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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:verschiltussenverzadigde enactueledampdrukin
N.m-2.
declinatie:hoektussenzonnestraalloodrechtopaardoppervlakenvlak
doorevenaar.
gasverbruik:hoeveelheidaardgas inm3.m-2pertijdseenheid,
kasinhoud:kasluchtengewas.Aangenomenwordtdatdeze2objectenniet
intemperatuurvanelkaarverschillen,
leafareaindex (LAI):bladoppervlakperbeteeldoppervlak (m2.m-2).
module:funktieofsubroutine,
overzichtfile:filemetuitgangssituatievoorsimulatiemetgegevens
overgewas,kas,verwarmings-enC02-uitrusting,aantehouden
kasklimaatensimulatieperiode.Dezefilekaninteractief
gewijzigdworden,
stookbehoefte:hoeveelheidwarmtepertijdseenheid inW.m-2dienodig
isommetdeverwarmingsuitrustinghetingesteldetemperatuurregimeaanteaanhouden,
ventilatietemperatuur: temperatuurvankasinhoudwaarbovengeventileerd
wordt (raamstand>0).
ventilatietraject:temperatuurtrajectwaarbinnenhetopenenvande
luchtramenvan0tot100%wordtgerealiseerd (100%isaanbeide
zijdenvollediggeopend).
verwarmingstemperatuur:temperatuurvankasinhoudwaaronderhet
verwarmingssysteemvoorextrawarmteaanvoerzorgt,
verwarmingsuitrusting: installatiewaarmee indewarmtebehoeftekan
wordenvoorzienzoalsverwarmingsketel,restwarmte-installatie,
heteluchtverwarming enwarmteopslagtank.
warmtebehoefte:hoeveelheidwarmtepertijdseenheid inW.m-2dienodig
isvolgenshetgekozentemperatuurregime omdetemperatuurophet
setpointtehouden.

-11.INLEIDING
Inditdeelverslag "Documentatie -Modelbeschrijving"wordtgedetailleerdhetsimulatiegedeeltevanhetECP-modelbeschrevendatinhet
kadervanhetNOVEM-projekt "SimulatievanhetC02-verbruik inde
glastuinbouw" isgeschreven.HetECP-modelberekenthetwarmte-en
C02-verbruikendekg-produktievooreenoptegevensituatie.Opte
gevenvariabelenzijn:gewas (komkommer,paprika,tomaat),kas,
verwarmingsuitrusting (verwarmingsketel,warmteopslagtank,restwarmte,
hetelucht)enC02-uitrusting (rookgasC02,zuiverC02)enaantehouden
kasklimaat (temperatuur- enC02-regime).
Hetsimulatiemodel isgeschreveninFortran,ismodulairvanopbouwen
kaninteractiefgebruiktwordendoorniet-ingewijden.Aangenomen isdat
deomvangvanhetgewasbepaaldwordtvolgenseenoptegevenleafarea
index (LAI)endathetgewasvanafeenoptegevendagoogstbare
vruchtenproduceert.
InhetECP-modelzijneengrootaantalverschillendeaspectente
onderscheiden,bijvoorbeeld fysischeprocessen,gewaskundigeprocessen,
klimaatregeling enwarmteopslag.Deberekeningenvandeafzonderlijke
aspectenvindenveelalplaatsinverscheidenemodules.Voorde
overzichtelijkheid isinditverslagdaaromvooreengedetailleerde
beschrijvingvandeafzonderlijkaspectengekozen.Daarbijwordt
aangegevenwatdebronisvanelkonderdeel.
Fysischeengewaskundigeprocessenzijninhetmodelnauwmetelkaar
verbonden.Bijvoorbeeldhetstralingsniveau indekasbeïnvloedtde
temperatuurvandekaslucht,maarookdefotosyntheseendestomataire
weerstand.Destomataireweerstandbeïnvloedtdefotosynthese,maarook
deverdamping.Omtevoorkomendatdefysischeengewaskundige
processenteversnipperdwordenbesproken,wordeninditverslagde
stralingstransmissievandekas,deabsorptievanglobalestralingdoor
gewasendestomataireweerstand inhethoofdstukmetgewaskundige
processenbehandeld.
InbijlageIIIvanditverslagwordteenkortoverzichtgegevenvande
aanpassingenvanhetmodeltenopzichtvandevorigegedocumenteerde
versie8/89 (Houter,1989abcdef).
Vooreenglobalebeschrijvingvanhetsimulatiegedeeltevanhet
ECP-model inmoduleswordtverwezennaarhetdeelverslaglc
"Documentatie -Simulatiegedeelte".Eenoverzichtvandeandere
deelverslagenvanditprojectwordtinheteindverslaggegeven.
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2. FYSISCHE PROCESSEN
2.1. Algemeen -kas zonder 3cherm
Ineenkas kunnen een aantal fysische processen worden onderscheiden,
bijvoorbeeld stralingsabsorptie, ventilatie enverdamping. In
uitgebreid onderzoek door devakgroep Natuur- enWeerkunde van de
Landbouwuniversiteit inWageningen zijn deze fysische processen in een
kas gekwantificeerd (Bot, 1983;DeJong, 1985;Van 'tOoster, 1983).
Als bronvoor de inhet ECP-model gebruikte fysische processen geldt
het doctoraalverslag van DeJong (1985), tenzij anders isvermeld. Ook
ishet doctoraalverslag vanHouter (1987) geraadpleegd.
De fysische processen bepalen tezamen de toestandsgrootheden waarmee
het kasklimaat kanworden beschreven. Binnen eenkas zonder scherm zijn
de te onderscheiden toestandsgrootheden: temperatuur van kaslucht,
gewas, kasdek enbodem (5lagen)endampdrukvankaslucht. Daarnaast
zijn er een aantal stuurgrootheden en randvoorwaarden, die dewarrateenvochtuitwisselingen beïnvloeden,bijvoorbeeld buistemperatuur,
raamstand enbuitencondities.Voor de gewasverdamping speelt de
dampdrukvan de kaslucht eenbelangrijke rol.Dewarmte- en
vochtuitwisselingen zijn in8verschillende fluxtypen onder verdeeld.
Hiervan geeft figuur 1eenoverzicht.

convectieveoverdracht (1)
warmtestraling(2)
globalestraling(3)
" • - - s : ventilatievan
voelbarewarmte(4)
warmteuitwisselingtussen
bodemlagen(5)
•••>:vochtuitwisselingdoor
-transpiratie(6)
-condensatie(7)
-ventilatiescherm(8)

Figuur1.Overzichtvanwarmte-envochtuitwisselingen inkaszonder
scherm.Nummersverwijzennaarbesprekingvanuitwisselingen.

Het ECP-model is gebaseerd op eenVenlo-kasmet 4 verwarmingsbuizen
(51mm)onder het gewas per kapvan 3.2 m. Debodem van de kas is met
wit folie bedekt.Aangenomen isdat de temperatuur- en vochtverdeling
indekas uniform is.Verder isdebodem in 5lagen opgedeeld (2 t/m 32
cm dik)met elk een eigen temperatuur als toestandsgrootheid.
Het ECP-model heeft uurwaarden vanbuitencondities als input. Deze
bestaanuit hemeltemperatuur, temperatuur vanbuitenlucht, dampdruk van
buitenlucht,windsnelheid en globale straling. Aangezien een geheel
jaar doorgerekend moet worden, ishet volgende berekeningsalgoritme
toegepast.
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Voordeberekeningvanhetkasklimaatisaangenomendatdekasals
systeem inevenwichtisbijgegevenrand-enstuurvariabelen(steady
state situatie).Uitzonderinghieropvormtdeberekeningvande
bodemtemperatuur,doordatdebodemeensterkwarmtebufferendvermogen
heeft (grotetijdconstante).Deberekeningvandebodemtemperatuuris
daaromdynamisch.Dithoudt indatdeberekeningvaneennieuwe
temperatuurafgeleidwordtuitdeoudetemperatuur.Desnelheidwaarmee
detemperatuurverandert,iso.a.afhankelijkvandenettowarmteflux
(zieparagraaf 2.11).
Omdebepalingvanhetstationaireevenwichttevereenvoudigenzijnde
temperaturenvankasluchtengewasaanelkaargelijkgesteld.Hetgewas
endekasluchtworden,alshetdetemperatuurbetreft,aangeduidmet
kasinhoud.Deaanduidingeninhetmodelvandetoestandsgroothedendie
directvanbelangzijnvoorhetkasklimaatzijnalsvolgt:
TDEK-temperatuurvankasdek
TIN-temperatuurvankasinhoud (-gewas+kaslucht)
TSOIL-temperatuurvanbodemoppervlak (-TS0IL1)
VPAIR-dampdrukvankaslucht
Detemperaturenvande4bodemlagenonderhetbodemoppervlakworden
aangeduidmetresp.TS0IL2,TS0IL3,TS0IL4enTS0IL5.Indienoverde
bodemtemperatuurwordtgesprokenzonderdeaanduidingvaneenbepaalde
laag,betrefthetdetemperatuurvandebovenstebodemlaagTS0IL1
(-TSOIL)dieeendiktevan2cmheeft.
Deaanduidingvanenkelestuurgroothedenenrandvoorwaardenzijn:
TPIJP-buistemperatuur (gemiddeldevanaanvoerenretour)
TOUT-buitentemperatuur
TSKY-hemeltemperatuur
VPOUT-dampdrukbuitenlucht
Indeparagrafen2.3 t/m 2.10zullendeuitwisselingenworden
toegelicht.Dewarmte-envochtfluxenwordenperm2kasoppervlak
berekend.Inhetalgemeenwordendewarmtefluxenaangeduidmeteen
5-letterigecombinatie,beginnendmet 'W'vanwarmteflux,gevolgddoor
2maal2lettersvandetweetoestandsgroothedenofstuurgrootheden
waartussendeuitwisselingplaatsvindt (SK-hemel;RF-dek;
PB-verwarmingsbuis;SO-bodemoppervlak;IN-kasinhoud;PL-gewas;
AI-kaslucht;RD-geabsorbeerde straling).
Voordeberekeningvandewarmtefluxenishetvanbelangtewetenhoe
groothetrelatieveoppervlakvandekasdelenenhetgewasis(d.i.het
oppervlakvanhetkasdeelofgewasperm2brutokasoppervlak).Het
relatieveoppervlakvanhetgewaskomttotuiting indeLAI (LeafArea
Index).Deandererelatieveoppervlaktenzijn:
ARF-relatieveoppervlakvandek (-l/cos(dekhelling))
APB-relatieveoppervlakvanverwarm.buizen(- geproject.opp.)
DeARFisbijeennormaleVenlo-kas1.09 (-l/cos(23)). Bijvier51mm
buizenperkapvan3.2misdeAPB0.07m2.m-2_kas (geprojecteerd
oppervlak).HetbuisoppervlakOPB (rondom)isdan0.20m2.m-2kas.
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2.2.Algemeen -kas met scherm
De toevoeging van een scherm aan het model beïnvloedt de berekening van
de fysische processen inde kas. De globale instraling wordt belemmerd
door het scherm. Door het scherm wordt de kasinhoud in 2delen
opgesplitst: een gedeelte met het gewas (teeltgedeelte) met temperatuur
TIN en een gedeelte boven scherm (nokgedeelte) met temperatuur TNOK en
dampdruk VPNOK. Verder wordt dewarmtestralingsuitwisseling tussen
gewas en dek door het scherm beperkt. Aan beide zijden van het scherm
vinden convectieve warmteuitwisselingen plaats. Door het scherm vindt
een geringe luchtuitwisseling tussen de kaslucht onder enboven het
scherm plaats.
Aangezien de temperatuur van scherm en nokgedeelte afwijkt van TIN,
neemt het aantal toestandsgrootheden inde kas met 2 toe.Om de
bepaling van het stationaire binnenklimaat eenvoudig en overzichtelijk
tehouden zijn de fysische vergelijkingenwaarin het scherm een rol
speelt vereenvoudigd tot lineaire relaties. Daarmee ishet dan mogelijk
de temperatuur van scherm en kaslucht boven scherm te bepalen.
De dampdruk van de kaslucht boven het scherm wordt bepaald bij de
berekende temperatuur van kasdek en scherm, enventilatieverliezen. In
devariabele namen staat de letteraanduiding NK en SCvoor resp.
kasgedeelte boven scherm (NoK)en SCherm.
Fysische processen waarbij het scherm isbetrokken, zijn in figuur 2
weergegeven.

1.1

//
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^JOS»:convectieveoverdracht(1)
/•—*:warmtestraling(2)
•>:globalestraling(3)
>.„.„*:ventilatievan
voelbarewarmte(4)
——*•:warmteuitwisselingtussen
bodemlagen(5)
•••>:vochtuitwisselingdoor
-transpiratie(6)
-condensatie(7)
-ventilatiescherm(8)

Figuur2.Overzichtvanwarmte-envochtuitwisselingen inkasmet
scherm.Nummersverwijzennaarbesprekingvanuitwisselingen.
Indevolgende paragrafen worden de fysische processen afzonderlijk per
paragraaf besproken. Inelke paragraaf worden eerst de processen
besproken van een kas zonder scherm, gevolgd door eventuele aanvullingen enwijzigingen als gevolg van de toevoeging van een scherm aan
de kas.Daarbij wordt aangegeven inwelke module die processen berekend
worden.Achter de naam van de module staat eennummer vermeld van de
module in de listing van het model. Ter onderscheiding van de
paragraafaanduiding is 'nr' toegevoegd.

52.3.Convectievewarmteoverdracht (fluxen1)
Bijwarmteoverdrachtvaneenvastoppervlakaaneenbewegendmedium
(bijvoorbeeld lucht)ofandersomwordtgesprokenvanconvectie
(stroming).Hierbijkanonderscheidwordengemaakt invrijeen
gedwongenconvectie.Bijgedwongenconvectie isdesnelheidvande
overdrachtafhankelijkvandesnelheidvandestroom.Ingevalvan
vrijeconvectiewordtdestromingdoorhetwarmteoverdrachtsverschijnselzelfveroorzaakt (grootte isafhankelijkvantemperatuurgradient)(Monteith,1973).Convectievewarmteoverdrachtenkomenop
veleplaatsenindekasvoor (gewas-kaslucht,bodemoppervlak-kaslucht,
e t c ) . Dezeoverdrachtenzullennuwordenbesproken (verwijzingnaar
figuur1of2).Deschrijfwijzevandewarmtefluxenisalsvolgt:
Warmteflux-overdrachtscoefficient*temperatuurgradient
a. kas zonder

scherm

Flux1.1:WRFOÜ-convectievewarmtefluxvankasdeknaarbuitenlucht
(2.01)
waarin:

WRFOU-GRFOU* (TDEK -TOUT)

[W.m-2]

TDEK-dektemperatuur
TOUT-temperatuurbuitenlucht

[C]
[C]

GRFOU-warmteoverdrachtscoeff.dek-buitenlucht

[W.m-2.K-l]

DeGRFOUisergafhankelijkvandewindsnelheidWINDSN (Bot,1983):
voorWINDSN<4m.s-1:
GRFOU-ARF* (2.8+1.2*WINDSN)

[W.m-2.K-l]

enWINDSN>-4m.s-1:
GRFOU-ARF*2.5* (WINDSN**0.8)

[W.m-2.K-l]

met:
ARF-1.09 (relatiefdekoppervlak,zieparagraaf2.1)
BovengenoemdeberekeningenvindenplaatsinsubroutineNWDEK
(nr.3.7.1.2)enSNWDEK (nr.3.7.2.2).

[-]

Flux1.2:WAIRF-convectievewarmtefluxvankasluchtnaarkasdek
(2.02)

WAIRF-GAIRF* (TIN -TDEK)

[W.m-2]

UitmetingenvanBot (1983)blijktdatdezeconvectieveoverdrachtin
hetovergangsgebiedvangedwongennaarvrijeconvectieligtmeteen
neigingtotvrijeconvectie.
GAIRF-ARF*1.54* ((ABS(TIN -TDEK))**0.333) [W.m-2.K-l]
met:

ARF-1.09 (relatiefdekoppervlak,zieparagraaf2.1)

[-]
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StriktgenomendientdeGAIRFbijdesituatievaneenkleinereTINdan
TDEKtewordenaangepast,omdatdekasluchtopgewarmdwordtdoorhet
kasdeki.p.v.andersom.Dezesituatiekomtechternietvaakvoorende
foutdiedangemaaktwordt,isnietgroot.Hetzelfdegeldtvoorde
convectievewarmtefluxvankasluchtnaarbodem (flux1.3),alkomtde
situatievaneenwarmerbodemoppervlakdankasluchtvakervoor.
Bovengenoemdeberekeningenvindenplaats insubroutineNWDEK
(nr. 3.7.1.2)enSNWDEK (nr. 3.7.2.2).

Flux 1.3:WAISO-convectievewarmtefluxvankasluchtnaarbodem
(2.03)

WAISO-GAISO* (TIN-TSOIL)

[W.m-2]

metGAISOvolgensvrijeconvectie (VennegooropNijhuis,1986):
GAISO-3.43* ((ABS(TIN -TSOIL))**0.333)

[W.m-2.K-l]

Bovengenoemdeberekeningenvindenplaats insubroutineWARMSO
(nr. 3.7.9).
Flux1.4:WPBAI-convectievewarmtefluxvanbuizennaarkaslucht
(2.04)

WPBAI-GPBAI* (TPIJP-TIN)

waarin:

GPBAI-OPB* {5.20+ (1.50E-1* (TPIJP -TIN))...
+ (-3.91E-3* ((TPIJP -TIN)** 2))...
+ (4.74E-5* ((TPIJP -TIN)**3))}
OPB-buisoppervlak (zieparagraaf2.1)

[W.m-2]

[W.m-2.K-l]
[-]

VolgensDeJong (1985)leverdedezepolynoomontwikkelingvoorde
warmteoverdrachtscoefficient vanbuizennaarkasluchtdebeste
resultatenopvoorgecombineerdevrije-engedwongenconvectie.
TervereenvoudigingvanhetrekenalgoritmewordennegatieveWPBAI
gelijkgesteldaan0 (dusgeenopwarmingvanverwarmingsbuizendoor
kaslucht).
Bovengenoemdeberekeningenvindenplaats insubroutineWARMPIJP
(nr. 3.7.8).
b. kas met

scherm

Flux1.5:WAISC-convectievewarmtefluxvankaslucht onderscherm
naarscherm
(2.05)

WAISC-GAISC* (TIN-TSCH)

[W.m-2]

waarin: GAISC-3W.m-2.K-l (warmteoverdrachtscoefficient)
Van 'tOoster (1983)werkte inzijnonderzoekmeteenconstante
warmteoverdrachtscoefficient aaneenlamellenschermvan6.7W.m-2.K-l.
Maardezewaarde isaanzienlijkgroterdandewarmteoverdrachtscoefficientbijconvectieaanhetkasdek (flux1.2).

