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ERRATA 

blz. 38 Op deze bladzijde Z1Jn de volgende regels weggevallen: 

De warmtebehoefte van de gebruiker als functie van T kunnen we a 
door de volgende ver~elijking weergeven: 

(5.5) 

Voor de waarde van de warmtetransmissiecoefficient UdAd is binnen 

deze studie gekozen: 1500W/K. Deze waarde correspondeert goed bij 

het vermogen dat het energiedak-warmtepompsysteem kan leveren. 

blz. 18 In figuur 3,2 zijn de waarden van de prestatiecoefficient langs de 

verticale as een faktor 10 te klein 
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SAMENVATTING 

De in het kader van dit afstudeerwerk verrichte studie heeft betrek

king op de sturing van een energiedak-warmtepomp-opslagvatsysteem, en 

werd uitgevoerd aan de hand van een computermodel. 

De warmtepomp onttrekt bij een lage temperatuur via het energiedak 

warmte aan de omgeving en staat deze bij een hogere temperatuur af aan 

het opslagvat. Dit kost een hoeveelheid energie die aan de warmtepomp 

moet worden toegevoerd. 

Een gebruiker onttrekt aan het vat een hoeveelheid warme vloeistof ten 

behoeve van ruimteverwarming.die eventueel mbv. een bijstookinstallatie 

wordt naverwarmd. 

De warmtebehoefte van de gebruiker is gecorreleerd aan de weercondities. 

Bij een gegeven omgevingstemperatuur, zonnestralingsintensiteit en 

warmtebehoefte, is de geleverde warmte door het energiedak-warmtepomp

systeem en de geconsumeerde hoeveelheid primaire energie ~terk afhan

kelijk van een aantal stuurgrootheden: de vloeistofdebieten tussen de 

componenten van het systeem en het toerental van de compressor. 

Tijdens deze studie is mbv. een optimalisatieprogramma, voor verschil

lende combinaties in warmtebehoefte en weertype, gezocht naar de dyna

misch optimale sturing: een sturing waarbij het primaire energiever

bruik gedurende een bepaalde periode minimaal is. 

Uitgegaan is van een periodeduur van een dag. Ret dag/nacht-patroon is 

nagebootst voor diverse relaties van buitentemperatuur en zonnestra

lingsintensiteit als functie van de tijd. 

Gebleken is dat het systeem er naar streeft om gedurende het warme ge

deelte van de dag zoveel mogelijk warmte in het vat te bufferen om hier

van 's nachts te kunnen profiteren. Op het einde van de dag blijkt er na

genoeg geen warmte meer in het vat achter te blijven. 

Bij oplopende waarde van de equivalente omgevingstemperatuur passeert het 

systeem achtereenvolgens de bedrijfsvormen zuiver warmtepompbedrijf, 

gecombineerd bedrijf en zuiver collectorbedrijf. 

De besparing op het primaire energieverbruik tussen de dynamisch opti

male sturing en een conventionele bijstookinstallatie met een rendement 

van 79%, is van de grootte-orde 40%, 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

Binnen de vakgroep Systeem-en Regeltechniek wordt onderzoek verricht 

op het gebied van zonnewarmtesystemen. De in het kader van dit afstudeer

werk verrichte studie heeft betrekking op zonnewarmtesystemen waarin een 

warmtepomp is opgenomen. 

Een warmtepomp is een machine die bij een lage temperatuur warmte aan een 

warmtebron onttrekt, en deze bij een hoge temperatuur weer afstaat onder 

toevoeging van een hoeveelheid energie. 

Bij conventionele zonnewarmtesystemen wordt warmte ingevangen door zonne

collectoren en getransporteerd naar een opslagvat. Slechts die warmte 

waarvan de temperatuur hoger is dan de laagste temperatuur in het opslag

vat kan door de collector worden opgenomen. 

Indien we een energiedak - dit is een zonnecollector zonder doorzichtige 

afdekplaat - als warmtebron voor de warmtepomp gebruiken, zijn we in staat 

om bij veel lagere temperaturen nog warmte te onttrekken; de laagste tempe

ratuur wordt nu niet meer bepaald door de laagste temperatuur in het op

slagvat, maar door de laagste temperatuur waarbij de warmtepomp bedreven 

kan worden. Het gevolg is dat de bedrijfstijd van het systeem toeneemt 

t.o.v. een conventionele collectorinstallatie waardoor meer warmte aan de 

omgeving kan worden onttrokken. Ook tijdens zonloze perioden en zelfs 

's nachts kan het systeem worden bedreven. In het energiedak vindt intensie

ve warmte- uitwisseling met de omgeving plaats. 

Het systeem waarop deze studie is gericht bevat de volgende componenten 

(zie Figuur 1.1): 

a) energiedak 

b) warmtepomp 

c) opslagvat 

d) bijstookinstallatie 

e) gebruikerswarmtewisselaar 

De warmtepomp onttrekt via het energiedak een hoeveelheid warmte aan de 

omgeving bij een lage temperatuur en staat deze warmte bij een hoge tempe

ratuur af aan de vloeistof die door de kondensor stroomt. 

Deze warme vloeistof wordt thermisch gelaagd in het vat opgeslagen. 

Via een warmtewisselaar wordt de gewenste warmte overgedragen aan een ge

bruiker. De afgekoelde vloeistof wordt teruggevoerd naar het opslagvat. 
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d 

Figuur 1.1 Het energiedak-warmtepomp-opslagvatsysteem met 

gebruiker bestaande uit de componenten energiedak(a), 

warmtepomp(b), opslagvat(c), bijstookinstallatie(d), 

gebruikerswarmtewisselaar(e). 

De warmtevoorziening t.b.v. de gebruiker gaat gepaard met een hoeveel

heid primair energieverbruik (p.e.v.) van de warmtepomp en de bijstookin

stallatie dat afhankelijk is van de stuurvariabelen van het systeem. 

Indien de weercondities en de warmtebehoefte van de gebruiker als functie 

van de tijd varieren is het belangrijk dat de stuurvariabelen van het 

energiedak-warmtepompsysteem zodanig worden ingesteld dat het p.e.v. laag 

is. 

Binnen dit afstudeerwerk is daarom gezocht naar de dynamisch optimale 

sturing: een sturing waarbij het p.e.v. over een bepaalde periode minimaal 

is. 

Voor de lengte van de periode wordt uitgegaan van een dag. 

De studie wordt verricht bij diverse combinaties van weerconditie en warmte

behoefte. 
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HOOFDSTUK 2 Beschrijving van het systeem en 

formulering van het probleem. 

§2.I De warmtepomp 

Een warmtepomp is een machine die een hoeveelheid warmte transporteert 

van een lage naar een hoge temperatuur onder toevoeging van een hoeveelheid 

compressie-vermogen. 

In deze studie beperken we ons tot een warmtepomp waarbij compressie plaats

vindt op grand van een mechanisch proces m.b.v. een zuigercompressor. Deze 

zuigercompressor wordt aangedreven d.m.v. een elektromotor. 

Voor wat betreft de modelvorming van het systeem wordt gebruik gemaakt van de 

presentatie in [I]. 

Er worden hierbij een aantal aannamen gedaan: 

- constante waarde van de warmtedoorgangscoefficienten 

- adiabatische compressie 

- isenthalpisch smoren 

- geen oververhitting in de verdamper 

- geen onderkoeling in de kondensor 

- geen warmteverliezen in de warmtewisselaars, 

aan- en afvoerleidingen 

constant rendement elektromotor en compressor 

- geen drukverliezen in de warmtewisselaars, en aan- en afvoerleidingen. 

In Figuur 2. I is de warmtepomp weergegeven. We kunnen de volgende componenten 

onderscheiden: a) verdamper 

b) kondensor 

c) compressor 

d) smoorventiel 

e) elektromotor 

Een werkmedium - in deze studie wordt uitgegaan van Freon I2 - ondergaat 

tijdens een kringproces een aantal toestandsveranderingen waarin vier stadia 

te onderscheiden zijn: 

I) het onttrekken van een hoeveelgeid warmte ~door het werkmedium 

aan een secundair medium in de verdamper 

2) het comprimeren van het werkmedium naar een hogere druk en temperatuur 

3) het afstaan van een hoeveelheid warmte Qk door het werkmedium in de 
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kondensor aan een gebruikersmedium 

4) het isenthalpisch smoren van het werkmedium 

Voor dit kringproces is een hoeveelheid mechanisch vermogen Wkm van de 

compressor vereist. 

v 

Figuur 2.1 De warmtepomp bestaande uit de componenten 

verdamper(a), kondensor(b), compressor(c), 

smoorventiel(d), elektromotor(e). 

De energiestromen tijdens de stadia I, 2 en 3 staan weergegeven Ln 

Figuur 2.2. Wkm 

Figuur 2.2 De energie-

stromen in de warmtepomp QV 

Volgens de wet van behoud van energie geldt: 

(2. I) 

Er wordt een prestatiecoefficient gedefinieerd Ln [I] volgens: 

E = (2.2) 

Binnen deze studie maken we voor de duidelijkheid liever gebruik van het 

elektrisch geconsumeerde 

E 
wp = 

vermogen 

Qk 

w 
e 

w 
e van de compressor,in de noemer van (2.2): 

(2.2a) 
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Figuur 2.3 Ret warmtepompproces in een 

druk-enthalpiediagram. 

Het kringproces kunnen we in een druk-enthalpiediagram presenteren 

(Figuur 2.3). De trajecten in het diagram hebben de volgende betekenis: 

I ~ 2 Ret werkmedium, dat gedeeltelijk in vloeistofvorm aanwezig 

is, doorstroomt de verdamper en verdampt volledig bij een con

stante verdampingsdruk p en verdampingstemperatuur T . Er wordt v v 
hierbij een hoeveelheid warmte ~ aan het secundaire medium ont-

trokken. Ret secundeire medium koelt hierbij af van een tempe

ratuur T
1 

tot T2 (zie Figuur 2.4) 

r t------1---------1 T 
v 

freon 

Figuur 2.4 Ret temperatuurverloop in 

de verdamper. 

2 ~ 3 Re~~£kmedium wordt hierna door een compressor adiabatisch 

samengeperst; druk en temperatuur nemen hierbij toe tot respectie

velijk pk en T5 . 

Voor het samenpersen van het werkmedium ~s een hoeveelheid mecha

nisch vermogen Wkm nodig. 
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3 + 4 De oververhitte damp wordt door de kondensor geleid en koelt bij 

een constante condensatiedruk pk af tot de daarbij corres

ponderende condensatietemperatuur Tk. Er wordt door het werkmedium 

een hoeveelheid warmte Q
1 

in de kondensor aan het gebruikersmedium 

afgestaan. 

4 + 5 Ret werkmedium condenseert bij een constante druk pk en tem?eratuur 

Tk; er wordt een hoeveelheid warmte Q
2 

in de kondensor aan het ge

bruikersmedium afgestaan. 

De totale hoeveelheid warmte Qk = Q1 + Q2 die 1n de kondensor tijdens 

het traject 3 + 5 wordt overgedragen doet het gebruikersmedium stij

gen van T3 tot T4 (zie Figuur 2.5) 

Figuur 2.5 Ret temperatuurverloop Ln 

de kondensor. 

5 + I Het werkmedium wordt isenthalpisch gesmoord: 

druk en temperatuur nemen hierbij af. 

De compressor wordt aangedreven door een elektromotot. Zowel in de elektro

motor als in de compressor treden energieverliezen naar de omgeving op zodat 

we voor de relatie tussen het elektrisch toe te voeren vermogen W en het 
e 

benodigde vermogen Wkm kunnen schrijven: 

w 
e 

wkm 
=----

nkm = rendement compressor 

nem = rendement elektromotor 

(2.3) 
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§2.2 Het energiedak 

Het energiedak, waardoor vloeistof stroomt met een debiet F , c 
vangt een hoeveelheid warmte in en verhoogt daarbij de temperatuur van de 

vloeistof van T
0 

tot T
1

. Als medium wordt water gebruikt. 

Bij de modelvorming van het systeem wordt geen rekening gehouden met even

tuele bevriezingsverschijnselen. 

De ingevangen warmte door het energiedak wordt bepaald door de zonnestra

lingsintensiteit en de omgevingstemperatuur. (zie Figuur 2.6) 

T 
e 

Figuur 2.6 De in-en uitgangsvariabelen 

van het energiedak. 

In dit verband wordt d~arom een equivalente omgevingstemperatuur T gedefinieerd e 

die voldoet aan de vergelijking: 

(2.4) 

T . (OC) - = omgev~ngstemperatuur 
a 

- Q = geabsorbeerde zonnestralingsintensiteit (W/m
2

) 
s 

- U = warmtedoorgangscoefficient (W/m
2
K) 

c 

In stationaire toestand geldt voor de uittreetemperatuur van de vloeistof: 

T1 = (1-H).Te + H.T0 
U .A 

[ -
c c] met H = exp -

y,Fc 

- H karakteristieke vgl. van het energiedak 

(2.5) 

(2.6) 
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- y = soortalijka warmta madium (J/kgK} 

- A = oppervlak anargiadak (m
21 

c 

§2.3 Het opslagvat 

Om maximaal te kunnen profiteren van de warmte welke door het energ~e-

dak en de warmtepomp worden geleverd, wordt de warmte in het vat thermisch 

gelaagd opgeslagen: de vloeistof met de hoogste temperatuur bevindt zich 

bovan in het vat en de laagste beneden. Om deze gelaagdheid te realiseren 

zijn twee in hoogte instelbare instroomopeningen noodzakelijk (zie Figuur 

1.1). Op deze wijze heeft de gebruiker bij toepassing van een variabele 

aftaphoogte een groat aantal temperaturen tot zijn beschikking. Bij de model

vorming van het opslagvat wordt de temperatuurgradient- in het vat beschreven 

mhv, het registermodel: we beschouwen het vat gevuld met lagen water van ver

schillende dikte en van verschillende temperatuur. Binnen iedere laag ~s de 

temperatuur uniform.Tussen de lagen onderling vindt geen menging plaats. 

