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Samenvatting. 

Een dynamisch systeem, dat wordt beschreven door partHHe differentiaal

vergelijkingen, wordt ook wel een verdeeld systeem genoemd. 

Onderzocht is in hoeverre een Extended Kalmanfilter geschikt is voor toe

stand- en parameterschatting van een dergelijk systeem, i.c. een warmte

wisselaar, waarvan het gedrag onder bepaalde aannamen kan worden bet~chreven 

door een stelsel gekoppelde lineaire parti3le di:ff'erentiaalvergeli jkingen. 

Hiertoe zijn deze vergelijkingen benaderd met behulp van eindige dif:ferentie

methoden. 

Simulaties hebben aangetoond dat het mogelijk is om uit met ruis behepte 

metingen van in- en uitgangstemperaturen de tussenliggende temperaturen en 

de warmtedoorgangscoëffi.ciënt te schatten. Ook experimenteel zijn be

moedigende resultaten verkregen. 
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Hoof\if3tuk 1 Inleiding. 

In Je vakgroep Systeem-en Hegelt;dchr,iek is men in 1974 {_';esta.rt mot het 

bustuderen van het gedrag va.Hhet diccrute Kalwanfilter !.oegupasL op 

lineaire sys-temen. Dit f'il ter wordt veelal geb.ruikt om uit me til11_:en 

de toestand van een systeem te nchat ten. In 19'15 is voor het idun

tif.iuE:Jren van niet lineaire geconeen tl·eerde sy<>temen he I; .t:xtendud_ 

Kalma.rlfilter toegepast. Beide rilterG werken met oen dinoreet rnod~::' l v:_il1 

het te identificeren systeem. Beide schat tingsalgorithmen word utJ in 

een recurrente vorm gegeven, waardoor ze geschikt zijn voor on-li11e 

toepassing. 

In de techniek tref't men naast d.e geconcentree.r·de systemen de verdoelde 

systemen aa:n • De geconcentreerde systemen worden beschreven door ge

wone differentiaal vergelijkingen, de verdeelde systemen door part.HHe 

dift'erentiaalvergelijkingen. J)e eerste pogingen voor het achterha.hm 

(identificeren) van de parameters van een verdeeld systeem ziJn in 

laboratoria, meestal of1'-line,ui tgevoerd aan "gecondi tieneerde" op

stellingen ,waarbij de metingen geen of nauwelijks ruis bevatten. In 

dit verslag wordt het schatten van de parameters uit metingen behept 

met ruis bestudeerd. De beschouwde verdeelde systemen worden beschreven 

door partiële d.iff'erentiaalve.r·gelijkingen die behoren tot het hyper

bolische type van de volgende vormJ 

u !. + A V .!. _lB'-X - c u é)t -vz-7 - - ( 1. 1) 

Een water-water warmtewisselaar kan door vergel. 1.1 worden beschreven. 

Het doel van dit afstudeer11erk is te komen tot een toevassing van een 

Bxtended Kalmanfilter waarmee de parameters en toestandsgrootheden ge

schat worden. Het onderzoek kan men opgespli tat; denken in twee hoofd

moten. De eerste moot bevat het zoeken naar "geschikte" benaderings

methoden voor een discrete beschrijving van de pdv' s (vergel.1.1 ). 

De tweede moot bevat het experimenteren met het Extended Kalmanfilter 

op simulatieresultaten en op "echte" metingen aan een warmtewisselaar

opstelling in het laboratorium. De eisen die uit beide moten voox·tkomen 

zijn zeker niet altijd gelijkluidend. Een voorbeeld is de keuze van 

het anntal segmenten waarmee de :pdv· discreet in de plaats benaderd 

wordt. Vergroten we het aantal set:,'1!lenten dan zal de nauwkeurigheid 

van een benadering toenemen. De hanteerbaarheid van het J•~,K.1'ilter 

·Hordt dan echter in negatieve zin beinvloed. 
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Hoo:t>~ tukindeling. 

In hooi1 tuk 2 wordt de model vorming vru1 een tegentJtroowwarmtowi ::~

selaa~c besproken. BenaderingE:ll v;l.l'l de modt;l vergel i ,jkingun rne t. eiwl.i.ge 

diff'ex·entiumethoden uordun in hoofdstuk 3 besprokc:n. De resuLt;;_"t;en V<U1 

enkelvoudige d:i.fforentle- en centrale dj_J.'ferentieschernu' s WOJ'd(eJ! vor

geleken. Veel a:l.ndacht wordt besteed a<:m do herkomst va.n d.e ver0d1 Ll

len in de resultaten van deze benaderingsmethod.un. In hoofdstul:: :) 

worden de vergelijkingen van het l'.bctended Kalmo.nf'il ter gepremli; t,ou.rd.. 

De resultaten van het filter in hoofdstuk 5 hebben betrekkint~ OJ o.fl'-line 

verwerking van analoog gesimuleerde metingen. De invloed van het aan-

tal rneetpun ten op de kwaliteit van de schattingen worden aangeg8Vün. 

Het bleek dat het meten van de volurnestrornen, de ingangs- en ui te:angn

temperaturen voldoende is, ind.len alleen f'ysisch reHle extraJ,olat.ie~; 

en schattinL;en worden toegestaan. 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van o:f:f-line ver~-rerking van dü 

metingen aan de warrntewisuelaa.r vermeld. 

'renslotte I'TO.rdt :i.n hoofdstuk 7 de belangri,jke bevindine;en vermold un 

de bruikbaarheid van Kalmanachtige :filters op verdeelde systemen vu.n 

het bestudeerde ty1)e geevalueerd. 



Hoofdstuk 2: Modelvorming ten behoeve van een f1lterstudie 

2.1 Inleiding 

Uit het door Williams en Morris [11] gepubliceerde overzicht van 

de literatuur over de dynamica van warmtewisselaars blijkt dat 

reeds voor 1959 vele typen warmtewisselaars zijn bestudeerd. Al 

deze s·tudies zijn gebaseerd op wisk:und1ge relaties die de warmte

wisselaars beschrijven. In dit hoofdstuk zullen we een eenvoudig 

mathematisch model presenteren van een tegenstroom water - water 

warmtewisselaar van het shell - tube type. Dit type warmtewisse-
~~G.., 

laar vormt een onderdeel zowel van het "potten en pannen"proef-

6 

proces als van een "nieuwe" warmtewisselaar opstelling van de vak

groep Systeem- en Regeltechniek. 

De reden dat we ons beperken tot een eenvoudig model, is dat 

de nadruk in dit verslag op de filterstudie wordt gelegd en niet 

op het bouwen van een (mathematisch-) model, waarmee het gedrag 

van de betreffende warmtewisselaar zo goed mogelijk käll worden 

beschreven. Immers hoe ingewikkelder een model is, hoe groter de 

dimensie van het filterprobleem wordt, waardoor het inzicht ver

krijgen in de filterwerking moeilijker wordt. 

2.2 Afleiding van een model voor de warmtewisselaar 

Bij de modelvorming van de tegenstroom water - water warmte

wisselaar maken wij o.a. de volgende aanname 1 s: 

1. ~en plugstroom representatie van zowel de warme als 

de koude vloeistof. Dit betekent dat de vloeistof lood

recht op de stroming volledig gemengd is, maar geen 

longitudinale menging in de stroming. 

2. Warmtegeleid1ng in axiale richting en warmtavelies naar 

de omgeving wordt verwaarloosd. 

3. De fysische constanten {«, f , c ) worden temperatuur 

onafhankelijk verondersteld. 

4. Wij beperken ons tot het invoeren van slechts 2 tempera

turen: de koudwatertemperatuur TK en de warmwatertempera

tuur TW. 

5. Met de warmtecapaciteit van de pijpenbundel en mantel 

wordt rekening gehouden. 



In .figuur 2-1 is de warmtewisselaar schematisch weergegeven. 
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De warmtecapacite~t van de mantel en pijpenbundel wordt in de 

modelvorming betrokken door aan te nemen dat de mantel en een 

gedeelte van de pijpenbundel de warmwatertemperatuur aanneemt 

en dat het over~ge gedeelte van de pijpenbundel de koudwater

temperatuur aanneemt. In f~guur ~-1 is voor een segment A z van 

de warmtewisselaar een denkbeeldige pijp (cilinder of bus) met 

diameter d en een oneindig dunne wand aangegeven. Deze pijp vormt 

de grens tussen het binnenste gedeelte van de pijp waarvan wij 

aannemen dat het de koudwatertemperatuur heeft en het gedeelte 

dat de warmwatertemperatuur heeft. De verhouding tussen beide 

delen stellen wij gelijk aan de verhoud~ng van de warmtewisselende 

oppervlakken Ati/ Atu• Voor de symbolen zie tabel 1. 

