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A.l 

A S'l'RIPPEN MET BEHULP VAN KOPPELM.A'l'RICES EN DE METHODE. VAN SHAH 

In het eerste gedeelte van deze appendix wordt overeenkomst en ver

schil aangedu1d tussen de onzekerheidsdoorgave m.b.v. koppelmatrices 

en de methode, die Shah [11] toepast om de interactie tussen deel

processen in rekening te brengen. Daarna worden de uitdrukkingen 

voor de onzekerheidevoortplanting voor ons geval afgeleid. 

Het strippen m.b.v. koppelmatrices illustreren we met een eenvoudig 

voorbeeld. Beschouw het volgende eerste-orde systeem: 

= a z + a z + 21 l,k-1 22 2,k-l e2,k 
(A.l) 

, De systeemmatrix A heeft de volgende vorm: 
A= [--:~~--~-a-22) 

Deze matrix splitsen we in een gestripte systeemmatrix A- en een 
. + koppelmatr1x A ; 

en 

De schattingsfoutcovariantiematrix Pk-l heeft in het algemeen de 

volgende vorm: 

P - ( pll,k-1 
k-1 -

p 
2l,k-l 

:l2,k-l) 

22,k-l 

Volgens formule (3.18) wordt Pk in het gestripte filter als volgt 

berekend (er is geen looptijd aanwezig): 

(A.2) 



A.2· 

In ons geval (A.l) komt er dan: 

Pk = f aibl,k-11 a~2p 22,k_J + r -kPll,k-J + Ek 

Hieruit blijkt, dat de onzekerheid in z 1 ( P 1 ) dus ook in 2 
2,k 22,k ' 2,k' 

wordt opgehoogd via koppelterm a 21 met een term, die de onzekerheid 

in zl,k-l bevat. In dit gestripte filter geldt dus: 

Hierin betekent t.o. 11 totaal ontkoppeld", dus zonder het gebruik van de 
. + koppelmatr1x A • 

In de methode, die Shah toepast om de interactie tussen de diverse 

procesdelen in rekening te brengen in het totaal ontkoppelde filter, 

wordt de koppelterm a 21zl,k-l in (A.l) als extra procesruäs gezien. 

Shah werkt (A.l) om tot: 

zl k = 8 llzl,k-l + bluk-1 + el k , 
' 

+ a2lzl,k-l + * z2,k = a22z2,k-l e2,k 
(A.5) 

met: ~ 
a2l(zl,k-l zl,k-1) e2,k = e2,k - - (A.6) 

Shah toont aan, dat e;,k bij benadering als witte ruis opgevat kan 

worden. Wanneer zl,k-l bekend is, kunnen we voor de voorspelling van 

z
2 

schri.jven: 

Voor de fout in deze extrapolatie geldt: 

z1 -
2,k * z2,k = a22(z2,k-l - z2,k-l) - e2,k 

Uit de definitie van Pk_ (2.12) volgt dan: 

(.A.?) 

(A.8) 



2 j(--

P2_2,k = a22p22,k-l + E22,k (A.9) 

if-
E22,k 

a2 P hierin is: E22,k = + 
21 11,k-l 

(A.lO) 

zodat: P2_2 ,k 
2 2 + E = a22p22,k-l + 

a2lpll,k-l 22,k 
(A.ll) 

Door (A.ll) met (A.4) te vergelijkingen, blijkt, dat deze methode 

van Shah tot dezelfde uitdrukkingen leidt, als de methode van de 

koppelmatrices. 

We zullen nu de formules opstellen, die de onzekerheidsvoortplanting 

verzorgen in het gestripte Kalmanfilter voor het derde-orde model 

met ''n looptijd, eerst de bijdrage tot (P~)t.o. via koppelmatrix 
+ 

Fl,k' daarna via Fo,k• 

De matrix F1 k bevat één term 

' 
ongelijk aan nul: (Fl,k)6

4 
= 1. 

Daarom zal ook de matrix Vk = 
aan nul bevatten: 

F 1 kpk 'Î• FÎ k slechts één term ongelijk 
, - d , 

zodat: 

Door de speciale structuur van F;,k 

- slechts drie elementen ongelijk 

aan nul, zie figuur A.l - zien de 

uitdrukkingen voor de onzekerheids-
+ doorgave via FO,k er hetzelfde uit 

als (A.l2). Als voorbeeld bespreken 

we de bijdrage tot de onzekerheid in 

11 CP
44

> d.m.v. de onzekerheid in 

1o (Pll). 