§2.4 De gebruiker 

In deze studie beperken we ons tot de warmtebehoefte als gevolg van ruimte

verwarming. De gebruiker onttrekt mbv. een gebruikerswarmtewisselaar een hoe

veelheid warmte uit het vat (gewenst debiet Fd en gewenste temperatuur Td). 

Er wordt bij voorkeur op die hoogte in het vat afgetapt waar vloeistof met 

een temperatuur Td aanwezig is. 

echter lager dan Td dan zal een 

tot de temperatuur Td. Dit kost 

Is de temperatuur van de onttrokken vloeistof 

bijstookinstallatie deze moeten naverwarmen 

een hoeveelheid primaire energie: Q . aux 
Als we uitgaan van een 

benodigde vermogen aan 

rendement van de bijstookinstallatie 

primaire brandstof: Qaux 

van 79% dan ~s het 

0.79 
We nemen verder aan dat de gebruiker zoveel warmte aan de gebruikerswarmtewis

o selaar onttrekt dat de vloeistof met een retourtemperatuur van 20 C naar het 

vat terugstroomt. 

§2.5 De in- en uitgangsvariabelen 

We kunnen het systeem beschouwen als een black-box met een aantal in- en 

uitgangsvariabelen. We beperken ons hierbij tot de voor ons relevante groot

heden van het systeem (zie Figuur 2.8). 



Fd 

Td 
T 

e 
F 

v 

Felii 

Fck 

Fk 

Nk 

-II-

ENERGIEDAK

WARMTEPOMP

SYSTEEM 

E wp 

Qaux 

Figuur 2.8 De in-en uitgangsvariabelen van 

het energiedak-warmtepompsysteem. 

ingangsvariabelen 

- gevraagd debiet van de gebruiker 

- gevraagde temperatuur 

- equivalente omgevingstemperatuur 

- debiet door de verdamper 

- debiet van het energiedak naar het opslagvat 

- debiet van het energiedak naar de kondensor 

- debiet door de kondensor 

- toerental compressor 

Fd(kg/s) 

Td(oC) 

T (°C) 
e 

F (kg/s) 
v 

Fcd(kg/s) 

Fck(kg/s) 

Fk(kg/s) 

Nk(t/m) 

Het debiet Fd en de temperatuur Td worden voorgeschreven door de gebruiker. 

De equivalente omgevingstemperatuur T wordt bepaald door de weercondities. 
e 

De variabelen die we nog vrij kunnen kiezen zijn de debieten Fv' Fed' Fck'Fk 

en het toerental Nk; deze variabelen zijn de stuurgrootheden van het systeem. 

uitgangsvariabelen 

- temperatuur uitgang energiedak 

- temperatuur uitgang kondensor 

- elektrisch geconsumeerde vermogen 

van de compressor W (W) 
e 

- prestatiecoefficient E (-) 
wp 

- bijstookvermogen Qaux(W) 

Indien de ingangsvariabelen gegeven zijn, ligt de bedrijfstoestand van het 

systeem vast. 
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De stuurgrootheden zijn gebonden aan een aantal beperkingen: 

Nk ~ 0, Fv ~ 0, Fed~ 0, 0 ~ Fek ~Fed' Fk ~ Fek' 

De debieten mogen tevens niet oneindig groot worden. We stellen daarom dat 

de maximale waarde van de debieten I kg/s is. 

Het domein waarbinnen de stuurgrootheden moeten blijven is in Figuur 2.7 

geaeeentueerd weergegeven. Binnen het domein worden de stuurvariabelen 

eontinu instelbaar verondersteld. Het vermogen benodigd voor de 

eireulatiepompen wordt verwaarloosd. 

Figuur 2,7 Domein waarbinnen de debieten Fed' 

Fek en Fk moeten blijven. 

§2.6 Bedrijfsvormen. 

We onderseheiden de volgende bedrijfsvormen: 

I) F = F = F = F = N = 0 
v ed ek k k 

De installatie is bij deze bedrijfsvorm uitgesehakeld (Figuur 2.9). 

De gebruiker onttrekt een hoeveelheid warme vloeistof uit het vat; 

eventueel wordt er bijgestookt • 

.;--~-------- - ---¥-

• 
// I I 

: ~ r-----
' r---~---J I I 

r q_~1~U 
!... - - - - - -- - -- _L_ - - - - - -- -oi<l- - - -

I 

I 

\I 
' ,_ 
I 

I 
I ,_ 

Figuur 2.9 Een uitgesehakeld energiedak-warmtepompsysteem • 
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De vloeistof uit het energiedak stroomt via de verdamper weer vol

ledig terug naar de ingang van het energiedak. 

Ret water dat aan het vat wordt onttrokken stroomt na opwarming ~n 

de kondensor weer terug in het vat. We zullen in het vervolg deze 

bedrijfsvorm zuiver warmtepompbedrijf noemen (Figuur 2.10) 

"Figuur 2.10 Ret energiedak-warmtepompsysteem geschakeld 

in de bedrijfsvorm zuiver warmtepompbedrijf. 

De vloeistof uit het energiedak stroomt rechtstreeks naar het vat; 

de warmtepomp is uitgeschakeld. Ret energiedak wordt aangestroomd 

met het koudste water uit het vat. We noemen deze bedrijfsvorm in 

het vervolg zuiver collectorbedrijf (Figuur 2.11). 

t 
I 

( 
I 
I 
I 
L.. 

, 

Figuur 2.11 Ret energiedak-warmtepompsysteem geschakeld 

in de bedrijfsvorm zuiver collectorbedrijf. 

Ret water uit het energiedak stroomt gedeeltelijk door de verdamper, 

gedeeltelijk rechtstreeks naar het vat en gedeeltelijk door de 
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kondensor om te worden naverwarmd. Deze bedrijfsvorm zullen we voortaan 

gecombineerd bedrijf noemen (Figuur 2.12). 

Figuur 2.12 Ret energiedak-warmtepompsysteem geschakeld 

in de bedrijfsvorm gecombineerd bedrijf. 

Deze bedrijfsvormen zullen in de grafieken van de dynamisch optimale sturing

en in hoofdstuk 5 worden aangeduid met de getallen I t/m 4. 

De voordelen van de configuratie van het systeem in Figuur 2.12 zijn: 

- een groot aantal mogelijke bedrijfsvormen 

- een continue overgang tussen de diverse bedrijfsvormen 

omdat de debieten en het toerental continu instelbaar zijn. 

De nadelen zijn echter: 

- door het groot aantal stuurvariabelen zal de sturing complex 

zijn. 

- in het systeem zijn een groter aantal leidingen en kleppen 

opgenomen dan in een conventioneel energiedak-warmtepomp

opslagvatsysteem, hetgeen nadelige consequenties heeft voor 

wat betreft onderhoudswerkzaamheden en storingskansen. 

- grotere aanschafkosten tov. een conventionele energiedak

warmtepompsysteem. 

§2.7 Probleemstelling 

Bij een gegeven sturing en bij gegeven weercondities zullen het energiedak 

en de warmtepomp aan de uitgang een hoeveelheid vloeistof leveren van een be

paalde temperatuur. De elektomotor, die de compressor aandrijft consumeert 

hierbij een elektrisch vermogen W . 
e 

Afhankelijk van het temperatuurprofiel Ln het vat, dat wordt bepaald door de 
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geleverde warmte in de voorafgaande periode en de warmtebehoefte van de ge

bruiker (Fd Td)' zal eventueel een hoeveelheid bijstookvermogen worden ge-
' leverd. 

Omdat de warmte die de gebruiker aan het vat onttrekt gebruikt wordt voor 

ruimteverwarming, is de warmtebehoefte van de gebruiker gecorreleerd aan het 

weer. 

Het doel van de studie is nu om bij gegeven weercondities over een dag en 

een daaraan gecorreleerde warmtebehoefte van de gebruiker, de dynamisch opti

male sturing te bepalen die het primaire energieverbruik minimaliseert. 

Dit verbruik wordt bepaald door: 

I) het elektrisch geconsumeerde vermogen van de compressor 

2) het bijstookvermogen van de gebruiker 

Bij het elektrisch vermogen moeten we rekening houden met een rendement agv. 

de elektriciteitsopwekking. In dit verslag wordt een rendement van 32% ge

hanteerd. 

Er wordt over een dag geoptimaliseerd omdat: 

- 4~n dag voldoende is om een indruk te krijgen van het gedrag 

van de installatie 

- optimaliseren over meerdere dagen tot zeer grote rekentijden 

leidt. 

Voor het primaire energieverbruik p.e.v., gedurende een dag (T), kan de volgen

de relatie worden afgeleid: 

pev = I w 
e 
~dt + (2.7) 
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Gedrag van het energiedak-warmtepompsysteem 

voor variaties in de stuurgrootheden. 

Teneinde een beter inzicht te krijgen in de dynamisch optimale sturing 

van de installatie, die in hoofdstuk 5 beschreven wordt, zijn enige simula

ties uitgevoerd waarbij telkens een van de ingangsvariabelen van het sys

teem werd gevarieerd. 

Daar we ons in dit hoofdstuk concentreren op het gedrag van het energiedak

warmtepompsysteem laten we het opslagvat en de gebruiker buiten beschouwing. 

De bedrijfstoestand van het systeem wordt nu bepaald door de debieten F , 
v 

Fed' Fck' Fk' het toerental Nk en de temperaturen Teen Tb. 

De aanstroomtemperatuur Tb van het debiet naar het energiedak-warmtepomp

systeem is er als extra ingangsvariabele bijgekomen door het buiten beschou

wing laten van het opslagvat. 

Om een uitspraak te kunnen doen over het goed of slecht functioneren van het 

systeem zullen we als criterium voor deze simulaties het bespaarde vermogen 

tov. een conventionele verwarmingsinstallatie nemen. 

We kunnen dit als volgt afleiden. 

In Figuur 3.1 staan de overgedragen vermogens op een bepaald tijdstip binnen 

het energiedak-warmtepompsysteem weergegeven. 

w 
e 

opslagvat 

Figuur 3.1 De overgedragen vermogens binnen 

het energiedak-warmtepompsysteem. 

- Q c 
- o' 

'C 

ingevangen vermogen door het energiedak 

vermogen dat rechtstreeks vanuit het energiedak naar 

het vat wordt geleid 

Q0 vermogen dat vanuit het energiedak via de kondensor ~n 
c 

het vat wordt geleid 

-~ overgedragen vermogen in de verdamper 

- w 
e 

toegevoerde elektrische vermogen aan de elektromotor 
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overgedragen vermogen in de kondensor. 

Voor het vermogen dat de warmtepomp aan het vat levert geldt: 

Uit Figuur 3.1 volgt dat voor het bespaarde vermogen geldt: 

~esp = 

Q' + Q + Q" 
c k c 

0.79 

Q' o + n • w + Q" w 
c 'v wpe c e 

0.79 + 0.79 - 0.32 

Q ( 1 n ) - _c_ - -- - --2.£. W 
- 0.79 0.32 0.79 ' e 

(3. I) 

(3.2) 

Aan de hand van het bespaarde vermogen krijgen we een indruk van het energe

tisch functioneren van het systeem. 

We bestuderen enkel stationaire bedrijfstoestanden. 

Alvorens we het gedrag van het energiedak-warmtepompsysteem gaan bekijken 

voor gecombineerd bedrijf (Fed> O, Fck > 0) wordt eerst globaal het gedrag 

voor zuiver warmtepompbedrijf bekeken. We beperken ons tot de debieten F en 
v 

Fk en het toerental Nk. Voor een uitgebreidere behandeling zie [2],[3] en [4]. 

Zowel een verlaging van Fv als Fk heeft een nadelige invloed op het gedrag 

van het energiedak-warmtepompsysteem. Bij hoge waarden van Fv en/of Fk wordt 

de bedrijfstoestand ongevoelig voor variaties in deze stuurgrootheden. 

Het debiet Fv moeten we daarom niet te laag kiezen. Het debiet Fk moet ener

zijds niet te hoog worden ingesteld omdat de uittreetemperatuur van de konden

sor T4 daardoor te laag wordt en de bijstook zal toenemen; anderzijds moet Fk 

niet te laag worden gekozen omdat dit een nadelige invloed heeft op het gedrag 

van de warmtepomp. 

Een verhoging van het toerental heeft een nadelige invloed op het gedrag 

van het energiedak-warmtepompsysteem zie (2]. Het toerental moet daarom 

enerzijds niet te hoog worden gekozen; anderzijds niet te laag omdat de bij

stook dan gaat toenemen. 

Het energiedak-warmtepompsysteem dat we in onze studies gebruiken 

gedimensioneerd: - oppervlak energiedak 

- warmtedoorgangscoefficient energiedak 

- slagvolume zuigercompressor 

- oppervlak verdamper 

- oppervlak kondensor 

- warmtedoorgangscoefficient verdamper 

- warmtedoorgangscoefficient 

condensatiegedeelte kondensor 

is als volgt 

100 m2 

15 Wm- 2K-I 

0.0003 m3 

30 m
2 

18 m2 

150 Wm-2K-I 
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- warmtedoorgangscoefficient 

oververhittingsgedeelte kondensor 

§3.1 Variatie 1.n het debiet F door de verdamper 
v 

In de Figuur 3.2 Zl.Jn een aantal relevante grootheden geschetst als functie 

van een variatie in F . 
v 

2.0 40 40 

1.8 - 1.8 
rs 

36 36 

1.6 >~ .. 1.6 32 32 
"' ' ' 
,, 
" 

1 
1.4 1.4 

r 
~ 

r 
28 T4 28 

1 I 1.2 F cd • 0. 3 kg/ s 1.2 24 24 
Fck • 0.2 kg/s 

u 
0 

" ;- u ~ <= Fk .. 0.5 kg/s 

"" 
.... ,.. 0 .... 1.0 '\ • 1000 t/m 1.0 ::: " :J 

• 20°C 2 20 T3 ~ 20 .... rb ~ " .... " " .... T • 30°C <= 
.. II 2 :o.> . (lJ 

0 08 
(lJ 0 

I 

"' u 08 oc E " (lJ E 0 
~ 16 16 C! .... wp ~ e C'. 

u ~ E 

" " " u :> .... 
<Jl 0.6 0.6 (lJ 12 12 " ""' 

OA OA 8 8 
~·l 

e 

Q.2 Q,2 4 

0.0 0.0 0 0 o.o 0.2 0.4 0.8 0.8 1.0 00 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0"" 

Fv(k~/s) - Fv(k~/s)-

Figuur 3.2 Een aantal relevante variabelen als functie van F . 
v 

De theoretische bedrijfstoestand voor zeer grote waarden van F is eveneens 
v 

weergegeven. Het elektische geconsumeerde vermogen van de circulatiepompen 

1.s hierbij verwaarloosd. 