Uit de warmtebalans voor het segment Ä z vo~gt na de limiet over

gang Á z-o en .At-+- o voor de koud- en de warmwaterzijde de 

vo~gende vergelijk~gen: 

c mes 

0 

) (TW-TK) 

mes 

( 2 .1) 
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J'l'W 
ut"' ( 

Awfwow 

A () c f M ;pi jp d tu 
w{ w w _.~1~--(~d~----d~-) 

ti+ tu 

A /) c + _M..,.;p.:;;;i~jlá;p_...,_"d..;;t.;;;u;....____"_ 
W( w w L (d d 

ti -+ tu) 

c M 
mes + mantel 

L 

) 
v o'l'rl 

w Vz 
c mes 

M 
0 

) ('PW-'l'K) 
c mantel mes + ...;..;.;~1=.;.~ mes 
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Beide vergelijkingen zijn linea~r in de temperaturen. 

We kunnen de gekoppelde pa:r:tiële different~aalvergelijkingen (2 .1) 

en(2.2) als volgt in een verkorte schrijfwijze weergavena 

-;)TW 
C5t = 

Hierin is: 

V 
- ke 

V we 

() TK + 1 
() z 'Fkë 

( TK - 'l'W) 

Met de definitie van de thermische tijdkonstanten. 

rrk = ~rk ck en 't'w = A r c w _w w 
~Ati <X'Atu 

( 2. 3) 

(2 .4) 

(2.5) 

(2 .2) 

volgt 1 €1 en 1 ç2 • De konstanten €1 en - -
'êwe 

= ~ 'êke rz-k w 

ç 2 volgen uit (2.1) en (2.2) J ze hebben de waarde een aLs de warmte

capaciteit van mantel en pijpenbundel niet wordtme~egenomen. 

Invullen van de numerieke gegevens uit tabel 1 geeft E1 = 0,807 

en ~2 = 0,817. 
Op het statisch gedrag heeft het op deze manier verdisconteren 

van de warmtecapac~ te i ten geen invloed. Het dynamische gedrag wordt 

vertraagd alhoewel niet in gelijke mate in de koud- en de warmwater 

temperatuur. 
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rrAl38L 1. 

Definities van de gebruikte grootheden met de numerieke waardun, 

die in de simulaties zijn gebruikt. 

A w 

0 mes 

dti 

dtu 

M .. 
p1JP 

Mmantel 

6,43 10-4 

14,99 10-4 

8491 10-L] 

11471 10-4 

4190 

352 

L O, 9;1 

V . . .510 10-3 
P1JP 

vmantel ,184 10-3 

sm mes 

t 

TK 

TW 

z 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

doorstroom oppervlak van d.e pi jpèn 

doorstroom oppervlak van de mm1 tel 

totaal inwendig oppervlD.k. van de pi ~iren 

totaal uitwendig oppervlak van de pi :i pen 

J kg - 1 
°C-1 SOOrtelijke wa:rmte Van koud, Wa.rm Ha ter 

J kg -1 "C-1 soortelijke warmte van messing 

m inwendige diameter pijpen 

m uitwendige diameter pijpen 

kg massa pijpenbundel ( sm V . . ) 
mes P1JP 

kg massa mantel (sm V t 1 ) mes man e 

m lengte warmtewisselaar 

3 m materiaalvolume van de pijpen 

m3 materiaalvolume van de mantel 

-1 m sec koudwatersnelheid 

-1 m sec warmwatersnelheid 

m sec -1 effectieve koudwatersnelheid 

m sec -1 effectieve warmwatersnelheid 

kg m-3 soortelijke massa van messing 

sec tijd 

c koudwatertemperatuur 

c warmwatertemperatuur 

m plaatscoördinaat 

J ln- 2 .. c-1 sec-1 t d ··ff · · t warm e oorgangsoos 1c1en 

'èke' 'è' we 

pk,(Jw 

sec 

sec 

constanten 

thermische koudwater-, warmwater tijd
constante 

effectieve thermische koud-, warmwater 
tijdconstante 

Boorteli jke ma<3Ga koud.-, Wéu:·mwat.;n· 



HOOPlJ3'l'UK 3: Discrete benadering V<:t.n de modelvere;elijkingen; 
t:en eind.ige differentiestudie. 

3.1 Inleiding. 

Om met behulp van een .I!.:X:tented Kalmanfilter parameters en toe

stan1len te kunnen schatten aan een model volgens vergelijking 

(2. 3) en (2. 4), moeten we dit model benaderen door een d1.sere e-L 

tijdmodel van de vorm: 

x. = f(x. 1, u . 1). 
-J - -J- - J-

Hierbij is x een toestandsvektor en _!! een stuurvektor. De toestru1d 

x is een funktie van de plaats en is dus in principe een oneindig 

dimensionale vektor. Omdat we in het algemeen slechts op een 

JO 

eindig aantal 11laatsen metingen van x kurmen verrichten en om de 

dimensie van het filterprobleem praktisch hanteerbaar te houden, 

gaan we uit van een model da.t ook discreet is in de plaats.Het aan

tal dicretisatiepunten in de plaats hoeft hierbij niet noodzake

lijkerwijn gelijk te zijn aan het aantal meetpunten.(In ons geval, 

waarin we alleen de in- en uitgangstemperaturen van de warmtewisna

laar kunnen meten, is dit dan ook geenszins het geval). 

Alvorens in te gaa.n op een <.lrietal eind1.ge differentieschema's om 

bovenstaand doel te bereiken, zullen we eerst de begrippen consh;tentie, 

convergentie en stabiliteit definieren. (Förch, Dekker [9 ]) 

Flen differentieschema is consistent met een differentiaalvergelijking 

als de benaderingsfout van het differentieschema voor .ó f-- o naar :nul 

gaat. (tlf is d.e afstand tussen 2 punten in het (z,t)- vlak, 

Af= (A. z
2
+At

2 )~) 
De differentieoplossingen convergeren naar de exacte ofwel analytische 

oplossingen als de discretisatiefout van de differentieoplossingen 

voor af- o naar nul gaat. 

Een numerieke oplossing (dit is de differentieoplossing +de af

rondingsfout) is niet stabiel als kleine fouten in het begin van de 

berekeningen resulteren in fouten die toenemen ged.urende.de rest 

van de berekening. 

In dit hoofdstuk zullen we de nauwkeurigheid van een drietal 

differentieschema's nagaan. Deze nauwkeurigheid speelt een be

langrijke rol in de filtervergelijkingen (zie volgend hoot'dstuk) 

waarin op basis van een discrete modelbeschrl.jving schattingen worden 

verricht. 
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De statischtJ nauwkeurigheid kunnen we nagaan met behulp van 

analytische ui tdru:YJdngen, die volgen uit het op lossen van de 

vergelijkingen (2.3) en (2.4) met de tijdafgeleid.en gelijk aan o. 

Voor de dynamische nauwkeurigheid. beschikken we niet OV(H' een 

analytische rofentie. E.H Herron [4-] geeft een analytische oplossing 

voor een stapvormige storing in de kouclwateringangstempera tuur van 

een stelsel hyperbolische differentiaalvergeli jki11gen van het tYJ)O 

zoals die in hoofcistuk 2 worden gegeven. 

De oplossing wordt gegeven in een integraalvorm van een gemodificeerde 

Besselfunktie. Het is dan ook moeilijk hieruit de stapresponsie te 

berekenen. Meer geschikte methoden om kwantitatieve gegevens te ver 

krijgen zijn differentiemethoden. 

In paragraaf 3.2 worden de differentieschema's gegeven die afr;e

leid zijn met enkelvoudige differenties en centrale differenties. 

De toe~passing ven enkelvoudige differenties leidt tot expliciete 

modelvergelijkingen, toepassing van de centrale differenties tot 

impliciete. Een derde differentieschema is afgeleid en bevat een 

kleine doch belangrijke wijziging in het centrale differentie8chema. 