Volgensvgl.2.02 isbijeentemperatuurgradientvan1Cdie
coefficient 1.54W.m-2.K-1,bij5C2.63W.m-2.K-1enbij10C3.32
W.m-2.K-1.InhetECP-modeliseenwaardevan3W.ra-2.K-1genomen.
Flux1.6:WSCNK-convectievewarmtefluxvanschermnaarkaslucht
bovenscherm
(2.06)

WSCNK-GSCNK* (TSCH -TNOK)

[W.ra-2]

waarin: GSCNK-2.5W.m-2.K-1 (warmteoverdrachtscoefficient)
Dewarmteoverdrachtscoefficientvoorconvectieaandebovenzijdevan
hetscherm,GSCNK,iseenietslagerewaardegenomendanvoorde
onderzijdevanhetscherm,GAISC,nl. 2.5W.m-2.K-1.
Flux1.7:WNKRF-convectievewarmtefluxvankasluchtbovenscherm
naarkasdek
WNKRF-GNKRF* (TNOK-TDEK)

[W.m-2]

Bijdeaanwezigheidvaneenscherm indekasisbijdeberekeningvan
TDEKenTNOKdewarmteoverdrachtscoefficientGNKRFbijdeconvectieve
warmtefluxvankasluchtbovenschermnaarkasdek (vgl.2.02,flux 1.2)
vereenvoudigd tot3W.m-2.K-1opbasisvanberekeningenbijflux1.5.
DevergelijkingenvoordeberekeningvanTDEKenTNOKzijndanlineair.
Bijdeberekeningvandekasdektemperatuurwordtgewerktmet
vergelijking 2.02 (flux1.2).
BovengenoemdeberekeningenvanWAISC,WSCNKenWNKRFvindenplaatsin
subroutineNOKSCH (nr.3.7.2.3).

2.4.Warmtestraling (fluxen2)
Langgolvige straling inhetspectralegebiedvan5000tot50000nra
wordt inhetalgemeenaangeduidmetthermischeofwarmtestraling.Een
zwartoppervlakmetabsolute temperatuurTzendteenwarmtefluxuitter
groottevan:
(2.07)

, 0- <T**T 4

[W.m-2]

IndezestralingswetvanStefan-Boltzmann isdeconstanteo*gelijkaan
5.67E-8W.m-2.K-4. In 'tvervolgzaldezeconstantemetSTEFANworden
aangeduid.
Voor tweeniet-zwartelichamenisdenettostralingsfluxinderichting
vanhetlichaammetdelaagstetemperatuur:
(2.08)

0-E12*F12*STEFAN* (Tl4 -T24)

[W.m-2]

E12isdenettoemissiecoefficienttussendebeide lichamen.Inhet
algemeenkunnendelichamenineenkasalszwartewarmtestralersworden
beschouwd (E12-1.0).F12isdeviewfactorvanlichaam 1t.o.v.
lichaam 2,d.w.z.datdeelvandeemissievanlichaam 1datdoor
lichaam 2wordt ingevangen.F12varieert tussen0en1.
WanneerdetemperaturenTlenT2niettesterkvanelkaarverschillen,
kanlaatstgenoemdevergelijkinggelinealiseerdwordentot:
(2.09)

0-E12*F12*4*STEFAN (((T1+T2)/2)**3)*(T1-T2)
[W.m-2]

Deviewfactorwordtbepaalddoordematewaarindewarmtestralingvan
hetenelichaamhetandere lichaamkanbereiken.Indienerzich
bijvoorbeeldeengewasmetLAI-Ltussendetweelichamenbevindt,
vindtereenexponentieleuitdovingplaatsvolgens:
EXP(-KBL*L ) ,
waarinKBL-0.8 deextinctiecoefficientvoorwarmtestralingis
(Goudriaan,1986a). Inhetmodelwordtechteraangenomendathetgewas
vollediggeslotenisvoorwarmtestraling.D.w.z.datergeenwarmtestralingsuitwisseling tussenobjectenbenedenhetgewas (bodemen
buizen)enbovenhetgewas (kasdek)plaatsvindt.Aangezienhetgewasin
depraktijkvrijsneleenLAIvan2bereikt,zaldegemaaktefoutvrij
geringzijn.BijLAI-2.0 isdeonderscheppingvanwarmtestralingdoor
hetgewas80%.
Omdatdewarmtestralingsuitwisseling tussenverschillende objectenmoet
wordenberekend,vindtditplaatsdooreenfunktieWRAD (nr.3.7.6)
volgens:
(2.10)
waarin:
met:

WRAD-GT1T2* (Tl -T2)
GT1T2-STEFAN*4* ((Tl+T2)/2+273)**3
STEFAN-5.67E-8

[W.m-2]
[W.m-2.K-l]
[W.m-2.K-4]

DefunktieWRAD (nr.3.7.6)berekentdewarmtestralingsuitwisseling bij
emissievan1(E12-1)enbijgeenonderscheppingdoorandereobjecten
(F12-1).
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a. kas zonder

scherm

Flux 2.1:WRFSK -warmtefluxvan kasdeknaar hemel
(2.11)

WRFSK- 0.95 *WRAD(TDEK.TSKY)

[W.m-2]

De factor 0.95 staatvoor het zichniet als zwart lichaam gedragen van
de buitenzijde vanhet kasdek. Het product van de viewfactor van het
dek naar dehemel (0.917)methet relatieve oppervlak vanhet dek
(1.09) isgelijk aanéén.
Bovengenoemde berekeningen vindenplaats insubroutine NWDEK
(nr. 3.7.1.2)en SNWDEK (nr. 3.7.2.2).

Flux 2.2:WPBSO -warmtefluxvan buizen naar bodem
(2.12)
waarin:

WPBSO - 0.96 *APB *WRAD(TPIJP,TSOIL)

[W.m-2]

APB - 0.07 (rel.buisoppervlak, zieparagraaf 2.1)

[-]

Dewarmteflux tussenbuizen enbodem isvermenigvuldigd met de factor
0.96 als correctie voor de aanwezigheid van folie (Van 'tOoster,
1983).
Tervereenvoudiging vanhet rekenalgoritme worden negatieve WPBSO
gelijk gesteld aan 0 (dus geen opwarming van verwarmingsbuizen door
bodemoppervlak).
Bovengenoemde berekeningen vindenplaats insubroutineWARMPIJP
(nr. 3.7.8).

Flux 2.3:WPLRF -warmteflux van gewas naar kasdek
(2.13)

WPLRF- WRAD(TIN.TDEK)

[W.m-2]

Dezeberekening vindt plaats insubroutineNWDEK (nr. 3.7.1.2).

Flux 2.4:WPBPL-warmteflux van buizennaar gewas
(2.14)
waarin:

WPBPL-APB *WRAD(TPIJP.TIN)

[W.m-2]

APB - 0.07 (relatieve buisoppervlak, zie paragraaf 2.1) [-]

Bovengenoemde berekeningvindt plaats insubroutine WARMPIJP
(nr. 3.7.8).

Flux 2.5:WPLSO -warmtestraling van gewas naar bodem
(2.15)
waarin:

WPLSO - 0.59 * (1-APB)*WRAD(TIN.TSOIL)
0.59 - emissiecoeff. voor gewas -folie (DeJong, 1985)
(1-APB)-viewfactor vanbodem naar gewas
(niet afgeschermd doorbuizen)

Bovengenoemde berekeningen vinden plaats insubroutine WARMSO
(nr. 3.7.9).

[W.m-2]
[-]
[-]
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b. kas met

scherm

Bijdeberekeningvandewarmtestralingsfluxennaar,doorenvanhet
schermzijndefysischekengetallenreflectie-,absorptie-en
transmissiecoefficientenvanbelang.Dezecoëfficiëntenzijnsterk
afhankelijkvanhetgebruikte schermmateriaal.Ookdeaanwezigheidvan
condensophetschermbeïnvloedtdefysischeeigenschappenvanhet
scherm insterkemate,bijvoorbeeldbijcondens ishetscherm
ondoorlaatbaarvoorwarmtestraling.Bijsommigeschermenhebbende
onder-enbovenzijdevanhetschermverschillendeeigenschappen.
Uitdeliteratuur (VanHolstein,1987;Meyer,1981;Stoffers,IMAG,
pers.med.;Tantau,1981;VonZabeltitz,1987)zijndevolgende
gegevensvanenkeleveelgebruikteschermenverzameld.

Tabel 1.Overzicht van fysische eigenschappen van enkele schermen
(t-transraissiecoeff.;r-reflectiecoeff.; e-emissiecoeff.absorptiecoeff.; alles in % ) .

scherm
type

LS-10
PE-ACD
PE

globale straling
droog
condeins
t r
e
e
t r
68 31
81 18
83 16

1
1
1

68 31
81 18
67 32

1
1
1

warmtestraling
droog
condens

t

r e

36
72
72

25 39
2 26
2 26

t r e
0 25 75
0 2 98
0 2 98

Volgenstabel1wordendefysischeeigenschapppenvaneenscherm
beïnvloeddoorcondensvorming.Deaanwezigheidvancondensophet
schermwordtberekend inparagraaf2.9.Deaanduidingvandeingelezen
coëfficiëntenvanhetschermvoorwarmtestraling isalsvolgt:
TSCHD -transmissiecoeff.vanwarmtestralingvoordroogscherm
TSCHN -transmissiecoeff.vanwarmtestralingvoornatscherm
RSCHRF-reflectiecoeff.vanwarmtestralingaanbovenzijdevanscherm
RSCHSO-reflectiecoeff.vanwarmtestralingaanonderzijdevanscherm
Vervolgenswordenhieruitdevolgendecoëfficiëntenberekenddievan
belangzijnvoordewarmtefluxennaar,doorenvanhetscherm:
coefficient
droogscherm
natscherm
TAUSCH-transmiss.coeff.
-TSCHD
-TSCHN
ESCHRF-emissiecoeff.bovenzijde -1-RSCHRF-TSCHD -1-RSCHRF-TSCHN
ESCHSO-emissiecoeff.onderzijde -1-RSCHSO-TSCHD -1-RSCHSO-TSCHN
Debetekenisvandenamenvandebovenstaandecoëfficiëntenvolgenuit
deafkortingen:
TAU- transmissiecoefficient
E-emissiecoefficient
R-reflectiecoefficient
SCH-scherm
RF-bovenzijdevanscherm (RooF-zijde)
SO-onderzijdevanscherm(SOil-zijde)
D-droog,geencondensopscherm
N-nat,condensopscherm

-11Volgensvgl.2.10 isGT1T2bijdetemperatuurgradientvan1C
5.68W.m-2.K-l,bij5C5.85 W.m-2.K-1enbij10C6.00W.m-2.K-1.
VoordevereenvoudigingvandeberekeningenvandewarmtestralingsfluxenisdetemperatuursafhankelijkecoefficientGT1T2vanvgl.2.10
constantverondersteld:
(2.16)

GT1T2-5.85W.m-2.K-1

Hetschermspeeltbij3warmtestralingsuitwisselingen eenrol:
Flux2.6:WPLRF-warmtefluxvangewasnaarkasdek
(2.17)

WPLRF-5.85* (TIN-TDEK)*TAUSCH

[W.m-2]

waarinTAUSCH istransmissiecoefficientvoorwarmtestralingvanscherm.
Dezewaarde isafhankelijkvanhettypescherm (zietabel1)ende
aanwezigheidvancondensophetscherm (berekendinparagraaf 2.9).Bij
condensvormingophetschermisWPLRFgelijkaannul.
Bovengenoemdewarmtefluxwordtberekend insubroutineNWINMS
(nr.3.7.2)enSNWDEK (nr.3.7.2.2).

Flux2.7:WPLSC-warmtefluxvangewasnaarscherm
(2.18)

WPLSC-5.85* (TIN-TSCH)*ESCHSO

[W.m-2]

waarinESCHSOisextinctiecoefficient (absorptiecoëfficiënt)voor
warmtestraling aanbodemzijde (S0-S0il)vanscherm (zietabel1en
berekeningendaaronder).
BovengenoemdeberekeningvindtplaatsinsubroutineNWINMS (nr.3.7.2)
enN0KSCH (nr.3.7.2.3).

Flux2.8:WSCRF-warmtefluxvanschermnaarkasdek
(2.19)

WSCRF-5.85* (TSCH -TDEK)*ESCHRF

[W.m-2]

waarinESCHRFisextinctiecoefficientvoorwarmtestralingaan
bovenzijde (RF-RooF)vanscherm (zietabel1enberekeningen
daaronder).
BovengenoemdeberekeningvindtplaatsinsubroutineSNWDEK
(nr.3.7.2.2)enNOKSCH (nr.3.7.2.3).

122.5.Absorptievanglobalestraling (fluxen3)
Voordeberekeningvandewarmtebalansenisookdehoeveelheid
geabsorbeerdekortgolvige stralingvanbelang.Hetkortgolvige
stralingsgebied strektzichuitvan300tot3000nra.Binnenditgebied
vallendegolflengtenvanzichtbaar lichtafkomstigvandezon (380tot
760nm;fotosynthetischactievestralingofPAR)enhetnabij-infrarode
stralingsgebied (NIR)dataansluitophetzichtbarestralingsgebied.De
somvanzichtbareennabij-infrarodestralingwordtookwelmetglobale
stralingaangeduid.Dezetermwordt inhetvervolgvanditdeelverslag
gebruikt.Omdatdiffuseendirecte stralingonderlingverschillenvoor
watbetreftreflectieentransmissiedoorkasdekengewas,wordenPAR
enNIRbeidenopgesplitst ineendiffuseeneendirecte fractie (zie
paragraaf 3.2en3.3).

a. kas zonder

scherm

InhetECP-modelabsorberen3objectenglobalestraling,teweten:
kasdek,gewasenbodem.Deabsorptievanglobalestralingdoorde
verwarmingsbuizenonderhetgewaswordtverwaarloosd.
Flux 3.1:VRDRF»geabsorbeerde globale stralingsfluxdoorkasdek
(2.20)

WRDRF-ABSRF*RADGLO

waarin:

ABSRF-0.02,fractieglobalestralingvanbuiten
geabsorbeerddoorkasdek
RADGLO-globalestralingbuitenkas

[W.m-2]

[-]
[W.m-2]

Genoemdeberekeningvindtplaats insubroutineNWDEK (nr.3.7.1.2)en
SNWDEK (nr. 3.7.2.2).

Flux3.2:VRDIN»geabsorbeerde globale stralingsfluxdoorgewas
Degeabsorbeerde globalestralingdoorhetgewaswordtgedetailleerd
berekenduitdegeabsorbeerde globalestralingop3gewasniveaus.De
berekeninghiervanvindtplaats indesubroutineRADGEW (nr.3.5.4),
diewordtbesprokeninparagraaf3.3.

Flux 3.3:VRDSO-geabsorbeerde globale stralingsfluxdoorbodem
Degeabsorbeerde globale stralingdoordebodem isgelijkaande
stralingdienietdoorhetgewasgeabsorbeerdofgereflecteerdwordten
dienietdoorwitfoliegereflecteerdwordt.Ditwordtberekenddoorde
subroutineRADGEW (nr.3.5.4),diewordtbesproken inparagraaf3.3.
b. kas met

scherm

Afhankelijkvanhettypeschermlaathetschermeenbepaalde fractie
globalestralingdoor.Dezefactorwordtbeïnvloeddoordeaanwezigheid
vancondensophetscherm.Aangenomenwordt,datdeglobalestraling
diedoorhetschermgereflecteerdwordt,volledigdekasverlaat.
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Tabel1inparagraaf2.4geefteenoverzichtvandeeigenschappenvan
verschillende schermenvoorglobalestraling.
Omverwarring tevoorkomenmetdenaamgevingvandecoëfficiëntenvoor
warmtestraling (tabel1enberekeningendaaronder)hebbendecoëfficiëntendiegebruiktwordenbijdeberekeningenvandetransmissie,
reflectieenabsorptievanglobalestralingdoorhetschermeen'G'
tweedeletter.

Flux3.4:WRDIN-geabsorbeerdeglobale stralingsflux doorgewas
Flux3.5:WRDSO-geabsorbeerde globalestralingsfluxdoorbodem
Doordathetschermeendeelvandeglobalestraling tegenhoudt,isde
geabsorbeerde stralingdoorgewasenbodemgeringerdanbijgeenscherm
(flux3.2en3.3).Daaromwordende4onderscheidenfractiesglobale
straling (directe/diffuse PARenNIR)vermenigvuldigdmetdetransmissiecoefficientvanglobalestralingdoorscherm (TGDSCHbijdroog
schermofTGNSCHbijnatscherm)(subroutineRADIN,nr.3.5).