/ 

x 

(A.l2) 

(A.l3) 

x 

x 

Figuur A.l: de+structuur van 
koppelmatrix F0 1 

'l~ 



De matrix S = F+ P F+T bevat drie termen, waarvan er êin luidt· k O,k k-1 O,k - · · 

zodat: 

Samenvattend geven we de formules voor de onzekerheidsdoorgave 

in het gestripte filter via de koppelmatrices: 

P'44,k = <P44,k)t.o. + <x3,k-1)
2
Pll,k-l 

P'66,k = (Pl6,k)t.o. + p44,k-1d 

P'99,k = (P~9,k)t.o. + (x8,k-1)
2
P66,k-l 

Pl212,k = (Pl212,k>t.o. + (xll,k-1)
2
P99,k-l 

Hierin betekent t.o. "totaal ontkoppeld". 

(/\.15) 

(A.l5) 

(A.l3) 

(A.l6) 

(11.17) 



B PARAMETERS VAN HET DISCRETE PROCESMODEL 

Deze appendix bevat de analytische uitdrukkingen voor de discr0te 

parameters in het procesmodel. Aan de hand van enkele figuren wordt 

een indruk gegeven van het verschil in responsies tussen proc~smouol 

en filtermodel. Vervolgens worden de gebruikte omreken-formuloc opge

steld; hiermee kumten de schattingen voor de continue parameturwaë;~rden 

uit de corresponderende discrete waorden berekend worden. Tenslotte 

volgt de structuur van de meetmatrix Mk. 

liet beschouwde discrete procesmodel kan als volgt geschreven worden: 

(B.l) 

De uitdrukkingen van de niet-nul elementen van de matrices A en A' 

en de vectoren b en b 1 worden afgeleid in lit [15] en luiden als volgt: 

a11 = exp(- .6 ti"C" w) 

a31 = JA 1C1 (exp(-L1ti"Cw)-exp(-fltlr 1 )) 

a-~= exp(-Ótlr 1 ) 
.);) 

a41 = r lf'2(Dl exp(-t1 ti"C w) + Ct WI-e 1D2exp(-6 ti-c 1) ·1-

+ (t" wl-c 2n3exp(-Lltlt: 2 ) 

a 4 3 
= j-t- 2 ( c 

3 
exp ( - L1 tI 1::" 1 ) + ( "C 1 I "C 2 ) c LJ exp (-~ tI -c 2 ) ) 

a
44 

= exp(- Ll t/"C 2 ) 

CB.2) 

(B.3) 

( B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

(B.7) 

( B.8) 

( B. 9) 

b' 
3 = h-wjv1 Cl-C 1exp(-.1t/L"w)-c2exp(-~t/C 1 )) (BlolO) 

b• 
4 = f..-w r 1r 2 (1-D1 exp(-/J. t/r w)-D2 exp(-Ll tl t"" 1 )-D3exp(-Ll tlt; 2)) 

(B.ll) 



- ~0 

hierin zijn: 

cl = 
'tw 

T vr- "Ct. 

c3 
t, 

= 
"t.t - "t 2. 

Dl = -ct. 
(rw- r, )(rw-- t".t) 

D ::: tt 
2 lt1-Tw-)Lt1- r.z-) 

D3 = ti. 
ltJ.- Lc.s) (t.~~- tl) 

In het filtermodel zijn de termen 

a41 , b~ en b4 verwaarloosd; deze 

zijn relatief erg klein, zie tabel 

3.1 en gelijk aan nul, wanneer de 

e-machten in hun analytische uit

drukkingen in 1e-orde benaderd 

worden. Figuren B.l, B.2 en B.3 

geven een ind:::-uk van het verschil 

in responsie van z
4

,k voor het 

procesmodel en het filtermodel; 

de gebruikte modelparameters zijn 

vermeld in tabel 3.1. 
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Wanneer niet de discrete, mavr de continue waarden van de modelpara

meters van belang zijn, kunnen deze met omrekenformules uit de discrete 

waarden berekend worden. In dit verslag zijn in paragraaf 4.~ on 

hoofdstuk 6 onderstaande omrekenformules gebruikt: 

1\ 

- L\ t/log( all) tw = ( B.l2) 
1'\ A ~ 

?-w = bl "[ w/ IJ. t (B.13) 

" - ~ t/log( a.
33

) 'Cl = (B.llJ.) 
A /1. 

fvl = 8.31 t 1/ó t (B.l?) 
A -fl. t/log( a.

