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DEFINITIES
azimut:afwijkingvanprojectievanzonnestraalopaardoppervlakt.o.v.
noord-zuidrichting (draaiingnaarwesten ispositief).
bedrijfsuitrusting:hetgeheelvanvoorzieningenopeenbedrijf
waaronder:verwarmingsinstallatie,C02-installatie (rookgasen/of
zuiver),warmteopslagtankenscherm,
commonblock:Fortrandeclaratiewaarbij in-enoutputvanmoduleniet
indeaanroepvanmodulehoefttewordenopgenomen.
C02-uitrusting: installatiewaarmeeC02gedoseerdkanworden,zoals
rookgas-C02ofzuiverC02.
C02-verbruik:hoeveelheidC02inkg.m-2pertijdseenheiddienodigis
volgenshetgekozenC02-regime,
dampdrukdeficit:verschiltussenverzadigdeenactueledampdrukin
N.m-2.
declinatie:hoektussenzonnestraal loodrechtopaardoppervlak envlak
doorevenaar,
gasverbruik:hoeveelheidaardgasinm3.m-2pertijdseenheid,
kasinhoud:kasluchtengewas.Aangenomenwordtdatdeze2objectenniet
intemperatuurvanelkaarverschillen,
leafareaindex (LAI):bladoppervlakperbeteeldoppervlak (m2.m-2).
module:funktieofsubroutine,
overzichtfile:filemetuitgangssituatie voorsimulatiemetgegevens
overgewas,kas,verwarmings-enC02-uitrusting,aantehouden
kasklimaatensimulatieperiode.Dezefilekaninteractief
gewijzigdworden,
stookbehoefte:hoeveelheidwarmtepertijdseenheid inW.ra-2dienodig
isommetdeverwarmingsuitrustinghetingesteldetemperatuurregimeaanteaanhouden,
ventilatietemperatuur: temperatuurvankasinhoudwaarbovengeventileerd
wordt (raamstand>0).
ventilatietraject:temperatuurtrajectwaarbinnenhetopenenvande
luchtramenvan0tot100%wordtgerealiseerd (100%isaanbeide
zijdenvollediggeopend),
verwarmingstemperatuur:temperatuurvankasinhoudwaaronderhet
verwarmingssysteemvoorextrawarmteaanvoerzorgt,
verwarmingsuitrusting: installatiewaarmee indewarmtebehoeftekan
wordenvoorzienzoalsverwarmingsketel,restwarmte-installatie,
heteluchtverwarmingenwarmteopslagtank.
warmtebehoefte:hoeveelheidwarmtepertijdseenheid inW.ra-2dienodig
isvolgenshetgekozentemperatuurregimeomdetemperatuurophet
setpointtehouden.

11.INLEIDING
Inditdeelverslag isdestructuurvanhetsimulatiegedeeltevanhet
ECP-modelbeschreven.HetECP-modelisinhetkadervanhetNOVEMproject "SimulatievanhetC02-verbruik indeglastuinbouw" samengesteld.Inditverslag is
ra.n.
aandachtgeschonkenaanhetalgoritme
waarmeewarmte-enC02-verbruikenkg-produktiewordenberekendvoor
eenoptegevengewas (komkommer,paprika,tomaat),kas,
verwarmingsuitrusting (verwarmingsketel,warmteopslagtank,restwarmte,
hetelucht),C02-uitrusting (rookgasC02,zuiverC02)enaantehouden
kasklimaat (temperatuur- enC02-regime).
Hetsimulatiemodel isgeschreveninFortran,ismodulairvanopbouwen
kaninteractiefgebruiktwordendoorniet-ingewijden.Aangenomen isdat
deomvangvanhetgewasbepaaldwordtvolgenseenoptegevenleafarea
index (LAI)endathetgewasvanafeenoptegevendagoogstbare
vruchtenproduceert.
Inditverslagwordthetmodel 'Top-Down'inmodulesverfijnd.Hierbij
wordtvoorelkemoduleeenoverzichtgegevenvandefunktie,inputen
output.Vervolgenswordtinhetkortdeinhoudvandemodulebeschreven
enwordtvermeldwelkeanderemodulesbinnendiemoduleworden
aangeroepen.
Vooreengedetailleerdebeschrijvingvandeonderdelenvanhet
simulatiegedeeltevanhetECP-modelwordtverwezennaarhetdeelverslag
lametdemodelbeschrijving.Hetinvoergedeeltevanhetmodelis
beschreveninhetdeelverslag lb.Eenoverzichtvandeandere
deelverslagenisgegeveninheteindverslag.
AlsvoorbereidingophetontwikkeldeECP-modelisvoorafhetverslag
"Modelopzet"geschreven (Houter,1988).Dedaaringeschetstestructuur
komtingrotelijnenovereenmetdeinditverslagbeschreven
modelopbouw.
Inbijlage Ivanditverslagstaateenoverzichtvandevolgordewaarin
allemodulesvanhetsimulatiegedeeltewordenaangeroepen.BijlageII
geefteenoverzichtvandeverdelingvandezemodulesover12blokken
waarindelistingvanditmodelgedeelte isopgedeeld.

-22.BESCHRIJVING VANMODELINMODULES
2.1.Structuurvantop-levelvanECP-model
programma:ECP-model:Modelvoorenergieverbruik,C02-verbruiken
kg-produktie.
funktie:

Berekenenvanfysiekekengetallenm.b.t.warmte-en
C02-verbruikenkg-produktievooroptegevengewas,kas,
verwarmings- enC02-uitrustingenaantehoudenkasklimaat.
Deberekende fysiekekengetallenkunnengebruiktwordenvoor
economischeanalyses.

input:

Overzichtfilemetgegevensvangewas,kas,verwarmings-en
C02-uitrustingenaantehoudenkasklimaat.Dezegegevens
kunnenviaeeninteractief interfacegewijzigdworden.
Vervolgenswordendatafilesvano.a.hetbuitenklimaat
ingelezen.

output:

Fysiekekengetallenm.b.t.dagelijks,wekelijks,maandelijks
ofjaarlijkswarmte-enC02-verbruikenkg-produktie.

auteur:

BertHouter
ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk
CentrumvoorAgrobiologischOnderzoek,Wageningen

datum:

augustus 1989;herzienseptember1991

opdracht: NederlandseMaatschappijvoorEnergieenMilieu,Sittard

PROGRAMECPMODEL

*(D
*(2)
*(3)
*(4)

kiezen,inlezenenwijzigenvanoverzichtfile
(invoergedeelte)
inlezenvandatafileeninitialiserenvanoutputfiles(LEESIN)
simulatieberekeningen enwegschrijvenresultaten (SIMBER)
afsluiting (EINDPAG)

END (*ECPMODEL*)

Inhetinvoergedeeltevanhetmodelkanwordengekozenuit
verschillendeoverzichtfileswaarindeuitgangssituatievoorde
simulatie isbeschreven.Nadateenoverzichtfileisingelezen,kanvia
eeninteractief interfacedeuitgangssituatiewordengewijzigd.De
gewijzigdeuitgangssituatiekanvervolgensweer ineenoverzichtfile
wordenopgeslagen.Metdeuitgangssituatie dieindegekozen
overzichtfile isvastgelegdkunnenvervolgensde simulatieberekeningen
wordenuitgevoerd.
Omdathet invoergedeelte enhetsimulatiegedeeltevanhetECP-model
tezamenteomvangrijkzijnvoorhetgebruikopeengangbarePC,zijn
deze2delenin2aparteprogramma'sondergebracht,nl. inECPM0D1en
ECPM0D2.De2programma'swordenopeenPCautomatischdoorde
commando-file ECPMODnaelkaaropgestart.OpeenVAXgebeurtditdoor
decommunicatieprogrammaECPMOD.

IndienindetoekomstdecapaciteithetsysteemwaarhetECP-modelop
gedraaidwordt,voldoendegrootis,kanvrijgemakkelijkhet
invoergedeelteenhetsimulatiegedeelte aanelkaargekoppeldwordentot
éénprogramma.
InditdeelverslagwordtdemodeIstructuurvanhetsimulatiegedeelte
vanhetECP-model (programmaECPM0D2)besproken.Hetinvoergedeeltevan
hetECP-model (programmaECPM0D1)wordtindeelverslag lb"Documentatie
invoergedeelte"behandeld.
2.2.Structuurvantop-levelvanECPM0D2
HetprogrammaECPM0D2isalsvolgtopgebouwd:
PROGRAMECPM0D2

*(D
*(2)
*(3)
*(4)

inlezenvanterunnenoverzichtfiles (INLOZDenINLOZF)
inlezenvandatafileeninitialiserenoutputfiles (LEESIN)
simulatieberekeningenenwegschrijvenresultaten (SIMBER)
afsluiting (EINDPAG)

END (*ECPM0D2*)
Detussenhaakjesmethoofdlettergeschrevennamen,bijvoorbeeldLEESIN
enSIMBER,gevendenamenvandemodulesaan,waarinditprogrammaonderdeelverder isuitgewerkt.Hetgetaltussenhaakjesgeefthet
codenummervandemoduleaan.
Demodulesroepenveelalweerenkeleanderemodulesaan.Indevolgende
paragraaf (2.3)wordenallemodulesafzonderlijkbesproken.Dete
behandelenmodulesstaanopcodenummergeordend.Dezevolgordekomt
grotendeelsovereenmetdeaanroepvolgorde (ziebijlageIenII).
2.3.DetailleringvanmodelstructuurvanECPM0D2
2.3.1.Inlezenvanterunnenoverzichtfile
Inhetinvoergedeeltewordendenamenvandegeselecteerdeoverzichtfilesvoorsimulatieweggeschreven indefileOVERZICH.DAT.Dezefile
wordtinhetsimulatiegedeelteweeringelezen.Ofdeoverzichtfilesook
meteengesimuleerdworden,hangtafvandecodeindecommunicatiefile
DOORGAAN.DATdieinhetinvoergedeelte indezefileisgeschreven.
Voorafaanhetinlezenvandeterunnenoverzichtfilesdoordemodules
INLOZD (la)enINLOZF (lb)wordtdoorhetprogrammaECPM0D2eerstde
subroutineINLDIRenINLVIDaangeroepen.Ditzijn2interactieve
modulesdieresp.dedirectory-structuur endekleureninstellingvan
hetbeeldscherm inlezen (ziedeelverslag lb"Documentatie
invoergedeelte").

-4*(la):

inlezen van ce runnen overzichtfiles

(INLOZD)

naam:
INLOZD (INLezenvanterunnenOverZichtFiles)
funktie: inlezenvanterunnenoverzichtfilesuitOVERZICH.DAT.
input:
output: aantaltesimulerenoverzichtfiles
ingelezenfilenamenvanoverzichtfiles
DesubroutineINLOZD leestallereerstdecommunicatiefileDOORGAAN.DAT
in.Afhankel'ijkvandecode indeze filewordthetsimulatiegedeelte
voortgezetofmeteenbeëindigddoordeaanroepvandesubroutine
EINDPAGdoorECPM0D2.
BijhetverdergaanmethetprogrammawordtdefileOVERZICH.DATmetde
filenamenvandetesimulerenoverzichtfiles ingelezen.Vervolgens
wordtvooralleoverzichtfileshetsimulatiegedeelte doorlopen
(subroutinesINLOZF,LEESINenSIMBER,allemaalaangeroepenvanuit
ECPM0D2).

*(lb):

inlezen van terunnen overzichtfile

(INLOZF)

naam:
INLOZF (INLezenvanterunnenOverZichtFile)
funktie:inlezenvanterunnenoverzichtfile.
input: filenaamvanterunnenoverzichtfile
output:
DesubroutineINLOZFleestdetesimulerenoverzichtfile in.Hierbij
wordtgebruikgemaaktvandesubroutinesINLDATenINLMAT.Ditzijn2
subroutinesdievoornamelijk inhetinvoergedeeltevanhetmodelworden
gebruiktendaaromwordenbeschreven indeelverslaglb"Documentatie
invoergedeelte".Huncodeszijnresp.3.6.1 en3.6.2.
2.3.2.Inlezenvandatafileseninitialisatievanoutputfiles

*(2): inlezen

datafiles

en initialisatie

outputfiles

(LEESIN)

naam:
LEESIN (LEESdatafile inenINitialiseer outputfile)
funktie: inlezenvanopgegevendatafilesmetklimaatgegevensen
overigegegevensvoorsimulatie,eninitialisatievan
outputfiles.
input:
output:
DesubroutineLEESINroept12anderesubroutinesaan.Desubroutine
INLKF(2.1)leesthetklimaatbestand in,subroutineINLGEW(2.2)de
gewasgegevens,subroutine INLC02 (2.3)degegevensvoorde
C02-setpointbepaling ensubroutineINLSCH (2.4)deschermgegevens.De
subroutinesINLREST (2.5a),INLSIM (2.5b),INLVAL (2.5c)enINLGEVOEL
(2.5d)lezendeoverigeparameters.Vervolgenswordendoorde
subroutineCONMAT (2.6)dematricesmetklimaatregelinstellingennaar
elkaarovergeschreven.
Voorhetsamenstellenvandeextensie-aanduidingvandefilenamenvan
deoutputfiles steltdesubroutineRUNOVER (2.7)hetrunnummersamen.
DaarnawordtdoordesubroutineWRITSUM (2.8)debelangrijkstedelen
vandeingelezenfilesnaareenoutputfilealseensoortlogboek
weggeschreven.TotslotwordendoordesubroutinesINOUTP (2.9),INOUTA
(2.10),INOUTU (2.11)enINOUTT (2.12)deoutputfilesgeopenden

geïnitialiseerd.
DesubroutineLEESINgeeftophetbeeldscherm aanmetwelkonderdeel
vanhetinlezeneninitialiserenhetprogrammabezigis.
*(2.1):

inlezen

klimaatfile

(ISLKF)

INLKF (INLezenKlimaatFile)
naam:
funktie: inlezeninarrayvanbestandmetklimaatgegevensvan
opgegevenperiode
input:
output:
common: filenaamvanklimaatbestand
simulatieperiode
ingelezendatavanklimaatbestand
DesubroutineINLKFleestdeklimaatgegevensvandeopgegevenperiode
vanhetgekozenklimaatbestandin.
Bijeenherhaalde runmethetsimulatiegedeelte controleert INLKFof
nietopnieuwhetzelfdebestandendezelfdeperiodevandatbestandmoet
wordeningelezen.OpeenPCneemthetinlezenenige tijdinbeslag.
*(2.2):

inlezen

gewasgegevens

(INLGEW)

INLGEW (INLezenGEWasgegevens)
naam:
funktie: inlezengewas-enteeltgegevens
input:
output:
common: opgegevenfilemetgewas-enteeltgegevens
gewas-enteeltgegevens
DesubroutineINLGEWleestdegewas-enteeltgegevens in.Dezegegevens
staanindatafiles.Degegevensbestaanuitverdelingvande
aangemaaktedrogestofoverdegroeiperiodevandevruchten,fractievan
aangemaaktedrogestofnaarvruchten,drogestofgehaltevanvruchten,
LAI,enbegin-eneindevanteelt-enoogstperiode.
*(2.3):

inlezen

C02-regelinstellingen

(INLC02)

naam:
INLC02 (INLezenC02-regelinstellingen)
funktie:inlezenvanC02-regelinstellingenvoorC02-strategie,
C02-streefwaardekanwordenbepaalddoor:
-windsnelheid;
-ventilatievoud;
-raamstandmetwindcorrectie;
-volgensecon.optimalisatie.
input:
output:
common: C02-doseerstrategie
ingelezengegevensvoorC02-setpointbepaling
Desubroutine INLC02leestdegegevens invoordekeuzevande
strategieenvoordebepalingvandeC02-setpoints.DeC02doseerstrategiebepaaltvanwelkedatafilegegevensingelezenworden.
DatafileWIND.C02bevatgegevensvoorwindsnelheidafhankelijke
dosering,W.C02 voorventilatievoudafhankelijke dosering,RAAM.C02

voorraamstandafhankelijkedoseringmetwindcorrectie en0PT.C02voor
doseringvolgenseconomischeoptimalisatie.

*(2.4):

inlezen schermgegevens (INLSCH)

naam:
INLSCH (INLezenvanSCHermgegevens)
funktie: inlezenvanfysischekengetallenvaneigenschappenvan
gebruiktescherm inkas
input:
output:
common: opgegevenfilemetschermgegevens
fysischekengetallenvaneigenschappenvanscherm
DesubroutineINLSCHleestdefysischekengetallenvaneigenschappen
vanhetgebruikte scherm inkasin.Dezegegevensstaanineendatafile
waarvandenaam inhetinvoergedeelte isingelezen.

*(2.5):

inlezen van resterende

gegevens

Voorhet inlezenvanderesterendegegevensvoorhe
werd indeeersteversievanhetmodelalleengebru
datafileREST.DATdiedoordesubroutineINLRESTwe
(Houter,1989).Voordevalidatie iseenaantalins
voortestenaangebracht.Deze instellingenkunnenm
hetmodelwordenbinnengehaald.Dezedatafileszijn
VAL.DATenGEVOEL.DAT.Deze fileswordenresp.inge
(2.5a), INLSIM (2.5b), INLVAL(2.5c)enINLGEVOEL(
wordenbovengenoemde subroutinesbesproken.

*(2.5a):

inlezen resterende

tsimulatiegedeelte
ikgemaaktvande
rdingelezen
telmoge1ijkheden
b.v.datafilesin
REST.DAT,SIM.DAT,
lezendoorINLREST
2.5d).Hieronder

parameters (INLREST)

naam:
INLREST (INLezenRESTerendeparameters)
funktie:inlezenvanresterendeparametersvoor simulatiegedeelte
input:
output:
common: gegevensvanwarmteopslagtank,verwarmingssysteem en
voorC02-berekening
DesubroutineINLRESTleestdewaardeninvoordeaanvullende
parametersuitdedatafileREST.DAT.Dezeparameterskunnenalleen
buitenhetmodelomgewijzigdworden.

*(2.5b):

inlezen simulatie

instellingen

(INLSIM)

naam:
INLSIM (INLezenSIMulatie instellingen)
funktie:inlezenvaninstellingenvoorsimulatiegedeelte,
input:
output: inlezenvanVAL.DAT(ja/nee)
inlezenvanGEVOEL.DAT (ja/nee)
DesubroutineINLSIMleestdeinstellingeninvoorhetsimulatiegedeeltevandefileSIM.DAT,bijvoorbeeldaldannietinlezenvan
VAL.DAT,GEVOEL.DATenwegteschrijvengegevens insummaryfile.

*(2.5c):

inlezen validatie

instellingen

(INLVAL)

naam:
INLVAL(INLezenVALidatie instellingen)
funktie:inlezenvaninstellingenvoorvalidatie,
input:
output:
DesubroutineINLVALleestdeinstellingeninvoordevalidatievande
fileVAL.DAT,bijvoorbeeld aldannietinlezenvanrekeninghoudenmet
zomertijdeneventueel tegebruikengeregistreerdeklimaatinstellingen.