In paragraaf 3.3 wordt allereerst de statische namrkeurigheid 

onderzocht. Vervolgens worden stapresponsies berekend met de di:t'

ferentieschema•s. Hieruit worden de max:imale discretiesatietijd 

en het minimaal aantal segmenten afgeleid. 

Na de conclusie in paragraaf 3.4 worden in appendix 3.5 de 3 

differentieschema's gegeven. 

3.2.1 Mnkelvoudige differenties 

Een veel toegepaste teclmiek voor het oplossen van pd.v's (vergel.2. 3 

en 2.4) is het z.g. 11 lumpen" van de pdv' s. De plaatsafgeleiden >vorden 

vervangen door differenties. Naast het normale "lumpen 11 komt men 

ook nog de term "centraal lumping" tegen. Bij het centraal "lumpen" 

worden de plaatsafteleiden vervangen door centrale differenties. 

Deze komen in de volgende paragraaf aan bod. 

Het normale "lumpen" stellen we ons voor door de warmtewisselaar 

in een aantal (m) segmenten op te splitsen. J5lk segmentje ·bestaat 

uit 2 goed geroerde vaat jes., een voor de koudwaterstroom en een voor 

de warmwaterstroom,waarin we een uniforme temperatuur veronderstellen. 

In figuur 3.1 is het i-de segmentje weergegeven met ernaast een 

hieruit af te leiden schema met roosterpu.nten.;.waarin de indices voor 



de koud- en wurmvra te.c tempera turen zijn a<.1nge geven. 

fl~?lUr 3.1 
I 

'PW( i) 'l'Vl (i+ 1 ) 
1 i i+-1 mt-1 

TW 
'rK( i-1) 

i-1 i 
TK 

0 m 

L 
i-e segment .. 

We gaan nu over van de continue varia.ble z op de discrete 

vru·iablo i met Z=i ;x; AZ. In de pdv' c vervangen we voor het i-de 

segment je de plaatsafgeleiden L>'JlW 
vz 

~(i) en ~(i). 
~z .1z 

en à'l1K door de differention 
Vz 

'l1 .o.v. de stroomrichting wordt voor beide temperatuurdifferenties 

een ac:hten•aartse differentie ingevoerd. 

De differenties worden als volgt uitgedrukt in de temperatu.re:n op 
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de roosterpunten A 'l1W( i)= 
ó.Z 

TW(i+1)- TW(i) en ~TK(i)_ TK(i)- TK(i-1). 
liZ AZ - óZ 

Het 4-segmenten analoge schema. 

TW-1 tu r 

b =- ( vke + ~ ) 
AZ ""--l..ke 

1 

"t" we 

1 

C--• q.-k.e 

V 
f "" 

we 
AZ 

Invullen van de d1fferenties in de pdv's leidt tot het volgende 

stelsel gewone d.v.'s: 



•rlJé( i)+ c ke + _1 
) '11K (i)== vke 'l'K( i-1 ) + _1 'l'W( i) 

L:. z '1:'ke DZ 'tke 

• (V 1 ) '11W( i)= 
V 111W( i+ 1) + .1_ 'I'K( i) TW(i)-l ~+- we 

~z '1: AZ Twe we 

Het in fit.sllur 3.2 weergeven analoge schema voor 4 segmenten is 

op de HA 741 Telefunken gepatchd. De koppeling tussen het koud-

en warmwatercircuit wordt bepaald door de faktoren 1 en 1 

'1:-k e 'Î\f e 

(evenredig met de wa.rmtedoorgangscoëfficien t oe) 

Voor de afgeleiden naar de tijd kiezen wij de voorwaartse dif

ferenties: 

IJ 

( 3. 1 ) 

(3.2) 

()'rK(i,j) 
-vt 

,.,. '.PK(i, j+1) - 'rK(i, j) en OTW(i, j) ..... 'PW(i, j+1 )-'PW(i, ;j) 
At û t = ót 

Wij zijn van de continue varii.Jle t overgestapt op de discrete 

variablo j mot t = j *.At. De koudwate:ç... en warmwatertemperatuur-

indices zijn in het roosterschema :figuur 3. 3 aangegeven. (of • fJ.guur 3. 1 ) 

figuur 3.3 : Roosterschema 

indices voor de warmwatertemperaturen 

j +1 • • • • 

j • • • • TW(i,j) 

1 i i+1 m+1 

Z•O z=-4. 
j+1 • • • • 

j • • • • • '11K( i, j) 

0 i-1 i m 

indices voor de koudwatertempera turen. 

Invullen van de differenties in de pdv's geeft: 

TK(i,j-4-1)= TK(i,j) (1-Vke At)+TK(i-1,j)(Vke .at}+TW(i,j)(At )- 'I'K(i,j)(ê.!)(3 •. 
Az AZ ~ke tke 

'l
1
W(i,j+1)== TW(i,j) {1-Vwe ~!)+TW(i+1,j)(Vwe t!)+TK(i,j)~t )- 'I1W(i,j)(~t )\3•' 

we we 

Een belangrijke grootheid in deze vergelijkingen is de z.g. 

rooster~melheid ~ • 
At 
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De keuze van de grootte van de roostersnelheid volgt uit een 

beschouwing over afhu.nkelijkheidsgebieden. Met het afhankelijk

heidagebied op het tijstip t
0 

bedoelen we het gebied in het (z,t)-vlak 

waarin. in on~; c;uv~l Llo temperaturen 'JlK(z,t) en TW(z,t), bepaald 

door de pdv's, afhankelijk zijn van de storingen 'JlK(o,t) en 'I.'W(L,t ). 
0 0 

(zie fig. 3.4). Het discrete afhankelijkheidegobied wordt bepaald 

door de differentievergelijkingen. Courant G2]bewi jst dat d.e numerieke 

oplossing van de pdv' ;_;berekend met expliciete differentieschema's 

niet convergeert als de roostersnelheid .6 z ..::ma.x [ Vk , V J . 
~ e we 

De roostersnelheid hz / ma.x [vke' Vwel is een noodzakelijke voorwaar·de 
At 

voor convergentie. 

figuur 3.4 

z ... 

Het afhankelijkheidsgebied ·bepaal~ door de pvd' s en 

door het d~fferent~eschema. De temperaturen in het 

gearceerde gebied zijn afhankelijk van de storingen 

in (o,t ) en (L,t ). 
0 0 

L 0 
AZ' ---

3.2.2 Centrale differentie~. 

In deze paragraaf gebruiken we het roosterschema lzie fig.3.3) van 

de voorgaande paragraaf. Bij de enkelvoudige differentiemethode worden 

de pdvls benaderd in de roosterpunten. Bij de centrale differentie

methode worden de pd.v's benaderd in het centraal gelegen punt t.o.v. 

de roosterpunten. Voor de afgeleiden van 'l'K en de temperatuur TK in 

het punt (i~, jri) voeren we de volgend.e benaderingen in: 

• j- ('rK(i,j+1)- TK(i-1 2 j+1)+'J1K(i,j)- TK(i-1,j)) 
AZ AZ 

(3.5) 

"" i ('llJC( i, j-t 1)- 'l'K( i, j) 
At 

+'PK(i-1,j+1l- TK(i-1,j))(3.6) 
At 



Voor de afgeleiden vn.n TW en de tempera tuur 'l1W in het punt 

( i-o~i, j+t) voeren we de volgende benaderingen in: 

(
ûlWz) . . =i ('rW(i+1,j+1)- 'PW(i,j+1) +'l1W(i-+1 1 j)- 'rW(i,jL) 

~+i, J-1-! AZ AZ 

(~Wt) . . .. i ('J1W(i+1,j-f-1)- 'l1W(i+1 1 j) +'PW(i 1 j+1)- TW(i,j)J 
V ~~, J+t \ .AZ AZ 

TW ( i -+i, j+i) = t ( TW ( i, j ) + TW ( i+ 1 , j ) + TW ( i, j + 1 ) -+ TW ( i+ 1 , j-+ 1 ) ) 

Invu.llen van de benaderingen 3.5 - 3.10 in de pd."11 1 a leidt tot de 

volgende vergelijkingen: 

