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Samenvatting
Voor de productie van buisglas wordt bij Philips Lighting in Winschoten, gebruik gemaakt van een
verticale oven (smeltvat), waarin kwartszand wordt gesmolten. Via een cirlcelvormige uitstroom
opening in dit smeltvat, stroomt vervolgens het vloeibare glas langs een doornstang naar buiten,
waardoor het de vorm van een buis krijgt. Door regeling van de snelheid, waarmee er aan de buis
wordt getrokken en de druk van het gas, dat in de buis wordt gestuurd, is het mogelijk de wand
dikte en de diameter van de glasbuis binnen enkele procenten van de nominale waarde te houden.
Ten gevolge van repeterende brugvorming in het smeltvat (bet hemaald opbouwen en weer
instorten van een brug), stroomt het kwartszand niet continu door de oven, waardoor de wanddikte
en de diameter van de glasbuis repeterende verstoringen vertonen. Deze verstoringen kunnen met
behulp van een feed-forward regeling worden weggeregeld, indien zij te voorspellen zijn. Oaarvoor
is het noodzakelijk een model te ontwikkelen, dat op basis van de momenten waarop een brug
inzakt. welke te detecteren zijn, een voorspelling geeft van de wanddikte- en diameterverstoringen.

Er is een model ontwikkeld, dat gedeeltelijk afgeleid is van de fysica van het proces en gedeeltelijk
gebaseerd is op een black-box beschouwing. Oit model is gei"dentificeerd op gemeten procesdata,
waarna de simulaties van de verstoringen werden vergeleken met de gemeten verstoringen. Het
vermogen van de simulatiefout van dit model, blijkt voor de wanddikte en de diameter respectieve
lijk 38 en 50 procent lager, dan het vermogen van de gemeten verstoringen. Oit is de maximale
vermogensreductie die gehaald kan worden, indien dit model gebruikt wordt voor feed-forward
compensatie. Het model blijkt een behoorlijke robuustheid te bezitten, ten aanzien van variaties in
de repetitiefrequentie van de bruggen. Om deze robuustheid en de performance van het model in
het algemeen te verbeteren, zijn enkele voorstellen gedaan voor verder onderzoek.

Summary
Philips Lighting in Winschoten uses a vertical melting vessel, in which quartz sand is melted, to
produce glasstubes. The liquid glass then flows out of the melting vessel through a round hole,
alongside a mandril. This way, the glass becomes tube-shaped. By controlling the speed with
which the tube is pulled down, and the pressure of the gas that is blown inside the tube, it is
possible to keep the wall-thickness and the diameter of the glasstube within several percent of the
nominal value. As a result of repetitive arching in the melting vessel (the repetitive building and
breaking of a bridge), the quartz sand does not flow continuously through the oven, which results
in repetitive disturbances in the wall-thickness and diameter of the glasstube. If these disturbances
can be predicted, it is possible to compensate for them by using a feed-forward controller. For this
purpose it is necessary to develop a model that predicts the disturbances in the wall-thickness and
diameter, based on the break-down moments of a bridge, which can be detected.

A model which is derived partly from process physics, and partly from a black-box consideration,
is developed. This model has been identified on measured process data, and its simulated
disturbances were compared with the measured ones. The simulation error of this model, showed a
decrease in power of 38 and 50 percent for the wall-thickness and diameter respectively, in
comparison with the measured disturbances. This is the maximum power reduction feasible, if this
model is used for feed-forward compensation. The model shows a significant robustness to
variations in the repetitionfrequency of the bridges. Some proposals for further research are made,
in order to improve this robustness and the overall performance of the model.
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1. Inleiding

Philips Lighting is de produetdivisie van de N.V. Philips waar lampen worden geproduceerd. In de
fabriek van Philips Lighting in Winschoten, worden onder andere kwartsglasbuizen geproduceerd.
Voor de produktie van kwartsglas, wordt kwartszand in een oven gesmolten, dat vervolgens aan de
onderkant van de oven door een ringvonnige opening, langs een rogenaamde doornstang, naar
buiten stroomt. Verderop in het proces wordt de inmiddels afgekoelde buis met een bepaalde
snelheid naar beneden getrokken. Tevens wordt er via de doornstang een gas met een bepaalde
druk in de buis gestuurd. Een bestaande regelaar rorgt door middel van sturing van deze
treksnelheid en de druk van dit gas, voor een constante wanddikte en diameter van de glasbuis.

De doorstroming van het zand in de oven gebeurt echter Diet continuo In de oven treedt namelijk
zogenaamde brugvonning op, waardoor de doorstroming van het zand tijdelijk geblokkeerd wordt
Na verloop van tijd breekt deze brug, waarna het opgehoopte zand naar beneden valt. Hierna wordt
een volgende brug opgebouwd, waarna het gehele proces zich herhaalt. De hoeveelheid glas die
naar buiten stroomt is daardoor Diet constant, zOOat rowel de wanddikte als de diameter van de
buis in de tijd vari~ren [2].

Er zijn twee essentieel verschillende oplossingen voor dit probleem mogelijk:

1. Preventie

De verschillende mogelijkheden hiervoor worden in Winschoten onderzocht. Hierbij moet
gedacht worden aan bijvoorbeeld een roerwerk in het smeltvat of het gebruik van een
grotere zandkorrel om een Diet stagnerende stroming van het zand in de oven te
bewerkstelligen.

2. Cornpensatie

Indien de outputverstoringen ten gevolge van brugvonning, vooraf voorspeld kunnen
worden, is het mogelijk deze met behulp van de bestaande regelaar, in combinatie met
een feed-forward Ius, te compenseren. Dit is mogelijk doordat het inzakken van een brug
waargenomen kan worden aan de hand van pieken in de druk die boven in de oven
gemeten wordt. Na een tijd 'tl bereiken de hieruitvolgende verstoringen, het uiteinde van
de doornstang, waar zich tevens het aangrijpingspunt van de regelinputs (treksnelheid en
druk door de doornstang) bevindt. Compensatie is mogelijk doordat de tijd 'tl , veel groter
is dan de reactiesnelheid van de feedforward-regelaar (dit is de tijd, die nodig is om aan
de hand van de pieken in de druk, de vereiste regelsignalen te genereren). Het probleem
"vereenvoudigt" zich zodoende tot het vinden van een model dat de beschrijving geefi
van de pieken in het smeltvatdruksignaal naar de wanddikte- en diameterverstoringen.

Deze laatste methode vonnt het onderwerp van het afstudeerwerk, dat in dit verslag beschreven
staat. Het doel hierbij is een, roveel mogelijk fysisch, model te maken, waarmee op basis van
meetgegevens van de glasoven, de bovengenoemde periodieke verstoringen te voorspellen zijn,
zodat compensatie hiervan mogelijk wordt.
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2. Het buisglas produktieproces
2.1 Beschrijving van het buisglas produktieproces

De glasbuizen in Winschoten worden geproduceerd met behulp van het zogenaamde Vello-proces.
In figuur 2.1 is van dit proces een schematische weergave te zien. Ben smeltvat wordt van boven
gevuld met kwartszand, dat hierna elektrisch wordt verwarmd. Het zand wordt zo omgesmolten tot
vloeibaar glas. In de bodem van het smeltvat bevindt zich een ronde opening, de zogenaamde diise,
waar een doornstang doomeen steekt. Het vloeibare glas stroomt door deze opening, langs de
doornstang naar beneden. Aan het einde van de doornstang ontstaat op deze manier een holle
glasbuis.

RESERVOIR

PRESSURE
MELTING VESSEL

SHAPING PART

MANDRIL

MELTING VESSEL

MELTED GLASS

Ill::'llo:u...-NEEDLE PRESSURE

NEEDLE
POSITION ( X.V )

POWER SUPPLV

TUBE
TEMPERATURE --++"I.........

WALL THICKNESS--+
DIAMETER ---........
DRAWING SPEED~

Figuur 2.1 Schema van het Vello-glasbuizenproces in Winschoten.

Enkele meters verder, waar de buis enigszins is afgekoeld, bevindt zich een trekmachine, die de
gevormde buis met een gegeven snelheid trekt. Tevens wordt er via een opening in de doornstang
een gas in het binnenste van de buis gestuurd. Door middel van de druk van dit gas (hamdruk) en
de snelheid waarmee er aan de buis wordt getrokken (treksnelheid), is men in staat de wanddikte
en de diameter van de glasbuis, die de procesoutputs vormen, onafhankelijk te bernvloeden. Ben
hogere treksnelheid resulteert namelijk in een kleinere diameter en een kleinere wanddikte, terwijl
vemoging van de hamdruk resulteert in een grotere diameter en een kleinere wanddikte. Op dit
moment is men met behulp van een model-reference regelaar in staat een glasbuis met een
tolerantie in de wanddikte en diameter van enkele procenten te produceren [3].

2.2 Probleemstelling

De overgebleven verstoringen in de wanddikte en de diameter vertonen een repeterend karakter (zie
figuur 2.2a en 2.2b). Deze verstoringen zijn gecorreleerd met het druksignaal, zoals dat boven in
het smeltvat gemeten wordt. Dit signaal bevat namelijk pieken, die met een bepaalde frequentie
optreden. De repetitiefrequentie van deze pieken komt overeen met de frequentie van de gemeten
verstoringen in de wanddikte en de diameter. Uit onderzoek [2] is gebleken, dat de verstoringen
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verklaard kunnen worden door het niet continu doorstromen van het zand in de oven. Dit is het
gevolg van het periodiek vormen en bezwijken van ~n of meerdere zogenaamde bruggen in het
smeltvat. Als resultaat hiervan is de glasmassa, die het smeltvat uitstroomt niet constant in de tijd,
waardoor ook de wanddikte en de diameter in de tijd varil!ren. De looptijd van het bestaande
proces met regelaar is groter dan de periode, waarmee bovengenoemde verstoringen optreden.
Daarom is het niet mogelijk om met de germplememeerde feed-back regelaar deze verstoringen
weg te regelen.

1.56r----"'T----,---~-~A~-____r_--__r_--.,.._-__,

400350300200 250
t in sec

ISO10050
1.54L-_--'-__--'-__-L.-_----'__--'-__-'--__"----_----l

o

17.56 '--_--'-__----'-__-L.-_----'__--'-__-'--__"----_---'

o so ~ ~ ~ ~ ~ ~ 400
t in sec

Figuur 2.2 a: Gemeten wanddikte-verstoring in millimeters.
b: Gemeten diameter-verstoring in millimeters.

Een andere mogelijkheid om deze periodieke verstoringen te onderdrukken, is door gebruikmaking
van een feed-forward regeling. Ret vormgeefproces, waar de regelinputs aangrijpen, bevindt zich
namelijk precies aan het einde van de doomstang, terwijl het deteeteren van de brug al boven in
het smeltvat gebeurt. Er is zodoende enige tijd beschikbaar om het effect van de gedetecteerde
brug te voorspellen en de hierbij horende inputsignalen te berekenen om dit effect te compenseren.
Compensatie is echter alleen mogelijk, indien er een goede voorspelling te geven is van de te
verwachten verstoringen en indien er een minimum-fase model bestaat van het proces. Dit laatste is
beschikbaar en wordt gebruikt door de huidige regelaar [3]. Om een goede voorspelling van de
verstoringen te krijgen is echter een accuraat model nodig, dat de overdracht geeft van het
smeltvatdruksignaal, dat informatie over de brugvorming bevat, naar de verstoringen in de
wanddikte en de diameter.

Uit simulaties is gebleken, dat minimaal 95 procent van het vermogen van de verstoringen met
behulp van een feed-forward regeling te compenseren is, indien de verstoringen precies bekend zijn
[I]. De "kracht" van de feed-forward wordt zodoende gevormd, door de kwaliteit van de predictie.
Ret is dus gewenst, een zo goed mogelijk model voor de predictie van de outputverstoringen te
vinden.
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3. Analyse
3.1 Analyse van de meetsignalen

3.1.1 Het smeltvatdruksignaal

De regelaar, die op dit moment de wanddikte en de diameter van de glasbuis regeIt, is
gelinplementeerd op een Vax-systeem. Hierbij worden verschillende grootheden gemeten, die in bet
buisglas productieproces een rol spelen. Naast de outputs van bet proces (wanddikte en diameter
van de glasbuis), worden er tevens enkele procestoestanden gemeten, die op een bepaald setpoint
mooten worden gebouden. Een van de toestanden die constant moot worden gebouden is de druk in
bet smeItvat, de zogenaamde smeItvatdruk. Voor de regeling van deze druk. is er boven in bet
smeItvat een druk.sensor geplaatst, die zorgt voor de nodige feed-back signalen. Oit signaal ziet er
in bet algemeen uit als in figuur 3.1a.

l00,---.,....--......----r----.-----'Ar--.,....--......----r----.-----,

70

60
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

t in sec

80 B

78

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
t in sec

Figuur 3.1 SmeItvatdruk in mm waterlmlom (mmH20)
a: smeItvatdruk niet geregeId, f."p1e=4Hz.
b: smeItvatdruk weI geregeld, f."pIe=O.5Hz.