In geval Fed> 0 worden de volgende twee effecten veroorzaakt waarbij de 

mengpunten Tb met T
2 

en T1 (zie Figuur 3.3) een grote rol spelen: 

I) de aanstroomtemperatuur T van het energiedak is nude meng
o 

temperatuur van Tb en T
2

• We kunnen hierbij drie gevallen 

onderscheiden: a) Tb > T2 
b) Tb ~ T2 
c) Tb < T2 
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2) Indien Fck > 0 zal de aanstroomtemperatuur van de kondensor 

worden bepaald door de mengtemperaturen Tb en T
1

. 

We kunnen 01;mieuw drie gevallen onderscheiden: 

a) Tb > Tl 

b) Tb ~ Tl 

c) Tb < Tl 

Figuur 3.3 De mengpunten in het energiedak

warmtepompsysteem. 

De grafieken in 3.2 zijn slechts een voorbeeld van een combinatie van de beide 

mengeffecten evenals de overige simulaties in dit hoofdstuk. 

Uit Figuur 3.2 blijkt dat T3 weinig verandert agv. het mengeffect van het 

debiet Fk- Fck onder uit het vat. 

Het gedrag van het systeem wordt daarom hoofdzakelijk bepaald door de mengtem

peratuur T0 . 

We volstaan verder met een beknopte beschrijving van de bedrijfstoestand. 

Een verlaging van het debiet F heeft een nadelige invloed op het gedrag van 
v 

het energiedak-warmtepompsysteem; de prestatiecoefficient s en het bespaarde 
wp 

vermogen nemen beide af. 

Het slechter werken van de warmtepomp wordt in dit geval nog eens extra ver

sterkt door de stijgende intreetemperatuur van de kondensor (zie Figuur 3.2). 

Een verhoging van F heeft een positieve invloed op het gedrag van het energie-
v 

dak-warmtepompsysteem. De prestatiecoefficient s neemt toe; in de kondensor 
wp 

wordt meer warmte aan het gebruikersmedium overgedragen bij een nagenoeg gelijk-

blijvend elektrisch geconsumeerd vermogen van de compressor. 

Opmerkelijk is dat het bespaarde vermogen en het ingevangen vermogen van het 

energiedak een maximum vertonen voor F ~ 0.5 kg/s terwijl deze weer gaan dalen 
v 

voor een verdere toename in F . 
v 

Zie in Figuur 3.2 de theoretische bedrijfstoestand voor zeer hoge waarde van F . 
v 
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Algemeen zouden we het volgende kunnen zeggen: 

- Indien de uittreetemperatuur van de verdamper wordt gemengd met water 

met een veel hogere temperatuur uit het opslagvat zal het systeem slech

ter gaan werken. Deze situatie treedt op voor lage Te met Fed> 0. De 

beste instelling wordt dan verkregen door F zo groot mogelijk te kiezen; 
v 

zodat de bedrijfsvorm zuiver warmtepompbedrijf zo goed mogelijk wordt be-

naderd. 

Indien de uittreetemperatuur van de verdamper wordt gemengd met water uit 

het opslagvat van ongeveer dezelfde of lagere temperatuur zal er een op

timum waarde voor F optreden; het bespaarde vermogen vertoont hierbij een v . 
maximum. Deze toestand kan zich voordoen voor hoge waarden van T . 

e 
Voor toenemende T zal het optimum verschuiven naar lagere waarden van F • 

e v 

§3.2 Een variatie in het debiet Fed' 

Bij een variatie 1n het debiet Fed spelen de beide mengpunten, beschreven 

1n §3.1, weer een belangrijke rol, Een toename van Fed heeft tot gevolg dat het 

energiedak en de verdamper met een groter verschil in debiet zullen worden 

doorstroomd. 

In Figuur 3.4 zijn een aantal relevante grootheden geschetst als functie van 

een variatie in het debiet Fed' De theoretische waarde voor hoge Fed is even

eens weergegeven. Voor de in dit geval hoge waarde van T (40°C) heeft een toe-
e 

name in Fed tot gevolg dat het energiedak met koudere vloeistof wordt door-

stroomd (zie Figuur 3.4). De ingangstemperatuur T
1 

van de verdamper zal gaan 

dalen. 

Uit Figuur 3.4 blijkt dat de ingangstemperatuur T
3 

minder snel daalt agv. de 

menging van de vloeistof uit het opslagvat met de vloeistof uit het energiedak. 

De verdampingstemperatuur zal daarom sneller dalen dan de condensatietempera

tuur waardoor het drukverschil over de compressor toeneemt. 

De warmtepomp zal door de afname van het volumetrisch rendement slechter gaan 

werken: de prestatiecoefficient neemt a£. 

Voor Fed~ 0.55 kg/s is T0 
dat T2 daalt beneden T

0
. 

T2 ; een verdere toename van Fed heeft tot gevolg 

De toename van Fed' samen met de koudere instroomtemperatuur van het energie

dak, heeft tot gevolg dat er meer warmte aan de omgeving wordt onttrokken. 

Ondanks het slechter werken van de warmtepomp zal het bespaarde vermogen toe

nemen (zie Figuur 3.4). 
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In het theoretisehe geval voor grate waarden van Fed blijkt de bedrijfstoe

stand naar een limietwaarde te gaan. 

We kunnen de limietwaarde van Q voor 
e 

Indien T
2 

wordt gemengd met water van 
0 

Fed~ oo uitrekenen. 
0 20 c, dan zal voor Fed~ oo gelden: 

TO = T1 = 20 C. 

Voor het opgenomen vermogen geldt volgens [ I ] : 

Tl - T 

Qe = U .A . 0 

e e 

1{:' - To) 
- T 

e I 

In het geval dat T
1 

nadert tot T
0 

kan worden afgeleid dat: 

= U .A .(T - T
0

) 
e e e 

(3. 3) 

(3. 4) 
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In ons geval met U = 15 W/m
2

K, A c c 
= 100m2 en T = 40°C volgt: 

e 

Q - 3.0E+4 Watt cmax -

Aan deze vergelijking z~en we dat het voor lage T (~ 20°C) niet gunstig ~s 
e 

om Fed> 0 in te stellen, 

Concluderend kunnen we het volgend stellen, 

Voor hoge waarden van T heeft een toename van F d een gunstige invloed op 
e c 

het gedrag van het energiedak-warmtepompsysteem: het ingevangen vermogen van 

het energiedak neemt sterk toe, waardoor het bespaarde vermogen stijgt. 

Voor lage T heeft een toename van F d een ongunstige invloed op het gedrag van 
e c 

het energiedak-warmtepompsysteem; het systeem werkt dan het beste bij zuiver 

warmtepompbedrijf. 

§3,3 Een variatie in het debiet Fck' 

Bij een toename van Fck wordt een gedeelte van hetdebiet Fed afkomstig van 

het energiedak, met temperatuur T1 gemengd met water uit vat met temperatuur Tb. 

We kunnen de volgende situaties onderscheiden. 

a) T 1 > Tb 

b) T1 = Tb 

c) T1 < Tb 

In geval T1 = Tb heeft een variatie in Fck geen enkele invloed op de bedrijfs

toestand van de warmtepomp omdat de intreetemperatuur t
3 

van de kondensor con

stant blijft. 

In Figuur 3.5 staan een aantal relevante variabelen als functie van Fck weerge

geven. 

Een verhoging van Fck heeft voor Te = 40°C tot gevolg dat de mengtemperatuur T
3 

toeneemt (situatie a). De condensatietemperatuur zal daardoor evenals de con

densatiedruk stijgen. De compressor gaat door het grotere drukverschil slech

ter werken. In de verdamper wordt minder warmte overgedragen terwijl de over

gedragen warmte in de kondensor nagenoeg constant blijft. Ret geconsumeerde 

elektrische vermogen in de compressor neemt toe. Ret gevolg is nu dat de pres

tatie coefficient E afneemt. wp 
Doordat in de verdamper minder warmte wordt onttrokken zal het temperatuurver-

schil over het energiedak afnemen waardoor deze minder warmte aan de omgeving 

zal onttrekken (zie Figuur 3,5). Ret bespaarde vermogen zal dus, mede agv. het 

slechter werken van de warmtepomp, afnemen. 
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Figuur 3.5 Een aantal relevante variabelen als functie van F 

Conclusie: Indien een verhoging van Fck tot gevolg heeft dat de intree-

temperatuur van de kondensor toeneemt (zoals bij hoge T het geval is), 
e 

zal het energiedak-warmtepompsysteem slechter gaan werken; het bespaarde 

vermogen neemt af. Een verlaging van T
3 

zal daarom een positieve invloed 

op het systeem hebben. 

§3.4 Een variatie in het debiet Fk 

l 
I 
w 

" :<l) .... 
<J . .., 

"-' 
"-' ,., 
0 
<J 
<lJ .... 
.... 
"' w 

"' "' .... 
""' 

ck' 

Een variatie in het debiet Fk beinvloedt evenals Fck de intreete~peratuur 

van de kondensor tgv. het mengeffect. 

In de Figuur 3.6 staan een aantal variabelen geschetst als functie van Fk, De 

theoretische bedrijfstoestand voor zeer hoge waarden van Fk is eveneens weer

gegeven. Een toename van Fk heeft tot gevolg dat de temperaturen T
4 

en T
3 

da

len, enerzijds door het mengeffect anderzijds omdat de kondensor harder door

stroomd wordt, 

De condensatietemperatuur zal daardoor zakken waardoor het drukverschil over 
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de compressor kleiner wordt; de warmtepomp gaat beter werken waardoor de pres

tatiecoefficient toeneemt (zie Figuur 3.6). 

Het energiedak onttrekt meer warmte aan de omgeving. Het bespaarde vermogen 

neemt toe. In de theoretische situatie blijken de bedrijfstoestanden naar een 

limietwaarde te convergeren. 

Concluderend kunnen we stellen dat een toename van Fk een gunstig effect heeft 

op het gedrag van het energiedak-warmtepompsysteem; de prestatiecoefficient 

en het bespaarde vermogen nemen beide toe. Het elektrische geconsumeerde ver

mogen van de compressor neemt af. 

§3.5 Een variatie in het toerental van de compressor 

In Figuur 3.7 staan een aantal relevante grootheden als functie van Nk 
weergegeven, 
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Figuur 3.7 Een aantal relevante variabelen als functie van Nk, 

Ret effect van een toename 1.n Nk is dat de massastroom werkmedium die wordt 

rondgepompt toeneemt en in staat is om meer warmte aan de verdamper en de ken

denser respectievelijk te onttrekken en af te staan; de temperatuurverscbillen 

over de verdamper, kondensor en bet energiedak nemen toe. Er wordt eveneens 

meer warmte aan de omgeving onttrokken. 

Doordat de verdampings-en condensatietemperatuur zicb van elkaar verwijderen 

zal bet drukverscbil over de compressor toenemen. Mede door bet feit dat er 

meer freon wordt rondgepompt, zal bet elektriscb geconsumeerde vermogen van 

de compressor toenemen. 

Uit Figuur 3.7 blijkt dat aanvankelijk het bespaarde vermogen toeneemt waar

na deze op een constante waarde blijft. Voor bogere waarden van bet toeren

tal zal agv. de afname van bet volumetriscb rendement, bet bespaarde vermogen 

weer gaan dalen. De prestatiecoefficient blijft monotoon dalen. 
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Conclusie: Een toename van het toerental heeft een nadelige invloed op de 

prestatiecoefficient. Ret bespaarde vermogen neemt aanvankelijk toe, maar 

daalt voor grate waarden van Nk. 

§3.6 Een variatie in de aanstroomtemperatuur Tb 

van het energiedak-warmtepompsysteem 

In Figuur 3.8 staan een aantal relevante grootheden geschetst als functie 

van een variatie in Tb. Een toename van Tb heeft tot gevolg dat de aanstroom

temperaturen van het energiedak en kondensor zullen toenemen. Enerzijds zal 

het energiedak minder warmte aan de omgeving kunnen onttrekken (zie Figuur 

3.8),,anderzijds zal door een verhoging van T
3 

de condensatietemperatuur stij

gen. De compressor zal door het grotere drukverschil slechter gaan werken: de 

prestatiecoefficient neemt af; het bespaarde vermogen eveneens. 

Conclusie: Een toename van Tb heeft door de hogere aanstroomtemperatuur een 

nadelige invloed op de bedrijfstoestand. 
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Figuur 3.8 Een aantal relevante variabelen als functie van Tb. 



§3.7 

-27-

Een variatie in de equivalente omgevingstemperatuur T • 
e 

In Figuur 3.9 staan een aantal relevante variabelen weergegeven als func

tie van T • 
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Een toename van T heeft tot gevolg dat het energiedak meer warmte gaat in-
e 

vangen (zie Eiguur 3.9). 

De warmtepomp gaat echter slechter worken. Door de toename van de verdampings

temperatuur zal de soortelijke massa van het freon voor de compressor toenemen 

waardoor een grotere massastroom wordt rondgepompt. 

Het elektrisch geconsumeerde vermogen van de compressor neemt hierdoor toe, 

en de prestatiecoefficient neemt af. Er wordt meer warmte in de verdamper en 

kondensor overgedragen. 

Ondanks de toename en het elektrisch geconsumeerde vermogen stijgt het bespaar

de vermogen. 

Conclusie: Een toename van T heeft een nadelige invloed op de prestatie
e 

coefficient van de warmtepomp. De sterke toename van het ingevangen vermogen 

van het energiedak heeft echter tot gevolg dat het bespaarde vermogen toe-

neemt. 
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Dynamisch optimaliseren van de 

sturing over een dag. 