Flux3.6:GLOBS»geabsorbeerde globale stralingdoorscherm
Degeabsorbeerdeglobalestralingdoorschermis:
(2.21)
waarin:

GLOBS-GLOBIN*EGSCH

[W.m-2]

EGSCH-1-TGSCH -RGSCH

TGSCH-transmissiecoeff.globalestralingdoorscherm
RGSCH-reflectiecoeff.globlalestralingdoorscherm
TGSCHenRGSCHwordenbeidenbeïnvloeddoordeaanwezigheidvancondens
opscherm.Bijgeencondensophetschermgeldt:
TGSCH-TGDSCH-transmissiecoeff.globalestralingdoordroogscherm
RGSCH-RGDSCH-reflectiecoeff.globalestralingdoordroogscherm
enbijcondensophetschermgeldt:
TGSCH-TGNSCH-transmissiecoeff.globalestralingdoornatscherm
RGSCH-RGNSCH-reflectiecoeff.globalestralingdoornatscherm

als
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2.6. Ventilatie vanvoelbare warmte (fluxen 4)
Bij ventilatie wordt de kaslucht met eenbepaalde voelbare en latente
warmteinhoud ververst door buitenlucht met een andere warmteinhoud. De
ventilatie van devoelbare warmteflux wordt indeze paragraaf
besproken; de latente warmteflux komt inparagraaf 2.10 aande orde.
De berekening van de luchtuitwisselingssnelheid is gebaseerd op
onderzoek van Bot (1983). De luchtuitwisselingssnelheid is afhankelijk
van de raamsfcanden dewindsnelheid. Verder moet onderscheid worden
gemaakt inventilatie aan lij-en loefzijde.Aangenomen wordt dat pas
aan de loefzijde geluchtwordt als de raamstand aan de lijzijde
maximaal is.Daarom isdewindrichting nietvanbelangvoor hetmodel.

a. kas zonder

scherm

Flux 4.1:WVENT»warmteverlies door ventilatie
(2.22)

WVENT - RHOCP *AIRFLW * (TIN -TOUT)

[W.m-2]

met:

RHOCP -warmtecapaciteit van kaslucht (-1200J.m-3.K-1)
AIRFLW - luchtuitwisselingssnelheid
[m3.m-2.s-l]

Voor de luchtuitwisselingssnelheid van kas geldt:
(2.23)
met:

AIRFLW - FLEK+ FVENT
FLEK- luchtuitwisseling door lekkage
FVENT - luchtuitwisseling doorventilatie

[m3.m-2.s-l]
[m3.m-2.s-l]
[m3.m-2.s-l]

De luchtuitwisseling door lekkage, FLEK, isvolgens Bot (1983)volledig
afhankelijk van dewindsnelheid. Maar deze benadering leverde inhet
ECP-model rekentechnische problemen opbij WINDSN - 0 m.s-1.
Daarom is aan dewindsnelheidsafhankelijke component ook een geringe
constante lekvan 1.0E-5m3.m-2.s-l toegevoegd:
(2.24)

FLEK- 1.0E-5+4.8E-5*WINDSN

[m3.m-2.s-l]

De luchtuitwisseling doorventilatie bestaat uit een luchtuitwisseling
aan de lij-en loefzijde, die additioneel worden verondersteld.
(2.25)

FVENT- FVENLY+ FVENLF

[m3.m-2.s-l]

Deventilatie aan lijzijde isvolgens Bot (1983):
(2.26)

FVENLY -WINDSN * 1.07E-3* FRACRM *RMLY *RMREK
* EXP(-RMLY*RMREK / 50)*ARF

[ra3.m-2.s-l]

waarin: FRACRM - fractie van kasopp. met luchtramen
[-]
RMLY- raamopening lijzijde (0 -100%)
[%]
RMREK - omrekening van %naar graden
[graden.%-l]
ARF - 1.09 (relatief dekoppervlak, zie paragraaf 2.1)
[-]
met:

RMREK - MAXOP / 100

en:

MAXOP - max. raamopening

[graden.%-l]
[graden]
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DeFRACRMisdefractievanhettotalekasoppervlakmetluchtraraenaan
debeschouwdekaszijde.Ditisdehelftvandefractievanhettotale
kasoppervlakmetluchtramenTFRACRM,ofwel:
FRACRM-TFRACRM/2

[-]

Bijvoorbeeldbijdoorlopendehalfraams-nokluchtingisdeTFRACRMgelijk
aan0.5 endeFRACRM0.25. InhetECP-modelkanTFRACRM interactief
gewijzigdworden.
Deluchtuitwisseling aanloefzijde isgesteldoptweemaaldeventilatie
aanlijzijdebijdezelfderaamstand,ofwel:
(227) FVENLF-2*WINDSN*1.07E-3*FRACRM*RMLF*RMREK
* EXP(-RMLF*RMREK/50)*ARF

[m3.m-2.s-l]

BovengenoemdeberekeningenvindenplaatsinfunktieAIRUIT (nr.3.7.4)
ensubroutineNWINZS (nr.3.7.1).
b. kas met

scherm

Flux4.1:WVENT-warmteverlies doorventilatie
Vooreenkasmetgeslotenscherm isinvergelijking 2.22TINvervangen
doorTNOK:
(2.22)

WVENT-RHOCP*AIRFLW*(TNOK-TOUT)

[W.m-2]

Overdegroottevandeluchtuitwisselingssnelheid dooreenscherm
tussen2compartimenten isergweinigbekend.Van 'tOoster (1983)
werktebijeenlamellenschermmetdeempirischeformule:
(2.28) AIRSCH-9.41E-3* (Tl-T2)**0.5

[m3.m-2.s-l]

Bijeentemperatuurverschilvan2tot5CkomtditneeropeenAIRSCH
van0.02m3.m-2.s-l.Eenaanzienlijk lagerewaardevondBailey (1981)
voorgeperforeerd folie,nl.0.85E-3m3.m-2.s-l.
Inhetmodelwordtmeteenconstantelekvanhetscherm (AIRSCH)van
0.002m3.m-2.s-lvoorgeperforeerd folieen0.0002m3.m-2.s-lvoor
ongeperforeerd folieofLS-10schermdoekgewerkt.Ditzijnwaardendie
nietveelafwijkenvandedoorBailey (1981)gevondenwaarden.Inhet
modelisAIRSCHeenparameterdietezamenmetdeoverigeschermeigenschappenwordtingelezen.
Deuitwisselingvanvoelbarewarmte tussenhetkasgedeelteonderen
bovenscherma.g.v.ventilatiedoorhetschermwordtopdezelfdewijze
berekendalsbijdeventilatiedoordek (vgl.2.22)volgens:

Flux4.2:WVENTS-warmteverlies doorventilatie doorscherm
(2.29)
waarin:

WVENTS-RHOCP*AIRSCH* (TIN-TNOK)

[W.m-2]

RHOCP-warmtecapaciteitvankaslucht(-1200J.m-3.K-1)

BovengenoemdeberekeningenvindenplaatsinsubroutineNOKSCH
(nr. 3.7.2.3)enNWINMS (nr.3.7.2).
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2.7.Warmtefluxentussenbodemlagen(fluxen5)
InhetECP-modelisdebodemvandekasopgedeeld in5lagen.Dedikte
vandebodemlagenneemttoevan2cmvandebovenste laagtot32cmvan
dediepste laag.DezeaanpakwijktafvanhetmodelvanDeJong (1985)
waarin7bodemlagenvan1tot64cmwordenonderscheiden.Deredenvan
dezewijzigingwordt inparagraaf2.12toegelicht.
Verderwordt inhetECP-modelnietmeteenconstante temperatuurvande
diepstebodemlaag gewerkt,omdatdietemperatuurafhankelijk isvande
gemiddelde temperatuur indekas.
Inhetalgemeenkandewarmteuitwisseling (doorgeleiding)tussende
bodemlaag ienj-i+1geschrevenwordenals:
(2.30)

WSiSj-GSiSj* (TSOILi -TSOILj)

[W.m-2]

Bijvoorbeeldvoordeuitwisseling tussenlaag3en4isdit:
WS3S4-GS3S4* (TS0IL3 -TS0IL4)

[W.m-2]

DegeleidingscoefficientGSiSjwordtbepaalddoordediktevandelagen
ienj (resp.DIKienDIKj)volgens:
GSiSj-LAMBDA/ (0.5* (DIKi+DIKj))
met:

[W.m-2.K-l]

LAMBDA-0.85W.m-l.K-1(warmtegeleidingscoefficientbodem)

Dewarmtecapaciteitvanbodemlaag iis:
CAPSOi-VHCAPSO*DIKi

[J.m-2.K-1]

waarin:VHCAPSO-volumetrischewarmtecapaciteit (- 2.43E+6J.m-3.K-1)
Dewarmtecapaciteitkomtinparagraaf2.12bijdeberekeningvande
bodemtemperatuurverderaandeorde.
Voorde5bodemlagenresulterenbovenstaandevergelijkingen inde
volgendekengetallen:
laag
1

dikte
[m]
0.02

temp.
[C]
TSOILl

gem.diepte
[m]
0.01

2

0.04

TS0IL2

0.04

3

0.08

TS0IL3

0.10

4

0.16

TS0IL4

0.22

5

0.32

TS0IL5

0.46

capaciteit geleiding
[J.m-2.K-1] [W.m-2.K-l]
4.86E4
28.33
9.72E4
14.17
19.44E4
7.08
38.88E4
3.54
77.76E4

BovengenoemdeberekeningenzijnterugtevindeninsubroutineBERSOIL
(nr.3.9).

-172.8.Gewasverdamping (flux6)
Verdampingvanwatervaneenoppervlakgaattenkostevande
warmteinhoudvandatverdampendoppervlak.Ditgeldtookvooreen
transpirerend gewas.Gewastranspiratievindtvooralplaatsviade
stomata (huidmondjes),maarookcuticulaire transpiratiekan
plaatsvinden.Destomataireencuticulaireweerstandvoor
waterdampdiffusie,resp.RSenRCUT,zijnalstweeparallelle
weerstandenvoor transpiratie tebeschouwen.Deweerstandvoor
transpiratievanuiteenblad,RL,isvolgensGoudriaan (1986a):
(2.31)
met:

RL-RCUT*RS/ (RCUT+RS)

[s.m-1]

RCUT-cuticulaireweerstand(-2000s.m-1)
RS-stomataireweerstand (zieparagraaf3.1)

[s.m-1]

Daarnaastmoetdewaterdampeengrenslaagoverwinnenmeteenweerstand
vanRBV.Destofoverdrachtscoefficient(geleidingscoefficient)voor
waterdampdiffusievanuithetbladnaardekasluchtisdan:
(2.32)

GSTOM-RHOCP/ (PSYCHR* (RL+RBV)*LHVAP)

[kg.N-l.s-1]

met:

RHOCP-volumetrischewarmtecap.kaslucht(-1200J.m-3.C-1)
PSYCHR-psychrometrische constante(-66.5N.m-2.C)
RBV-grenslaagweerstand (-100 s.m-1)
LHVAP-verdampingswarmtevanwater(-2.45E+6J.kg-1)

DeberekeningvanRSwordtbesprokeninparagraaf3.1.Deberekening
vanGSTOMvindtplaats insubroutineST0MGL(nr.3.7.3).
Dedrijvendekrachtvandegewasverdamping ishetdampspanningsverschil
tussendeverzadigdedampspanningaanhetverdampendoppervlakende
actueledampspanningvandekaslucht.Diedrijvendekrachtwordthet
dampdrukdeficitgenoemd.Deverzadigdedampspanning isafhankelijkvan
detemperatuurvanhetverdampendoppervlak,namelijkdetemperatuur
vanhetgewas.DeverzadigdedampspanningbijdietemperatuurTEMP
wordtberekendvolgensJones (1983):
(2.33)

VPZAD-610.78*EXP (17.269*TEMP/ (TEMP+237.3))[N.m-2]

InhetECP-modelwordtdezevergelijkingalsfunktieaangeroepen
(VPZAD,nr.3.7.7).
Hetdampdrukdeficit isdan:
(2.34)

VPD-VPZAD(TIN)-VPAIR

[N.m-2]

Degroottevandewaterdampfluxperm2bladis:
(2.35) EVAPBL-VPD*GSTOM

[kgH20.m-2_blad.s-l]

Detotalegewastranspiratieperm2kas (EVAP)is:
(2.36)

EVAP-VPD*GSTOM*LAI

[kgHS0.m-2.s-l]

18InhetmodelzijnGSTOMenLAIsamengevoegd totGSTOKL.
DewarmtefluxWEVAPdiedoordegewasverdamping teweegwordtgebracht
is:
(2.37)

WEVAP-EVAP*LHVAP

met:

LHVAP-verdampingswarmtevanwater (-2.45E+6J.kg-1)

Genoemdebe>rekeningvandetranspiratievindtplaats insubroutine
NWINZS (nr.3.7.1)enNWINMS (nr.3.7.2).

[W.m-2;

-192.9.Condensatieopkasdekenscherm (fluxen7)
a. kas zonder

scherm

Indiendeverzadigdedampspanningbijdetemperatuurdiehetkasdek
heeftlager isdandeactueledampspanningvandekaslucht,treedt
condensvormingophetkasdekop.Deprocessendiehieraantengrondslag
liggenzijnvandezelfdeaardalsvandegewasverdamping (paragraaf
2.8),alleenderichtingvanhetwaterdamptransport isinderichting
vanhetverzadigdeoppervlak.
Flux7.1:VCOND-vochtfluxbijcondensatieopkasdek
WCOND-warmtefluxbijcondensatieopkasdek
Deberekeningisalsvolgt.Deverzadigdedampspanningvandekaslucht
indenabijheidvanhetkasdek (bijkasdektemperatuur)wordtberekend
doordefunktieVPZAD (vgl.2.31)volgens:
(2.38)

VPRF-VPZAD(TDEK)

[N.m-2]

Dedrijvendekrachtvoordecondensatie isdan:
(2.39) VPCOND - ( A M A X I ( O ^ )VPAIR -VPRF)
waarin:

[N.m-2]

VPAIR-actueledampspanningvankaslucht

[N.m-2]

Naaranalogievandewarmteoverdrachtdoorconvectie isvoorde
condensvormingeenstofoverdrachtscoefficient (betrokkenophet
dampspanningsdeficitalsdrijvendekracht)voorwaterdampvankaslucht
naarkasdekteberekenenvolgensDeJong (1985):
(2.40) GAIRFV-ARF*8.92E-9*(ABS(TIN -TDEK))**0.333
waarin:

[s.m-1]

ARF-relatiefoppervlakvankasdek (zieparagraaf 2.1) [-]
J

Dewaterdampfluxdoorcondensatie is:
(2.41)

VCOND-GAIRFV*VPCOND

[kg.m-2.s-l]

endewarmtefluxis:
(2.42)

WCOND-VCOND*LHVAP

met:

LHVAP-verdampingswarmtevanwater (-2.45E+6J.kg-1)

[W.m-2]

Deberekeningvandecondensatievindtplaats insubroutineCONDEN
(nr. 3.7.10),NWDEK (nr.3.7.1.2)enSNWDEK(nr.3.7.2.2).
b. kas met

scherm

Flux7.1:VCONDRF-vochtfluxbijcondensatieopkasdek
BijeenschermindekaswordtVCONDvanflux7.1aangeduidmet
VCONDRF.Verderwordt invergelijking2.39VPAIRvervangendoorVPNOK
eninvergelijking 2.40TINdoorTNOK.

20Bijeenlageretemperatuurvanhetschermdankasluchttemperatuuronder
hetschermkancondensatievanwaterdampophetschermplaatsvinden.
Defysischevergelijkingendieaandezecondensvorming tegrondslag
liggen,zijnhetzelfde alsbijcondensvormingophetkasdek (zievgl.
2.38 -2.42). Deberekening isalsvolgt:

Flux 7.2:VCONDSC-vochtfluxdoorcondensatie opscherm
Dedrijvendekrachtvoordecondensatieis:
(2.43) VPCDSCH-AMAX1(0.0,VPAIR -VPSCH)

[N.m-2]

waarin

[N.m-2]

VPSCH-VPZAD(TIN) (zievgl.2.33)

Devochtfluxdoorcondensatieopschermisdan:
(2.44) VCONDSC-GAISCV*VPCDSCH

[kg.m-2.s-l]

waarin: GAISCV-stofoverdrachtscoefficientvoorwaterdamp

[s.m-1]

Alsstofoverdrachtscoefficient voorwaterdampvankasluchtnaarscherm
wordtGAISCV-3.91E-8s.m-1 aangehouden (Van 'tOoster, 1983).
Aangenomenisdatdecondensvormingalleenaandeonderzijdevanhet
schermoptreedt.Verderwordtvoordeeenvouddewarmtefluxverwaarloosddiebijdecondensvormingophetschermvrijkomt.Ookde
verdampingvanhetcondensophetschermwordtinhetECP-model
verwaarloosd.
Berekeningvandecondensvormingophetschermvindtplaatsin
subroutineSCONDSCH (nr.3.7.2.6a).

-212.10.Vochtstroomdoorventilatie (flux8)
a. kas zonder

scherm

Naastdevoelbarewarmtefluxt.g.v.ventilatie isookdevochtstroom
naarbuitenvanbelangvoorhetkaskliraaat.

Flux8.1:WENT -vochtstroomdoorventilatie
(2.45)

WENT -AIRFLW*CONVAP*(VPAIR -VPOUT)

[kg.m-2.s-l]

waarin: AIRFLW-luchtuitwisselingssnelheid (vgl.2.22)
CONVAP-waterdampcapaciteitvandelucht
VPAIR -VPOUT-dampdrukverschilkaslucht -buitenlucht

[m3.m-2.s-l]
[s2.m-2]
[N.m-2]

Dewaterdampcapaciteitvandeluchtwordtalsvolgtafgeleid.Bij
stofoverdrachtishetconcentratieverschil dC (kg.m-3)dedrijvende
krachtvoorstoftransport.DedCisafteleidenuitdeidealegaswet:
P*V-(u/M)*R*T
m et: P-dampdruk

V-volume
u-aantalmol
M-mol-massa
R-gasconstante
T-absolute temperatuur
Degaswetisomteschrijventot:
u / V - C - M * P / (R*T)
Hieruitvolgt:
dC-M/ (R*T)*dP
Indezevergelijking isdPheteerdergenoemdedampdrukverschil tussen
binnen-enbuitenluchtenM/(R*T)dewaterdampcapaciteitvandelucht
CONVAP.
Bijgemiddelde luchttemperatuurvan18Cgeldt:
CONVAP-M/ (R*T)-18/(8314*291)-7.44E-6s2.m-2
met:M-mol-massaH20-18kg.kmol-1
R-gasconstante-8314J.kmol-l.K-1
T-absolute temperatuur-291K
Bovengenoemdeberekeningenvindenplaats insubroutineNVKAS
(nr.3.7.1.4).

-22b. kas met
Flux8.1:

scherm
WENT -vochtstroom doorventilatie

Bijeenscherm indekaswordtbijdeberekeningvanWENT in
vergelijking 2.45VPAIRvervangendoorVPNOK.Dezeberekeningvindt
plaats insubroutineSCONDRF (nr.3.7.2.6b).
*

Flux8.2:VDOORSCH-vochtstroom doorscherm
(2.46)VDOORSCH-LEKSCH*CONVAP* (VPAIR -VPNOK)

[kg.m-2.s-1]

waarin: LEKSCH-luchtuitwisselingssnelheid doorscherm [m3.m-2.s-l]
CONVAP-waterdampcapaciteitvandelucht
[s2.m-2]
VPAIR -VPNOK-dampdrukverschilkaslucht -bovenscherm
[N.m-2]
Devochtfluxdoorhetschermwordtberekend indesubroutineSCONDRF
(nr.3.7.2.6b).