(_
1 
__ vke + 1 

)'rK(i-1,j+1)+(-
1-+ vke ~~) 'ITK(i,j-+1) + 

At .A z 2 'r ke .:1 t .A z 2 tt ke 
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(3. 8) 

(3. 9) 

(3.10) 

(
.::.___) TW(i-+1, j+1) + (.::.___ ) TW(i, j+1) • (-

1
- + Vke _ ~) 'rK( i-1, j) 

2 "t ke 2 ?; ke A. t .A z 2 '1ce 

(-1 -
vke 1 

) TK(i,j)f (
1 

) TW(i,j)+(
1 

) TW(i+1,j) ---At ~z 2 Lke 2 lke ~e 

(~ + 
V 1 

) TW(i, j+1) + (;- Vwe .f.-
1 

) TW(i+1,j+1) we 
-}~ -~t AZ 'l we AZ At 

we 

(~-1 ) ( (-1 ) TK i,j-1-1)+ 
2 "t we 't-we 

TK(i-1,j+1) ( 1 \ 'llK(i-1,j) 
= 2<t" ·J 

we 

( 

1 
) TK(i,j) 

2T we 
(Vwe 

1 1 
) TW(i+1,j)-+~_.2_- Vwe 

AZ+At - 2 L At AZ 
we 

.HTW(i,j) 

de De formules 3.11 en 3.12 zijn 2 -orde correcte benaderingen van 

de pdv1 a • 

Indien we de warmteoverdrachtstermen in 3.11 verwaarlozen en de 

roostersnelheid ~ gelijk aan de koudwatersnelheid Vke kiezen, 
.At 

dan gaat 3.11 over in: 

TK(i,j~1) a TK(i-1,j) 

(3. 11) 

( ~.12} 

( 3. 13) 
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Storingen in de koudwa te ringangs tempe~·u tuur TK( o, j) bereiken het 

i-de roos terpunt precies na i 3E At. De loopt~ .jd wordt in het 

difoürete model exact doorgegeven • .l!.'venzo kan uit 3.12 onder verwaa.r 

worden afgeleid: 

lozing van de overdrachtstermen en~ V de volgende vergeli;jkillg 
At = Wf:J 

TW (i, j + 1 ) = 'fli (i+ 1, J) ( 3 .14) 

De storingen in de warmwateringa.ngstemperatuur 'PW(L, j) worden 

exact overeenkomstig het fysisch model doorgegeven. Indien in beide 

temperaturen TK(o,j) en TW(L,j) storingen optreden, zal alleen in-

dien Vk = V en er geen warmteoverdracht plaats vindt de looptijden 
e we 

goed worden gesimuleerd met (3.13) en (3.14). 

De vergelijkingen (3.11) en (3.12) zijn impliciet. 

Een kleine doch essentUne wijziging in de benaderingsf'ormules (3. 7) 

en (3.10) wordt voo11gesteld door von Rosenberg [I tiJ. Met deze 

wijziging kan het "see-saw" ef:fect (paragraaf' 3.3) worden vermeden. 

Met de storing in 'I'K(o, j) moet de keuze van de roostersnelheid gelijk 

zijn aan de koudwatersnelheid. In plaats van de vierpuntsbenadering 

volgens (3. 7) wordt een 2-pw1tsbenadering toegepast. 

Verg. (3. 7) gaat dan over in : 

TK(i~,j+iz·) = -~ ('r'K(i-1,j) + 'I'K(i,j+-1)) 

De 2 roosterpw1ten liggen door de keuze At Vk AZ e 

karakteristiek van de koudwater-pdv. 

= 
1 precies op de 

Storingen in de warmwateringangstemperatuur leidt tot een aanpassing 

van :formule (3.10) in: 

TW(i~t,jti) =i (TW(it-1,j)+TW(i,j+1)) 

Invullen van de vergelijkingen (3. 8, 3. 9, 3. 10,3 .5, 3 .6, 3 .7a) in de 

differentiaalvergelijkingen leidt tot de volgend.e vergelijkingen: 

(3. ?a) 

(3.10a) 

TK(i-1,j+1)+ (_2_ + Vke+~)TK(i,j+1)+(-1 
) TW(i-\-1,j+1) 

\At AZ 'tke 2 'tke 

(
-

1 
) TW(i,j-t1) .. (...2 .. vke _ ~)'I'K(i-1,j)+/ 1 

_ vke) 'rK(i,j) 
+ 21:" ke At AZ --r:-ke \At .Az 

+( 
1 

) 'I'W(i,j)+( 
1 

) TW(i+1,j) 
2 t ke 2 lke 

(3.15) 
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1 V 1 ) 1 
( we ~- 'Hl( i, j+1 )+- ( 

2 
..,.. 

Llt +-d-z+ 2'): c.. 
we we 

V 1 
we ) -+-

t.l z At 
'l'W(i-t-1' j+1) 

(~) 'l'K(i, jt1) 1 
TK(i-1, j)+ ( Vwe +-1

-
1 

) TW(i+1, j) 1"" 
:= 

2'r' )-we 'rwe AZ At we 

1 V 

2~ ) 
TW(i,j) (-;r- we 

AZ we 

Beide vergelijkingen blijken alleen een goede benadering te zijn van 

de pdv's als de storing in de koudwateringangstemperatuur optreedt 

en de roostersnelheid ~ gelijk is aan Vke· 
.1t 

De vergelijkingen (3.·15) en (3.16) zijn impliciet# zi~j zijn echter 

te herleiden tot een expliciete vorm (Bijlage A). 
De stationaire oplossing berekend met het centrale diff'erentieschema 

en met het gemodif'iceerde schema zijn gelijk. Immers in het 

(3.16) 

stationaire gebied geldt TK(i,j) = TK(i,j+1) en TK(i-1,j) = TK(i-1,j+1) 

waardoor het verschil tussen vergelijking (3.7) en 3.7a) verdwijnt. 

3.3 Simulatie-resultaten 

In paragraaf 3.2 hebben we 3 differentieschema's besproken. We 

zullen de bijbehorende discrete modellen voortam1 als volgt aangeven: 

Model 1: enkelvoudig diff'erentieschema. 

Model 2: centraal differentieschema. 

Model 3: gemodificeerd centraal d~fferentieschema. 

De berekeningen zijn voor een groot gedeelte uitgevoerd met een be

nadering door slechts 4 segmenten. Dit aantal is enigszins arbitrai~ 

Het is echter wel zo dat met het oog op de toepassing van de discrete 

modellen in de filtervergelijkingen het aantal segmenten beperkt moet 

blijven. In de appendix van dit hoofdst~c zijn de 4-segment modellen 

1,2 en 3 opgenomen. 

Het gedrag (statisch en dyt1amisch) van een warmtewisselaar, dat 

kan worden beschreven door de pdv's (2.3) en (2.4), word'!' bepaald 

door de verhouding tussen de stroomsnelheden en door de verhouding 

tussen de thermische tijdconstanten en de doorlooptijd. Beide ver

houdingen kunnen we als een soort dynamische kengetallen beschouwen 

voor een warmtewisselaar die we met.,\ en A aanduiden. We definiëren 

nu de kengetallen als volgt: 

À 'l:we 
w - 'f:Jif:. 

we 
(3.17) 
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Het kengetal Ak is evenredig met Vke/oc: , Aw is evenredig met Vwe/04·• 

Voor een bepaalde warmtewisselaar zijn de evenredigheidsconstanten 

bepaald door de afmetingen. In deze paragraaf gaan we steeds uit van 

de gegevens van de warmtewisoelaar van het "potten en pannen" proef -

proces (zie Ja.nssen(5l). v .. or <!•"' JVQ4YCt6 v.ay. 
v 

De verhouding ~/ Àw ligt dus vast. De dynamica en statica van de 

warmtewisselaar wordt dan volledig bepaald door A k en_ll.l. Bij het be

spreken van de simulatieresultaten zullen we gebruik maken van deze 

kengetallen. 

3.3.1 Statisch gedrag 

In figuur 3.3 zijn de statische eindwaarden t.g.v. een stapvormige 

storing in de koudwateringa.ngstemperatuur, berekend met model 1,3 en 

analytisch, getekend. De analytische oplossing is afgeleid in bijlage D. 

De eindwaarden van model 2 zijn gelijk aan de eindwaarden berekend. 

met model 3 mits beiden stäbiel zijn. Model 3 ligt, het dichtstbij 

de analytische oplossing. Model 1 wijkt nogal af van de analytische 

oplossing. 