44
) (B.l6) 'C2 = 

"' 
1\ 

(B.l'l) J.1v2 = 8.43 t 2/i) t 

Formules (B.l2), (B.lLJ) en ( B.l6) kunnen rechtstreeks worden verkregen 

uit respectievelijk (B.2), (B.4) en (B.?). De uitdrukkingen voor de 

versterkingsfactoren Jvw'~l en ~2 zijn verkregen door (B.9), (B.3) 

en (B.6) in eerste-orde te benaderen• exp(x)zl+x. Deze benadering 

is des te beter, naarmate de discretisatietijd kleiner is. 

De meetmatrix 

Terwijl de systeemvergelijkingen niet-lineair zijn, blijven de meet

vergelijkingen lineair (2.3). Meetmatrix ~ (5xl2) is constant in de 

tijd en heeft de volgende vorm, zie figuur B.4. 

0 0 
0 0 

Figuur B.4: De vorm van de 
meetmatrix Hk. 



C.l 

C Hl~T OPNEMEN VAN HET INGANGSSIGNAAL IN DJ.: 'l'OE~'l'ANDSVECTOR 

Wanneer we het ingautssignaal willen cpnomen in de toestandsvector ~' 

kunnen we bijvoorbeeld definiëren: 

(C.1) 

Een bezwaar van dit model voor het ingangssi~naal is, dat er geen 

driftverschijnselen mee kunnen worden beschreven. Fen andere definitie, 

die dit bezwaar niet heeft,is: 

ó 
zO,k = zo,k-1 + uk -uk-1 + 8 o,k 

Door deze definitie geldt: 
k 

zO,k == uk + L 
m=O 

e o,m 

(C.2) 

(C.3) 

Uit formule (C.3) blijkt, dat ook aan definitie (C.2) een nadeel 

kleeft: immers de invloed van de ten tijde tk:::O aanwezige procesruis 

is op tk=k t (k~O) nog net zo groot als op tk=O, zodat de variantie 

van z per tijdstap met een bedrag ~2 (de variantie van d& procesruis) O,k e 
toeneemt. Er geldt: 

lim ) 
k--'lc:O var(zO,k = 00 ( C. L: ) 

Omdat de onzekerheid in dit model op de duur oneindig groot wordt, 

vertrouwt het filter voor de schatting van z 0 op den duur volledig 

op de meting van het ingangssignaal. Een filter heeft echter ten doel 

de door meting bekende waarde van een grootheid te verscherpen op basis 

van de modelstructuur, waarmee geprobeerd wordt het gedrag van die 

grootheid te beschrijven. Omdat voorspellingen op basis van model 

(C.3) op den duur niet meer gebruikt worden, zullen we een nieuw model 

voor het ingangssignaal definiëren: 

4 
zO,k = ç.rzO,k-1 + uk - 8 ruk-l + eo,i-:: 

hierin is 0 ~a ~ 1, bijvoorbeeld ar=0.9. ,r 

'(C.5) 



c.~ 

k k-m 
zO,k = uk + z. a e 

m=O r o,m (C.6) nu geldt: 

zodat: lim ) 
1 

o-2 k.-, co var(zO,k = 2 (ar;él) 
1 e - a 

(C.?) 

r 

In dit model voor het ingangssignaal blijft de modelonzekerheid begrensd, 

terwijl ook driftverschijnselen met dit model beschreven kunnon word~n. 

Zowel definitie (C.l) als (C.2) zijn bijzondere gevallen van definitie 

(C.5). 



D.l 

D EEN NOTATIE PROBLE:EM 

Deze appendix bevat een poging duidelijkheid te brengenjn de notvtie 

van de tijdindex v~n de sturing in ~y~teembeschrijvingen. 

Beschouw de volgende eenvoudige systeemvergelijkingen: 

ofwel, in vectornotatie: 

+ e 
2,k 

( D.l) 

(D.2) 

Wanneer we het ingangssignaal willen opnemen in de toestandsvector 

via definitie (C.l): z 0 ,k ~uk+ eO,k' dan worden de modelvergelijkingen 

(D.l) uitgebreid tot: 

(D .. .3) 

ofwel, in vectornotatie: 

CD.4) 

In tegenstelling tot de systeemmatrix A in (D.2), is A~ een 3x3 matrix. 

