C is IQC ~ IQCMAX , een verlaging van TD kan maar een 

kleine toename van IQC opleveren. Dit is als volgt te verklaren. 

Door het geringe aanbod van zonnewarmte zijn de bedrijfstijden kort 

en mede door de grote warmtebehoefte is i.h.a. MV < IFDNk en 

MV~~IFDOk' waardoor FCk in hoofdzaak wordt bepaald door MV en _~k 

zodat FD maar weinig invloed heeft. Bovendien is FCk door de korte 

bedrijfstijden i.h.a. groot zodat de gevoeligheid van IQCk volgens 

(2.5) voor variaties in FCk gering is. 
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70 80 

TD (oC) 

5 6 7 B 9 

TD = .}0 c .... : TD = 40c 
TD = 50 C 
TD = 60 C 

............ = TD = 80 C 

'if--= IQ.D. 

5 6 e 9 

"RAND 

Jaartotalen. (kWh/m 2). 

TD IQC IQD 

30 227.5 693.1 
40 222.7 693.1 
50 212.8 693.1 
60 196.0 693.1 
80 162.5 693.1 
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465.5 67.2% 
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480.3 69.3% 
497.1 71.7% 
530.6 76.6% 

Figuur 3.3. De invloed van TO op IQC per maand en per jaar. 
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De invloed van TO in SYB en EVB. (De maanden 3 t/m 10). 

In deze maanden is door de kleinere warmtebehoefte en de langere 

bedrijfstijden i.h.a. MV > IFDNk en FCk vrij klein. Er is dus in 

principe een sterke invloed van TO te verwachten. Door het grote 

aanbod van zonnewarmte is echter TC i.h.a. hoog waardoor het opmeng

effekt bij lage TO mede door de grotere FO een sterkere invloed 

heeft, en de toename van F~ en IQCk tegenwerkt. Oit treedt vooral 

op in EVB waarin de collectoropbrengst niet meer kan toenemen. 

Het verschijnsel dat in de 5-de maand voor T0~50°C en in de maanden 

6 en 7 voor TD~60°C de collectoropbrengst bij hoge TO zelfs iets 

groter is dan bij lage TO (hetgeen in Figuur 3.3 nauwelijks waar

neembaar is) wordt veroorzaakt door de lagere opbrengst in de 
voorafgaande maanden waardoor het vat later in het jaar met warmte 

wordt gevuld en EVB later intreedt. 

Bij TD • 80°C blijkt EVB zelfs helemaal niet meer op te treden 

doordat de collector bij Strategie-I kennelijk niet in staat i~ 
voldoende water met een temperatuur hoger dan of gelijk aan 80°C 

te produceren. 

Conclusie: 
Een verlaging van TO geeft een verhoging van IQC in SYB. 

Bekijken we de jaartotalen, bovenhelft Figuur 3.3, dan blijkt 

IQC toe te nemen bij verlaging van TD waarbij IQC tendeert naar 

IQCWB omdat zowel FO als FC naar oneindig gaan als TD nadert tot TR. 

Oeze waarde wordt echter bij simulatie niet bereikt omdat FCk be
grensd is op maximaal 50 kg/m2h.vanwege de in praktijk beperkte 

pompcapaciteit. 

3.3. De invloed van MV. 

Een grotere vatinhoud kan de collectoropbrengst op twee manieren 

vergroten: 
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1) Via FCk als MV < IFDNk. (Zie (3.4)). 

2) Door de grotere warmte-opslagcapaciteit. 

Omdat MV geen invloed heeft op de vraag naar en het aanbod van 

warmte meet de grootste invloed van MV worden verwacht in SYB. 
Uit de benedenhelft van Figuur 3.4 blijkt dat dit inderdaad het 

geval is, doch dat de invloed in het voorjaar (de maanden 3, 4 en 

5) veel sterker is dan in het najaar (de maanden 9 en 10). De oor

zaak hiervan is dat bij een groter vat in het voorjaar de beschik

bare hoeveelheid koud water toeneemt omdat het opmengeffekt later 

optreedt, terwijl dit in het najaar niet het geval is omdat daar 

wordt begonnen met een vrijwel energetisch vel vat. 

Conclusie: 

Een groter vat geeft een hogere collectoropbrengst in SYB, vooral 

in het voorjaar als het vat wordt gevuld met warmte. 

Uit de jaartotalen, bovenhelft van Figuur 3.4, blijkt dat IQC 

toeneemt bij grotere MV. Voor grote MV is de invloed echter gering 

zodat verder vergroten van MV weinig zin heeft. Een te klein gekozen 

vat daarentegen betekent een belangrijke reductie van de jaar
opbrengst. Mede gezien de kostprijs is een juiste dimensionering 

van het vat derhalve een belangrijke zaak. 

3.4. De invloed van uc. 

De waarde van UC heeft volgens (2.3) invloed op TE en dus ook op 

de bedrijfstijd van de collector; een verlaging van UC geeft hogere 

TE-waarden en grotere bedrijfstijden. 
Substitutie van (2.3) in (3.3) geeft: 

IQCMAXk = F' ~ QS dt - UC•F' S<TR-TA)dt 
'tk 'Lk 

( 3. 5) 

Daar TA i.h.a. lager is dan TR volgt hieruit dat verlaging van UC 

eveneens een toename van IQCMAXk betekent. Hoewel de weercondities 
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Jaartotalen. (kWh/m 2l. 

6 7 B 

2 
- • OC • 1 W/11 K 

•••• = UC • 3 W/11
2

K 

- -., UC " 5 W/m
2

K 

--·-• UC • 7 W/~2K 
2 __,._ = UC • 9 W/11 X 

-&-a I~D 

6 7 B 
MUND 

UC IQC IQD 

1 293.9 693.1 
3 254.4 693.1 
5 222.7 693.1 
7 195.9 693.1 
9 171.0 693.1 

9 10 11 12 

IQA %bi j stook 

399.1 57.6% 
438.6 63.3% 
470.3 67.9% 
497.1 71.7% 
522.1 75.3% 
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3.5. De invloed van UC op IQC per rna and en per jaar. 
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dezelfde zijn ervaart de collector een afname van uc als een toe

name van de aangeboden warmte waardoor de collectoropbrengst in 
ZAB en SYB zal toenemen, zeals ook blijkt uit Figuur 3.5. De op

brengst in EVB wordt niet be!nvloed;de lengte van de periode echter 

wel. Bij zeer grote UC (niet getoond) kan IQCMAX zelfs gedurende 

het hele jaar kleiner dan IQD zijn, zodat EVB in het geheel niet 
meer voorkomt. 

Oat in de maanden 5 en/of 6 bij een hoge UC-waarde IQC groter is 

dan bij een kleine UC wordt weer veroorzaakt door de lagere op

brengst in de voorafgaande maanden waardoor het vat later in het 

jaar met warmte wordt gevuld. 

Conclusie: 

Een verlaging van UC geeft een hogere collectoropbrengst in 
ZAB en SYB. 

Uit Figuur 3.5 blijkt tevens dat de jaaropbrengst sterk toeneemt 

bij een kleinere UC. Door het toepassen van vacuum•collectoren 
{UC ~ 1 W/m2K) i.p.v. vlakke plaatcollectoren (UC ~ 5 W/m2K) wordt 

de jaaropbrengst met maar liefst 30% verhoogd. De maximale opbrengst 

wordt bereikt bij UC=O. In dat geval zijn er geen warmteverliezen 

meer van de collector naar de omgeving. De collectoropbrengst wordt 

dan uitsluitend bepaald door de geabsorbeerde zonnestraling. De 

quasi-statische collectorvergelijking (2.1) gaat dan over in: 

F' lim TC = ( d'FC)QS +TO 
UC-+0 

( 3.6) 

Het aanbod van zonnewarmte is dan: 

lim IQCMAX = F' )os dt 
uc~o 1: 

( 3. 7) 

Indien TC zoals die volgt uit (3.6) kleiner blijft dan 100°C ge-

durende een periode dan zal IQC over die periode gelijk zijn aan 

IQCMAX. Door de begrenzing van TC op maximaal 100°C is het echter 
mogelijk dat IQC veel kleiner is dan IQCMAX. Dit laatste zal in 

EVB veelvuldig voorkomen. 
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3.5. De invloed van AC. 

Daar AC niet expliciet voorkomt in de formule voor IQCMAX en omdat 

IQD afhankelijk is van AC terwijl de totale warmtebehoefte dit niet 

is, is het mijns inziens inzichtelijker om de invloed van AC op de 

totale collectoropbrengst te bestuderen i.p.v. per m2 collector
oppervlak. Ter onderscheiding zullen we hier IQCt (=IQC•AC) etc. 

gebruiken. Merk op dat bij het varieren van AC de totale vatinhoud 

(=MV•AC) constant wordt gehouden en MV dus omgekeerd evenredig is 

met AC. 

Met een groter collectoroppervlak kan meer zonnewarmte worden inge

vangen. In Figuur 3.6 zien we dan ook dat vergroting van AC een 

toename van IQCt geeft in ZAB en SYB. Doordat IFDOk en IFDNk echter 

omgekeerd evenredig zijn met AC wordt de toename van IQCt tegenge
werkt door een kleinere waarde van het collectordebiet per m2 

collectoroppervlak, waardoor de collectoropbrengst in SYB niet 

evenredig toeneemt met AC. 

In EVB heeft vergroten van AC geen invloed omdat alleen IQDt be

palend is voor de collectoropbrengst. 

Oat IQCt in de maanden 5 en/of 6 bij een kleine AC groter is dan 

bij een grote AC is weer te verklaren met de lagere opbrengst in 
de voorafgaande maanden waardoor EVB later in het jaar intreedt. 

Conclusie: 

Vecgroting van AC geeft een verhoging van IQCt in ZAB en SYB. 

De jaaropbrengsten als funktie van AC, zie Figuur 3.6, laten een 

s-vormig verloop zien als gevolg van de invloed die IQCMAXt heeft 

op de lengten van de perioden waarin ZAB, SYB en EVB van toepassing 
zijn. Bij zeer hoge AC (niet getoond) is gepurende het hele jaar 

EVB van toepassing; bij zeer kleine AC daarentegen ZAB. Voor tussen

liggende waarden treedt een combinatie op van de drie situaties. 

De bovengrens van IQCt wordt bereikt als gedurende het hele jaar 

EVB geldt. 
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3.6. De invloed van UA. 

Varieren van UA is niet hetzelfde als varieren van AC: de waarde 

van UA heeft uitsluitend invloed op FD terwijl bij het varieren 

van AC behalve FD 661< MV verandert. 

Volgens (2.9) en (2.10) is IQD rechtevenredig met UA. Vergroting 

van UA heeft dus een hogere waarde van IQD, IFDNk en IFDOk tot 
gevolg. Zoals blijkt uit Figuur 3.7 leidt dit in EVB en SYB tot 

tot een toename van IQC. In ZAB is de meeropbrengst gering omdat 

UA de waarde van IQCMAX niet beinvloedt. 

Conclusie: 

Vergroting van UA geeft in SYB en EVB een hogere collectoropbrengst. 

De jaaropbrengst neemt toe naarmate UA groter is, zie bovenhelft 

van Figuur 3.7. De invloed van UA neemt echter af bij grotere UA 
doordat de perioden waarin EVB en SYB van toepassing zijn korter 

worden t.g.v. de stijgende IQD. De jaaropbrengst zal uiteindelijk 

tenderen naar IQCMAX als UA zo groot is dat gedurende het hele 

jaar ZAB geldt. 

Merk op dat door de afnemende invloed van UA het aandeel van de 

bijstookinstallatie in de warmtevoorziening van de gebruiker toe
neemt naarmate UA, en dus IQD, toenemen. (Zie tabel bij Figuur 3.7). 

3. 7. Overzicht. 

In Tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de hiervoor beschreven 

invloeden die de verschillende systeemparameters uitoefenen op 

IQC per maand in ZAB, SYB en EVB uitgaande van het referentie

systeem. In de tabel hebben de gebruikte tekens de volgende 
betekenis: 

= verlaging van IQC bij verhoging van de parameter. 
0 = nauwelijl<s of geen invloed op IQC bij varieren van de 

parameter. 

+ = verhoging van IQC bij verhoging van de parameter. 
o/- ] de invloed op IQC is afhanl<elijl< van de waarde van de = 
o/+ parameter. 
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Tabel 3.2. Overzicht van de invloed van de systeemparameters 

op IQC per maand. 

~ 
ZAB SYB EVB 

r 

TD ( 30-80.°C) 0 - o/-
2 

O/+ MV (25-150 kg/m) 0 + 
2 uc (1-9 W/m K) - - 0 

AC ( 20-60 m 2 )~ + + 0 

UA (300-700 W/K) 0 + + 

Ad *· Bij deze parameter wordt de invloed op de totale 

collectoropbrengst bedoeld, bij de overige per 
2 m collectoroppervlak. 

De waarden tussen de haakjes zijn resp. de laagste en 
hoogste waarde van de parameter die zijn toegepast. 
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Hoofdstuk 4. Vergelijking van de collectoropbrengst bij 

Strategie-I en Dagsturing. 

Bij Dagsturing is de collectoropbrengst door de optimale instel

ling van FC hoger dan bij Strategie-I. In /6/ wordt berekend dat 
de dagopbrengst bij Dagsturing maximaal 5% hoger is indien: 

QD constant is en 50 $ QD S 500 W/m2 ; 

50 ~ MV ~ 100 kg/m2 ; 

TO ~ 60°C; 

UC = 5 W/m2K. 