In bijIage 1 is een overzicbt gegeven van de data, die tijdens bet onderzoek is gebruikt De
samplefrequentie van bet signaal uit figuur 3.1, bedraagt 4Hz, wat boger is dan de
samplefrequentie van de regelaar die nu in gebruik is (O,5Hz). Op bepaalde momenten in de tijd
vertoont dit signaal pieken die veroorzaakt worden door bet instorten van een brug in bet zand.
Hierbij ontstaat allereerst een korte negatieve piek doordat tijdens bet instorten van een brug, de
hieronder liggende ruimte wordt opgevuld met bovenop liggend zand. Hierdoor ontstaat boven in
bet vat een korte volurnevergroting, die de druk verlaagd. Het weggestroomde zand wordt
vervolgens meteen weer aangevuld via de aanvoorlcanalen, waardoor de druk tijdelijk een
verhoging te zien geeft. Omdat bet aanvooren Iangzamer gaat dan bet instorten van een brug, duurt
de positieve piek in bet druksignaallanger dan de negatieve piek [2].
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Indien de smeltvatdruk met behulp van de bestaande regelaar geregeld wordt, wat tijdens een
normale procesvoering ook gebeurt, wordt er geprobeerd deze pieken weg te regelen. Het
druksignaal ziet er dan uit als figuur 3.lb. De samplefrequentie bij deze registratie bedraagt 0,5Hz,
wat gelijk is aan de samplefrequentie waarop de regelaar gedimensioneerd is. De bemonstertijd is
nu te groot om nauwkeurig de toppen van de pieken te detecteren. De enige valide gegevens, die
nu nog uit dit signaal te verlcrijgen zijn, zijn de tijdstippen waarop er een brug inston. Oit wordt
gedaan door het smeltvatdruksignaal op elk samplemoment te vergelijken met zijn waarde op het
vorige samplemoment. Indien de toename groter is dan een bepaalde waarde, is er sprake van een
piek en dus van een bruginstorting.

Meer informatie uit bet smeltvatdruksignaal is te verkrijgen in de vorm van de tijden tussen twee
achtereenvolgende pulsen. De vraag is nu in hoeverre deze tijden verband houden met de sterkte
van de werkelijke pulsen, die gemeten zouden worden indien de druk niet werd geregeld. Hiertoe
werd voor een aantal pieken van het druksignaal uit figuur 3.la de amplitude van de positieve
toppen (AJ uitgezet tegen het aantal seconden tussen deze en de vorige top (T~, zoals in figuur 3.2
is aangegeven. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 3.3.

20r-----r---.....,..----.

6020 40
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-20 '-------'-----'---------'
o
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Figuur 3.2 Definitie van Tj (de tijd tussen de pulsen) en At (de amplitude van de pulsen).
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Figuur 3.3 Verband tussen Ai en T j voor de data uit dataset 2.
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Rieruit blijkt, rekening houdend met een grote onnauwkeurigheid in de tijd tussen de pulsen, dat
de tussentijden Ti evenredig zijn met de amplituden van de pulsen A.,. Ret ligt dus voor de hand
om in plaats van de amplitude van de toppen, die in het algemeen niet nauwkeurig te meten is, de
tijd tussen de pieken als input te nemen voor een nog te schanen model voor de predietie van de
outputverstoringen. •

3.1.2 De outputverstoringen

In figuur 3.4b en 3.4c zijn respectievelijk de wanddikte- en de diameterverstoring weergegeven bij
een free-run experiment. De procesinputs werden bij deze registratie dus constant gehouden en niet
geregeld. Ret hierbij horende smeltvatdruksignaal is weergegeven in figuur 3.4a. Oit signaal is de
absolute druk, die door de sensoren gemeten wordt en is dus niet gecorrigeerd voor trends, offset
of pieken. Ret blijkt dat de repetitietijd, waannee deze periodieke verstoringen optreden. kan
vari~ren tussen ongeveer 30 en 90 seconden [2].

l00.------..-------.-----...,...--~A'------r---"""T'"--_r--___,
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Figuur 3.4 Gegevens van dataset 2 a: Gemeten smeltvatdruk.
b: Gemeten wanddikte.
c: Gemeten diameter.
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Figuur 3.5 a: Kruiscorrelatie mssen wanddikteverstoring en smeltvatdruk.
b: Kruiscorrelatie tussen diameterverstoring en smeltvatdruk.

Rekening houdend met een looptijd voor de wanddikte- en diametenneting van respectievelijk 186
en 168 seconden, valt direct op dat de repetitietijd van de verstoringen overeen komt met die van
de pulsen in het smeltvatdruksignaal. Het blijkt ook dat de variaties in de procesoutputs sterk
gecorreleerd zijn met dit smeltvatdruksignaal. In figuur 3.5a is de kruiscorrelatie te zien tussen de
wanddikte en het smeltvatdruksignaal en in figuur 3.5b die van de diameter en het
smeltvatdruksignaal. Het is duidelijk, dat de verstoringen in de outputs verklaard kunnen worden
door de brugvonning in het smeltvat.

0.04 ....---~----.----.--------,

0.02

o

-0.02
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Figuur 3.6 Definitie van Bi (de top-top amplitude van de verstoringen).

Evenals bij het smeltvatdruksignaal kan ook bier onderzocht worden of er een verband bestaat
tussen de tijd tussen de pulsen in het smeltvatdruksignaal en de amplitude van de bierbij horende
verstoringen (zie figuur 3.6). Hiervoor worden eerst de procesoutputs venninderd met hun trend.
Dit gebeurt met behulp van het programma IPCOS (Integrated Process COntroll Systems [10]),
waarbij voor het trendfilter een tijdconstante werd opgegeven van 500 seconden bij een demping
van O,5dB. Hiennee wordt voorkomen dat de trend, die in de wanddikte en de diameter te zien is,
invloed heeft op de amplituden van de verstoringen. In figuur 3.7a en 3.7b is voor een aantal
'bruggen' de amplitudes van de bij deze bruggen horende verstoringen Bi , uitgezet tegen de tijd Ti .
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Figuur 3.7 Vemand tussen Bj en T; a: Wanddikte verstoring.
b: Diameter verstoring.

Uit deze figuren blijkt dat een grotere tijd russen de pulsen in het algemeen een grotere amplitude
van de verstoring tot gevolg heeft Het is echter niet mogelijk een duidelijk vemand aan te geven
tussen Bj en Tj • WeI is te zien dat een eventuele linearisatie door deze punten niet door de
oorsprong zal gaan. Er zal dus waarschijnlijk een niet-lineair vemand bestaan tussen de tijd tussen
de pulsen en de amplitude van de verstoringen.

3.2 Lineaire modellering

De bemonstertijd waarop de huidige regelaar gedimensioneerd is, bedraagt 2 seconden. Het
smeltvatdruksignaal ziet er bij deze bemonstertijd uit als in figuur 3.lb. Omdat alleen de pieken
informatie over de brugvorming bevatten, kan dit signaal worden omgezet in een reeks negatieve
pieken op de plaatsen waar het oorspronkelijke signaal een negatieve en/of een positieve piek bevat
[I]. Dit signaal kan dan gebruikt worden als input van een te schatten model. Op deze manier is
door een vorige afstudeerder een lineair model geschat waarmee (voor een bepaalde dataset) het
vermogen van de verstoringen voor 60 procent kon worden gecompenseerd [I].

Aan deze methode kleven echter twee nadelen:

1. De bemonstertijd van 2 seconden is te laag om de top van de pieken in het
smeltvatdruksignaal te detecteren. Hierdoor komt de amplitude van de piek in het nieuwe
ingangssignaal in het algemeen niet overeen met de werkelijke amplitude van de piek in
de smeltvatdruk. De hiermee voorspelde outputs zullen daarom niet duidelijk
samenhangen met de 'sterkte' van de brug.

2. Het effect van een brug is al begonnen voordat deze inzakt. Tijdens het opbouwen van
een brug neemt namelijk de druk op het onderliggende glasbad af waardoor de massa
uitstroom door de ring-vormige opening afneemt.

Dit laatste blijkt ook uit de impuls-responsie van het geschatte model. Het inzakken van een brug
werd hiemij namelijk aangegeven met een negatieve piek in het ingangssignaal (zie figuur 3.8a).
De hiemij geschatte impulsresponsie begint met een positieve reactie (zie figuur 3.8b). De reactie
op een negatieve impuls, dus op het inzakken van een brug, is dus overwegend negatief van
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karakter wat duidt op een uitstroomverlaging. De toename van de massa-uitstroom, die hierna pas
voIgt, is het directe gevo1g van het inzakken van de brug.

DIRECT 1m onse 11
0.4r---'==T;..::..,:===::;::.::~~~::..:....::.........,

-0.5

-1

-1.5

20050 100 150

Time (seconds)

-0.4L..-_--'-__.....J....__...L.-_----'

o1000500
tin sec

-2 '- .L-- -----'

o

Figuur 3.8 a: Pulssignaal, dat pulsen bevat op de plaatsen waar een brug inzakl
b: Impulsrespontie van het lineaire model met het pulssignaal als input.

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

200 400 600 800
t in sec

1000 1200 1400

Figuur 3.9 : gemeten wanddikte verstoring.
: gesimuleerde wanddikte verstoring bij een lineair model.

Deze verkeerde associatie tussen input- en output-gebeurtenissen zorgt ervoor, dat het boven
beschreven lineaire model bij een grotere repetitietijd van de bruggen te laat is met het voorspellen
van de verstoringen (zie figuur 3.9). Dit kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van figuur
3.10.
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Figuur 3.10 a: Schets van de outputrespontie bij een kleine periodetijd van de bruggen.
b: Schets van de outputrespontie en de simuIatie bij een grotere periodetijd van de
bruggen.

In figuur 3.lOa is met een neerwaartse pijl het moment aangegeven waarop een brug inston. Ben
tijd t m later zal het model beginnen met een verldeining van de outputs. De "werkelijke" looptijd
t,.. geeft echter de tijd tussen het doorzakken van de brug en het moment waarop de outputs weer
gaan stijgen. ZOlang de repetitietijd van de verstoringen constant blijft leven dit geen problemen
op. Oit wordt anders, indien deze repetitietijd groter wordl In figuur 3.lOb zijn de "werkelijke" en
de gesimuIeerde output geschetsl Omdat de repetitietijd groter is, is het effect van de brug eerder
begonnen dan in figuur 3.lOa. Het model voorspelt echter pas na 'tm een begin van dit effect.
Indien de repetitietijd van de bruggen kleiner wordt dan de repetitietijd van de schattingsdata,
zullen de verstoringen juist te vroeg voorspeld worden. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat
het smeltvatdruksignaal, of het hieruit gestileerde piek-signaal niet zonder meer te gebruiken is
voor de predictie van de outputverstoringen met een lineair model.

3.3 Bepalen van de looptijden

Voor het vinden van een goed model van een proces in het algemeen, is het noodzakelijk te weten
hoe groot de looptijd van dit proces is. Deze is te bepalen met behuIp van kruiscorrelatie
technieken. De kruiscorrelatie tussen twee discrete signalen u(k) en y(k) wordt gegeven door
formuIe 3.1.

N

'V..,(n) =L u(k)y(k+n)
i.1

3.1

Het signaal u(k) wordt dus vergeleken met het verschoven signaal y(k+n). Wanneer de looptijd van
het proces T samples bedraagt, en het ingangsignaal u wit is (het frequentiespectrum is vlak), dan
zal de kruiscorrelatie tussen u(k) en y(k) de impulsrespontie van het proces te zien geven, echter
verschoven over T samples. Het moment dat de kruiscorrelatie een duidelijke reactie te zien geeft,
komt dus overeen met het begin van de impuIsrespontie en dus met de gezochte looptijd van het
proces. Op deze manier is aan de hand van de kruiscorrelatie een indicatie te geven van de
looptijd.