*(2.5d):

inlezen gegevens gevoeligheidsanalyse

(INLGEVOEL)

naam:
INLGEVOEL (INLezeninstellingenGEVOELigheisanalyse)
funktie: inlezenvangegevensvoordegevoeligheidsanalyse,
input:
output:
DesubroutineINLGEVOELleestdeinstellingenvoorhetuitvoerenvan
gevoeligheidsanalysesvandedatafileGEVOEL.DAT.

*(2.6):

conversie matrices met klimaatregelinstellingen

(CONMAT)

naam:
CONMAT (CONversieMATricesmetklimaatregelinstellingen)
funktie:conversievanmatricesmetklimaatregelsetpoints
input:
output:
common: matricesmetklimaatregelinstellingen
DesubroutineCONMATschrijftdeklimaatregelinstellingenvande
ingelezenmatrixovernaar3anderematricesdieindesubroutine
SETKLIM (3.4)gebruiktworden.
*(2.7):

bepalen

van runnummer (RUNOVER)

naam:
RUNOVER (bepalenRUNnummer)
funktie:bepalenvanrunnummervoorextensievanfilenamenvan
outputfiles.
input:
output:
common: extensievanoutputfiles (runnummer)
DesubroutineRUNOVERstelteennieuwrunnummersamen.Ditnummerwordt
verwerkt indeextensievandefilenamenvandeoutputfiles.Hetnieuwe
runnummerwordtafgeleiduithetlaatstegebruikterunnummerdatdoor
desubroutineINLRUN (2.7.1)wordtingelezen.
Hetrunnummerbestaatuiteenletter (A-Z)gevolgddooreen2-cijferig
getal (00-99).Bijelkenieuwerunvanhetmodelwordthetrunnummer
opgehoogdvolgensdevolgorde:A00 ...A99,B00 ...Z99,A00etc.
Nadathetnieuwenummerisbepaald,wordtditweggeschrevendoorde
subroutineWEGRUN (2.7.2).

*(2.7.1):

inlezen

van laatste

runnummer (INLRUN)

naam:
INLRUN (INLezenvanRUNnummer)
funktie: inlezenvanhetlaatsterunnummer
input:
output: letter-engetalgedeeltevanrunnummer
DesubroutineINLRUNleesteenlettereneen2-cijferig getal invanuit
dedatafileRUN.DAT.UitdezedatasteltdesubroutineRUNOVER (2.7)
hetnieuwerunnummersamenvoordeextensievandefilenamenvande
outputfiles.
*(2.7.2)

: wegschrijven

van runnummer (WEGRIJN)

naam:
WEGRUN (WEGschrijvenvanRUNnummer)
funktie:wegschrijvenvanhetnieuwerunnummer
input: letter-engetalgedeeltevanrunnummer
output:
DesubroutineWEGRUNschrijfthetrunnummeralseenlettereneen
2-cijferig getalwegnaardedatafileRUN.DAT.Ditrunnummerkanbij
eenvolgenderunvanhetmodelopnieuwingelezenwordendoorde
subroutineINLRUN (2.7.1).

*(2.8):

wegschrijven

van samenvatting

van overzichtfile

(WRITSUM)

naam:
WRITSUM (wegschrijvenvansamenvattingvanfile)
funktie:wegschrijvenvansamenvattingvanoverzichtfile enandere
filesnaaroutputfileSUM.runnummer.
input:
output:
common: ingelezenoverzichtfile
settingsvoorwegteschrijvenonderdelen
DesubroutineWRITSUMzorgtervoor,datdebelangrijkste delenvan
verschillende filesmetparameterseninstellingenvoorhet
simulatiegedeelte endelenvandeoverzichtfile indefile
SUM.runnummer (SUMvanSUMmary)wordenweggeschreven.Dezefiledient
alseen"logboek",zodatvaneengegevenoutputfileachterhaaldkan
wordenwatdeuitgangspuntenvoordesimulatiezijngeweest.
Dewegteschrijvenonderdelenkunnenwordenopgegevenindefile
SIM.DATdiealeerderdoordesubroutineINLSUM (2.5b)isingelezen.
Voorhetwegschrijvenvanoverzichtfilewordtgebruikgemaaktvande
subroutineWRITDATenWRITMATvanhetinvoergedeelte (codesresp.
3.8.3.1en3.8.3.2).

9-

*(2.9):

initialisatie

outpucfile

Pxx.xxx (INOUTP)

naam:
INOUTP (INitialisatieOUTputfilePxx.xxx)
funktie:initialisatievanoutputfilesmetgemiddeldenencumulatieven
overeenbepaaldeperiode (outputfilesvantypeP,Pvan
Periode).
input:
output:
common: overzichtvanteopenenoutputfilesvantypeP
periodenbinnendagwaarovergem.berekening
DesubroutineINOUTPinitialiseertdeoutputfilesvanhettypeP
(Pxx.xx).Dezeoutputfilesbevattengemiddeldenencumulatievenvan
verschillendevariabelenoverdeoptegevenperiode (aantaldagen).In
hetinvoergedeelte isbepaaldwelkevande12outputfilesvandittype
geopendmoetenworden.Deinitialisatiebestaatuithetopenenvande
outputfilesdoordesubroutineOPENOF (2.13)enhetplaatsenvaneen
headingbovenaandeoutputfilesdoordesubroutineKOPOUT (2.14).
Vanenkelevariabelenkunnengemiddeldenoverbepaaldeperiodenvande
dagwordenberekend.Deopgegevenperiodenvandedagstaaninde
datafileTIJDOUT.DAT,diedoorINOUTPwordt ingelezen.Dedatain
TIJDOUT.DATkunnenalleenindedatafilezelfgewijzigdworden.

*(2.10):

initialisatie

outputfile

Axx.xxx (INOUTA)

INOUTA (INitialisatieOUTputfileAxx.xxx)
naam:
funktie: initialisatievanoutputfilesmetuurwaardenvanafzonderlijke
variabelen (outputfilesvantypeA,AvanAfzonderlijke var.).
input:
output:
common: overzichtvangeopendeoutputfilesvantypeA
DesubroutineINOUTAinitialiseertdeoutputfilesvanhettypeA
(Axx.xxx).Indezeoutputfileswordendagoverzichtenmetuurgegevens
vanafzonderlijkevariabelenweggeschreven.
AllereerstleestINOUTAvandatafileOUTA.DATin,welkeoutputfilesvan
hettypeAgeopendmoetenworden.Dezedatafilekanalleenbuitenhet
programmaomgewijzigdworden.VervolgensopentdesubroutineOPENOF
(2.13)deoutputfilesenplaatstdesubroutineKOPOUT (2.14)headings
bovenaandeoutputfiles.

*(2.11):

initialisatie

naam:
funktie

INOUTU(INitialisatieOUTputfileUxx.xxx)
initialisatievanoutputfilesmetuurwaardenvaneenaantal
variabelen (outputfilesvantypeU,UvanUurwaarden).

input:
output:
common:

outputfile

Uxx.xxx (INOUTU)

overzichtvangeopendeoutputfilesvantypeU

DesubroutineINOUTUinitialiseertdeoutputfilesvanhettypeU
(Uxx.xxx).Indezeoutputfileswordenuurgegevensvanverscheidene
variabelenweggeschreven.
AllereerstleestINOUTUvandatafileOUTU.DATin,welkeoutputfilesvan
hettypeUgeopendmoetenworden.Dezedatafilekanalleenbuitenhet
programmaomgewijzigdworden.VervolgensopentdesubroutineOPENOF

10(2.13)deoutputfilesenplaatstdesubroutineKOPOUT (2.14)heading«
bovenaandeoutputfiles.

*(2.12):

inicialisacie

outpucfile

Txx.xxx (INOUTT)

naam:
INOUTT (INitialisatieOUTputfileTxx.xxx)
funktie: initialisatievanoutputfilesmettestoutputvanverscheidene
subroutines (outputfilesvantypeT,TvanTesten),
input:
output:
common: overzichtvangeopendeoutputfilesvantypeT
DesubroutineINOUTT initialiseertdeoutputfilesvanhettypeT
(Txx.xxx). Indezeoutputfileswordttestoutputvanverscheidene
subroutinesweggeschreven.
Allereerst leestINOUTTvandatafileOUTT.DAT in,welkeoutputfilesvan
hettypeTgeopendmoetenworden.Dezedatafilekanalleenbuitenhet
programmaomgewijzigdworden.VervolgensopentdesubroutineOPENOF
(2.13)deoutputfilesenplaatstdesubroutineKOPOUT (2.14)headings
bovenaandeoutputfiles.

*(2.13):

openen van outputfile (OPENOF)

naam:
OPENOF (OPENenvanOutputFile)
funktie:openenvanoutputfile.Hierbijwordtgecontroleerdofmax.
aantalteopenenfilesnietoverschredenwordt,
input: filenaam
unitnummer
kodevoorstatusvanopeningvanfile
output:
common: aantalgeopendeenmax.teopenenfiles
DesubroutineOPENOFverzorgthetopenenvanoutputfiles.Hierbijwordt
gecontroleerdofhetmaximumaantalteopenenoutputfilesniet
overschredenwordt.Voordefeitelijkeopeningvandeoutputfileswordt
desubroutineOPENFL (interactievemodule)aangeroepen.

*(2.1U): plaatsen

van heading boven outputfile (KOPOUT)

KOPOUT (plaatsenvanheading (KOP)bovenOUTputfile)
naam:
funktie: plaatsenvanheadingbovenoutputfile
naamvanfilemetheading
input:
unitnummer
output:
DesubroutineKOPOUTplaatsteenheading (kop)bovendegeopende
outputfile.Detekstvandeheadingstaatineendatafile,waarvande
filenaamalsinputaanKOPOUTismeegegeven.

-LL2.3.3.Simulatieberekeningen enwegschrijvenvanresultaten

*(3):

simulatieberekeningen

en wegschrijven

resultaten

(SIMBER)

naam:
SIMBER (SIMulatieBERekeingen)
funktie:uitvoerenvansimulatieberekeningenenwegschrijvenvan
resultaten
input:
output:
common: ingelezenuitgangssituatie (overzichtfile)
DesubroutineSIMBERvoertuurlijksesimulatieberekeningenuitvoorde
opgegevenuitgangssituatie, -periodeenmetdeopgegevendatafiles
(vastgelegd iningelezenoverzichtfile).Deresultatenworden
wegschreven indeeerdergeopendeoutputfiles.
DeSIMBERroeptdaarbijdevolgendesubroutinesaan:
voorafaanberekeningen:
*(3.1): initialisatievanparameters (INITPAR,INITSO.GEWJR)
berekeningenbeginvandag:
*(3.2):berekeningzonsopkomsten-ondergang (ZONBER)
*(3.3):bepalinggewasgroeikengetallenvoordag(GEWDAG)
berekeningenvoorelkuurvandag:
*(3.4):berekening setpointsklimaatregeling (SETKLIM)
*(3.5):berekeningstralinginkas,absorptiedoorgewasen
stomataireweerstand (RADIN)
*(3.6):berekeningenvoorafaanfysischgedeelte (PREFYS)
*(3.7):berekeningkasklimaat (fysischgedeelte;FYSKAS)
*(3.8):berekeningennafysischgedeelte (POSTFYS)
*(3.9):berekeningbodemtemperatuur (BERSOIL)
*(3.10) berekeningC02-setpoint (SETC02)
*(3.11) berekeningwarmte-enC02-voorziening(WARMC02)
*(3.12) uurresultaten (RESUUR)
berekeningenaaneindvandag
*(3.13):berekeningkg-produktie (KGPROD)
*(3.14):dagresultaten (RESDAG)
berekeningenaaneindvansimulatieperiode
*(3.15):eindresultaten (RESEIND)
DaarnaastroeptSIMBERdrieaanvullendesubroutinesaan,INLVAL1,
INLVAL2enZWTIJD (resp.3.16,3.17en3.18)dievoorgevoeligheidsanalysesenvalidatierunswordengebruikt.
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BijhetuitvoerenvandesimulatieberekeningengeeftdeSIMBERophet
beeldscherm aanhoeverdesimulatieszijngevorderd.
Indetail:

*(3.1):

initialisatie

van parameters (INITPAR,INITSO,GEWJR)

Punt (3.1)wordt inSIMBER (3)meteenopgesplitst in3deelaanroepen:
*(3.1-1) initialisatievanparameters (INITPAR)
*(3.1-2) initialisatievantemperatuurvanbodemlagen (INITSO)
*(3.1-3) invullenvanarraysmetgegevensovergewas-envruchtgroei
overgeheeljaar (GEWJR)

*(3.1-1):

initialisatie

van parameters (INITPAR)

naam:
INITPAR (INITialisatievanPARameters)
funktie:initialisatievanparametersvoor simulatiegedeelte
input:
output: warmtecapaciteittank
initiëlewarmteinhoudtank
aanwezigheidvanverwarmingsketel
warmtecapaciteit verwarmingssysteem
initiëletemperatuurvanbuizen
initiëleC02-concentratie inkas
common: ingelezenuitgangssituatie (overzichtfile)
DesubroutineINITPAR initialiseerteengrootaantalparametersdievan
belangzijnvoordeberekeningen inSIMBER (3).VoordeoverzichtelijkheidvanSIMBERzijndezeinitialisatiesgegroepeerd inINITPAR.

*(3.1-2):

initialisatie

van temperatuur van bodemlagen (INITSO)

naam:
INITSO (INITialisatie temperatuurbodemlagen)
funktie:initialisatievantemperaturenvanbodemlagenaanhet
beginvansimulatieperiode
input: dagnummer
output: temperatuurvan5bodemlagen
common: klimaatregelinstellingen
DesubroutineINITSOleidtdeinitiëletemperaturenvandebodemlagen
afuitdeklimaatregelinstellingenvandeeerstedagvande
simulatieperiode.

*(3.1-3):

invullen van arrays met gegevens over gewas- en
over geheel jaar (GEWJR)

naam:
GEWJR (GEWasgroeiJaaR)
funktie:bepalinggegevensvoorgewas-envruchtgroeioverjaar
(invullenvanarray)
input:
output:
common: teelt-engewasgegevens
arraymetgewas-envruchtgroeigegevens

vruchtgroei
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DesubroutineGEWJRbepaaltuitdeingelezenteelt-engewasgegevens
voorelkedagofereengewasinkasstaat,ofergeoogstwordtenwat
hetdrogestofgehaltevandegeoogstevruchten,assimilatenverdeling,
groeiduurenLAIis.Dezegegevenswordenweggeschreven ineenarray.
Bijhetselecterenvandegegevensvooreenbepaaldedagwordtgebruik
gemaaktvandesubroutineGEWPAR (3.1-3.1).

*(3.1-3.1):

bepaling

gewasparameters

(GEWPAR)

GEWPAR (bepalingGEWasPARameters)
naam:
bepaling
vangewasparametersbijopgegevendagnummer
funktie:
dagnummer
input:
gewasgegevens
codevoorgewasparameter inmatrix
output: gewasparameter
DesubroutineGEWPARselecteertuitmatrixmetgewasparametersde
waardevandegewasparameterdiehoortbijopgegevendagnummer.Het
verloopvandezegewasparameterwordtbeschrevendoorwaardenbij
verschillende dagnummers.Tussen2dagnummerswordtgeïnterpoleerd.
*(3.2):

berekening

zonsopkomst

en -ondergang (ZONBER)

naam:
ZONBER (BERekeningZONsopkomsten-ondergang)
funktie:berekeningvanzonsopkomsten-ondergang
input: dagnummer
output: tijdstipzonsopkomst
tijdstipzonsondergang
intermediairevariabelenm.b.t.zonnestand
buitenaardsestraling
declinatie
max.globalestralingbuitenkas
Voorberekeningvandesetpointsvoordeklimaatregeling zijnde
tijdstippenvanzonsopkomsten-ondergangvanbelang.Eensperdag
wordendietijdstippenvoorNederlanddoordesubroutineZONBER
berekend.
Daarnaastwordendeindeoutputgenoemdevariabelenbepaalddievan
belangzijnvoordeberekeningvandestralingopeenbepaaldtijdstip
opdedag.
*(3.3):

bepaling

gewasgroeikengeCallen

voor dag (GEWDAG)

GEWDAG (GEWasgroeiDAG)
naam:
bepaling
vandagelijksegegevensvanvruchtgroeiduur,
funktie:
assimilatenverdeling intijd,fractievandrogestofnaar
vruchtenenLAI.
dagnummer
input:
output: fractiedrogestofnaarvruchten
drogestofgehalte invruchten
leafareaindex
assimilatenverdelingovergroeiduur
array
metgewas-envruchtgroeigegevens
common:
gewasafhankelijkeverdelingvanassimilaten intijd
gewasgegevens

14DesubroutineGEWDAGbepaaltvoordeopgegevendagdeLAIenenkele
kengetallendienodigzijnvoordeberekeningvandekg-produktie.
VerderberekentGEWDAGdeassimilatieverdeling overdegroeiduurvande
vruchten.
*(3.U):

berekening

setpoints

klimaatregeling

(SETKLIM)

naam:
SETKLIM (SETpointsKLIMaatregeling)
funktie:berekeningvansetpointsvoorklimaatregeling
input: dagnummer
tijdstipopdag
globalestraling (buitenkas)
tijdstipzonsopkomst
tijdstipzonsondergang
windsnelheid
temperatuurbuitenlucht
max.stralingsniveaubuiten (theoretisch)
output: setpointvoorverwarming
setpointvoorventilatie
ventilatietraject (P-bandvoorventilatie)
max.raamstand
min.raamstand
min.buistemperatuur (aanvoerleiding)
wel/niet teeltinkas
openingstoestandscherm
common: klimaatregelinstellingen
Desubroutinevoordeklimaatregeling,SETKLIM,bepaaltdesetpoints
voorverwarmings-enventilatietemperatuur,ventilatietraject,minimum
buistemperatuur,minimumenmaximumraamstandenstandvanhetscherm
alsfunktievaningesteldeklimaatregelinstellingen.
Desetpointskunnenafhankelijkzijnvanhettijdstipopdedagenin
hetjaar,envandebuitencondities (temperatuur,windsnelheid,
straling).BijdeberekeningenmaaktSETKLIMveelvuldiggebruikvande
interpolatiefunkties LINTPOL (3.4.1)enINTPOL (3.7.11).
*(3.â.l):

interpolâtiefunktie

(LINTPOL)

naam:
LINTPOL (INterPOLatieLimiet)
funktie:interpolatievany-waarde tussen2opgegeven(x,y)-paren.
Bijextrapolatiey-grenswaardenemen,
input: 2(x,y)-paren
x-waarde
output: geïnterpoleerde y-waarde
DefunktieLINTPOLberekentdey-waardebijopgegevenx-waardedoor
lineaire interpolatie tussentwee (x,y)-paren.Indiendex-waarde zois
datgeëxtrapoleerdmoetworden,wordteenvandey-grenswaarden
genomen.Voordeinterpolatie tussende2parenwordtdefunktieINTPOL
(3.7.11)aangeroepen.
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*(3.5):

berekening straling
in kas, absorptie
en stomataire
weerstand (RADIN)

door gewas en bodem,

naam:
RADIN (RADiationINkas)
funktie:berekeningvanstralingsniveau inkas,opgaussischehoogten
ingewasenopbodem,enstomataireweerstand.
input: tijdstipopdag
globalestraling (buitenkas)
intermediairevariabelenm.b.t.zonnestand
buitenaardse straling
declinatie
leafareaindex
output: globalestraling inkas
matrixmetgeabs.PARopverschillendehoogteningewas
geabsorbeerdestralingdoorbodem
geabsorbeerde stralingdoorkasinhoud
stomataireweerstand
DesubroutineRADINberekentallereersthetstralingsniveau indekas,
waarbijonderscheidwordtgemaakt indiffuseendirectestraling.
HiervoorberekentdesubroutineSUNPOS (3.5.1)depositievandezonen
defunktieFRACTION (3.5.2)defractiediffusestraling inde
buitenstraling.Hierbijwordtgebruikgemaaktvandeatmosferische
transmissiedieberekend isuitdebuitenaardse straling,dezonnestand
endeactueleglobalestraling.
VervolgensberekentdesubroutineTRANSS (3.5.3)detransmissievan
directestralingdoorhetkasdekbijgegeventransmissievandiffuse
stralingendeoriëntatievankas.Bijdeberekeningvandediffuseen
directestralingsniveausbovenhetgewaswordtrekeninggehoudenmetde
eventueleaanwezigheidvaneenschermindekas.
VervolgensberekentdesubroutineRADGEW (3.5.4)uithetstralingsniveaubovenhetgewasdegeabsorbeerdestralingdoorgewas (opdiverse
gewashoogte t.b.v.fotosyntheseberekening)enbodem.Totslotberekent
desubroutineSTOMRS (3.5.5)destomataireweerstand.
*(3.5.1):

berekening

van zonnestand

(SUNPOS)

SUNPOS (POSitievanzon)
naam:
berekening
vanpositievanzonvoorgegeventijdstip
funktie:
intermediaire
variabelenm.b.t.zonnestand
input:
declinatie
tijdstip
output: zonshoogte
azimutzon
sinuszonshoogte
DesubroutineSUNPOSberekentvoorhetopgegeventijdstipdepositie
vandezonuitgedrukt indevariabelenzonshoogteenazimut.