Op het eerste gezicht suggereert (D.~), dat het systeemgedrag reeds op 

t=tk bepaald wordt uk. Dit is echter slechts schi.jn: de vergelijking 

voor z 1 ,k in (D.3) laat zien, dat het systeemgedrag op t=tk via zO,k-l 

bepaald wordt door uk-l 

Net als (D.4) is ook formule (3.14) een combinatie van een sys

teembeschrijving en een definitie. Terwijl het voorkomen van u
1 

in 
.\. 

(3.14) erop wijst, dat het ingangssignaal via een definitie is opgenomen 

in de toestandsvector, wijst het voorkomen van uk-l op de aard van de

finitie, zie appendix C. De vierde vergelijking van de set (3.13) laat 
e zien, dat de uitgang van de eerste l -orde op t=tk o.a. afhangt van de 

sturing op tijdstip tk-l en niet van de sturing op tijdstip tk! 



E DB LOOP'l'IJDK}(UISTBHMEN 

In deze appendix worden de u.itdrukh.ingen voor de jn 11.4•? be::.>proLcn 

looptijdkruistermen opgesteld. We zullen de volgende notat.ie ,:uG!·uik~n: 

"' ~k ::: !k - ~k en 
rJ 
x' = x• x -k -k - -k 

Uitgaande van modelvergelijking (3.14), geldt voor de apriori 
,-...) 

schattingsfout ~k: 

Nt (" ... ) f( ) 
~k = ! ~k-l'xk-Td'uk-l'uk - - !k-l'~k-Td'uk-l'uk (E.l) 

Met behulp van de Jacobianan, die in dit niet-lineaire geval als 

benadering voor de systeemmatrices geintroduceerd zijn (3.15), kunLen 
,..,; 

we ~k als volgt benaderen: 

,-...) 

x'~ 
-k 

tV tV 
f' x. + F x ... 
o,k-K-1 l,k-k-Td 

Volgens definitie (2.12) geldt dan voor Pk: 

pl~ = FO,kpk-lF~,k + Fl,kpk-'Î'dFi,k + Kk 

met: Kk = FO,.k tf!k-1!~-TdlFi,k + Fl,k t[~k-~,d~~-lJ 

K1 bevat de looptijdkruistermen. De matrices E[~k 1xkT ;r ] en 

( E.4) 

!{ V ovT - - - - d 
t[~k~d!k-J zijn symmetrisch. We veronderstellen, dat deze matrices 

in principe helemaal gevuld zijn. 

Omdat de matrix Fl,k slechts één element ongelijk aan nul bevat -

(F1 ,k) 64:::1 -, leveren de beide looptijdkruistermen in (E.4) bij het 

uitwerken slechts éé.J. kolom resp. :rij op in de kruistermmatrix Kk, zie 

figuur E.l. Wanneer we al deze kruistermen meunemen, lopen de filter

matrices Pk' Pk en Wk helemaal vol. We kunnen de structuur van de 

gestripte matrices, zie figuren 3.5 en 3.8 handhaven, door alleen de 

kruistermen binnen het looptijdenkader mee te nemen, zie figuur E.2. 



I" x 
x 
x 
x 
x x 

x x x x x x x x x x x x x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

J 

Figuur E.2: Bijdragen Figuur E.l: Bijdragen 

tot Pk ten gevolge van 

de looptijdkruistermen 

tot gestripte Pk_ ten gevolge 

van de looptijdkruiatermen. 

De matrixverme:m.igvuldigingen, die nodig zijn om 1~ te berekenen, 

kunnen vrij eenvoudig worden uitgeschreven, omdat matrix F
1 

k nagenoeg 

' leeg is. Voor de drie looptijdkruistermen in figuur E.2 vinden we dan: 

K56,k = (Fo,k)55C[[~k-l!~-Td])5~(Fi,k)~6 

K65,k = (Fl,k)64 <EC~k-Td!k-1] )45(F~,k)55 

K66,k = (FO~k)65<E~k-l~;-Td1)54<Fi,k)46 + 

+ (Fl,k)64ct[!k-Td~~-l])45CF~,k)56 

Uitwerken levert: 

~·1 
In paragraaf staat een uitdrukking voor de afgeleide in (E.8). 