Om na te gaan of dit ook het geval is voor de periodeduur van een 

jaar en voor een variabele warmtebehoefte, is een groot aantal 
simulaties verricht met Strategie-I (STI) en Dagsturing (DS) bij 

verschillende waarden van TD, MV, uc, AC en UA. De resultaten 
hiervan worden weergegeven in Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Vergelijking van de collectoropbrengst en de benodigde 

bijstookenergie bij Strategie-I en Dagsturing. Jaartotalen. 

uc UA MV AC TD IQC IQA 

,.. 5 500 75 40 40 STI DS p .... 'lt STI DS pll~ 

30 227.5 228.4 +0.4% 465.5 464.4 -0.2% 
222.7 224.8 +0.9% 470.3 468.2 -0.4% 

' 
50 212.8 221.2 +4.0% 480.3 471.8 -1.8% 
60 196.0 217.1 +11% 497.0 476.0 -4.2% 
80 162.5 206.2 +27% 530.5 486.9 -8.2% 

25 197.5 199.2 +0.9% 495.5 493.7 -0.4% 
50 214.2 216.2 +0.9% 478.9 476.8 ·-0.4% 
150 233.7 235.4 +0.8% 459.4 457.5 -0.4% 

1 293.9 294.0 +0.0% 399.1 398.8 -0.0% 
3 254.4 255.4 +0.4% 438.6 437.4 -0.2% 
7 195.9 199.4 +1.8% 497.1 493.7 -0.7% 
9 171.0 177.4 +3.7% 522.1 515.6 -1.3% 

300 176.7 178.5 +1.0% 239.1 237.3 -0.8% 
700 255.3 258.1 +1.0% 715.0 712.1 -0.4% 

150 20 303.5 309.4 +1.9% 1082.6 lta76 • 7 -0.5% 
50 60 179.8 181.3 +0.8% 282.2 280.7 -0.5% 

3 30 257.7 257.8 +0.0% 435.4 434.8 -0.0% 
3 60 240.2 250.2 +4.2% 452.8 442.9 -2.2% 
3 80 205.1 243.2 +19% 488.0 449.9 -7.8% 

7 30 202.3 203.3 +0.5% 490.8 489.6 -0.2% 
7 60 158.2 188.3 +19% 534.9 504.8 -5.6% 
7 80 129.3 175.6 +36% 563.8 517.5 -8.2% 

50 30 219.1 219.8 +0.3% 473.9 472.9 -0.2% 
50 60 193.1 209.0 +8.2% 499.9 484.0 -3.2% 
50 80 160.7 199.7 +24% 532.4 493.7 -7.3% 

150 30 239.2 239.3 +0.0% 453.9 453.6 -0.0% 
150 60 198.0 225.8 +14% 495.1 467.2 -5.6% 
150 80 163.7 213.7 +31% 529.3 479.4 -9.4% 

700 60 225.4 247.4 +9.8% 744.8 722.8 -3.0% 

W/m 2K W/K kg/m 2 m2 c kWh/m 2 kWh/m 2 

* = standaardwaarde It If = Procen tueel verschila((DS-STI)/STI)•100% 
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Uit Tabel 4.1 blijkt dat: 

- De jaaropbrengst bij Dagsturing inderdaad hoger is dan bij 

Strategie-I, doch dat het verschil niet altijd kleiner is dan 5%; 

- Het verschil in jaaropbrengst grotendeels wordt bepaald door TO: 

Voor TO ~ 40°C is het verschil i.h.a. veel kleiner dan 5%, voor 
TO ;>,60°C echter meestal groter. Bij uc = 7 W/m2K, TO= 80°C 
zelfs 36%. 

In het nu volgende geven we een verklaring voor het afwijkende gedrag 

bij hoge TO: 

Dagsturing kan alleen in SYB een wezenlijk hogere opbrengst geven. 

De toename hangt echter af van de energetische toestand van het vat. 
We kunnen in dit verband twee situaties onderscheiden: 

1) Indien er water in het vat aanwezig is met een temperatuur dicht 

in de buurt van TR dan kan dit, bij voldoende aanbod van zonne
warmte, bij Dagsturing nogmaals door de collector worden gepompt. 

Het warmtefront verlaat dus het vat, de toename van TO is echter 

gering. De collectoropbrengst zal hierdoor groter zijn dan bij 

Strategie-I. De meeropbrengst is groter naarmate er meer water 

met een temperatuur in de buurt van TR beschikbaar is. 

2) Als er uitsluitend koud water ~n water met een temperatuur veel 

hoger dan TR in het vat aanwezig is, dan is de collectoropbrengst 

het grootst indien FC zodanig wordt ingesteld dat het warmtefront 

het vat net niet of nauwelijks verlaat omdat anders de dagopbrengst 
afneemt daar TO tegen het einde van de dag sterk oploopt. De 

collectoropbrengst is in deze situatie nagenoeg gelijk aan die bij 
Strategie~I. 

Uit de simulatiegegevens per dag blijkt dat de waarde van TD een 

grote invloed heeft op de hoeveelheid water in het vat met een tem

peratuur dicht bij TR : 
Als TD ~ 40°C is er in SYB bij Strategie-I weinig of geen water 

met een dergelijke temperatuur in het vat aanwezig zodat met 

het voorafgaande volgt dat het verschil in collectoropbrengst 

t.o.v. Dagsturing gering is. 
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0 - Bij TO ~60 C blijkt er daarentegen een grote hoeveelheid aanwezig 

te zijn die bovendien groter is naarmate TO hoger is. Mede door 

de lagere FD is de gebruiker bij hoge TO niet meer in staat al 

het water met een temperatuur tussen TO en TR te verbruiken. De 

temperatuur van het water dat in het vat achterblijft ligt i.h.a. 

dichter bij TR dan TO omdat het temperatuurprofiel van bovenaf 

wordt afgebroken; waarmee de vee! hogere collectoropbrengst bij 

Dagsturing dan verklaard is. 

Ter illustratie is in Figuur 4.1 voor een willekeurige dag waarop 

SYB van toepassing is, het temperatuurprofiel in het vat weergegeven 

op het tijdstip dat de collector voor de eerste maal in bedrijf 

gaat voor TO = 40 en 60°C bij zowel Strategie-I als Dagsturing. De 

bijgevoegde tabel geeft tevens enkele relevante grootheden. 

Hierin is: 

- MK de hoeveelheid koud water in het vat; 
- M(TD .. TR) de hoeveelheid water met een temperatuur tussen TO 

en TR; 
- IQD~ de warmtebehoefte gedurende de bedrijfsperiode van de 

collector. 

Uit de bovenhelft van Figuur 4.1 blijkt duidelijk dat bij TO = 40°€ 

M(TD~TR) bij Strategie-I verwaarloosbaar klein is, terwijl deze 

hoeveelheid, waarvan de temperatuur dicht bij TR ligt, bij 

TO = 60°C aanzienlijk is. Verder is te zien dat bij TO = 60°C 

MK en FC ongeveer twee maal zo klein zijn dan bij TO = 40°C omdat 

FD eveneens wordt gehalveerd. Merk op dat FC en MK t.g.v. het op

mengeffekt niet noodzakelijk evenredig hoeven te zijn met FD. Door 

de halvering van FC neemt IQC af. 

Bij Dagsturing, benedenhelft van Figuur 4.1, is M(TD .. TR) = 0 
bij TO = 40°C, terwijl deze hoeveelheid bij TO = 60°C groot is. 

Uit het temperatuurprofiel blijkt echter dat, in tegenstelling tot 

bij Strategie-I, dit water een temperatuur heeft die veel hoger is 

dan TR als gevolg van herhaalde opwarming in de collector. Door 
het opmengen van koud water bij TO = 40°C neemt MK met minder dan 

de helft af bij TO = 60°C. Ondanks de kleinere MK is FC bij 
TO = 60°C groter t.g.v. de hoeveelheid water met een temperatuur 
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Figuur 4.1. Het temperatuurprofiel in het vat op het inschakel

tijdstip op 10 april. 



- 41 -

dicht bij TR die nogmaals door de collector moet worden gepompt. 

IQC is daarentegen wel kleiner omdat TO eerder oploopt; de afname 

is echter duidelijk geringer dan bij Strategie-I. 

Dit laatste effekt is duidelijker waarneembaar in Tabel 4.2 waarin 

de maandtotalen van IQC, IQA en IQD voor beide sturingen zijn weer

gegeven. Hierin is tevens duidelijk te zien dat Dagsturing alleen 

in SYB en bij hoge TD een wezenlijk hogere opbrengst oplevert. 

Tabel 4.2. IQC, IQA en IQD per maand bij Strategie-I (STI) en Dag

sturing (DS) bij TD = 40 en 60°C. Eenheid kWh/m2• 

Referentiesysteem. 

maand IQC(STI) IQC(DS) IQ.A(STI) IQ.A(DS) IQD 

1 8.12 8.19 (+0.4%) 110.88 110.82 (-0.()%) 119.00 

2 19.29 19.42 (+0.~) 87.40 87.30 (-0.1%) 106.69 

3 36.10 36 • 51 { + 1 • 1%) . 59.12 58.71 (-0.7%) 95.23 
4 38.13 39.49 (+3.7%) 21.47 20.71 (-3.5%) 56.65 

5 33.80 33.24 (-1.7%) o.oo 0.00 31.05 
6 9.00 9.00 (+0.()%) o.oo o.oo 7.9o 

7 5.43 5.28 (-2.8%) o.oo o.oo 5.21 

8 7.81 7.93 (+1.5%) o.oo o.oo 8.17 

9 10.?2 11.01 (+2. 7%) o.oo o.oo 12.53 

10 25.4o 25.02 (+0.8%) 9.96 9.30 (-6.6%) 40.10 

11 16.85 16.96 (+O,b%) 70.84 70.76 (-0.2%) 87.67 

12 12.08 12.11 (+0.3%) 110.05 110.55 (-0.1%) 122.80 

jaar 222.74 224.78(+0.9%) 470.32 468.15 (-0.5%) 693.06 

Referentiesysteem met TD = 60°c. 
, 

maand IQC(STI) IQC(DS) IQ.A(STI) IQ.A(DS) IQD 

1 7.95 8.05 (+1 .2%) 111.06 110.96 (-0.1%) 119.00 
2 18.50 18.81 (+1.7%) 88.25 88.03 (-0.2%) 1106.69 

3 32.81 34.34 (+4.7%) 62.4o 60.86 (-2.5%) 95.23 
4 29.38 37.01 {+26%) 28.09 23.08 (-18%) 56.o5 

5 28.19 33.16 (+18%) 2.93 0.00 (-10()%) 31.05 
6 7.91 9.18 (+16%) 0,00 o.oo 7.9o 

7 5.78 5.29 (-8.5%) o.oo o.oo 5.21 
8 8.92 7.94 (-1 1%) o.oo o.oo 8.17 

9 8.54 10.91 (+27%) 1.85 o.oo (-100%) 12.53 
10 20.10 24.11 (+20%) 19.93 11.22 (-43%) 40.10 
11 16.12 16.43 (+1.9%) 71.89 71.39 (-0. 7%) 87.o7 
12 11.78 11.84 (+0.5%) 110.60 110.44 (-0.1%) 122.80 

jaar 196.05 217.07(+11%) 497.00 475-98 (-4.2%) o93.06 
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Tot slot nog een kanttekening. 

M{TD ++TR) is ook afhankeli jk van de overige systeemparameters. 

Volgens de gegevens in Tabel 4.1 is hun invloed veel geringer, zij 

het dat door die invloed het verschil in jaaropbrengst tussen 

Strategie-I en Dagsturing soms niet verwaarloosbaar is bij lage TD. 

Zo leidt b.v. een hogere waarde van UC tot lagere TE-waarden waar

door TC langer beneden TD blijft. De hoeveelheid water met een 

temperatuur in de buurt van TR neemt hierdoor toe. In Tabel 4.1 

is dan ook te zien dat het verschil in jaaropbrengst van 0% bij 

UC = 1 W/m2K oploo~t tot 3.7% bij UC = 9 W/m2K. 

Conclusies: 

1) De jaaropbrengst is bij Dagsturing hoger dan bij Strategie-I. 

Het verschil wordt grotendeels bepaald door de waarde van TD en 

is het grootst bij hoge TD. 

2) Dagsturing i.p.v. Strategie-I leidt alleen in SYB tot een wezen

lijk hogere opbrengst. 

3) Bij onze simulaties was de jaaropbrengst bij Dagsturing maximaal 

4% en gemiddeld 1% hoger dan bij Strategie-I als: 

TD ~ 40°C; 

1 $ UC ~ 9 W/m2K; 

- 25 ~ MV ~ 150 kg/m2; 

- 20 S: AC ~60m2 ; 
- 300 S. UA ~ 700 W/K. 
Voor TD ~60°C was het verschil i.n.a. groter dan 5% {zie 

Tabel 4.1). Op grond hiervan kan worden gesteld dat bij hoge 
TD de jaaropbrengst bij Strategie-I i.h.a. geen goede benadering 

zal zijn van die welke bij dynamisch optimaal sturen van FC 

kan worden verkregen. 



- 43 -

Hoofdstuk 5. Een rekenmethode waarmee de z.w.s.-bijdrage over 

een reeks van dagen kan worden bepaald in geval 

van Strategie-I of Dagsturing zonder simulatie van 

het zonnewarmtesysteem. 

5.1. Inleiding. 

Een van de doelstellingen van het afstudeerwerk is een methode te 
ontwikkelen waarmee de z.w.s.- bijdrage over een langere periode 

kan worden bepaald bij een goed gekozen sturing van het collector
debiet zonder simulatie van het systeem. 
In dit hoofdstuk wordt zo•n methode beschreven, uitgaande van 

Strategie-I en Dagsturing. De methode vormt de verbindende schakel 

tussen de studie van het gedrag van het z.w.s. gedurende een dag 
enerzijds, en het onderzoek naar het systeemgedrag gedurende een 

langere periode anderzijds. 
Er wordt in dit hoofdstuk gebruikgemaakt van de vergelijkingen 
waarmee het systeemgedrag gedurende een dag kan worden beschreven 

zeals gepresenteerd in /10/. 