-232.LI.Totalewarmte-envochtfluxen
Voordeberekeningvandenieuwe toestandsgroothedenwordtvanelke
componentdenettowarmtefluxbepaald.Aangezienallewärmte-en
vochtfluxenperm2zijnberekend,zijndesommatieseenvoudig.
a. kas zonder

scherm

-nettowarmtefluxkasinhoud
NWINH- -WAIRF -WPLRF+WPBPL+WPBAI+WRDIN -WVENT -WEVAP -WINSO
ofingekort:
NWINH- -WINRF+WPIJP+WRDIN -WVENT -WEVAP -WINSO

[W.m-2]

met:
WINRF-warmtefluxvankasinhoudnaarkasdek,bestaandeuitWAIRF
(vgl. 2.02)enWPLRF (vgl.2.13)
WPIJP-warmtefluxvanbuizennaarkasinhoud,bestaandeuitWPBAI
(vgl. 2.04)enWPBPL (vgl.2.14)
WRDIN-geabsorbeerde globalestralingdoorgewas (flux 3.2)
WVENT-ventilatievanvoelbarewarmte (vgl.2.22)
WEVAP-gewasverdamping (vgl.2.37)
WINSO-warmtefluxvankasinhoudnaarbodem,bestaandeuitWAISO
(vgl. 2.03)enWPLSO (vgl.2.15)
Genoemdeberekeningvindtplaats insubroutineNWINZS (nr.3.7.1).
-nettowarmtefluxvankasdek
NWDEKO- -WRFOU+WAIRF -WRFSK+WPLRF+WRDRF+WCOND

[W.m-2]

met:
WRFOU-convectievewarmtefluxvankasdeknaarbuitenlucht (vgl.2.01)
WAIRF-convectievewarmtefluxvankasluchtnaarkasdek (vgl.2.02)
WRFSK-warmtefluxvankasdeknaarhemel (vgl.2.11)
WPLRF-warmtefluxvangewasnaarkasdek (vgl.2.13)
WRDRF-geabsorbeerdeglobalestralingdoorkasdek (flux 3.1)
WCOND-condensatieopkasdek (vgl.2.42)
GenoemdeberekeningvindtplaatsinsubroutineNWDEK (nr.3.7.1.2).
-nettowarmtefluxbodemlagen
Denettowarmtefluxvandebovenstebodemlaagis:
NS01-WAISO+WPBSO+WPLSO+WRDSO -WS1S2

[W.m-2]

met:
WAISO-convectievewarmtefluxvankasluchtnaarbodem (vgl.2.03)
WPBSO-warmtefluxvanbuizennaarbodem (vgl.2.12)
WPLSO-warmtefluxvangewasnaarbodem (vgl.2.15)
WRDSO-geabsorbeerdeglobalestralingdoorbodem (flux 3.3)
WS1S2-convectievewarmteflux tussenleen2debodemlaag (vgl.2.30)

-24Denettowarmtefluxvanbodemlaag i(i-2tot4)is:
NSOi-WShSi -WSiSj

[W.m-2]

met:h-i-1enj-i+1
Denettowarmtefluxvandeonderstebodemlaag (5de)is:
NS05-WS4S5

[W.m-2]

Bovengenoemdeberekeningenvindenplaats insubroutineBERSOIL
-nettovochtfluxvankasinhoud
NVKASO-EVAP -VCOND -WENT

[kg.ra-2.s-1]

met:
EVAP-gewasverdamping (vgl.2.36)
VCOND-condensatieopkasdek (vgl.2.41)
W E N T -ventilatievanvocht (vgl.2.45)
Deberekeningvandenettovochtfluxvandekasinhoudvindtplaatsin
subroutineNVKAS (nr.3.7.1.4).
b. kas met

scherm

Voordeberekeningvandetemperatuurvanhetschermenvandekaslucht
inhetnokgedeeltekunnendevolgende tweenettowarmtefluxenworden
opgesteld:
-nettowarmtefluxvanscherm
NWSCH-WAISC -WSCNK+WPLSC -WSCRF+GLOBS

[W.m-2]

met:
WAISC-convectievewarmtefluxvankaslucht inteeltgedeeltenaar
scherm (vgl.2.05)
WSCNK-convectievewarmtefluxvanschermnaarkasluchtbovenscherm
(vgl. 2.06)
WPLSC-warmtestralingsfluxvangewasnaarscherm (vgl.2.18)
WSCRF-warmtestralingsflux vanschermnaarkasdek (vgl.2.19)
GLOBS-geabsorbeerde globalestralingdoorscherm (flux 3.6)

-25-nettowarmtefluxvankasluchtbovenscherm (NOK)
NUNOK-WSCNK+WVENTS -WENT -WNKRF

[W.m-2]

met:
WSCNK -convectievewarmtefluxvanschermnaarkasluchtbovenscherm
(vgl. 2.06)
WVENTS-ventilatievanvoelbarewarmtevankasgedeelte ondernaar
bovenscherm (vgl.2.29)
WVENT -ventilatievanvoelbarewarmtevankasgedeeltebovenscherm
naarbuiten (vgl.2.22)
WNKRF -convectiewarmtefluxvankasluchtbovenschermnaarkasdek
(flux 1.7)
Bovengenoemdeberekeningenvindenplaats insubroutineNOKSCH
(nr. 3.7.2.3).
Doordeopnamevaneengeslotenscherm indekaszijndenetto
warmtefluxenvankasinhoudenkasdek,endenettovochtfluxvan
kasinhoudveranderd t.o.v. geenscherm inkas (beginvandeze
paragraaf).Diefluxenzijndan:
-nettowarmtefluxkasinhoud
NWINH - -WINSC+WPIJP+WRDIN -WVENTS -WEVAP -WINSO

[W.m-2j

met:
WINSC -warmtefluxvankasinhoudvanteeltgedeeltenaarendoor
schermbestaandeuitWPLRF (vgl.2.17),WPLSC (vgl.2.18)en
WAISC (vgl.2.05)
WPIJP -warmtefluxvanbuizennaarkasinhoud,bestaandeuitWPBAI
(vgl. 2.04)enWPBPL (vgl.2.14)
WRDIN -geabsorbeerdeglobalestralingdoorgewas (flux 3.4)
WVENTS-ventilatievanvoelbarewarmte (vgl.2.29)
WEVAP -gewasverdamping (vgl.2.37)
WINSO -warmtefluxvankasinhoudnaarbodem,bestaandeuitWAISO
(vgl. 2.03)enWPLSO (vgl.2.15)
Genoemdeberekeningvindtplaats insubroutineNWINMS (nr.3.7.2).
-nettowarmtefluxvankasdek
NWDEKO- -WRFOU+WNKRF+WSCRF -WRFSK+WPLRF+WRDRF+WC0ND

[W.m-2]

met:
WRFOU-convectievewarmtefluxvankasdeknaarbuitenlucht (vgl.2.01)
WNKRF-convectievewarmtefluxvankasluchtbovenschermnaar
kasdek (flux 1.7)
WSCRF-warmtefluxvanschermnaarkasdek (vgl.2.19)
WRFSK-warmtefluxvankasdeknaarhemel (vgl.2.11)
WPLRF-warmtefluxvangewasnaarkasdek (vgl.2.13)
WRDRF-geabsorbeerdeglobalestralingdoorkasdek (flux 3.1)
WCOND-condensatieopkasdek (vgl.2.42)
Genoemdeberekeningvindtplaats insubroutineSNWDEK (nr. 3.7.2.2).

-272.12.Nieuwe toestandsgrootheden
a. kas zonder

scherm

-temperatuurkasdek,entemperatuurendampdrukkaslucht
Zoals inparagraaf2.1alistoegelichtwordtvandetoestandsgroothedentemperatuurvankasdek,entemperatuurendampdrukvankaslucht
aangenomend«athuntoestandoverdebeschouwdeperiodeverlooptvolgens
stationaireevenwichten (bufferingwordtverwaarloosd).Dithoudtin
datdezetoestandsgroothedenzozijndathunwarmte-envochtfluxennul
zijn (zieparagraaf 2.11).Dewijzewaaropditstationaireevenwicht
wordtbepaald,wordttoegelicht inhetdeelverslag lemetde
documentatievanhetsimulatiegedeelte.
-bodemtemperatuur
Aangeziendebodemeengrootwarmtebufferendvermogenheeft,wordende
temperaturenvandebodemlagendynamischbepaaldvolgensdeEulerintergratiemethode:
T(t+dt)-T(t)+ (netto-warmteflux/warmtecapaciteit)*dt
Ofwelvoor temperatuurvanbodemlaagi:
(2.47) TSOILi-TSOILi+ (NSOi/CAPSOi)*DELTSO

[C]

Alsdelt (integratietijd-delta-t)isDELTSO-900sgenomen.Bijeen
uursetklimaatgegevens zijnvooreennieuwesetbodemtemperaturendus4
iteratiesvereist.Indiendoorexterne invloedeneengrotenetto
warmtefluxvandebovenstebodemlaagwordtberekend,kaneen
divergerende oscillatieoptreden.OmdittevoorkomenwordtdeDELTSO
gehalveerd, indiendenieuweNSOIabsoluutgroterwordtdandeNSOIvan
devorige iteratie.Hetresterendaantal iteratieswordtdan
verdubbeld.
Deberekeningvandewarmteuitwisselingen tussendeafzonderlijke
bodemlagenistoegelicht inparagraaf2.7.Indieparagraafstaatook
eenoverzichtvandewarmtecapaciteitenvandeafzonderlijke
bodemlagen.
BovengenoemdeberekeningswijzeverschiltmetdievanDeJong (1985),
omdatinhetECP-raodelmeteendeltvan900swordtgewerkt,terwijl
DeJong30saanhield.Metdezeaanpassingkanderekensnelheidworden
verhoogdenkunneninhetsysteemalgebraïschevergelijkingenworden
gebruikt.Daarom isookhetaantalbodemlagenverminderd (van7naar
5).
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b. kas met

scherm

Bijeenscherm indekaswordendetemperatuurvankasdek,en
temperatuurendampdrukvankasluchtopdezelfdewijzeberekendals
vooreenkaszonderscherm.
-temperatuurschermenkasluchtbovenscherm
Zoals inparagraaf2.2 istoegelichtwordtveronderstelddatde
toestandsgrootheden temperatuurvanschermentemperatuurvankaslucht
bovenschermzichineenstationairevenwichtbevinden.Ookdenetto
warmtefluxenzijndangelijkaannul.Doordatdewarmtefluxenwaarbij
hetschermendekasluchtbovenhetschermzijnbetrokken,gelineariseerdzijn,zijnde2vergelijkingenvoordenettowarmtefluxvan
schermenvankasluchtbovenschermooklineair.Daardoorkunnen
eenvoudigdetemperaturenvanschermenkasluchtbovenschermworden
bepaald.
-dampdrukkasluchtbovenscherm
Dedampdrukvandekasluchtbovenhetscherm,VPNOK,wordtberekenduit
devochtbalans:
(2.48) VDOORSCH-WENT +VCONDRF

[N.m-2J

waarin:VDOORSCH-vochtfluxdoorscherm (vgl.2.46)
WENT -vochtfluxnaarbuitendoorventilatie (vgl.2.45)
VCONDRF-condensatiefluxopkasdek (vgl.2.40)
Invergelijking 2.28 isVPNOKdeonbekende.

-26-nettovochtfluxvankasinhoud
NVKASO-EVAP -VCOND -WENT -VCONDSC

[kg.m-2.s-l]

met:
EVAP-gewasverdamping (vgl.2.36)
VCOND-condensatie opkasdek (vgl.2.41)
W E N T -ventilatievanvocht (vgl.2.45)
VCONDSC-cqndensatieopscherm (vgl.2.44)
Deberekeningvandenettovochtfluxvandekasinhoudvindtplaatsin
subroutineSNVKAS (nr.3.7.2.5).
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3.GEVASKUNDIGEPROCESSEN
3.1.Stomataireregeling
Voordeberekeningvandetranspiratieendebladfotosynthese isde
groottevandestomataireweerstandvoordediffusievanresp.
waterdampenC02vanbelang.Deweerstandvoorwaterdampdiffusie,RS,
wordtberekenddoordesubroutineSTOMRS.Dezesubroutineisgebaseerd
ophetsimulatiemodelvanMarcelis (1987).InhetECP-modelwordtde
stomataireweerstandbepaalddoordeglobalestralingbovenhetgewas.
Dezestomataireweerstandgeldtvoorhetgehelegewas.Deinvloedvan
deinternewaterstatusvanhetgewasopdestomataireweerstandwordt
i.t.t.bijMarcelis (1987)buitenbeschouwing gelaten,omdatditnog
onvoldoendegekwantificeerdis.Destralingsafhankelijkheidvande
stomataireweerstandhoudtindattussen0en5W.m-2globalestraling
bovenhetgewasdeRSmaximaalis,namelijk1000s.m-1.Boven5W.m-2
daaltdeRSproportioneeltot50s.m-1bij100W.m-2.Deinvloedvan
C02opdestomataireweerstandwordtverwaarloosd,omdatpasbijhoge
C02-concentratiedestomataireweerstandtoeneemt.DezehogeC02concentratiewordtindepraktijkalleenbereiktbijrookgasdosering
bijgrotewarmtevraag.Heteffectvanhetsluitenvandehuidmondjes
a.g.v.dehogeC02-concentratieopderesultatenvandemodelberekeningenisgering.

3.2.Globalestralinginkas
Deglobalestralingbuitendekas(RADGLO)bestaatuitfotosynthetisch
actievestraling (PAR)ennabij-infrarodestraling (NIR).Volgensde
literatuurzijnbeidefractiesaanelkaargelijk.Verdermoeteen
onderscheidwordengemaaktindirecteendiffusestraling,omdat
directeendiffusestralingonderlingverschillenvoorwatbetreft
reflectieentransmissiedoorkasdekengewas.
Voordeberekeningvandeverdelingtussendirecteendiffusestraling
inPARenNIRzijnenkelestandaardsubroutinesbeschikbaar.Voorelke
dagberekentdesubroutineZONBER (nr.3.5.2)devariatiebinnenhet
jaaropdezonneconstante (SC)endedeclinatie (DECL:hoektussenvlak
doorevenaarenzonnestraalloodrechtopaardoppervlak)opbasisvan
breedtegraadendagnummer.VervolgensberekentdesubroutineSUNPOS
(nr.3.5.1)uitdedeclinatieentweehulpvariabelenvanZONBERvoor
elktijdstipbinnendedagdehoogte (ELEVNT)endeazimuthvandezon
(AZIMUTH:afwijkingvanprojectievanlichtstraalopgrondoppervlak
t.o.v.zuiden;draaiingnaarwestenispositief).
Deverdelingtussendirecteendiffuseglobalestralingbuitendekas
wordtbepaalddoordefunktieFRACTION (nr.3.5.2)uitdeatmosferische
transmissie (ATM)endesinusvandezonshoogte (SINB)volgensSpitters
etal.(1986).Deatmosferische transmissieisdegemetenglobale
stralingophetaardoppervlakgedeelddoordeglobalestralingdieop
hetaardoppervlakzoukomenalsergeenatmosfeerzouzijn.Alsde
atmosferische transmissiekleinis,isersprakevaneenbewolkte
hemel.Danzaldefractiediffuushoogzijnendefractiedirectlaag.
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Daarmee zijn de fracties directe en diffuse straling buiten de kas te
berekenen. De transmissie van globale straling isafhankelijk vanhet
type kas en de hoeveelheid constructiedelen inde kas.De transmissie
van directe en diffuse straling door het kasdek isniet gelijk. De
transmissie van diffuse straling isonafhankelijk van de zonnestand.
De transmissie van de directe straling wordt bepaald door de richting
van de straling ten opzichte vanhet kasdek. Daardoor zijn de
oriëntatie van de kas,de zonshoogte en de azimuth op datmoment van de
dag van belang voor deberekening van de transmissie van de directe
straling. Deze berekening vindt plaats inde subroutine TRANSS (nr.
3.5.3). Deze subroutine is gebaseerd ophet transmissiemodel van Bot
(1983).
De subroutine TRANSS berekent eerst de directe transmissie van een kas
met een lage diffuse transmissie (63 %)envervolgens de directe
transmissie van eenkasmet eenhoge diffuse transmissie (71 % ) . Daarna
kanm.b.v. interpolatie de directe transmissie van dekas worden
bepaald waarvan de diffuse transmissie bekend is enniet de directe
transmissie.
Het percentage PAR inde globale straling isniet constant,maar is
afhankelijk vanhet seizoen en de instraling (Gijzen, pers.med.). Omdat
dit percentage nog niet ineenwiskundige relatie isvastgelegd, is
voorlopig eenwaarde van 47 %aangehouden. Dan zijn de hoeveelheden
directe en diffuse PAR, en directe en diffuseNIR teberekenen. Deze
vier stralingsfracties vormen tezamenmet de LAI en de sinus van de
zonshoogte de inputvoor deberekeningen van de stralingsabsorptie door
het gewas en de bodem.
Indien er zich inde kas een scherm bevindt,worden de 4 onderscheiden
fracties globale straling vermeningvuldigd met de transmissiecoëfficiëntvoor globale straling vanhet scherm. In tabel 1 (paragraaf
2.4) zijn de transmissiecoefficientenvoor globale straling van
verschillende schermmaterialen opgenomen.

3.3.Absorptie van globale straling
Inhet gewas dooft de straling exponentieel uit.Als gevolg van
verstrooiing door debladeren wordt een deel van de directe straling
diffuus. De directe straling wordt daarom onderverdeeld ineen directe
en eenvan directe straling diffuus geworden component. Voor meer
achtergrond informatie over deberekening van de extinctie- en
reflectiecoefficienten wordtverwezen naar Goudriaan (1986a).
Vooralsnog wordt aangenomen dat deze coëfficiëntenniet gewasafhankelijk zijn.
Inhet algemeen isde geabsorbeerde straling per gewaslaag op een
bepaalde gewasdiepte alsvolgt teberekenen (Goudriaan, 1986a; Spitters
et al., 1989):
(3.01)
waarin:

Ia- Io* (1-REF)*K * EXP(-K* LAIC)

[W.m-2]

Ia- geabsorbeerde straling
[W.m-2]
Io - straling boven gewas
[W.m-2]
REF - reflectiecoefficient van gewas
[-]
K - extinctiecoefficient van gewas
[-]
LAIC - boven liggend bladopp.(gewasdiepte) [m2_blad.m-2_grond]
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De reflectie- en extinctiecoefficientenvanhet gewas worden berekend
uit de scatteringscoefficientvan een individueel blad. De scatteringscoefficient van een individueel blad isde somvan de fractie straling
die eenblad doorlaat en de fractie straling dat doorhet blad
gereflecteerd wordt. Doordat de scatteringscoefficientenvan PAR enNIR
sterkvan elkaar verschillen, resp. 0.15 (Gijzen, pers. med.)en 0.8
Goudriaan, 1986a), wijken de penetraties van PAR enNIR inhet gewas
ook sterkvan elkaar af.Dehoeveelheid directe PAR die de bodem
bereikt is:
(3.02)SVISDR - (1-REFVD)* PARDIR * (EXP (-KDRF* LAI))
waarin: REFVD - reflectiecoeff.voor directe PAR
PARDIR - directe PARboven gewas
KDRF - extinctiecoefficientvoor directe PAR
LAI - leaf area indexvanhele gewas

[W.m-2]
[-]
[W.m-2]
[-]
[-]