Tk · 
-· 4:1( ... J.~ 

:.[j· I : i ·n 
I 

011q L:t tt'scl?~ 1>/'ttrS-:H~ 

mod~! .3, ..Y -:S"'.-?mel'l~é'lt. 

'. 
f 

. L • 

leagte warmtewiaeelaar 

I. 
I 

i- f 
i 

i 
. j-

Vergelijking van de statische eindwaarden berekend met 

model 1,3 en de analytische oplossing. 

Opmerkelijk is de sterke temperatuurdaling in 1rK. In het eerste 

roosterpunt ia de koudwatertelJlperatuurstorj_ng al gehalveerd. 

.. 

L 



Het is dL<idulijk dat de nau-wkeurigheid van de di:fferentieschema' s 

toeneemt naa . .r·maie het warmtewissehmd e.ffec·t kleiner is ofwel'\k 

(en dus ook;\ ) groter. 
W' 
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De nauwkeurigheid neemt a:f indien -we de kowlv1atenmelheid verlagen. 

Bij zeer lage ~melhei.d wordt schema 1 zelfs inotabiel. Op de grens 

van stabi:i.i te i t bleek dat het schema stabiel wordt ûoor d.e discretisatie

tijd te verkleinen, het aantal segmenten te vo:cg:coten, of de warmte

doorgangscoëfficiënt te verlagen. In f'it,"ltUr 3.4 zijn de stabil i te i ta

grenzen voor berekenineen met model 1 getekend. Voor een gegeven warrntc-

1-Tisselaar d.w.z. À k ligt vast kan men met het differentieschema al-

tijd in het stabiele gebied komen doo.r· de discretisatietijd te ver

kleinen of door meer sagementen te kiezen of beiden • 

.3 

"" "11 

~ 
~ 
-\ 
~ 
_\! 
--G 

~ 
\i 
'11 

~ 

• 

figuur 3.4 

• ltf.t,-
_..---r--r-~"x 

Stabj.l i te i tagrenzen voor numerieke berekeningen met 

model 1. 

Uit de simulati.es bli,Jkt dat de instabiliteitsgrens samen valt met 

een 'J'K(2, j)= o. Wordt de temperatuur in het 2-de segment negatief 

('flK(ë.,J)-<:"o) dan in het schema :instabiel. Het toepassen van impli

ciete differentieuchema's is een mogelijkheid om de stabiliteit te 

verbett:ren. Model 3 Ü> er een voorbeeld van. Uit de simulaties blijkt 

dat voordat een eventuele instabiliteitsgrens wordt bereikt de eind

liaarde van de koud-wate.r·temperatuur in het eerste roosterpm1t negatief 

wordt. Dit is uite.r·aard fysisch niet realistisch. I.p.v. de sta"bili

tei tsgrens rebben we voor verschillende waarden van j de nulgrenzen 

berekend (figuur 3.5). Met de nulgrenzen bedoelen we een temperatuur

profiel dat voor ~ovrel het koude als het warme water na het eerste 

segmon t nul Ü>. 
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De warmteuitwiBseling vindt dan volledig plaats in het eerste :.;egrnent, 

al thrms numeriek. 

figuur 3.5 

l"'h'l)e-r~ lû w-r pt?bèc.T. 
! 1 . 

Grenzen waarbij de warmteuitwissèL1ngvolgens model 3 

volledig in het eerste segmentje plaats vindt. 

3.3.2 Dynamisch gedrëe• 

'remperatuurresponsies op stapvormige storingen in de koudwater

inga.ngst.emperatuur zijn berekend met model 1,2 en 3 voor 4 segmenten. 

Model 1 

Uit de gelumpte versie van de pdv 1 s hebben we model 1 afgeleid door 

de tijdafgeleiden te vervangen door differentiequotiënten. In :figuur 

3.6 zijn de responsies~~ .ten TW ·t getekend voor verschillende 
Ul. Ul. 

discretisatietijden. De met de analoge computer (RA - 741) berekende 

responsies kan men beschouwen als een oplossing van model 1 voor A.t-- o. 

De responsies worden met toenemende discretisatietijd a. t "sneller" • 

• 9.1 

.?I 
I.. 

l' '(; 

. ~ ./q 
A. 

:~IJ 
·lil 
·~ 

./,Z 

,OK 

109 

f1 +' 

figuur 3.6 

·i 
i 

---r---
1
abQLt".f4 ~ûn~ + 6e. 

:,.. ---- : A-fo: !.~8'-si , ! 

:X " -!< "' -: ~ t.;: J•/{4> : tll$11 . , ' I 
:o.s- ~ ... ;df.:ri•.T+&>! l;~fln· 
"V· 'Q>' •V '9' ·Ai,.. ~6.,4P: ·· t· ·· • 

~ A A A ;A. t ~i /. ~ b 
i 

I.Y i4-f 
<-. 

'remperatuurresponsl.es op stapvormige storing in '11K. • 
l.n 
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De looptijd L/Vk , waarmee 'rK . t in "werkeliJkheid" zal responderen e ul. 
op etm stapstoring in TK. wordt niet goed gesimuleerdJ dit is inhe:nmt 

J.n 
aan de "goed geroerde vaten" methode voor een beperkt aantal uegment-

jes of vaatjes. 

Model 2 en 3 

In de resultaten van de berekeningen met model 2 en 3 tl'eden 2 

complicaties op: 

1 Oscillaties in de warmwaterui tgan~~stemperatuur. 

2 Niet realistische dips in de koudwateruitga.ngstemperatuur. 

In fig. 3.r{ en fig. 3.8 ZiJ·n de stapresponsies TW . t en '11J<. <>'etekond. 
u~ t_:d t '" 

.s-

.+' .-4 

.3 .i 

.l . .t 

.I ·I 

.I 

.; 

• .J 

figuur 3.1 Stapresponsies berekend 
met model 2. 

figuur 3.8 Stapresponsies berekend 
met model 3. 

Voor beiden hebben we de roostersnelheid ~ gelijk aan de koudwater

snelheid gekozen.Model 3 geeft de looptijiftin TK ·t exact door. 
UJ. 

Bij model 2 treden oscillatie.s op in de buurt van de exacte looptijd 

(_ 4~ voor het 4-segmenten model). Deze oscillaties worden het 
- V 

ke 
"see-saw" effect genoemd(Wolde [;.t), Brasz [tJ. 
Een andere discrete benaderingsfout zijn de oscillaties in de warm

wateruitgangstemperatuur. In de berekeningen met model 2 voor V1_ ~z 
r...e=-At 

zijn ze zwak aanwezig. Bij model 3 zijn ze zelfs storend. 

De oscillaties in TW .t worden blijkbaar niet veroorzaakt door het 
u~-

"see-saw" effect, immers zij zijn sterker aanwezig in de berekeningen 

met model 3 waarmee het "see-saw" eff'ect wordt vermeden. We zijn na

gegaan d' we de oscillaties in TWuit kunnen vermijden door of een fijnere 

discretisatie te kiezen of door de snelheden ~z , Vk en V gelijk 
Ät .e we 

te kiezen. Gebleken is dat de oscillaties door deze maatregelen niet 

verdwijnen. 
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We zijn de invloed vux1 de voorwaarde ~ Vk voor model 3 nagegaan • 
.At = e 

Voor een gl'otere roostersnelheid (1,25 Vke) treedt ook bij model 3 

het 11see-saw11 effect op. Voor een kleinere roostersnelheid (.1:133 Vke) 

verdwijnen de oscJ.llaties in de 'l'Wui t maar de looptijd wordt niet 

meer exact weergegeven. De responsies gaan meer lijken op de responsie 

berekend met model 1. 

Met model 2 lewmen de oscillaties in TW . t worden vermeden door· de 
Ul. 

discretietijd At te verkleJ.nen (zie figuur 3.9) • 

. r 
" .: lt.: ,. ~ ~ ·,. " ~ ,Je )... ~ IC. K ~" _a..· I 

l( " I ' . 

~: .t . .'·Vke: 
At , : 

11 •• ~ .. <0 ~ t> rJ) p 11' fl •(1 Q 

G 

0 

figuur 3.9 Stapresponsies berekend met model 2. 