Indien het moment van een bruginzakking wordt aangeduid met een puIs, dan is het ingangsignaal
wit en kan bovenstaande methode worden gebruikt, mits dit puIssignaal het werkelijke inputsignaal
van het, als lineair veronderstelde, proces vertegenwoordigd. ZOals in de vorige paragraaf veneld
is, is dit laatste niet het geval. V66r het moment van inzakken van een brug (het moment van de
puIs) heeft deze zich eerst op moeten bouwen, waardoor de druk op het glas en de uitstroom uit de
oven verminderen. Na het inzakken van de brug, zal de uitstroom en hiennee de wanddikte en de
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diameter van de glasbuis, afgezien van een looptijd, meteen gaan toenemen. Ben puIs wordt
zodoonde dus geassocieerd met het moment waarop het wanddikte- en diametersignaal minimaal
zijn. Uit bet plaatje van de kruiscorrelaties tussen het puIssignaal en de outputs, komt nu de
looptijd overeen met de plaats van een positieve piek. Bij deze verschuiving komen de negatieve
pulsen in het ingangsignaal namelijk "bet beste" overeen met de negatieve toppen in de outputs.
Op deze manier is het mogelijk om voor de verschillende ovens en verschillende buismaten de
daarbij horende looptijden te bepalen.

Door het repeterend karakter van de verstoringen, is ook de kruiscorrelatie repeterend. Er zijn dus
meerdere pieken te zien en het vinden van de juiste piek kan zodoonde problemen opleveren. Het
is hierdoor mogelijk dat de looptijd ~n 'brug' te kort of te lang wordt genomen. Warmeer de
repetitietijd van de bruggen in de tijd sterk varieert, is het duidelijker te zien welke piek in de
kruiscorrelatie, bij de werkelijke looptijd hoort.

Verder moot er onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende looptijden. Ten eerste duurt
het een zekere tijd 't1 voordat het effect van een bruginstorting de onderkant van de doomstang,
waar zich het vormgeefproces van de buis bevindt, heeft bereikt. Deze looptijd ligt in de orde van
160 seconden. Ten tweede za1 er een tijd ~ overeen gaan, voordat dit effect gemeten wordt door
de sensoren die enkele meters lager staan opgesteld (zie figuur 3.11).

diameter

wancldiktc

Figuur 3.11 Schema van de glasoven, met twee verschillende looptijden.

Deze tijd ~ is sterk afhankelijk van de treksnelheid, welke weer afhankelijk is van de
geproduceerde buismaat. Bij een kleinere buisdiameter hoort een grotere treksnelheid, zodat
verstoringen eerder bij de sensoren arriveren. De tijd 't1 kan tevens vari~ren, zij het in mindere
mate. Deze wordt namelijk bepaald door twee parameters: de nominale massa-uitstroom en de
lengte van het gedeelte van de doornstang dat onder het smeltvat uitsteekt. Ben hogere nominale
uitstroom (veroorzaakt door een hoger vermogen waannee bet smeltvat wordt verwannd),
veroorzaakt een snellere glasstroom langs de doornstang zodat verstoringen eerder aan het einde
van de doornstang te zien zijn. Ben doomstang die verder onder het smeltvat uitsteekt, veroorzaakt
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bij een gelijke snelheid van het glas, een langere looptijd.

De looptijd wssen het instorten van een brug en het meten van het effect biervan op de
procesoutputs. vertegenwoordigd het gehele traject van smeltvat tot sensoren en is dus gelijk aan
't1 + ~. De regelinputs die worden gebruikt (treksnelheid en hamdruk), hebben slechts te maken
met de looptijd naar de sensoren ~. Om op tijd te compenseren, moeten dus na de tijd 't1 de
regelinputs op de juiste manier worden bijgesteld. Het predictiemodel heeft dus niets te maken met
de sterle varit!rende looptijd ~, maar alleen met de relatief constante 't1• De compensatie zal
daarom relatief ongevoelig zijn voor fasefouten ten gevolge van variaties in de treksnelheid.

3.4 Blokscbema van bet buisglas produktieproces

Uit bovenstaande paragrafen is gebleken dat voor het goed voorspellen van het effect van een brug
in het smeltvat. het nodig is meer te weten over de fysische achtergronden van de oven. Wat
gebeult er wanneer er een brug wordt opgebouwd en wanneer deze instort, en hoe plant de bieruit
volgende verstoring zich voolt in het proces? Om bier wat dieper op in te kunnen gaan, wordt het
buisglas produktieproces opgesplitst in kleinere deelprocessen. In figuur 3.12 is een blokschema te
zien waarbij elk blok een gedeelte van het proces vertegenwoordigd.

doomsWlg
smeltvatdruk

~ L-_----r__...J

vorminpproces

® wllldditce

@
L-_----r__...J

wanddikte

diameter

tretmochllliame

Figuur 3.12 Schema van de glasoven met een opsplitsing in verschillende deelprocessen.
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Ret te vinden model voor de predictie van de outputverstoringen, kan op dezelfde wijze worden
opgebouwd. Elk deelproces kan dan afzonderlijk worden bekeken. Hieronder zal elk blok kon
worden besproken.

1. Ret smeltvat

Ret smeltvat kan niet direct als een proces worden beschouwd. Ret moot meer gezien
worden als een generator van signalen. De bron van deze generator wordt gevormd door
de brugvorming die spontaan in het smeltvat optreedt. Dit blok leven twee verschillende
uitgangssignalen, te weten de druk op de diise en bet smeltvatdruksignaal. Hiervan is
alleen het smeltvatdruksignaal te meten. In het model vonnt dit signaal juist de input van
het smeltvatblok. Hier wordt namelijk het smeltvatdruksignaal omgezet in de druk die op
de diise werkt

2. De diise

De diise kan voor het vlooibare glas in eerste instantie beschouwd worden als een
uitstroomrestrictie zodat de massa-uitstroom evenredig is met de druk op de diise. Er
wordt dus verondersteld dat dit blok geen dynamica bevat.

3. Ret uitstroomproces

Ret uitstroomproces wordt gevormd door het gedeelte van het glas tussen de bodem van
het smeltvat en het breedste gedeelte van de glasmantel op de doomstang. Hier wordt
namelijk de verandering in de massa-uitstroom omgezet in een verandering in de dikte
van het glas op de doornstang.

4. De doornstang

De ingang van het doomstangmodel is de dikte van de glasmantel op het dikste stuk op
de doomstang. De uitgang wordt gevonnd door de hooveelheid massa die per seconde
van de doornstang afstroomt en bet vonngeefproces in gaat (massa-uitstroom). Indien de
glasdikte in verticale richting langs de doomstang varieen, dan kan dit profiel tijdens het
afstromen van de doomstang veranderen (vergelijk dit met een druppel kaarsvet die langs
een hars naar beneden druipt). De dynamica in dit model is niet lineair.

5 Ret vormgeefproces

Dit blok in het model is in twee~n gesplitst Elk deelproces heeft de massa-uitstroom als
input Etn blok venegenwoordigt het proces voor de wanddikte en &5n blok die van de
diameter. Omdat het voor de hand ligt dat deze twee processen afhankelijk zijn, kunnen
beide blokken ook als &5n blok worden beschouwd met &5n input en twee outputs.

6 De looptijden

Daar de sensoren voor de diameter en de wanddikte enkele meters verder zijn opgesteld,
moot er rekening worden gehouden met een looptijd van het vonngeefproces naar de
sensoren. Deze looptijd is verschillend voor beide outputs, daar de hiervoor gebruikte
sensoren een bepaalde afstand van elkaar verwijderd zijn. De outputs van deze blokken
kunnen nu direct worden vergeleken met de gemeten outputs.
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Over de fysische achtergronden van de bovenstaande deelprocessen is weinig bekend. Voor de
beschrijving van de statische overdracht van enkele processen zijn verschillende theori~n bekend.
Dynarnische eigenschappen zijn daarentegen zeer moeilijk te beschrijven. In de volgende
hoofdstukken zullen bovenstaande deelprocessen verder worden uitgediept, waamij het effect van
brugvonning hoofdzakelijk kwalitatief zal worden beschouwd. Daar waar meer naar de
kwantitatieve aspecten wordt gekeken, zullen een aantal aannarnen worden gedaan die, gezien de
grote onbekendheid van het interne van het proces, wellicht aanvechtbaar zijn. Deze, misschien
soms "grove", benaderingen zijn echter onvennijdelijk om iiberhaupt meer te weten te komen over
het proces.

Hoofdstuk 4 gaat in op het effect van brugvonning binnenin het smeltvat (proces 1 en 2) en
hoofdstuk 5 op het verloop van de verstoringen buiten het smeltvat, langs de doornstang (proces 3,
4,5 en 6).
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4. Brugvorming in het smeltvat
4.1 Hypothese van het brllgverschijnsel

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat de outputverstoringen veroorzaakt worden door het
schoksgewijs doorstromen van het kwartszand. Oit is het gevolg van zogenaamde brugvorming in
de zandmassa. Hoe kan dit verschijnsel fysisch verklaard worden? Bekend zijn de volgende
gegevens:

1. De pulsen in het smeltvatdruksignaal zijn over het algemeen repeterend.
2. De repetitie-periode van deze pulsen kan vari~ren van ongeveer 10 tot 90 seconden.
3. Er is een lineair verband tussen de tijd tussen twee pulsen en de sterkte van de pulsen.
4. Het effect van deze pulsen is een periodieke verstoring van de wanddikte en de diameter

van de glasbuis.
5. Uit experimenten waarbij de smeltvatdruk werd gehciteerd, is gebleken dat er een lineair

model te vinden is, dat een beschrijving geeft tussen de smeltvatdruk enerzijds en de
dikte en de diameter anderzijds.

Brugvorming in korrelvormige stoffen is een bekend verschijnsel in de stongoedtechnologie.
Volgens Jenike en Enstad [5] vindt dit vooral plaats bij poederstroming in het treehtervormige
gedeelte van een silo. Oit komt door de vemauwing in het kanaal, waar het poeder door moet
stromen.

In het smeltvat vormt bet smeltfront een soortgelijk treehtervonnig profiel. De temperatuur in het
smeltvat is namelijk in horizontale richting niet uniform verdeeld, doordat het smeltvat van buiten
af wordt verwannd. Het smeltfront heeft daardoor de vorm van figuur 4.1. De goede
wanntegeleiding van de doornstang zorgt ervoor dat in het midden van het smeltvat de temperatuur
weer iets hoger wordt waardoor ook bet smeltfront hier enigszins omhoog buigt.

Figuur 4.1 Vorming van bruggen in het smeltvat
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Gelet op de bovengenoemde gegevens is een brug in het smeltvat voor te stellen als in figuur 4.1
is getekend. Volgens Laagland en Morelissen [2] is het namelijk mogelijk dat een brug zijn
ondersteuning vindt op de zogenaamde sinterkoek, die zich net boven het smeltfront bevindt. Met
behulp van deze veronderstelling zijn aile bovengenoemde gegevens te verklaren:

1. Doordat de ondersteuning van de brug op den duur wegsmelt, zal de brug inzakken,
waama deze weer kan worden opgebouwd. De bruggen zullen elkaar zodoende met een
zekere regelmaat opvolgen.

2. De positie van de brug kan in de hoogte vari~ren, waardoor de "levensduur" van de brug
en daarmee de tijd tussen de bruginzakldngen tevens variabel wordt.

3. Een hogere brug zal gepaard gaan met een grotere "loze" ruimte onder de brug, zodat er
een grotere massastroom nodig is om deze weer op te vullen. Oit veroorzaakt een grotere
piek in het smeltvatdruksignaal.

4. Het opbouwen van een brug gaat gepaard met een drukverlaging, doordat de hoogte van
het glasbad afneemt. Hierdoor veranden de massa-uitstroom. Deze veranderingen planten
zich voon door het proces, waama ze zijn terug te vinden in de vorm van wanddikte- en
diameter-variaties.

5. Doordat het zand langs de randen continu contact blijft houden met het smeltfront, blijft
het altijd mogelijk om met behulp van de smeltvatdruk de wanddikte en de diameter te
beihvloeden. De brugvorming heeft hier dus geen effect op.

Met deze voorstelling van de brugvorming in gedachten, kan er over gegaan worden op de
volgende paragraaf.