5.2. De onafhankelijke grootheden van de methode. 

In tegenstelling tot eerst toen d.m.v. simulatie met een uitgebreid 

model de jaarlijkse of maandelijkse collectoropbrengst en bijstook
energie werden bepaald, trachten we nu tot hetzelfde resultaat te 
komen door per dag slechts een beperkt aantal berekeningen uit te 

voeren. 
We veronderstellen hierbij dat per dag bekend zijn: 

- de bedrijfstijd ~ van de collector; 
de warmtebehoefte IQD; 

- de door de gebruiker gewenste aftaptemperatuur TD; 
- de gemiddelde waarde van TE over de bedrijfsperiode van de 

collector: TEGEM. 
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Bij de opzet van de methode wordt uitgegaan van een aantal hypo
thesen. Deze worden in de nu volgende beschrijving van de methode 
nader toegelicht op de plaats waar ze worden toegepast. We zullen 

echter vooraf de belangrijkste kort vermelden. 
We veronderstellen dat: 

uitgegaan mag worden van een constante warmtevraag gedurende 

de dag; 

op het in- en uitschakeltijdstip van de collector het temperatuur

profiel in het vat mag worden benaderd door een rechte lijn, 
waarbij op het inschakeltijdstip rekening moet worden gehouden 

met de hoeveelheid koud water in het vat; 
bij Dagsturing het verloop van TE gedurende de bedrijfsperiode 

van de collector mag worden vervangen door een halve sinus 
waarvan het gemiddelde gelijk is aan TEGEM; 

- bij Dagsturing het optimale collectordebiet een zodanige waarde 
heeft dat voldaan is aan de relatie: 

TBMAX • 0.2(TEMAX-TR)+TR (5.2.1) 

Hierin is TBMAX de maximale waarde van TB in de loop van de.dag 
en TEMAX de maximale waarde van TE volgens het halfsinusvormig 

verloop. 

Deze aanname is gebaseerd op de resultaten verkregen bij de be
studering van het z.w.s. gedurende ~~n dag. Hieruit blijkt dat 
bij optimale instelling van FC i.h.a. bij benadering wordt 

voldaan aan (5.2.1). 

Alvorens over te gaan tot beschrijving van de methode wijzen we 
erop dat in Appendix II een schematisch overzicht wordt gegeven 
van het stelsel berekeningen waarmee de collectoropbrengst en 
bijstookenergie per dag worden bepaald. 
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5.3. De methode voor Strategie-I 

5.3.1. Inleiding. 

Bij Strategie-I is de collectoropbrengst op een dag gelijk aan: 

IQC = Q FC s(TC-TR) dt 
1: 

= <Y FC( 1-H) ( TEGEM-TR)'l:" (5.3.1) 

De waarde van FC volgt uit ~ en de beschikbare hoeveelheid koud 
water MKT: 

FC = min(FCMAX, MKT/~) (5.3.2) 

FCMAX is de maximaal toegelaten waarde van FC, in verband met de 

in praktijk beperkte pompcapaciteit. MKT is gelijk aan de hoeveel

heid koud water in het vat op het inschakeltijdstip: MK(t.), ver-
1 

meerderd met het water dat de gebruiker gedurende de bedrijfstijd 
retourneert: IFDO. 

Bij de berekening van MK(t.) en IFDO moet rekening worden gehouden 
1 

met het eventueel opmengen van koud water om de gestelde TD te 
realiseren. 

Behalve dit effekt is het tevens mogelijk dat het vat voldoende 

energie bevat om de warmtebehoefte te dekken over de periode dat 

de collector niet in bedrijf is, doch dat deze niet ten volle kan 

worden benut omdat het op een temperatuurniveau lager dan TD is 

opgeslagen. De bijstookinstallatie zal in dat geval toch moeten 
bijverwarmen om het water in temperatuur te verhogen tot de 
gewenste waarde. 

Bovengenoemde effekten zijn moeilijk voorspelbaar omdat ze o.a. 

afhankelijk zijn van het weer, de waarden van de systeemparameters, 

de bedrijfsvoering van het systeem en de warmtebehoefte. Het is dan 

ook juist dit soort effekten dat een schatting van de collector

opbrengst en de benodigde bijstookenergie zonder simulatie van het 
z.w.s. moeilijk maakt. 
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5.3.2. De beschrijving van de methode. 

De collectoropbrengst en de bijstookenregie over een reeks van 

dagen worden verkregen door per dag op basis van 7: , TEGEM, IQD en 

TD een schatting te maken en deze vervolgens te sommeren. In het 

nu volgende wordt beschreven hoe deze schatting wordt verkregen. 

We splitsen een dag op in een periode waarin de collector is uit

geschakeld: periode I, en een waarin hij is ingeschakeld: periode II. 

Zie Figuur 5.3.1. 

Periode I Periode II 

t = 0 uur 
0 

t. 
l. 

Figuur 5.3.1. De verdeling van de dag in periode I en II. 

In de figuur is ti en tf, resp. het in- en uitschakeltijdstip van 

de collector aangegeven. 

De warmtebehoefte over een dag wordt verdeeld over periode I en II, 

waarbij we veronderstellen dat de exacte verdeling van de warmte

behoefte van ondergeschikt belang is, en dat een ruwe schatting 

gebaseerd op een constante warmtevraag voldoende is: 

IQDN = (( 24-7:) I 24) IQD (periode I) (5.3.3) 

IQOO = ( 't'" /24) IQD (periode II) (5.3.4) 

Op het tijdstip t zijn bekend: t, TEGEM, TD, QVAT(t) en MK(t ). 
0 0 0 

De laatste twee zijn respectievelijk de energie-inhoud van het vat 
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en de hoeveelheid koud water in het vat op t
0

• Deze zijn afkomstig 

van de berekeningen m.b.t. de vorige dag. 

We beschrijven achtereenvolgens de uit te voeren berekeningen 

voor periode I en II. 

Periode I. 

Om na te gaan of er opmenging van koud water plaatsvindt in deze 

periode en om de vereiste bijstookenergie te kunnen bepalen, bena

deren we de vorm van het temperatuurprofiel in het vat op t
0

• 

Hiertoe bepalen we eerst de gemiddelde temperatuur van het water 

in het vat op dit tijdstip: TVGEM. 

TVGEM = QVAT( t
0

) I (c)' MV) + TR (5.3.5) 

Er wordt vervolgens onderscheid gemaakt in twee situaties: 

1) TVGEM ~ ((100-TR)/2) +TR 

2) TVGEM <. ((100-TR)/2) +TR 

In situatie 1) veronderstellen we dat het temperatuurprofiel een 

vorm heeft als weergegeven is in Figuur 5.3.2 en in situatie 2) als 

weergegeven is in Figuur 5.3.3. 

MV 

0 

/: 
~------------~~: 

I I 
1------1-1 

I +----;-l:: 
1------11 : I I lr----1-1 

I . 
TR TV GEM 

T(M) = ( 2( 100-TVGEM) )M + 2•TVGEM -100 
MV . 

Figuur 5.3.2. Het temperatuurprofiel in het vat op t
0 

in si tuatie 1). 
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T{M) = { 2(T~~EM-TR) )M + TR 

Figuur 5.5.3. Het temperatuurprofiel op t
0 

in situatie 2). 

We kunnen m.b.v. het temperatuurprofiel de gemiddelde temperatuur 

berekenen waarmee de gebruiker warm water aan het vat onttrekt 

gedurende periode I: TGGEM. Verondersteld wordt dat het profiel 

vanaf M=O afgebroken wordt als TVGEM ~ TD, en dat het vanaf M=MV 
wordt afgebroken als TVGEM < TD is. De hoeveelheid water die de 
gebruiker gedurende periode I verpompt is gelijk aan: 

IFDN = IQDN/( )'(TD-TR)) (5.3.8) 

De hoeveelheid warm water die de gebruiker echter maximaal uit het 

vat kan halen is gelijk aan MV. Definieer derhalve MKN als: 

MKN • min(MV, IFDN) (5.3.9) 

Veronderstel in eerste instantie dat er geen opmenging van koud 
water plaatsvindt. Dan is: 

TGGEM = (T(O)+T(MKN))/2 , als TVGEM ~ TD (5.3.10) 

TGGEM = (T(MV)+T(MV-MKN))/2 , als TVGEM ~ TD (5.3.11) 

Als TGGEM >TD is dan treedt er wel opmenging op, dit betekent dat de 

gebruiker i.p.v. (5.3.9) aan het vat onttrekt: 

MKN = min(MV, IFDN(TD-TR)/(TGGEM-TR)) (5.3.12) 
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Er hoeft in deze situatie pas bijgestookt te worden als: 

IFDN(TD-TR)/(TGGEM-TR) > MV 

In de situatie dat TGGEM ~ TD treedt er geen opmenging van koud 

water op. Als TGGEM<TD is zal er echter wel bijgestookt moeten 

worden, ook als QVAT(t ) ~ IQDN is. 
0 

De berekening van de bijstookenergie over periode I: IQAI, de 

energie-inhoud van het vat op t 1 : QVATCt1 >, en de hoeveelheid koud 

water op t 1 : MK(ti)' verloopt dan als volgt: 

Als TGGEM > TD: MKN c min(MV, IFDN(TD-TR)/(TGGEM-TR)) 

Als TGGEM ~ TD: MKN = min(MV, IFDN) 

IQAI = IQDN - qMKN ( TGGEM-TR) 

(5.3.12) 

(5.3.9) 

(5.3.13) 

(5.3.14) 

(5.3.15) 

De berekeningen zijn nu voor wat betreft periode I voltooid. 

Periode II. --------
Op het tijdstip t 1 zijn bekend: ~, TEGEM, QVAT(t1 ), MK(ti) en 
IQDO. 

Om de collectoropbrengst over periode II te kunnen bepalen berekenen 

we FC m.b.v. (5~3.2): 

IFDO = IQDO/(c)-' (TD-TR)) (5.3.16) 

MKT = MK( t 1 ) + IFDO (5.3.17) 

FC = min( FCMAX, MKT/ 't') (5.3.2) 
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Vervolgens wordt TCGEM, de gemiddelde waarde van TC over de dag, 

bepaald: 

TCGEM = ( 1-H )TEGEM + H •TR (5.3.18) 

0 We begrenzen TCGEM op maximaal 85 c. Zou TCGEM niet worden begrensd 

dan bestaat de mogelijkheid dat TCGEM veel hoger is dan of dicht in 

de buurt ligt van 100°C indien een TEGEM >'> 100°C wordt gecombineerd 

met een kleine FC. Dit betekent dat TC gedurende een gedeelte van 

periode II hoger dan 100°C meet zijn geweest. Omdat bij simulatie 

TC begrensd is op maximaal 100°C wordt de door de collector inge

vangen warmte dan veel te hoog geschat. 

De begrenzing van TCGEM op maximaal 85°C betekent dat TEGEM maximaal 

gelijk mag zijn aan: 

TEGEMMAX = (85-H•TR)/(1-H) (5.3.19) 

Als TEGEM > TEGEMMAX dan wordt TEGEM = TEGEMMAX verondersteld. 

Nu kunnen we de collectoropbrengst bepalen, rekening houdend met 

de eindige energie-inhoud van het vat. De maximum energie-inhoud 

van het vat is QVATMAX. 

QVATMAX = Q MV(100-TR) 

IQC = min( O FC( 1-H) (TEGEM-TR) 7:', 

QVATMAX- QVAT( t.) + IQOO) 
1 

(5.3.20) 

(5.3.22) 

Formule (5.3.22) verdisconteert eventuele opmenging van koud water 

in periode II. 

Tot slot wordt de benodigde bijstookenergie over periode II 

bepaald: IQAII, de energie-inhoud van het vat op tf: QVAT(tf)' en 

de hoeveelheid koud water in het vat op tf: MK(tf). De laatste 

twee gegevens zijn nodig voor de berekeningen over de volgende dag. 
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Als IQC ~ IQOO dan: 

IQAII = 0 (5.3.23) 

QVAT(tf) = QVAT(t1 ) + {IQC-IQOO) (5.3.24) 

Als IQC <. IQOO en IQOO-IQC ~ QVAT( t 1 ) dan: 

QVAT(tf) = 0 (5.3.25) 

IQAII = IQDO-IQC-QVAT(t1 ) (5.3.26) 

Al s IQC < IQOO en IQOO-IQC <. QVAT( tf) dan: 

IQAII = 0 (5.3.27) 

(5.3.28) 

(5.3.29) 

A 1 s 7:: = 0 : I QAI I = 0 (5.3.30) 

(5.3.31) 

(5.3.32) 

De berekeningen zijn nu voor wat betreft periode II voltooid. 

Met de berekeningen over periode I en II is een schatting v€r

kregen van IQC en IQA: 

IQA = IQAI + IQAII (5.3.33) 

Eveneens zijn MK(tf) en QVAT(tf) bekend zodat de berekeningen 

kunnen worden herhaald voor de volgende dag. 
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Tabel 5.4.1. Verificatie van de resultaten verkregen met de 

rekenmethode voor Strategie-I. Jaartotalen. 

IQC(STI) = de collectoropbrengst bij simulatie. 

IQC(SM) = de collectoropbrengst volgens de 

rekenmethode. 

uc UA MV AC TO IQC{STI) IQC{SM) 

"5 ""SOO ~ 75 "40 •40 

30 227.5 230.3 { +1.2%) ..... 
35 225.3 226.8 {+0.6%) 

222.7 222.5 { -0.1%) 
. 

45 218.4 217.5 < -o. 4%) 
50 212.8 211.1 {-0.8%) 
60 196.0 196.9 (+0.5%) 
80 162.5 162.3 {-0.1%) 

25 197.5 202.8 (+2.8%) 
50 214.2 216.1 { +0.8%) 
150 233.7 230.8 {-1.2%) 

1 293.9 294.6 { +0. 2%) 
3 254.4 254.8 ( +0. 2%) 
7 195.9 193.9 {-1.0%) 
9 171.0 168.4 (-1.5%) 

300 176.7 176.0 (-0.4%) 
700 255.3 255.2 {-0.0%) 

150 20 303.5 302.1 {-0.5%) 
50 60 179.8 180.3 { +0. 3%) 

3 30 257.7 259.0 (+0.5%) 
3 60 240.2 240.7 ( +0. 2%) 
3 80 205.1 210.3 ( +2. 5%) 

7 30 202.3 205.8 ( +1. 7%) 
7 60 158.2 155.4 { -1. 7%) 
7 80 129.3 126.6 (-2.0%) 

50 30 219.1 224.8 ( +2. 5%) 
50 60 193.1 194.3 {+0.6%) 
50 80 160.7 161.4 (+0.4%) 

150 30 239.2 239.4 (+0.1%) 
150 60 198.0 197.7 ( -0.1%) 
150 80 163.7 162.7 ( -0. 7%) 

W/m2K W/K kg/m2 m2 c kWh/m 2 kWh/m2 

Gemicdelde afwijking • 0.1%, standaarddeviatie = 1.2% 

Warmtebehoefte van de gebruiker • 27722.3 kWh/jaar. 