§4. I Inleiding 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 ter sprake is gekomen, proberen we een minimum 

in het p.e.v. te vinden dmv. het dynamisch optialiseren van de sturing over 

een dag. 

In zijn algemeenheid heeft een dynamisch optimale sturing de eigenschap dat 

naast het mo~entane effect van de sturing op de kostenfunctie, ook rekening 

gehouden wordt met het effect op latere tijdstippen. 

Zodoende zal met een dynamisch optimale sturing een globaal minimum of maxi

mum in een van te voren gedefinieerde kostenfunctie worden bereikt. 

Voor het bepalen van de dynamisch optimale sturing zijn een aantal metho

den beschikbaar. In deze studie wordt gebruik gemaakt van de gradientmethode 

omdat deze relatief eenvoudig op het systeem toepasbaar is en men onder ruime 

voorwaarden verzekerd is van convergentie. Een nadeel van de methode is ech

ter dat de convergentiesnelheid niet erg groot is. Daarnaast kunnen we een 

vP.rkeerde oplossing krijgen wanneer meerdere locale extrema aanwezig zijn. 

De werkwijze voor het vinden van een minimun in het p.e.v. is als volgt. 

Het p.e.v. beschrijft als functiewaarde van de stuurcomponenten een hyper

vlak in een meerdimensionale ruimte. Het aantal dimensies van deze ruimte 

wordt bepaald door het aantal stuurcomponenten. 

Bij een gegeven sturing bevinden we ons ergens in een punt op het hypervlak. 

We bepalen nu de gradient door het varieren van de componenten van de stuur

vector in dat punt. Dmv. een lijnminimalisatie (die in de volgende paragraaf 

zal worden beschreven) zoeken we een optimale stapgrootte in de tegengestelde 

richting van de gradient (zoekrichting) waarbij het p.e.v. minimaal is. 

De hierbij corresponderende nieuwe stuurcomponenten worden als nieuw uitgangs

punt genomen waarna het proces zich herhaalt. 

Indien we na een aantal iteratieslagen in de buurt van het globale minimum 

aankomen zal het hypervlak minder steil gaan lopen en daardoor de absolute 

waarde van de gradi~nt kleiner worden. Het p.e.v. zal als functie van de stap

grootte minder snel afnemen. 

In het optimun aangekomen zal de absolute waarde van de gradient nul z~Jn en 

zal het iteratieproces worden gestopt. 

Omdat de oplossing van dit probleem niet in analytische vorm is te berekenen 

is de methode in een computerprogramma geirnplementeerd. 
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Ret operationeel maken van deze methode voor een computerprogramma wordt in 

de volgende paragrafen behandeld. 

§4.2 Lijnminimalisatie 

Ret zoeken naar een optimale stapgrootte in de zoekrichting voor een m~n~

mum in het p.e.v. is weergegeven in Figuur 4.1. 

Figuur 4.1 Ret p.e.v. als 

functie van de stapgroot

te in de zoekrichting. 

t 
p.e.v. 

stapgrootte ~ 

Ret verloop van de kromme in Figuur 4.1 met zijn minimum is niet in ana

lytische vorm te berekenen. We zullen daarom het minimum moeten vinden door 

het nemen van stappen van verschillende grootte in de zoekrichting. 

Zeals beschreven in Roofdstuk 2 zijn de stuurcomponenten gebonden aan een be

grensd domein. Bij het nemen van verschillende stapgrootten moet in acht ge

nomen worden dat deze stapgrootten niet zo groat worden dat een van de stuur

componenten zich buiten het domein begeeft. We zullen daarom eerst de afstand 

van de stuurvector tot de grens van het domein moeten bepalen en daaruit de 

maximale stapgrootte afleiden. 

De procedure verloopt verder als volgt. 

Aanvankelijk wordt bij twee verschillende stapgrootten het p.e.v. bepaald, 

waarna telkens een nieuwe p.e.v. wordt bepaald totdat een minimum wordt inge-

vangen. 

Er kunnen drie mogelijkheden optreden: 

1) het optimum wordt gevonden voor 

de maximale stapgrootte; 

2) het optimum ligt tussen twee 

verschillende stapgrootten; 

i 
pev 

stapgrootte grens 

t 
pev 

stapgrootte 



-30-

3) het optimum wordt gevonden voor 

de stapgrootte 0. 

t 
pev 

stapgrootte grens 

In de gevallen I en 3 is het optimum bekend. 

In geval 2 wordt het optimum bepaald dmv. een kwadratische kromme door de 

laatste drie berekende p.e.v. 's. Ret minimum van deze kwadratische kromme 

wordt bepaald. Daarna moet worden geveri~ieerd of het inderdaad een minimum 

betreft. 

§4.3 Ret bepalen van de gradient 

§4,3.1 Theorie 

Bij het dynamisch optimaliseren over een bepaalde periode wordt deze in 

N gelijke tijdsintervallen verdeeld. We definieren .een toestandsvector x(k) 

aan het begin van het ke tijdsinterval en een vector ~(k) tijdens het ke 

tijdsinterval: 
?S(k) (4. I) 

(4.2) 

Rierin zijn x.(k) en u.(k) respectievelijk de toestands- en stuurcomponen-
J J 

ten van het systeem. 

De toestandsvector aan het begin van het (k+l)e tijdsinterval is een functie 

van !(k) en ~(k), 

met ~ = [F 1, F2, ........... Fn] 

We definieren een performance-index PI als: 

N 
PI=~ L[!(k), ~(k)] 

k=l 

(4.3) 

T 

(4.4) 

De functie L[!(k), ~(k)] is het gedeelte van de performance-index (PI) ge-

durende het tijdsinterval. 

Ret systeemgedrag wordt nu volledig bepaald door de beginwaarden !(1) en de 

N stuurvectoren. u{I:N} = [~(1), ~(2),,,,,,,,,,~(N)] (4.5) 
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Om tot een goede beschrijving te komen van de gradientmethode wordt gebruik 

gemaakt van het Causaliteitsprincipe. Dit houdt het volgende in: de toe

stand ~(k) aan het begin van het ke tijdsinterval tesamen met de stuurvec

toren ~[k, r-I] bepalen de toestandsvector ~(r) aan het begin van het re 

tijdsinterval. 
~(r) = G[~(k), ~{k,r-1}] r > k (4.6) 

Deze vergelijking volgt direct uit (4.3) 

Ret Causaliteitsprincipe heeft tot gevolg dat we de PI kunnen schrijven als 

een functie van ~(1) en ~{1:N}. 

We definieren daarom in dit verband een functie V volgens: 
n 

zodat 

v 
n 

N 
= :[ 

k=n 
L[ ~ (k) , ~ { k, N}] 

PI= V 1 [~(1), ~{1,N}] 

v 1 zullen we in het vervolg gemakshalve met V aanduiden. 

§4.3.2 De gradientmethode 

(4. 7) 

De gradient kan bepaald worden door het aanbrengen van variaties ~n de 

stuurcomponenten. Deze methode kost voor het warmtepompsysteem echter te 

veel rekentijd. 

Indien we uitgaan van het Causaliteitsprincipe kan met aanmerkelijk minder 

rekeninspanning de gradient worden bepaald. We gaan daarbij uit van een 

le orde benadering van de verandering in de PI voor een kleine variatie in 

u{ 1 :N}. 

ClV[x(I),u{1 :N}] 
- - .ou{1:N} (4.8) 
a~{ 1 :N} 

Ret is duidelijk dat de richting waar~n V het snelst daalt (steepest descent) 

de tegengestelde richting van de gradient is. We moeten de stuurvectoren 

~{I:N} dus laten varieren in de tegengestelde rirhting van de afgeleide van 

V naar ~{I :NL 
ClV[~(I),~{I:N}] 

ou{I:N} = ~.------
Clu{ 1 :N} 

(~<0) (4.9) 

' 

Een tweede gevolg van het Causaliteitsprincipe is dat een variatie van de 

stuurvector tijdens het ke tijdsinterval, geen invloed heeft op de 

toestandsvectoren op voorgaande tijdsintervallen, 
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av[!(k),~{k,N}] 

a~(k) 

(4. 10) 

Vanuit de definitie van V kan mbv. (4.5) en (4.7) het volgende worden 

afgeleid: 

(4. II) 

Op het Ne tijdsinterval geldt voor (4.11) 

av dL(N) 
= --- (4. 12) 

a~(N) a~(N) 

av 3L(N) 
= --- -

a!:!(N) a!:!(N) · (4. 13) 

De gradienten naar de stuurvectoren op de overige N-1 tijdsintervallen 

kunnen nu door het terugrekenen in de tija bepaald worden mbv. de volgen

de recurrente betrekkingen: 

§4.3.3 

av aL(k) av a!Ck+l) 
+ .---

a~(k) a~(k) a!(k+l) a~(k) 

av aL(k-1) av a~(k) 
a:: + 

a!:!(k-1) d!:!(k-1) a~(k) a~(k-1) 

Een algoritme voor het zoeken naar een dynamisch 

optimale sturing. 

(4. 14) 

(4. 15) 

We zijn nu ~n staat om mbv. een rekenmachine de gradient te bepalen 

mbv. (4.14) en (4.15). Een algoritme voor de bepaling van een dynamisch 

optimale sturing ziet er nu als volgt uit: 

I) kies bij een gegeven beginwaarde van de toestandsvector !(1), een 

startwaarde voor de stuurvectoren op de N tijdsintervallen 

2) Bepaal de kostenfunctie PI 

3) Bereken voor ieder tijdsinterval mbv. (4.12), (4.13), (4.14) en 

(4.15) de partiele afgeleiden 
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3L(k) 3L(k) 

d!:(k) a~(k} 

(4. 16) 

a~(k+I) d!(k+J) 

d!;!(k) a~(k) 

av 
en daaruit de gradienten naar de stuurvectoren-------

3!:!{ I :N} 

4) Bepaal mbv, lijnminimalisatie volgens §4.2 de optimale stapgrootte 

in de zoekrichting 

5) Stel de nieuwe stuurvector, na de j+le slag (j>O) samen uit de oude 

stuurvectoren na de je slag, 

!:!j+I{l :N} + r av ]T 
g,l.3!;!{I:N} 

6) Bepaal een nieuwe kostenfunctie Plj+l 

7) Indien IPij+l_ Pijl > ¢ waarbij ¢ het stopcriterium is, ga dan 

terug naar 3), 

8) Als aan het criterium is voldaan, stop dan met de iteraties, 

§4,4 De gradientmethode toegepast op het energiedak

warmtepomp-opslagvatsysteem 

We veronderstellen dat een dag verdeeld is ~n N tijdsintervallen. 

Als toestandsvector x is gekozen voor de toestand van de lagen in het vat 

volgens het registermodel: we beschouwen het vat gevuld met een aantal 

lagen vloeistof van verschillende temperatuur. In iedere laag is de tempe

uniform. 

We definieren: x.(k) =de massa van de laag vloeistof in het vat met 
~ 

temperatuur i aan het begin van het ke tijds-

interval. 

Als stuurvector tijdens het ke tijdsinterval kiezen we: 

De componenten van deze stuurvector zijn gebonden aan de beperkingen 

beschreven in §2.3 , 
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Uitgaande van het te minimaliseren p.e.v. kunnen we de termen Ln (4.4) 

nu als volgt definieren: 

h = lengte tijdsinterval (s) 

(4.17) 

Bij de modelvorming is voor het energiedak-warmtepompsysteem een loop

tijd aangebracht van een tijdsinterval. Dit houdt in dat het water uit 

het energiedak-warmtepompsysteem dat tijdens het ke tijdsinterval gele

verd wordt, pas beschikbaar LS voor de gebruiker tijdens het k+1e tijds

interval. De reden hiervoor LS dat het bepalen van de afgeleiden van L(k) 

en !(k+1) naar !(k) in (4.16) zonder looptijd, veel te gecompliceerd is. 

Uitgaande van (4.12), (4.13), (4.14) en (4.15) moeten nude partiele af

geleiden volgens (4.16) worden bepaald. Voor een afleiding hiervan wordt 

verwezen naar [5] en de Appendix. 

§4.5 Ret doorrekenen van het systeem voor 

een tijdsinterval 

Bij de modelvorming veronderstellen we de bedrijfstoestand gedurende 

een tijdsinterval stationair. De afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

hebben alle een constante waarde. 

Aan het opslagvat wordt dmv. een aantal bewerkingen vloeistof 

toegevoerd en onttrokken. We zullen deze bewerkingen 

gedurende een tijdsinterval in een bepaalde volgorde laten 

plaatsvinden. 

Deze volgorde moeten we z6 kiezen dat de werkelijkheid zo goed mogelijk 

wordt benaderd. 

Met inachtname van de looptijd van een tijdsinterval wordt deze volgorde 

nu als volgt: (zie Figuur 4.2) 

I) de gebruiker onttrekt een hoeveelheid vloeistof 

uit het vat met een massa gelijk Fd.h kg. 

2) de gebruiker levert een hoeveelheid vloeistof met 
0 massa Fd.h kg. met een retourtemperatuur van 20 C 

terug in het vat 

3) het energiedak-warmtepompsysteem onttrekt onder uit 

het vat een hoeveelheid vloeistof van (Fed- Fck+ Fk).h kg. 
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de gemiddelde temperatuur van deze vloeistof bepaalt 

de bodemtemperatuur van het vat 

4) een hoeveelheid vloeistof van Fk.h kg. met temperatuur 

5) 

T4 wordt in het vat geloosd 

een hoeveelheid vloeistof van (F d-Fck).hkg c 
temperatuur T

1 
wordt 

w e 

Energiedak-

in het vat g eloosd 

(4) 

Opslagvat warmtepomo- F -F 
cd ck systeem 

Fcd-Fck+Fk t Tb 

(3) 

(2) 

met 

Figuur 4.2 De bewerkingen aan het opslagvat tijdens het 

ke tijdsinterval, staan in volgorde genummerd 

aangegeven. 

Opbouw en werkwijze van het programma DYNOPT, 

Voor het zoeken naar een dynamisch optimale sturing mbv. de gradient

methode volgens §4.3, is het programma DYNOPT ontwikkeld. 