4.2. Reconstructie van de druk op de diise

De vraag is nu wat het fysisch effect is van het opbouwen en doorzakken van een brug in de
zandstroom. Wat gebeun er eigenlijk in de oven? Zoals al eerder gezegd zal de druk op het
glasbad tijdens de opbouw van de brug afnemen, waardoor de uitstroom van het glas verminden.
Dit is ook gebleken uit experimenten [2]. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven. Allereerst zal
de brug een gedeelte van het gewicht van de bovenliggende zandmassa voor zijn rekening nemen.
Deze ovemame gaat uiteraard niet abrupt maar gebeun geleidelijk. Over het precieze verloop van
de drukafname tijdens het opbouwen van de brug is weinig bekend. Ten tweede zal de druk
afnemen tengevolge van de afname van de hoogte van de glaskolom. Door de brug wordt de
toevoer van nieuw gesmolten glas belemmerd, waardoor het glasniveau in het vat af zal nemen
volgens een e-macht (vloeistof in een vat met een bepaalde uitstroom-restrictie gedraagt zich als
een eerste orde proces):

4.1

Hierin is ho de effectieve hoogte van het glasniveau en 't een tijdconstante die afhankelijk is van
de uitstroom-restrictie (de grote van de duse). Om een idee te krijgen van de mate waannee het
glasniveau daalt, kunnen de volgende berekeningen worden uitvoeren:
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De maximale repetitietijd Tmu van de bruggen bedraagt ongeveer 90 seconden, terwijl de massa
uitstroom Fm van de oven constant wordt gehouden op 27 kg/uur (= 7,5.10-3 kg/sec). De maximale
hoeveelheid glas die tengevolge van de brugvonning de oven uitstroomt, wnder van hoven te
worden aangevuld is dan:

4.2

Wat bij een dichtheid van glas van p(=22oo kg·m-3
) overeen komt met een volume van:

4.3

De niveauverlaging die dan in het vat ontstaat bedraagt:

4.4

Waarbij A het oppervlak van een horiwntale doorsnede van het smeltvat voorstelt. De straal van
het smeltvat bedraagt R=O, 1125 m wdat A=7tR2=o,04 m2 en:

M = 7,5.10-
3
.90 = 767·1O-3m

2200·0,04 '
4.5

De gemiddelde hoogte van het glasniveau (deze is niet overal in het vat gelijk doordat het
smeltfront niet horiwntaal loopt) is ongeveer 0,66 meter zodat de relatieve afname van het
glasniveau wordt:

M 7,67,10-3

== ==h 0,66
1,2% 4.6

Hieruit voIgt dat de e-macht waarmee het glasniveau afneemt, lineair mag worden benaderd,
immers voor t/,&«l geldt:

4.7

Het dalen van de druk op de dOse, tijdens het ophouwen van een brug, gaat door totdat deze
inzakl Op dat moment werkt de gehele massa van zowel zand als glas door op de dOse, wdat de
druk weer terugkomt op het oude niveau. Wanneer het glasbad beschouwd wordt als een star
lichaam, zal de extra impuls tengevolge van het op het glas vallende zand, volledig worden
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geabsorbeerd. vergelijkbaar met een inelastische botsing. Er mag zodoende gesteld worden dat er
tengevolge van het inzakken van een brug geen extra pieken in de druk op de diise zullen ontstaan.

De gereconstrueerde druk ziet er dan uit als in figuur 4.2.
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:Oorspronkelijk pulssignaal.
:Gereconstrueerde druk op de diise.

Hierbij is de helling waannee de druk daalt bij elke brug constant. Onbekend is echter warmeer de
druk in werlc.elijkheid zal gaan dalen. Oit kan direct na bet instorten van een brug zijn. maar er kan
ook sprake zijn van een korte tijd. dT. waarbij de druk constant blijft. De amplitude van de
negatieve driehoeksignalen. is door de constante helling afhankelijk van de tijd dT. Indien dT=O.
dan zal deze amplitude recht evenredig zijn met de tijd T tossen de pulsen. Is echter dT>O. dan
wordt de amplitude evenredig met (f-d1), waardoor er ten opzichte van T, wat het oorspronkelijke
ingangssignaal vormt, een niet-lineair verband ontstaat.

De vraag is nu, hoe groot dT. wat in feite een soort hersteltijd na een bruginzakking voorsteld, zal
zijn. In eerste instantie is aangenomen dat dT constant is. Op deze manier werd voor verschillende
waarden van dT, de druk gereconstrueerd en vervolgens met behulp van het programma IPeOS
een model geschat op basis van de hierbijhorende outputsignalen. Uit deze experimenten is
gebleken dat bij een constante waarde voor dT van 10 seconden, de amplituden van de
gereconstrueerde druk zodanig waren, dat het geschatte model de beste voorspellingen voor de
outputverstoringen gaf.

Hiermee is een beschrijving gegeven voor bet effect van brugvorming in het smeltvat, dus
deelproces 1 uit figuur 3.12. Oit proces is dus niet lineair. Het ingangssignaal (de smeltvatdruk)
wordt namelijk op een aantal manieren bewerlc.t waama op de output van het proces een
gesynthetiseerd signaal tevoorschijn komt, wat op geen enkele manier als lineaire functie van het
ingangssignaal te beschrijven is.

4.3 Massastroom door de dose

De variaties in de druk op de diise ten gevolge van brugvorming is in de vorige paragraaf
beschreven. Hoe werlc.en deze drukvariaties echter door op de massastroom door de diise. De
samenhang tussen de druk en de uitstroom wordt voor bet statische geval gegeven door de
uitstroomwet van Torricelli [11]:

v = J2gh
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waarl:>ij de tenn gh de hydrostatische druk. van het glaskolorn vertegenwoordigt en h de
hierbijhorende hoogte van de glaskolorn. De hierdoor veroorzaakte rnassa-uitstroorn door de diise
bedraagt dan:

4.9

Hierin staat A voor de oppervlakte van de uitstroornopening en voor de zogenaarnde
contractiec<X!ffici~nt die wordt bepaald door de vonn van de uitstroornopening (voor een
cirkelvorrnige opening geldt =0,66). Zoals in de vorige paragraaf is venneld, zijn de relatieve
variaties in de hoogte van de glaskolorn zeer klein, zodat fonnule 4.9 gelineariseerd kan worden:

Ftl = AJ2gho + g A (h -h~

J2gh"
4.10

Hierin staat ho voor de hoogte van de glaskolorn indien er geen sprake is van brugvonning. Het
glas heeft op deze plaats een dusdanig lage viscositeit (lager dan Hfpas.), dat verondersteld kan
worden, dat de rnassa-uitstroorn door de dOse de drukvariaties (hoogtevariaties) precies voIgt Er
wordt dus in eerste instantie aangenornen, dat dit deelproces geen dynarnica bevat, zodat de
rnassastroorn door de dOse in de tijd gezien, op een constante factor en een off-set na, gelijk is aan
het gereconstrueerde druksignaal.
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5. Glasstroming buiten het smeltvat
5.1 Het uitstroomproces

Wanneer het gesmolten glas via de dilse het smeltvat uitstroomt, blijkt uit steady-state simulaties
en metingen, dat het glas zich in eerste instantie in horiwntale richting uitzet. De straal van de
glasmassa op de doomstang (YO> wordt daardoor groter dan de straal van de dOse (zie figuur 5.1).

Figuur 5.1 Verdikking van de glasmantel onder de dOse.

De massastroom Fd, die door de dOse naar buiten loopt, wordt op deze manier omgezet in een
bepaalde dikte van het glas op de doomstang volgens het volgende verband:

5.1

waarbij p, zoals al eerder vermeld, staat voor de dichtheid van bet glas, v. voor de gemiddel~e

snelheid van het glas in verticale richting, y voor de dikte van het glas op het punt waar de
glasmantel Diet meer dikker wordt en R voor de straal van de doomstang. Het glas heeft een
nominale dikte Yo' met daarbovenop relatief kleine dikte-verstoringen dy, veroorzaakt door een
variatie dFd in de massastroom. Hiervoor geldt:

5.2

Indien aangenomen wordt, dat de snelheid v. en de nominale dikte van het glas Yo constant zijn,
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kan dit uitstroomproces dus worden beschreven met een evenredigheid tussen de verstoring in de
massastroom dFd• en de hieruit volgende verstoring in de dikte dy.

1
dy = dF = C'dF

21tpv,Yo d d
5.3

Het verband tussen de relatieve verstoringen in de massastroom en de glasdikte. voIgt uit 5.1 en
5.2:

dus:

dy = Y~ _R 2 dFd

Yo 2y~ FdJJ

5.4

5.5

Bovenstaande afleiding geldt alleen voor het statische geval. Over de dynamica van dit deelproces
is zeer weinig bekend. In eerste instantie wordt er daarom geen enkele dynamica toegekend. Dat
wil zeggen dat, er dus wordt aangenomen. dat de variaties in de glasdikte precies de variaties in de
massastroom en dus die in de gereconstrueerde druk volgen. De dikte van het glas bovenaan de
doomstang heeft dan in de tijd gezien. dezelfde driehoekige vonn als het gereconstrueerde
druksignaal.

S.2 Het doornstangmodel

5.2.1 Glasstroming langs de doornstang

Er is nu beschreven. hoe de verstoring ten gevolge van een brug in het smeltvat doorwerkt op de
dikte van het glas boven op de doomstang. Het doornstang-blok uit figuur 3.12 beschrijft
vervolgens de overdracht van deze glasdikte. naar de massastroom aan het uiteinde van de
doornstang. De verwachting is dat periodieke verstoringen als het ware uitsmeren langs de
doornstang. De dikte van het glas aan de onderzijde van de doomstang als functie van de tijd zal
er (gecorrigeerd voor de looptijd) anders uitzien. Dikkere glaslagen zullen waarschijnlijk sneller
langs de doomstang lopen dan dunnere glaslagen. Positieve verstoringen hebben zodoende een
konere looptijd ten opzichte van de nominale looptijd (dit is de looptijd in het steady state geval).
In die zin rou gesproken kunnen worden over een anti-causaal systeem. Om er achter te komen of
dit effect een wezenlijke rol speelt in de dynamica van bet proces. is getracht dit mechanisme in
een fysisch model onder te brengen.

Voor dit model wordt allereerst het stromingsprofiel van het glas langs de doomstang berekend
(zie figuur 5.2). Voor een klein glaselementje in de glasmantel kan de Poiseuille vergelijking in
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Figuur 5.2 Definitie van de verschillende grootheden voor het beschrijven van de glasstroming
op de doornstang.

cilinder-coOrdinaten worden opgesteld [6]:

1 0\1.
+--r or

5.6

Hierbij stelt 11 de viscositeit van het glas voor, v.. de snelheid van dit elementje in de z-richting
(loodrecht naar beneden) en r de afstand tot het hart van de doornstang. p is in dit geval de druk in
het glas. Vermenigvuldiging met r levert:

r dp if-v. 0\1.__ =r__ +_
11 dz or2 or

En na integreren naar r wordt verlaegen:
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r 2 dp :IvU •
-- +A =r~r211 dz or

Opnieuw integreren levert vervolgens:

r 2 dp
v.(r) = + Alor + B

411 dz

5.8

5.9

5.10

Indien aangenomen wordt dat het stromen van het glas langs de doomstang aIleen wordt
veroorzaakt door gravitatiekracht, dan is de afgeleide van de druk naar z, gelij'k aan het product
van de dichtheid van het glas p en de valversnelling g.

v.(r)
r 2

= -_pg + Alnr + B
411

5.11

A en B zijn in deze fonnule twee constanten die nog moeten worden bepaald aan de hand van
geschikte randvoorwaarden. Ten eerste geldt dat de snelheid van bet glas langs de rand van de
doornstang nul moet zijn. Ten tweede loopt het flowprofiel horiwntaal aan de uiterste rand van de
glasmantel [6]. Indien de straal van de doornstang met R wordt aangegeven en de straal van de
buitenste rand van de glasmantel met y, dan kunnen de volgende twee randvoorwaarden worden
opgesteld:

v.(R) = 0
oV
~I =0or ,.,

Hieruit voIgt:

R2

- _pg + A loR + B =0
411

Y A-_pg + _ =0
211 Y

Uitwerken van dit stelsel vergelijkingen levert uiteindelijk voor A en B:
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5.14

Wanneer deze waarden vervolgens worden gesubstitueerd in de vergelijking 5.11, wordt gevonden
voor bet flowprofiel:

5.15

Het verloop van het flowprofiel in de r-richting is dus afhankelijk van de dikte y van het glas op
de doornstang. 'ZJJ is voor een bepaalde glasdikte y, de totale massa-stroom in de z-richting te
berekenen door uitdrukking 5.15 over een doorsnee-oppervlak te integreren:

211)'

F(y) = JJpv.(r)rdrdcp
OR

)'

= 21tp Jv.(r)rdr
R
)'

= 21tp Jpg [rR 2 _r3 +2y 2r ln(!.)]dr
R 411 R

Uitwerking hiervan resulteert in de volgende vergelijking voor de massastroom:

5.16

5.17

Deel nu het glas op de doornstang in verticale richting op, in vlakke ringen met een dikte dz, een
binnenstraal van R en een buitenstraal van y(z) (zie figuur 5.3).