11:'" standaardwaarde. itl( • procentuele afwijking t.o.v IQC(STI). 
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5.4. De resultaten van de methode voor Strategie-I per jaar. 

Er is voor een groot aantal combinaties van de systeemparameters 

de collectoropbrengst over een jaar bepaald volgens de procedure 

beschreven in paragraaf 5.3. Deze worden in Tabel 5.4.1 vergeleken 

met de jaaropbrengst zeals die volgt uit simulatie van het systeem. 

Bij de rekenmethode bedraagt de rekentijd ongeveer 15 seconden, ter

wijl bij simulatie 2100 seconden nodig zijn voor bepaling van de 

jaaropbrengst. (PDP 11/34). De rekenmethode maakt gebruik van IQD, 

TEGEM en ~ per dag die vooraf buiten het programma bepaald zijn. 

Laat men het programma zelf deze gegevens bepalen uit de uurlijkse 

weergegevens van het referentiejaar dan loopt de rekentijd op tot 

90 seconden. 

Uit Tabel 5.4.1 blijkt dat de rekenmethode een zeer redelijke schat

ting van de jaaropbrengst oplevert. De afwijking t.o.v. simulatie 

is i.h.a. kleiner dan 1.5%. Als oorzaken voor de afwijking kunnen 

worden genoemd: 

1) Het veronderstelde temperatuurprofiel dat verschilt met dat bij 

simulatie waardoor: 

- de opmenging van koud water niet correct in rekening wordt 

gebracht door een afwijkende temperatuurgradient onder in 

het vat; 
de gebruiker bij simulatie een andere hoeveelheid warmte aan 

het vat onttrekt dan berekend wordt. 

2) De veronderstelde verdeling van de warmtebehoefte en het aanbod 

van zonnewarmte over een dag, welke niet gelijk is aan die bij 

simulatie, waardoor; 

de beschikbare hoeveelheid koud water verkeerd wordt geschat; 
bij de bepaling van IQC met (5.3.22) een afwijking wordt ge

introduceerd. 

3) De begrenzing van het aanbod van zonnewarmte met (5.3.19) welke 

nooit exact overeenkomt met de begrenzing van TC op 100°C. 
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5.5. De methode voor Dagsturing. 

5.5.1. Inleiding. 

Als inleiding wordt eerst het daggebeuren bij een halfsinusvormig 

verloop van TE, zeals beschreven is in /10/, in het kort herhaald. 
Tevens worden relevante vergelijkingen genoemd of afgeleid voor 
zover ze nog niet eerder werden beschreven. 

Uitgegaan wordt van een halfsinusvormig verloop van TE zoals weer

gegeven is in Figuur 5.5.1 , of in formulevorm: 

TE = TE * sin( Tr ( t-ti) /7: ) + TR 

met: ti ~ t $ tf 

(5.5.1) 

Het vat is aan het begin van de dag gevuld met koud water. De af

tapopening bevindt zich gedurende de dag in de bovenste helft van 

het vat. De collector schakelt in op ti. TC is gelijk aan (5.5.2) 

zolang er nog koud water in het vat aanwezig is: 

TC = ( 1-H) (TE-TR) + TR (5.5.2) 

Op het tijdstip t 1 = ti + d komt het warmtefront door de bodem van 
het vat en gaat TB stijgen volgens: 

TB = TC( t- 0) (5.5.3) 

waarin: ~ = MV/(FC-FD) (5.5.4) 

Als gevolg van de afnemende TE daalt TC. Op het tijdstip t 2 is TC 

gelijk aan TB. Dit is het moment waarop de inlaatopening de bodem 
van het vat bereikt. Vanaf dit tijdstip geldt: 

TC = X(TE-TR) + TR (5.5.5) 

met: X= (1-H)/(1-H+H(FD/FC)) (5.5.6) 
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TE 

TBMAX 

TR 

tijd 

Figuur 5.5.1. TC en TB als funktie van de tijd als TE 

halfsinusvormig verloopt en FC constant is. 

TE•1-TR 

TEGEM 

tijd 

Figuur 5.5.2. Het veronderstelde halfsinusvormig verloop van TE 

gedurende de bedrijfsperiode als TEGEM gegeven is. 
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Het tijdstip t 2 kan dan m.b.v. (5.5.2), (5.5.3), (5.5.4) en 

(5.5.5) worden bepaald door 

op te lossen. 

Na enig rekenwerk volgt dan: 

waarin: Y = 1- H + H(FD/FC) 

Z = T( MV I ( "C ( FC-FD) ) 

{5.5.7) 

{5.5.8) 

{5.5.9) 

Met bovenstaande vergelijkingen kan het verloop van TC en TO over 

de periode t1~tf worden bepaald. 

De collectoropbrengst is gelijk aan: 

met: 

IQC = 't FC(1-H) s(TE-TO)dt 
"t: 

= a'FC(1-H) J<TE-TR)dt -a'FC(1-H) S<TO-TR)dt (5.5.11) 

-r "" 
TO = ( (FC-FD)/FC)TB + (FD/FC)TR (5.5.12) 

Substitutie van (5.5.12) in (5.5.11) geeft: 

IQC = ~FC(1-H) s(TE-TR)dt- JICFC-FD)(1-H) ~(TB-TR)dt 
~ ~ 

= i' FC(1-H) S<TE-TR)dt- (1-H)IQB (5.5.13) 
't: . 

waarin IQB de hoeveelheid warmte representeert die gedurende de 

bedrijfsperiode van de collector het vat via de bodem verlaat. 
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5.5.2. Beschrijving van de methode. 

Verondersteld wordt dat TE elke dag gedurende de bedrijfsperiode 

van de collector halfsinusvormig verloopt. M.b.v. de gegeven TEGEM 
en ?:: volgt dan: 

TE = TE :If sin( TT ( t-t.) /1: ) + TR 
~ 

rr 
met: TE ~ = 2 ( TEGEM-TR) 

(5.5.14) 

(Zie Figuur 5.5.2) (5.5.15) 

Op dezelfde wijze als bij de methode voor Strategie-I wordt de dag 

verdeeld in twee perioden waarin de collector resp. is uit- en 
ingeschakeld (zie Figuur 5.3.1). 

Voor de periode dat de collector is uitgeschakeld worden exact de

zelfde berekeningen uitgevoerd als beschreven is in paragraaf 5.3. 

Vervolgens bestuderen we periode II waarin de collector is inge

schakeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde waarde 
van het gebruikersdebiet FDGEM waarvoor geldt: 

FDGEM = IQD/ ( 24 a' ( TD-TR)) (5.5.16) 

In de berekeningen zijn twee fasen te onderscheiden: 

a) Het bepalen van een schatting van het optimale collectordebiet: 
FC0

; 

b) De berekening van de dagopbrengst IQC bij FC0
• 

Ad a). De bepaling v~n FC0
• 

Bij de berekening van FC0 wordt uitgegaan van een belangrijk resul

taat verkregen m.b.v. dagsimulaties, nl. dat bij optimale instel

ling van FC bij benadering steeds is voldaan aan: 

TBMAX = O. 2(TEMAX-TR) + TR (5.5.17) 
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Uit het verloop van TE volgens (5.5.14) volgt dan: 

TBMAX • 0.2•TE~ +TR (5.5.18) 

De maximale waarde van TB zal dicht in de buurt van TBMAX volgens 
(5.5.18) liggen als gedurende de bedrijfsperiode door de collector 

wordt gepompt: 

1) MK(ti) vermeerderd met IFDO; 

2) De hoeveelheid warme vloeistof met een temperatuur beneden 

TBMAX die op het moment dat de collector inschakelt nog in 

het vat aanwezig is: M1. 
M1 wordt als volgt berekend. MK(ti) en QVAT(t1 > zijn bekend, 

we veronderstellen dat QVAT(t1 ), welke opgeslagen is in 

(MV-MK(t1 >> vloeistof, verdeeld is volgens een lineair tempe

ratuurprofiel vanaf TR, zoals weergegeven is in Figuur 5.5.3. 

De hoogste temperatuur in het vat TTOP is gelijk aan: 

MK( t. ) 
l. 

TR 

(5.5.19) 

TTOP -+ T 

Figuur 5.5.3. Het veronderstelde temperatuurprofiel 

in het vat op ti. 
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Er wordt onderscheid gemaakt in twee situaties: 

Als TTOP ~ TBMAX dan wordt de volledige in het vat aanwezige 

warme vloeistof in de loop van de bedrijfsperiode door de 

collector gepompt. Dan geldt: 

M1 = MV-MK(ti) (5.5.20) 

- Wanneer TTOP > TBMAX dan wordt slechts het gedeelte met een 

temperatuur lager dan TBMAX in de collector naverwarmd: 

M1 = (MV-MK(ti))•(TBMAX-TR)/(TTOP-TR) (5.5.21) 

3) De hoeveelheid vloeistof die in het begin van de bedrijfsperiode 

door de collector is opgewarmd tot een temperatuur beneden 

TBMAX en in het laatste gedeelte van dit tijdvak nogmaals door 

de collector wordt gepompt: M2. 

Om deze hoeveelheid te kunnen berekenen moet het tijdstip t 3 
bekend zijn waarop TC volgens (5.5.2) gelijk wordt aan TBMAX: 

TC(t 3) = TBMAX 

(1-H) (TE( t 3)-TR) = 0.2•TE*", (Zie Figuur 5.5.1) (5.5.22) 

Zoals uit (5.5.22) blijkt is voor het oplossen van t 3 kennis 

vereist omtrent de waarde van de karakteristieke vergelijking H. 

M.b.v. een schatting voor FC benaderen we de waarde van H: 

FC* • min(FCMAX, 1 •S•MV) 
"'C 

~ ~ H • exp(-UC•F'/(J"FC )) 
(5.5.23) 

Deze schatting van FC is gebaseerd op resultaten verkregen 

door simulatie met Dagsturing. Uitgaande van TE volgens 
(5.5.14) vinden we na substitutie van (5.5.23) in (5.5.22): 

(5.5.24) 
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Er bestaat geen oplossing voor t 3 als het argument van de 

arcsinus groter is dan 1. Deze uitzonderingssituatie wordt 

in paragraaf 5.5.3 besproken. 

De hoeveelheid vloeistof die door de collector wordt gepro

duceerd gedurende het eerste gedeelte van periode II met een 

temperatuur lager dan TBMAX is dan gelijk aan: 

Nu wordt onderscheid gemaakt in de volgende situaties: 

- Als het vat op t. energetisch leeg is, dan stroomt van de 
~ 

bovengenoemde hoeveelheid 

direct naar de gebruiker, er wordt nog maar 

(5.5.25) 

in het vat opgeslagen. 

Als op ti nog warmte in het vat aanwezig is, veronderstellen 

we dat de gebruiker eerst deze warmte onttrekt. De van de 

collector afkomstige vloeistof wordt dan in zijn geheel 

in het vat opgeslagen, zodat: 

(5.5.26) 

Nu is de totale hoeveelheid vloeistof bekend die gedurende de 

bedrijfsperiode door de collector meet worden gepompt. 

Het optimale collectordebiet volgt dan uit: 

FC0 = min(FCMAX, 
MK(t.)+IFDO+M1+M2 

~ ) 

r 
(5.5.27) 
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In het geval dat M2 wordt gegeven door (5.5.25), (M1=0), volgt: 

MK(t.)+IFDO+(t 3-t. )(FC0 -FDGEM) 
= min ( FCMAX, 1 1 

) 
"t 

MK(t.)+IFDO+(t.-t 3)FDGEM 
= min(FCMAX, 1 1 

) (5.5.28) 
('C -t3+ti) 

Als M2 met (5.5.26) wordt bepaald dan volgt FC0 uit: 

FC0 = min(FCMAX, (5.5.29) 

Het eerste gedeelte van de berekening, de bepaling van FC0
, is 

nu voltooid. Er kan worden overgegaan tot de bepaling van de 

collectoropbrengst over periode II. 

Ad b) De berekening van IQC bij FC0
• 

Bij de berekening van IQC wordt gebruik gemaakt van (5.5.13). 

Omdat FC0 bekend is, kan de eerste term van (5.5.13) direct worden 

berekend: 

d'FC0 (1-H0
) s(TE-TR)dt = c)'FC0 (1-H0)~E*'r 

"t" 

(5.5.30) 

De tweede term is iets moeilijker omdat de hoeveelheid warmte die 

in de loop van de dag via de bodem het vat verlaat, IQB, uit 

diverse bijdragen is samengesteld: 

1) Allereerst is er de warme vlaeistof afkomstig van de vorige 

dag, corresponderend met de hiervoor berekende hoeveelheid M1, 

afhankelijk van de situatie gelijk aan (5.5.20) of (5.5.21). 

Als M1 wordt bepaald door (5.5.20) dan stroomt de volledige 

hoeveelheid warmte QVAT(t.) weg door de bodem van het vat, 
l. 

zodat: 

= QVAT( t.) 
l. 

(5.5.31) 
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Wanneer M1 wordt berekend met (5.5.21), dan geldt: 

IOB1 = QVAT(ti)•(TBMAX-TR)/(TTOP-TR) (5.5.32) 

2) Vervolgens de bijdrage van de hoeveelheid warmte die in het be

gin van periode II gedurende t 1:t3 wordt geproduceerd. Deze 

verdwijnt via de bodem als het warmtefront het vat verlaat~Ios2 • 

Om deze hoeveelheid te kunnen bepalen meet eerst het tijdstip 

t 3 , waarop TC = TBMAX, voor FC = FC0 m.b.v. (5.5.24) opnieuw 

worden berekend. 