- Lb -

*(3.5.2):

berekening

diffuse

straling

(FRACTION)

naam:
FRACTION (FRACTIediffuse straling)
funktie:berekeningvanfractiediffuus inglobalestralingbuitenkas
input: sinuszonshoogte
atmosferische transmissie
output: fractiediffusestraling
DefunktieFRACTIONberekentdefractiediffuus inglobalestraling
buitendekasuithetverband tussenuurlijksewaardenvan
atmosferische transmissie enuurlijksewaardenvanfractiediffuus.
*(3.5.3):

berekening

transmissie

kasdek

(TRANSS)

TRANSS (TRANSmissiekasdek)
naam:
funktie: berekeningvantransmissievandirecte stralingdoorkasdek
azimut (verschil inazimuttussenzonenkas)
input:
zonshoogte
transmissiediffusestraling
output: transmissiedirectestraling
DesubroutineTRANSSberekentdetransmissievandirectestralingvoor
eenkaswaarvandetransmissievandiffusestralinggegevenis.Dit
gebeurtm.b.v.interpolatieofextrapolatievandegegevensvan
transmissievoordirectestraling (bijbepaaldezonnestand)vaneenkas
met63%eneenkasmet71%transmissievandiffusestraling.
*(3.5.4):

berekenen

absorptie

straling

door gewas (RADGEW)

RADGEW (straling inGEWas)
naam:
funktie: berekeningvangeabsorbeerde globalestralingenPARdoor
gewasendoorbodem
input:
diffuseendirectPARbovengewas
diffuseendirectNIR (nabijinfrarood)bovengewas
sinuszonshoogte
leafareaindex
output: geabsorbeerde globalestralingdoorgewas
geabsorbeerde globalestralingdoorbodem
matrixmetgeabsorbeerdePARopverschillendehoogteningewas
DesubroutineRADGEWberekentdegeabsorbeerdedirecteendiffusePAR
(fotosynthetischactievestraling)opdiversegewashoogten.Deze
gegevenswordenweggeschrevenineenmatrixzodateldersinhetmodel
desubroutineGEWAS (3.11.7)daardegewasfotosyntheseuitkan
berekenen.
Verderwordtvoordeenergiebalansvandekasdetotaalgeabsorbeerde
globalestralingdoorgewasendoorbodemberekend.Bijalleabsorptieberekeningenwordtrekeninggehoudenmetdereflectievanglobale
stralingdoorgewasenbodemoppervlak (bedektmetwitfolie).

17*(3.5.5):

berekening

stomataire

weerstand

(STOtiRS)

naam:
STOMRS (berekeningSTOMataireweerstand)
funktie:berekeningvanstomataireweerstandalsfunktievanglobale
stralingbovengewas,
input: globalestralingbovengewas
output: stomataireweerstandvanbladeren
DesubroutineSTOMRSberekentdestomataireweerstandalsfunktievan
deglobalestralingbovenhetgewasvolgensMarcelis (1987).Hierbij
wordtdeinvloedvandewaterstatusvanhetgewasbuitenbeschouwing
gelaten.
*(3.6):

berekeningen

vooraf

aan fysisch

gedeelte

(PREFYS)

naam:
PREFYS (berekeningvoorafaanFYSKAS)
funktie:berekenenvandelaagstmogelijkebuistemperatuurende
daarbijbehorendeafkoeling
input: buistemperatuurvanvorigetijdstip
buistemperatuurnamogelijkeafkoeling
min.aanvoerbuistemperatuur
warmtecapaciteitbuizen
aanwezigheidvanverwarmingsketel
periode tussen2simulatietijdstippen
output: gesteldebuistemperatuur
afkoelingswarmtefluxbuizen -kasinhoud
afkoelingswarmtefluxbuizen -bodem
min.buistemperatuur (gemiddeldvanaanvoerenretour)
DesubroutinePREFYSberekentvoorafgaandaanFYSKAS (3.7)delaagst
mogelijkebuistemperatuur.Hierbijwordtrekeninggehoudenmetde
afkoelingvandebuizensindshetvoorafgaande tijdstipenhetsetpoint
voorminimumbuistemperatuur.Hieruitvolgtookeenmogelijke
afkoeling,waarvanwordtaangenomendatdietengoedekomtaande
kasinhoudendebodemophettijdstipwaarvoordeberekeningenworden
uitgevoerd.Vandezewarmtegaathetgrootstedeelnaardekasinhouden
eengeringdeelnaardebodem.
Bijgebruikvanheteluchtverwarming speeltdeafkoelingvanhet
verwarmingssysteem geenrol.Ookkandangeenminimumbuistemperatuur
wordeningesteld.

-18*(3.7):

berekening

kasklimaat

(fysisch

kasmodel:

FYSKAS)

naam:
FYSKAS (FYSischKASmodel)
funktie:berekeningvankasklimaat,luchtuitwisselingssnelheid en
warmtebehoeftebijgegevenbuitencondities,buisteraperatuur,
min.raamstandentemperatuursetpoints.
input: globale stralingbuitenkas
globale straling inkas
windsnelheid
temperatuurbuitenlucht
dampdrukbuitenlucht
setpointverwarming
setpointventilatie
heme1temperatuur
temperatuurverwarmingsbuizen
bandbreedteventilatie
min.raamstand
max.raamstand
afkoelingverwarmingsbuizenaankasinhoud
temperatuurbodemoppervlak (vorigetijdstip)
dampdrukkaslucht (vorigetijdstip)
stomataireweerstand
geabsorbeerdeglobalestralingkasinhoud
leafareaindex
output: temperatuurkasinhoud
temperatuurkasdek
raamopeningaanloefzijde
raamopeningaanlijzijde
luchtuitwisselingssnelheid
dampdrukkaslucht
transpiratie
warmtebehoefte
Decentralesubroutinevoorhetfysischkasmodel,FYSKAS,berekentde
warmtebehoeftedienodigisomdeinhoudvandekas (kasluchtengewas)
opdegewenste temperatuur (verwarmingstemperatuur)tehoudenineen
stationaire situatie.Eenstationairesituatiewilzeggendatde
berekendewarmteuitwisselingen tussenbijvoorbeeldkasinhoudenkasdek,
entussenkasdekenbuitenluchtconstantzijn(evenwichtssituatie;
steadystatebenadering).
Bijeenstationairesituatie isdenettowarmtefluxvandekasinhoud
naardeomgevinggelijkaannul.Vooreenkaszonder (gesloten)scherm
isdezealsvolgtgedefineerd:
nettowarmtefluxkasinhoud-input -output
met:
input-instraling (globalestraling)+verwarming
output-warmteuitwisseling doorconvectie tussenkaslucht
enerzijdsenkasdek,verwarmingsbuizenenbodemanderzijds
+warmteuitwisseling doorwarmtestraling tussengewas
enerzijdsenkasdek,verwarmingsbuizenenbodemanderzijds
+warmtefluxdoorventilatie (incl.lekkage)vanvoelbare
warmte (ventilatievanlatentewarmtevraagtgeenwarmte)
+ transpiratiedoorgewas (omzettingvanvoelbarewarmtein
latentewarmte)
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Vooreenkasmetgeslotenscherm isdenettowarmtefluxvande
kasinhoudalsvolgtgedetineerd:
nettowarmtefluxkasinhoud-input -output
met:
input-instraling (globalestraling)+verwarming
output-warmteuitwisseling doorconvectie tussenkaslucht
enerzijdsenscherm,verwarmingsbuizenenbodemanderzijds
+warmteuitwisseling doorwarmtestraling tussengewas
enerzijdsenkasdek,scherm,verwarmingsbuizenenbodem
anderzijds
+warmtefluxdoorventilatievanvoelbarewarmtedoor
scherm
+ transpiratiedoorgewas (omzettingvanvoelbarewarmtein
latentewarmte)
Bijdeberekeningvandenettowarmtefluxvandekasinhoudvaneenkas
metofzonderschermisveronderstelddat:
-detemperatuurvankasluchtengewasaanelkaargelijkzijn,
aangeduidmettemperatuurkasinhoud;
-hetgewasvollediggeslotenisvoorwarmtestraling,d.w.z.dater
geenwarmtestralingsuitwisseling plaatsvindttussenobjecten
benedenhetgewas (buizenenbodemoppervlak)enbovenhetgewas
(kasdek,scherm);
-bijdeberekeningvandewarmtefluxvandekasinhoudnaarde
boderagerekendwordtmetdetemperatuurvandebodemoppervlak
vanhetvoorafgaandetijdstip;
-bijdeberekeningvandekasdektemperatuurgerekendwordtmetde
dampdrukinkasvanhetvoorafgaandetijdstip;
-deeventueleafkoelingvanhetverwarmingssysteemvolledig inhet
uurvrijkomtwaarvoordeberekeningenwordenuitgevoerd (gemiddeld
eenconstanteafkoelingsflux);
-eerstdeluchtramenaandelijzijdevollediggeopendmoetenzijn,
voordatdeluchtramenaandeloefzijdegeopendkunnenworden;
-bijeenschermdedampdrukonderenbovenhetschermaanelkaar
gelijkzijn(bijberekeningvanvochttransportnaarbuitenwordt
dedampdrukbovenhetschermwelberekend);
-bijcondensvormingopeenschermgeenwarmtevrijkomt.
Allereerstwordtdenettowarmtefluxvandekasinhoudberekendbijeen
temperatuurvandekasinhoudgelijkaanhetverwarmingssetpoint.Indien
denettowarmtefluxnegatiefis,moethetverwarmingssysteemzorgen
voordeaanvoervanextrawarmte.
Bijeenpositievenettowarmtefluxisdetemperatuurvandekasinhoud
hogerdanhetverwarmingssetpointeneventueelzelfshogerdanhet
ventilatiesetpoint.Indevolgende iteratiewordtdeveronderstelde
temperatuurvandekasinhoudverhoogdenwordtopnieuwdenetto
warmtefluxberekend.Detemperatuurvandekasinhoudeneventueelde
raamstandwordennetzolangbijgesteld toteennegatievenetto
warmtefluxwordtberekend.Danisdetemperatuurvandekasinhoudte
hoogverondersteld.D.m.v.interpolatiewordtdandetemperatuurvan
kasinhoud,temperatuurvankasdek,dampdrukvankasluchten
luchtuitwisselingssnelheidbepaaldbijnettowarmtefluxgelijkaannul.
TotslotberekentdesubroutineRMSTAND (3.7.5)deraamstandenaanlijenloefzijdeuitdeluchtuitwisselingssnelheidbijstationaire
evenwicht.
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berekeningvandestomatairegeleidbaarheid.Dezeparameter isnodig
voordeberekeningvandetranspiratie.
VerdermaaktFYSKASgebruikvangeabsorbeerde globalestralingdoorhet
gewas (berekend inRADGEW, 3.5.4).
Inhetmodelwordtuitgegaanvaneenbepaaldebuistemperatuureneen
berekendemaximaleafkoelingvandebuizeninhetafgelopenuur
(voorafgaand'aanFYSKASberekenddoorPREFYS,3.6).Dezeafgestane
warmtevandebuizenkomttengoedeaandekasinhoud.Bijhetaanhouden
vaneenminimumbuistemperatuur isdegroottevandewarmteaanvoervan
debuizenteberekenen.Dezefluxmaaktdeeluitvandenetto
warmtefluxvandekasinhoud.Daardoorzaldetemperatuurvande
kasinhoudeerderdeventilatietemperatuurbereiken.Bijhethanteren
vaneenminimum raamstandzaldewarmteafvoerdoorventilatiegroter
worden,waardoordewarmtebehoeftezaltoenemen.
Vooreenkasmeteenschermwordtbijdeuiteindelijkeberekende
temperatuurvandekasinhoudbepaaldofdaadwerkelijkcondensvormingis
opgetreden.DitwordtberekenddoordesubroutineCONSCH (3.7.2.7). Een
natschermkanpasweerdroogwordenalshetgeopendis.
Voorelkeberekeningvandenettowarmtefluxvandekasinhoudwordtde
subroutineNWIN (NettoWarmtefluxkasINhoud,3.7.1/2)aangeroepen.

*(2 .7.1/2):

berekening netto warmteflux kasinhoud (NWIN)

naam:
NWIN (berekeningvanNettoWarmtefluxkasINhoud)
funktie:aanroepvansubroutinedieberekeninguitvoertvan
nettowarmtefluxvankasinhoudbijgegevenbuitencondities,
gestelde temperatuurvankasinhoud,raamstand,buistemperatuur
enbodemtemperatuur.
input: globalestralingbuitenkas
globalestraling inkas
windsnelheid
hemeltemperatuur
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasinhoud
temperatuurverwarmingsbuizen
raamopening loefzijde
raamopeninglijzijde
dampdrukbuitenlucht
dampdrukkaslucht (vorigetijdstip)
afkoelingverwarmingsbuizenaankasinhoud
temperatuurbodemoppervlak (vorigetijdstip)
geabsorbeerde globalestralingkasinhoud
geleidingscoefficientvoorwaterdampdiffusie (transpiratie)
output: dampdrukkaslucht
nettowarmtefluxkasinhoud
temperatuurkasdek
luchtuitwisselingssnelheid
Deberekeningvandenettowarmtefluxvindtplaatsdoor2subroutines,
NWINZS (3.7.1)enNWINMS (3.7.2).DesubroutineNWINZS (Netto
WarmtefluxkasINhoudZonderScherm)wordtgebruiktindesituatie
waarinzichgeenscherm indekasbevindtofwaarinhetschermgeopend
is.DesubroutineNWINMS (NettoWarmtefluxkasINhoudMetScherm)wordt
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gebruikt bij een gesloten scherm inkas.Vanuit FYSKASwordt NWIN
aangeroepen.Vervolgens wordt vanuit NWIN, afhankelijk van al dan niet
de aanwezigheid van een gesloten scherm, NWINMS ofNWINZS aangeroepen.
De subroutines dievanuit NWINZS enNWINMS worden aangeroepen, komen in
grote lijnenmet elkaar overeen. Daarom worden allereerst de
subroutinesbesproken inde situatie van geen scherm inkas. Daarna
worden de subroutinesvoor de situatie met scherm besproken en worden
tevens deverschillen tussen de subroutines inde situatie zonder en
met scherm toegelicht.

*(3.7.1):

berekening

netto

warmteflux

kasinhoud

zonder scherm (NWINZS)

NWINZS (berekeningNettoWarmteflux kasINhoud Zonder Scherm)
naam:
funktie: berekening vannetto warmteflux van kasinhoud bij gegeven
buitencondities, gestelde temperatuur van kasinhoud,
raamstand,buistemperatuur enbodemtemperatuur.
globale straling buiten kas
input:
windsnelheid
heme11emperatuur
temperatuur buitenlucht
temperatuur kasinhoud
temperatuur verwarmingsbuizen
raamopening loefzijde
raamopening lijzijde
dampdruk buitenlucht
dampdruk kaslucht (vorige tijdstip)
afkoeling verwarmingsbuizen aan kasinhoud
temperatuur bodemoppervlak (vorige tijdstip)
geabsorbeerde globale straling kasinhoud
geleidingscoefficient voorwaterdampdiffusie (transpiratie)
output: dampdruk kaslucht
nettowarmteflux kasinhoud
temperatuur kasdek
luchtuitwisselingssnelheid
Inde subroutine NWINZSworden deverschillende warmtefluxen van en
naar dekasinhoud berekend. De subroutineKASDEK (3.7.1.1)berekent het
warmteverlies viahetkasdek (warmtestraling, convectie en
condensatie). Uit devochtbalans van de kasinhoud, berekend door
subroutineVOCHTHH (3.7.1.3), volgt de transpiratie en daarmee de
omzettingvanvoelbare warmte in latente warmte. De subroutine WARMPIJP
(3.7.8)berekent dewarmteafgite van debuizen aande kasinhoud bij
gegevenbuistemperatuur en temperatuur vankasinhoud. Voor de
werkelijke afgifte van debuizenwordthet maximum genomenvan de door
WARMPIJP (3.7.8)berekende fluxendeberekende afkoeling. Hiermee
wordthetwarmtebufferende effectvanhetverwarmingssysteem
nagebootst. Tenslotte wordt door de subroutineWARMSO (3.7.9)de
warmteafgifte van debodem aandekasinhoud berekend. Uit bovenstaande
berekeningenvolgt denettowarmtefluxvan de kasinhoud.
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*(3.7.1.1):

berekening

temperatuur

kasdek (KASDEK)

naam:
KASDEK (berekening temperatuurKASDEK)
funktie:berekeningvantemperatuurvankasdekenvan
warmteuitwisseling tussenkasinhoudenkasdek.
input: globale stralingbuitenkas
windsnelheid
hemeltemperatuur
temperatuurbuitenlucht
temperatuur kasinhoud
dampdrukbuitenlucht
output: temperatuurkasdek
warmteflux tussenkasinhoudenkasdek
Detemperatuurvanhetkasdek iso.a.bepalendvoordematevan
warmteafgiftevankasinhoudaankasdek,enwordtzelfmedebepaalddoor
dewarmteuitstralingvankasdeknaarhemelendoorconvectieve
warmteoverdrachtvankasdekaandebuitenlucht.
Detemperatuurvanhetkasdekwordtiteratiefbepaaldopgelijkewijze
alsdetemperatuurvandekasinhoud (FYSKAS,3.7).Dithoudt indatbij
verschillende temperaturenvanhetkasdekdenettowarmtefluxvanhet
kasdekwordtbepaald.Afhankelijkvanhettekenvandiewarmteflux
wordtdegesteldekasdektemperatuurverhoogdofverlaagd.Deberekening
vandenettowarmtefluxvanhetkasdekvindtplaats inNWDEK (3.7.1.2).