(E.5) 

(E.5) 

(E.6) 

(E.7) 

(E.8) 

I 



F DOCUMENTATIE VAN DE METINGEN 

~'Je hebben 39 meetseries van elk één uur aan het proefproces opgenowcn. 

l· r werden elk sampletijdstip ll grootheden, nl. 'l' , 
0 

H1 , Hu' 'l'l' T2 , T3 en Tu' met (zie ook figuur 3.1) 

T
0 

omgevingstemperatuur 

T ·r ·~ · Q ki' ViU' \-y (l' "Wi' 

rrki: temperatuur van het inkomende koude wuter 

T temperatuur van het uittredende warme water, dat de koud-wu 
waterstroom verwarmd heeft. 

Qki: de koudwaterstroom 

Qwi: de warmwaterstroom 

H
1 

de hoogte in het bovenste vat 

H de hoogte in het onderste vat 
u 

'l' de temperatuur van Qk. na de warmtewisselaar 1 .1 

T2 de temperatuur van Qki na de transportleiding 

T
3 

een temperatuur in het bovenste vat 

T de temperatuur in het onderste vat 
u 

De meetwaarden zijn in deze volgorde op disk vastgelegd in 11 woorden 

tellende records. In verband met de capaciteit van de disk zijn de 

eerste vijf minuten van elke meetserie elke seconde meetwaarden binnen

gehaald, de volgende 55 minuten elke twee seconden. Het eerste record 

van elke file, waarin een meetserie is opgeslagen, bevat een code, die 

achtereenvolgens aangeeft: de datum, waarop de meting is verricht, de 

werkpuntsinstelling (Qki' Tu, Hu)' de aard van het testsignaal (1 = 
blok, 2 = sinus, 3 = zaagtand), amplitudo en periode van het testsig

naal en tenslotte het rangnummer van de meetserie bij het ingestelde 

werkpunt en het gekozen testsignaal. (Elke meetserie werd drie keer uit

gevoerd.) 

De metingen zijn hoofdzakelijk verricht in twee we.rkpunten. Een 

werkpunt wordt hier gekarakteriseerd dour de koudwaterstroom Qki' het 

niveau in vat-2 (H ) en de temperatuur in dit vat (T ). De gekozen 
u u 

werkpunten verschillen slechts in de koudwaterstroom c..~ki; Hu is steeds 

50 cm, ~ru is steeds 50°C. 'l'abel F.l geeft aan hoe de 39 meetseries 

verdeeld zijn over de werknunten. Ook de gebruikte testsinalen zijn 

weergegeven. 



gebruikte 
Qki(l/h) testsignalen 

250 blok sinus zaagtand 

175 blok sinus zaagtand 

125 sinus 

-·-

gekozen peri 
van elk test 

900 120 

900 l21J 

1200 
·-···-

oden( sec) 
sit~naal 

0 

0 

Tabel F.l: Overzicht van de opgenomen meetseries. 

aantal, uitvoering<>~ 1 
V é:d~ t:lKt:: lllc "· t i:lt::J.'l t:: 

.3 

-~ __________ _j 

De naam van de meetfile g~~ft aan welke !lleetserie hierin is opgeslagen. 

Een naam van deze files ziet er in het algemeen als volgt uit: 

WqthiapMi.DAT 

Hierin geeft i hetrangnummervan de uitvoering van de betreffende 

meting aan. De rest van de naam wordt bepaald door de gekozen werk

puntsinstelling en het gebruikte testsignaal, zie tabel F.2. 

werkpunt testsj_gnaal 

Qki(l/h) q T (°C) t H (cm) 
u u h vorm I amplitudo a periode(sec) p 

125 1 50 2 50 1 blok B ?7 1 1200 1 

175 2 sinus s .51 2 900 2 

250 3 zaagtand z 
-

Tabel F.2: Het samenstellen van een naam van een meetfile. 

Uit de naam W321Zl2M3.DAT blijkt bijvoorbeeld, dat de meetserie, die 

in deze file is opgeslagen, is opgenomen bij een werkpuntsinstelling 

(Qk. ,'l' ,H ) = (250 l/h,50°C,50cm). Het testsignaal was een zaé.gtand 
l u u 

met amplitudo 77 (3/4 volt op de D'A- uitgang) en periode 900 sec. 