Vervolgens wordt onderscheid gemaakt in twee situaties: 

- Als M2 gegeven wordt door (5.5.25) dan geldt: 
t3 

IQB2 = ~(FC0-FDGEM) 5(TC-TR)dt 
ti t3 

~ d ( FC
0 

-FDGEM) ( 1-H:~ s TE* sin( lT ( t-t1 ) I 1:) dt 

o o TE* 't 
= j'(FC -FDGEM)(1-H) 71" (1-cos(7i(t 3-ti)/~)) 

- Als M2 wordt gegeven door (5.5.26) dan geldt: 

t3 
IOB2 = r FC0 j(TC-TR) dt 

tl 

= J FC0
( 1-H0

) Tr; (; ( 1-cos(7T ( t 3-ti) I "t:')) 

(5.5.33) 

(5.5.34) 

3) Tenslotte is er de hoeveelheid warmte die gedurende het laatste 

gedeelte van periode II, wanneer de inlaatopening samenvalt 
met de bodem van het opslagvat, verdwijnt via de bodem: IOB3• 

Om deze hoeveelheid te kunnen bepalen meet het tijdstip t 2 
worden berekend waarop de instroomopening de bodem van het 

vat bereikt. 
Dit gebeurt als volgt: 

TC(t2) = TBMAX (5.5.35) 
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Uit (5.5.5) en (5.5.18) volgt dan: 

(5.5.36) 

Uitgaande van TE volgens {5.5.14) kan dan worden afgeleid: 

t 2 = ti+'t(1- ~arcsin(1/{5•X))) 

Nu kan IQB 3 worden berekend: 

. tf 

= if'CFC0 -FDGEM) .f(TC-TR)dt 

t2 

tf 

~ (( ( FC
0 

-FDGEM) JTE" sin ( 11" ( t-ti ) I '!:"") d t 

t2 

(5.5.37) 

= J"(FC0 -FDGEM)X T~"l:(1+cos(Tr(t2-ti)/'t")) (5.5.38) 

Voor de totale hoeveelheid warmte die via de bodem het vat verlaat 
volgt dan: 

(5.5.39) 

Van deze hoeveelheid gaat volgens (5.5.13) een 
verloren naar de omgeving. 

De dagopbrengst van de collector bij FC0 is dan gelijk aan: 

(5.5.40) 

De uiteindelijke collectoropbrengst over periode II wordt met 

(5.5.41) bepaald, waarin de eindige energie-inhoud van het vat 
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in rekening wordt gebracht. Dit verdisconteert eventuele opmenging 

van water met een temperatuur lager dan TBMAX. 

IQC = min(IQC0
, (QVATMAX-QVAT(t.)+IQDO)) 

~ 
(5.5.41) 

IQAII, QVAT(tf) en MK(tf) worden tot slot op dezelfde manier als 

in paragraaf 5.3 berekend met (5.3.23) t/m (5.3.32). 

De berekeningen kunnen vervolgens herhaald worden voor de volgende 

dag. 

5.5.3. Een uitzonderingssituatie. 

Bovenbeschreven methode is algemeen toepasbaar, m.u.v. de situatie 
dat het collectordebiet z6 groot wordt ingesteld dat TC de maximale 

bodemtemperatuur TBMAX volgens (5.5.17) niet bereikt. Er bestaat 

dan geen oplossing voor t 3 in de zin van (5.5.24) en kan FC0 dus 
niet met (5.5.28) of (5.5.29) worden berekend. In dit geval kiezen 

we FC0 gelijk aan FC-Jf: 

FC0 = min(FCMAX, 1.5•MV/~) (5.5.42) 

De waarde van IQC wordt nu als volgt bepaald. Eerst bepalen we het 

tijdstip t 1 waarop de bodemtemperatuur gaat stijgen: 

(5.5.43) 

Vervolgens wordt met (5.5.7) t/m (5.5.9) het tijdstip t 2 bepaald 

waarop de inlaatopening de bodem bereikt. Dan wordt het tijdstip 

t 3 bepaald waarop TC gedurende het eerste gedeelte van periode II 

gelijk wordt aan TC(t2): t 3 = t 2 - t 1• Daarna wordt de hoeveelheid 

warmte berekend die via de bodem het vat verlaat: 

- IQB1 m.b.v. (5.5.20) en (5.5.31)' 
of (5.5.21) en (5.5.32); 

- IOB2 m.b.v. (5.5.25) en (5.5.33)' 
of (5.5.26) en (5.5.34); 

- IQB3 m.b.v. (5.5.38). 
IQB volgt dan uit (5.5.39). IQC wordt tenslotte berekend aan de 

hand van (5.5.40) en (5.5.41). 
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Tabel 5.6.1. Verificatie van de resultaten verkregen met de 

rekenmethode voor Dagsturing. Jaartotalen. 
IQC(DS) = de collectoropbrengst bij simulatie. 
IQC(SM) = de collectoropbrengst volgens de 

rekenmethode. 

uc UA MV AC TO IQC(DS) IQC(SM) 

• 5 "500 • 75 .40 .40 

30 228.4 230.8 ( +1. 0%) .... 
35 226.7 227.8 (+0.5%) 

224.8 225.3 ( +0. 21.) . 
45 223.0 222.2 (-0.4%) 
50 221.2 219.9 (-0.6%) 
60 217.1 215.4 ( -0.8%) 
80 206.2 207.6 ( +0. 7%) 

25 199.2 202.7 ( +1.8%) 
50 216.2 216.2 ( +0. 0%) 
150 235.4 235.2 (-0.11.) 

1 294.0 293.2 ( -0. 21.) 
3 25S.4 2S4.1 (-O.S%) 
7 199.4 199.0 c-o. 21.) 
9 177.4 176.S ( -0. 51.) 

300 178.5 176.8 (-1.0%) 
700 2S8.1 260.0 ( +0. 71.) 

150 20 309.4 309.8 (+0.11.) . so 60 181.3 179.8 (-0.8%) 

3 30 257.8 255.1 ( -1. 0%) 
3 60 250.2 246.7 (-1.41.) 
3 80 243.2 239.4 (-1.6%) 

7 30 203.3 206.6 ( +1.61.) 
7 60 188.3 187.0 ( -0. 71.) 
7 80 175.6 177.7 ( +1. 2%) 

so 30 219.8 224.7 (+2.11.) 
so 60 209.0 206.6 ( -1.11.) 
so 80 199.7 197.3 ( -1. 21.) 

150 30 239.3 240.4 ( +0. 5%) 
150 60 22S.8 227.2 ( +0. 7%) 
150 80 213.7 223.9 (+4.5%) 

700 60 247.4 247.3 (-0.0%) 

W/m2K W/K kg/m 2 m2 c kWh/m2 kWh/m2 

Gemiddelde afwijking • 0.11., standaarddeviatie • 1.3% 

Warmtebehoefte van de gebruiker • 27722.3 kWh/jaar. 

:1. • standaardwaarde.A!t • procentuele afwijking t.o.v. IQC(OS). 
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5.6. De resultaten van de methode voor Dagsturing per jaar. 

In tabel 5.6.1 wordt voor een aantal combinaties van de systeem

parameters de collectoropbrengst per jaar, verkregen met de reken
methode voor Dagsturing, vergeleken met de jaaropbrengst volgens 

simulatie. Bij de rekenmethode bedraagt de rekentijd ongeveer 15 

seconden als TEGEM, IQD en t: per dag vooraf worden berekend, en 

90 seconden indien dit binnen het programma gebeurt. Simulatie van 

het systeem onder Dagsturing vergt ongeveer 9000 seconden. (PDP 11/34). 

Uit Tabel 5.6.1 blijkt dat de rekenmethode een zeer redelijke schat

ting van de jaaropbrengst oplevert. De afwijking t.o.v. simulatie 

is evenals bij de rekenmethode voor Strategie-I i.h.a. kleiner 

dan 1.5%. Mogelijke oorzaken voor het verschil zijn: 

1) De argumenten gegeven bij de methode voor Strategie-I in 
paragraaf 5. 4; 

2) Een onjuiste schatting van de hoeveelheid warmte die via de 

bodem het vat verlaat omdat het veronderstelde temperatuurpro

fiel anders is dan bij simulatie; 
3) Een verkeerde schatting van M1 en M2 doordat: 

de gebruiker het temperatuurprofiel in het vat tot beneden 
TBMAX afbreekt, 

het verloop van TE bij simulatie niet halfsinusvormig is; 

4) Een verkeerde berekening van TBMAX doordat bij simulatie niet 

altijd aan {5.5.17) wordt voldaan. 

5.7. De resultaten van de rekenmethode per maand en per dag. 

De resultaten per maand. 

Uit vergelijking van de maandtotalen van de collectoropbrengst en 

de bijstookenergie verkregen m.b.v. de rekenmethoden voor Strate

gie-I en Dagsturing met die verkregen d.m.v. simulatie, blijkt 
dat ook per maand een goede schatting wordt verkregen. De afwijking 

is i.h.a. kleiner dan 3%. 
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Ter illustratie zijn in Tabel 5.7.1 IQC en IQA per maand weergegeven 

voor het referentiesysteem in het geval van Dagsturing,enerzijds 

verkregen d.m.v. simulatie van het systeem en anderzijds bepaald 

m.b.v. de rekenmethode. Omdat bij andere waarden van de systeempara

meters en de rekenmethode voor Strategie-I een soortgelijke tendens 

optreedt, bespreken we de resultaten per maand aan de hand van de 

gegevens in Tabel 5.7.1. 

maand IQC(DS) IQC(SM) 

1 8.19 8.13 (-0.7%) 
2 19.41 19.38 (-0.2%) 
3 36.51 35.97 (-1.5%) 
4 39.49 40.46 (+2.5%) 
5 33.24 ,., (-0.3%) 
6 9.00 8.31 C-7.6%) 
7' 5.28 5.21 (-1.3%) 
8 7.93 8.17 (+3.0%.! 
9 11.01 11.23 (+2.0%) 

10 25.62 26.23 (+2.3%) 
11 16.96 17.03 (+0.4%) 
12 12.11 12.05 (-0.5%) 

jaar 224.8 225.3 (+0.2%) 

IQA(DS) IQA(SM) 

110.82 110.88 (+0.0%) 
87.30 87.33 (+O,Q%) 
58.71 59.26 (+0.9%) 
20.71 20.74 (+0.2%) 
o.oo o.oo (+O.Q%) 
o.oo o.oo (+0.0%) 
o.oo o.oo (+0.0%) 
o.oo o.oo (+O.Q%) 
o.oo o.oo (+O.Q%) 
9.30 8.18 (+12%) 

70.76 70.90 (+0.2%) 
110.55 110.49 (-0.0%) 

468.2 467.8 (-0.1%) 

IQD 

119.01 
106.70 
95.23 
56.65 
31.04 
7.96 
5.21 
8.17 

12.53 
40.09 
87.68 

122.78 

693·1 

Tabel 5.7.1. 

IQC en IQA per maand 

bij Dagsturing, ver
kregen m.b.v. simulatie 
(OS) en m.b.v. de 

rekenmethode (SM). 

Eenheid kWh/m2• 

De afwijking t.o.v. simulatie is het grootst in de maanden waarin 

de grootte van het systeem en de bedrijfsvoering de collectorop
brengst bepalen (SYB). Op grond van de inzichten opgedaan in Hoofd

stuk 3 was dit ook wel te verwachten. 
Opvallend is dat de te hoge opbrengst in de 4-de maand absoluut 

gezien grotendeels wordt gecompenseerd door een lagere opbrengst in 

de maanden 5,6 en 7. De oorzaak hiervan is dat bij de rekenmethode 
t.g.v. de hogere opbrengst in de 4-de maand het vat eerder in het 

jaar wordt gevuld met warmte waardoor de situatie waarin de collec

toropbrengst wordt bepaald door de warmtebehoefte (EVB) eerder 

intreedt. De afwijking van de collectoropbrengst over e~n jaar 

blijft door dit compenserend effekt gering. 

De resultaten per dag. 

Vergelijken we de collectoropbrengst per dag dan blijkt wederom dat 
er alleen in SYB sprake is van een belangrijke afwijking t.o.v. 
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simulatie. De maximale afwijking die geconstateerd is bedraagt 
2 0.5 kWh/m • Dat de rekenmethoden desondanks een goede schatting 

opleveren van de collectoropbrengst over een reeks van dagen, vindt 

zijn oorzaak in een compenserend effekt tussen de dagen onderling. 

Het blijkt dat als de collectoropbrengst over een bepaalde dag te 
hoog wordt geschat, dit wordt gecompenseerd door een lagere op

brengst op de volgende dag(en). Ter illustratie is in Figuur 5.7.1 

voor dag 93 t/m 135, waarin SYB van toepassing is, het verschil in 
dagopbrengst tussen de rekenmethode en simulatie in geval van Dag

sturing weergegeven. Hierbij is uitgegaan van het referentiesysteem 

met TD = 60°C. Opgemerkt wordt dat het hier dagtotalen betreft, de 

verbindingslijntjes dienen slechts om het patroon beter te kunnen 
overzien. 

0.5 

r 

-0.5 

I I I ' I I • I ' I I •• I I t I ' I t ' I I I • I I t ' t I I I , t I 1 I I I I l • 

95 100 105 110 115 120 125 130 135 ---·· 
dag 

Figuur 5.7.1. Het verschil in dagopbrengst tussen de reken

methode en simulatie in geval van Dagsturing en 

TD = 60°C. A IQC = IQC(rekenmethode)-IQC(simulatie). 

Het compenserend effekt kan worden verklaard m.b.v. de energetische 

toestand van het opslagvat. In SYB is de gebruiker veelal niet in 

staat om alle in het vat opgeslagen warmte te ontrekken gedurende 
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de tijd dat de collector is uitgeschakeld. (Zie eventueel Figuur 

3.2). Een te hoog geschatte collectoropbrengst over een bepaalde 

dag heeft dan tot gevolg dat ook de warmte-inhoud van het vat op 

het inschakeltijdstip van de volgende dag te hoog wordt geschat. 