Hierbij is (1-REFVD) de fractie van de directe PAR die niet door het
gewas gereflecteerd wordt en EXP(-KDRF*LAI)de fractie die niet door
het gewas geabsorbeerd wordt.Voor diffuse PAR envoor diffuse en
directe NIR isdeberekeningswijze identiek.
Eendeelvan de globale straling wordt niet door het gewas geabsorbeerd,maar valt ophet grondoppervlak. Van dit gedeelte zal een
gedeelte geabsorbeerd en een gedeelte gereflecteerd worden. De grootte
vande reflectie hangt afvanhet typewit folie endemate van
vervuiling vanhet folie.Uit de literatuur (Stanghellini, 1987)en
metingenvan diverse gebruikte folies (niet gepubliceerd)volgt dat een
reflectiecoefficientREFLEC van 55 %een reële waarde is.Deze waarde
wordt inhet model gebruiktvoor PAR enNIR. Dewaarde van deze
coefficient kan interactief worden veranderd.
Inhet modelwordt aangenomen dat alle gereflecteerde straling diffuus
is endat de doorhet folie gereflecteerde globale straling niet
opnieuw door het gewas gereflecteerd wordt.Verder wordt aangenomen dat
alle globale straling op de grond dieniet doorhet folie gereflecteerd
wordt, door debodem geabsorbeerd wordt.Tot slot isverondersteld dat
de globale straling inde kas dieniet geabsorbeerd wordt door gewas en
bodem ongestoord dekasweer verlaat (bijvoorbeeld bij reflectie van
invallende straling opbovenste gewaslaag).
Voor de fotosyntheseberekeningen worden de geabsorbeerde PAR op 3
gewasniveaus bepaald. Per gewasniveauworden debladerenverdeeld in
bladeren die alleen diffuse PAR ontvangen (indirectbeschenen bladeren)
enbladeren die zowel directe als indirecte PAR ontvangen (direct
beschenenbladeren). Van de directbeschenen bladerenwordt de
geabsorbeerde PARvan 3verschillende bladstandenbepaald; van de
indirectbeschenenbladeren isdebladstand onbelangrijk voor de
geabsorbeerde PAR.Verderwordt per gewasniveau de fractieverdeling
tussen indirect en directbeschenenbladeren bepaald.
Vervolgens wordt de 3-puntsGaussische integratiemethode (Goudriaan,
1986b)gebruikt om de totale geabsorbeerde globale straling door het
gewas te integreren uit de geabsorbeerde globale straling op de 3
gewasniveaus.
Debovengenoemde berekening van absorptie van globale straling door het
gewaswordtberekend door de subroutine RADGEW (nr. 3.5.4).
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3.4.Gewasfotosynthese
Deberekeningvandegewasfotosynthesevindtplaatsdoordesubroutine
GEWAS (nr.3.11.7).Hierbijmaaktdezesubroutinegebruikvande
geabsorbeerde PARdoorindirectendirectbeschenenbladerenopde3
onderscheidengewasniveauszoalsberekenddoordesubroutineRADGEW
(nr.3.5.4).
Pergewasniveauwordtvoordebeideklassenvanbladerendebladfotosynthesevastgesteld (zieparagraaf 3.5).Uitdefractieverdeling
tussendebeideklassenvanbladerenvolgtdefotosynthesevanelk
gewasniveau.'
Vervolgenswordtde3-punts Gaussische integratiemethode (Goudriaan,
1986b)gebruiktomdefotosynthesenopde3gewasniveaus teintegreren
toteentotalegewasfotosynthese.Dezefotosynthese,FGROS,isdebruto
gewasfotosynthese.
VoordeC02-balansvandekaslucht isdenettofotosynthesevanbelang.
Deze fotosynthesewordtalsvolgtberekend:
(3.03)

FNET-FGROS -FMAIN -FGROEI

[kg_C02.m-2_grond.s-l]

waarin:FGROS-brutogewasfotosynthese
FMAIN-onderhoudsademhalingvangewas
FGROEI-groeiademhalingvangewas

[kg_C02.m-2_grond.s-l]
[kg_C02.m-2_grond.s-l]
[kg_C02.m-2_grond.s-l]

Degroei-enonderhoudsademhaling zijngewasafhankelijk.Uitgewasfotosynthesemetingenaankomkommer,paprikaentomaatheeftGijzen
(CABO -Wageningen)voorhetECP-modeldevolgendegemiddelde
kengetallenvooreengewasmetLAIvan3berekend:
-onderhoudsademhaling:
9 gC02.m-2_grond.d-l-0.035E-6 kgC02.m-2_blad.s-lbij25C
-groeiademhaling:
4 gC02.m-2_grond.d-l-0.015E-6 kgC02.m-2_blad.s-l
(dezegroeiademhalingvolgdeuitgemiddeldedrogestoftoenameperdag)
Inhetmodelwordenonderhouds-engroeiademhaling evenredigaandeLAI
verondersteld. Deonderhoudsademhaling isdan:
(3.04) FMAIN-MAIN25*RDQ10**(0.1*(TIN -25))
met:

[kg.kas_m-2.s-1]

MAIN25-0.035E-6 *LAI (gewasonderhoudsademhalingbij25C)
RDQ10-2.
(Q10,maatvoortemp.afhankelijkheid)

endegroeiademhaling:
(3.05)FGROEI-0.015E-6 *LAI

[kg.m-2_grond.s-l]
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Naastdenettofotosynthese isookdedrogestofproduktievanbelang.
Hieruitkandeoogstbarekg-produktiewordenbepaald (ziehoofdstuk8).
Detoenameindrogestof,GROEI,wordtberekenduithetverschiltussen
brutogewasfotosynthese (FGROS)enonderhoudsademhaling(FMAIN)
volgens:
(3.06) GROEI- (FGROS -FMAIN)*30/44/ASRQ

[kg_ds.m-2_grond.s-l]

waarin:30/44-0.69 gC02.g-1CH20 (conversieC02inkoolhydraten)
ASRQ-1.45 gCH20.g-ldrogestof (assimilate requirement)
Hierbijwordt i.t.t.bijdeC02-balansvandekaslucht(FNET,
vgl. 3.03)degroeiademnalingFGR0EInietmeegenomen,omdatdie
ademhaling indeconversievanC02indrogestofisverwerkt.
VolgensGijzen (pers.med.)zouvoorelkgewasenvoorverschillende
stadiavanhetgewasverschillendeASRQ-waardenmoetenwordeningevuld.
VoorkomkommerzoudeASRQwatlagerkunnenzijndanvoorpaprikaen
tomaat.VolgensGijzenmoetrekeninggehoudenwordenmeteen
onnauwkeurigheidvan10tot20%.Daaromwordt inhetECP-raodel
voorlopigmetdezelfdeconstanteASRQ-waardevoordedriegewassen
gewerkt.

3.5.Bladfotosynthese
Debladfotosynthesevaneenzonbeschenenbladbijeenbepaalde
bladstandofvaneenbeschaduwdbladwordtberekenddoordesubroutine
BRUFOT(nr.3.11.9)volgenseennegatieveexponentielevergelijking
(Goudriaan,1986a):
(3.07)
waarin:

FG-FGMAX*(1 -EXP(-EFF*H/FGMAX)) [kg_C02.m-2_blad.s-l]
FG-brutobladfotosynthese
[kg_C02.m-2.s-l]
FGMAX-max.brutofotosynt.bijlichtverzad. [kg_C02.m-2.s-l]
EFF-lichtbenuttingsefficientie
[kg_C02.J-l]
H-geabsorbeerde straling (PAR)
[W.m-2]

Demaximalebrutobladfotosynthesebijlichtverzadiging,FGMAX,wordt
bepaalddoordemaximalenettofotosyntheseendedonkerademhaling
volgens:
(3.08) FGMAX-FNMAX+RD

[kg_C02.m-2.s-l]

waarin:FNMAX-maximalenettobladfotosynthese
RD-donkerademhalingvanblad

[kg_C02.m-2.s-l]
[kg_C02.m-2.s-l]

Demaximalenettofotosynthese FNMAXwordtbepaalddoordeweerstand
voorC02-diffusie,hetC02-compensatiepuntendeendogene fotosynthese
capaciteit.DeweerstandvoorC02-diffusiewordtbepaalddoorde
mesofylweerstand,destomataireweerstandendegrenslaagweerstand.
HierbijzijnhetC02-compensatiepunt,deendogene fotosynthese
capaciteitendemesofylweerstand afhankelijkvandetemperatuur.De
lichtbenuttingsefficientie EFFhangtafvandeC02-concentratieenhet
C02-compensatiepunt.
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De donkerademhaling RD is afhankelijk van de temperatuur volgens:
(3.09)

RD - RD20 *QlORD ** (0.1* (TL -20))

[kg_C02.m-2.s-l]

waarin: RD20 - 0.05E-6 kg_C02.m-2.s-l (donkerademhaling bij 20 C)
QlORD - 2.0 (Q10van donkerademhaling)
TL -bladtemperatuur
De donkerademhaling van eenblad RD moet niet verward wordenmet de
groei- en onderhoudsademhaling van een gewas (vgl. 3.03).
Omdat geen temperatuur- enC02-gradient inhet gewas wordenverondersteld, zijn de max.bruto fotosynthese, FGMAX, en de lichtbenuttingsefficientie, EFF,voor de 3gewasniveaus identiek. Deze waarden worden
daarom vooraf aan debladfotosyntheseberekeningen bepaald door FOTKEN
(nr. 3.11.9).
Deprogrammatuur waarmee debladfotosynthese wordt berekend is
afkomstig vanGijzen (CABO -Wageningen).

[-]
[C]

4.KLIMAATREGELING
Bildeklimaatregeling ishetetmaal in2hoofdperiodenverdeeldmet
elkeigensetpoints.Deklimaatregelingbestaatuitdebepalingvande
setpointsvoorverwarmingstemperatuur,minimumbuistemperatuur,
ventilatietemperatuur,minimumraarastand,maximumraamstand,
ventilatietraject (P-band)entoestandvanscherm (open/dicht).De
overgangentussendehoofdperiodenkunnenvastetijdstippenzijn,maar
kunnenookafhankelijkgesteldwordenvandetijdstippenvan
zonsopkomstenzonsondergang.Dezeovergangenzijnnietvooralle
parametersidentiek.
-verwarmingstemperatuur
Deverwarmingstemperatuur isdeminimumaantehoudenluchttemperatuur,
Hetverloopoverhetetmaalvandeverwarmingstemperatuur isals
voorbeeld infiguur3weergegeven.
setpointverwarming
T+
Tdag
TTnacht

vwl

/

/

/—

/"1^
\
VI
^ i — 'T^\
\

\—— 1 —
\
%
— • —
vw2 vw3 vw4
vw5 vw6 vw7 vw8

— — »

Figuur3.Schematischverloopovereenetmaalvansetpointvoor
verwarmingstemperatuur(Tdag-overdag;Tnacht-nacht;
T+-stralingsverhoging;T--stralingsverlaging)
Detijdstippenvwl,vw2,vw3,vw6,vw7envw8gevendeovergangen
tussendehoofdperiodenweer (vwl-0uurenvw8-24uur).De
tijdstippenvw2envw6kunnenbepaaldwordendoorzonsopkomsten
-ondergang,ofkunnenalsvastewaardenwordeningesteld.Deperiode
tussenvw2envw3,entussenvw6envw7zijninstelbaar.
Indepraktijkwordtoverdagsomsdeverwarmingstemperatuur
stralingsafhankelijkverhoogdofverlaagd (resp.T+enT- infiguur3).
Daaromkantussenvw3envw6eenextraperiodewordeningesteldmet
verhogingofverlagingvandeverwarmingstemperatuur afhankelijkvande
globalestralingbuitendekas.Degrenzenvoordezeperiodezijnvw4
envw5,waarbijvw4minimaalvw3isenvw5maximaalvw6.Aanheteinde
vandezeparagraafwordtopdestralingsafhankelijkeverhogingof
verlagingteruggekomen.
-minimumbuistemperatuur
Deinstellingvandeminimumbuistemperatuur (vanaanvoerleiding)vindt
opsoortgelijkewijzeplaatsalsbijdeverwarmingstemperatuur.De
tijdstippenvpl,vp2,vp3envp8vallensamenmetresp.vwl,vw2,vw3
envw8.Devp6 isgelijkgesteldaanhetminimumvanhettijdstipvan
zonsondergangenvw6.Normaalwordtvp7op1uurnavp6gesteld.Maar
indiendeverwarmingstemperatuur aleerderdenachtwaardeheeft
bereikt,danisvp7gelijkaanvw7.
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Opsoortgelijkewijzealsbijdeverwarmingstemperatuurkandeminimum
buistemperatuur stralingsarhankelijkwordenverhoogdofverlaagd.Voor
detijdstippenvp4envp5kunnenanderewaardenwordeningestelddan
voorvw4envw5.
-ventilatietemperatuur
Hetprincipevandebepalingvanhetsetpointvoordeventilatietemperatuur ishetzelfdealsvoordeverwarmingstemperatuur.De
overgangstijdstippenvallenechternietsamen.Ookhierbijkanoverdag
deventilatietemperatuur stralingsafhankelijkwordenverhoogdof
verlaagd. »
-minimumraamstand
Voordedagennachtkunnenverschillendeminimumraamstanden(0100%)wordeningesteld.Dezeminimumraamstandinstelling geldtalleen
voordelijzijde.Deovergangentussennachtendag,entussendagen
nachtvallensamenmetdiebijdebepalingvanhetsetpointvoorde
ventilatietemperatuur.
Naasthet tijdstip isdeminimumraamstandookafhankelijkvande
buitencondities temperatuurenwindsnelheid. InhetECP-modelkan
wordeningesteldbovenwelkebuitentemperatuur deramenaandelijzijde
deminimumwaardehebbenbereiktenbenedenwelkewaardevande
buitentemperatuur deramenvollediggeslotenzijn.Opdezelfdewijze
wordtdeminimumraamstandgecorrigeerdvoordewindsnelheid.
-maximumraamstand
Voordeeenvoudwordtdemaximumraamstandop100%gesteld.Indien
nodigkanditopvrijeenvoudigewijzeafhankelijkwordengemaaktvoor
bijvoorbeelddewindsnelheid.Demaximumraamstandgeldtvoor lij-en
loefzijde.
-ventilatietraject
Hetventilatietraject,deP-bandvoorventilatie,ishettemperatuurintervalvandekasluchtwaarbinnenderamenvangeslotentoestand
overgaannaaraanbeidezijdengeheelgeopend.Voordedagennacht
kunnenverschillendeventilatietrajectenwordeningesteld.De
overgangentussennachtendag,entussendagennachtvallensamenmet
diebijdebepalingvandesetpointsvoordeventilatietemperatuur en
minimumraamstand.
-scherm
Bijdeaanwezigheidvaneenscherm indekaskunnendetijdstippenvan
openenensluitenvanhetschermop2wijzenwordenbepaald.Teneerste
kanditinafhankelijkheidvanzonsopkomstenzonsondergang. Instelbaar
zijndandeverschuivingen intijdtenopzichtevanzonsopkomsten
zonsondergang.Tentweedekunnenvastetijdstippenvanopenenen
sluitenwordenopgegeven.Daarbij ishetookmogelijkhetschermde
geheledaggeslotentelaten.
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- stralingsinvloed
Bij deverwarmingstemperatuur,minimum buistemperatuur enventilatietemperatuur ishet mogelijk het setpoint overdag stralingsafhankelijk
teverhogen (of teverlagen). Deverhoging (ofverlaging) is
afhankelijk van de actuele globale straling buiten de kas envan de
ingestelde maximale stralingswaarde waarbij het setpoint maximaal (of
minimaal) is.Demaximale stralingswaarde kan op tweewijzen worden
ingesteld. Ten eerste kanvoor eenvaste waarde worden gekozen,
bijvoorbeeld 100W.m-2. Ten tweede kan demaximale stralingswaarde
berekend worden als fractie van de theoretisch maximale instraling op
die dag,bijvoorbeeld 50%.
Dehierbovenbeschrevenberekeningen van de setpoints zijn terug te
vinden insubroutine SETKLIM (nr. 3.4).De gegevens waaruit de
setpointswordenberekend, de instellingen,worden inhet interactieve
gedeelte vanhet model inmatrix-vorm ingelezen. Daarbij ishet
mogelijk voor 75periode inhet jaar andere instellingen op te geven.
Inde gebruikershandleiding (deelverslag 2) iseen lijst met instelmogelijkneden opgenomen.
- droogstoken
Indepraktijk wordt inhetvoorjaar dekas 'smorgens drooggestookt
door deventilatietemperatuur onder deverwarmingstemperatuur inte
stellen. Ditheefthet gevolg dat de luchtramen op eenkier komen te
staan. Omdat inhet model de instelling van een lagereventilatietemperatuur danverwarmingstemperatuur complicaties oplevert inhet
toegepaste rekenalgoritme,wordt deze instelling gerealiseerd door een
minimum raamstand in te stellenvolgens:
(4.01) RMMINV - (TVERW -TVENT)/DVENT* 100%

[%]

waarin: TVERW - setpointvoor verwarmingstemperatuur
TVENT - setpointvoor ventilatietemperatuur
DVENT-ventilatietraject (P-band)
Vervolgens wordt inhetmodel deventilatietemperatuur gelijk gesteld
aandeverwarmingstemperatuur. Dewerkelijk in te stellen minimum
raamstand ishetmaximumvan de al eerder berekende minimum raamstand
enRMMINV.