In dit elememje stroomt per seconde Fin kg. glas naar birmen en FUil kg. glas weer naar buiten,
waarbij Fin en Fuit gegeven worden door:

Fill = F(y(z»
F,,;, = F(y(z+dz»

In een tijdsinterval dt veroorzaakt dit een massatoename van:
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Figuur 5.3

p...

Ringvonnig element van het glas op de doornstang.

5.19

Bij een constant blijvende dikte dz van het elementje, za1 deze massatoename zich uiten in het
groter worden van y:

Mf "" pdz"7td(y2 _R2)

"" 21tpdzydy

Gelijkstellen van 5.19 en 5.20 levert vervolgens:

(FiIc -FtIi,)dt "" 21tpdzydy
F. -F. dy

~ III .,"" 21tpy-
dz dt

En substitutie van vergelijking 5.18 geeft:

F(y(z» -F(y(z+dz» "" 21tPY_dy
-~-""dz"";""-- dt

dE' dy
~-_"" 21tpy_

dz dt

F is afhankelijk van zowel y, als 11 zodat:

dE' of i)y of 011
-""--+--
dz oy oz 011 oz

Invullen in vergelijking 5.22 geeft:
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dF dy dF drt dy----__ = 21tpy_
dy dZ drt dZ dt

Verder is de flow F(y) bekend (vergelijking 5.17) en is melVan de afgeleide te bepalen:

Uiteindelijk resulteert dit in de volgende parti~le differentiaal vergelijking:

5.24

5.25

5.26

De temperatuur van het glas daalt door atkoeling bij een toenemende z. Omdat de viscositeit
afhankelijk is van de temperatuur, is ook 11 afhankelijk van z, waardoor de bovenstaande
differentiaal vergelijking niet-lineair wordl A1s eerste benadering wordt daarom de viscositeit
constant verondersteld. Het reehter lid van vergelijking 5.26 wordt in dit geval nul. Door tevens
door y te delen ontstaat de uiteindelijke particle differentiaal vergelijking waaraan het glas op de
doornstang moet voldoen:

5.27

In de volgende paragraaf za1 deze vergelijking verder worden uitgewerkt

5.2.2 Afleiding van het doornstangmodel

De in de vorige paragraaf afgeleide particle differentiaal vergelijking (pDV) is van de eerste orde
en beschrijft de stroming van het glas op de doornstang in de z-richting. Een oplossing van een
PDV kan gevonden worden met behulp van de theorie van de integraal-oppelVlakken. Volgens
Sneddon geldt namelijk het volgende theorema (zie [7], bIz 50):

Theorema: De algemene oplossing van de lineaire partiele differentiaal vergelijking:

rdy + Zdy = Y
dt dZ

is

F(u,v) =0
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waarbij F(u,v) een willekeurige functie is en u(t,z,Y)=Cl en v(t,Z,Y)=C2 een oplossing vormen van
het stelsel

dt=dz=dy
T Z Y

In dit geval levert dit dus:

Hieruit voIgt meteen dat

dy = 0

5.30

5.31

5.32

en door het kruisproduct te nemen van het linker- en het middelste lid van vergelijk.ing 5.31 voIgt

5.33

Door integratie van deze beide vergelijk.ingen ontstaat

5.34

5.35

Omdat y=c, constant is, kan voor deze laatste vergelijk.ing worden geschreven:

5.36

Een oplossing die voldoet aan 5.29, is de volgende:

27



5.37

waarbij f een willekeurige functie voorstelt. Nu geldt, dat voor een constant argument van f, y
tevens constant is, zodat er voldaan is aan 5.34 en 5.36. Rest de vraag hoe f eruit ziet.

Voor het bepalen van f, zijn er randvoorwaarden nodig. Omdat de PDV van de eerste orde is, kan
er volstaan worden met een ~n-dimensionale randvoorwaarde in het t-z-vlak. Met behulp van deze
voorwaarde en vergelijking 5.37, kan y over het gehele t-z-vlak bepaald worden. De
randvoorwaarde wordt in dit geval bepaald door de dikte van de glasmantel hoven aan de
doornstang (z=O), dat wi! zeggen dat y(O,t) bekend is. In bet t-z-vlak is dus de glasdikte op de t-as
gegeven. Invullen in vergelijking 5.37 leven zodoende:

y(O,t) :: f( t)

Stel nu x=t Dan is vervolgens f(x) als voIgt te berekenen:

f(x) :: y(O,x)

5.38

5.39

Om de uiteindelijke oplossing voor y(z,t) te vinden, wordt de gevonden uitdrukking voor f(x)
gesubstitueerd in vergelijking 5.37 (vergelijk opgave I, bIz 84 [7]):

z
y(z,t) :: y(O,t- )

pg [y2(Z,t)ln( y(z,t)) _~(y2(Z,t)_R2) ]

" R 2

5.40

Ret blijkt dus dat de dikte van het glas op een afstand z onder het smeltvat, een venraagde versie
is van de dikte op z=0, echter met een venragingstijd die afhankelijk is van Diet alleen z, maar
tevens van de glasdikte y. De oplossing is dus te schrijven als:

y(z,t) :: y[O,t-t(z,y(z,t))] 5.41

In figuur 5.4 is een plaatje te zien van de venragingstijd t, als functie van de glasdikte y bij een
vaste afstand z.

Hieruit blijkt dus dat een grotere dikte y, een konere venraging ondergaat a1s een kleinere dikte.
Met andere woorden, hoe dikker het glas, des te eerder dit glas onder aan de doornstang verschijnt

Ret is echter Diet mogelijk om y(z,t) uit te rekenen voor een bepaalde constante z, doordat y(z,t)
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Figuur 5.4 Venragingstijd 't, als functie van de dikte y, van het glas op de doomstang.

zelf in het argument van de funetie in het rechterlid voorXomL De oplossing moet daarom voor elk
sample-moment iteratief worden bepaald. Daamaast is het zo dat y(O,t) Diet analytisch, maar alleen
in de vorm van een gesampled signaal bekend is. Voor het berekenen van het rechterlid in de
iteratie-vergelijking moet daarom gebruik worden gemaakt van een interpolatiemethode om de
waarde ervan tussen de samplemomenten te kunnen bepalen. Indien de glasdikte aan het uiteinde
van de doomstang als funetie van de tijd bekend is, is het verloop van de massastroom op deze
plaats met behulp van 5.17 eenvoudig te bepalen.

Zodoende is een (Diet lineair) fysisch model verkregen, dat een beschrijving geeft van het afvloeien
van het glas langs de doomstang. De input van dit model is de dikte van het glas op het dikste
punt onder de bodem van het smeltvat en de output is de massa die per seconde van de doomstang
afvloeiL

5.2.3 Modelsimulaties

Het boven beschreven model is in de vorm van een aantal MatLab-functies geiinplementeerd.
Hiermee werden vervolgens enkele simulaties uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk de fysische
parameters van bet werkelijke proces werden ingevoerd. Dit werd gedaan om een idee te krijgen
over de mate waarin dit effect bijdraagt tot de dynamica van het gehele proces.

Wat gebeurt er nu indien de dikte van het glas op z=0 varieert rond een nominale dikte Yo? Indien
deze variatie sinusvormig is, zullen de positieve toppen een kortere looptijd hebben ten opzichte
van de looptijd van de negatieve toppen. Hoe groot dit verschil is, hangt at van z en van de
amplitude van het sinussignaal. Uit metingen is gebleken dat de nominale dikte van het glas op de
doomstang ongeveer 2cm bedraagt, bij een massa-uitstroom van 27 kgluur. Ook is bekend dat de
verstoringen in de massastroom ten gevolge van brugvorming ongeveer I procent van de nominale
massastroom bedragen. Verder is bekend dat de straal van de doomstang 37mm bedraagt dus
R=0.037m en dus Yo=R+2cm=0.057m. Met behulp van formule 5.5 is dan te berekenen dat de
relatieve verstoringen in de dikte y ongeveer 0,3 procent bedragen. Daarom wordt bij de simulatie
een amplitude van het sinus-vormig signaal gebruikt van 0,OO3*yo=l.71·IQ-4m=0.I71mm. In figuur
5.5a is hiervan het resultaat te zien. De doorgetrokken lijn geeft het verloop van de dikte van het
glas op z=0 aan, als funetie van de tijd. De stippellijn geeft het verloop van de dikte op een
afstand z=2Ocm, waarbij er gecorrigeerd is voor de nominale looptijd van bet glas bij y=yO. De
keuze voor z=2Ocm voigt uit het gegeven dat de lengte van de doomstang onder het smeltvat
varieert van ongeveer 17cm tot 23cm, afhankelijk van de gebruikte oven en de gebruikte
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Figuur 5.5 Dikte van het glas als functie van de tijd
:z=Ocm.

-------- :z=2Ocm.
a: y=1.7l·l~m., b: y=3.42·104 m.

Zoals verwacht blijken positieve toppen "vooruit" te lopen, terwijl de negatieve toppen
"achterblijven". Indien de amplitude van de sinus-verstoring verdubbeld wordt, blijkt dit effect
versterlc.t te worden (zie figuur 5.5b). De veranderingen. die het signaal ondergaan, zijn afhankelijk
van de frequentie van de verstoringen. De toppen ondergaan namelijk een vaste tijdsverschuiving
zodat bij een hogere frequentie de toppen relatief gezien verder verschoven worden. De afwijking
van de sinus-vonn wordt daarmee dus groter. Worden de amplituden nog groter gemaakt, dan gaan
de toppen zover vooruit lopen, dat ze als het ware over gaan hellen en de vonn van een druppel
krijgen. Oit effect is echter met het hoven beschreven model niet te simuleren, daar er op elk
moment in de tijd slechts ~n waarde van de dikte te berekenen is. De iteratie-stap in het model
zou dan namelijk niet meer convergeren.

Wat gebeurt er nu, indien de verstoringen in de druk op de diise de vonn hebben, zoals in
paragraaf 4.2 beschreven staat. Voor deze sirnulatie wordt er weer uitgegaan van een maximale
variatie in de dikte van het glas hoven aan de doomstang van 0,3 procent van de nominale dikte
Yo- In figuur 5.6a is een simulatie te zien met dit signaal als input, waarbij opnieuw gecorrigeerd is
voor de nominale looptijd.

Hier is opnieuw te zien dat een negatieve verstoring een grotere looptijd ondergaat. De helling
waannee de dikte in de tijd afneemt, wordt daardoor minder stijl. De positieve flank in het
inputsignaal wordt in de tijd verschoven. Oit wordt veroorzaakt door een onvolkomenheid in het
model. Net voor het moment van de positieve flank is het uitgangssignaal een zekere tijd vertraagd
terwijl het volgende moment de vertraging nihil wordt. 1beoretisch zou de positieve flank naar
links over moeten hellen (zie figuur 5.6b). Oit is echter niet in het model onder te brengen omdat
er dan, zoals al eerder gezegd, op ~n tijdstip twee waarden voor y zouden zijn.

Nu de dikte van het glas aan de onderzijde van de doomstang op elk samplemoment bekend is, is
met behulp van vergelijking 5.17 eenvoudig de massa, die per seconde van de doomstang
afstroomt te berekenen. In figuur 5.7 is deze te zien voor het dikteverloop van figuur 5.6a.
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Figuur 5.7 Gesimuleerde massastroomvariaties aan het uiteinde van de doomstang.

Geconc1udeerd kan worden dat het doomstang effect geen grote bijdrage levert aan de dynamica
van het totale proces. Er is namelijk geen sprake van een "uitsmering in de tijd" doch slechts van
een kleine vorm verandering van het signaal. Indien dit effect wordt verwaarloosd. kan het
doomstangmodel dus beschouwd worden als een pure looptijd. zonder dynamica.

5.3 Het vormgeefproces

In de vorige paragrafen is verteld hoe de theoretische verstoringen in de massastroom op het
uiteinde van de doornstang er uit zien. Dit signaal vormt het ingangssignaal voor bet volgende
deelproces dat de verstoringen passeren. het vormgeefproces (zie blok 5 in figuur #341). Hierbij
wordt de massastroomverstoring omgezet in een verstoring in de wanddikte en de diameter van de
glasbuis. De glasmantel wordt. doordat er aan de glasbuis wordt getrokken. ingesnoerd en naar
beneden toe uitgerekt Bij een gegeven treksnelheid en hamdruk levert dit een glasbuis op met een
bepaalde wanddikte en diameter. De steady-state overdracht van dit proces is redelijk goed te
beschrijven. Het is echter (nog) niet mogelijk om een juiste beschrijving van de dynamica te
geven. Daarom wordt dit proces als een black-box beschouwd en wordt getracht de dynamica
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ervan in een lineair model te "vangen".