Hierdoor is minder water beschikbaar dat door de collector kan 
worden opgewarmd, zodat de collectoropbrengst op deze dag lager 

zal zijn dan bij simulatie het geval is. Voor een te laag geschatte 

opbrengst verloopt de redenering analoog. 

Resumerend kan worden gesteld dat, indien de met de rekenmethode 

bepaalde dagopbrengst verschilt van die berekend met simu1atie, 

deze afwijking grotendeels wordt gecompenseerd door een tegenge
stelde afwijking op de volgende dag. 

Het is mijns inziens juist dit zelfregelend effect dat verantwoorde

lijk is voor de geringe afwijking van de collectoropbrengst over 

een reeks van dagen. 

5.8. Tekortkomingen van de rekenmethoden. 

De methoden welke in het voorafgaande zijn beschreven bevatten een 
aantal onvolkomenheden die we kort zullen vermelden: 

1) In de situatie dat TVGEM <TO is, wordt verondersteld dat het 

temperatuurprofiel vanaf M = MV wordt afgebroken. In deze situ

atie is het echter mogelijk dat TGGEM >TO is, en wordt er ten 
onrechte aangenomen dat er opmenging van koud water optreedt in 

periode I. 

2) Als een dag wordt voorafgegaan door een dag waarop de collector 

niet in bedrijf was, wordt als QVAT(t ) > 0 bij de benadering 
0 

van het temperatuurprofiel op t = t ervan uitgegaan dat er 
0 

geen koud water in het vat aanwezig is (zie Figuur 5.3.2 en 5.3.3). 

Dit is niet geheel juist. Wellicht is het beter om in deze 
situatie het temperatuurprofiel te laten beginnen bij MK = MK(t

0
). 
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Opgemerkt wordt dat bij de berekening van MK(t.) wel rekening 
~ 

wordt gehouden met MK(t
0

) zodat toch een juiste schatting van 
FC wordt gemaakt. 

3) In de uitzonderingssituatie, bij de methode voor Dagsturing, dat 

TC gedurende de hele bedrijfsperiode lager dan TBMAX blijft (zie 

paragraaf 5.5.3) wordt IQB1 bepaald m~b.v. M1 zoals die volgt 

uit (5.5.20) of (5.5.21). Aangezien TB in deze situatie oploopt 

tot een temperatuur die lager is dan TBMAX uit (5.5.18), is dit 

niet juist als TTOP groter is dan de berekende TC(t 2). Het zou 

in deze situatie beter zijn M1 te relateren aan de hoeveelheid 

water in het vat op timet een temperatuur lager dan TC(t2). 

4) Bij de methode voor Dagsturing zal de maximale waarde van TB 

dichter bij TBMAX- volgens (5.5.18) liggen als: 

- i.p.v. (5.5.27) uitgegaan' wordt van: 

MK( t.) + M1 + M2 
FC0 = min{ FCMAX, FDGEM + ~ ) 

t2- ti 

omdat dan op t 2 al de vloeistof met een temperatuur lager dan 

TBMAX uit het vat is gepompt. Dit betekent echter wel een 

complicatie omdat t 2 afhankelijk is van FC. 

- uitgaande van FC0 verkregen met (5.5.27) iteratief een betere 
schatting voor t 3 , M2 en FC wordt bepaald. 

De vraag is echter of een nauwkeurigere schatting van FC nood

zakelijk is omdat nog niet bekend is hoe nauwkeurig de factor 

0.2 in (5.5.18) is. 

Ondanks het feit dat het opheffen van bovenstaande tekortkomingen 

wellicht tot een betere schatting leidt van de dagopbrengst, zal 

IQC over een reeks van dagen nauwelijks worden bernvloed. We laten 

verder onderzoek in deze richting echter open en beperken ons in 

het volgende hoofdstuk als afsluiting tot een verkennende studie 

naar de bruikbaarheid van de beschreven rekenmethoden voor het 

opstellen van een.ontwerpprocedure. 
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Hoofdstuk 6. Het optimaliseren van het collectoroppervlak en 

de totale vatinhoud bij een eenvoudige winstfunktie. 

6.1 De winstfunktie en het optimaliseringsprobleem. 

Het uiteindelijke doel van de in Hoofdstuk 5 beschreven rekenmethode 

is deze toe te passen in een ontwerpprocedure waarmee voor een ge
geven situatie de economisch optimale dimensionering van de systeem

componenten kan worden bepaald. Aangezien het opstellen van een 

ontwerpprocedure niet binnen het kader van het afstudeerwerk is op

genomen wordt uitsluitend nagegaan of de rekenmethode voor dit doel 
kan worden gebruikt. Hiertoe wordt als voorbeeld de optimale ver

houding van het collectoroppervlak AC en de totale vatinhoud MVT 

(= MV•AC) bepaald bij een winstfunktie waarin uitsluitend de kosten 

en baten opgenomen zijn waarop AC en MVT direkt invloed hebben: 

1) De besparing op verwarmingskosten t.g.v. de z.w.s.-bijdrage: 

WCOL. 

We veronderstellen dat de levensduur van het z.w.s. 25 jaar is. 

Uitgaande van een met gas gestookte bijstookinstallatie (rende

ment 80%) en het gegeven dat een m3 gas overeenkomt met 9.3 kWh 

volgt dan: 

25 WCOL = IQC(jaar) AC< 0•8 ,. 9 • 3) Pgas { 6 .1) 

Waarbij Pgas een fictieve kostprijs is van een m3 gas gedurende 

25 jaar welke bepaald wordt door de prijs van 1 m3 gas gecor

rigeerd naar inflatie en renteverlies, omdat de besparing pas 

in de loop van de tijd beschikbaar komt. (Verdisconteren naar 

de contante waarde). 
IQC(jaar) bepalen we m.b.v. de rekenmethoden. 

2) De kosten van het opslagvat: KVAT. 
Deze kunnen opgesplitst worden in fabricage- en installatiekosten. 

De installatiekosten worden onafhankelijk van MVT en AC ver

ondersteld. Omdat deze kosten dan geen invloed hebben op de 

optimale AC en MVT laten we ze verder buiten beschouwing 
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De fabricagekosten veronderstellen we evenredig met de grootte 

van het buitenoppervlak van het vat. Uitgaande van een cilinder

vormig vat met een hoogte/diameter-verhouding van 1.5 volgt dan: 

KVAT = 5.6(MVT/1000) 2/ 3 Pvat (6.2) 

Waarbij Pvat de fabricagekosten zijn per m2 waarvoor, overeen

komstig /12/, 55 gulden wordt genomen. (Isolatiedikte van 10 em). 

3) De kosten van de collector: KCOL. 

Ook deze kunnen opgesplitst worden in fabricage- en installatie

kosten. De installatiekosten worden om dezelfde reden als bij 
KVAT buiten beschouwing gelaten, zodat: 

KCOL = Pcolm2•AC ( 6. 3) 

Waarbij Pcolm2 de fabricagekosten zijn per m2 collectoroppervlak. 

4) De kosten voor onderhoud, instrumentatie, bedrijfsvoering, af

schrijving en de materiaal- en montagekosten voor aan- en afvoer
leidingen. Deze worden onafhankelijk van AC en MVT verondersteld 

en worden derhalve verder buiten beschouwing gelaten. 

De winstfunktie heeft dan de volgende vorm: 

WINST = WOOL - KVAT - KCOL 

MVT 213 
= 3.36•AC•IQC(jaar)Pgas- 308(1000) - Pcolm2•AC (6.4) 

Verder beperken we ons tot voor de praktijk reele waarden van AC 
en MVT en stellen daarom als nevencondities:· 

0 S MVT ~ 4000 kg 
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Het optimaliseringsprobleem is dan: 

max (WINST = WCOL-KVAT-KCOL) 

AC, MVT (6.5) 
met: 0 ~ AC ~ 6 0 

0 ~ MVT ~ 4000 

We lossen (6.5) op m.b.v. het computerprogramma MINIFUN,dat geschikt 

is voor de optimalisering van een probleem dat wordt beschreven 

door een aantal parameters. Voor een uitgebreide beschrijving 

hiervan wordt verwezen naar /13/. 

Opgemerkt wordt dat, gezien de beperktheid van de winstfunktie, aan 

de absolute waarde van de winst geen al te grote waarde mag worden 
gehecht. 

6.2. De optimale AC en MVT voor het referentiesysteem. 

a) In geval van Dagsturing. 

In Figuur 6.1 worden bij een aantal waarden van Pgas en Pcolm2, de 

volgende grootheden weergegeven: 

- de optimale AC en MVT; 

de hiermee corresponderende WINST, KVAT, KCOL en de totale 

collectoropbrengst over een jaar OPBCT. 

In deze figuur zijn de volgende trends waarneembaar: 

1) De winst stijgt als Pgas toe- en/of Pcolm2 afneemt. 

2) De optimale MVT is i.h.a. 4000 kg omdat bij het vergroten van 

MVT de toename van KVAT te verwaarlozen is t.o.v. de toename 

van WCOL door de hogere collectoropbrengst. 
Opmerking: dat de optimale MVT soms niet precies gelijk is aan 

4000 kg is een gevolg van de manier waarop in MINIFUN de neven

condities in rekening worden gebracht. (Zie /13/). 

3) Een toename van Pgas heeft een stijging van de optimale AC tot 

gevolg, omdat bij een gegeven AC een grotere Pgas een toename 

van WODL betekent, terwijl KCOL en KVAT hetzelfde blijven. 
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f'l n kg 2 kWh/jaar m 
Pgas P<:olm2 KVT AC OPBCT 

1.5 500 3960 45.6 9780 

1 .o 500 3910 28.4 774o w,~.~V/'2 11.0 

0.5 500 2930 4.5 254o rn 2.3. 1.4 

1.5 4oO 3990 59.8 10990 

1 .o 4oO 3990 35.9 8680 

0.5 4oO 3880 13.1 4980 

1.5 300 3970 60.0 11000 

1.0 300 4oOO 47.9 10010 

0.5 300 4oOO 18.2 6010 

1.5 200 3970 59.9 11000 

1.0 200 3930 60.0 11000 

0.5 200 394o 39.4 9100 fliVIJ 6.6 

0 

-., KVAT ~ = KCOL c=J = WINST 

~=WCOL 

20 

30.7 

42.7 

24.2 

Figuur 6.1. De invloed van Pgas en Pcolm2 op de optimale AC en 

MVT. Referentiesysteem, Dagsturing. 

60 

4) Een afname van Pcolm2 heeft een toename van de optimale AC tot 
gevolg omdat bij een gegeven AC een lagere Pcolm2 een afname van 

KOOL betekent, terwijl WOOL en KVAT hetzelfde blijven. 

b) In geval van Strategie-I. 

In Hoofdstuk 4 is reeds geconstateerd dat de collectoropbrengst bij 

Strategie-I voor TD ~ 40°C i.h.a. maar 1% lager is dan bij Dagsturing. 
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0 Aangezien in het referentiesysteem TO = 40 c, geeft toepassen van 

Strategie-I i.p.v. Dagsturing geen wezenlijk lagere winst, hetgeen 
Figuur 6.2 laat zien • Het incidenteel optredend verschil tussen 

de optimale AC en MVT bij Strategie-I en Dagsturing is te verklaren 

m.b.v. het vrije vlakke verloop van de winstfunktie in de buurt van 

het optimum in combinatie met de eindige nauwkeurigheid waarmee 
MINIFUN het optimum bepaalt. 

n fl kg 2 k'fh/jaar lll 

Pgas Pcolm2 MV'r AC OPBCT 

1.5 500 4000 46.6 9770 W#/23~{~ij'/1 25.2 

1 .o 500 4000 30.0 7730 W/?{5:o~h-j 10.2 

0,5 500 960 6.9 2930 rlli 1.2 

1,5 400 4000 59.8 11000 v~~~~$~ 30.8 

1.0 400 4000 39.3 8960 [0/,t:~m 13.6 

0.5 400 3880 12.7 4670 14.~~ 12.0 

1.,5 300 4000 59.9 11010 v~18?o//~ 36.7 

I 
1,0 300 4000 55.0 10580 

0.5 300 4000 18.0 5790 

~/~6~~~ 18.3 

13.(j3.51 

1.5 200 4000 60,0 11020 1/?1~.~~ 42.8 

, .a 200 4000 60.0 11020 V42~o'0/;j 24.2 

0.5 200 3970 39.1 8930 ti.l0l 6.4 

0 20 

- "' KV AT ~ = KCOL [::J = WINST 

~=WCOL 

Figuur 6.2. De invloed van Pgas en Pcolm2 op de optimale AC en 

MVT. Referentiesysteem, Strategie-I. 

.I 

60 



- 76 -

6.3. De optimale AC en MVT bij verschillende waarden van UC en TD. 

Figuur 6.3 geeft zowel de invloed van TD weer als het effekt van 

het toepassen van vacuum-collectoren (UC = 1 W/m 2K) i.p.v. vlakke 

plaat~ollectoren (UC =5 W/m 2K). Hierbij is uitgegaan van een 

Pgas = 1.0 gulden en Pcolm2 = 300 gulden. 

TD(C) MVT(kg) AC(32) OPBCT(~Wh ) · jaar 

Dagsturing UC•1 'R/IIIc.K 
So 3990 59·9 14380 29.6 I 
60 4000 60.0 14600 30·3 I 
40 3970 60.0 14890 31·3 I 
Strategie I UC:1 W/1112K 

so 4000 60.0 13550 26.8 

60 3930 60.0 14600 

40 3980 59·9 14920 

Dagsturing UC•5 W/111 2K 

so ! 3990 44.S S980 V0 13.501 16.0 I 
60 4000 42.7 9031 f/ffii.82d 16.7 I 
40 4000 47.9 10010 11%: 14.'{0;) 18.5 

Strategie I UC•5 W/32K 

So 1960 33.4- 5910 
1%; >;>~ 
=10.0= 9·3 

60 3S50 50.2 8900 1)/ff/,?~:m 14-. 1 

40 4000 55.0 10580 W/1~.;1///1 1S.3 

0 20 40 
__. 103 gulden 

-" KVAT ~ = KCOL [:=J = WINST 

~=WCOL 

Figuur 6.3. De invloed van TD en UC op de optimale AC en MVT. 