[C]
[C]
[C]
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5. VERWARMINGSSYSTEEM
Hetverwarmingssysteem iseendynamisch systeem:bijwarmtevraag inde
kaswordtdebuistemperatuursprongsgewijsverhoogdenbijgeen
warmtevraagneemtdebuistemperatuur afvolgenseenln-verloop.Bijde
berekeningvandebuistemperatuurmoetdaaromrekeninggehoudenworden
metdebuistemperatuurberekendvoorhetvorigetijdstip.
Hetberekeningsalgoritme isdaardoorvrijgecompliceerd. Inhetkort
verlopendeberekeningenalsvolgt.Eerstwordtdeminimalebuistemperatuurbepaalduitdeingesteldeminimumbuistemperatuur ende
buistemperatuurnaafkoelingsindshetvorige tijdstip.Vervolgens
wordtberekendwatdaarbijdewarmtebehoefte isomdetemperatuurvan
dekasluchtopsetpointwaardetehouden.Indienereenaanvullende
warmtevraag is(warmtebehoefte> 0), wordtafgeleidwatdebuistemperatuurmoetzijngeweest.Daarnawordtdestookbehoefteberekend
uitdewarmtebehoeftevermeerderdmetdeopwarmingvanhetverwarmingssysteem totdegewenstebuistemperatuur.Totslotwordtdebuistemperatuurberekendnadathetverwarmingssysteem eenuurbijkasluchttemperatuurisafgekoeld.Dezetemperatuurwordtgebruiktbijde
berekeningenvanhetvolgendeuur.Voorafgaand aandesimulatiesmoet
dewarmtecapaciteitvanhetverwarmingssysteem berekendzijn,omdatdie
desnelheidvanafkoelingvanhetverwarmingssysteembepaalt.
-warmtecapaciteit verwarmingssysteem
Dewarmtecapaciteitvanhetverwarmingssysteem isberekendvoorde
verwarmingsbuizen indekasendeaanvoerbuizenvanafdemengklep.Dit
gedeeltevanhetverwarmingssysteem fluctueertsterkintemperatuur.
Hetwater indeketelwordtdaarentegenophogereenmeerconstante
temperatuurgehoudentervoorkomingvancondensatie indeketel.
Afkoelingenopwarmingvanhetwater indeketelwordt inhetECP-model
verwaarloosd.DeCAPPIJPvoorvier51mmbuizenperkap isberekend
volgens:
(5.01)CAPPIJP-warmtecap.water+warmtecap.omhulsel

[J.m-2.K-1]

Metdegegevens:
buitendiameter-51 mm --> volume-2.04dm3.m-lbuis
binnendiameter-46.5mm --> volume-1.70dm3.m-lbuis
s.w.-H20 -4200J.kg-l.K-1
s.w.-staal-460 J.kg-l.K-1

s.m.-H20 -1.0kg.dm-3
s.m.-staal-7.8kg.dm-3

wordendevolgendewarmtecapaciteitenberekend:
cap.water-volume-water*s.m.-H20*s.w.-H20
- 1.70*1.0*4200-7120J.K-l.m-1buis
cap.omhulsel-volume-omhulsel*s.m.-staal*s.w.-staal
- (2.04-1.70)*7.8*460-1220J.K-l.m-1buis
Dewarmtecapaciteitvandeaan-enafvoerleidingenwordengeschatop
10%vandecapaciteitvanhetsysteem indekas.Bij4buizenperkap
van3.2m,vermeerderdmet10%voordeaan-enafvoerleidingen (factor
1.1) isdewarmtecapaciteitvanhetverwarmingssysteemCAPPIJP:
CAPPIJP- (7120+1220)*4/3.2*1.1-11500J.m-2.K-1
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-m inimale buistemperatuur
Voorafgaand aandeberekening van de warmtevraag van de kaswordt door
de subroutine PREFYS (nr. 3.6) deminimale buistemperatuur berekend
volgens:
(5.02)

TPIJP-AMAX1 (TPIJPA, TPMIN)

[C]

waarin:

TPMIN - setpoint voor min.buistemperatuur
TPIJPA -buistemperatuur na afkoeling sinds voorafgaand
tijdstip ('A' van 'naAfkoeling')

[C]
[C]

IndienTPIJP is afgenomen sindshetvoorafgaande tijdstip (TPIJP
kleiner danTPIJPO) isde gemiddelde afkoelingsflux te berekenen
volgens:
(5.03)

AFKOEL- (TPIJPO -TPIJP)* CAPPIJP / DELT

waarin: TPIJPO -buistemperatuur berekend voor voorafgaand
tijdstip ('0' van 'Oud')
DELT - tijdinterval tussen 2klimaatsets
CAPPIJP -warmtecapaciteit verwarmingssysteem

[W.m-2]

[C]
[s]
[W.m-2.K-l]

Van dewarmteflux van debuizen door afkoeling wordt aangenomen dat die
flux ophet tijdstip waarvoor deberekening wordt uitgevoerd ook nog
vrijkomt.

-warmtebehoefte
Vervolgens berekent het fysisch gedeelte vanhet ECP-modelmet als
centrale subroutine FYSKAS (nr. 3.7) dewarmtebehoefte QVRAAG. Voor de
berekening van dewarmtebehoefte heeft FYSKAS als invoer: buistemperatuur,verwarmingstemperatuur, minimum raamstand en eventueel
afkoelingswarmtefluxvan deverwarmingsbuizen (zie deelverslag lc
"Documentatie -simulatiegedeelte").
Bij deberekening van dewarmtebehoefte isdewarmteafgifte van de
buizenhetmaximum van de afkoelingswarmteflux endewarmteafgifte bij
TPIJP enTIN
- gewenste buistemperatuur
Daarnawordt inde subroutine POSTFYS (nr. 3.8) de werkelijke
stookbehoefte endebuistemperatuur berekend. Indien de berekende
QVRAAG groter isdan 0, isde gestelde TPIJP blijkbaar te laag geweest
om dekaslucht op de gewenste verwarmingstemperatuur tehouden. De
vereiste buistemperatuur voor de afgiftevanQVRAAG als aanvulling op
deveronderstelde afkoeling AFPBIN enwarmteafgifte bij TPIJPvolgt uit
devolgende berekeningen. De totale warmteflux van de verwarmingsbuizen
aan dekasinhoudis:
(5.04) QAFPBIN -QVRAAG +MAX(WPBIN,AFPBIN)
waarin: QVRAAG -warmtebehoefte kasinhoud bij gestelde TPIJP
WPBIN-warmteafgifte aankasinhoud doorbuizen bij
TPIJP enTIN
AFPBIN -veronderstelde afkoeling van buizen
(fractie vanAFKOEL, zie opm.b)

[W.m-2]
[W.m-2]
[W.m-2]
[W.m-2]
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U i t de QAFPBIN i s t e r u g t e rekenen wat h e t t e m p e r a t u u r v e r s c h i l t u s s e n
b u i z e n en kasinhoud (DT) moet z i j n om t o t a a l QAFPBIN aan warmte aan de
k a s i n h o u d t e kunnen a f s t a a n . D.m.v. i n t e r p o l a t i e i s de gewenste DT (en
daarmee de gewenste b u i s t e m p e r a t u u r ) af t e l e i d e n u i t kolom 1 en 2 van
t a b e l 2. In h e t ECP-model wordt d i t v i a een i t e r a t i e f r e k e n p r o c e s
gedaan.
Tabel 2. Berekende warmteafgifte en warmteafgiftesnelheid van
verwarmingsbuizen aan kasinhoud en bodem bij verschillende
temperatuurgradienten tussen verwarmingsbuizen en omgeving
(kasinhoud en bodem) bij 4 buizen van 51 mm per 3.2 m
. . . . . . . . j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

temp.verschil warmteflux warmteflux
buis-omgeving buis-kasinh. buis-bodem
(DT inC)
(W.m-2)
(W.m-2)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0.0
16.5
36.1
57.4
81.5
111.7
153.6
214.9
305.9
438.9
628.6

0.0
3.6
7.7
12.1
17.0
22.3
28.0
34.3
41.1
48.4
56.3

totale flux warmteafgiftevanbuis
snelh. buis
(U.m-2)
(W.m-2.K-1)
0.0
20.1
43.8
69.5
98.5
134.0
181.6
249.2
293.6
487.3
684.9

0.0
2.0
2.2
2.3
2.5
2.7
3.0
3.6
4.3
5.4
6.9

Dewarmtefluxenzijnberekendvolgensvergelijking 2.14 (warmtestraling
buizen -gewas), vergelijking 2.12 (warmtestralingbuizen -bodem)en
vergelijking2.04 (convectiefluxbuizen-kaslucht)(ziehoofdstuk2).
Debuistemperatuurvoordegewenstewarmteafgiftewordtberekend
volgens:
(5.05) TPIJPR-TIN+DT

[C]

InTPIJPRstaat 'R'voor 'teRealiseren'.Aangenomenwordtdathet
verwarmingssysteem altijdaandewarmtevraagkanvoldoenomTPIJPRte
kunnenrealiseren.

-stookbehoefte
MetdesubroutineWARMPIJP (nr.3.7.8)wordenvervolgensdewarmteflux
vanbuizennaarbodemenkasinhoud,resp.WRPBSOenWRPBIN,bijgegeven
TPIJPRberekend.DetotalewarmteafgiftevandebuizenQAFPBvolgtuit
desomvanWRPBSOenWRPBIN.Indesituatievangeenwarmtevraag
(QVRAAG-0)isdebovengenoemdeberekeningvanTPIJPRnietnodig,
omdatTPIJPRgelijk isaandegestelde temperatuurTPIJP.DeQAFPB
volgtdanuitdesomvandemaximavandeafkoelingsfluxenvande
buizennaarbodemenkasinhoudbijafkoelingvandebuizennaarTPIJP
(resp.AFPBSOenAFPBIN)endewarmteafgiftebijTPIJP (resp.WPBSOen
WPBIN),ofwel:
(5.06) QAFPB-MAX (AFPBIN ,WPBIN)+MAX (AFPBSO ,WPBSO)

[W.m-2]
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Vervolgenswordtdenettowarmtefluxvanhetverwarmingssysteem
berekendvolgens:
(5.07) QSYST-(TPIJPR-TPIJPO)*CAPPIJP/DELT

[W.m-2]

Destookbehoefteisdan:
(5.08) QSTOOK-QAFPB+QSYST

[W.m-2]

-buistemperatuurnaafkoeling
Totslotwordtberekendwatdebuistemperatuurnaafkoelingbijde
berekendekasinhoudtemperatuurophetvolgende tijdstipzalzijn.De
afkoelingvolgteenln-verloopvolgens:
(5.09) DTEMP- (TPIJPR -TIN)*EXP(-2.3*DELT/CAPPIJP)

[C]

Indezevergelijking staat2.3voordegemiddeldewarmteafgiftesnelheid
vandebuizenaandekasinhoudenbodemuitgedrukt inW.m-2.K-l.Deze
factorisafgeleiddewarmteafgiftenbijverschillende temperatuurgradiententussenbuizenenkaslucht (zietabel2,kolom 5).Inhet
temperatuurverschiltraject (tussenbuisenomgeving)tussen0en50C
isdemaximaleafwijking inwarmteafgiftesnelheidca.10%.Deze
warmteafgiftesnelheid isverderafhankelijkvanhettypeenhetaantal
verwarmingsbuizen indekas.
DeverondersteldebuistemperatuurnaDELTsecondenisdan:
(5.10) TPIJPA-TIN+AMAX1(DTEMP,0.)
Hierbijisdeopwarmingvandebuizendooreenhogeretemperatuur
dekasinhoudverwaarloosd.Verderwordtaangenomendatgedurendeae
DELTsecondendetemperatuurvandekasinhoudnietwijzigt.Inbijlage
Iwo rdenvergelijkingen5.09 en5.10afgeleid.
-aanvullendeopmerkingen
a.Detotalewarmtefluxvandeverwarmingsbuizennaardebodemwordt
berekendbijgegevenTPIJPR (vgl.2.12).
b.Aanheteindevandeberekeningenvan1klimaatset (uurwaarde)wordt
TPIJPOgelijkgesteldaanTPIJPA.
c.Bijgeengebruikvaneenverwarmingssysteemmetketelenbuizen,
bijvoorbeeldbijheteluchtteelt,hoeftgeenrekeninggehoudenworden
metdetraagheidvanhetverwarmingssysteem (warmtebuffering).De
stookbehoefteQSTOOKisdangelijkaandeberekendewarmtevraag
QVRAAG.
d.Bijdebovenstaandeberekeningenisuitgegaanvaneenverwarmingssysteemvan4buizenvan51mmperkapvan3.2mdatzichonderhet
gewasbevindt.Indepraktijkwordtsomsookgebruikgemaaktvan
dunnereverwarmingsbuizenmetsomseenanderevorm.Indien
simulatiesvoorbedrijvenmetzo'nverwarmingssysteem uitgevoerd
moetenworden,moetgebruikgemaaktwordenvangewijzigdeparameters
CAPPIJP (vgl.5.01), factor2.3 (vgl.5.09)eninterpolatieberekeningenvoorDT (voorvgl.5.09).Ookzullenhetrelitcieve

van
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oppervlakenhetgeprojecteerdeoppervlak (resp.OPBenAPB,
paragraaf 2.1)gewijzigdmoetenworden.
e.Dewarmtefluxdiebijdeafkoelingvandebuizenvrijkomt,AFKOEL
(vgl. 5.03),kannietexactverdeeldwordenoverdefluxnaarde
kasinhoudendefluxnaardebodem (resp.AFPBINenAFPBSO;
berekening inPREFYS,nr.3.6).Bijdeaannamedatdetemperatuur
vankasinhoudgelijk isaandetemperatuurvanhetbodemoppervlak
volgtuitberekeningenmetsubroutineWARMPIJP (nr.3.7.8)datde
verhouding tussenAFPBINenAFPBSOvrijconstant is,nl.0.83 :0.17
(volgtookuitverhouding tussenkolom2en3vantabel 2). Deze
verhoudingwordtechterookbeïnvloeddoorhetaantalenhettype
verwarmingsbuizen (zievoorafgaandeopmerking).
f.Debuistemperatuurwaarmee inhetfysischegedeeltevanhetmodel
gerekendwordt,isdegemiddeldebuistemperatuur (gemiddeldevan
aanvoerenretour). Echterindepraktijkwordtgeregeldopde
aanvoertemperatuur.Uitpraktijkwaarnemingenisbekenddatbijeen
aanvoertemperatuurvan90Cdetemperatuurvanderetourca.80C
bedraagt (VanHolsteijn,PTG,pers.med.).Degemiddeldebuistemperatuur isdan85C.Indiendeaan-enafvoertemperatuurbij
20Caanelkaargelijkwordengesteld,kand.ra.v.interpolatiede
gemiddelde temperatuuruitdeaanvoertemperatuurwordenafgeleid,
evenalsomgekeerddeaanvoertemperatuuruitdegemiddelde
temperatuur.
g.Als initiëlewaardenwordengenomen:
TPIJPO-30
TPIJPA-30
enbijgeenverwarmingsketel:
TPIJP-0
TPIJPA-0
CAPPIJP-0
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6.WARMTEOPSLAGTANK
Deprocessendiedehoeveelheidwarmte ineenopslagtankbeïnvloeden
zijninfluxvanwarmtevanketelvrijkomendbijproduktievanC02,
warmteafgiftevantankt.b.v.verwarmingvankasenverliesvanwarmte
vantankaanomgevinga.g.v.stralings-enconvectieve uitwisselingen
(aangeduidmetlek).
Inhetmodelwordtaangenomendatookoverdagwarmteuitdeopslagtank
kanwordengehaald.AlsvoorwaardehiervoorgeldtdatdeC02-concentratie indekasbovendeingesteldestreefwaardemoetblijven.
-warmtecapaciteitopslagtank
Deopslagcapaciteitvandetankvanwarmte isteberekenenvolgens:
(6.01) HQTKCAP-TKCAP*4200*1000* (TTKMAX-TTKMIN)

[J.m-2]

waarin:
TKCAP-inhoudvantankperglasoppervlak
4200*1000-soortelijkewarmtevanwater
TTKMAX-maximum tanktemperatuur (95C)
TTKMIN-minimum tanktemperatuur (35C)

[m3.m-2]
[J.m-3.K-1]

Deinhoudvandewarmteopslagtank (TKCAP),minimumenmaximumtanktemperatuur (resp.TTKMINenTTKMAX)zijninhetECP-modelinstelbaar.
Deberekendewarmtecapaciteitvantank,dewarmteinhoudvantankende
warmtefluxvanennaartankwordenherleidtotm2kasoppervlak.De
berekeningenvanbovengenoemendeprocessenvindtplaats inde
subroutineMTWMC02(MeTWarMteopslagtank-C02,nr. 3.11.2).
Bijdeinitialisatiewordtaangenomendatindewarmteopslagtankgeen
warmwaterisopgeslagen (HQTKOUD-0J.m-2;temperatuur vanwaterin
tankisgelijkaanTTKMIN).

-lekflux
Degroottevandelekfluxvandetank (warmteverliesvantank)is
afhankelijkvandebuitencondities,detemperatuur intank,de
inhoud-oppervlakverhoudingvantankendeisolatiewaardevanhet
omhulselvandetank.Ineenwarmtepompproject-Delfland inPijnacker
isdoorTPD-TNO (DalhuijsenenOversloot,1988)eenrendementvande
warmteopslag inwarmteopslagtankvastgesteldvancirca90%.Inhet
validatieprojectiseenietshogerewaardeberekendvan92%(zie
deelverslag4b).
VoordeeenvoudwordtdelekfluxinhetECP-modelberekendals
percentagevanderesterendewarmte intankvolgens:
(6.02) QTKLEK-HQTKOUD*0.01*LEKFAC/3600
waarin:HQTKOUD-warmte intank (t.o.v.TTKMIN)
0.01-omrekeningnaar%
LEKFAC-percentage lekverliesperuur
3600-omrek.periodewaaroverLEKFAC isberekend

[W.m-2]
[J.m-2]
[-]
[%.u-l]
[s.u-1]

-44Hetpercentage lekverliesperuurvolgtuit:
(6.03) LEKFAC-CORLEK* (100-RENWTK)

[%.u-l]

waarin: CORLEK-correctiefactor lektank
RENWTK-jaarrendementwarmteopslag

[u-1]
[%]

BijeenCORLEKvan0.055eneenRENWTKvan90%wordtovereengeheel
jaareenwarrateopslagrendementvan90-94%berekend.Ditberekende
rendement isafhankelijkvandebenuttingvandewarmteopslagtank.De
factorCORLEKisinhetmodel instelbaar.Hetrendementvan
warmteopslagRENWTKkaninteractiefgewijzigdworden.
Dehoeveelheidwarmte indetanknahetlekverliesis:
(6.04)

HQTK-AMAX1 (0.,HQTKOUD -QTKLEK*DELT)

[J.m-2]

-resterendewarmteopslagcapaciteitenbeschikbarewarmte
Voorafgaand aandeC02-doseringmoetvastgesteldwordenhoeveelwarmte
ernog indetankopgeslagenkanwordenenhoeveelwarmteeruitgehaald
kanworden.
Demaximalewarmtefluxomdetankvolledigtevullenis:
(6.05) QTKIN- (HQTKCAP -HQTK)/DELT

[W.m-2]

InhetECP-modelwordtveronderstelddathetwarmewateruitdetank
directnaardekaswordtgepomptzonderopwarming indeketel.Ditis
alleenmogelijk indienwateruitdetankminstensevenwarmisalsde
berekendebenodigdebuistemperatuurvoorderealiseringvandegewenste
verwarmingstemperatuur (TPIJPR).OmdatTPIJPRdegemiddeldebuistemperatuurbetreft,wordtdeaanvoertemperatuurTTBuitTPIJPRafgeleid
zoalsbeschreven indeaanvullende opmerking fvanhoofdstuk5.
Detemperatuurvanhetwater indetankisteberekenenvolgens:
(6.06)

TTK-HQTK/HQTKCAP*(TTKMAX-TTKMIN)+TTKMIN

[C]

Derealiseerbarewarmtefluxuitdetankisbijdevoorwaardevanhogere
TTKdanTPB:
(6.07) QTKUIT-AMIN1(HQTK/DELT,
(TTK-TPB)*HQTKCAP/((TTKMAX-TTKMIN)*DELT))[W.m-2]
-warmteproduktiebijC02-aanmaak
Degroottevandewarmtefluxen inenuitdewarmteopslagtankhangenaf
vandestookbehoefte (QSTOOK)endeC02-behoefte (QC02).Bijeen
C02-behoeftewordtaardgasverbrand;devrijkomendeonbenuttewarmte
kanwordenopgeslagen.
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De grootte van dezewarmtefluxis:
(6.08)

QC02 - C02ADD / (1.90* 35.1E6 * (RENDKET+RENDCON)*0.01)
[W.m-2]

waarin: C02ADD - C02-behoefte
1.90 - conversie aardgas -C02
35.1E6 -verbrandingswarmte van aardgas
RENDKET - rendement vanverwarmingsketel
RENDC0N - rendement van condensor
0.01 - omrekening van %

[kg C02.m-2.s-l]
[kgC02.m-3_aardgas]
[J.m-3_aardgas]
[% van bovenwaarde]
[%van bovenwaarde]
[-]

Het rendementvan deverwarmingsketel op jaarbasis wordt geschat op
82 % (vanbovenwaarde). Het rendement van de condensor is afhankelijk
vanhet type,maar varieert tussen 5en 10 % (vanbovenwaarde). De
rendementenvanverwarmingsketel en condensor zijn inhet ECP-model
instelbaar. Deberekening vanQC02 vindt plaats in funktie WGAS
(nr. 3.11.11).