In dit programma, waarvan het flowschema is weergegeven 1n Figuur 4.3 

vinden achtereenvolgens de volgende bewerkingen plaats. 

Het programma vraagt naar een startwaarde voor de sturing en de gevraag

de temperatuur van de gebruiker. 

Bij aanvang van het programma wordt de gestreepte lijn in het flowschema 

in Figuur 4.3 gevolgd. 

Het weertype en de belasting zijn al in het programma geimplementeerd 

zodat nu een dagsimulatie wordt doorg~rekend. Vervolgens wordt de gra

dient bepaald. 

Omdat de sturing gebonden is aan een begrensd domein, kan het voorkomen 

dat, wanneer de stuurvector aan een of meerdere grensvlakken raakt, de 

gradient buiten het domein wijst. De projectie van de gradient op het 
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uitprinten 
kriterium:= 

Plnieuw-P1oud 

nee 

j3 
---""" 

ja 
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I 
I 
I 

I 

---, 
I 
I 

stop 

Ret flowscbema van bet programma 

DYNOPT, 

grensvlak wordt nu bepaald, en de nieuwe gradient wordt bieruit samen

gesteld. De afstand tot bet dicbtsbijzijnde grensvlak wordt nu berekend. 

Dmv. lijnminimalisatie, bescbreven in §4.2, wordt bet minimum van bet 

p.e.v. bepaald met een daarbij corresponderende optimale stapgrootte. 

De optimale stapgrootte wordt zodanig gekozen dat de stuurvector bin

nen bet domein blijft. Indien de optimale stapgrootte wordt bepaald 

mbv. een kwadratiscbe kromme, wordt na afloop geverifieerd of inderdaad 

een minimum gevonden is. 

Mbv. de nieuwe sturing wordt bet proces weer berbaald. In bet flowschema 

wordt nu de getrokken lijn gevolgd, 

Ret itereren gaat net zolang door totdat een optimum wordt gevonden voor 

de stapgrootte O,waarna het pPOgramma wordt afgebroken. 
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HOOFDSTUK 5 Resultaten van een~antal optimalisaties 

voor verschillende weercondities en belastingen 

§ 5. I Inleiding 

Met het programmapakket, beschreven in het vorige hoofdstuk, ZLJn we nu 

in staat om mbv. de gradientmethode bij een gegeven belasting en weerconditie, 

te zoeken naar een sturing waarbij het p.e.v. minimaal is. Ret zoeken naar 

een dynamisch optimale sturing kost veel rekentijd. Om deze niet onnodig hoog 

te laten oplopen moet enerzijds het aantal tijdstappen waarin een dag wordt 

verdeeld niet te groot worden gekozen, anderzijds zal een te klein aantal 

tijdstappen leiden tot een onacceptabel verschil met de realiteit. 

Dit heeft ertoe geleid dat we een dag verdelen in tijdsintervallen van een 

uur. We verwachten dat deze discretisatie voldoet aan de hiervoor gestelde 

eisen. Gedurende een tijdsinterval veronderstellen we de belasting, weercon

ditie en bedrijfstoestand van de installatie stationair. 

Voor wat betreft de modelvorming van het opslagvat volgens het registermodel 

geldt een analoge redenering: een te fijne temperatuurdiscretisatie van de 

lagen in het vat verhoogt de rekentijd, terwijl een te grove discretisatie 

leidt tot een te grote afwijking van het model. Gekozen is daarom voor een 

temperatuurdiscretisatie van een Kelvin, 

De dynamisch optimale sturing is bepaald voor diverse waarden van de bui

tentemperatuur, zonnestralingsintensiteit en warmtebehoefte. Hieruit zijn 

acht situaties gekozen welke in dit hoofdstuk worden beschreven. Zeven hier

van zijn uitgevoerd met vijf stuurgrootheden (4 debieten en het toerental van 

de compressor); een met alleen de debieten als stuurgrootheid. 

§5.2 Keuze weercondities 

We beschouwen een dag opgebouwd uit twee gedeelten. 

Tijdens de eerste helft van de dag laten we zonnestraling Q halfsinusvormig 
s 

plaatsvinden, volgens de vgl. 

Q = Q .sin(22TI4.t) s smax (5. I) 

t in uren 

De maximale waarde voor Q (Q ) LS afhankelijk van het weertype dat wordt s smax 
gekozen. 

De buitentemperatuur T varieert sinusvormig tussen S°C en I5°C. a 
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volgens de vgl. Ta = 10 + 5.sin(~~.t) (5.2) 

De bedoeling is dat we een dag nacht-patroon nabootsen. 

Voor de equivalente omgevingstemperatuur T kunnen we schrijven: 
e 

T 
e 

T 
a 

(5.3) 

Ret verloop van T is weergegeven ~n Figuur 5.1. 
e 

i 

0 

Figuur 5.1 

§5.3 De belasting 

-T 
e 

--- T 
a 

-Q 
s 

i 

12 .. ( 24 tlJd uren) __ .,. 

Ret verloop van T , T 
e a 

en Q als functie van t. 
s 

Een gebruiker onttrekt een hoeveelheid warme vloeistof (met debiet F.) 
d 

uit het vat dat al dan niet moet worden bijgestookt tot een temperatuur Td. 

Verondersteld wordt dat het retourwater van de gebruiker een temperatuur 

gelijk 20°C heeft. 

Ret vermogen dat de gebruiker aan de vloeistof onttrekt is nu gelijk aan: 

(5.4) 

De warmtebehoefte Qd is gecorreleerd aan de weercondities: naarmate Ta 

lager is, is Qd groter. Ret verband tussen Qd en Qs' alsmede de relatie 

met de warmtecapaciteit van het huis worden in dit verslag buiten beschou

wing gelaten. 

Indien de buitentemperatuur T hoger is dan JS°C zal de warmtebehoefte 
a 

van de gebruiker gelijk zijn aan 0; beneden IS°C wordt een lineair ver-

band verondersteld. Indien we uitgaan van een vraagtemperatuur 

Td = 40°C, dan kunnen we mbv. (5.1), (5.2), (5.5) en (5.4) afleiden dat 

voor het gevraagde debiet Fd geldt: 
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Fd(t) = ~.[8- S s;n( 2~ t)] 20.y . .L 24' 

' ' ' ' 

t 
0 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

- Figuur S. 2 De warmtebehoefte Qd als 

functie van de buitentemperatuur T , 
a 

(S.6) 

Dit debiet als functie van de tijd zullen we in het vervolg een normale 

belasting noemen. 

§S.4 Resultaten van de optimalisaties 

De verrichte optimalisaties staan weergegeven in Tabel S.I. 

- S°C < T < IS°C e 
- S°C < T < 3S°C constant toerental e 
- S°C < T < 3S°C e 
- S°C < T < 3S°C zware belasting e 

S°C < T < 40°C gevraagde temperatuur = 30°C e 
- S°C < T < 4S°C e 
- S°C < T < 4S°C vat van SOOO kg e 
- S°C < T < S0°C e 

Tabel I Optimalisaties bij verschillende weertypen. 

Normale belasting, gevraagde temperatuur 

van 40°C, variabel toerental, vat van 8000 kg 

zijn hierbij default; indien anders, dan 

wordt dit expliciet vermeld, 

Er is een optimalisatie verricht bij een twee maal zo grote warmtebehoef

te (zware belasting) bij eenzelfde vraagtemperatuur. Dit resulteert in 

een vraagdebiet dat twee maal zo groot is. 
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Er is eveneens een optimalisatie uitgevoerd voor een kleinere warmte

behoefte bij een vraagtemperatuur van 30°C bij een vraagdebiet volgens 

vgl. (S.6); deze belasting zullen we in het vervolg een lichte belasting 

noemen. 

§S .4. I De dynamisch optimale sturing voor S°C < T < IS°C 
e 

en een normale belasting 

Ret weertype en het gevraagde debiet zijn weergegeven ~n Figuur S.3. 

Er is deze dag geen zonnestraling zodat de equivalente omgevingstempera

tuur gelijk is aan de buitentemperatuur T • 
a 

De berekende optimale sturing is weergegeven in Figuur S.4. 
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We constateren het volgende: 
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Dynamisch optimale sturing van het 

S°C < T < IS°C. systeem voor 
e 
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Figuur 5.3 Weertype en gewenst debiet bij de dynamisch 

optimale sturing voor 5°C < T < 15°C. 
e 
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Figuur 5.6 Ret geleverde vermogen van het systeem en het 

gevraagde vermogen van de gebruiker. 
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de debieten Fed en Fck z~Jn beide 0.-~als te verwachten was bij 

deze lage T waarden, verkiest het systeem de gehele dag voor 
e 

zuiver warmtepompbedrijf; 

- deze bedrijfsvorm houdt in, geheel volgens de verwachting 

(zie Hoofdstuk 3), dat F op de maximale waarde wordt ingesteld; 
v 

- het debiet Fk is gedurende de dag nagenoeg constant. De waarde van 

Fk is zodanig dat de geleverde warmte door de warmtepomp in zijn 

geheel wordt verbruikt (zie Figuur 5.5). Ret warmtefront bevindt 

zich na afloop van de dag hoven in het vat; 

'- "" .5 ~ 

"'"" 6 ·- 0 

"' -c X 
~ 

> 

4 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

tijd (uren) ~ 

Figuur 5.5 De massa vloeistof van 20°C in het vat 

als maat voor de plaats van het warmtefront. 

- het toerental Nk van de compressor is gedurende de dag nagenoeg 

constant. De grootte van het toerental is zo gekozen dat de daarbij 

corresponderende uitgangstemperatuur van het debiet door de konden

sor niet te hoog is. Dit leidt tot een optimale samenwerking tussen 

warmtepomp en bijstookinstallatie. 

In Figuur 5.6 staan Qd en het vermogen dat de warmtepomp aan het vat le

vert weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de warmtepomp niet in staat 

is om in de totale warmtebehoefte van de gebruiker te voorzien. Geduren

de het warme gedeelte van de dag levert de warmtepomp de meeste warmte. 

In Figuur 5.5, waar ~et warmtefront in het vat is weergegeven, blijkt 

dat gedurende het warme gedeelte van de dag de warmte gedeeltelijk in het 

vat wordt opgeslagen. 

Aan de hand van Figuur 5.5 en 5.6 is duidelijk waarnaar de dynamisch op

timale sturing streeft: gedurenda_het warme gedeelte van de dag wordt 
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zoveel mogelijk warmte in het vat opgeslagen om daarvan tijdens het 

koude gedeelte van te profiteren. 

In Figuur S.7 wordt ter vergelijking het energieverbruik over een dag 

weergegeven van: 

§S.4.2 

a) een conventionele cv-installatie met een rendement van 79% 

bij de gegeven belasting; 

b) een energiedak-warmtepompsysteem, ingesteld volgens een dy

namisch optimale sturing. 

Figuur S.7 Ret energieverbruik van een 

dag voor een aantal situaties (de 

betekenis van a en b wordt in de 

tekst toegelicht). Ret gearceerde 

gedeelte is het energieverbruik van 

de warmtepomp. 

i 
~ 

00 
0 

~ 
~ -~ 
~ w 
~ 

> 
~ 

~ 
w 
~ 
c 
~ 

12 

8 

4 

0 

De dynamisch optimale sturing voor S°C < T < 3S°C, 
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Bij het weertype S°C < T < 3S°C schijnt in het eerste gedeelte van 
e 

de dag de zon. Dit weertype en de belasting zijn weergegeven in Figuur S.8. 

Bij deze optimalisatie wordt alleen geoptimaliseerd naar de 4 debieten 

Fv' Fed, Fck' Fk: het toerental Nk wordt constant op 1000 t/m gehouden. 

De berekende optimale sturing is weergegeven in Figuur S.9. Gedurende 

het 17e t/m het 22e tijdsinterval schakelt de warmtepomp uit omdat vol

doende warmte in het vat is opgeslagen. 

In de figuren S.IO en S.l1 komt dit effect het sterkst naar voren. In 

Figuur S.IO staan het vermogen van de gebruiker en het vermogen dat het 

energiedak-warmtepompsysteem levert weergegeven, 

Het systeem is voor dit weertype in staat om veel meer warmte aan het 

vat te leveren. 

In Figuur S.l1 zien we dat het vat voor een groot gedeelte wordt verwarmd. 

Nadat het koudste gedeelte van de dag voorbij is wordt in het 23e tijds

interval de warmtepomp opnieuw ingeschakeld. Voor wat betreft de tijds

intervallen dat het energiedak-warmtepompsysteem in bedrijf is kunnen we 



0 

30 

20 

10 

2 4 6 

-44-

tijd (uren)-

8 10 12 14 16 18 20 22 24 

-? 
---Fc(x!O "kg/s) 

- T (°C) 
e 

,.._;_J ____ ,__: __ , 
r _, 

.---· 
'--, 

.__, ,.. -
t.. -1..__ ---~-..1 '-- ---Jo 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

tijd (uren)-

30 

20 

10 

0 

-Figuur S.8 Ret weertype en het gevraagde debiet 

voor de dynamisch optimale sturing 

0.3 

bij S°C < T < 3S°C, constant toerental. 
e 

~- ---'"1 
,. - ,j '--, 

r- 4 ._-., 

-Fv(•!O kg/s)i-0.3 

... fcd(kg/s) 

:· __.---r-_... .. r-··-·'----.-·t--:. -~ ·-- ---------
.__- I 

... F ckC<g/s) 1- o.2 

-- Fk C-:g/s) 

2 4 2 1 :;; 1 

0.1 -+----i }--' 1- 0.1 

o.o +---.-..._..,...._.,.... ,-....--=-----~--.---4----r-........ --t-..... -+ o.o 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

tijd (uren) -

~iguur 5.9 De dynamisch optimale sturing van het 

systeem voor S°C < T < 3S°C, constant 
e 

toerental. 
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Figuur 5.10 Ret geleverde vermogen door het systeem 

en het gevraagde debiet van de gebruiker. 
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het volgende zeggen: 

bij zuiver-warmtepompbedtijf, is het debiet F ingesteld op zijn 
v 

maximale waarde omdat dit een gunstige invloed op de prestatie 

van het systeem heeft (zie Hoofdstuk 3); 

- gedurende gecombineerd bedrijf (Fed> 

equivalente omgevingstemperatuur T e 

0) neemt F af naarmate de 
v 

toeneemt; dit om de intree-

temperatuur van het energiedak zo laag mogelijk te houden. 