De file bevat de derde uitvoering van de meetserie met dit testsignaal 

in het genoemde werkpunt. 

Om de schattingen verkregen op basis van de praktijkmetingen te beoor

delen, kunnen ze vergeleken worden met vroegere resultaten en met op 

fysische gronden berekende of verwachte waarden. In tegenstelling tot 

de overige modelparameters kunnen t 2 en r 2 uitgedrukt worden in 

fysische grootheden: 



"(2 
e cA2Hu 

= 
Qkiec + CX..A 

( F .1) 

""C 2Qki 
}'v2 ::: 

A2Hu 
(F'.2) 

hierin is Qki de koudwaterstroom 

A2 de doorsnede van vat-2 

e de dichtheid van het water 

c de soortelijke warmte van het water 

(( "overall" warmteoverdrachtscoifficient 

A warmteoverdragend op tiervlak 

Wanneer ()1.. A klein is ten opzichte van {! cQki, dan kunnen we (F .l) 

benaderen met: 

(F.3) 

Tabel F.3 bevat waarden van de proefprocesparameters, verkregen op een 

andere manier dan met Kalmanfilteren; onder de tabel staan de bron

vermeldingen. 

Qki ( 1/h) 1: a) t bl) T b2) c) T dl) 'I' d2) 
w w w rw d d 

125 17.0 30.1 34.7 .67 41.0 51.0 

175 12.5 18.8 21.6 .71 28.5 37-3 

250 8.0 11.5 13.9 L 3 'I . ~ 1(}.9 ?7.5 

Qki (1/h) r e) 
l 

t: b2) 
l 

~bl) "t f) 
2 

C bl) 
2 

b2) r; 2 - r2bl) 
-

125 33 51.9 ·93 lj 7.5 511 L165 .92 

175 L~6. 5 Lfl.7 .94 340 331 314 .95 

250 66 39.6 -94 2lj0 267 202 .92 

Tabel .F'.3: Enkele bekende waarden van de proefprocesparameters 

bronnen : a) logboek proefproces 

bl) lit [14] Nijssen/Van Lieshout (stap) 

b2) lit [14] Nijssen/Van Lieshout (sinus) 

c) Uit ''MooE.LvbltMÏu~ W\1.A ()€. t.Jflu-t~Lv~SSf..IA'\-ItA.. ~t..t uer 
w. -:~.F. "J~rt:.o . a;g,- t6/s~; 

f CM:I- M~sÇt.I.J l ICooY~tiV!I 
~~~ ~ 1\t.M& . .t'c:Ji v.\U Oé S\rHl.S~ e:''tj,f.t-.&~Ck\1\PP~ ~ 

1-cl.r 4{ c~~r !JV\1.J ~I' fu\'flW t!J..f f*t~a.t t'R.o<:E\" 



d
1

) de berekende looptijd, zie logboek proefproces 

d
2

) de uit de metingen bepaalde looptijd, zie logbock pr·oef

proces 

e) berekend aan de hHnd van (F.j), toegepast op vat-1, go

corrigeerd voor de lengte van het uitstroompijpje 

f) berekend uit (F.3), gecorrigeerd voor de lengte van het 

uitstroompijpje. 

Bij de eerste pogingen de metingen te verwerken in het filter, bleek, 

dat het gebruikte derde-orde model met ~~n looptijd geen goede beschrij

ving van het proefproces is. Zowel het gebruikte 1 6 -orde model voor de 

warmtewisselaar, als dat voor vat-1 dient te worden uitgebreid met een 

looptijd, omdat er tussen opeenvolgende meetpunten behalve de deel

processen ook stukken leiding zitten, zie figuur j.l. Bij vat-1 speelt 

bovendien de looptijd in dit vat een rol, zie figuur 3.2. 

Deze extra looptijden hebben 

we rechtstreeks uit de metin

gen bepaald, zie tabel F.4. 

We kunnen deze extra looptij

den in rekening brengen, door 

de metingen te verschuiven, 

zodat we toch het gebruikte 

model kunnen toepassen. 

r---

extra looptijden (sec) 

Qki(l/h) w.w. vat-1 

125 8 17 

175 5 21.5 

250 3.5 34 

tabel F.I,: extra looptijden bij 

warmtewisselaar (w.w.) en vat-1. 