Pgas = 1.0 gulden, Pcolm2 = 300 gulden. 

60 
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Het effekt van uc. 

De optimale AC tendeert naar een hogere waarde als UC wordt verlaagd 

van 5 naar 1 W/m2K vanwege de sterke toename van de collector

opbrengst (zie Hoofdstuk 3). 

Belangrijk is eveneens dat de winst sterk toeneemt, waardoor het 

systeem economisch aantrekkelijker wordt. B.v. bij Strategie-I en 

TD = 80°C neemt de winst toe van 9300 tot 26800 gulden. 

Hierbij moet echter de kanttekening worden geplaatst dat deze ver--gelijking niet helemaal correct is omdat in de praktijk vacuum-
collectoren duurder zijn dan vlakke plaatcollectoren. 

De invloed van TD •. 

Bij verhoging van TD neemt de collectoropbrengst zowel bij Strate

gie-I als Dagsturing af waardoor de optimale AC naar een kleinere 

waarde tendeert. Daar de collectoropbrengst bij Strategie-I veel 
sterker afneemt dan bij Dagsturing (zie Hoofdstuk 4) is de afname 

van de optmale AC bij Strategie-I veel sterker. Dit komt bij 

UC = 1 W/m2K niet tot uiting omdat bij TD = 80°C de jaaropbrengst 

nog voldoende groot is om een maximale AC toe te laten. 

Datingeval van Dagsturing bij uc = 5 W/m2K de optimale AC bij 

TD = 80°C groter is dan bij TD • 60°C terwijl de collectoropbrengst 

lager is, wordt ook hier veroorzaakt door het vlakke verloop van 

de winstfunktie in de buurt van het optimum en de afbreekonnauw

keurigheid in MINIFUN. 

Samengevat: 

Verlaging van UC van 5 naar 1 W/m2K betekent een forse stijging 

van de winst. 

De winst neemt af bij verhoging van TD. Daar de afname bij Dag

sturing geringer is dan bij Strategie-I geeft Dagsturing bij 

hoge TO een significant hogere winst. 
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6.4. Conclusies. 

1) Het blijkt dat het probleem (6.5) m.b.v. de rekenmethoden voor 

Strategie-I en Dagsturing kan worden opgelost. De benodigde 

rekentijd om in een gegeven situatie de optimale AC en MVT te 

bepalen bedraagt ongeveer 1200 seconden als men het optimum 

met een relatieve onnauwkeurigheid van 0.5% laat bepalen. 

(PDP 11/34) 

2) De optimale MVT blijkt i.h.a. 4000 kg te zijn omdat bij ver
groten van MVT de toename van KVAT niet opweegt tegen die van 

WCOL. Indien dit ook het geval is bij een meer met de praktijk 

overeenkomende winstfunktie betekent dit bij het opstellen van 

een ontwerpprocedure een belangrijke simplificatie. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies en suggesties voor verder onderzoek. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies die het afstu

deerwerk heeft opgeleverd kort samengevat, en geven we een aantal 

suggesties voor verder onderzoek. 

7.1. Conclusies. 

1) De warmtebehoefte voor ruimteverwarming gedurende een jaar is 

in tegenfase met het aanbod van zonnewarmte. Hierdoor kunnen 

voor wat betreft de maandelijkse collectoropbrengst bij een goed 

gekozen sturing van het collectordebiet globaal drie gevallen 
worden onderscheiden: 

de opbrengst is vrijwel gelijk aan het aanbod van warmte als 

de warmtebehoefte veel groter is dan het aanbod. (Wintermaanden). 

de opbrengst is nagenoeg gelijk aan de warmtebehoefte als het 

aanbod van zonnewarmte veel groter is dan de vraag en het vat 
energetisch vrijwel vol is. (Zomermaanden). 

de opbrengst is afhankelijk van de grootte en de bedrijfs

voering van het systeem indien het warmte-aanbod en de -vraag 

van dezelfde or.de van grootte zijn. (Voorjaar en najaar). 

2) De situatie waarin de grootte en de bedrijfsvoering van het 

z.w.s. de collectoropbrengst bepalen is i.h.a. slechts gedurende 

enkele maanden van het jaar van toepassing. 

3) Als gedurende een gedeelte van het jaar de collectoropbrengst 

wordt begrensd door de warmtebehoefte moet een gedeelte van het 

aanbod van zonnewarmte als niet winbaar worden beschouwd. 

4) De jaaropbrengst van het referentiesysteem onder Strategie-I 

kan hierdoor maar met maximaal 10% worden vergroot door een 

betere bedrijfsvoering en een betere benutting van de in het 

vat opgeslagen warmte. 
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5) Het toepassen van vacuum-collectoren i.p.v. vlakke plaatcollec

toren vergroot de jaaropbrengst van het referentiesysteem met 
30% en is effektiever dan een betere bedrijfsvoering. 

6) Dagsturing geeft een hogere jaaropbrengst dan Strategie-I. Het 

verschil wordt grotendeels bepaald door de waarde van TD en 

neemt toe naarmate TD hoger is. Hierdoor is de jaaropbrengst bij 

Strategie-I bij hoge TD i.h.a. geen goede benadering van de 

maximaal haalbare. 

7) In geval van Strategie-I of Dagsturing kan met een beperkt aan

tal berekeningen per dag een goede schatting worden gemaakt van 
de collectoropbrengst en de benodigde bijstookenergie over een 

reeks van dagen op basis van de volgende gegevens per dag: 

- de bedrijfstijd van de collector; 
de gemiddelde waarde van de equivalente omgevingstemperatuur 

gedurende de bedrijfsperiode van de collector; 

de warmtebehoefte; 

- de door de gebruiker gewenste temperatuur. 

8) De afwijking van de m.b.v. deze rekenmethoden voor Strategie-I 

en Dagsturing bepaalde jaaropbrengst t.o.v. volledige simulatie 

is i.h.a. kleiner dan 1.5% , terwijl de benodigde rekentijd 

ongeveer 15 seconden is. (PDP 11/34). Bij simulatie is hiervoor 
bij Strategie-I en Dagsturing respectievelijk ongeveer 2100 en 

9000 seconden nodig. 

9) Met de hierboven genoemde rekenmethoden is het mogelijk om in 

een gegeven situatie de optimale dimensies van het z.w.s. te 
bepalen. 

10) Indien wordt uitgegaan van een winstfunktie waarin alleen de be
sparing op verwarmingskosten en de fabricagekosten van het vat 

en de collector zijn opgenomen dan blijkt dat: 

De totale vatinhoud i.h.a. maximaal kan worden gekozen omdat 

de toename van de fabricagekosten bij vergroten van de vatin

houd te verwaarlozen is t.o.v. de toename van de besparing op 
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de verwarmingskosten. Als dit ook het geval is bij een meer 

met de praktijk overeenkomende winstfunktie betekent dit een 

belangrijke vereenvoudiging bij het opstellen van een ont
werpprocedure. 

Strategie-I geeft alleen bij hoge TD een wezenlijk lagere 

winst dan Dagsturing. 

Het toepassen van vacuum-collectoren i.p.v. vlakke plaatcol

lectoren betekent bij dezelfde fabricagekosten per m2 een be

langrijke toename van de winst. 

7.2. Enkele suggesties voor verder onderzoek. 

1) Het bestuderen van de invloed die het toepassen van een niet

ideale warmtewisselaar in het gebruikerscircuit heeft op het 
systeemgedrag, teneinde een betere overeenstemming te krijgen 

met praktijksituaties. In dat geval is TR niet langer constant 

doch afhankelijk van FD en TD. Daarna dienen de rekenmethoden 

aangepast te worden voor dit effekt. In dit verband kan ook 

worden gedacht aan het in rekening brengen van warmteverliezen 

van het vat en de leidingverliezen. 

2) Het ontwikkelen van soortgelijke rekenmethoden voor andere 

systeemconfiguraties, b.v. voor: 

een z.w.s. met een vaste aftapopening voor de gebruiker in 

de top van het vat; 

een zonneboilersysteem (tapwater); 
een z.w.s. met een andere sturing van het collectordebiet. 

3) Het opstellen van een realistische winstfunktie en het optima

liseren ernaar m.b.v. de rekenmethoden om uiteindelijk te 
komen tot een ontwerpprocedure voor zonnewarmtesystemen met 

gelaagde opslag van warmte. 

4) Voordat tot uitvoering van de bovengenoemde punten kan worden 

overgegaan moeten echter eerst de bes~hreven rekenmethoden 
verder worden verfijnd door: 
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de tekortkomingen genoemd in paragraaf 5.8 op te heffen; 
- de vergelijking (5.5.18) voor TBMAX, aan de hand waarvan FC0 

wordt bepaald, theoretisch te onderbouwen. Hieruit meet blijken 

of de gehanteerde relatie correct is en of deze zoals veronder

steld werd inderdaad onafhankelijk is van de waarden van de 

systeemparameters. Belangrijke inzichten in die richting kunnen 

wellicht worden verkregen door na te gaan wat voor effekt een 

andere keuze van de factor 0.2 heeft op het systeemgedrag en de 
resultaten van de rekenmethoden. 
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Appendix I. Het onttrekken en lozen van water uit resp. in het 

opslagvat beschreven met het registermodel. 

Stel in het vat moet FCT kg vloeistof met een temperatuur TC worden 

geloosd terwijl de gebruiker FDT kg nodig heeft met een temperatuur 

TD. Uit het vat wordt dan via de variabele aftap FDT' kg onttrokken 

met een temperatuur TD'. Of FDT' = FDT en TD' = TD hangt af van de 

energetische toestand van het vat. Aan de bodem van het vat wordt 

FCT-FDT' kg onttrokken. Merk op dat dit verschil negatief kan zijn. 

In dat geval stroomt er vloeistof in het vat. 

In het door ons gebruikte registermodel is voor wat betreft de 

bewerkingen de volgende volgorde gekozen: 

1) Eerst onttrekt de gebruiker vloeistof uit het vat; 
2) Vervolgens wordt aan de bodem vloeistof onttrokken; 
3) Tenslotte wordt de van de collector afkomstige vloeistof in het 

vat opgeslagen. 

~· Het onttrekken van de hoeveelheid FDT'. 

De gebruiker vraagt een hoeveelheid FDT met een temperatuur TD. 

{We zullen TD altijd z6 kiezen dat de waarde ervan overeenkomt met 

de temperatuur corresponderend met een register.) 
Er kunnen drie situaties optreden: 

a) TD is hoger dan de hoogste temperatuur in het vat 1 welke corres

P9ndeert met het hoogste rangnummer van de registers die vloei

stof bevatten volgens {2.8). 

De registers worden dan van bovenaf leeg gemaakt totdat een 

hoeveelheid gelijk aan FDT aan de registers is onttrokken. In 

deze situatie is FDT' = FDT en TD' gelijk aan de mengtemperatuur 

van de vloeistof die aan de registers is onttrokken. (TD' < TD). 

b) TD is lager dan de laagste temperatuur die in het vat voorkomt, 

welke correspondeert met het laagste rangnummer van de registers 

die vloeistof bevatten volgens (2.8). 

In deze situatie is er sprake van overmaat. De registers worden 

van onderaf leeg gemaakt totdat een hoeveelheid energie gelijk 
aan QD aan de registers is onttrokken. FDT' is gelijk aan de 
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hoeveelheid vloeistofdie hierbij aan de registers is onttrok

ken, TD' is gelijk aan de mengtemperatuur van deze vloeistof. 

(FDT' < FDT en TD' > TD). 

c) Er is vloeistof met een temperatuur gelijk aan TD en/of hoger 

en lager dan TD aanwezig. Indien het register corresponderend 

met TD voldoende vloeistof bevat dan wordt de inhoud van dit 

register verminderd met FDT, dus FDT' = FDT en TD' = TD. 

Is de hoeveelheid in het register niet toereikend, dan worden 

de naast gelegen registers die vloeistof bevatten met een tem

peratuur hoger en lager dan TD geledigd totdat een hoeveelheid 
gelijk aan FDT aan de registers is onttrokken. De hoeveelheid 

vloeistof die aan de desbetreffende registers wordt onttrokken, 

berekenen we m.b.v. de hefboomregel. Er geldt dan FDT' = FDT en 

TD' = TD. Treedt er bij het leegmaken van de hoger en lager 

gelegen registers de situatie op dat er geen vloeistof meer be

schikbaar is met een temperatuur hoger of lager dan TD, dan 

wordt het ledigen van registers voortgezet zoals resp. in a) 
en b) is beschreven totdat er een hoeveelheid gelijk aan FDT aan 

de registers is onttrokken of een hoeveelheid energie gelijk 

aan QD. 

~· Het onttrekken van een hoeveelheid FCT-FDT' via de bodem 

van het vat. 

In ons geval is TR altijd constant en wordt gelijk gekozen aan een 

temperatuur corresponderend met een register. Omdat TR de laagste 

temperatuur is die in het systeem voorkomt zijn alle registers 

corresponderend met temperaturen lager dan TR altijd leeg. 

Als FCT-FDT ~ 0 dan wordt de inhoud van het register corresponderend 

met TR vermeerderd met FDT'-FCT, in dit geval is TB = TR. 
Is FCT-FDT' > 0 dan worden de registers vanon~erafgeledigd totdat 

een hoeveelheid vloeistof gelijk aan FCT-FDT' aan de registers is 

onttrokken. TB is dan gelijk aan de mengtemperatuur van de ont

trokken vloeistof. 

Ad 3. Het lozen van een hoeveelheid FCT met een temperatuur TC. 