Dit deelproces heeft ~~n input en twee outputs en moet dus beschouwd worden als een SIMa
proces (single input. multiple output). Met behulp van het programma !peas kan er dan een
model worden geschat. met respectievelijk de wanddikte en de diameter van de glasbuis als output
De verschillende looptijden die hierbij horen, in figuur #341 aangegeven met biok 6a en 6b,
worden meegenomen in dit model. Hierbij moet weI in de gaten worden gehouden. dat deze
Iooptijden de totale looptijden van brugvorming naar sensoren vertegenwoordigen, terwiji zij
theoretisch staan voor alleen de Iooptijden van de onderzijde van de doomstang naar de sensoren.
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6. Model identificatie
6.1 Identificatie aspecten

In de vorige hoofdstukken is het buisglas produktieproces ontleed in een aantal deelprocessen,
welke onder te verdelen zijn in drie groepen. Ret eerste deelproces, het smeltvat, is een niet-lineair
proces, dat beschreven wordt met ~~n parameter (dn. Ret laatste deelproces, bet vormgeefproces,
is een lineair proces, waarvan de structuur en de parameters nog gei'dentificeerd dienen te worden.
De tussenliggende processen, zijn beschouwd als nul-de orde, lineaire overdrachten en hebben dus
geen invloed op de dynamica van het geheel. Ret totale model ziet er dan uit als in figuur 6.1.

IIlIdMIdruk
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Figuur 6.1
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veratOrlD& veratOrllll

Blokschema van het totale model.

Naast de nog te schatten parameters van het lineaire model, bevat het totale model dus nog een
extra parameter in de vorm van dT. Deze bepaalt namelijk de vorm van het ingangsignaal, dat
gebruikt wordt bij het schatten van het model. Ret is echter niet mogelijk, deze parameter tegelijk
met de parameters van het lineaire model te schatten, daar deze een niet-lineaire invloed heeft op
het ingangsignaal. Daarom wordt, voor het optimaliseren van het gehele model, de volgende
strategie gevolgd:

Stap 1. Signaalbewerking met behulp van IPeas.
o peak-shaving
o detrending
o looptijd correctie
o schaling

Stap 2. Schatting van de parameter dT met behulp van eenvoudige identificatie methoden.
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o schatten van de parameter dT
o genereren van het massastroomsignaal

Stap 3. Schatting van een model van het vonngeefproces met behulp van IPCOS.
o model identificatie
o model validatie

Voor het vinden van een 1.0 goed mogelijk model van het vonngeefproces (stap 3), is het
noodzakelijk, dat het inputsignaal "rijk" genoeg is. Elke frequentie moet dus even sterk in dit
signaal vertegenwoordigd zijn. Het ingangsignaal is in dit geval echter afgeleid van een gemeten
output van het proces, zodat deze Diet meer vrij te kiezen is. Het frequentiespeetrum van dit signaal
is totaal Diet "wit" van karakter, maar bevat vooral componenten voor frequenties gelijk aan de
repetitiefrequentie van de bruggen (zie figuur 6.2). Noodgedwongen moet er dus geschat worden
met een ingangsignaal, dat slechts een gedeelte van de dynamica van het proces kan exciteren. Het
aan de hand van deze data geschatte model is in eerste instantie dus slechts geldig voor deze
specifieke dataset, met de hierbij horende repetitiefrequentie van de verstoringen.

4
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Figuur 6.2 Frequentiespectrum van het gereconstrueerde ingangsignaal (dataset 2).

Verder moet er in gedachten gehouden worden, dat het te schatten lineaire model van het
vonngeefproces, een onderdeel vonnt van het totale model. In hoofdstuk 4 en 5 zijn de overige
deelprocessen benaderd met lineaire overdrachten. In werkelijkheid is het echter mogelijk dat deze
processen tevens een dynamisch effect op de verstoringen hebben. Tijdens het schatten op basis
van het gereconstrueerde ingangsignaal en de gemeten outputs, wordt de dynamica van het gehele
proces gemodelleerd, zander onderscheid te maken tussen de verschillende deelprocessen. Praetisch
gezien, representeert bet geschatte model 1.Odoende de dynamica van alle deelprocessen vanaf het
smeltvat. Het tweede en het derde blok van figuur 6.1 worden dus te samen in een lineair model
geschat.

In de volgende paragrafen zullen de verschillende stappen van hoven vennelde strategie verder
worden beschreven.

6.2 Signaalbewerking

Het inputsignaal is, doordat het gereconstrueerd is, zonder ruis, pieken of trends beschikbaar. De
beide outputs hebben een minder fraaie vonn. Naast meet- en procesruis, bevatten zij namelijk
tevens een trend (zie figuur 6.3). De outputs worden in het algemeen 1.Onder pieken gemeten, zodat
peak-shaving Diet nodig is. WeI moet er, alvorens er geoptimaliseerd kan worden, gecorrigeerd
worden voor de trend van de outputs. Deze trend kan gemakkelijk bepaald worden door de outputs
te filteren met een symmetrisch, anticausaal, laagdoorlaat-filter [3]. Dit is (off-line) mogelijk omdat
de totale dataset beschikbaar is. Deze trend kan vervolgens van de meetsignalen worden
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afgetrokken.
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Figuur 6.3 Gemeten procesoutputs met trends (dataset 2) a: wanddikte
b: diameter

Er moet echter goed in de gaten worden gehouden, wat het effect is van dit "detrenden" op de
outputs. Ret negatieve, driehoekvonnige inputsignaal heeft geen gemiddelde gelijk aan nul, maar
bezit uitsluitend negatieve energie. De theoretische outputs zijn hierdoor tevens overwegend
negatief en hebben ook een negatief gemiddelde. Doordat de repetitietijd van de verstoringen en
daannee de amplitude van het inputsignaal varieert, varieert ook dit gemiddelde. Met andere
woorden, de theoretische outputs bevatten een trend die hoort bij de responsie op het theoretische
inputsignaal. De gemeten output Ym is dus als voIgt op te schrijven:

6.1

waaIbij YIh staat voor de theoretische responsie van bet proces op de gereconstrueerde input, en YIr
voor de trend waaraan dit signaal onderhevig is. Voor de input Um geld!, dat deze gelijk is aan de
theoretische input, zonder enige trend:

6.2

Wordt de, voor trends gecorrigeerde versie van een signaal x, aangegeven met detr(x), dan geld!,
aangezien het detrenden een lineaire operatie is:

detr(yIII) = detr(y,~ + y,,)

= detr(y~) + detr(y~
6.3

Indien de vonn van bet trend-filter juist wordt gekozen, geldt, dat detr(ylr) gelijk is aan nul, zodat
geldt:
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6.4

Zoals gezegd, is de trend-gecorrigeerde versie van Yth in het algemeen niet gelijk aan Yth. Doordat
de gewenste en de niet gewenste trend in de outputs niet te onderscheiden zijn (beide liggen
namelijk in dezelfde frequentieband), wordt er tijdens de trend-correctie dus informatie over de
dynamica van het proces verwijderd.

Uit simulaties met een tweede orde proces, waaroij een soortgelijk inputsignaal werd gebruikt, is
gebleken dat, indien alleen de output voor trends gecorrigeerd wordt, het niet meer mogelijk is een
goed model te schatten. Wordt echter het inputsignaal met behulp van hetzelfde trendfilter
gecorrigeerd, dan blijkt het geschatte model wei overeen te komen met het oorspronkelijke proces.
Het is daarom verstandig om, tegelijk met de outputs, tevens het gereconstrueerde inputsignaal te
"detrenden". De uiteindelijke data voor de schattingsprocedure bestaat dan uit een trend-gecorri
geerde versie van het inputsignaal en de beide trend-gecorrigeerde versies van de gemeten outputs:

y ,. detr(Y,J
U ,. detr(u,J

6.S

Voor het berekenen van de trend bij de gemeten outputsignalen, bleek een trendfilter met een
tijdconstante van 700 seconden, bij een demping van 0,5 dB, goed te voldoen. In figuur 6.4 is de
trend-gecorrigeerde versie van de outputsignalen uit figuur 6.3 te zien.
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Figuur 6.4 Trend-gecorrigeerde versie van de gemeten outputs (dataset 2). a: wanddikte
b: diameter

Een indicatie van de looptijden van de verstoringen, wordt gevonden met behulp van de kruiscorre
laties tussen het pulssignaal en de gemeten outputs, zoals dat in paragraaf 3.3 is beschreven.
Vervolgens word met behulp van IPeaS de data voor deze looptijden gecorrigeerd en worden de
signalen geschaald, om tijdens het optimaliseren een evenwichtig foutcriterium ten aan zien van de
beide outputs te garanderen. In figuur 6.S zijn deze outputsignalen te zien, na looptijdcorreetie en
schaling. Voor de duidelijkheid is tevens het pulssignaal getekend, dat het moment van een
bruginzakking aangeeft. Deze bewerkte data wordt vervolgens gebruikt voor het schatten van de
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parameter dT.

" ~

, ,

"/: ..,

-2

-3 '-----_...L..-_-'-_----'--_---'-__'--_-'--_...J.-_-.L.._--'-_---'

o W ~ ro W 100 ~ ~ lro ~ ~

t in sec

Figuur 6.5 Geschaalde wanddikte en diameter, gecorrigeerd voor looptijden.
-- : pulssignaal. ------ : geschaaIde wanddikte.......: geschaalde diameter.

6.3 Schatten van de parameter dT

Voordat er over gegaan kan worden tot het schatten van een model, moet eerst de parameter dT
geoptimaliseerd worden. Wat wordt echter verstaan onder de optimale dTI De parameter dT is
optimaal, indien de hierbij horende foutfunctie minimaaI is. Deze foutfunctie wordt gevomld door
de 80m van de output-errors, in least-square zin, van het wanddikte- en diametemlodel, welke bij
deze dT worden geschat. De gradient van deze foutfunctie naar dT is niet analytisch te bepalen,
zodat voor optimalisatie gebruik moet worden gemaakt van hieIVoor geschikte optimalisatie
algoritmes, zoals de simplex methode. Hierbij wordt, uitgaande van een startwaarde van de
parameter, de foutfunctie berekend voor nabij gelegen parameterwaarden. De waarde, waaIVoor de
fout minimaaI is, wordt vervolgens gebruikt als nieuwe parameterwaarde, waama dit proces wordt
herbaald, totdat de vereiste nauwkeurigheid in de parameter behaald is.

De foutfunctie bestaat in dit geval uit verschillende stappen. Allereerst wordt er aan de hand van
de parameter dT, een massastroomsignaal gegenereerd, waama dit signaal "gedetrend" wordt met
hetzelfde filter, als welke voor de outputsignalen werd gebruikt. VeIVolgens wordt dit signaal
genormaliseerd en wordt er aan de hand van de gemeten outputs, die al gecorrigeerd zijn voor
looptijden, een model geschat. Voor de optimalisatie is het gewenst, dat dit schatten automatisch
gebeurt. Schanen met IPCOS vergt echter gebruikersinvoer, bij verschillende stappen in het
identificatieproces. De belangrijkste hiervan, is het ingeven van de geschane modelorde, welke
door de gebruiker bepaald wordt, aan de hand de singuliere waarden van de blok-Hankel matrix
van de geschane Markov-parameters [3]. Doordat deze orde gevoelig is voor veranderingen in dT,
is bet niet mogelijk deze tijdens optimalisatie als constant te beschouwen. Voor bet schanen van
een model worden daarom standaard identificatie routines gebruikt, die automatisch de beste
struetuur voor het te schanen model genereren [9]. Bij deze methode worden echter twee
afzonderlijke modellen voor de wanddikte en de diameter gebruikt, zodat er geen rekening wordt
gehouden met eventuele gezamenlijke polen van deze twee processen. Omdat het hier gaat om het
bepalen van dT, is dit echter geen groot probleem. De parameter dT kan namelijk, zoals in
paragraaf 4.2 is verteld, beschouwd worden als een maat voor de niet-lineariteit tussen de
repetitietijd van de bruggen en de amplitude van bet theoretische ingangsignaal van bet lineaire
model. Het geschane model hoeft daarom niet optimaaI te zijn, om een duidelijk verschil te kunnen
zien in de foutfunctie bij variatie van dT. In bijlage 2 is een listing gegeven van de matlab
implementatie van deze foutfunctie.
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Figuur 6.6 Som van de foutfuncties van de geschane modellen, als functie van de parameter
dT. a: dataset 1. b: dataset 2.

1110 10.5
dT in sec

9.5

992.------,.----,---,----,

991.5

991

989.5 '------'-------'----'----------'
9

990.5

990

Figuur 6.7 Uitvergroting van de foutfunctie voor dataset 1.