Het "see-saw" effect verdwijnt echter niet. Verdere verfijning van 

.At heeft geen invloed op het "see-sP"" effect. 

In figuur 3.10 zijn de responsies getekend als we een eerste orde in

gangssignaal kiezen. Het gebruik van een "gladder" ingangssignaal ver

mindert het "aee-saw·" effect. Met een 2-d.e orde ingangssignaal ver

dwijnt het "aee-saw" effect praktisch geheel(figuur 3.11). 

.! 

.I 

fJ.guur 3.10 Responsies op 1ste 
orde storing in TK. 

l.n 

berekend met model 2. 

i 
J. 

?J/4. '=- :[.1"~/l..t t':i:f- (14-f{-)- .?~;6 -f/dl /..)}~-·,i 
! 

figuur 3.11 Responsies op 2de orde 
storing in TK. berekend J.n 
met model 2. 
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3.4 Ko:nklusies 

Met drie 4-seé';ment modellen zijn de pdv' s (2.3 en 2.4) die een wa.rmte

wisselaar beschrijven, d~gi taal gesimuleerd voor storingen in rl"'Kin. 

Model 1 is gebaseerd op het enkelvoudig differentieschema. 

De roostersnelheid moet groter dan max: (Vk , V ) worden gekozen. e we 
De statische nauwkeurigheid is beter naarmate de warmtewisselaar 

slechter is d.w.z. 'IX .t/TK. kleiner is. Met slechts 4 segmenten wordt. 
u~ ~ 

de looptijd in TK . t slecht gesimuleerd. 
U1 

Model 2 en 3 zijn gebaseerli op centrale differentieschema' s. De statisehe 

nauwkeurighe~d van beide modellen is gelijk en is veel beter dan bij 

model 1. De looptijd in ri'K 't wordt met model 3 exact, met model 
Ul. 

2 bij benadering gesimuleerd. Nadelen van model 2 en 3 zijn dat bij 

model 2 het "see-saw" eff'ect optreedt en dat bij model 3 oscillaties 

in de TW . t voorkomen. Beide ef'f'eaten kmmen niet worden vermeden 
Ul. 

door f'ijnere discretisaties toe te passen. 

De belangrijke vraag naar het minimaal aantal segmenten, waarmee het 

warmtewisselaargedrag voldoende nauwkeurig kan wor·den gesimuleerd, 

is op de eerste plaats af'hankelijk van het statisch temperatuurpro-

f'iel in de lengterichting van de warmtewisselaar. Naarmate de verhoud~ng 

TK . t/TK. kle~er is moet men meer segmenten toepassen. In d.e 
Ul. ~ 

f'ilterstudie van de "nieuwe" warmtewisselaar kan het aantal te kiezen 

segmenten ze li's werkpuntsaf'ha.nkeli jk zijn. In het volgende hoof'dstuk 

zullen we o.a. de geschiktheJ.d voor het implementeren van de dJ.f'

ferentieschema1s in de filtervergelijkingen nagaan. 

3.5 Appendix: De 4-segmentmodellen 1,2 en 3 

In de voorgaande paragrafen hebben we de pdv's (2,3) en (2,4) be

naderd met enkelvoudige dif'f'erenties en met centrale dif'f'erenties. 

In deze appendJ.x geven we de discrete modelvergelijkingen voor 4 seg

menten in een matrixnotatie. 

Model 1: enkelvoudig differentieschema. 

De discrete mod.elvergelijking is: ~j+1 = Ax . + B .!I. . met de toe stands-
T -J J 

vector x ... ('rK1' 'PW
1

, TK2, TW2, TK3' TW3' TK4' TW4) en de stuur-

vector uT ... (TK ' 'PW,J .. (TKil1' TWin). 
0 :> 

De matrix A is een vi jf'diagonaalma trix: 

a23 a24 a21 0 

a11 a12 a13 a14 0 0 

a21 a22 a23 a24 0 0 

A .. a11 a12 a13 a14 
B • 0 0 

a21 a')') a23 a24 0 0 
'-'-

a11 a,.12 a13 a14 0 0 

a~1 a22 a23 a24l 0 0 
I I ' 0 a-tA ! a11 ;s,~, 2 j i 

L '+ ' 
1- ...1 
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met a11 A.t a12 1- At V At a13 0 a14 At V 
""- = we 

<:we 
... ... 

·1'we L)Z LlZ 

a21 .o.t V a ... )f) 0 a23 1- At V - At a24 At 
=- ke ,_ "'- = - ke 

'1; ke 
=-Az .az '1"ke 

r~odel 2: centraal differentieschema 

De discrete modelvergelijking is: A x. 
1
+B u. 

1 
= C x .+lJ u. met 

-Ji' -J... -J -J 

de toestan.dsvektor x:~ = ('rW 1 ,'l'K 1 
,'1'W2 , 'lll<

2
, TW

3
,'l'K

3
, 'l'W 

4 
,'PK

4
) 

en de stuurvektor u "" (TK ,'rw
5

) = ('PK. ,TW. ). o ~n ~n 

A en C zijn beide vijfdiagonaal matrices: 

a13 .14 

•.23 •zij 
a 11 a. . 

1 ,! .15 3 14 

a21 11.)') 
<-L 

a?~ ,_:; 11 24 

.11 .,2 .13 a 1 L;. 

a21 a22 a )Z, , __ .24 

a 
1 Î 

11
12 

a21 lll22 

a 11 0 

3
21 

0 

0 0 
0 0 

B= 0 0 
0 0 
0 a1lt 

0 8
24 

a14 = At a21 
- 2~ke 

a24 • 1+~ At 
--V 2't- llz we we 

.13 

.23_ 

At 
2 ""t'we 

0
12 

c 
13 c 1 L~ 

c_,' 
LL 

0
23 c2lt 

0
11 0

12 
0

13 c 1/+ 

0 21 0
22 c25 0 24 

C: c11 0
12 

0
21 c 22 

c 
11 

0 

0
12 0 

0 0 
0 0 

D:: 0 0 
0 0 
0 0 14 
0 0

24 

a 22 ... 1 + .d t V 1 c1t tri we"T~ 
we 

0
13 c 1lt 

c 23 c "~Lt 
0

11 c1? 

0
21 c -~-) 

l-'-

Wf3 

er :; 

Cyz .... ;; 
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en At At 1- At a11 1+ At Vke 0
12 013 At Vke ... 

2 "t'ke -"7: .. 
- 2 't ke AZ .:; ke Az 

0
14 ... 

4t 0 21 At 0 22 1- At V .:it 0
23 At 

2tt ke = 2 "'t we 
- we - 2 'T we • 2 L we Az 

Model 3: Het gemodificeerde centraal differentieschema. 

De discrete modelvergelijking is: A x. 1+ B u. 
1 

.. C x .+D u. met 
-J• -J+ -J -J 

de toesta.ndsvektor: x'r = ( •rw 
1

, 'llJ<
1

, TW 2 , 'I'K
2

, TW 
3

, TK3' TW 
4 

,rrK 
4

) 

de stuurvaktor: uT • ( TK , 'I'W
5

) .,. ( 'l'K. , TW. ) 
o ~n ~n 

A en C zijn beide vijfdiagonaalma.trices. De vorm van deze matrices 

is gelijk aan die van model 21 de waarde van de elementen a
11

,a
13

, 

a 21 ,a
23

,c11 ,c
13

,c21 ,c
23 

is ver~1derd. 

De elementen zijn: 

a11 = 1- At -v 
Az ke 

a14 ... At 
- 2 'l" ke 

a24 = 1+At 
2 'twe 

At a12 
'"' - 2 't ke 

a21 "" o 

At V 
-- we Az 

.At 
2'! we 

a22 -

a13 - 1+~ vke+.!.:L. 
AZ rtke 

1+~ Vwe+"*-: a23 = -liL_ 
.4 we "t we 



Hoof'ds tuk 4 Filtervergelijkingen. 

4.1 Inleiding 

In dit hoofstuk zullen we nader ingaan op het Kalmanfilter aan

gepust voor een niet lineair schattingsprobleem. Dit filter noemen 

we het Extended Kalrna.nfil ter. Een bijzonder interessante toepassing 

is het gebruik van dit filter om zowel de parameters als de toe

standen van een lineair model tegelijkertijd te schatten. In het 
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fJ.l ter vormen de parameters en de toestandsgroo-theden samen de com

ponenten van een nieuwe uitgebreide toestandsvektor. Het oo.rspronke

li ,jke lineaire model kan worden herschreven met deze nieuwe. toe

standsvektor. Deze nieuwe modelvergelijkingen zijn dan echter niet 

meer lineair. 