*(3.7.1.2):

berekening

netto

warmteflux

kasdek (NWDEK)

naam:
NWDEK (NettoWarmtefluxkasDEK)
funktie:berekeningvannettowarmtefluxvankasdek
input: globalestralingbuitenkas
windsnelheid
hemeltemperatuur
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasinhoud
temperatuurkasdek
dampdrukkaslucht (vorigetijdstip)
output: nettowarmtefluxkasdek
warmteflux tussenkasinhoudenkasdek
Denettowarmtefluxvanhetkasdekvolgtuit:
nettowarmtefluxkasdek-warmtestralingkasinhoudnaarkasdek
+ convectievankasluchtnaarkasdek
+condensatie
-warmtestralingvankasdeknaarhemel
-convectievankasdeknaarbuitenlucht
Omdatbijdeberekeningvandekasdektemperatuurdedampdrukvande
kasluchtnognietbekend is(berekeningvindtplaats inVOCHTHH,
3.7.1.3),wordtgewerktmetdedampdrukdieberekend isvoorhet
voorafgaandetijdstip.
Voordeberekeningvangroottevandewarmtestralingsuitwisselingen
(kasinhoud -kasdek;kasdek -hemel)endecondensatievochtfluxwordt
gebruiktgemaaktvandesubroutinesWRAD (3.7.6)enCONDEN (3.7.10).
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*(3.7.1.3):

berekening

van vochthuishouding

kaslucht (VOCHTHH)

naam:
VOCHTHH (VOCHTHuisHouding)
funktie:iteratieveberekeningvandampdrukvankasluchten
daarmeedetranspiratie
input: temperatuurkasinhoud
temperatuurkasdek
luchtuitwisselingssnelheid
dampdrukbuitenlucht
geleidingscoefficientvoorwaterdampdiffusie (transpiratie)
output: transpiratie
dampdrukkaslucht
Deprocessendiebijdevochthuishoudingvandekaseenrolspelenzijn
transpiratie,condensatieopkasdekenvochtafvoerdoorventilatie.Al
dezedrieprocessenzijnafhankelijkvandedampdrukvandekaslucht.
Omdataangenomenwordtdatdedampdrukvandekasluchtstationairis,
wordtdedampdrukvandekasluchtd.m.v. iteratieveberekeningbepaald
opsoortgelijkewijzealsbijdeberekeningvandetemperatuurvan
kasinhoud (FYSKAS,3.7)enkasdek (KASDEK,3.7.1.1). Dithoudt indat
bijverschillendedampspanningendenettovochtfluxvandekaswordt
bepaald.Bijstationairedampspanningisdenettovochtfluxgelijkaan
nul.Afhankelijkvanhettekenvandenettovochtfluxwordtdegestelde
dampspanningbijgesteld.Deberekeningvandenettovochtfluxvindt
plaats indesubroutineNVKAS (3.7.1.4).Bijaanvangvandeiteratieve
berekeningwordtdeverzadigdedampspanningbijkasluchttemperatuur
genomen.Deberekeningvandeverzadigdedampspanningbijgegeven
temperatuurvindtplaatsdoordefunktieVPZAD (3.7.1.7).

*(3.7.1.4):

berekening

van netto

vochtflux

(NVKAS)

naam:
NVKAS (nettovochtfluxkasinhoud)
funktie:berekeningvannettovochtfluxvankasinhoud
input: temperatuurkasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
dampdrukkaslucht
dampdrukdeficitkaslucht
dampdrukbuitenlucht
temperatuurkasdek
geleidingscoefficientvoorwaterdampdiffusie (transpiratie)
output: transpiratie
nettovochtfluxkasinhoud
Denettovochtfluxvolgtuit:
nettovochtflux-transpiratie -condensatie -afvoer (ventilatie)
Deberekeningvandecondensatiefluxvindtplaatsdoordesubroutine
CONDEN (3.7.10).Detranspiratie ishetproduktvandegeleidingscoefficient (stofoverdrachtscoefficient)voorwaterdampdiffusiemethet
dampdrukdeficitvandekaslucht.Devochtafvoerdoorventilatiewordt
bepaalddoordeluchtuitwisselingssnelheid enhetdampdrukverschil
tussenkas-enbuitenlucht.

24*(3.7.2):

berekening

netto

warmteflux

kasinhoud

met scherm (NWINHS)

NWINMS (berekeningNettoWarmtefluxkasINhoudMetScherm)
naam:
berekening
vannettowarmtefluxvankasinhoud inkasmet
funktie:
schermbijgegevenbuitencondities,gesteldetemperatuurvan
kasinhoud,raamstand,buistemperatuurenbodemtemperatuur.
globale stralingbuitenkas
input:
globalestraling inkas
windsnelheid
heme1temperatuur
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasinhoud
temperatuurverwarmingsbuizen
raamopening loefzijde
raamopeninglijzijde
dampdrukbuitenlucht
dampdrukkaslucht (vorigetijdstip)
afkoelingverwarmingsbuizenaankasinhoud
temperatuurbodemoppervlak (vorigetijdstip)
geabsorbeerdeglobalestralingkasinhoud
geleidingscoefficientvoorwaterdampdiffusie (transpiratie)
dampdruk
kaslucht
output:
nettowarmtefluxkasinhoud
temperatuurkasdek
luchtuitwisselingssnelheid
common: stralings-enventilatieeigenschappenscherm
aanwezigheidvancondensopscherm
IndesubroutineNWINMSwordenopbijna identiekewijzealsvoorde
situatiezonderscherm (inNWINZS,3.7.1)deverschillendewarmtefluxen
vanennaardekasinhoudberekend.Indesituatievaneenscherm inde
kasisdekasinhoudhetgewasendekasluchtonderhetscherm.De
subroutineSKASDEK (3.7.2.1)berekentdetemperatuurvanscherm,
kasluchtbovenschermenkasdek.Daardoorkunnendewarmtestralingsfluxen,deconvectiefluxendeventilatiefluxvandekasinhoudworden
bepaald.Dewarmtestralingsfluxenbestaanuitwarmtestralingvan
kasinhoud (gewas)naarschermenwarmtestralingvankasinhoud (gewas)
doorschermnaarkasdek.Deconvectieflux isdewarmtefluxvankaslucht
aanschermendeventilatieflux isdewarmtefluxdoorscherm.
Uitdevochtbalansvandekasinhoud,berekenddoordesubroutine
SVOCHTHH (3.7.2.4),volgtdetranspiratieendaarmeedeomzettingvan
voelbarewarmte inlatentewarmte.Dewarmtefluxentussenkasinhouden
bodem,entussenkasinhoudenbuizenwordennietdoordeaanwezigheid
vaneenscherm indekasbeïnvloed.Hiervoorwordtopdezelfdewijze
alsinNWINZS (3.7.1)gebruikgemaaktvanWARMPIJP (3.7.8)enWARMSO
(3.7.9).
Defysischeeigenschappenvaneenschermwordenbeïnvloeddoor
condensvorming ophetscherm.Omdatdecondensvormingpasachteraf
bekend is,wordtinhetmodelgewerktmetheteventueelvoorkomenvan
condensophetschermophetvorigetijdstip.Ofdaadwerkelijk
condensvorming isopgetreden,wordtaanheteindevandesubroutine
FYSKAS (3.7)doordesubroutineCONSCH (3.7.2.7)bepaald.Eennat
schermkanpasdroogwordenalshetschermgeopendwordt.
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berekening

temperatuur

kasdek met scherm (SKASDEK)

naam:
SKASDEK (berekening temperatuurKASDEKbijScherm inkas)
funktie:berekeningvantemperatuurvankasdek,schermenkaslucht
bovenschermbijaanwezigheidvanscherm inkas.
input: globalestralingbuitenkas
globalestraling inkas (bovenscherm)
windsnelheid
hemeltemperatuur
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasinhoud
dampdrukbuitenlucht (vanvorige tijdstip)
emissiecoefficientschermbovenzijdevoorwarmtestraling
emissiecoefficientschermonderzijdevoorwarmtestraling
transmissiecoefficientschermvoorwarmtestraling
transmissiecoefficient schermvoorglobalestraling
emissiecoefficient schermvoorglobalestraling
luchtuitwisselingssnelheid doordek
luchtuitwisselingssnelheid doorscherm
output: temperatuurkasdek
temperatuurscherm
temperatuurkasluchtbovenscherm
DesubroutineSKASDEKberekentdeevenwichtstemperatuurvankasdek
volgenshetzelfde iteratievealgoritmealsinKASDEK (3.7.1.1).Voor
hetberekenenvandenettowarmtefluxvanhetkasdekwordtSNWDEK
(3.7.2.1)aangeroepen.Dedefinitieve temperatuurvanschermen
kasluchtbovenschermbijgegeventemperatuurvankasinhoudenkasdek
wordtberekenddoordesubroutineNOKSCH (3.7.2.6).
*(3.7.2.2):

berekening

netto

warmteflux

kasdek met scherm (SNWDEK)

naam:
SNWDEK (NettoWarmtefluxkasDEKbijScherm inkas)
funktie:berekeningvannettowarmtefluxvankasdekbijaanwezigheid
vanscherminkas
input: globalestralingbuitenkas
globalestralinginkas (bovenscherm)
windsnelheid
heme1temperatuur
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasinhoud
temperatuurkasdek
dampdrukbuitenlucht (vanvorige tijdstip)
emissiecoefficient schermbovenzijdevoorwarmtestraling
emissiecoefficient schermonderzijdevoorwarmtestraling
transmissiecoefficient schermvoorwarmtestraling
transmissiecoefficient schermvoorglobalestraling
emissiecoefficient schermvoorglobalestraling
luchtuitwisselingssnelheid doordek
luchtuitwisselingssnelheid doorscherm
output: nettowarmtefluxkasdek

-26Denettowarmtefluxvanhetkasdekisdoordeaanwezigheidvaneen
schermindekasuitgebreidtot:
nettowarmtefluxkasdek-warmtestraling gewasnaarkasdek
+warmtestraling schermnaarkasdek
+convectiekasluchtbovenschermnaarkasdek
+condensatieopkasdek
»
-warmtestralingvankasdeknaarhemel
-convectievankasdeknaarbuitenlucht
Voordeberekeningvandewarmtestralingsuitwisseling tussenschermen
kasdekendeconvectieveuitwisseling tussenkasluchtbovenschermen
kasdekmoetendetemperaturenvankasluchtbovenschermenscherm
bekendzijn.Dezetemperaturenwordenberekenddoordesubroutine
NOKSCH (3.7.2.3).NetalsinNWDEK (3.7.1.2)isbijdeberekeningvan
dekasdektemperatuurdedampdrukvandekasluchtnognietbekend
(berekeningvindtplaats inSVOCHTHH, 3.7.2.4). Daaromwordtgewerkt
metdedampdrukdieberekend isinhetvoorafgaande tijdstip.
Voordeberekeningvandegroottevandewarmtestralingsuitwisselingen
(kasinhoud -kasdek;scherm -kasdek;kasdek -hemel)ende
condensatievochtflux opkasdekwordtgebruiktgemaaktvandefunktie
WRAD (3.7.6)ensubroutineSCONDRF (3.7.2.6b).
*(3.7.2.3):

berekening

van nok- en schermtemperatuur

(NOKSCH)

naam:
NOKSCH (NOK-enSCHermtemperatuur)
funktie:berekeningvantemperatuurvankaslucht innokenvan
scherm
input: temperatuurkasinhoud
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasdek
globalestraling inkas
emissiecoefficient schermbovenzijdevoorwarmtestraling
emissiecoefficient schermonderzijdevoorwarmtestraling
emissiecoefficient schermvoorglobalestraling
luchtuitwisselingssnelheid doordek
luchtuitwisselingssnelheid doorscherm
output: temperatuurscherm
temperatuurkasluchtbovenscherm
Bijdeberekeningvandetemperatuurvanschermenkasluchtboven
schermisnetalsbijdetoestandsgrootheden temperatuurkasinhouden
kasdekaangenomendatdetemperaturenvanschermenkasluchtboven
schermstationairzijn.
Denettowarmtefluxvanhetschermdienulverondersteld is,luidt:
nettowarmtefluxschermconvectiefluxvankasluchtnaarscherm
+convectiefluxvankasluchtbovenschermnaarscherm
+warmtestralingvangewasnaarscherm
+warmtestralingvankasdeknaarscherm
+absorptieglobalestraling
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Denettowarmtefluxvandekasluchtbovenschermdieeveneensnul
verondersteld is,luidt:
nettowarmtefluxkasluchtbovenschermconvectiefluxvanschermnaarkasluchtbovenscherm
+convectiefluxvankasdeknaarkasluchtbovenscherm
+ventilatiefluxvankasinhoudnaarkasluchtbovenscherm
+ventilatiefluxvanbuitennaarkasluchtbovenscherm
Voorvereenvoudigingvandeberekeningvandetemperaturenvanscherm
enkasluchtbovenschermzijndevergelijkingenvandewarmtefluxenvan
ennaarschermenkasluchtbovenschermgelinealiseerd.Daardoor
blijvenerbijgegevenglobalestraling,temperatuurkasinhouden
temperatuurkasdektweeeerstegraadsvergelijkingenovermetals
onbekendendetemperaturenvanschermenkasluchtbovenscherm.Bij
dezeberekeningenwordtdewarmtedievrijkomtbijdecondensatievan
waterdampophetschermverwaarloosd,omdatvoorhetberekenenvandeze
condensatiefluxdetemperatuurvanhetschermbekendmoetzijn.

*(3.7.2.U):

berekening

vochthuishouding

kaslucht

met scherm (SVOCHTHH)

naam:
SVOCHTHH (VOCHTHuisHouding)
funktie:iteratieveberekeningvandampdrukvankasluchten
transpiratiebijaanwezigheidvanscherminkas
input: temperatuurkasinhoud
temperatuurkasluchtbovenscherm
temperatuurkasdek
temperatuurscherm
luchtuitwisselingssnelheidviascherm
dampdrukbuitenlucht
geleidingscoefficient voorwaterdampdiffusie (transpiratie)
output: transpiratie
dampdrukkaslucht
vochtfluxt.g.v.condensatieopkasdek
vochtfluxt.g.v. condensatieopscherm
HetenigeverschiltussenSVOCHTHHenVOCHTHH (3.7.1.3)isdatbijde
aanroepvandesubroutinevoorberekeningvandenettovochtflux
(SNVKAS,3.7.2.5)detemperatuurvanhetschermwordtmeegegeven.
*(3.7.2.5):

berekening

van netto

vochtflux

(SNVKAS)

naam:
SNVKAS (NettoVochtfluxKASinhoudmetScherm)
funktie:berekeningvannettovochtfluxvankasinhoudbij
aanwezigheidvanscherm inkas
input: temperatuurkasluchtbovenscherm
luchtuitwisselingssnelheid (metbuiten)
dampdrukkasluchtvankasinhoudenbovenscherm
dampdrukdeficitkaslucht
dampdrukbuitenlucht
temperatuurkasdek
temperatuurscherm
geleidingscoefficientvoorwaterdampdiffusie (transpiratie)
output: transpiratie
nettovochtfluxkasinhoud
vochtflux t.g.v.condensatieopkasdek
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Bijdeberekeningvandenettovochtfluxvandekasinhoud isin
aanvullingopNVKAS (3.7.1.4)ookdecondensatiefluxaandeonderzijde
vanhetschermmeegenomen.Condensatieopdebovenzijdevanhetscherm
wordtverwaarloosd,omdatwaterdamp inhetnokgedeeltevandekas
eerderophetkasdekzalcondenseren.
Denettovochtflux isdan:
nettovochtflux-transpiratie
-condensatieopdek
-condensatieopscherm (oponderzijde)
-afvoer (ventilatie)
Deberekeningvandecondensatiefluxenopschermenkasdekvindtplaats
doorresp.desubroutinesSCONDSCH (3.7.2.6a)enSCONDRF (3.7.2.6b).
*(3.7.2.6a):

berekening

van condensatieflux

op scherm (SCONDSCH)

naam:
SCONDSCH (CONDENsatieopScherminkas)
funktie:berekeningvancondensatievankasluchtopscherm
input: temperatuurscherm
dampdrukkaslucht
output: vochtfluxt.g.v.condensatie opscherm
DesubroutineSCONDSCHberekentuitdetemperatuurvanschermende
dampdrukvandekasluchtdegroottevandecondensatiefluxopde
onderzijdevanhetscherm.Voordeberekeningvandeverzadigde
dampspanningbijschermtemperatuurwordtgebruikgemaaktvandefunktie
VPZAD (3.7.7).
*(3.7.2.6b):

berekening

van condensatieflux

(SCONDRF)

naam:
SCONDRF (CONDENsatieopkasdekbijScherm inkas)
funktie:berekeningvandampdrukvankasluchtbovenschermen
vervolgenscondensatievankasluchtopkasdekenvochtflux
naarbuiten,
input: temperatuurkasdek
temperatuurkasluchtbovenscherm
dampdrukkaslucht
dampdrukbuitenlucht
luchtuitwisselingssnelheid naarbuiten
output: vochtfluxt.g.v.condensatieopkasdek
vochtfluxnaarbuiten
dampdrukvankasluchtbovenscherm
DesubroutineSCONDRFberekentuitdetemperatuurvankasdeken
kasluchtbovenscherm,endampdrukvankasluchtenbuitenluchtde
groottevandecondensatiefluxopkasdekendedampdrukbovenhet
scherm.Voordeberekeningvandeverzadigdedampspanningbij
kasdektemperatuurwordtgebruikgemaaktvandefunktieVPZAD (3.7.7).
Voordeberekeningvandedampdrukbovenhetschermwordtuitgegaanvan
devergelijking:
vochtfluxdoorscherm-condensfluxopkasdek+vochtfluxnaarbuiten.
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*(3.7.2.7):

berekening

condensatie

op scherm (CONSCH)

naam:
CONSCH (CONdensatieopSCHerm)
funktie:berekeningvancondensvorraingopschermbijdefinitief
berekendebinnencondities
input: temperatuurkasinhoud
temperatuurbuitenlucht
temperatuurkasdek
globalestraling inkas
luchtuitwisselingssnelheid
dampdrukkaslucht
common: stralings-enventilatieeigenschappenscherm
aanwezigheidvancondensopscherm
DesubroutineCONSCHbepaaltbijhetberekendebinnenklimaatin
stationairevenwicht (temperatuurkaslucht,gewasenkasdek,en
dampdrukkaslucht)ofcondensvormingophetschermisopgetreden.
Daarvoorwordeneerstdetemperaturenvanschermenkasluchtboven
schermbepaalddoorsubroutineNOKSCH (3.7.2.3).Decondensatiefluxen
opschermenkasdekwordenbepaalddoorresp.desubroutineSCONDSCH
(3.7.2.6a)enSCONDRF (3.7.2.6b).
Condensvormingophetschermbepaalt insterkematedefysische
eigenschappenvanhetscherm (ziedeelverslagla"Modelbeschrijving",
paragraaf 2.4).Omdathetoptredenvancondensvorraingnietvantevoren
bekendis,wordtgewerktmetdefysischeeigenschappenvanhetscherm
berekendvoorhetvoorafgaandetijdstip.
AchterafwordtdoorCONSCHbepaaldofcondensvormingophetschermis
opgetreden (aanroepvanuitFYSKAS,3.7).Daarmeekunneneventueelde
fysischeeigenschappenvanhetschermwordenbijgesteld.Deze
eigenschappengeldendanvoorhetvolgendetijdstip.Aangenomenwordt
datalleenopdeonderzijdevanhetschermcondensvormingkanoptreden.
Verderwordtaangenomendateenschermnietkanopdrogen.Pasnahet
openenvaneenschermwordtmeteendroogschermbegonnen.