In figuur 6.6 is voor dataset 1 en dataset 2, de parameter dT uitgezet tegen de sam van de
gekwadrateerde output-enors van de, bij deze dT, geschatte modellen. Optirnalisatie van de
parameter dT, leven voor dataset 1 en dataset 2, een waarde van respectievelijk 10 en 8 seconden.
Door de lage sarnplefrequentie van 2 seconden, waannee het ingangsignaal gereconstrueerd wordt,
blijkt dT bij optimalisatie over het algemeen te itereren naar een geheel aantal samples. Bij een
geheel aantal samples voor dT, valt het moment, waarop de druk begint te dalen, namelijk precies
op een samplemoment, zodat deze overgang scherp gedefinieerd is. In figuur 6.7, waar voor dataset
1 de foutfunctie over kleinere intervallen is uitgerekend, is duidelijk te zien, dat het minimum
gevonden wordt op een geheel aantal samples.

Nadat uit het srneltvatdruksignaal, het pulssignaal gegenereerd is, kan aan de hand van de wjuist
bepaalde waarde voor dT, de druk op de diise worden gereconstrueerd. Het genereren van het
pulssignaal gebeun met de matlab-functie 'srn2pu_nc' en het reconstrueren van de druk met de
functie 'pu2dr-P01y'. De beschrijving van beide functies is terug te vinden in bij1age 2.

6.4 Modelschatting met behulp van IPCOS

Met het programma IPeOS, dat in matlab germplementeerd is, is het mogelijk een lineair model te
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schatten van een willekeurig proces [3] [10]. Rierbij wordt de gebruiker meegenomen langs aIle
stappen, die genomen moeten worden om informatie te verkrijgen, met betrekking tot de
verschillende eigenschappen van het proces (zoals niet-lineariteiten in de statische overdracht,
bandbreedte, grootste tijd constante, enz.). Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het
verkrijgen van een uiteindelijke dataset, die gebruikt lean worden voor het schatten van een lineair
model van bet proces. Op basis van dit geschatte model kan dan, tevens met IPeOS, een regelaar
voor bet proces ontworpen worden.

Voor het schatten van een model van het vonngeefproces met betreking tot de outputverstoringen,
wordt slechts gebruik gemaakt van een gedeelte van de hierboven beschreven onderdelen van
IPCOS. Omdat de dataset, die gebruikt wordt voor identificatie, volledig bepaald wordt door de
brugvonning in het smeltvat, zijn de eerst genoemde experimenten (stapresponties, staircase
experimenten en hoogfrequente ruis-excitaties) in dit geval overbodig. Tevens zal er geen gebruik
worden gemaakt van de mogelijkheid tot het ontwerpen van een regelaar, omdat het te schatten
model bedoeld is voor feed-forward regeling. Uitgaande van het gereeonstrueerde ingangsignaal en
de gemeten outputsignalen. die inmiddels al verwijderd zijn van trends, wordt na het corrigeren
voor looptijden, meteen overgegaan tot het schatten van een lineair model.

De outputsignalen worden aIlereerst gecorrigeerd voor looptijden. Oit is al eerder gedaan voor het
bepalen van de waarde van dT, echter nu worden de looptijden opnieuw bepaald, aan de hand van
het nu gebruikte ingangsignaal. Vervolgens wordt er een Finite Impulse Response (FIR) model
geschat, dat gebruik maakt van 50 Marlcov-parameters. Oit aantal resulteert bij een sampletijd van
2 seconden, voor een geschatte impulsrespontie van 100 seconden. Experimenteel is gebleken dat
dit aantal voldoende is voor het vinden van een goed model. Een Ideiner aantal Marlcov-parameters
leverde in het algemeen een slechter model.

Met behulp van deze geschatte FlR-data, wordt vervolgens de orde van het proces geschat (graad
van het minimale polynoom), en wordt er met behulp van het algoritme van Gerth een initieel
MPSSM-model (Minimal Polynomial Start Sequence of Markov-parameters) berekend [3]. Als
laatste wordt dit initi~le MPSSM-model dan "gefit" op de al eerder gebruikte schattingsdata. Ret zo
verk.regen model wordt tenslotte omgezet naar een state-space beschrijving en gevalideerd op een
andere dataset.

Voor dataset 1 en 2 werd op deze manier respectievelijk een 4c en een 3c orde (gereduceerd) model
gevonden. In figuur 6.8 en 6.9 is voor beide modellen de geschatte impulsresponsie weergegeven.
In de figuren 6.10 en 6.11 zijn voor dataset I, voor rowel de wanddikte als de diameter, de
gemeten en de gesimuleerde verstoring getekend voor de validatiedata. Bij het schanen van dit
model is gebruikt gemaakt van 500 samples (overeenkomend met 100 seconden), terwijl de
validatie gedaan is, over de hieropvolgende 633 samples. In de figuren 6.12 en 6.13 is de gemeten
verstoring samen met de simulatie fout uitgezet, zodat duidelijk de haalbare verstoringsreductie te
zien is. Voor dataset 2 zijn de validatieresultaten te zien in figuur 6.14 tot en met 6.17. In dit geval
werden er 260 samples gebruikt voor identificatie en 274 voor validatie.
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Figuur 6.8 Irnpulsresponsie van het lineaire model voor dataset I. a: wanddikte
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Figuur 6.9 Impulsresponsie van het lineaire model voor dataset 2. a: wanddikte
b: diameter
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Figuur 6.10 Validatieresultaten voor de wanddikte bij dataset I.
: gemeten wanddikte
: gesimuleerde wanddikte
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Figuur 6.11 Validatieresultaten voor de diameter bij dataset 1.
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Figuur 6.12 Validatieresultaten voor de wanddikte bij dataset 1.
: gemeten wanddikte
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Figuur 6.13 Validatieresultaten voor de diameter bij dataset 1.
: gemeten diameter
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Figuur 6.14 Validatieresultaten voor de wanddikte bij dataset 2.
: gemeten wanddikte
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Figuur 6.15 Validatieresultaten voor de diameter bij dataset 2.
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Figuur 6.16

Figuur 6.17

Tabe16.1
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Vermogen (variantie) van de gemeten verstoringen en de simulatiefout voor dataset
1 en 2.

cr dataset 1 wanddikte diameter
gemeten (out reductie (%) gemeten (out reductie (%)

identificatiedata 0,469 0,173 63 0,638 0,247 61
validatiedata 1,421 0,511 63 1,288 0,696 46
totale dataset 1,000 0,362 63 1,000 0,497 50

cr dataset 2 wanddikte diameter
gemeten (out reductie (%) gemeten (out reductie (%)

identificatiedata 0,821 0,389 52 1,082 0,178 83
validatiedata 1,173 0,832 29 0,927 0,426 54
totale dataset 1,000 0,616 38 1,000 0,306 69

In tabel 6.1 is voor beide modellen het vennogen van de oorspronkelijke (gemeten) verstoringen
aangegeven, met daamaast het vennogen van de fout in de simulatie (gemeten verstoring minus de
gesimuleerde verstoring) en de reductie, die hiennee behaald wordt. De gemeten verstoringen zijn
hierbij genormaliseerd op een vennogen van I, over de totale dataset gemeten, dus over
identificatiedata en validatiedata. Het vennogen (variantie) van een gesampled signaal x, wordt
aangegeven met 0/ en is gedefmieerd als in 6.6.
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6.6

Over het algemeen is duidelijk te zien, dat rowel voor de wanddikte als voor de diameter, de
verstoringen bij de validatiedata minder goed gesimuleerd worden. Oit kan verldaard worden door
het feit, dat de repetitiefrequentie van de bruggen bij de validatiedata, niet gelijk is aan de
repetitiefrequentie bij de data waarop het model geschat is. Er blijft echter in ieder geval sprake
van een gemiddelde reductie van het vermogen van de wanddikte- en diameterverstoring, van
respectievelijk 63 en 50 procent voor dataset 1 en 38 en 69 procent voor dataset 2.
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7. Evaluatie van het model
In de vorige hoofdstukken is gebleken, dat met behulp van het gerdentificeerde model, een redelijk
goede voorspelling te geven is van de verstoringen, ten gevolge van brugvonning in het smeltvat
Het lineaire gedeelte van dit model maakt gebruik van een gereconstrneerde grootheid van het
proces, de druk op de diise. Oit signaal bezit zelf al in sterke mate de grondfrequentie van de
verstoringen (repetitiefrequentie van de bruggen). Hiermee wordt voorkomen, dat tijdens de
identificatie, eigenfrequenties aan het lineaire model worden toegekend, die horen bij de
repetitiefrequentie van de bruggen bij de schattingsdata. Hierdoor zou het model namelijk sterk
afhankelijk worden van deze repetitiefrequentie, waardoor er bij een andere repetitiefrequentie geen
goede simulaties mogelijk zijn. In dit geval echter, voIgt de grondfrequentie van het ingangsignaal,
ten aIle tijde de repetitiefrequentie van de bruggen en kan het lineaire model beschouwd worden
a1s een laagdoorlaatfilter.

Oit laatste geeft tevens de beperkingen van het model aan. Bij de simulatie wordt namelijk vooral
de grondfrequentie van de verstoringen gesimuleerd en is de "fit" voor hogere en lagere frequenties
minder goed. Oit is duidelijk te zien aan de hand van figuur 7.1, waar voor de gemeten
verstoringen en voor de fout in de simulatie, het frequentiespeetrum van het gereconstrueerde
ingangsignaal bij dataset 1 is uitgezet
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Figuur 7.1 Frequentiespectrum van de gemeten verstoringen (dataset 1).
Frequentiespectrum van de fout in de simulatie.

a: wanddikte, b: diameter.

Hierin is duidelijk te zien dat een goede compensatie van de verstoringen vooral mogelijk is, voor
frequenties van ongeveer 0,025Hz. Oit komt overeen met een periodetijd van 40 secondeD, wat ook
de repetitietijd is van de verstoringen tijdens de identificatie. Tijdens de validatie verschuift deze
repetitietijd naar 70 seconden. Uit tabel 6.1 blijkt dat dan de simulaties minder goed worden, wat
ook te zien is in het frequentiespectrum. Frequenties, die horen bij een periode van 70 seconden
(ongeveer 0,014 Hz), zijn in het fout-signaal nog sterk vertegenwoordigd, zij het in mindere mate,
dan in de oorspronkelijke verstoringen.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het geRtentificeerde model niet onathankelijk is van de
repetitiefrequentie van de bruggen. Ook blijkt uit de validaties bij dataset 2, dat de outputsignalen
plotselinge veranderingen vertonen, die niet direct met behulp van het gereconstrneerde druksignaal
verklaard kunnen worden. Een mogelijk reden hieIVoor, zou gevonden kunnen worden in de
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aanname dat de parameter dT, die staat voor de tijd, waarin er tijdelijk geen brug wordt
opgebouwd, constant is. Ret is aannemelijk, dat deze tijd chaotisch verdeeld is, en dus per brug
kan vari~ren. Om infonnatie over dit chaotische gedrag in het model onder te brengen, is het
noodzakelijk, om bet smeltvatdruksignaal, en de beide outputsignalen, met een hogere
samplefrequentie beschikbaar te hebben. Mogelijk kan de tijd dT dan bepaald worden aan de hand
van de amplitude van de puIs in het smeltvatdruksignaal. Deze amplitude is namelijk een maat
voor de "sterkte" van de brug en dus voor de tijd T-dT, waarin de brug zich heeft opgebouwd. Met
behulp van de tijd T, die nu a1s (een soort discrete) toestand gebruikt wordt in het model, is dan
eenvoudig de tijd dT te berekenen. Op deze manier wordt de model-parameter dT, dus
"gepromoveerd" tot een model-toestand, die afhankelijk is van de input

Om de amplitude van de pieken in de smeltvatdruk te kunnen meten, is bet echter weI vereist dat
deze drok niet, of alleen zeer laag frequent geregeld wordt, zodat de pieken niet worden
weggeregeld. Ondanks het feit, dat er dergelijke data beschikbaar was, is het boven gestelde
wegens tijdgebrek niet verder onderzocht. Verder onderzoek hiemaar is echter weI aan te bevelen.

Verder viel tijdens de identificatie op, dat het moeilijk is, een duidelijke orde voor het lineaire
model aan te geven. Oit kan tevens het gevolg zijn van het feit dat de parameter dT, in
werkelijkheid niet constant is, waardoor het gereconstrueerde ingangsignaal niet precies hoort bij
de gemeten outputverstoringen. In het algemeen blijkt een boger geschatte model orde te resulteren
in een betere fit over de identificatiedata, maar een slechtere fit bij validatie. Door een te hoge orde
wordt het model namelijk te veel geschat op de identificatiedata. Oit laatste is uiteraard de essentie
van het identificeren, maar levert in dit geval, waarbij het ingangsignaal slechts een gedeelte van
de dynamica exciteert, een "te goede fit" op. Doordat de waarde van de data beperkt is, is het
daarom verstandiger om tevens de modelorde, die in zekere zin een grens geeft aan de
nauwkeurigheid waannee het model gedentificeerd wordt, te beperken.