-warmteopslag in tank
Bij eennettowarmteopslag inde tank (QC02>QSTOOK) isde warmteflux
naar de warmteopslagtank:
(6.09)

QIN -AMIN1(QC02 -QSTOOK,QTKIN)

[W.m-2]

Dewerkelijke stookbehoefte isdan:
(6.10)

QGAS -QSTOOK+QIN

[W.m-2]

ende nieuwe hoeveelheid opgeslagen warmte inde tank (t.o.v. TTKMIN):
(6.11) HQTKNW -HQTK +QIN * DELT

[J.m-2]

-warmteafname uit tank
Bij eennettowarmteafname uit de tank (QSTOOK>QC02) is de warmteflux
uit de warmteopslagtank:
(6.12)

QUIT-AMINKQSTOOK -QC02,QTKUIT)

[W.m-2]

Dewerkelijke stookbehoefte isdan:
(6.13)

QGAS -QSTOOK -QUIT

[W.m-2]

en denieuwe hoeveelheid opgeslagen warmte inde tank (t.o.v. TTKMIN):
(6.14) HQTKNW -HQTK -QUIT * DELT

[J.m-2]

-46-aanvullende opmerkingen
Ineenwarmteopslagtankvormtzichbijgeenmengingeenvrijscherpe
grenslaagtussenhetwarmewaterbovenindetankenhetkoudewater
onderin.Verstoringvandezegelaagdheid isnadeligvoorhetrendement
vandewarmteopslag,omdathetwaterdangemiddeldeenlagere
temperatuurheeft.Daardoorbereiktdetemperatuurvanhettankwater
eerderdeminimalenoodzakelijkeaanvoertemperatuurTPB,waardoorgeen
warmtemeeruitdewarmteopslagtankkanwordengehaald.
Inhetmodel isdezegelaagdheidmoeilijk terealiseren,omdatde
volumesvandesectiesmetkoudenwarmwatervariëren.Ookzijnde
temperaturenonderenbovenindetanknietconstant.Verderzou
daarbijookrekeninggehoudenmoetenwordenmetdewarmteuitwisseling
tussenhetkoudeenwarmtegedeelte.
InhetECP-modelwordtvoordeverwaarlozingvandegelaagdheid
gecorrigeerd doorhetpercentagewarmteverliesvandetank (zievgl.
6.03). Indezevergelijking isRENWTKafgestemdopeenindepraktijk
gemetenrendementvandewarmteopslag.
Bijhetgebruikvanrestwarmtemoeteerstallewarmteuitdewarmteopslagtankzijnbenutvoordatderestwarmtewordtaangewend.Dithoudt
indatbijC02-behoefteeerstzoveelaardgaswordtverbrand totdathet
gewensteC02-niveau isbereikt.Pasdaarnakanrestwarmteworden
gebruikt.

47-

7.C02-BEREKENING
7.1.C02-regellng
OnderdeC02-regelingwordtverstaandegekozendoseerstrategie
(C02-streefwaardeofconstanteC02-doseerflux)endewijzewaaropC02
gedoseerdwordt (afhankelijkvanbedrijfsuitrusting:C02-en
warrateinstallatie).
DegebruikervanhetECP-modelkanvoordebedrijfsuitrustingkiezen
uitéénofeencombinatievandevolgendeopties:
-geenC02-dosering
-rookgasdosering
-zuiverC02-dosering
-rookgasdoseringmetwarrateopslagtank
DaarnaastheeftdegebruikerdemogelijkheidC02tedoserentoteenop
tegevenstreefwaarde (minimumwaarde)voordeC02-concentratie(C02MIN)
ofomC02tedoserenmeteenconstanteC02-flux (bijvastebranderstand).Bijdeeerstemogelijkheid,doseringtotstreefwaarde,kande
minimumC02-concentratieeenvastewaardezijn,ofkanafhankelijkzijn
vanwindsnelheid,ventilatievoudofraamstand,ofkanvolgens
economischeoptimalisatieberekendzijn.DoseringvanC02metconstante
flowisinhetmodelalleenvantoepassingbijgebruikvaneen
warmteopslagtank.VerderkandegebruikerdeperiodevanC02-dosering
vaststellen (tenopzichtevanzonsopgangen -ondergang).Deberekening
vandeC02-streefwaardekomtaanheteindevandezeparagraafaande
orde.Totslotheeftdegebruikerdemogelijkheiddemaximale
C02-concentratieoptegevenwaarbovengeenC02-doseringmeerplaats
vindtendemaximalegroottevandeC02-doseerfluxbijrookgasdosering.
Uitdegekozenbedrijfsuitrusting,C02-doseerperiodeentijdstipopde
dagbepaalthetECP-modelvervolgenswelkevandevolgende
C02-berekeningsalgoritmenvantoepassingis(insubroutineSETC02,
nr.3.10):
algoritme1:geenC02-dosering (ookgeenrookgas),bijv. 'snachts;
algoritme2:doseringvanzuiverC02totmin.niveau(streefwaarde);
algoritme3:doseringvanrookgas;
algoritme4:doseringvanzuiverC02alsaanvullingoprookgasdosering
totstreefwaarde;
algoritme5:doseringvanrookgastotstreefwaardebijaanwezigheid
vanwarmteopslagtank;
algoritme6:doseringvanrookgastotstreefwaardebijaanwezigheid
vanwarmteopslagtankmetevt.aanvullingmetzuiverC02
totstreefwaarde;
algoritme7:doseringvanrookgasmetconstantefluxbijaanwezigheid
vanwarmteopslagtank;
algoritme8:doseringvanrookgasmetconstantefluxbijaanwezigheid
vanwarmteopslagtankmetevt.aanvullingmetzuiverC02
totstreefwaarde.
Bijalgoritme2t/m 8geldtdatgeenC02gedoseerdwordtalsde
C02-concentratieboveneeningesteldemaximumwaardeuitkomt.
VoordeminimumC02-concentratie (streefwaarde)kaneenvastewaarde
wordenopgegeven.DaarnaastkandeminimumC02-concentratieafhankelijk
wordengesteldvanwindsnelheid,ventilatievoudofraamstandmet
windcorrectie.
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Dit houdt indat beneden eenbepaalde windsnelheid, ventilatievoud of
raamstand de opgegeven minimum C02-concentratie nagestreefd wordt.
Boven die windsnelheid, ventilatievoud of raamstand neemt de streefwaarde proportioneel af tot een op te geven lagere waarde. Figuur 4
geeft hiervan een schets.
CO.-streefwaarde

c3-c4••

Figuur4.VoorbeeldvanverloopvanC02-streefwaardealsfunktie
vanwindsnelheid,ventilatievoudofraamstand
Bijwindsnelheids- ofventilatievoud-afhankelijke C02-streefwaarde
bepaling zijn4 grenswaarden xl t/m x4,enbijbehorende C02-streefwaarde cl t/m c4 instelbaar. Inde praktijk wordt met name de
windsnelheidsafhankelijke streefwaarde toegepast. Bij tussenliggende
windsnelheden, ventilatievouden of raamstandenwordt de C02-streefwaarde geïnterpoleerd. Bij de raamstandafhankelijke C02-streefwaarde
wordt gecorrigeerd voor dewindsnelheid. Dit houdt indat de berekende
C02-streefwaarde wordt verlaagd met eenvaste waarde per eenheid
windsnelheid, bijvoorbeeld 50ppm perm.s-1wind. De uiteindelijke
C02-streefwaarde kan nooit lager zijn dan dewaarde c4 (zie figuur4 ) .
De streefwaarden worden berekend door resp. C02WTND (nr. 3.10.1), C 0 2 W
(nr. 3.10.2)en C02RM (nr. 3.10.3).
De C02-doseringvolgens economische optimalisatie is gebaseerd op een
kosten- enbatenafweging van C02-dosering. Hierbij zijn de kosten
gebaseerd op de C02-verliezen doorventilatie endoor fotosynthese. De
opbrengsten zijn de aangemaakte fotosyntheseprodukten in kg-oogstbaar
produkt *veilingprijs. Voor eenuitgebreide beschrijving van deze
doseringswijzewordt verwezen naar Rijsdijk et al. (1989). Voor het
berekenen van de economische streefwaarde wordt gebruik gemaakt van een
grote set subroutines met als aanroepsubroutine C020PT (nr. 3.10.4).

7.2. C02-berekeningsalgoritme
het model gekozen C02-berekeningsalgoritme
Aan dehand van de door
(paragraaf 7.1) wordt de
C02-concentratie inde kas en eventueel de
grootte van de doseersne
lheidvan C02berekend. Voor de 8mogelijke
C02-berekeningsalgoritme n zullen deberekeningen nuworden toegelicht,
Bij deze berekeningen wo
rdt veelvuldig gebruik gemaakt van de
subroutines NWC02 (nr.3
.11.3)enNFC02 (nr. 3.11.6). De subroutine
NWC02berekent de nieuwe
C02-concentratie (C02IN)en fotosynthese bij
gegeven doseersnelheid ( C02SUP). De subroutine NFC02berekent bij
gegeven C02-concentratie de fotosynthese ende gewenste C02-doseersnelheid (C02ADD).
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- algoritme 1
Bil eeenC02-dosering wordt denieuwe C02-concentratie C02IN ende
fotosynthese berekend door de subroutine NWC02. Dit algoritme isvan
toepassing bij geheel geenC02-doseermogelijkheid ofbijvoorbeeld 's
nachts wanneer geenC02 gedoseerd wordt.Hierbij kanwel gebruik worden
gemaakt van eenwarmteopslagtank.
-algoritme 2
Bii dosering van alleen zuiver C02 tot een gewenst minimum niveauwordt
rstbepaald ofde nieuwe C02-concentratie C02INboven de C02MIN komt
te liegen zonder dat zuiver C02 gedoseerdwordt (berekening met
subroutine NWC02). Dan isde C02-behoefte (C02ADD)gelijk aannul.
IndienC02IN geringer isdan C02MIN,wordt met subroutine NFC02 de
gewenste C02-doseersnelheid C02ADD berekend.
-algoritme 3
B Ü dosering van rookgas zonder aanvullende zuivere C02-dosering zijn
deberekeningen bijna identiek aan diebijberekeningsalgoritme 2.
Echterbij algoritme 3moet rekening gehoudenwordenmet een constante
C02-doseerflux C02SUP. De C02SUP wordt daarbij gelijk gesteld aande
door de funktie GASC02 (nr. 3.11.10) berekende C02-produktie bij de
verbranding van aardgas ter grootte van STOOKW.m-2 (berekend door
POSTFYS,nr. 3.8).Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale
doseersnelheid MC02FL. Deze snelheid kan inhet model ingesteld worden.
Deberekening van de geproduceerde rookgas C02PR0D is:
(7.01)C02PR0D - STOOK * 1.90 / (35.1E6 * (RENDKET + RENDCON)*0.01))
[kg.m-2.s-l]
waarin: STOOK - stookbehoefte
1.90 - conversie aardgas -C02
35.1E6 -verbrandingswarmte van aardgas
RENDKET - rendement vanverwarmingsketel
RENDCON - rendement van condensor
0 . 0 1 - omrekening van %

[W.m-2]
[kg C02.m-3_aardgas]
[J.m-3_aardgas]
[%van bovenwaarde]
[% van bovenwaarde]
[-]

De conversie van aardgas naar C02 is gebaseerd op gegevens vande
Gasunie (ziehoofdstuk 3van deelverslag4b).
De doseerbare rookgas isdan:
(7.02) GASC02-MIN(MC02FL,C02PROD)
waarin: MC02FL- max. tedoseren C02-flux

[kg.m-2.s-l]
[kg.m-2.s-l]

Deberekening vanGASC02 (vgl. 7.01 en 7.02) vindt plaats inde funktie
GASC02 (nr. 3.11.10). Voor aanvullende gegevens over rendementen van
verwarmingsketel en condensor wordtverwezen naar hoofdstuk 6of naar
de gebruikershandleiding (deelverslag2 ) .

50-algoritme4
Deberekeningenvoordedoseringvanrookgaseneventueelaanvullende
doseringvanzuiverC02zijnbijnaovereenkomstig aandievanalgoritme
2.Hierbijmoetnetalsbijalgoritme 3ookrekeninggehoudenworden
metdegegevenC02-fluxvandebranderC02SUP.
-algoritme5
BijrookgasC02-doseringmetwarrateopslagtankbijhetaanhoudenvaneen
streefwaardewordteerstberekendwatdeC02-behoefte (C02VR)isvoor
hetaantehoudensetpointC02MIN.Vervolgenswordtberekendof
daarvooralvoldoendeC02wordtaangemaakt (bijwarmtevraagengeen
warmtemeer intank)ofdatC02aangemaaktkanwordenwaarbijdewarmte
opgeslagenkanworden.Bijditalgoritmewordtookrekeninggehouden
metdeingesteldemaximaleC02-doseerfluxzoalsbeschrevenbij
algoritme3.
-algoritme6
Hetberekeningsalgoritme voorC02-doseringmetwarmteopslagtankbijhet
aanhoudenvaneenstreefwaardeeneventueelaanvullendedoseringvan
zuiverC02isbijnaovereenkomstig aandievanalgoritme 5.Indiende
C02-concentratiedestreefwaardenietbereikt,wordtaanvullendC02
gedoseerd.
-algoritme7
BijC02-doseringmetwarmteopslagtankbijhetaanhoudenvaneen
constantebranderstand (constanteminimaledoseerflux)wordteerstdoor
defunktieWGAS (nr.3.11.11)berekendwatdewarmteproduktie isbij
gegevenbranderstand.Bijeengroterewarmteproduktie dande
stookbehoefte (QSTOOK)wordtbekekenofhetoverschotaanaangemaakte
warmteopgeslagenkanworden,wantanderswordtdewarmteproduktie
beperkt.Bijeengeringewarmteproduktiebijconstantebranderstanddan
destookbehoeftewordtbekekenofwarmteuitdetankgehaaldkan
worden,wantandersmoetdewarmteproduktiewordenverhoogd.Uitde
warmteproduktiewordtdeC02-produktiebepaald.DesubroutineNWC02
berekentvervolgensdenieuweC02-concentratie.
-algoritme8
Hetberekeningsalgoritme voorC02-doseringmetwarmteopslagtankbijhet
aanhoudenvaneenconstantebranderstandeneventueelaanvullende
doseringvanzuiverC02isbijnaovereenkomstigaandievan
algoritme 7.IndiendeC02-concentratie destreefwaardenietbereikt,
wordtaanvullendC02gedoseerd.
DeC02-berekeningenvooreenC02-enwarmtevoorzieningzonderwarmteopslagtank (berekeningsalgoritmen 1t/m4)vindenplaats insubroutine
ZTWMC02 (ZonderTankWarMte- enC02-voorziening,nr.3.11.1). DeC02berekeningenwaarbijeenwarmteopslagtank isbetrokken(berekeningsalgoritmen1,5t/m 8)vindenplaats insubroutineMTWMC02 (MetTank
alsWarMte-enC02-voorziening,nr. 3.11.2).

- aanvulling
Debeschibare hoeveelheid rookgas C02 (C02SUP)wordtbeïnvloed door het
bruikvan restwarmte. Inhet modelheefthet doserenvan rookgas C02
t teen gewenst niveau of doserenmet eenvaste branderstand een hogere
prioriteit danhet gebruikvan restwarmte. Bij eenbedrijfsuitrusting
met eenwarmteopslag moet eerst de tank leeg zijnvoordat restwarmte
kanworden aangewend, omdat dan op een later tijdstip in ieder geval
warmte kanworden opgeslagen voor C02-dosering.

7.3. Nieuwe C02-concentratie
Zoals eerdervermeld vindt deberekening van de fotosynthese ende
nieuwe C02-concentratie plaats door de subroutine NWC02 (nr. 3.11.3).
Inhet deelverslag lc "Documentatie -simulatiegedeelte" is beschreven
datvoor eengoede benadering vanhet C02-verloop over de dag een
stationaire berekeningswijze nietvoldoet,maar een dynamische
rekenwijze nodig is.Gedurende de nacht kan de nieuwe C02-concentratie
eenvoudig wordenberekend, omdat gedurende de donkerperiode de
respiratie (negatieve fotosynthese) onafhankelijk van de
C02-concentratie is.Deberekening isdan alsvolgt:
(7.03)

C02NW- CM -(CM -C02)* EXP (-AIRFLW/ HOOGTE * DELT) [ppm]

waarin:

C02 - C02-concentratie vanvoorgaand uur
CM -max. C02-concentratie bij theor. evenwicht
AIRFLW- luchtuitwisselingssnelheid
HOOGTE - gemiddelde kashoogte
DELT- tijdstap tussen 2datasets

[ppm]
[ppm]
[m3.m-2.s-l]
[m]
[s]

Deze CM-waarde wordtberekendvolgens:
(7.04)

CM - C020UT -(C02F0T -C02SUP)/(AIRFLW * 1.830*1.E-6)
[ppm]

waarin: C02F0T- netto fotosynthese
C02SUP - doseersnelheid C02
AIRFLW - luchtuitwisselingssnelheid
l.E-6- conversie naar ppm
1.83 - dichtheid C02
C020UT- C02-concentratie buiten

[kg.m-2.s-l]
[kg.m-2.s-lj
[m3.m-2.s-l]
[-]
[kg.m-3]
[ppm]

Debovenstaande berekening van de nieuwe C02-concentratie 'snachts
vindt plaats inde subroutine C02NACHT (nr. 3.11.5). Inbijlage II
wordenvgl. 7.03 en 7.04 afgeleid.