Als TC gelijk is aan een temperatuur corresponderend met een 
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een register dan wordt de inhoud van dit register verrneerderd 

met FCT. 
Als TC tussen de ternperaturen corresponderend met twee opeenvolgende 

registers inligt dan wordt de hoeveelheid FCT m.b.v. de hefboom

regel verdeeld over deze twee registers. 
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Appendix II. Overzicht van het stelsel berekeningen waarmee in 

het geval van Strategie-I of Dagsturing de collec

toropbrengst en de benodigde bijstookenergie per 

dag kan worden berekend. 

Schema voor Strategie-I zie blz. 87. 

Schema voor Dagsturing zie blz. 88. 



Ov~r&icht van het 6t~lsul bereken1ngen aan de hand wuarvsn de dagopbrengst in geval van 
Stra tegie-I kan worden berekend. 

IPERIODE rl 

Gegeven: 7:, TEGEM , IQD , TD 

Van de vorige dag is bekend: QVAT(t
0

) , MK(t
0

) 

IQDN=((24-T)/24)IQD 

IFON=1QDN/()'(TD-TR)) 

TVGEM=QVAT(t
0

)/({MV) +TR 

~dering temperatuurprofie~ 
TVGEM ~ ( 100-TR)/2+TR TVGEM < ( 100-TR)/2~TR 

T(M) 2(100-TVGEM)M/MV +2TVGEM-~ ~) • 2(TVGEM-TR)M/MV 
·-- ~MKN=min( MV, IFDN) 

+TR 

TVGEM;,i. TD ---- ~TVGEM<TD 
l (schatting gem1ddelde temperatuur gebruiker) ~ 

TGGEM=( T(O)+T(MKN) )/2 = · ( " = TGGEM=( T(MV)+T(MV-MKN) )/2 

TGGEM ~TD - TGGEM <TD t (opmenging verdiskonteren) _J 
MKN= min( MV, IFDN(TD-TR)/(TGGEM·TR)) 

---- MK( t. )=min( MV ,MK(t ) +MKN) 
l. 0 

IQAI = IQDN-MKN(TGGEM-TR)r 

QVAT(t
1

l = QVAT(t
0

) - MNK(TGGEM·TRl( 
------ - -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- --

ti .. 24-'L 
~---

'r'/O -----'t'=O 

MK(tf) • 0 

QVATMAX =OMV( 100-TR) 

IFDO c IQDO/( ( (TD-TR)) 

MKT = MK(t
1

) +IFDO 

FC : min( FC:-L\.X, MKT/1'.) 

TEGEM < TEGEMMAX 
TEGEM = TEGEMMAX 

MK(tf) • MK(t1 l 

IQAII • 0 

-----TEJGEMMAX: (85-H.TR)/(1-H) 

TEGE~TEGEMMAX 

----- !QC =~in( QFC(1-H)(TEGEM·TR)(;', QVATMAX-QVAT(t1 )+IQDO) 

IQC ~ IQDO ------~ IQC < IQDO 
~ 

IQAII = O IQDO-IQC~Q.VAT(t1 ) IQDO -IQC<QVAT(t 1 l 

QVAT(tf) = 0 

IQAII: IQDO·IQC-QVAT(t 1 ) 

QVAT(tf) : QVAT(t
1

)-(IQDO+IQC) 

IQAII = 0 



Overzicht van het titelsel berekenlngen aan de hand wuarvan de dagopbrengst in geval van 
de Dagsturing kan warden berekend. 

lPEHroo.: rl 

Gegeven: 7:, TEGEM , IQD , TD 

Van de vorige dag is bekend: QVAT(t
0

) , MK(t
0

) 

IQDN•((24-T)/24)IQD 

IFDN:IQDN/(r(TD-TR)) 

TVGEM=QVAT(to)/(o MV) +TR 

~dering temperatuurprofie~ 
TVGEM? ( 100-TR)/2+TR TVGEM < ( 100-TR)/2+'l'R 

T(M) 2(100-TVGEM)M/MV +2TVOEM-10o--...._ .........------T\M) • 2(TVGEM-TR)M/MV +TR 
-...._MKNcmin( MV,IFDN) --- --------TV GEM~ TD .,_TV GEM< TD 

• 

7 

(schatting gemiddelde temperatuur gebruiker) ~ 

TGGEM=( T(O)+T(MKN) )/2 = t: __. TGGEM=( T(MV)+T(MV-MKN) )/2 

TGGEM~TD -TGGEM<TD 
t (opmenging verdiskonteren) _J 

MKN= min( MV, IFDN(TD-TR)/(TGGEM-TR)) 

----....... MK(t. )=min( MV,MK(t ) +MKN) 
l. 0 

IQAI = IQDN-MK.~(TGGEM-TR)r 

·;="---==--==--. -- -- - -- --
1 PERIODE II I -- -- - -- --- -==:=:-- -- --

TTOP ,,;;TBMAX 

t, ·2'1-Z

TE"= ~(TEGEM-TR) 

FDGEM = IQD/(2\f (TD-TR)) 

Q.VATMAX =(MV(100-TH) 

TBMAX = TR+0.2 TE• 

TTOP = 2QVAT(ti)/(r(MV-MK(ti))) +TR 

----- -~TTOP>TBMAX 
M1 = (TBMAX-TR)(MV-MK(ti))/(TTOP-TR) 

IQB1 = (TBMAX-TR)QVAT(t. )/(TTOP-TR) 
- l. 

Fe•= min (FeMAX' 1.5MV/T )---------------

tt• = exp(-UC F'/( (,Fe•) 

1/(5-5H"),;;;; 1 

+ iarcsin (1/(5-5H")) 

--------Als QVAT(t. )f 0 
l. 

M2 = (t
3

-ti)(Fe-FDGEM) M2 = (t
3
-ti)Fe 

1/(5-5H 0 )>1 

Uitzonderfngssituatie 
(Berekeningen zie 

paragra.;f 5.5.3) 

Feo:min( MK(ti)+lFDO+(ti:_!3)FDGEM, FCMAX) Feo = min ( MK(ti)+IFDO+M1 ' FeMAX) 
r-t3+ti T-t3+ti 

H
0 

= exp(-UC F'/(yFC
0

)) Ho" exp(-UC F'/((FC0
)) 

T . ( o r . o t 3 =ti + iarcsin 1/(5-5H ) ) t
3
=ti + ff arc sin( 1/(5-5H ) ) 

IQB2 = y(FC
0

-FDGEM)(1-H
0

) TE•r (1-cos(~3:!il_J) IQ.B2 =,rFC0 (1-H0 )~(1-cos(Jl-{t3:~il_)) 
a --- lC "t _.-"-- rr: 7" 

---_.. X = ( 1-H)/( 1-H+H.·(FDGEM/FC)) 

Al a IQ.e ~ IQDO 

IQAII = O 

QVAT(tf) 

MK(tf) = 0 

~ ( 1 . ( 1 t 2 = L 1- if.srcsin SX)) + ti 

1QB3 =r(FC 0 -FDGEM)X ~ (1+cos(/l'(t2:.Sl.)J 
rr i: 

IQB = IQ.B1 + IQB2 + IQ.85 

IQC
0 

=tFC
0

(1-H
0

) 2tTE 0 
- (1-H0

) IQB 
IT 

IQC =min (IQC0 
, (QVATMAX-QVAT(ti)+lQDO)) 

Al s !QC < IQDO 
.......-:-1--... 

Als IQDO-IQC;;i.QVAT(ti) 

Q.VAT(tf) = 0 

IQ.All = 1QDO-IQC-QVAT(t 1 ) 

Als lQDO-lQC<QVAT(t
1

) 

Q.VAT(tf) = QVAT(ti)-{lQ.DO-IQC) 

IQAII = O 
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Symbolenlijst. 

Definieer: p.m2.c. = per m2 collectoroppervlak. 

Symbool Omschrijving 

~ : de bedrijfstijd van de collector. 

~ :de soortelijke warmte van water. 

AC : het collectoroppervlak. 

F' : de warmtetransportefficientiefactor van 

de collector. 
FEF : • F' 

FB : het debiet waarmee water aan de bodem 

FC 

FCMAX 

van het vat wordt onttrokken. 

: het collectordebiet p.m2.c. 

: de maximale waarde van FC • 

FD : het debiet waarmee de warmtewisselaar 

FD' 

FDGEM 

H 

van de gebruiker wordt doorstroomd p.m2.c. 

: het debiet dat de gebruiker uit het 
vat onttrekt p.m2.c. 

: de gemiddelde waarde van FD over een dag. 

: de karakteristieke vergelijking van 

de collector. 

IFDN : de hoeveelheid water die de gebruiker 

verpompt in een periode dat de collector 

uitgeschakeld is p.m2.c. 
IFDO : de hoeveelheid water die de gebruiker 

IQA 

IQAI 

IQAII 
IQB 

verpompt gedurende de bedrijfsperiode 
van de collector p.m2.c. 

:de integraal van QA over de tijd. 

: de integraal van QA over periode I • 

: de integraal van QA over periode II • 

: de hoeveelheid warmte die gedurende periode 

II via de bodem het vat verlaat p.m2.c. 

de energie-inhoud van M1. 

Eenheid 

kg/m2h 

kg/m2h 

kg/m2h 

kg/m2 

J/m2 (kWh/m2) 
J/m2 

J/m2 



IQC 

IQCMAX 

IQCWB 

IQD 

IQDN 

IQOO 

KOOL 

KVAT 
MK( t) 
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: de energie-inhoud van M2. 

: de hoeveelheid warmte die gedurende t 2ftf 
via de bodem het vat verlaat p.m2.c. 

: de integraal van QC over de bedrijfstijd 

van de collector. 

de maximaal in te vangen zonnewarmte over 

een periode p.m2.c. 

de maximaal winbare zonnewarmte over een 

periode p.m2.c. 
: de integraal van QD over de tijd. 

: de integraal van QD over de periode dat 

de collector niet in bedrijf is. 

: de integraal van QD over de tijd dat de 

collector in bedrijf is. 

: de fabricagekosten van de collector. 

: de fabricagekosten van het opslagvat. 

: de hoeveelheid koud water in het vat op 

het tijdstip t p.m2.c. 

MKN : de hoeveelheid koud water die de gebruiker 

MKT 
gedurende periode I aan het vat toevoegt. 

: de beschikbare hoeveelheid koud water op 

een dag p.m2.c. 

MV : de vatinhoud p.m2.c. 

MVT : de totale vatinhoud. 
M(TD++TR): de hoeveelheid water in het vat met een 

temperatuur tussen TD en TR op het in

schakeltijdstip van de collector p.m2.c. 
Mt : de hoeveelheid water p.m2.c. met een 

temperatuur lager dan TBMAX in het vat 

J/m2 ( kWh/m2) 

J/m2 (kWh/m2) 

J/m2 

gulden 

gulden. 

2 kg/m 

kg/m2 

aanwezig op het tijdstip t
1

• kg/m2 

M2 

OPBCT 

Pcolm2 

Pgas 

: de hoeveelheid water p.m2.c. die gedurende 

ti:t3 in het vat wordt opgeslagen. kg/m2 

: de totale warmte-opbrengst van de 

collector over een jaar. kWh 
: de kostprijs van een m2 collectoroppervlak. gulden 

: de fictieve kostprijs van een m3 gas. gulden 
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QA : de bijstookenergie p.m2.c. J/m2h 

QC : de warmte-opbrengst van de collector p.m2.c. J/m2h 

QD : de warmtebehoefte van de gebruiker p.m2.c. J/m2h 

QS : de geabsorbeerde zonnestraling p.m2.c. J/m2h 

QVAT(t) : de warmte-inhoud van het vat p.m2.c. op 

het tijdstip t. 

QVATMAX : de maximale waarde van QVAT(t). 

T : temperatuur. 

TA : de omgevingstemperatuur. 

TB : de temperatuur van het water op de bodem 

van het opslagvat. 

TBMAX : de maximale waarde van TB. 

TC : de collectoruittreete~peratuur. 

TCGEM : de gemiddelde waarde van TC over de 

bedrijfsperiode van de collector. 

TCGEMMAX : de maximale waarde van TCGEM. 

TD : de temperatuur van het water waarmee de 

TD' 

TE 

TEGEM 

warmtewisselaar van de gebruiker wordt 

aangestroomd. 

: de temperatuur van het water dat de 

gebruiker aan het vat onttrekt. 

: de equivalente omgevingstemperatuur. 

: de gemiddelde waarde van TE over de 

bedrijfsperiode van de collector. 

TEGEMMAX : de maximale waarde van TEGEM 

TEMAX 
TE* 

TGGEM 

TH 

TO 

TR 

TTOP 

: de maximale waarde van TE. 

: (1T/2)(TEGEM-TR) 

: de gemiddelde temperatuur van het warme 

water dat de gebruiker gedurende 

periode I aan het vat onttrekt. 

: de (fictieve) huistemperatuur. 

: de collectoraanstroomtemperatuur. 

: de temperatuur van het water dat de 

gebruiker retourneert. 

: de (fictieve) temperatuur in de top 

van het vat. 
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TV GEM : de gemiddelde temperatuur in het vat. 

UA : de warmtetransmissiecoefficient van 

het huis. 

uc : de warmteverliescoefficient van de 

WINST 

WCOL 

collector. 

: de winst. 

: de besparing op verwarmingskosten in 

25 jaar. 

: (1-H)/(1-H+H(FD/FC)) 

: inschakeltijdstip van de collector. 

: uitschakeltijdstip van de collector. 

: 0 uur. 
: het tijdstip waarop het warmtefront het 

vat verlaat. 
: het tijdstip waarop TB = TBMAX. 

: het tijdstip waarop TC = TBMAX in het 

eerste gedeelte van periode I. 

: t1-ti 

EVB : de situatie waarin de collectoropbrengst 

wordt begrensd door de warmtebehoefte. 

SYB : de situatie waarin de grootte en bedrijfs-

voering van het systeem de collectoropbrengst 

bepalen. 

ZAB : de situatie waarin het aanbod van zonnewarmte 
de collectoropbrengst begrenst. 

W/K (J/h K) 

W/m2K (J/m2h K) 

gulden 

gulden 

uur 

uur 
uur 

uur 

uur 

uur 

uur 