- het debiet Fed wordt gedurende gecombineerd bedrijf geheel naver

warmd in de kondensor. Dit veroorzaakt een hogere aanstroomtempe

ratuur in de kondensor, en derhalve een ongunstig effect op het 

energieverbruik van de compressor (zie §3.4 en §3.6). 

De reductie van het bijstookvermogen door de toename van de uit-

treetemperatuur T
4 

weegt echter zwaarder dan de toename in het 

elektrisch geconsumeerde vermogen van de compressor; 

- Ret debiet Fk volgt gedurende het warme gedeelte van de dag het 

temperatuurverloop van T terwijl hij gedurende de rest van de 
e 

dag constant gehouden wordt. 

De warmtepomp levert gedurende de dag zoveel warmte, dat op het 

einde van de dag het vat energetisch leeg is; het warmtefront 

bevindt zich weer boven in het vat (zie Figuur 5.11) 
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De massa vloeistof van 20°C ~n het vat als 

maat voor de plaats van het warmtefront. 
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De toename van Fk gedurende het warme gedeelte van de dag heeft 

tot gevolg dat: 

- de temperatuur r
4 

beneden Td blijft; 

- de prestatiecoefficient E toeneemt zodat de 
wp 

warmtepomp gunstiger wordt bedreven; 

- er meer warmte in het vat wordt opgeslagen. 

Ret debiet Fk is gedurende gecombineerd bedrijf grater dan Fck , zodat 

de intreetemperatuur r
3 

van de kondensor niet te hoog wordt. 

§5.4.3 De dynamisch optimale sturing voor 5°C < Te< 35°C 

bij een normale belasting 

De belasting en het weertijpe zijn volkomen identiek aan die van 

de optimalisatie in §5.3.2. Ret toerental van de compressor is hier 

als se stuurvariabele meegenomen. 

In Figuur 5.12 is de optimale sturing weergegeven. 
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Deze verschilt enigszins van de dynamisch optimale sturing bij een con

stant toerental. Het toerental van de compressor neemt vooral tijdens 

het warme gedeelte van de dag af; zo ook Qk. Dit heeft tot gevolg dat 

Fk enigszins is afgenomen tov. die bij de sturing met een constant toe

rental. De temperatuur aan de uitgang van de kondensor heeft daardoor, 

mede omdat Fk = Fck' geen nadelige invloed op de bijstook. 

Ret systeem geeft er de voorkeur aan om bij een laag toerental bedreven 

te worden. 

Gedurende het warmste gedeelte van de dag neemt het toerental van de 

compressor toe om een extra hoeveelheid warmte aan het vat te leveren. 

Door de reductie in het toerental zal het systeem minder warmte in het 

vat opslaan (zie Figuur 5.13 en Figuur 5.14), zodat in het koude gedeel

te van de dag minder tijdsintervallen kan worden uitgeschakeld. 
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Figuur 5.13 De warmtebehoefte en het geleverde vermogen 

aan het vat als functie van de tijd voor de 

dynamisch optimale sturing. 

De reductie van het toerental heeft de grootste invloed op de afname van 

het p.e.v. 

In Figuur 5.15 is het energieverbruik van een conventioneel systeem (c) 
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-Figuur 5.14 De massa vloeistof van 20°C in het vat 

als maat voor de plaats van het 

warmtefront. 

samen met dat van de dynamisch optimale sturing met (a) en zonder (b) het 

toerental als stuurgrootheid, c 
-

b a 
Figuur 5.15 Ret energieverbruik van een 

dag voor een aantal situaties 

(de betekenis van a, b en c 

wordt in de tekst toegelicht). 
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§5.4.4 De dynamisch optimale sturing voor 5°C < T < 35°C 
e 

bij een zware belasting. 

0 

De weercondities zijn opnieuw identiek aan de vorige optimalisatie; 

de warmtebehoefte is echter twee maal zo groot, 

In Figuur 5.16 staat de dynamische ontimale sturing weergegeven. 

Bij gecombineerd bedrijf (Fed > 0) neemt Fv weer af. Door de hoge belas

ting is het systeem niet meer in staat om voldoende warmte in het vat te 

bufferen zodat het systeem gedurende de hele dag in bedrijf is. 

Ret debiet door de kondensor (Fk) volgt het patroon van de equivalente 

omgevingstemperatuur. Rierdoor worden de verschillen in T
4 

gedurende de 

dag enigszins genivelleerd. De~~-gemiddelde waarde van Fk is gelijk aan 
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Figuur 5.16 Dynamisch optimale sturing van het systeem 
0 0 . voor 5 C < T < 35 C, zware belast~ng. 

e 

die van Fd. Ret toerental van de compressor vertoont hetzelfde verloop als 

in §5.3.3, de gemiddelde waarde is toegenomen. Dit is noodzakelijk om de 

uittreetemperatuur T4 van de kondensor voldoende hoog te houden. 

Dit kost echter meer elektrische energie. 

We constateren verder dat er een hoeveelheid warme vloeistof van het energie

dak rechtstreeks naar het vat wordt gepompt. De reden hiervan is dat door de 

hoge waarde van Fk' de uittreetemperatuur T1 van het energiedak niet veel 

meer verschilt met de uittreetemperatuur van de kondensor. 

In Figuur 5.17 is het vatgebeuren weergegeven dmv. de temperatuur P van de 

onderste laag (volgens het registermodel) die de gebruiker gedeeltelijk aan 
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Figuur 5.17 Het vatgebeuren gedurende een dag voor 

de dynamisch optimale sturing. 

het vat onttrekt. De gebruiker profiteert gedurende de drie laatste tijds

intervallen van het warme water geleverd door het energiedak. 

In Figuur 5.18 is het gewenste en het aan het vat geleverde vermogen weer-

gegeven. 

Figuur 5.18 Het gevraagde 

vermogen en het gelever

de vermogen bij de 

dynamisch optimale 

sturing. 
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Het aandeel van het energiedak-warmtepompsysteem in de warmtebehoefte is 

gering. 

In Figuur 5.19 is het warmtefront als functie van de tijd weergegeven. 
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Figuur 5.19 De massa vloeistof van 20°C in het vat 

als maat voor de plaats van het warmtefront. 

Door de grate verschi1_1e:"!." van Fk en F d gedurende het warme 

gedeelte van de dag, wordt er z6veel warmte aan het vat ge

leverd dat het warmtefront bijna de bodem bereikt. 

Bij gecombineerd bedrijf is Fk grater dan Fck omdat: 

- Fck niet te groat mag worden om voldoende warm 

water rechtstreeks naar het vat te kunnen pompen; 

- Fk groat genoeg moet zijn tgv. de toename in het 

vraagdebiet Fd. 

In Figuur 5.20 wordt het energieverbruik van een 

conventionele installatie (a) vergeleken met het 

dynamisch optimaal bedreven systeem (b). 

Figuur 5.20 Het energieverbruik van een 

conventioneel systeem en die van net 

dynamisch optimaal bedreven 

energiedak-warmtepompsysteem. 
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§5.4.5 De dynamisch optimale sturing voor 5°C < T < 45°C, 
e 

Bij deze optimalisatie is het ingestraalde vermogen van de zon groter 

dan in de voorafgaande situaties. Het weertype en het vraagdebiet is 

weergegeven in Figuur 5.21; de optimale sturing in Figuur 5.22. 
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Figuur 5.22 De dynamisch optimale sturing voor 

5°C < T < 45°C, 
e 

Tgv, de hoge equivalente omgevingstemperatuur vindt tijdens het 6e en 

7e tijdsinterval zuiver collectorbedrijf plaats. De uitgangstemperatuur 

van het energiedak is voldoende hoog om rechtstreeks naar het vat te 

worden gepompt (Fed- Fck> 0), Het debiet Fed is aanmerkelijk toegenomen 

vergeleken bij die in de sturing van §5.3.3. Voor hoge waarden van T 
e 

wordt dit steeds aantrekkelijker. 

We constateren dat tijdens het koude gedeelte van de dag het systeem 

gedurende meerdere uren uitschakelt. 



-54-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

40 40 

30 30 

r--- . ., 
r-- --.., 

20 20 
,... 4 .__, 

r -..I :... -i 
r-J ~-~ 

I 

10 "--, ,._J 10 
.. _, r--' 

1.. -, ,--.J -. .,_- -. _,.. _ .. 

0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Figuur 5.21 Het weertype en het gevraagde debiet 

van de gebruiker. 

tijd luren)-----+ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

24+-~~~--~--~--L-~---L--~--~~---L,-1-24 
-) (xiO \;) 

20 

16 

12 

8 

0 2 4 6 

vat 

---Qd < x 1 o 3;~) 

,..-----, 
,.. -4 '-., 

,...J 

--, 
I 
I 

' .. _ 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 

ti.jd (uren)-

Figuur 5.23 Het geleverde vermogen aan het vat bij de 

dynamisch optimale instelling en het 

gevraagde vermogen van de gebruiker. 
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Het vermogen dat het systeem aan het vat levert 1s weergegeven 1n 

Figuur 5.23. Vergeleken met de optimale sturing in §5.3.3 wordt er tijdens 

de eerste helft van de dag meer warmte in het vat gebufferd. Het warmte

front, Figuur 5.24, komt lager dan bij de sturing in §5.3.3. 
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Figuur 5.24 De massa vloeistof van 20°C als maat 

voor de plaats van het warmtefront. 

Door de hogere waarden van T wordt efficienter van het vat gebruik 
e 

gemaakt. 

In Fig~ur 5.25 staat het 

vatgebeuren weergegeven. 
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Figuur 5.25 Het vatgebeuren tijdens de dynamisch 

optimale sturing. 
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We zLen dat de gebruiker tijdens de tijdsintervallen waarLn de warmte

pomp is uitgeschakeld, profiteert van de warme vloeistof in het vat. 

Gedurende het 23e tijdsinterval is de warmtepomp opnieuw Ln bedrijf. 

De warmtepomp streeft voor hoge waarden van T naar een laag toerental 
e 

en een hoog debiet Fk welke beide de prestatiecoefficient swp verhogen. 

Er wordt naar gestreefd de uitgangstemperatuur van de kondensor 

niet hoven Td te laten stijgen. 

Ret debiet door de verdamper neemt bij gecombineerd bedrijf voor hogere 

T waarden steeds verder af. 
e 

§5.4.6 De dynamisch optimale sturing 

bij een vatinhoud van 5000 kg. 

Om het effect van een stijgende bodemtemperatuur te bekijken, is de 

vatinhoud bij dezelfde weer-en belastingcondities als in §5.3.5 

gereduceerd tot 5000 kg. 

In Figuur 5.26 is de bijbehorende optimale sturing weergegeven. 

Figuur 5.26 

De dynamisch optimale 

sturing bij een vatin

houd van 5000 kg. 
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Figuur 5.27 De massa vloeistof van 20°C als maat voor 

.de plaats van het warmtefront. 

In Figuur 5.27 is de plaats van het warmtefront als functie van de tijds

intervallen weergegeven. Vanaf het 9e t/m het 14e tijdsinterval, bevindt 

het warmtefront zich op de bodem van het vat waardoor de bodemtemperatuur 

oploopt; het systeem wordt daardoor met een hogere aanstroomtemperatuur 

bedreven. Dit is voor wat de opbrengst van het systeem betreft nadelig. 

Echter de temperaturen T
1 

en T
4 

stijgen, wat ten goede komt aan een reduc

tie in de bijstook. 

In Figuur 5.28 is het vatgebeuren weergegeven. 

Figuur 5.28 Het vatge -

beuren tijdens de dynamisch 

optimale sturing van het 

energiedak-warmtepompsysteem, 
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stijgt in de loop van de dag hoven Td agv. de lage waarden 
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van Fk en Fed en de stijgende bodemtemperatuur, 

De kleinere vatinhoud heeft tot gevolg dat slechts gedurende enkele uren 

de warmtepomp wordt uitgeschakeld. 

In Figuur 5.29 staat het geleverde vermogen aan het vat weergegeven. 
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Figuur 5.29 Het gevraagde en het geleverde vermogen 

bij de dynamisch optimale sturing. 

In Figuur 5.30 ~s het energieverbruik van het systeem 

zowel voor een vatinhoud van 5000 kg (a) als voor een 

vatinhoud van 8000 kg (b) weergegeven naast dat van een 

conventionele installatie (c). Geconstateerd wordt dat 

het verkleinen van de vatinhoud slechts een geringe toe

name van het energieverbruik tot gevolg heeft: het 

slechter werken van de warmtepomp voor een hogere 

aanstroomtemperatuur, wordt gedeeltelijk gecompenseerd 

door de reductie van het bijstookvermogen. 
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Figuur 5.30 Het energieverbruik 

voor een aantal situaties. 
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Figuur 5.31 De bijstook als functie van de tijd 

bij de dynamisch optimale sturingen 

met een vat van 8000 kg (--) en een vat 

van 5000 kg (--·) • 

In Figuur 5.31 staat het bijstookvermogen voor ieder tijdsinterval weer

gegeven voor de optimalisaties met een vat van 8000 kg en een vat van 

5000 kg. We constateren dat het totale bijstookvermogen bij een vat van 

5000 kg door de hogere waarden van T
4 

is afgenomen tov. die met een vat 

van 8000 kg. De bijstookinstallatie schakelt bij de kleinere vatinhoud 

tijdens de 2e helft van de dag later in. 

§5.4.7 De dynamisch optimale sturing voor 5°C < T < SD°C. 
e 

Dit weertype is gekozen om het overschakelen op de bedrijfsvorm 

zuiver collectorbedrijf nog beter tot uiting te laten komen. 

Ret weertype en het gevraagde debiet zijn weergegeven in Figuur 5.32, 

en in Figuur 5.33 de dynamisch optimale sturing. 

Gedurende zuiver collectorbedrijf neemt Fed toe met Te. Het energiedak 

levert vloeistof met een temperatuur van bijna 40°C. 