*(3.7.3):

berekening

stomataire

geleidbaarheid

(STOMGL)

naam:
STOMGL(STOMataireGeLeidbaarheid)
funktie:berekeningvanstomatairegeleidbaarheidvoor
waterdampdiffusie
input: stomataireweerstand
leafareaindex
output: geleidingscoefficientvoorwaterdampdiffusie
DesubroutineSTOMGLberekentuitdestomataireweerstandde
geleidbaarheidscoefficientvoorwaterdampdiffusie (stofoverdrachtscoefficient).Dezeparameter isnodigvoordeberekeningvande
transpiratie.Voordefysischeachtergrondenwordtverwezennaarhet
deelverslag la"Modelbeschrijving" (paragraaf2.8).
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*(3.7.U):

berekening

luchtuitwisseling

(AIRIJIT)

naam:
AIRUIT (luchtUITwisselingssnelheid)
funktie:berekeningvanluchtuitwisselingssnelheid uitraamstanden
windsnelheid
input: raamopening loefzijde
raamopeninglijzijde
windsnelheid
output: luchtuitwisselingssnelheid
DefunktieAIRUITberekentuitderaamstandenaanlij-enloefzijdeen
uitdewindsnelheiddeluchtuitwisselingssnelheid volgensBot (1983).
*(3.7.5):

berekening

raamstand uit luchtuitwisselingssnelheid

(RMSTAND)

RMSTAND (RaaMSTAND)
naam:
funktie: berekeningvanraamstand (lij -ofloefzijde)uit
luchtuitwisselingssnelheid entemperatuurkasinhoudbij
evenwichtkasinhoud.
codevoorteberekenenzijde
input:
gegevenraamstandanderezijde
windsnelheid
luchtuitwisselingssnelheid bij0%openingengegeven
windsnelheid
luchtuitwisselingssnelheid bij100%openingengegeven
windsnelheid
temperatuurkasinhoudbij0%opening
temperatuurkasinhoudbij100%opening
temperatuurkasinhoudbijevenwicht
output: raamstandaanteberekenenzijde
InFYSKAS (3.7)wordtdetemperatuurvandekasinhoudbepaaldbijnetto
warmtefluxvandekasinhoudgelijkaannul (stationairevenwicht).Ook
deluchtuitwisselingssnelheid isbijdietemperatuurbepaald.Omdatde
luchtuitwisselingssnelheid nietlineairverlooptmetderaamstand
(zowelaanlij-alsaanloefzijde)maarvolgenseenexponentieel
verloop,kannietrechtstreeksderaamstandwordenteruggerekend.
Daaromwordtdeluchtuitwisselingssnelheid bijverschillenderaamstandenberekend (metAIRUIT,3.7.4).Daarnawordtd.m.v. interpolatie
(INTPOL,3.7.10)dieraamstandberekend,dieresulteert ineennetto
warmtefluxvandekasinhoudvannul.

*(3.7.6):

warmtestralingsflux

(WRAD)

naam:
WRAD (Warmtestralingsflux)
funktie:berekeningvanwarmtestralingsflux tussentweeobjecten
input: temperatuurobject1
temperatuurobject2
output: warmtestralingsflux
DefunktieWRADberekentvolgensdeStefanBoltzmann-vergelijkingde
warmtestralingsfluxtussen2objectenmetelkeeneigentemperatuur.
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*(3.7.7):

verzadigde

dampdruk (VPZAD)

naam:
VPZAD (verZADigdedampdruk)
funktie:berekeningvanverzadigdedampdrukbijgegeventemperatuur
volgensJones (1983)
input: temperatuur
output: verzadigdedampdruk
DefunktieVPZADberekentdeverzadigdedampspanningbijgegeven
temperatuurvolgenseendoorJones (1983)opgestelderelatie.
*(3.7.8):

berekening

warmteafgifte

door verwarmingsbuis

(WARMPIJP)

naam:
WARMPIJP (WARMteafgiftedoorPIJP)
funktie:berekeningvanwarmteafgiftedoorbuizenbijgegeven
temperatuurvanbuizen,kasinhoudenbodem
input: temperatuurkasinhoud
temperatuurbuizen
temperatuurbodemoppervlak
output: warmtefluxvanbuizennaarbodem
warmtefluxvanbuizennaarkasinhoud
DesubroutineWARMPIJPberekentdewarmteafgiftevandebuizenaande
kasinhouddoorwarmtestraling (aangewas)enconvectie (aankaslucht)
endewarmteafgiftevandebuizenaandebodemdoorwarmtestraling.
Bijdewarmtestralingnaarhetgewaswordtaangenomendathetgewas
ondoorlatend isvoorwarmtestraling.Dithoudtindatgeenwarmtestralingsuitwisseling tussendeverwarmingsbuizenenhetkasdekplaats
vindt.Bijdeberekeningvandewarmtestralingsfluxvanbuizenwordt
gebruikgemaaktvandefunktieWRAD (3.7.6).
*(3.7.9):

berekening

warmteafgifte

van kasinhoud

aan bodem(WARMSO)

naam:
WARMSO (WARMteafgiftebodem (SOil))
funktie:berekeningvanwarmteafgiftedoorkasinhoudaanbodemoppervlakbijgegeventemperatuurvankasinhoudenbodemoppervlak.
input: temperatuurkasinhoud
temperatuurbodemoppervlak
output: warmtefluxkasinhoud-bodemoppervlak
DesubroutineWARMSOberekentdewarmtefluxvanbodemaankasinhoud
doorconvectie (aankaslucht)endoorwarmtestraling (aangewas). Bij
deberekeningvandewarmtestralingsfluxvanbodemnaargewaswordt
gebruikgemaaktvandefunktieWRAD (3.7.6).
*(3.7.10):

berekening

condensât ieflux (CONDEN)

naam:
CONDEN (CONDENsatie)
funktie:berekeningvancondensatiefluxvankasluchtopkasé«k
input: temperatuurkasdek
temperatuurkasinhoud
dampdrukkaslucht
output: vochtfluxbijcondensatieopkasdek
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endedampdrukvankasluchtdegroottevandecondensatiefluxophet
kasdek.Voordeberekeningvandeverzadigdedampspanningbij
kasdektemperatuurwordtgebruikgemaaktvandefunktieVPZAD (3.7.7).

*(3.7.11):

interpolât

iefunkt ie (INTPOL)

naam:
INTPOL (INTerPOLatie)
funktie: interpolatievany-waarde bijopgegevenx-waarde a.d.h.
vantwee (x,y)-paren
input: 2(x,y)-paren
x-waarde
output: geïnterpoleerde y-waarde
Defunktie INTPOLberekentdoorlineaire interpolatievandey-waarde
bijopgegevenx-waarde a.d.h.vantwee (x,y)-paren.Indiendex-waarde
buitendex-grenswaardenvalt,wordtgeëxtrapoleerd i.t.t.defunktie
LINTPOL (3.4.1).Defunktie INTPOLwordtookvanuitanderemodulesdan
vanhetfysischblokaangeroepen.
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*(3.8):

berekeningen

na fysisch

gedeelte

(POSTFYS)

naam:
POSTFYS (berekeningnaFYSKAS)
funktie:berekenenvanwerkelijkstookbehoefte,buistemperatuur
enwarmtefluxvanbuizennaarbodem,
input: berekendewarmtebehoeftedoorFYSKAS
temperatuurkasinhoud
temperatuurbodem
gesteldebuistemperatuurdoorPREFYS
buistemperatuurvanvorigetijdstip
min.buistemperatuur (gemiddeld)
afkoelingswarmtefluxbuizen -kasinhoud
afkoelingswarmtefluxbuizen -bodem
warmtecapaciteitbuizen
aanwezigheidverwarmingsketel
periode tussen2simulatietijdstippen
output: definitievebuistemperatuur
definitievestookbehoefte
totalewarmtefluxbuizen -bodem
buistemperatuurnamogelijkeafkoeling
DesubroutinePOSTFYSberekentuitdeberekendewarmtebehoeftedoor
FYSKAS (3.7)dewerkelijke stookbehoefteendebuistemperatuur diede
warmtebehoeftekanrealiseren.Hierbijmoetrekeninggehoudenworden
metdeeventueleextrawarmtevraagvoorverhogingvandetemperatuur
vanhetverwarmingssysteem.Tevenswordtdetotalewarmtefluxvande
buizennaardebodemberekend.Bijgebruikvanheteluchtverwarmingis
destookbehoefte gelijkaandewarmtebehoefte.

*(3.9):

berekening

bodemtemperatuur

(BERSOIL)

naam:
BERSOIL (BERekeningbodemtemperaturen)
funktie:berekenenvantemperaturenvanbodemlagenmet
tijdstapDELTSO.
input: temperaturenvan5bodemlagenvanvorigeuur
tijdstapberekeningentemperatuurbodemlagen
periode tussen2simulatietijdstippen
totalewarmtefluxbuizen -bodem
geabsorbeerdeglobalestralingdoorbodem
temperatuurkasinhoud
output: nieuwetemperaturenvan5bodemlagen
DesubroutineBERSOILberekent inhetalgemeenin4tijdstappenineen
simulatieuurdenieuwetemperatuurvande5bodemlagenbijgegevenoude
temperaturenvande5lagen,warmtefluxvanbuizennaarbodem,
warmtefluxvankasinhoudnaarbodemendoordebodemgeabsorbeerde
globalestraling.
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*(3.L0):

berekening

C02-secpoint

(SETC02)

naam:
SETC02 (SETpointC02)
funktie:vaststellenvanberekeningsalgoritme voorC02-concentratieen
berekeningvanC02-setpoint
input: tijdstip
dagnummer
tijdstip zonsopkomst
tijdstip zonsondergang
luchtuitwisselingssnelheid
raamstandaanlijzijde
gem.kashoogte
globalestralingbuitenkas
leafareaindex
fractiedrogestofnaarvrucht
temperatuurkasinhoud
output: C02-berekeningsalgoritme
maximumC02-concentratie
minimumC02-concentratie
Desubroutine SETC02berekentdegewensteC02-concentratievande
kaslucht (streefwaardeofminimumwaarde).Degekozendoseerstrategie
(aanhoudenvanC02-streefwaardeofconstanteC02-doseerfluxbijvaste
branderstand)endewijzewaaropC02gedoseerdwordt (afhankelijkvan
bedrijfsuitrusting:warmte-enC02-installatie)bepalenwelke
C02-regelingenmogelijkzijn.DemogelijkeC02-regelingenzijn:
1.geenC02-doseren;
2.zuiverC02totoptegevenvastniveau;
3.zuiverC02totoptegevenniveauafhankelijkvanwindsnelheid;
4.zuiverC02totoptegevenniveauafhankelijkvanventilatievoud;
5.zuiverC02totoptegevenniveauafhankelijkvanraamstandmet
windsnelheidcorrectie;
6.zuiverC02totoptegevenniveauvolgenseconomische
optimalisatie;
7.allerookgassen;
8.allerookgassenmetaanvullendzuiverC02totoptegeven
vastniveau;
9.allerookgassenmetaanvullendzuiverC02totoptegeven
niveauafhankelijkvanwindsnelheid;
10.allerookgassenmetaanvullendzuiverC02totoptegeven
niveauafhankelijkvanventilatievoud;
11.allerookgassenmetaanvullendzuiverC02totoptegeven
niveauafhankelijkvanraamstandmetwindsnelheidcorrectie;
12.allerookgassenmetaanvullendzuiverC02totoptegeven
niveauvolgenseconomischeoptimalisatie;
13.rookgasdoseringmetwarmteopslagtank totoptegevenvastniveau;
14. rookgasdoseringmetwarmteopslagtank totoptegevenniveau
afhankelijkvanwindsnelheid;
15.rookgasdoseringmetwarmteopslagtank totoptegevenniveau
afhankelijkvanventilatievoud;
16.rookgasdoseringmetwarmteopslagtank totoptegevenniveau
afhankelijkvanraamstandmetwindsnelheidcorrectie;
17.rookgasdoseringmetwarmteopslagtank totoptegevenniveauvolgens
economischeoptimalisatie;
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18.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetaanvullendzuiverC02
totoptegevenvastniveau;
19.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetaanvullendzuiverC02
totoptegevenniveauafhankelijkvanwindsnelheid;
20.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetaanvullendzuiverC02
totoptegevenniveauafhankelijkvanventilatievoud;
21.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetaanvullendzuiverC02
totoptegevenniveauafhankelijkvanraamstandmetwindsnelheidcorrectie;
22. rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetaanvullendzuiverC02
totoptegevenniveauvolgenseconomischeoptimalisatie;
23.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetconstantedoseerflux;
24.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetconstantedoseerfluxmet
aanvullendzuiverC02totoptegevenvastniveau;
25.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetconstantedoseerfluxmet
aanvullendzuiverC02totoptegevenniveauafhankelijkvan
windsnelheid;
26.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetconstantedoseerfluxmet
aanvullendzuiverC02totoptegevenniveauafhankelijkvan
ventilatievoud;
27.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetconstantedoseerfluxmet
aanvullendzuiverC02totoptegevenniveauafhankelijkvan
raamstandmetwindsnelheidcorrectie;
28.rookgasdoseringmetwarmteopslagtankmetconstantedoseerfluxmet
aanvullendzuiverC02totoptegevenniveauvolgens
economischeoptimalisatie.
UitdegekozenbedrijfsuitrustingenC02-doseerperiode,entijdstipop
dedagbepaaltdesubroutineSETC02vervolgenswelkevandevolgende
C02-berekeningsalgoritmenvantoepassingis.Aandehandvanhet
berekeningsalgoritmewordtdeC02-concentratie indekas,debenodigde
C02-doseersnelheid,dehoeveelheidaanvullendtedoserenC02ende
fotosyntheseberekend (ziesubroutineWARMC02, 3.11).Dete
onderscheidenC02-berekeningsalgoritmenzijn:
algoritme 1:geenC02-dosering (ookgeenrookgas),bijv. 's nachts;
algoritme2:doseringvanzuiverC02totmin.niveau(streefwaarde);
algoritme3:doseringvanrookgas;
algoritme4:doseringvanzuiverC02alsaanvullingoprookgasdosering
totstreefwaarde;
algoritme5:doseringvanrookgastotsteefwaardebijaanwezigheid
vanwarmteopslagtank;
algoritme6:doseringvanrookgastotsteefwaardebijaanwezigheid
vanwarmteopslagtankmetevt.aanvullingmetzuiverC02
totstreefwaarde;
algoritme7:doseringvanrookgasmetconstante fluxbijaanwezigheid
vanwarmteopslagtank;
algoritme8:doseringvanrookgasmetconstantefluxbijaanwezigheid
vanwarmteopslagtankmetevt.aanvullingmetzuiverC02
totstreefwaarde.
VooreengedetailleerdebeschrijvingdezeC02-berekeningsalgoritmen
wordtverwezennaarhetdeelverslag la"Modelbeschrijving".
VoordeberekeningvandeC02-streefwaardewordtgebruikgemaaktvande
subroutineC02WIND (3.10.1)voorwindafhankelijkeC02-dosering,
subroutineC02W (3.10.2)voorventilatievoudafhankelijkeC02-dosering,
subroutineC02RM (3.10.3)voorraamstandafhankelijkeC02-doseringmet
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windsnelheidcorrectie ensuboutineC020PT (3.10.4)voorC02-dosering
volgenseconomischeoptimalisatie.
*(3.10.1):

berekening

windafhankelijk

C02-setpoint

(C02WIND)

naam:
C02WIND (C02-setpointWTNDafhankelijk)
funktie:berekeningvanC02-streefwaardeafhankelijkvanwindsnelheid
input: windsnelheid
output: C02-streefwaarde
DesubroutineC02WTNDberekentdeC02-streefwaarde (minimum
C02-concentratie)afhankelijkvandewindsnelheid.Hierbijwordt
gebruikgemaaktvandeinterpolatiefunktie INTPOL (3.7.11).
*(3.L0.2):

berekening

ventilacievoudafhankelijk

C02-setpoint

(C02VV)

naam:
C02W (C02-setpoint VentilatieVoudafhankelijk)
funktie:berekeningvanC02-streefwaardeafhankelijkvanventilatievoud
input: ventilatievoud
output: C02-streefwaarde
Desubroutine C02W berekentdeC02-streefwaarde (minimumC02concentratie)afhankelijkvanhetventilatievoud.Hierbijwordtgebruik
gemaaktvandeinterpolatiefunktie INTPOL (3.7.11).
*(3.10.3):