In paragraaf 4.2 zullen w-e het Extended Kalmanf'il ter bespreken voor 

een systeem, dat wordt beschreven door de volgende niet-lJ.neaire 

vaktor differentievergelijkJ.ng. 

x. = f (x" 
1

, u . 
1

) 
-J -J- -J-

In paragraaf 4.3 zulJen we de uitgebreide toestandsvektor met bij

behorende systeemver~~elijkingen definiëren voor het model dat we 

verkrijgen door toepassing van het eers-te (enkelvoudige) dif±'erentie

schema uit het vorige hoofdstuk. 

4. 2 Het Extended Kalmanfilter EKF. 

De basis van het Extended Kalmanfilter is het lineair KalmanfJ.lter. 

Dit :filter bepaalt de schatting :f . van de toestand x . op het tijdstip 
-J -J 

t. 
J 

t. 

uit een lineaire combLUatie van de meetgegevens op het tijdstip 

J 
combinatie 

en de extrapolatie x. op basis van x. 
1 

op tiJ' dstip t. 1. Deze lineaire 
J - .. - J- • 

wordt zó gekozen dat de verwachtingswaarde van de varian-

tie van de schattingsfout, t. -x., minimaal is. Dit 
-J -J 

komt neer op het 

minimaliseren van het spoor van de eovariantiematrix P. van de schat
J 

tingafout P. = E r(.t. - x.) (:t. - xj)~] J LI-J -J -J - .. • 

Uitwerking van deze eis levert het volgende stelsel recurrente :fil-

tervergelijkingen. 

t•. "":f (:!. 1' u. 1) (4.3) 
-J - -J- -J-

P'. "' H. 1 p. 1 H~ 1 + E. 1 (4 .. 4) 
J J- J- J- J-

'11 T -1 (4.5) w. = P'. M. (M. P 1. M. + R .) 
J J J J J J J 

.t. = .t•. + w . (][. - .ii (.ij)) (4.6) -J -J J 

p. = P' W. M. P•. 
(4. 7) J J J J J 



Hierin is :t•. de tt,(.:ex t.rapoleerde schatting, op basis van d.e vorige 
-J 

scha-tti:rag :t. 
1

• 1> 1_. 
1 

is de covaran tierna trix van de extrapoleerde 
-J- J-

schattingsf'out 1j -!:_j• De matrix Hj_1 =(U:... ) 
().x. 1 (X. 1 ""' t. 1) -J- -J- -J-

Jacob1aan VaJl de systeemverguli ,iking 

is de 

waarin c . 
1 

de procesruis 
-J-

en ~ [ e .• ekT J = E . S: ·k r -J- J J 

voorstelt met de eigenschap]len E (~j 1 
( b... ... kroneekor symbool) 

Jk 

W. is de weegmatrix ook wel Kalmangain genoemd. 
J 
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0 

De matrix M.. {~) is de Jacobiaan van de meetvurgeli jkingz 
J "" è>x. (x . = :t•.) 

-J -J -J 

.zj ... _a:(_2Sj)+,Ej vTaarin E.j de meetruis voorstelt, met de eigen- (4.9) 

schappen[ [rjJ • o en [' [r j• r~ J = R j <b jk• 

De proces en mee h·uis zijn wit en Gaussisch verdeeld. 

De filtervergelijkingen kan men opgesplitstdenken in 2 groepen (zie fig.4.1~ 

met de vergelijkingen (4.3) er1 (4.4) worden extrapolaties berekend, 

met (4.5), (4.6) en{4. 7) worden de extrapolaties gecorrigeerd. 

p. 1 J-

extrapolatie 

> 
P'. 

J 

correctie 

t j 
Op tijdstip t4t.moeten we de startwaarden :t en P opgeven. In de cor-. -o 0 

rectie worden d.e metingen gewogen meegenomen in d.e schattingen. 

In het lineaire Kalmardil ter kan men deze weging (weegmatrix) vooraf 

berekenen; bij het l!XF kar1 d1t niet omdat de Jacobianen H. 
1 

en M. 
J- J 

afhankelijk zijn van de schat tingen :i . 
1

• 
-J-

Een ander belangrijk ve:rschil tussen het lineaire Kalma.nf'il ter en het 

EKP is de inte.r-pretatie van P1 .• Bij het EK:F' filter is P 1. een eerste 
J J 

orde benadering van de "echte" covariantiematrix van de geextrapo.Leerde 

schat tingafout [ 6 J. 

4.3 ToeiJassin&' van de filterver&'elijkingen op de modelvergelijkingen. 

De vergelijkingen die model 1 (zie appendix 3.5) beschrijven, zijn 

eenvoudig te herleiden tot het type 4.3. We breiden de toeatandsvektor 

uit met de parameters en de sturing tot: 



De modelvergelijking wordt met de uitgebreide toestandsvektor x 

herschreven tot: x. 
1 

= f(x.) 
-J+ - -J 

De vektorfill1ktie van model 1 is : 

x(1) • TK 1 
x(2) • TW1 
x(3) • TK2 
x(4) • TW2 
x(5) = TK

3 
x(6) = rrw

3 
x(7) = TK4 
x(8) = TW

4 
x(9) = ..1t vke 

4Z 

:x:(10) = ät V - we 
4Z 

f( 1 ) = x( 11 )x( 2) ~ ( 1-x( 9 )-x( 11 )x( 1) -t x( 9 )x( 13) 

f(2) = x(1)x(12)+(1-x(10)-x(12))x(2)+x(4)x(10) 

f(3) = x(9)x(J')+ (1-x(9)-x(11))x(3)+x(4)x(11) 

f(4) • x(3)xQ2)-f (1-x(10)-x(12):x:(4)-tx(6)x(10) 

f(5).,. x(3)x(9)+(1-x(9)-x(11))x(5)+-x(6)x(11) 

f( 6) = :x:(5 )x( 12 )+ ( 1-:x:( 10 )-x( 12) )x( 6 )+:x:( 8 )x( 10) 

f(7) = :x:(5 ):x:( 9)-t ( 1-:x:( 9 )-x( 11 )x(7 )+x( 8):x:( 11) 

f(t)) == x(7):x:(12)+ (1-:x:10)-:x:(12)):x:(8)+:x:(10):x:(14) 

f(9) .. :x:(9) 

f(10) ... x(10) 

:x:(11) = Ät/rke r(11) = :x:(11) 

:x:(12) = 4t/~we f(12) = :x:(12) 

:x:(13) = TK. f(13) = x(13) 
J.n 

x(14) =TW. 
J.n 

f(14) = :x:(14) 
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De vvrgelijkingen van model 2 en 3 zijn impliciet. Weliswaar kan model 

3 expliciet worden opgelost, maar dan moeten de :parameters en sturing 

bekend zijn (zie Bijlage A). 

In bijlage C wordt verder ingegaan op het toepassen van de filter

vergelijkingen op model 2 en 3. 
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Hoofdstuk 5 Simulaties met het Extended Kalma.nïilter. 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk •wrden de resultaten besproken van de toepas::Jing 

van het Extended Kalmanfilter op een gesimuleerd model van de warmte

wisselaar. De resultaten worden bepaald door de volgende 4 fakto.rer1: 

a de modelvergelijkingen 
b het ingungssignaal 
c de startwaarden voor het rilter 
d de meetomstandigheden. 

We zullen deze 4 faktoren allereerst nader toelichten en aangeven wat 

van toepassing is in de simulaties. 

Modelvergelijkingen 

Bij het simuleren met. Kalmanachtige filters geb.ruiken we op twee 

plaatsen modellen t.w. het meetmodel en het filtermodeL Meestal 

worden in d.e simulaties de beide modellen gelijk gekozen. M.b.v. 

een meetmodel worden tle meetwaarden gegenereerd die in de simulaties 

worden gebruikt. In het rilter wordt een riltermodel gebruikt voor 

o.a. de berekening van de extrapolatie van de schattingen van de toe

standsgrootheden op het volgende tijdstip. 