Het debiet Fk is gedurende zuiver warmtepompbedrijf afgenomen door de 

verdere reductie van het toerental van de compressor omdat T4 anders 

teveel afneemt. Ret gevolg is dat er tijdens het koude gedeelte van de 

dag over minde.r tijdsintervallen wordt uitgeschakeld. 



-60-

:ijd (uren) -

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

50 -- F d (xi 0 -';.g/ S) 50 

-T (°C) 
e 

40 40 

30 30 

r- .r----\..--, 
,..-~ '--., 

20 20 

-, 
10 10 

'--1..-,_ ____ r _ _:--' 

0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

tcjd (uren) ~ 

~iguur S.32 Ret weertype en het gevraagde debiet 

voor S°C < T < S0°C, 

0 2 

0.!5 

0.4 

0.3 

o.2 2 4 

0.1 

e 

tijd luren)-

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

! 
I 

~ '1 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

tijc (ure:c)-

0.5 

0.3 

0.2 

0.1 

Figuur S.33 De dynamisch optimale sturing voor 

S°C < T < S0°C. 
e 



-61-

tijd (uren)-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
284-__ ._ __ ~~--_.---L--~--._--~~~~--~~~ 

- tl (x IU 
1
w) 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

-, 
I 
I 

-

r-" 
I 

~-, r-J 
I 1 

1... 1 r -J 

L-, r·..J 
L---· J 

' 
r·" 
I 
I 

r-.J 
I 

' • .J 

vat 
3 

---Qu (• Ill 1./) 

... ----, 
r .J '--i 

r-.., ~-, 

I 

' --., 

-

I 

' --, 
I 
I 
I --

-

0+-~~~--~--~--~~--~--~._r-~_.-r~ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

tijd (ur~n)-

Figuur 5.34 Ret geleverde en het gevraagde vermogen 

voor de dynamisch optimale sturing. 

In Figuur 5.34 is het geleverde vermogen aan het vat weergegeven. 

Duidelijk valt op dat voor het systeem gedurende zuiver collectorbedrijf 

veel warmte in het vat wordt gebufferd, terwijl dat bij zuiver warmtepomp

bedrijf veel minder is. 

In Figuur 5.35 is voor de gege~en situatie het pri- f /}. 
maire energieverbruik weergegeven voor zuiver warmte- ~~ 

pompbedrijf (c), zuiver collectorbedrijf (b) en de 

dynamisch optimale sturing (a) tov. een conventio

neel systeem (d). Gezien de hoge waarden van T LS 
e 

zuiver warmtepompbedrijf volgens de verwachtingen 

niet te prefereren. 

0 

Figuur 5.35 

-
c 

. '. Ret prLmaLre 

energieverbruik voor een 

aantal situaties. 
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Figuur S.36 De massa vloeistof van 20°C als maat 

voor de plaats van het warmtefront. 

In Figuur S.36 staat het warmtefront als functie van de tijdsintervallen 

weergegeven. Door de lagere waarden van Fk en Nk wordt er minder warmte in het 

vat gebufferd dan voor S°C < T < 4S°C. 
e 

§S.4.8 De dynamisch optimale sturing voor S°C 

bij een lichte belasting (Td= 30°C). 

Bij deze optimalisatie is gekeken wat de invloed van een lagere vraagtempera

tuur Td van de gebruiker is bij eenzelfde vraagdebiet. 

De dynamisch optimale sturing is weergegeven in Figuur S.37. 

Gedurende het eerste tijdsinterval is de warmtepomp in bedrijf. Er wordt voldoen

de warmte geleverd om het tweede tijdsinterval te kunnen overbruggen. 
e Omdat Td laag is vindt gedurende een groat gedeelte van de dag (3 t/m het 

JOe tijdsinterval) zuiver collectorbedrijf plaats. Er wordt zoveel warmte inge

vangen dat de gebruiker hiervan voor een groat gedeelte van de dag van kan 

profiteren. 

Gedurende het ZOe t/m het zze tijdsinterval, waneer het vat uitgeput raakt, 

wordt opnieuw mbv. zuiver warmtepompbedrijf een hoeveelheid warme vloeistof 

geleverd. 

In Figuur S.38 is het warmtefront in het vat weergegeven. Doordat de vraagtempe

ratuur laag is, wordt het energiedak hard doorstroomd om een uitgangstempera

tuur van ca. 30°C te produceren zodat het warmtefront bijna de bodem van het 

vat bereikt. 
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Het energieverbruik tov. een conventionele installatie,(a en b) ~s 

weergegeven in Figuur 5.39. 

Omdat het energiedak voor een groat gedeelte in de warmtebehoefte voor

ziet, is het p.e.v. veel lager dan dat van een conventionele insallatie. 

Figuur 5.39 Het energieverbruik 

voor een aantal situaties. 

t 
b 

a 
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Conclusies en aanbevelingen voor 

verder onderzoek 

§6.1 Conclusies 

- De dynamisch optimale sturing maakt gebruik van alle bedrijfsvor

men die het gegeven systeem biedt. 

De actuele bedrijfsvorm wordt in hoge mate bepaald door de waarde 

van de equivalente omgevingstemperatuur T . Globaal kan het volgen-
e 

de onderscheid worden gemaakt: 

T < 25°C zu1ver warmtepompbedrijf 
e 

- 25°C < T < 40°C gecombineerd bedrijf 
e 

- T > 40°C zuiver collectorbedrijf 
e 

- De energiewinst die met het systeem behaald kan worden is sterk 

afhankelijk van het weertype en de warmtebehoefte. In de in deze 

studie berekende situaties, varieerde de energiewinst tussen 30% 

en 50% tov. een conventionele bijstookinstallatie met een rende

ment van 79%. 

- Het p.e.v. blijkt voor het debiet F veel ongevoeliger te zijn 
v 

dan voor de overige stuurgrootheden. Dit heeft tot gevolg dat bij 

de berekende sturingen, F in verschillende tijdsintervallen aan
v 

zienlijk kan worden gevarieerd zonder dat het p.e.v. veel veran-

dert. 

- Het systeem streeft ernaar om een hoeveelheid warme vloeistof te 

leveren waarvan de temperatuur niet boven die van de gevraagde 

temperatuur van de gebruiker uitkomt. 

- Voor lage waarden van T kiest het systeem voor de bedrijfsvorm 
e 

zuiver warmtepompbedrijf. Voor hoge waarden van T zullen zowel de 
e 

bedrijfsvormen gecombineerd bedrijf en zuiver collectorbedrijf aan 

de orde komen. Bij de overgang naar gecombineerd bedrijf nemen het 

debiet Fv en het toerental Nk af; debiet Fed neemt toe. 

Voor hogere waarden van T wordt relatief steeds minder vloeistof 
e 

vanuit het energiedak in de kondensor naverwarmd. 

Debiet Fk volgt het temperatuurverloop van Te. 
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De gemiddelde waarde van Fk zal aanvankelijk stijgen om voor nog 

hogere T -waarden weer te gaan dalen. 
e 

- Het systeem streeft ernaar om voor hogere waarden van T bij een 
e 

laag toerental te worden bedreven. 

Doordat voor hoge waarden van T het systeem minder energie be-
e 

nodigt om volledig in de warmtebehoefte van de gebruiker te voor-

zien zal het systeem ernaar streven om gedurende de eerste helft 

van de dag zoveel mogelijk warmte in het vat te bufferen om hier

van tijdens de tweede helft van de dag te kunnen profiteren. 

Dit heeft tot gevolg dat de warmtepomp 1n het koudste gedeelte van 

de dag uitschakelt. 

§6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

- Geprobeerd zou kunnen worden om met een hogere nauwkeurigheid in 

de bedrijfstoestanden van het energiedak-warmtepompsysteem dichter 

bij het optimum te komen. 

Als startwaarden kunnen de berekende sturingen in Hoofdstuk 5 wor

den gebruikt. Eventueel zou voor deze laatste iteratieslagen ipv. 

een gradientmethode en andere methode kunnen worden gebruikt. 

- Om ons inzicht in de dynamisch optimale sturing te verruimen moe

ten nog een aantal optimalisaties worden uitgevoerd. 

Als mogelijke combinaties van weertype en warmtebehoefte komen hier

toe in aanmerking: - kwartsinusvormig verloop in T 
e 

halfsinusvormig verloop in T 
e 

- stapvormig verloop in T 
e 

Alle bij een aan T gecorreleerde warmtebehoefte. 
e 

- Om de invloed van de systeemparameters op de dynamisch optimale 

sturing te bestuderen, zullen in de toekomst optimalisaties moeten 

worden verricht bij diverse waarden van deze parameters. 

In eerste instantie valt te denken aan het varieren van de vatin

houd en het oppervlak van het energiedak. 
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AI Verificatie van de gevonden optima 

§I Inleiding 

Zoals reeds in boofdstuk 4 ter sprake 1s gekomen geldt voor een dy

namiscb optimale sturing dat de absolute waarde van de gradient nul is; 

een willekeurige variatie in de stuurcomponenten beeft een toename van 

bet p.e.v. tot gevolg, 

Om te controleren of de berekende optimale sturingen in Hoofdstuk 5 

bieraan voldoen zijn voor drie willekeurige sturingen uit dat boofdstuk 

de veranderingen van bet p.e.v. bepaald tgv. variaties van de stuurcom

ponenten in positieve en negatieve ricbting. 

Bij bet varieren moet rekening gebouden worden met bet domein van de 

stuurcomponenten (zie §2.5). 

§2 0 0 Een variatie 1n de berekende sturing voor 5 C < T < 35 C 
e 

In Tabel AI staan de gevarieerde stuurcomponenten voor de respectie~ 

velijke tijdsintervallen met de daarbij corresponderende veranderingen 

1n bet p.e.v. weergegeven. 

De lege plaatsen in de tabel treden op omdat: 

- een variatie in de sturing niet van toepassing is om

dat bet systeem is uitgescbakeld; 

- bij de gegeven variatie de stuurgrootbeid buiten bet 

domein treedt. 

F blijkt voor de tijdsintervallen dat bet systeem de bedrijfsvorm ge
v 

combineerd bedrijf beeft aangenomen goed berekend te zijn: zowel een 

toename als een afname van F heeft een toename van bet p.e.v. tot ge
v 

volg. 

Gedurende de overige tijdsintervallen, als zuiver warmtepompbedrijf 

voorkomt, beeft een toename van F een positieve invloed op de energie-
v 

reductie, maar is bierbij aan de maximumwaarde van I kg/s gebonden; 

ook bier is F dus korrekt bepaald. 
v 

Een toename van Fed evenals een afname van Fck bebben een afname van bet 

p.e.v. tot gevolg. 

Het systeem streeft er bij de gegeven belasting en weerconditie naar om 
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oFv(kg/s) oFcd(kg/s) oFck(kg/s) aFk(kg/s) oNk ( t/m) 

+0.01 -0.01 +0.01 -0,01 +0.0! -0.01 +0,01 -0.01 +60 

-J.3E+31 3.4E+3 I. 2E+61 -I .0E+6 I, I E+6 2.9E+S 
-4.6E+3j 4.7E+3 6.! E+S! -I. IE+6 I .2E+6 3. I E+S 
-1.6E+4; I. 7E+4 4. IE+4 \ -1. IE+6 I. 2E+6 2.7E+S 

4,9E+Ji -2, IE+4 -3.6E+5 -1.6E+5 -8.9E+5 3.7E+5 
4.9E+4f I.OE+4 -6.9E+5 -2.6E+5 -8.7E+S I. SE+S 3. IE+S 
1.2E+6! 1.9E+3 -7.8E+5 i I .6E+S -3.5E+5 -9.4E+5 5.4E+S 
I. 2E+6i I. 9E+3 -7.8E+5 1 I, 6E+5 -3.5E+5 -9.4E+5 5.4E+5 
4. 9E+4j I.OE+4 -6.9E+S -2.6E+S -8.7E+5 I. SE+S 3. IE+S 
4.9E+3: -2.1E+4 -3.6E+5 -1,6E+5 -8,9E+S! 3.7E+S 

-1.6E+4f I ,7E+4 8.3E+4 -I. IE+6I I .2E+6 2.9E+5 
-4.6E+3\ 4.7E+3 6.5E+S -1. IE+6' I .2E+6 3. IE+S 
-3.3E+3[ 3,4E+3 1.3E+6 -I.OE+6 I, I E+6 3 .OE+S 
-2.&E+31 2.7E+3 I. 7E+6 -9.SE+S I .OE+6 2.9E+5 
-2.4E+3f 2.5E+3 I .8E+6 -9.3E+5 I .OE+6 3.0E+S 

4.8F.+3 2.3E+3 2 .OE+6 -9.IE+5 I .OE+6 3.0E+S 
-2.2F.+3 2.2E+3 2.SE+6 -8.5E+S 9.7E+5 2.6E+S 
-2.3E+3 2.3E+3 I .9E+6 -2.9E+5 3.2E+5 -2.8E+5 

-2.0E+3 2. IE+3 2. I E+6 -9.6E+S I. IE+6 3.2E+5 
-2.2E+3 2.3E+3 2.3E+6 J.OE+S 

I 

-9. 3E+5 i I .OE+6 
-2.2E+3 2.2E+3 -2.2E+5 I .4E+61 4.4E+S -2.7E+5 

~~ Verandering van het primaire energieverbruik ve>or 

een variatie in de stuurgrootheden van de sturing 

beschreven in §5.3.3, 

(5°C<T <35°C, p.e.v. m 7.95E+8 Joules). 
e 

-60 

-2.4E+S 
-2.2E+S 
-1.3E+S 
-2.2E+5 
-6. I E+4 
8.5E+S 
8.5E+S 

-6. I E+4 
-2.2E+5 
-I .4E+S 
-2.2E+5 
-2.3E+S 
-2.5E+5 
-2,4E+5 
-2.4E+S 
-2.2E+S 

3.7E+S 

-2 .8E+S 
-2.6E+5 

4.0E+5 

een gedeelte van de warme v~oeistof uit het energiedak rechtstreeks naar 

het vat te pompen. Gedurende het koude gedeelte van de dag heeft een toe

name van Fed een negatieve invloed op het energieverbruik. 