berekening

raamstandafhankelijk

C02-setpoint

(C02RM)

naam:
C02RM (C02-setpointRaaMstandafhankelijk)
funktie:berekeningvanC02-streefwaardeafhankelijkvanraamstandmet
windsnelheidcorrectie.
input: raamstandaanlijzijde
windsnelheid
output: C02-streefwaarde
DesubroutineC02RMberekentdeC02-streefwaarde (minimumC02concentratie)afhankelijkvanhetraamstandaanlijzijde.Deze
streefwaardewordtgecorrigeerdvoordewindsnelheid.Hierbijwordt
gebruikgemaaktvandeinterpolatiefunktie INTPOL (3.7.11).
*(3.10.4):

berekening

C02-setpoint

volgens

optimalisatie

(C020PT)

naam:
C020PT (C02-setpointvolgensecon.OPTimalisatie)
funktie:berekeningvanC02-streefwaardevolgenseconomische
optimalisatie
input: ventilatievoud
output: C02-streefwaarde
DesubroutineC020PTberekentdeC02-streefwaarde (minimumC02concentratie)volgenseconomischeoptimalisatiezoalsbeschrevenen
gebruiktdoorRijsdijketal. (1989).Hierbijwordtgebruikgemaaktvan
eengrootaantalaangeleverde subroutinesenfunkties (afkomstigvan
Gijzen,CABO -Wageningen).Dezemoduleswordenhiernietbehandeld.
DecentralesubroutinediedoorC020PTwordtaangeroepenis
C02 OPTIMUM.
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*(3.11):

berekening

warmte- en C02-voorziening

(WARMC02)

naam:
WARMC02 (WARMte-enC02-voorziening)
funktie:berekeningvanwarmte-enC02-voorziening
input: geabsorbeerdeglobalestralingopgaussischegewashoogten
stomataireweerstand
temperatuurkasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
warmtebehoeftevolgens fysischgedeelte
leafareaindex
setpointvoormin.C02-concentratie
setpointvoormax.C02-concentratie
C02-berekeningsalgoritme
vastebrandstandvoorvullenvanwarmtebuffer
C02-concentratievanvorigetijdstip
tijdstaptussen2datasets
warmtecapaciteitvantank (t.o.v.min.tanktemperatuur)
vorigewarmteinhoudvantank (t.o.v.min.tanktemperatuur)
gemiddeldebuistemperatuur
buitenC02-concentratie
output: warmtevraagvanverwarmingsketel
nieuwewarmteinhoudtank (t.o.v.min.tanktemperatuur)
warmteverliestank
warmtefluxtank (in-uit)
warmtefluxintank
warmtefluxuittank
aanwendingvanrestwarmte
warrateproduktiebijaardgasverbrandingombenodigdeC02via
rookgasteleveren (nietaltijdgerealiseerd)
nieuweC02-concentratieinkas
nettofotosynthese
nettodrogestoftoename
C02-verliezena.g.v.ventilatie
doseerbareC02vanverbrandingsgassen
gedoseerdeC02vanverbrandingsgassen
aanvullendgedoseerdeC02
common: gemiddeldekashoogte
buitenC02-concentratie
Deberekeningvandewarmte-enC02-voorzieningisafhankelijkvande
bedrijfsuitrusting(aanwezigheidvanwarmteopslagtank,mogelijkheid
voorzuivereC02-doseringengebruikvanrestwarmte).Indesubroutine
WARMC02wordtvoordeverdereberekeningvoordesituatieszonder
warmteopslagtankdesubroutineZTWMC02(ZonderTankWarMte-en
C02-voorziening,3.11.1)aangeroepenenvoordesituatiesmet
warmteopslagtankdesubroutineMTWMC02(MetTankWarMte-en
C02-voorziening,3.11.2).
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*(3.11.1):

berekening

warmte- en C02-voorziening

zonder tank (ZTWMC02)

naam:
ZTWMC02 (ZonderTankWarMte- enC02-voorziening)
funktie:berekeningvanwarmte-enC02-voorzleningbijgeen
warmteopslagtank (incl.processendieeraantengrondslag
liggen).
input: geabsorbeerde globalestralingopgaussische gewashoogten
stomataireweerstand
temperatuur kasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
warmtebehoeftevolgensfysischgedeelte
leafareaindex
setpointvoormin.C02-concentratie
setpointvoormax.C02-concentratie
C02-berekeningsalgoritme
C02-concentratie (vanvorigetijdstip)
tijdstap tussen2datasets
C02-concentratiebuiten
gemiddeldekashoogte
output: C02-concentratieinkas
netto fotosynthese
nettodrogestoftoename
C02-verliezena.g.v.ventilatie
doseerbareC02vanverbrandingsgassen
gedoseerdeC02vanverbrandingsgassen
aanvullendgedoseerdeC02
DesubroutineZTWMC02berekentvoordeC02-berekeningsalgoritmenzonder
warmteopslagtank (algoritme 1t/m4)defotosynthese,denieuwe
C02-concentratie,deverbruikte rookgasC02eneventueelhetverbruik
vanaanvullende zuivereC02.Bijaldeze4algoritmenwordtallereerst
denieuweC02-concentratieberekendzonderaanvullendedoseringvan
zuiverC02doordesubroutineNWC02 (NieuWeC02-concentratie,3.11.3).
IndiendeberekendeC02-concentratielagerisdanhetsetpoint,wordt
bijalgoritme 2en4aanvullendzuiverC02gedoseerd.Degroottevan
dezefluxwordtberekenddoordesubroutineNFC02 (NieuweFluxC02,
3.11.6).Vooralgoritme 2t/ra4wordtdeC02-produktie inrookgas
berekenduitdedoordesubroutinePOSTFYS (3.8)bepaaldestookbehoefte.DezeberekeningvindtplaatsdoordefunktieGASC02
(3.11.10).Indienrestwarmtewordtgebruikt,wordtbijdedoseringvan
rookgas (algoritme3en4)debasislastvandestookbehoefte
afgetrokkenvoordatdeC02produktie inrookgaswordtberekend.

*(3.11.2):

berekening

warmte- en C02-voorziening

met tank (MTWMC02)

naam:
MTWMC02 (MetTankWarMte-enC02-voorziening)
funktie:berekeningvanwarmte-enC02-voorzieningbij
warmteopslagtank (incl.processendieeraantengrondslag
liggen).
input: geabsorbeerdeglobalestralingopgaussische gewashoogten
stomataireweerstand
temperatuurkasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
warmtebehoeftevolgensfysischgedeelte
maximumcapaciteitvanrestwarmte
leafareaindex
setpointvoormin.C02-concentratie
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C02-berekeningsalgoritme
C02-concentratie (vanvorigetijdstip)
vastebranderstandvoorvullenvanwarmtebuffer
tijdstaptussen2datasets
C02-concentratiebuiten
warmtecapaciteitvantank (t.o.v.min.tanktemperatuur)
vorigewarmteinhoudvantank(t.o.v.min.tanktemperatuur)
gemiddeldebuistemperatuur
gemiddeldekashoogte
output: warmtevraagvanverwarmingsketel
nieuwewarmteinhoudtank (t.o.v.min.tanktemperatuur)
warmteverliestank
warmtefluxtank(in-uit)
warmtefluxintank
warmtefluxuittank
aanwendingvanrestwarmte
warmteproduktiebijaardgasverbrandingombenodigdeC02via
rookgasteleveren(nietaltijdgerealiseerd)
nieuweC02-concentratieinkas
nettofotosynthese
nettodrogestoftoename
C02-verliezena.g.v.ventilatie
doseerbareC02vanverbrandingsgassen
gedoseerdeC02vanverbrandingsgassen
aanvullendgedoseerdeC02
DesubroutineMTWMC02berekentvoordeC02-berekeningsalgoritmenmet
warmteopslagtank (algoritme1,5t/m8)defotosynthese,nieuwe
C02-concentratie,gebruikvanrookgasC02,eventueelaanvullende
zuivereC02,denieuwewarmteinhoudvanwarmteopslagtankeneventueel
hetgebruikvanrestwarmte.
Allereerstwordtbepaaldwatdelekverliezenvandetankzijn.
Vervolgenswordtberekendhoeveelwarmteeruitdetankkanworden
gehaaldenhoeveelwarmteernogindetankopgeslagenkanworden.
Bijalgoritme1wordtdaarnadenieuweC02-concentratieberekenddoor
desubroutineNWC02 (3.11.3).Dehoeveelheidwarmteindetankwordt
verminderdmetdelekverliezenendewarmtebehoeftevandekas.Pasals
geenwarmtemeeruitdetankkanwordengehaald,wordtderestwarmte
aangesproken.
Bijalgoritme5en6wordteerstdeC02-concentratieindekaszonder
C02-doseringberekenddoordesubroutineNWC02 (3.11.3). Indiende
C02-concentratieonderdeC02-streefwaardekomt,wordtvervolgensde
C02-behoeftedienodigisvoorhethandhavenvandeC02-streefwaarde
berekenddoordesubroutineNFC02 (3.11.6). Daarnawordtbekekenofer
warmte indetankmoetenkanwordenopgeslagen,ofdatextrawarmte
uitdetankgehaaldmoetworden.IndiendeC02-produktieafwijktvande
C02-behoeftevoordeC02-streefwaarde,wordteennieuweC02-concentratieberekenddoordesubroutineNWC02 (3.11.3).
Bijalgoritme7en8isdebranderstandeengegeven.Daaruitkande
warmteproduktiewordenberekend,waarbijdeingesteldebranderstand
nooitzohoogmagkomendatzoveelC02wordtgeproduceerd datde
maximumC02-concentratiewordtoverschreden.Hiervoorwordtdemaximum
doseerfluxvoorhethandhavenvandemaximumC02-concentratieberekend
doordesubroutineNFC02 (3.11.6).Vervolgenswordtbekekenofer
warmte indetankmoetenkanwordenopgeslagen,ofdatextrawarmte
uitdetankmoetwordengehaald.DaarnawordtdenieuweC02-concentratieberekenddoordesubroutineNWC02 (3.11.3).
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bijalgoritme6en8aanvullendzuiverC02gedoseerd.Degroottevan
dezefluxwordtberekenddoordesubroutineNFC02 (NieuweFluxC02,
3.11.6).
Vooralgoritmen5t/m 8wordtdeC02-produktie inrookgasberekenduit
dedoordesubroutine POSTFYS (3.8)bepaaldestookbehoefteof
ingesteldebranderstand.Dezeberekeningvindtplaatsdoordefunktie
GASC02 (3.11.10). IndienvoorC02-doseringwarmteopgeslagenmoet
worden,berekentdefunktieWGAS (3.11.11)degroottevandewarmteflux
diebijdeC02-aanmaakwordtgeproduceerd.
*(3.11.3):

berekening

nieuwe C02-concentratie

(NWC02)

naam:
NWC02 (berekeningNieuweC02-concentratie)
funktie:berekeningvannieuweC02-concentratie,nettofotosynthese
enventilatieverliezen
input: geabsorbeerde globalestralingopgaussische gewashoogten
stomataireweerstand
temperatuur kasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
leafareaindex
setpointvoormax.C02-concentratie
C02-concentratievanvorigetijdstip
C02-concentratiebuiten
gemiddeldekashoogte
tijdstap tussen2datasets
beschikbareC02inrookgassen
stapgroottevoorC02-berekening
output: nieuweC02-concentratieinkas
C02-verliezena.g.v.ventilatie
netto fotosynthese
netto drogestoftoename
gedoseerdeC02vanrookgassen
VooreengoedebenaderingvandeC02-concentratieindekaskandeze
C02-concentratie nietvolgenseensteadystateberekeningswijzeworden
bepaald,omdatbijgeringeventilatiedetijdconstanteerggrootis
(tijdconstante isinversevanventilatievoud,ziedeelverslagla
"Modelbeschrijving"bijlageII).Ditheefthetgevolgdatde
evenwichtssituatievandeC02-concentratie indekasinwerkelijkheid
pasnaveleurenwordtbereikt,terwijlhetmodelditbinneneenuur
realiseert.
DaaromwordtinhetECP-modeldeC02-concentratiedynamischberekend.
Omdatoverdagdefotosyntheseafhankelijk isvandeC02-concentratie,
isvoorverschillende rekenalgoritmenvoordedagennachtgekozen.
Dezeberekeningenvindenplaats in2subroutines,resp.C02DAG (3.11.4)
enC02NACHT (3.11.5),dievanuitNWC02wordenaangeroepen.
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berekening

C02-concentrât

ie overdag (C02DAG)

naam:
C02DAG (berekeningC02-concentratieoverDAG)
funktie:berekeningvannieuweC02-concentratie,netto fotosynthese
enventilatieverliezenoverdag,
input: geabsorbeerdeglobalestralingopgaussische gewashoogten
storaataireweerstand
temperatuurkasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
leafareaindex
setpointvoormax.C02-concentratie
C02-concentratie (vanvorige tijdstip)
C02-concentratiebuiten
gemiddeldekashoogte
tijdstaptussen2datasets
beschikbareC02inrookgassen
stapgroottevoorC02-berekening
output: nieuweC02-concentratieinkas
C02-verliezena.g.v.ventilatie
nettofotosynthese
nettodrogestoftoename
gedoseerdeC02vanrookgassen
DesubroutineC02DAGberekentvooroverdagdenieuweC02-concentratie,
defotosynthese,deventilatieverliezeneneventueeldetedoseren
hoeveelheidC02uitrookgas.
Omdatdefotosyntheseoverdagafhankelijk isvandeC02-concentratie
kandenieuweC02-concentratienietrechtstreekswordenbepaald,maar
moetstapsgewijsgebeuren (dynamischmettijdstappenvanmax.10rain.).
Hiervoorwordtvoorafaanelketijdstapdefotosyntheseenventilatieverliezenberekend. IncombinatiemeteventueeltedoserenrookgasC02
volgthieruitdenettoC02-flux.UitdenettoC02-flux isdeC02concentratienadattijdstap tebepalen.Dezeberekeningwordt5maal
herhaald.VoorhetoptredenvandivergentievandeC02-concentratie
wordtgecorrigeerd.
DefotosynthesewordtberekenddoordesubroutineGEWAS (3.11.7).

*(3.11.5):

berekening

C02-concentratie

's nachts (C02NACHT)

naam:
C02NACHT (berekeningC02-concentratie 'sNACHTs)
funktie:berekeningvannieuweC02-concentratie,nettofotosynthese
enventilatieverliezen 'snachts,
input: geabsorbeerdeglobalestralingopgaussischegewashoogten
stomataireweerstand
temperatuurkasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
leafareaindex
setpointvoormax.C02-concentratie
C02-concentratie (vanvorigetijdstip)
C02-concentratiebuiten
gemiddeldekashoogte
tijdstaptussen2datasets
doseerbareC02inrookgassen
output: nieuweC02-concentratieinkas
C02-verliezena.g.v.ventilatie
nettofotosynthese
nettodrogestoftoename
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gedoseerdeC02vanrookgassen
DesubroutineC02NACHTberekentvoordenachtdenieuweC02concentratie,fotosynthese,ventilatieverliezeneneventueeldete
doserenhoeveelheidC02inrookgas.Gedurendededonkerperiode isde
respiratieonafhankelijkvandeC02-concentratie.Daaromkandenieuwe
C02-concentratieeenvoudiglangsrekenkundigewegwordenberekend.
VoordeberekeningvandenettofotosynthesewordtdesubroutineGEWAS
(3.11.7)aangeroepen.
*(3.11.6):

berekening

netto

C02-flux

(NFC02)

naam:
NFC02 (berekeningNettoFluxC02)
funktie:berekeningvanaanvullendedoseringvanC02uit
nettoC02-flux,ventilatieverliezenenfotosynthese,
input: geabsorbeerdeglobalestralingopgaussischegewashoogten
storaataireweerstand
temperatuurkasinhoud
luchtuitwisselingssnelheid
leafareaindex
setpointvoormin.C02-concentratie
C02-concentratiebuiten
doseerbareC02vanrookgassen
output: C02-verliezena.g.v.ventilatie
netto fotosynthese
netto drogestoftoename
aanvullendtedoserenC02
DesubroutineNFC02berekentdenettoC02-fluxuitdefotosynthese,
ventilatieverliezeneneventueelrookgasdoseringbijminimum
C02-concentratie.HieruitvolgtdefluxvooraanvullendeC02-dosering.
VoordeberekeningvandefotosynthesewordtdesubroutineGEWAS
(3.11.7)aangeroepen.
*(3 .11.7):

berekening

gewasfotosynthese

(GEWAS)

naam:
GEWAS (GEWASfotosynthese)
funktie:berekeningvangewasfotosynthese
input: geabsorbeerdeglobalestralingopgaussischegewashoogten
temperatuurkasinhoud
C02-concentratieinkas
stomataireweerstand
leafareaindex
output: netto fotosynthese
nettodrogestoftoename
DesubroutineGEWASberekentvoordeopgegevengeabsorbeerdeglobale
stralingopgaussischegewashoogtendebrutobladfotosyntheseen
vervolgensdebrutoennettogewasfotosynthese.Hierbijwordtrekening
gehoudenmetdegroei-enonderhoudsademhaling.Uitdenettogewasfotosynthesewordtvervolgensdenettodrogestoftoenameberekend.
Voordeberekeningvandebrutobladfotosynthesewordtdesubroutine
BRUFOT (3.11.8)aangeroepen.DesubroutineBRUFOTheeftvoordie
berekeningenkelebladfotosynthesekengetallennodigdiedoorde
subroutineFOTKEN (3.11.9)wordenberekend.