Ret afgeleide model is (nog) niet direct te gebruiken voor feed-forward compensatie bij het
buisglas produktieproces. Ret is tenslotte niet robuust voor een vari~rende repetitietijd van de
bruggen. Deze robuustheid is wellicht te verbeteren door het hierboven voorgesteld onderzoek naar
het verband tussen de tijd dT en de amplitude van de puIsen in het smeltvatdruksignaal. Oaamaast
is het noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre veranderingen in de setpoints, het model
bei'nvloeden. Waarschijnlijk zal er een ander lineair model voor bet vonngeefproces moeten
worden geschat, indien de maten van de geproduceerde buis veranderen. Bij een verticale
verstelling van de doornstang, of bij het gebruik van een ander soort doornstang, zullen de
looptijden van het model moeten worden aangepast. Tevens zouden experimenten moeten
uitwijzen, of het noodzakelijk is, voor elke oven een apart model te identificeren. Tenslotte dient er
rekening mee gehouden te worden, dat het voor kan komen, dat de brugvorming in het smeltvat
tijdelijk ophoudt. De doorstroming van het zand is dan tijdelijk zeer goed, waardoor de massa
uitstroom sterk toeneemt [2]. Gedurende deze tijd zijn er dan ook geen pieken in het
smeltvatdroksignaal te zien. Indien er geen beveiligingen in het model worden aangebracht, zou het
gereconstrueerde ingangsignaal bij de eerst volgende gedetecteerde pielc. zeer sterk negatief worden
en is dit signaal niet meer representatief voor de druk op de duse. In dit geval moet de feed
forward compensatie tijdelijk worden uitgeschakeld.
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8. Concillsies
Voor het voorspellen van de te verwachte verstoringen, veroorzaakt door brugvonning in het
smeltvat van het buisglas produktieproces, is een model ontwikkeld. Oit model is opgesplitst in een
(niet-lineair) synthese gedeelte, een lineair gedeelte zonder dynamica, en een lineair dynamisch
gedeelte. De eerste twee gedeelten zijn zoveel mogelijk vanuit de bijbehorende fysica afgeleid,
terwijl het dynamisch gedeelte, dat een beschrijving geeft van het vormgeefproces van de glasbuis,
voIgt uit een black-box benadering, waarbij identificeerd is op basis van gemeten procesdata.
Doordat het dynamisch model gebruik maakt van een gesynthetiseerd ingangsignaal, heeft het
totale model een niet-lineair karakter gekregen.

Naast de parameters van het dynamisch model, bezit het totale model ~n extra parameter, horende
bij het synthese gedeelte. Met behulp van deze parameter en de tijdstippen waarop er een
bruginzakking plaatsvindt, die uit OOt smeltvatdruksignaal kunnen worden afgeleid, wordt er een
fysische grootheid van OOt proces, de druk op de uitstroomopening van het smeltvat,
gereconstrueerd en vervolgens gebruikt als ingangsignaal voor het dynamisch model. Nadat deze
parameter voor een bepaalde dataset geoptimaliseerd is, is het mogelijk voor deze dataset een
lineair dynamisch model te identificeren. Het gemiddelde vermogen van de simulatiefout van het
totale model, bedraagt dan, afhankelijk van de buismaat waarbij er geidentificeerd wordt, maximaal
62 en 50 procent van OOt vermogen van de oorspronkelijke verstoringen, voor respectieveliJ"k de
wanddikte en de diameter. Oit betekent, indien dit model in een feed-forward regeling gebruikt zou
worden, een maximaal haalbare reductie in het vermogen van de verstoringen van minimaal 38 en
50 procent voor de wanddikte en de diameter.

Doordat de grondfrequentie van het gesynthetiseerde signaal altijd de repetitiefrequentie van de
bruggen voIgt, heeft het dynamisch model in zekere zin slechts een filterende werking. Hierdoor
zijn de simulatiefouten. bij een veranderende repetitiefrequentie van de bruggen, zodanig, dat er in
het algemeen altijd sprake is van een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke verstoringen.
De simulaties blijken in dit geval echter niet optimaal. Dit zou mogelijk verbeterd lrunnen worden,
indien meer informatie uit OOt smeltvatdruksignaal gebruikt zou worden voor de synthese van de
druk op de uitstroomopening. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat er hogerfrequent gesampled
wordt, en dat deze smeltvatdruk tijdens een nonnale procesgang niet, of alleen voor zeer lage
frequenties wordt geregeld. Oit is een onderwerp voor eventueel verder onderzoek.
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10. Lijst van gebruikte symbolen
symbool omschrijving eenheid

Tl

dTj

A.
Bj

't",

'tw
u(k)
y(k)

'l'u)'
't1

~

h
t

Mwt
Fm

Tmu.
Vwt
p
A
g
V

Fd

~

va
R
y(z.t)
p
11
z
Vz
r
F(y)
~M

Ym
Ylh
Ytr
Om
~

detr(x)
cTx

N

: tijd tussen twee bruginzakkingen
: tijd. waarin de druk op de dOse constant blijft
: amplitude van de i-de smeltvatdrukpuls
: top-top amplitude van de i-de outputverstoring
: looptijd van bet model
: werkelijke looptijd van het proces
: k-de sample van het ingangsignaal
: k-de sample van het uitgangsignaal
: kruiscorrelatie tussen u en Y
: looptijd van smeltvatdrukpulsen naar vonngeefproces
: looptijd van vormgeefproces naar sensoren
: hoogte van het glasbad in het smeltvat
: tijd
: maximale glasmassa die de oven uitstroomt. zonder te worden aangevuld
: massstroom uit de oven
: maximale repetitietijd van de bruggen
: maximale volume dat de oven uitstroomt. zonder te worden aangevuld
: dichtheid van bet glas
: oppervlakte van een horizontale doorsnede van het smeltvat
: valversnelling
: snelheid waarmee het glas de oven uitstroomt
: volumestroom door de dOse
: contracti~fficient
: gemiddedlde snelheid van het glas op de doomstang. in de z-richting
: straal van de doomstang
: straal van de glasmantel op de doornstang
: druk
: viscositeit van het glas
: afstand vanaf de onderkant van het smeltvat
: snelheid van het glas in de z-richting
: afstand tot de hartlijn van de doornstang
: Massastroom langs de doornstang. als functie van de glasdikte Y
: massaverandering in een ringvonnig glaselement
: gemeten uitgangsignaal
: theoretische responsie van het uitgangsignaal
: aanwezige trend op het uitgangsignaal
: gebruikt ingangsignaal
: theoretisch gereconstrueerd ingangsignaal
: trend-geconigeerde versie van x
: variantie (vennogen) van het signaal x
: aantal samples waaruit de data bestaat
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Bijlage 1. Gegevens van dataset 1 en 2.

Dataset 1

nominale wanddikte : onbekend
nominale diameter : onbekend
nominale treksnelheid : onbekend
nominale hamdruk : onbekend
nominale massastroom : 27 kg/uur
glasSooIt : 300

sampletijd : 2 sec
oversamplefactor : 1
totaal aantal samples : 1250
aantal samples na oversampling : 1250

geschatte looptijd wanddikte : 234 sec
geschane looptijd diameter : 230 sec

aantal samples voor identificatie : 500
aantal samples voor validatie : 633

Dataset 2

nominale wanddikte : 17,60 mm
nominale diameter : 1,55 rom
nominale treksnelheid :2,4 m/min
nominale harndruk : 16,1 mm~O

nominale massastroom : 27 kg/uur
glassooIt : 300

sampletijd : 0,25 sec
oversamplefactor : 8
totaal aantal samples : 5000
aantal samples na oversampling : 625

geschatte looptijd wanddikte : 182 sec
geschatte looptijd diameter : 168 sec

aantal samples voor identificatie : 260
aantal samples voor validatie : 274



Bijlage 2. Listing van de gebrllikte matlab-fllncties.

fout dubbel.m

% f=fouCdubbel(dT,puls,ymes_dik,ymes_dia,n_max,poles,dummy);
%
% berekent de druk, detrend deze mbv poles en dummy, en schat veIVolgens
% twee modellen met een maximale orde van n_max op basis van deze druk en
% de gemeten outputs ymes_dik en ymes_dia. f bevat de som van de rms-enors
% van de twee modellen.
%
% calculates the pressure on the duse, detrends it with the filter with
% poles at 'poles' and estimates two models with maximum order of 'n_max'
% by using the measured outputs 'ymes_dik' and 'ymes_dia'. The sum of the
% rms-errors of both models is returned in 'f'.
%

function [fJ=fouCdubbel(dT,puls,ymes_dik,ymes_dia,n_max,poles,dummy);

if dT<O f=le38;
else

druk=pu2dr...,poly(puls,dT,1);
decdruk=druk-trendc(druk,poles,dummy);

druk=decdruk(l :length(ymes_dik));
norm_druk=druk/std(druk);

z_dik.=[ymes_dik.,norm_druk];
V=arxstruc(z_dik.,z_dik,struc(1:n_max,1:n_max,1));
nn_dik=selstruc(V,0);
th_dik.=arx(z_dik,nn_dik);
y_dik=idsim(z_dik(: ,2),th_dik);
e_dik=z_dik(:,1)-y_dik.;

druk=decdruk(l :length(ymes_dia));
norm_druk=druk/std(druk);

z_dia=[ymes_dia,norm_druk];
V=arxstruc(z_dia,z_dia,struc(l :4,1:4,1));
nn_dia=selstruc(V,O);
th_dia=arx(z_dia,nn_dia);
y_dia=idsim(z_dia(:,2),th_dia);
e_dia=z_dia(:,1)-y_dia;

f = sum(e_dik:"2) + sum(e_dia.1\2);
end;



% 'event=sm2pu_nc(smeltvatdruk,slewrate)'
%
% genereen een array met lengte van 'length(smeltvatdruk)' dat een puIs
% bevat op de plaatsen waar bet smeltvatdruk-signaal sneller stijgt dan
% 'slewrate' mmH20 per sample, en '0' op de overige plaatsen. De hoogte
% van de puIs wordt bepaald door de tijd tussen de pulsen.
%
% generates an array of length 'length(smeltvatdruk)', that contains a
% peak. on places where the smeltvatdruk-signal increases more than
% 'slewrate' per sample and zeros elsewhere. The amplitude of the peak
% is determined by the time between this and the last peak.
%

function [puls]=sm2pu_nc(smeltvatdruk,slewrate);
puls=zeros(smeltvatdruk);
bridge_deteeted=O;
old-puIs-P05= I;
for i=l:(length(smeltvatdruk)-l)

if (smeltvatdruk(i+1)-smeltvatdruk(i»slewrate)
if bridge_detected==O

puIs(i)=i-old-pWs-POs;
bridge_detected=1;
old-puls-POs=i;

end
else bridge_deteeted=O;
end

end



pu2drJXlly.m

% '[druk]=pu2dr-POly(puls,p,beta)'
%
% genereen een array 'druk' met lengte 'length(puls)' dat het
% a.d.h. van 'puIs' gereconstrueerde druksignaal bevat.
% Oit druk.-signaal begint lineair met helling 'beta' Pals te dalen
% T seconden na de vorige brugdoorzakking (event(i)=l), waarbij
% T = p(n) + p(n-l)*(i-old...,puls-POs) + p(n-2)*.. +p(l)*(i-old_puls-POs)An
% tot het moment van deze bruginzakking. Verder is dit signaal nul.
%
% genarates an array 'druk' of length 'length(puls)', that contains
% the druk-signal, reconstructed by the puls-signal.
% This druk-signal starts to decrease linearly with slewrate 'beta',
% T seconds after the last broke-down of an arch (puls(i»O), where
% T = p(n) + p(n-l)*(i-old...,puls-POs) + p(n-2)*..P(I)*(i-old_puls-POs)An.
% The druk-signal returns to zeros at the moment of the puls.
%

function [druk]=pu2dr-POly(puls,p,beta);
l=length(puls);
druk=zeros(puls);
old...,puls-POs=1;
for i=l:l
if (Puls(i»O)

T=polyval(p,2*(i-old...,puls-POs»;
dT=2*(i-old...,puIs-POs)-T;
for j=l:floor(dT/2)

druk(i-j,l )=druk(i-j, I)-(beta*(dT-2*j»;
end
old...,puls-POs=i;

end
end
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