Een afname van het toerental, evenals een toename van het debiet Fk 

heeft een gunstige invloed op het primaire energieverbruik. Beide hebben 

een positieve invloed op de prestatiecoefficient. De verhouding tussen de 

bijstook in het elektrisch geconsumeerde vermogen van de compressor is nag 

niet helemaal optimaal. 

Conclusie: De berekende sturing is voor wat betreft het debiet F goed. 
v 

Zeals verwacht is de gevoeligheid van het p.e.v. voor F veel kleiner 
v 

dan voor de overige stuurgrootheden. De stuurcomponenten Fed' Fk en Nk 

kunnen nag iets beter gekozen worden. 
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§3 Een variatie 1n de berekende sturing voor 5 < T < 45 
e 

In Tabel A2 zijn de gevarieerde stuurcomponenten met de gegeven ver

anderingen in het p.e.v. weergegeven. 

Een afname van F gedurende gecombineerd bedrijf heeft nog een positieve v 
invloed op de reductie in het primaire energieverbruik. Voor de overige 

tijdsintervallen dat het systeem in bedrijf is, zijn de instellingen van 

F korrekt (maximale instelling), 
v 

Een toename van Fed gedurende gecombineerd bedrijf en zuiver collector-

bedrijf heeft een geringe afname van het p.e.v. tot gevolg. 

De debieten Fk en Fck en het toerental Nk zijn goed berekend. 

De reductie in het p.e.v, is voor de meeste tijdsintervallen verwaarloos

baar. 

Conclusie: De berekende sturing is een goede benadering van de dynamisch 

optimale sturing. Het debiet Fed kan in enkele tijdsintervallen nog iets 

beter worden ingesteld. De verandering van het p.e.v. tgv. variaties in 

de overige stuurcomponenten is verwaarloosbaar c~ 0.05 van het p.e.v.). 

int. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

oFv(kg/s) oFcd(kg/s) oFck(kg/s) oFk(l<g/s) oNk(t/m) 

+0.01 -0.01 +0.01 -0.01 +0.01 -0.01 +0.01 -0.01 +60 

-3.9E+3 4.0E+3 I.IE+6 1,3E+S 6,4E+S -9.6E+4 
-6.0E+3 6.2E+3 I.OE+S -2.4E+4 8.2E+S -1.3E+S 

I.IE+4 -1.6E+4 2.6E+S 4.6E+S 1.4E+S 5.3E+S 9.7E+4 6.7E+S -3.SE+4 
6.1E+4 -2.4E+4 -2.7E+S I.OE+6 3. IE+S 4.0E+5 1.2E+S 6.6E+5 7.4E+S 
7.2E+4 -6.0E+4 -S.SE+S 1.3E+6 4.0E+S 3.0E+S 6.7E+4 7,0E+S -8.0E+4 
7.0E+S -S.SE+S 1.6E+6 
7.0E+S -S.SE+S 1.6E+6 
7.2E+4 -6.0E+4 -S.SE+S 1.3E+6 4.0E+S 3.0E+S 6.7E+4 7.0E+S -8.0E+4 
6.1E+4 -2.4E+4 -2.7E+5 l.OE+6 3.1E+S 4.0E+S I .2E+S 6.6E+S 7.4E+S 
1.6E+4 -1.3E+4 2.6E+S 4.7E+S I. 4E+S S.SE+S 9.7E+4 6.6E+S -3,2E+4 

-6.0E+3 6.2E+3 2.8E+S -2.4E+4 8.2E+S -1.3E+5 
-3.9E+3 4.0E+3 1.2E+6 I .3E+S 6.4E+S -9.6E+4 
-2.9E+3 3.0E+3 1.8E+6 2.4E+S 5.3E+S -7, 9E+4 
-2.6E+3 2.8E+3 2. 2E+6 2.7E+S 4. 9E+S -7.9E+4 

2.0E+6 
2.2E+6 
2.3E+6 
2.3E+6 
2.3E+6 
2.3E+6 
2.2E+6 
2.0E+6 

-I.SE+3 I .6E+3 -1.9E+S I.OE+6 2.2E+5 -7 .OE+S 

Tabel A2 Verandering van het primaire energieverbruik voor 

een variatie in de stuurgrootheden van de sturing 

beschreven in §5.3.5, 

(5°C<T <45°C, p.e.v. = 5,85E+8 Joules). 
e 

-60 

2.0E+S 
2.9E+S 
2.2E+S 
7.0E+S 
I .6E+6 

I .6E+6 
7.0E+S 
2.3E+S 
2.9E+S 
2.0E+S 
I .6E+S 
I. 7E+S 

9. IE+S 
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§4 Een variatie in berekende sturing voor 5°C < T < 45°C 
e 

In Tabel A3 staan de gevarieerde stuureomponenten met de bereken

de variatie in het p.e.v. weergegeven. 

int. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

aFv(kg/s) aFcd(kg/s) aFck(kg/s) aFk(kg/s) aNk(t/m) 

+0.1 -0.01 +0.1 -0.01 +0.1 -0.01 +0.1 -0.01 +120 -60 

-I. 2E+4 1. 9E+4 3.8E+6 2.1E+6 -7.2E+5 2.4E+S -4.9E+5 
-I .OE+4 9. 3E+2 8.9E+5 6.0E+5 -8.9E+5 7.5E+5 -1 .4E+6 

I .5E+5 -1. IE+4 -8.IE+4 -7. IE+2 2.5E+6 6.0E+5 3.8E+6 I. 2E+6 1. 2E+5 

3.6E+5 -6.0E+4 l .5E+6 -2.0!!:+4 7.4E+6 1.6E+6 9.7E+6 I .2E+6 2.6E+6 
I .9E+6 -9.3E+4 I .OE+6 -1.3E+5 1.0E+7 2.1E+6 I. I E+7 7.0E+S I .SE+6 
5.5E+6 3. IE+6 2.3E+S 
5.5E+6 3. I E+6 2.3E+5 
5 .IE+5 -9.4E+4 9.5E+5 -1. IE+S 9.8E+6 2.1E+6 1.1E+7 7.5E+5 1.3E+6 
2.0E+5 -2.9E+4 3.8E+5 -5.8E+4 3.8E+6 9.9E+5 6.8E+6 -7.9E+5 2.8E+5 I .8E+6 

-2.9E+3 9. IE+3 5.8E+6 4.0E+6 9.4E+5 4. 3E+6 5.8E+5 8.0E+5 
-3.4E+4 I .OE+4 1.3E+7· 4. 7E+4 2.8E+S I. SE+5 7.0E+S 
-2.2E+4 7 .OE+3 2.5E+71 8.5E+5 -4. 9E+4 8.6E+4 5. IE+S 
-2.4E+4 5.7E+3 3.0E+7i I. 3E+6 -3. IE+5 -1.8E+5 7.2E+5 
-2.5E+4 6. IE+3 2.8E+71 7.9E+5 -2.6E+5 -3,0E+5 8.6E+5 
-1.6E+4 5. IE+3 2.6E+7' 2. 9E+6 7.6E+5 -3.6E+5 1.0E+6 
-I.IE+4 2.6E+3 I. 8E+7 6.8E+6 3.4E+5 -1.2E+6 2.8E+6 

I .9E+7 
2.0E+7 
2.0E+7 
I. 9E+7 

-1. I E+4 2.6E+3 I. 7E+7 9 .IE+6 I. 2E+6 -9.9E+4 I.IE+6 

-1. IE+4 3.9E+3 I .8E+7 9.SE+6 I .SE+6 2.3E+5 2.8E+5 
-1.3E+4 3. 1E+3 -1.5E+6 9.0E+6 8.8E+5 -6.4E+S I .9E+6 

T.1.bel .-'>.·~ \'cranderln;~ vd.~J ill~l ~ri.~:1aire energi~:verllrui_l-,: 'h'Or 

een varidti~ in de ~tuurgrootheden van de sturing 

beschreven in §5.3.6, 

(S°C<T <45°C, vat= 5000 kg, o.e.v. = 6.06E+8 Joules). 
e 

Gedurende geeombineerd bedrijf heeft een reduetie in Fv en Fed nog maar 

een kleine afname van het p.e.v. tot gevolg. 

Gedurende zuiver eolleetorbedrijf is Fed goed berekend. Opvallend is dat 

gedurende het 23e tijdsinterval geeombineerd bedrijf (Fed> 0) te prefe

reren is: het mengen van de koudere vloeistof uit de verdamper met die 

van het opslagvat heeft een toename van T1 tot gevolg, wat een gunstige 

invloed heeft op de werking van de warmtepomp. Het koude water dat in 

het vat wordt geloosd heeft geen invloed meer op de bijstook en blijft 

na afloop van de dag in het vat aehter. 

Debiet Fek is ln elk tijdsinterval dynamiseh optimaal ingesteld. 

Een afname van Fk en een toename van Nk lei den in de meeste tijdsinter-

vallen tot een geringe afname van het primaire energieverbruik. 
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Conclusie: De berekende sturing bevindt zich in de buurt van de dyna

misch optimale sturing. Een mogelijke verdere afname van het p.e.v. 

blijkt gering te zijn. 

A2 Uitbreiding van de sturing (Fv,Fcd'Fck'Fk) 

met het toerental van de compressor 

§I Inleiding 

In [5] is een methodebeschrijving gegeven van het dynamisch 

optimaliseren van de sturing van het energiedak-warmtepompsysteem 

mbv. de gradientmethode. 

Als stuurgrootheden werden de debieten Fv' Fed' Fck en Fk gebruikt. 

In de loop van het onderzoek is het toerental van de compressor als stuur

grootheid aan dit stelsel toegevoegd. Deze appendix beschrijft de voor 

de gradientmethode relevante vergelijkingen die deze uitbreiding tot ge

gevolg heeft. 

§2 Een methodebeschrijving 

Een variatie in het toerental heeft tot gevolg dat de voor ons rele

vante variabelen We, T1 en t 4 veranderen. 

De uitbreiding 

be trekking. 

die plaatsvindt heeft betrekking op de volgende recurrente 

av aL(k) av a~(k+l) 
= --- + (A2. I) 

d!,!(k) d!,!(k) a~(k+l) a~(k) 

-vis het totale energieverbruik gedurende een dag (J); 

L(k) is het p.e.v. gedurende het ke tijdsinterval(J); 

~(k) is de stuurvector tijdens het ke tijdsinterval; 

~(k) LS het temperatuurprofiel aan het begin van het 

ke tijdsinterval; 

Het momentane effect op het p.e.v. bij een variatie Ln het toerental heeft 

betrekking op het geconsumeerde vermogen van de compressor: 
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h 
-.---

h lengte tijdsinterval (sec) 

W = elektrisch geconsumeerde vermogen 
e 

van de warmtepomp (W) 

(A2.2) 

De veranderingen in T
1 

en T
4 

beinvloeden het p.e.v. op latere tijdstippen 

omdat in de modelvorming de warme vloeistof voor de gebruiker pas op een 

volgend tijdstip beschikbaar is. 

Hieruit volgt: 

a~(k+I) a~ (k+ I) aT I (k) a~(k+I) aT4(k) 
= + (A2.3) 

aNk(k) aT I (k) aNk(k) aT4 (k) aNk(k) 

a~(k+I) a~(k+l) 
De termen en zijn bekend (zie [5]). 
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SYMBOLENLIJST 

Omschrijving 

buitenoppervlak van de te verwarmen ruimten 

bespaarde vermogen 

functie 

debiet door energiedak 

debiet van energiedak 

naar opslagvat 

debiet van energiedak naar 

kondensor 

gevraagde debiet van de gebruiker 

debiet door verdamper 

functie 

lengte van een tijdsinterval 

lengte van een tijdsinterval 

teller 

teller 

teller 

p.e.v. ~n een tijdsinterval 

teller 

laatste tijdsinterval van 

een dag 

toerental compressor 

condensatiedruk 

performance-index 

primair energieverbruik 

verdampingsdruk 

bijstookvermogen 

ingevangen vermogen energiedak 

vermogen van het energiedak rechtstreeks 

geleverd aan het opslagvat 

vermogen van het energiedak naar de 

kondensor 

maximaal ingevangen vermogen energiedak 

gevraagd vermogen gebruiker 

Eenheid 

2 
m 

w 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

kg/s 

sec 

sec 

J 

t/m 

N/m2 

J 

N/m
2 

w 
w 

w 

w 
w 
w 



t 

u(k) 

v 

v 
n 

w 
e 

wkm 
x(k) 
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overgedragen vermogen in de kondensor 

geabsorbeerde stralingsintensiteit van de zon 

maximale Q 
s 

overgedragen vermogen in de verdamper 

overgedragen vermogen in de kondensor 

agv. afkoeling van de oververhitte damp 

overgedragen vermogen in de kondensor agv. 

condensatie van het werkmedium 

tijd 

buitentemperatuur 

bodemtemperatuur vat 

gevraagde temperatuur gebruiker 

equivalente omgevingstemperatuur 

condensatietemperatuur 

verdampingstemperatuur 

ingangstemperatuur energiedak 

uitgangstemperatuur energiedak 

uitgangstemperatuur verdamper 

ingangstemperatuur kondensor 

uitgangstemperatuur kondensor 

temperatuur oververhitte damp 

warmtedoorgangscoefficient energiedak 

gemiddelde warmtedoorgangscoefficient van 

de te verwarmen ruimten 

stuurvector tijdens het ke tijdsinterval 

totale primaire energieverbruik gedurende 

een dag 

primair energieverbruik op het einde van 

de dag vanaf het ne tijdsinterval 

elektrisch geconsumeerde vermogen door 

de warmtepomp 

effectief vermogen van de compressor 

toestandsvector aan het begin van het 

ke tijdsinterval 

stapgrootte in de tegengestelde richting 

van de gradient 

w 

w 
sec 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 

W/m2K 

J 

J 

w 
w 

kg 
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y soortelijke warmte vloeistof J/kgK 

E: numerieke waarde 

E: prestatiecoefficient warmtepomp 
wp 

nem rendement elektromotor 

nkm rendement compressor 

<P afbreekcriterium J 
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