Overdag is de fotosynthese afhankelijk van de C02-concentratie. Daarom
kan niet direct de C02-concentratie na 1uur worden berekend, maar dit
moet dynamisch gebeuren. Voor het niet teveel vertragen van de
rekensnelheid isvoor een dynamische berekeningsmethode gekozen met
tijdstappen van 10minuten. Deze berekeningen vindenplaats inde
subroutine C02DAG (nr. 3.11.4). Hierbij wordt voor elke 10minuten de
netto C02-flux FC02bij de C02-concentratievanhet voorafgaand
tijdstip berekendvolgens:
(7.05)

FC02 - C02SUP -C02F0T -C02VEN

[kg.m-2.s-l]

waarin: C02SUP - doseersnelheid C02
C02F0T - netto fotosynthese
C02VEN -ventilatieverlies C02

[kg.m-2.s-l]
[kg.ra-2.s-l]
[kg.m-2.s-l]

De C02-concentratie na één tijdstap TIJDST isdan:
(7.06)

C02NW - C02 + FC02/(1.83 * l.E-6*HOOGTE)*TIJDST

waarin:

1.83 - dichtheid C02
l.E-6 - conversie naar ppm
TIJDST - DELT / DELER

met:

[ppm]
[kg.m-3]
[-]
[s]

DELT - tijdstap tussen 2datasets
DELER - aantal tijdstappen per DELT (inalg. 6)

[s]
[-]

Deze berekening wordenvervolgens 5maalherhaald, waarbij elke maal
opnieuw C02F0T, C02VEN en FC02wordenberekend. Tervoorkoming van
divergentie wordt de tijdstap gehalveerd wanneer de netto C02-flux in
absolute waarde stijgt (DELERwordt danverdubbeld). Het aantal nog uit
tevoeren berekeningen voor de nieuwe C02-uurwaardewordt dan ook
verdubbeld.
De netto fotosynthese, C02F0T,volgt uit de fotosynthese-berekening
door subroutine GEWAS (nr. 3.11.7). Deze isuitvoerig inparagraaf 3.4
beschreven. De C02-flux als gevolg vanventilatie, C02VEN, volgtuit:
(7.07) C02VEN - (C02 -C020UT)* l.E-6 * 1.83 *AIRFLW

[kg.m-2.s-l]

waarin:
l.E-6 - conversie naar ppm
1.83 - dichtheid C02
AIRFLW - luchtuitwisselingssnelheid

[-]
[kg.m-3]
[m3.m-2.s-l]

7.4. Gewenste C02-doseersnelheid
De gewenste aanvullende C02-doseersnelheidbij opgegeven C02-streefwaarde C02MIN en doseersnelheid van rookgas volgt uit deC02-balans:
(7.08) C02SUP + C02ADD -C02F0T -C02VEN - 0
waarin: C02SUP - doseersnelheid rookgas C02
C02ADD - aanvullende C02-dosering
C02F0T- netto fotosynthese
C02VEN - ventilatieverlies C02

[kg.m-2.s-l]
[kg.m-2.s-l]
[kg.m-2.s-l]
[kg.m-2.s-l]
[kg.m-2.s-l]

DenettofotosyntheseC02F0Tvolgtuitdefotosynthese-berekeningdoor
subroutineGEWAS (nr.3.11.7).Dezeisuitvoerig inparagraaf 3.4
beschreven.DeC02-fluxalsgevolgvanventilatie,C02VEN,isinde
vorigeparagraafbeschreven.
ErwordtalleeneenpositieveC02ADDberekendalsdeevenwichtsC02-concentratieonderdeopgegevenC02-streefwaardeligt.
DeberekeningvandegewensteaanvullendeC02-doseersnelheidvindt
plaats insubroutineNFC02 (nr.3.11.6).
7.5.C02-berekeningvoorkasmetscherm
InhetECP-modelisdeinvloedvaneenschermindekasopde
C02-balansverwaarloosdomdat:
hetschermbijkomkommerenpaprikainhetalgemeenslechts
gedurendeeengeringeperiodevanhetjaarwordtgebruikt
(bijv.LS-10-scherm gedurendedenachtinwinterenvoorjaar;
folie-schermslechtsenkelewekennaplanting inwinter);
bijtomaatwordt inhetalgemeengeenschermgebruikt;
-bijgebruikvanscherm 'snachtseennauwkeurigeberekening
vanC02-balansnietvanbelangis(erwordtdantochniet
gedoseerd).HoogstenswordtdeC02-balansindeeersteochtenduren
afwijkendberekend,maarmeestaliserdaneenwarmtevraagwaardoor
ervoldoenderookgas-C02beschikbaar isomdeingesteldemaximum
C02-concentratietebereiken;
-bijgebruikvanschermoverdagindewinterperiodeweinig
geventileerdwordt.Tevensiserdanmeestaleenwarmtevraag
waardoortochvoldoenderookgas-C02aangemaaktwordt.
DaarbijkomtnogdatvooreennauwkeurigeberekeningvandeC02-balans
bijgebruikvaneenschermdeberekeningengecompliceerdzijn.Ermoet
rekeningwordengehoudenmetzoalsdeC02-balansvandekasluchtonder
hetschermalsmetdeC02-balansvandekasluchtbovenhetscherm.
Verder isdeluchtuitwisseling tussendekasgedeeltenonderenboven
hetschermvanbelang.Hiervanzijnnogteweiniggegevensbeschikbaar.
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8.VANDROGESTOFTOTOOGSTBAARPRODUKT
InhetgewasfotosynthesegedeeltevanhetECP-modelwordtdedrogestofproduktieberekend.Dezedrogestofkomtuiteindelijkvooreendeelin
devruchtenterecht.Deaangemaaktedrogestofindevruchtenkanniet
meteenwordengeoogst;ermoetmetdevruchtgroeiduur rekeningworden
gehouden.Verder ishetdrogestofgehaltevandevruchtvanbelangvoor
deberekeningvanhetoogstbaarversgewicht.Dezeberekeningenworden
voor iederesimulatiedageenmaaluitgevoerdmetdegecumuleerde
aangemaaktedrogestof.
Voordeberekeningvandekg-produktieheefthetECP-modelgegevens
nodigoverbeginvanteelt,beginvanoogsteneindevanteelt (tevens
eindeoogstperiode). Indedatastructuur isplaatsvoormaximaal5
teeltenperjaar.Dezegegevenswordenvoorhetbeginvandesimulatieberekeningen ingelezen.Hetzelfde gebeurtmethetverloopoverhetjaar
vanLAI,%-drogestofnaarvruchten,drogestofgehaltevanvruchtenen
uitgroeiduurvanvruchten.Dit inlezenvindtplaats indesubroutine
GEWINL (2.2).
Voorafgaandaandesimulatieberekeningenworden6arraysgevuldmet
daggegevensover:
-LAI (bladoppervlakpergrondoppervlak);
-groeiduurvanvruchten;
-percentagedrogestofnaarvruchten;
-drogestofgehaltevanoogstbarevruchten;
-aanwezigheidvaneengewas (periodevanbegint/raeindeteelt-1;
geenteelt-0);
-oogstperiode (periodevanbegint/meindeoogst-1;geenoogst -0).
Deze invullingvindtplaats indesubroutineGEWJR (nr.3.1-3).
Vervolgenswordenaanvoorafgaandaandesimulatieberekeningenvaneen
nieuwedagdevolgendegegevensvastgestelddoordesubroutineGEWDAG
(nr.3.3):defractieverdelingvandeassimilatenoverdevolgende100
dagen (incl.dagvanaanmaak;ASVDAG),deLAIenhet%vandedrogestof
datnaardevruchtgaat (PERCVR).Dewijzevanverdelen indetijdvan
deassimilatenkanoptweemanierenwordenberekend,namelijkten
eerstemeteengemiddelde groeiperiode zonderspecifiekeverdelingen
tentweedemeteengegevengroeiperiodemetverdeling.
-methode1:gemiddeldegroeiperiodezonderverdeling
Indiendegemiddeldeduurvoordataangemaakte assimilatengeoogst
kunnenwordenbekend is,kanditalsgemiddeldegroeiduurworden
ingevuld.Inhetmodelwordendeassimilatenvervolgensover7dagen
verdeeld (namelijkvan3dagenvoortot3dagennadeopgegeven
groeiduur).Hierdoorwordenextremeninhetoogstverloopafgezwakt.
Voortomaatkanwordengewerktmetdegemiddeldeduurvoordat
aangemaakte assimilatengeoogstwordenzoalsbeschrevendoorDeKoning
(1989).Figuur5geefteenvoorbeeldvanditverloop.
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Figuur5.Gemiddeldeduurvoordat aangemaakteassimilatenbijtomaat
geoogstkunnenworden (naarDeKoning,1989)
Voor eenplanting op een ander moment zal het verloop ongeveer identiek
ziin, maar de tijdas en de helling zullen iets verschoven kunnen zijn.
Overigens kanbij tomaat deverdeling van de assimilaten ook volgens
methode 2plaatsvinden.

methode 2:verdeling van assimilaten binnen groeiperiode
Indien van een gewas de groeisnelheid van eenvrucht op drogestofbasis
bekend is,kan daaruit de assimilatenverdeling inde tijd worden
berekend. Als voorbeeld isuit de groeicurve van eenkomkommer de
verdeling over 4perioden (hokjes)afgeleid, namelijk 1 : 6 : 7 : 4
(zie figuur 6 ) .Deze verdeling is gebaseerd op gemeten drogestoftoename
van komkommervruchten door Marcelis et al. (1989).
vruchtgroeisnelheid

tijd(dagen)
bloei

oogst

Figuur6.Vruchtgroeisnelheidvankomkommeropdrogestofbasis
(naarMarcelisetal,1989).
Bij deverdeling 1 : 6 : 7 : 4 over de groeiperiode van de komkommervruchten isdeverdeling over periode waarin de assimilaten geoogst
kunnen worden het omgekeerde, namelijk 4 : 7 : 6 : 1 . Dus 4/18 van de
assimilaten die naar devruchten gaat, worden al inperiode van het
eerste hokje geoogst; 7/18 inde daaropvolgende hokjes,enz.
Inhet ECP-model ishet mogelijk om maximaal 10hokjes op te geven met
bijbehorende verdeelsleutel. Afhankelijk van de opgegeven groeiduur van
devruchten wordt het aantal dagen perhokje vastgesteld Vervolgens
wordt de relatieve verdeling vastgesteld vanaf de dagvan aanmaak.
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Debeschreven twee verdelingsmethoden zijnvrij grof. Bijvoorbeeld de
invloed van temperatuur op devruchtgroeiduur ontbreekt. Toch wordt
aangenomen dat met deverdelingsmethoden deproduktie in 2-weekse
perioden voldoende kanworden benaderd. Voor komkommer, paprika en
tomaat isvoor methode 2 gekozen. Bij tomaat isde verdeelsleutel
gebaseerd op gegevens van Ho et al. (1987).
Voor gedetailleerde gewasgegevens wordtverwezen naar degebruikershandleiding (deelverslag 2 ) ,waarinwordt aangegeven wat ingesteld moet
worden voor de verschillende teelten.
Aanhet einde van de simulatieberekeningen van een dagwordt de
vruchtgroei bepaald. Van deberekende toename van drogestof van gewas
gaat een gedeelte naar devruchtenvolgens:
(8.01)DSVRUCHT - FOTDAG * PERCVR / 100
waarin: FOTDAG - drogestof toename gewas
PERCVR - percentage drogestof naar vruchten
100- omrekening van percentage naar fractie

[kg_ds.d-l]
[kg_ds.d-l]
[%]
[-]

De toename van de drogestof van devruchten (DSVRUCHT)wordt vervolgens
verdeeld over de vruchtgroeiperiode volgens de al eerder berekende
verdeelsleutel perweek (ASVDAG).

Devruchtgroei van een dag,DAGNR, toegewezen aan de K-de dagvan de
groeiperiode is:
(8.02)DAGVRUCHT - DSVRUCHT *ASVDAG(K) *ASBALK(6.OOGSTDAG)/...
..,(ASBALK(4,00GSTDAG)/ 100)* EINDG
[kgvrucht]
waarin:
DSVRUCHT - toename drogestof vruchten
[kgds.d-1]
ASVDAG(K)- fractieverdeling van assimilaten per dag over
groeiperiode met K - 1, 100 (-max.uitgroeiduur)
[-]
ASBALK(6,OOGSTDAG)- daggegevens van aanwezigheid van oogstbare
vruchten op dag OOGSTDAG (1-oogstbaar; 0-niet oogstbaar)
ASBALK(4,OOGSTDAG)- daggegevens van drogestofgehalte vruchten
op dag OOGSTDAG
[%]
OOGSTDAG - dagvan assimilatenaanmaak + (K-l)
[-]
100- omrekening vanpercentage naar fractie
[-]
EINDG - controle-variabele teeltwisseling
[-]
(zie einde deze paragraaf)
Vervolgens wordt devruchtgroei DAGVRUCHT gesommeerd bij de al eerder
aan die dag toegerekende oogstbare assimilatenvolgens:
(8.03)PRODDG(OOGSTDAG)- PRODDG(OOGSTDAG)+ DAGVRUCHT

[kgvrucht]

Aangezien de aangemaakte assimilaten niet meteen oogstbaar zijn,
ontstaat erbij een simulatie voor een geheel jaar een overlap.
Daardoor is de definitieve produktie per dag (PRODDG(1-366))pas aan
het einde van alle simulatieberekeningen bekend. Danpas kunnen
gecumuleerde waarden worden berekend voor de output vanhetmodel.
Dit vindt plaats in subroutine RESE1 (3.15.1).
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Aangezienbijeenteeltwisselingdeassimilatennietvandeeneteelt
naardeandereteeltkunnenwordenmeegenomen,zorgtdevariabeleEINDG
voordecontroleopeenteeltwisselingvolgens:
(8.05) EINDG-EINDG*ASBALK(5.OOGSTDAG)

[-]

waarin:
ASBALK(5,00GSTDAG)-daggegevensoveraanwezigheidvangewas
(1-teelt;O-geengewas)
Voorafgaandaandeberekeningenvandeassirailatenverdelingvaneen
bepaaldedagoverdevruchtgroeiduurwordtEINDGaltijdgelijkgesteld
aan1.BijeengewasindekasopdedagOOGSTDAGblijftEINDGgelijk
aan1.Maarbijeenteeltwisseling isASBALKtussen2teeltengelijk
aan0.DaardoorwordtEINDGgelijkaannulenblijftdatbijdestart
vaneenvolgendeteeltindiendevruchtgroeiperiodevandevorigeteelt
nogvoortduurt.Daarmeewordtvoorkomendatdeaangemaakte assimilaten
ineenteelttengoedekomenaaneenvolgendeteelt.
Indegebruikershandleiding (deelverslag2)wordteenvoorbeeldgegeven
vandeintevullengewasgegevensvoorteeltvankomkommer,paprikaen
tomaat.
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61BIJLAGEI. AFLEIDINGAFKOELINGSSNELHEIDVERWARMINGSBÜIZEN
Deafkoelingssnelheidvanpijpenisafhankelijkvantemperatuurverschil
tussenbuizfn(TPIJP)enkaslucht (TIN),hierAgenoemd,volgens:
(1.01)

A-TPIJP -TIN

[C]

Desnelheidvanwaarmeehettemperatuurverschilkleinerwordt,is
afhankelijkvanfactorcenvanAzelfvolgens:
(1.02) dA/dt-w*A
waarin:

[Cs-1]

w--2.3/CAPPUP

H'rinis2.3W.m-2.K-1dewarmteafgiftesnelheidvanbuizenenCAPPIJP
de^warmtecapaciteitvandebuizen (ziehoofdstuk5).
DebreukdA/dtisteintegrerentot:
(1.03)

i

n

A-w*t+C

Stelopt-0datA-Ao,danisdezevergelijking teherschrijventot
(1.04)

A-Ao*EXP (w*t)

Aangenomendat:
A-TPIJPA -TIN
istemperatuurverschilnaafkoelingen:
Ao-TPIJPR -TIN
istemperatuurverschilvoorafkoeling,danvolgtuitdevergelijking
metA (1.04):
TPIJPA -TIN- (TPIJPR -TIN)*EXP (-2.3 /CAPPIJP)*t
ofwel:
(1.05) TPIJPA-TIN+ (TPIJPR -TIN)*EXP (-2.3 /CAPPIJP)*t
Indienwordtaangenomendatdekasluchtdebuizennietkanopwarmenen
t-DELT,komtvergelijking1.05overeenmetvgl.5.09en5.10.

[-U

-62

BIJLAGE II. AFLEIDING C02-CONCENTRATIE IN NACHT

De snelheid vanverandering van de C02-concentratie dC per tijdstap dt
is:
dC/dt - -a/h * (C -Cout)* dt - (fot -dos)/(h * s * l.E-6)* dt
(II.Oi)
waarin:

a- luchtuitwisselingssnelheid
C - C02-concentratie inkas
Cout - C02-concentratie buiten
,s- dichtheid C02- 1.83
h - gemiddelde kashoogte
fot - fotosynthese
dos - dosering

[ppra.s-1]
[m3.m-2.s-l]
[ppm]
[ppm]
[kg.m-3]
[m]
[kg.ra-2.s-1]
[kg.m-2.s-l]

Dit is teherschrijven tot:
(11.02) dC/dt - -k (C -Cm)
waarin:

k - a/ h
Cm - Cout -(fot -dos)/(a * s)

Dezevergelijking is teherschrijven tot:
(11.03) dC/dt - d(C -Cm)/dt - -k (C -Cm)
opgelost:
ln(C -Cm)- -k * t+ x
Stel dat op t- 0 geldt: C- Co,dan isx- ln(Co -Cm)
Dit ingevuld in laatste vergelijking geeft:
ln((C -Cm)/(Co -Cm))- -k * t
ofwel:

C- Cm - (Cm -Co)* EXP(-k * t)

dus:
C(t+1)- Cm - (Cm -C(t))* EXP(-k * t)
[ppm]
De constante k is de tijdconstante die gelijk is aan de inverse van het
ventilatievoud.
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BIJLAGEIII.AANPASSING VANECP-MODELSINDSVERSIE8/89
HetECP-modelisopenkelepuntenaangepastsindsdebeschrevenversie
8/89 (Houter,1989abcdef).HetmodelwerddaarinnogalsC02-raodel
aangeduid.
Deaanpassingenenverbeteringenzijn:
-aanpassingvanparametersvanstralingsabsorptie en-reflectiedoor
gewas;
-aanpassingvansubroutinevoorfotosyntheseendrogestofproduktie;
-aanpassingvandrogestofverdeling intijd (vanweekbasisnaar
dagbasis);
-aanpassingvanschermgedeelte;
-aanpassingvandynamischgedragvanverwarmingssysteem;
-bijstellingvanberekeningsalgoritmebijgebruikvanwarmtebuffer;
-uitbreidingvanC02-regelingmetstreefwaardeafhankelijkvan
raamstandmetwindcorrectie;
-uitbreidingvanmodelmetinstelmogelijkhedenvoorrunvoorvalidatie
engevoeligheidsanalyses;
-bijgebruikvanrestwarmtekandecapaciteitvandezewarmtebron
wordenopgegeven (basislast);
-uitbreidingvanaantalperiodevoorklimaatregelinstellingenvan25
naar75;
-uitbreidingvanoutput (aantaloutputfilesuitgebreid);
-uitbreidingvanmodelmetmogelijkheidvoorhetselecterenvaneen
aantaloverzichtfilesvoorhetsimulatiegedeelte (reruns);
-PC-versievanmodelbewerkttotuniformeversievooropPCenVAX.