43*(3.11.8):

berekening

bruto bladfotosynthese

(BRUFOT)

BRUFOT (BRUtobladFOTosynthese)
naam:
funktte: berekeningvanbrutobladfotosynthese
geabsorbeerde globalestralingdoorbladlaag
input:
lichtbenuttingsefficientie
max.brutofotosynthese
output: brutobladfotosynthese
nettobladfotosynthese
donkerademhaling
DesubroutineBRUFOTberekentuitenkele bladfotosynthese-kengetallen
debladfotosynthese.
*(3.11.9):

berekening

bladfotosynthese-kengetallen

(FOTKEN)

FOTKEN (bladFOTosynthese-KENgetallen)
naam:
berekening
vanbladfotosynthese-kengetallen
funktie:
temperatuur
kasinhoud
input:
C02-concentratieinkas
stomataireweerstand
output: lichtbenuttingsefficientie
max.brutofotosynthese
DesubroutineFOTKENberekentuitdetemperatuurvanblad (gelijk
gesteldaantemperatuurvankasinhoud),C02-concentratieenstomataire
weerstandenkelebladfotosynthese-kengetallen.Dezekengetallengelden
voorallebladlagen.
*(3.11.10):

berekening

C02-produktie

uit warmteopwekking

(GASC02)

naam:
GASC02 (C02uitaardGAS)
funktie:berekeningvanC02-produktiebijberekendestookbehoefte
doorverbrandingvanaardgas.
input: stookbehoefte
output: tedoserenC02vanverbrandingsgassen
common: rendementketelencondensor
DefunktieGASC02berekentdeC02-produktiediebijderealiseringvan
destookbehoeftedoorverbrandingvanaardgaswordtgeleverd.Hierbij
wordtrekeninggehoudenmethetopgegevenrendementvanketelen
condensor.
*(3 .11.11):

berekening

warmteproduktie

bij aanmaak C02 (WGAS)

naam:
WGAS (WarmteproduktiebijC02aanmaakuitaardGAS)
funktie:berekeningvanwarmteproduktiebijverbrandingvanaardgas
omaangegevenC02-behoeftetevoldoen,
input: C02-behoefte
output: warmteproduktiebijverbrandingvanaardgas
common: rendementketelencondensor
DefunktieWGASberekentdewarmteproduktiediebijderealiseringvan
deC02-behoeftedoorverbrandingvanaardgasvrijkomt.Hierbijwordt
rekeninggehoudenmethetopgegevenrendementvanketelencondensor.
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* ( 3 . 1 1 . 1 2 ) : berekening

gasverbruik

bij gegeven warmtevraag

(GASVERB)

naam:
GASVERB (berekeningGASVERBruikbijgegevenwarmtevraag)
funktie:berekeningvanaardgasverbruikbijgegevenwarmtevraag
rekeninghoudendmetrendementvanketelencondensor.
input: warmtevraag
output: aardgasverbruik
common: rendementketelencondensor
DefunktieGASVERBberekenthetaardgasverbruikbijgegeven
warmtevraag.Hierbijwordtrekeninggehoudenmethetopgegeven
rendementvanketelencondensor.
*(3.12):

uurresultaten (RESUUR)

naam:
RESUUR (UURRESultaten)
funktie:verwerkenenwegschrijvenvanuurresultaten
input: berekendevariabelendooreerderemodules
output:
DesubroutineRESUURverwerktuurresultatenenschrijftzeweg.
maaktRESUURgebruikvan3subroutines:
-RESU1 (3.12.1)
berekenenvancumulatievenvoorP-outputfiles;
-RESU2 (3.12.2)
verwerkenvanvariabelenvoorA-outputfiles;
-RESU3 (3.12.3)
wegschrijvenvooruur-outputvanverscheidene
variabelennaarU-outputfiles.
*(3.12.1):
naam:
funktie:
input:
output:
common:

uurresultaten - deel 1 (RESU1)
RESU1 (UurRESultaten -deel1)
berekenenvancumulatievenvoorP-outputfiles
berekendevariabelendooreerderemodules
aantaldagenwaarovergem.berekening
periodenbinnendagwaarovergem.berekening
cumulatievenvanvariabelen

DesubroutineRESU1berekentdecumulatievenvanverscheidene
variabelenvoorP-outputfile.Hierbijwordtrekeninggehoudenmethet
tijdstipopdedag,omdatbepaaldevariabelengesommeerdwordenover
bepaaldeurenvandedag,overdedagperiodeofoverdenachtperiode.
*(3.12.2):
naam:
funktie:
input:
output:
common:

uurresultaten

- deel 2 (RESU2)

RESU2 (UurRESultaten -deel2)
verwerkenvanvariabelenvoorA-outputfiles
berekendevariabelendooreerderemodules
arraymetuurwaarden

DesubroutineRESU2schrijftvaneenaantalvariabelenhunuurwaardein
arrays,zodataanheteindevandedagalleuurwaardenop1regel
weggeschrevenkunnenworden (zieRESD3,3.14.3).

Hierbij
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*(3.12.3):

uurresultaten- deel 3 (RESU3)

naam:
RESU3 (UurRESultaten -deel3)
funktie:schrijvenvanuur-outputvanverscheidenevariabelen
naarU-outputfiles
input: berekendevariabelendooreerderemodules
output:
common: geopendeoutputfiles
DesubroutineRESU3schrijftvandiversevariabelenhunuurwaarden
directnaarU-outputfiles.
*(3.13):

berekening

kg-produktie

(KGPROD)

naam:
KGPROD (berekeningoogstbareKG-PRODuktie)
funktie:berekeningvanverdelingovervruchtgroeiperiodevande
dagelijksekg-produktieuitnetto-gewasgroei,
drogestofverdeling endrogestofgehaltevanvrucht,
input: dagnummer
assimilatenverdelingoveruitgroeiduur
fractiedrogestofnaarvruchten
aantaldagenwaaroverassimilatenverdeeldworden
nettogewasgroei
output: gecumuleerde teoogstenvruchtgroei (vers)opoogstdag
(aangemaaktgedurendevruchtgroeiduur)
common: arraymetgewas-envruchtgroeigegevens
DesubroutineKGPRODberekenteensperdagdeversevruchtgroeiuitde
nettodrogestoftoename,defractievandedrogestofdatnaarde
vruchtengaatenhetdrogestofgehaltevandevruchten.Omdatde
vruchtennietmeteenoogstbaarzijn,wordtdeoogstovereen
veronderstelde groeiduurverdeeld.Dezeverdeling indetijdis
gewasafhankelijk.BijberekeningeninKGPRODwordtrekeninggehouden
metteeltwisselingen.
*(3.1â):

dagresultaten

(RESDAG)

naam:
RESDAG (DAGRESultaten)
funktie:verwerkenenwegschrijvenvandagresultaten
input: dagnummer
dagtellervoorgem.berekening
output: nieuwedagtellervoorgem.berekening
common: aantaldagenwaarovergem.berekening
DesubroutineRESDAGverwerktdagresultatenenschrijftzeweg.Hierbij
maaktRESDAGgebruikvan3subroutines:
-RESD1 (3.14.1):berekenenvangemiddeldenvoorP-outputfiles;
-RESD2 (3.14.2):wegschrijvennaarP-outputfiles;
-RESD3 (3.14.3):wegschrijvennaarA-outputfiles.
DesubroutinesRESD1enRESD2wordenalleenaangeroepenaanheteinde
vaneenperiodewaarovergemiddeldenencumulatievenmoetenworden
berekend (voorP-outputfiles).DesubroutineRESD3wordtvoorelkedag
aangeroepen.
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dagresultaten

- deel 1 (RESD1)

naam:
RESD1 (DagRESultaten -deel1)
funktie:berekenenvangemiddeldenvoorP-outputfiles
input:
output:
common: cumulatievenvanvariabelen
aantaldagenwaarovergem.berekening
outputvoorP-outputfiles
DesubroutineRESD1berekentdegemiddeldenvandecumulatievenvan
variabelenvoordeP-outputfiles.
*(3.14.2):

dagresultaten

- deel 2 (RESD2)

naam:
RESD2 (DagRESultaten -deel2)
funktie:wegschrijvennaar P-outputfiles
input:
output:
common: geopendeP-outputfiles
outputvoor P-outputfiles
DesubroutineRESD2schrijftberekendegemiddeldenencumulatievenover
deoutputperiodewegnaardegeopendeP-outputfiles.
*(3.14.3):

dagresultacen

- deel 3 (RESD3)

naam:
RESD3 (DagRESultaten -deel3)
funktie:wegschrijvennaarA-outputfiles
input:
output:
common: arraymetuurwaarden
DesubroutineRESD3schrijftvanelkedageendagoverzichtmet
uurwaardenvanverscheidenevariabelenwegnaardegeopende.
A-outputfiles.
*(3.15):

eindresultaten

(RESEIND)

naam:
RESEIND (EINDRESultaten)
funktie:verwerkenenwegschrijvenvaneindresultaten
input: dagelijksegeoogstekg
dagtellervoorgem.berekening
output:
common: aantaldagenwaarovergem.berekening
DesubroutineRESEINDverzorgthetverwerkenenwegschrijvenvan
eindresultaten.HierbijmaaktRESEINDgebruikvandevolgende
subroutines:
berekeningvankg-produktievoorelkeperiode;
-RESE1 (3.15.1)
wegschrijvenvankg-produktienaarP-outputfiles;
-RESE2 (3.15.2)
berekeningvaneindcum.engem.voorP-outputfiles;
-RESE3 (3.15.3)
wegschrijvenv.eindcum.+gem.naarP-outputfiles;
-RESE4(3.15.4)
CLOSOUT (3.15.5):sluitenvanoutputfiles.
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- deel 1 (RESE1)

naam:
RESE1 (EindRESultaten-deel1)
funktie:berekeningvankg-produktievoorelkeperiode
input: dagelijksegeoogstekg
output: geoogstekginelkeperiodeencumulatief
common: aantaldagenwaarovergem.berekening
DesubroutineRESE1berekentvoorelkeperiodewaaroverdecumulatieven
engemiddeldenvandeanderevariabelenbepaaldzijndegeoogste
kg-produktieendecumulatieveproduktie.
*(3.15.2):

eindresultaten

- deel 2 (RESE2)

naam:
RESE2 (EindRESultaten -deel2)
funktie:wegschrijvenvankg-produktienaarP-outputfiles
input: geoogstekginelkeperiodeencumulatief
output:
common: aantaldagenwaarovergem.berekening
geopendeP-outputfiles
DesubroutineRESE2schrijftdegeoogstekg-produktievanelkeperiode
endecumulatieveproduktienaargeopendeP-outputfiles.Omdatde
P-outputfilesingevuldzijn,wordendefileseerstgekopieerdnaareen
kladfile (scratch-file),waarnaopnieuwdeheadingdoorsubroutine
KOPOUT (2.14)bovenfilewordtgeschreven.Daarnawordtdedatauit
kladfileteruggekopieerdenaangevuldmetproduktiecijfers.
*(3.15.3):

eindresultaten

- deel 3 (RESE3)

naam:
RESE3 (EindRESultaten -deel3)
funktie:berekeningvaneindcumulatievenengemiddeldenvoor
P-outputfiles
input: geoogstekginelkeperiodeencumulatief
output:
common: cumulatievenvanvariabelen
aantaldagenwaarovergem.berekening
geopendeP-outputfiles
DesubroutineRESE3berekentdeeindcumulatievenen-gemiddeldendie
aanheteindevandeP-outputfiles komentestaan
*(3.15.4):

eindresultaten

- deel 4 (RESE3)

naam:
RESE4(EindRESultaten -deel4)
funktie:wegschrijvenvaneindcumulatievenengemiddeldennaar
P-outputfiles
input: geoogstekginelkeperiodeencumulatief
output:
common: cumulatievenvanvariabelen
aantaldagenwaarovergem.berekening
geopende P-outputfiles
DesubroutineRESE4schijftdeeindcumulatievenengemiddeldennaar
allegeopendeP-outputfiles.
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sluiten

outputfiles

(CLOSOUT)

naam:
CLOSOUT (CLOSeOUTputfiles)
funktie:sluitenvanoutputfiles
input:
output:
common: aanpalgeopendeoutputfiles
DesubroutineCLOSOUTsluitallegeopendeoutputfiles.Hierbijwordt
voorelkefiledesubroutineCLOSEFL (interactievemodule)aangeroepen.

Voordevalidatie-engevoeligheidsruns isdesubroutineSIMBER(3)
uitgebreidmetdeaanroepvandrieaanvullende subroutines,teweten
INVAL1 (3.16), INVAL2(3.17)enZWTIJD (3.18).Omdatdezesubroutines
ookvooranderedoeleindenkunnenwordengebruikt,zijnzeinde
definitieve listingopgenomenenhierna inditdeelverslaggedocumenteerd
*(3.16):

instellingen

validatie

deel 1 (INVAL1)

naam:
INVAL1(INstellingvanVALidatie -deel1)
funktie:invullenvangemetengegevensvanvalidatieals
klimaatinsteHingen
input: dagnummer
uur
output: berekende klimaatinstellingen
Metdesubroutine INVAL1kunnendegeregistreerde gegevensvande
validatie alssetpointinbepaaldeklimaatinstellingenwordeningevuld.
DezegegevenszijnaleerderdoordesubroutineINLVAL (2.5c)vanuitde
datafileVAL.DATingelezen.INVAL1wordtdoordesubroutineSIMBER (3)
aangeroepentussendesubroutineSETKLIM (3.4)enRADIN (3.5).Doorhet
invullenvangemetengegevenswordteendeelvandeklimaatregelingvan
hetECP-modelovergeslagen.

*(3.17):

instellingen

validatie

deel 2 (INVAL2)

naam:
INVAL2(INstellingvanVALidatie -deel2)
funktie:invullenvangemetengegevensvanvalidatieals
klimaatinstellingen
input: dagnummer
uur
stomataireweerstand
LAI
temperatuurkasinhoud
output: berekende transpiratie
minimumC02-streefwaarde
Desubroutine INVAL2ishetvervolgopdesubroutine INVAL1 (3.16).
HierinkandegemetenC02-concentratiealsC02-streefwaardeworden
ingevuld.Verderkandetranspiratiebijgemetentemperatuurvan
kasinhouden/ofdampdrukwordenberekend.
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*(3.18):

bijscellen

zomer-wintertijd

(ZWTIJD)

naam:
ZWTIJD (ZomerWinterTIJDbijstellen)
funktie:bijstellenvantijdenencursorpositie indatabestand
input: dagnummer
uur
tijdstippenzonsopkomsten-ondergang
ouput: gecorrigeerde tijdstippenzonsopkomsten -ondergang
DesubroutineZWTIJDsteltdetijdbijnaarzomertijd.Deovergangstijdenwordeningelezendeoordesubroutine INVAL1 (3.16).Deze
keuzemogelijkheid isinhetECP-modelingebouwd,omdatbijdevalidatie
degegevensvanhetbuitenklimaatallemaalopwintertijdwaren
gebaseerd terwijldemeetgegevensvandebedrijveninzomertijdwaren
geregistreerd.
2.3.4.Afsluiting
*(â):

afsluiting

(EINDPAG)

naam:
EINDPAG (EINDPAGina)
funktie:schrijfteindpaginaopbeeldscherm alssimulatieberekeningen
beëindigdzijn.Deeindpaginabestaatuit2kaders.Tevens
wordthetbeeldschermopdenormalekleureningesteld.
input: uitvoerenvansimulatie (logical)
output:
DesubroutineEINDPAGschrijfteenpaginametafsluitende tekstophet
beeldscherm. Indiendesimulatieberekeningenzijnbeëindigd,wordt
aangegevenhoeveelrunsmethetprogrammazijnuitgevoerd,watde
extensievandeoutputfilesvandelaatstesimulatierun isenopwelke
directorydeoutputfileszijnweggeschreven.Voorhettekenenvande
kaderswordtgebruikgemaaktvandeinteractievemoduleKADER (zie
deelverslaglb"Documentatieinvoergedeelte").
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BIJLAGEI. OVERZICHTVANSUBROUTINESENFUNKTIESINAANROEPVOLGORDE
Hierondervolgteenoverzichtvandevolgordewaarindesubroutinesen
funktiesvanhetprogrammaECPM0D2methetinlees-ensimulatiegedeelte
vanhetECP-modelwordenaangeroepen.
a.basis
ECPM0D2
-INLDIR
-INLVID
-INLOZD
-INLOZF
--INLDAT
--INLMAT
-LEESIN
-S1MBER
-EINDPAG

hoofdprogramma
inlezendirectorystructuur
(1-1.•1 )
inlezenvideogegevens
(1-7.•1 )
(la)
inlezenoverzichtterunnenoverzichtfiles
inlezenoverzichtfile
(lb)
(3.6,,1vandeel4vaninvoergedeelte)
(3.6.1
inlezendatagedeelteoverz.file
(3.6,.2
2vandeel4vaninvoergedeelte)
inlezenmatrixgedeelte overz.file
-->zieb.
(2)
-->ziec.
(3)
eindpagina
(4)
(-)

b.inlezendatafileseninitialisatieoutputfiles
LEESIN
-INLKF
-INLGEW
-INLC02
-INLSCH
-INLREST
-INLSIM
-INLVAL
-INLGEVOEL
-CONMAT
-RUNOVER
--INLRUN
--WEGRUN
-WRITSUM
--WRITDAT
--WRITMAT
-INOUTP
--OPENOF
--KOPOUT
-INOUTA
--OPENOF
--KOPOUT
-INOUTU
--OPENOF
--KOPOUT
•-INOUTT
--OPENOF
--KOPOUT

(2)

inlezendatafileseninit.outputfiles
(2.1)
inlezenklimaatfile
(2.2)
inlezengewasgegevens
(2.3)
inlezenC02-regelsetpoints
(2.4)
inlezenschermgegevens
(2.5a)
inlezenresterendeparameters
(2.5b)
inlezeninstellingensimulatie
(2.5c)
inlezeninstellingenvalidatie
(2.5d)
inlezeninstellingengevoeligh.analyse
(2.6)
conversiematricesmetklimaatregelsetpoints
(2.7)
bepalenrunnummer
(2.7.1)
inlezenvanlaatsterunnummer
(2.7.2)
wegschrijvenvanrunnummer
(2.8)
wegschrijvenvansamenvattingvansimulatie
(3.8.3.1 vandeel4vaninvoergedeelte)
wegschrijvenvandatagedeeltevanoverz.file
(3.8.3.2 vandeel4vaninvoergedeelte)
wegschrijvenvanmatrixgedeeltevanoverz.f.
(2.9)
initialisatieoutputfilePxx.xxx
(2.13)
openenvanoutputfile
(2.14)
plaatsenvanheadingbovenoutputfile
(2.10)
initialisatieoutputfileAxx.xxx
(2.13)
openenvanoutputfile
(2.14)
plaatsenvanheadingbovenoutputfile
(2.11)
initialisatieoutputfileUxx.xxx
(2.13)
openenvanoutputfile
(2.14)
plaatsenvanheadingbovenoutputfile
(2.12)
initialisatieoutputfileTxx.xxx
(2.13)
openenvanoutputfile
(2.14)
plaatsenvanheadingbovenoutputfile

c.simulatieberekeningen enwegschrijvenresultaten
S1MBER
(3)
-INITPAR
(3.1-1)
-INITSO
(3.1-2)
(3.7.11)
--INTPOL
-GEWJR
(3.1-3)
--GEWPAR
(3.1-3.1)
---INTPOL
(3.7.11)
-ZONBER
(3.2)
-ZWTIJD
(3.18)
-GEWDAG
(3.3)
-SETKLIM
(3.4)
--INTPOL
(3.7.11)
(3.4.1)
--LINTPOL
---INTPOL
(3.7.11)
-1NVALI
(3.16)
-RADIN
(3.5)
--SUNPOS
13.5.1)
--FRACTION
(3.5.2)
--TRANSS
(3.5.3)
--INTPOL
(3.7.11)
--RADGEW
(3.5.4)
--STOMRS
(3.5.5)
-PREFYS
;3.6)
--INTPOL
;3.7.11)
-FYSKAS
:3.7)
-POSTFYS
:3.8)
(3.7.8)
--WARMPIJP
---WRAD
( (3.7.6)
--INTPOL
( '3.7.11)
-BERSOIL
( 3.9)
--WARMSO
( 3.7.9)
---WRAD
( 3.7.6)
-SETC02
( 3.10)
--C02WIND
( 3.10.1)
---INTPOL
(
3.7.11)
--C02W
( 3.10.2)
---INTPOL
< 3.7.11)
--C02RM
( 3.10.3)
---INTPOL
( 3.7.11)
--C020PT
( 3.10.4)
-INVAL2
( 3.17)
--STOMGL
( 3.7.3)
-WARMC02
( 3.11)
--WRAD
( 3.7.6)
-RESUUR
( 3.12)
--RESU1
( 3.12.1)
---GASVERB ( 3.11.12)
---VPZAD
( 3.7.7)
--RESU2
( 3.12.2)
--RESU3
( 3.12.3)
---GASVERB
( 3.11.12)
---VPZAD
( 3.7.7)
-KGPROD
( 3.13)
-RESDAG
( 3.14)
--RESD1
( 3.14.1)
--RESD2
( 3.14.2)

simulatieberekeningen
initialisatievanparameters
initialisatievantemperatuurbodemlagen
interpolâtiefunktie
invul,arraysgewas-&vruchtgroeikengetallen
bepalinggewasparameters
interpolatiefunktie
berekeningzonsopkorasten-ondergang
bijstellentijdenbijzomertijd
bepalinggewasgroeikengetallenvoordag
berekening setpointsklimaatregeling
interpolatiefunktie
interpolatiefunktie
interpolatiefunktie
instellingenvalidatiedeel1
berekening stralingkas+absorptiegewas
berekeningvanzonnestand
berekeningdiffusestraling
berekening transmissiekasdek
interpolatiefunktie
berekenenabsorptiestralingdoorgewas
berekeningstomataireweerstand
berekeningenvoorafaanfysischgedeelte
interpolatiefunktie
-->zied.
berekeningennafysischgedeelte
berekeningwarmteafgiftedoorpijp
warmtestralingsflux
interpolatiefunktie
berekeningbodemtemperatuur
berekeningwarmteafgifte kasinh.aanbodem
warmtestralingsflux
berekeningC02-setpoint
berekeningwindsnelh.afh.C02-setpoint
interpolatiefunktie
berekeningventil.voud.afh.C02-setpoint
interpolatiefunktie
berekeningraamstandafh.C02-setpoint
interpolatiefunktie
berekeningC02-setpointvolgensecon.opt.
instellingenvalidatiedeel2
berekeningstomataire geleidbaarheid
-->ziee.
warmtestralingsflux
uurresultaten
uurresultaten -deel1
berekeninggasverbruik
verzadigdedampdruk
uurresultaten -deel2
uurresultaten -deel3
berekeninggasverbruik
verzadigdedampdruk
berekeningkg-produktie
dagresultaten
dagresultaten -deel1
dagresultaten -deel2

-RESD3
RESEIND
-RESEl
-RESE2
--KOPOUT
-RESE3
-RESE4
-CLOSOUT

(3.14.3)
(3.L5)
(3.15.1)
(3.15.2)
(2.11)
(3.15.3)
(3.15.4)
(3.15.5)

dagresultaten -deel3
eindresultaten
eindresultaten -deel1
eindresultaten -deel2
plaatsenvanheadingbovenoutputfile
eindresultaten -deel3
eindresultaten -deel4
sluitenoutputfiles

d.fysischgedeelte
3.7)
berekeningkasklimaat
•FYSKAS
7.3)
berekeningstomataire geleidbaarheid
•-STOMGL
7.1/2) berekeningnettowarratefluxkasinhoud
•-NWIN
7.1)
berek.nettowarmtefl.kasinh.zonderscherm
•-NWINZS
7.1.1) berekeningkasdek
---KASDEK
NWDEK
1.2) berekeningnettowarmtefluxkasdek
warmtestralingsflux
WRAD
6)
berekening condensatieflux
CONDEN
10)
VPZAD
verzadigdedampdruk
7)
INTPOL
interpolâtiefunktie
11)
berekeningluchtuitwisseling
---AIRUIT
7.4)
---VOCHTHH
3.7.1.3) berekeningvanvochthuishoudingkaslucht
VPZAD
verzadigdedampdruk
3.7.7)
NVKAS
3.7.1.4) berekeningvannettovochtflux
CONDEN
3.7.10) berekeningcondensatieflux
VPZAD
verzadigdedampdruk
3.7.7)
INTPOL
3.7.11)
interpolatiefunktie
---WARMPIJP
3.7.8)
berekeningwarmteafgiftedoorpijp
WRAD
3.7.6)
warmtestralingsflux
---WARMSO
3.7.9)
berekeningwarmteafgiftekasinh.aanbodem
3.7.6)
WRAD
warmtestralingsflux
3.7.2)
--NWINMS
berek.nettowarmtefl.kasinh.metscherm
3.7.4)
---AIRUIT
berekening luchtuitwisseling
3.7.2.1) berekeningkasdekmetscherm
---SKASDEK
3.7.2.2) berek.nettowarmtefluxkasdekmetscherm
SNWDEK
3.7.2.3) berek.temp.kasluchtinnokenscherm
NOKSCH
3.7.6)
WRAD
warmtestralingsflux
3.7.2.6b) berekeningvancondensatiefluxopkasdek
SCONDRF
3.7.7)
VPZAD
verzadigdedampdruk
3.7.11)
INTPOL
interpolatiefunktie
3.7.2.3) berek.temp.kasluchtinnokenscherm
NOKSCH
3.7.2.4) berek.vochthuishoudingkasluchtmetscherm
---SVOCHTHH
3.7.7)
VPZAD
verzadigdedampdruk
3.7.2.5) berekeningvannettovochtfluxmetscherm
SNVKAS
SCONDSCH 3.7.2.6a) berekeningvancondensatiefluxopscherm
3.7.7)
VPZAD
verzadigdedampdruk
3.7.2.6b) berekeningvancondensatiefluxopkasdek
SCONDRF
3.7.7)
VPZAD
verzadigdedampdruk
3.7.11)
INTPOL
interpolatiefunktie
3.7.8)
---WARMPIJP
berekeningwarmteafgiftedoorpijp
3.7.6)
WRAD
warmtestralingsflux
3.7.9)
---WARMSO
berekeningwarmteafgiftekasinh.aanbodem
3.7.6)
WRAD
warmtestralingsflux
3.7.11)
--INTPOL
interpolatiefunktie
3.7.5)
--RMSTAND
berekeningraamst.uitluchtuitwiss.snelheid
3.7.4)
---AIRUIT
berekening luchtuitwisseling

•-INTPOL
•CONSCH
--NOKSCH
--SCONDSCH
•--VPZAD
•-SCONDRF
•--VPZAD

(3.7.11) interpolatiefunktie
(3.7.2.7) berekeningcondensatieopscherm
(3.7.2.3) berek.temp.kaslucht innokenscherm
(3.7.2.6a)berekeningvancondensatiefluxopscherm
(3.7.7) verzadigdedampdruk
(3.7.2.6b)berekeningvancondensatiefluxopkasdek
(3.7.7)
verzadigdedampdruk

e.C02-gedee,lte
--WARMC02
---ZTWMC02
NWC02
C02DAG
GEWAS
FOTKEN
BRUFOT
C02NACHT
GEWAS
FOTKEN
BRUFOT
NFC02
GEWAS
FOTKEN
BRUFOT
GASC02
---MTWMC02
INTPOL
NWC02
C02DAG
GEWAS
FOTKEN
BRUFOT
C02NACHT
GEWAS
FOTKEN
BRUFOT
NFC02
GEWAS
FOTKEN
BRUFOT
GASC02
WGAS

3.11)
berekeningwarmte-&C02-voorziening
3.11.1) berek.warmte-&C02-voorz.zondertank
3.11.3) berek.nieuweC02-concentratie
3.11.4) berek.C02-concentratie overdag
3.11.7) berek.gewasfotosynthese
3.11.9) berek.bladfotosythese kengetallen
3.11.8) berek.brutobladfotosynthese
3.11.5) berek.C02-concentratie 'snachts
3.11.7) berek.gewasfotosynthese
3.11.9) berek.bladfotosythesekengetallen
3.11.8) berek.brutobladfotosynthese
3.11.6) berek.nettoC02-flux
3.11.7) berek.gewasfotosynthese
3.11.9) berek.bladfotosythese kengetallen
3.11.8) berek.brutobladfotosynthese
3.11.10) berek.C02-produktieuitwarmteopwekking
3.11.2) berek.warmte-&C02-voorz.mettank
3.7.11) interpolatiefunktie
3.11.3) berek.nieuweC02-concentratie
3.11.4) berek.C02-concentratieoverdag
3.11.7) berek.gewasfotosynthese
3.11.9) berek.bladfotosythese kengetallen
3.11.8) berek.brutobladfotosynthese
3.11.5) berek.C02-concentratie 'snachts
3.11.7) berek.gewasfotosynthese
3.11.9) berek.bladfotosythesekengetallen
3.11.8) berek.brutobladfotosynthese
3.11.6) berek.nettoC02-flux
3.11.7) berek.gewasfotosynthese
3.11.9) berek.bladfotosythesekengetallen
3.11.8) berek.brutobladfotosynthese
3.11.10) berek.C02-produktieuitwarmteopwekking
3.11.11) berek.warmteproduktiebijaanmaakC02

BIJLAGEII. VOLGORDEVANSUBROUTINESENFUNKTIESINLISTING
DelistingvanhetsimulatiegedeeltevanhetECP-model,hetprogramma
ECPM0D2,isopgebouwduit10delen (ziedeelverslag 3"Listing").De
moduleszijnalsvolgtoverdiedelenverdeeld.
SM1.F0R:basisvantweededeelvanECP-model (deel1)

1
(2
(3

ECPM0D2
INLOZF
LEESIN
SIMBER
EINDPAG

hoofdprogramma
inlezenoverzichtfile
-->zieSM2.FOR)
-->zieSM3.F0R)
eindpagina

SM2.F0R: inleesgedeelte (deel2)
2
2.1
(2.2
2.3
2.4
2.5a
2.5b
2.5c
2.5d
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

LEESIN
INLKF
INLGEW
INLC02
INLSCH
INLREST
INLSIM
INLVAL
INLGEVOEL
CONMAT
RUNOVER
INLRUN
WEGRUN
WRITSUM
INOUTP
INOUTA
INOUTU
INOUTT
0PEN0F
K0P0UT

inlezendatafileseninit.outputfiles
inlezenklimaatfile
-->zieSM8.FOR)
inlezenC02-regelsetpoints
inlezenschermgegevens
inlezenresterendeparameters
inlezeninstellingensimulatie
inlezeninstellingenvalidatie
inlezeninstellingengevoel.analyse
conversiematricesmetklimaatregelsetpoints
bepalenrunnummer
inlezenvanlaatsterunnummer
wegschrijvenvanrunnummer
wegschrijvenvansamenvattingvanoverzichtfile
initialisatieoutputfilePxx.xxx
initialisatieoutputfileUxx.xxx
initialisatieoutputfileUxx.xxx
initialisatieoutputfileTxx.xxx
openenvanoutputfile
plaatsenvanheadingbovenoutputfile

SM3.F0R:simulatiegedeelte (deel3)
3
3.1-1
3.1-2
(3.1-3
(3.2
(3.3
3.4
3.4.1
(3.5
3.6
(3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1

SIMBER
INITPAR
INITSO
GEWJR
ZONBER
GEWDAG
SETKLIM
LINTPOL
RADIN
PREFYS
FYSKAS
POSTFYS
BERSOIL
SETC02
C02WIND

simulatieberekeningen
initialisatievanparameters
initialisatievantemperatuurbodemlagen
-->zieSM8.F0R)
-->zieSM4.F0R)
-->zieSM8.F0R)
berekeningsetpointsklimaatregeling
interpolâtiefunktie
-->zieSM4.F0R)
berekeningenvoorafaanfysischgedeelte
-->zieSM5.F0R)
berekeningennafysischgedeelte
berekeningbodemtemperatuur
berekeningC02-setpoint
berekeningwindsnelheidafh.C02-setpoint

3 .10.2
3 .10. 3
3 .10.4
(3,.11
(3,.12
(3,.13
(3,.14
(3..15
3..16
3..17
3..18

C02W
C02RM
C020PT
WARMC02
RESUUR
KGPROD
RESDAG
RESEIND
INVAL1
IMVAL2
ZWTIJD

berekeningventilatievoud afh.C02-setpoint
berekeningraamstandafh.C02-setp.metwindcorr.
berekeningC02-setpointvolgensecon.opt.
-->zieSM7.FOR)
-->zieSM9.F0R)
-->zieSM8.F0R)
-->zieSM9.F0R)
-->zieSM9.F0R)
instellingenvalidatie -deel1
instellingenvalidatie -deel2
bijstellentijdenbijzomertijd

SM4.F0R:stralingsgedeelte (deel4)
3.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

ZONBER
RADIN
SUNPOS
FRACTION
TRANSS
RADGEW
STOMRS

berekeningzonsopkomsten-ondergang
berekening stralingkas+absorptiegewas
berekeningvanzonnestand
berekeningdiffusestraling
berekening transmissiekasdek
berekenenabsorptiestralingdoorgewas
berekening stomataireweerstand

SMS.FOR:fysischgedeeltezonderscherm (deel5)
3.7
3.7.1/2
3.7.1
3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.1.4
(3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10
3.7.11

FYSKAS
NWIN
NWINZS
KASDEK
NWDEK
VOCHTHH
NVKAS
NWINMS
GSTOML
AIRUIT
RMSTAND
WRAD
VPZAD
WARMPIJP
WARMSO
CONDEN
INTPOL

berekeningkasklimaat
berekeningnettowarmtefluxkasinhoud
berek.nettowarmtefl.kasinh.zonderscherm
berekeningkasdek
berekeningnettowarmtefluxkasdek
berekeningvanvochthuishoudingkaslucht
berekeningvannettovochtflux
-->zieSM6.FOR)
berekeningstomataire geleidbaarheid
berekening luchtuitwisseling
berekeningraamst.uitluchtuitwiss.snelheid
warmtestralingsflux
verzadigdedampdruk
berekeningwarmteafgifte doorpijp
berekeningwarmteafgiftekasinh.aanbodem
berekeningcondensatieflux
interpolatiefunktie

SM6.F0R: fysischgei
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.2
3.7.2.3
3.7.2.4
3.7.2.5
3.7.2.6a
3.7.2.6b
3.7.2.7

NWINMS
SKASDEK
SNWDEK
NOKSCH
SVOCHTHH
SNVKAS
SCONDSCH
SCONDRF
CONSCH

berek.nettowarmtefl.kasinh.metscherm
berekeningkasdekmetscherm
berek.nettowarmtefluxkasdekmetscherm
berek.temp.kaslucht innokenscherm
berek.vochthuishoudingkasluchtmetscherm
berekeningvannettovochtfluxmetscherm
berekeningvancondensatiefluxopscherm
berekeningvancondensatiefluxopkasdek
berekeningcondensatieopscherm

SM7.F0R:C02-gedeelte (deel7)
3.,11
3..11..1
3..11. 2
3..11.,3
3,.11.4
3..11.,5
3..11.,6
3,.11.,7
3 .11..8
3 .11,.9
3 .11..10
3 .11 .11
3 .11 .12

WARMC02
ZTWMC02
MTWMC02
NWC02
CO2DAG
C02NACHT
NFC02
GEWAS
BRUFOT
FOTKEN
GASC02
WGAS
GASVERB

berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening
berekening

warmte-&C02-voorziening
warmte-&C02-voorz.zondertank
warmte-6eC02-voorz.mettank
nieuweC02-concentratie
C02-concentratieoverdag
C02-concentratie 'snachts
nettoC02-flux
gewasfotosynthese
brutobladfotosynthese
bladfotosythesekengetallen
C02-produktieuitwarmteopwekking
warmteproduktiebijaanmaakC02
gasverbruik

SM8.F0R:assimilatengedeelte (deel8)
2.,2
3..1-3
3,,1-3.1
3 .3
3 .13

INLGEW
GEWJR
GEWPAR
GEWDAG
KGPROD

inlezengewasgegevens
invullenarraysgewas-envruchtgroei
bepalinggewasparameters
bepalinggroeikengetallenvoordag
berekeningkg-produktie

SM9.F0R:output-verzorging (deel9)
3..12
3,.12..1
3,.12. 2
3..12. 3
3,.14
3,.14.,1
3,.14.,2
3,.14..3
3 .15
3 .15..1
3 .15..2
3 .15,.3
3 .15,.4
3 .15 .5

RESUUR
RESU1
RESU2
RESU3
RESDAG
RESDl
RESD2
RESD3
RESEIND
RESE1
RESE2
RESE3
RESE4
CLOSOUT

uurresultaten
uurresultaten -deel1
uurresultaten -deel2
uurresultaten -deel3
dagresultaten
dagresultaten -deel1
dagresultaten -deel2
dagresultaten -deel3
eindresultaten
eindresultaten -deel1
eindresultaten -deel2
eindresultaten -deel3
eindresultaten -deel4
sluitenoutputfiles

SO.FOR:C02-optimalisâtie (deel10)
DemodulesvoordeC02-optimalisatie zijnnietgedocumenteerd,omdatze
dooranderenzijnaangeleverd.
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DaarnaastmaaktECPM0D2gebruikvan2delenvansubroutinesvan
ECPM0D1,namelijk:
IV4.F0R:gebruikersgedeelte-3(modulesvanECPM0D1)

3..6.1
3..6,.2
3,.6,.2,.1
3,.8,.3..1
3,.8,.3.,2
3 .8,.3..3

INLDAT
INLMAT
TELKOL
WRITDAT
WRITMAT
HULPSTR

inlezenvandatagedeeltevanoverzichtfile
inlezenvanmatrixgedeeltevanoverzichtfile
tellenvankolommenvanmatrix
wegschrijvenvandatagedeeltevanoverzichtfile
wegschrijvenvanmatrixgedeeltevanoverzichtfile
hulpstringbijschrijvenvanmatrix

Denummeringvandeze4modulessluitaanbijdenummeringvande
modulesvanhetprogrammaECPM0D1(ziedeelverslag lb"Documentatie
invoergedeelte"
IT.FOR:interactievemodules
ziebijlage IIIvandeelverslag lb"Documentatie invoergedeelte"