In onze simulaties gebruiken we het in hoof'dstuk 3 afgeleide 4-seg

mentenanaloge model van de warmtewisselaar als meetmodel. Dit model 

is gepatchd op de analoge computer type RA 741 'l1elefunken. Voor de 

instelling van de potmeters gebruiken we de gegevens van de warmte

wisselaar uit het "potten en pannen" proefproces. (zie Janssen[5]) 

Voor het riltermodel gebruiken we een discrete benadering van het 

meetmodel. Dit komt overeen met model 1 uit hoofdstuk 3. Het verschil 

tussen het meetmodel en het filtermodel is verwaarloosbaar als we de 

discr·etisatietijd At (is tevens bemonsteringstijd) klein kd.èzen 

t.o.v. de kleinste tijdconstante van het meetmod.el. 

Ingangssignaal 

Door o.a. van Genuchten [3) en van Lier(&] wordt veel aandacht be

steed aan het type inga.ngssignaal. De gedachte hierbij is dat de 

dynamica van het systeem beter geindentificeerd kan worden met een 

dynamisch ingangssignaal zoals een blok- of zaagtandvormig ingangs

sJ.gnaal. 

In onze simulatiestudie beperken we ons tot stapvormige stor1.nf:i op 

de koudwateringangstemperatuur. De reden voor deze beperking i.s het 

minder complex gedrag van het filter. 
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Een dynamisch ingaugssignaal (b.v. ma.x:1rnum lengtereeks) bein-

vleed namelijk direct de P'- matr1x en dus tie weegmatrix. Voor het 

verkrijgen van 1nzicht in de werking van filters, die werken met 14 

toestandsgrootheden, is dit n1eL gewenst. 

Star· twaarden 

Het discrete Kalmanfilter is een recurrent rekenalgorithme waarbij 

op het tijdstip t
0 

de beginschattingen van de toestandsgrootheden 

i en de onzekerheid in de beginschattingen van de toestandsgroot-a 
heden P (i,i) moeten worden opgegeven. We kiezen de grootheid P (i,i) 

0 0 

voor i•9, ... , 12 (parameters) meestal, gelijk aan het k11adraat van het 

verschil tussen de exacte waarde x (i) en de beginschatting ~ (i). 
0 0 

De overige toestandsgrootheden stellen de temperaturen voor. 

We kiezen voor P (i,i) voor deze grootheden meestal o.o1. Indien we 
0 

niet alle toestandsgrootheden willen schatten, die parameters voor-

stellen, moeten we voor de diagonaalelementen van de P- matrix, die 

behoren bij de niet geschatte toestandsgrootheden, gelijk nul kiezen. 

Bovendien moet de procesruiscova:riantiematrixelementen E (i,i),even-
9 

een.s behorend bij deze grootheden, gelijk nul zijn. 

Een belangrijke ingrijpmogelijkheid in de werking van het filter is 

de keuze van de startwaarden E (i,i) en R (i,i) die we meestal konstant 
0 v 

houden gedurende bemonsteringen. In slechts enkele simulaties word.t 

de procesruiscovariantiematrix als funktie van de bemonsteringatijd

stippen opgegeven b.v. E3(i,i)= 10-2/(10+j) waarinj het bemonsteringa

tijdstip j Je At aangeeft. 

Meetomstandigheden 

Het grote voordeel van het uitvoeren van filtersimulaties t.o.v. het 

filteren aan "echte" metingen is de vrijheid in de keuze van de meet

omstandigheden. 

Belangrijk verschil is o.a. het aantal meetpunten. In de simulaties 

kunnen we dit aantal willekeurig kiezen. Veel sinru.laties zijn uit

gevoerd met 10 meetpunten.(alle temperaturen in het 4-segmenten 

analoge model worden gemeten). Vervolgens hebben we het aantal meet

punten verminderd. Bovendien zijn simulaties verricht waarin naast 

de temperaturen ook de volumestromen QK en QW worden gemeten. In 
het filtermodel worden parameters x(9) en x(10) door deze volume

stromen bepaald.(QK-a:Vk en Q~V ) 
w 

In het Kalmanfilter worden de meetomstandigheden in rekening ge-

bracht door de keuze van de grootte van de meetruiscovatiantiematrix 

R. In de simulatiestudie ia de meeste aandacht besteed aan het fil-

teren van z.uivere metingen. 



De resultaten zijn deterministisch; middelen over een aantal be

rekeningen is dus niet nodig. Daarnaast zijn meetsignalen gefil

terd waaraan witte, Gaussisch verdeelde r~is is toegevoegd. Bij 

alle temperatuurmetingen hebben wij ite maken met de onnauwkeurig

heid van de analoge-digitale conversie. Deze onnauwkeur~gheid is 

gelijk aan .oo 5 Volt en wordt in de simulaties als de minimale 

mee tonnauwkeurighe :id beschouwd. 
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Het aantal bemonsteringatijdstippen is meestal 90 en de bemonsterings

interval .At=.340 sec. gekozen. 

5.1.1 Overzicht van de simulaties~ 

In de volgende pargrafen worden de simulatieresultaten van het; 

4-segmentenmodel besproken. In paragraaf 5.2 en 5.3 wordt de na

druk gelegd op het gedrag van de :filtergrootheden. P
90

(i,i) en 

w
90

(i,i) na 90 bemonsteringen. Het zal blijken dat deze grootheden 

sterk afhankelijk zijn van de startwaarden voor de procesruis- en 

de meetruiscovaxiantiematrix. Wij beperken ons in deze paragrafen 

tot het :filteren aan zuivere metingen van de 10 temperaturen d.w.z. 

metingen aan de analoge computer zonder toevoeging van meetruis. 

In paragraaf 5.4 wordt uitgegaan van onzuivere metingen van de 10 

temperaturen d.w.z. metingen aan de analoge computer waarbij ruis 

(wit, Gaussisch verdeeld) is toegevoegd. 

Tenslotte wordt in paragraaf' 5.5 de resultaten van het f'il ter ver

meld waarbij uitgegaan wordt van o.a.: - onzuivere metingen waarbij 

~ alle temperaturen worden gemeten,- onzuivere metingen van de in

en uitgangstemperaturen en de volumestromen QK en QW. 

Tevens is de ir1v1oed van procesruis op de parameters nagegaan. Het 

bliJkt dat we alleen, indien we negatieve waarden voor de parameters 

uitslu1.ten, bruikbare filterresultaten verkrijgen. 

5.2 Schatten van de warmteq..oorga.ngscoë:ff'iciënt uit zuivere metingen van 
10 toestandsgrootheden. 

De warmtedoorgangscoëf:hciënt is omgekeerd evenredig met de thermische 

tijdconstanten "'r; k en 't . Deze thermische tijdconstanten Zl.Jn in e we 
de toestandsgrootheden x(11) en x(12) van de uitgebreide. toestands-

vaktor x opgenomen (zie paragraaf 4. 3). De toestandsgroothed.en x( 9) 

en x(10) worden niet geschat. Dit komt overeen met het exact bekend 

zijn van de volumestromen QK en QW. De verdere startwaarden en meet

omstandigheden staan in Tabel 5.1. 
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'l'AB.i!:L 5.1 Startwai.lrden en mee torns ta.ndigheden. 

10 meetpunten & 
bemonsteringsinterval : 
ingangssignaal : 

beginschattingen .t (i) : 
0 

procesruis 

meetruis 

procesruiscovariantie
matrix 

meetruiscovariantie
matrix 

covarian tiema tri:x: van 
de schatt~ngsfout 

alle tem.pe:ra turen worden gemeten 
.&t= • 340 sec. 
stap op de kouàwateringangstempera~uur 

.t (1)= .•••.•. =.t (8)=o~ .t (9)=o.o93ö~ .t (10)=.340 
0 . 0 0 0 

.t (13)=3.54 .t (14) ... o. 
0 ..) 0 

geen 

gelijk aan de onnauwkeurigheid van de AD om
zetters (o.oo5 Volt) 

procesruis wordt door het filter aanwezig en 
gelijk verondersteld op de €JI:OOtheden :x:( 1) ••• .x (ti) 
d.w.z. E(1,1)=E(2,2) ••••• =E(8,8), de overige 
diagonaalelementen E(9,9) •••• E(14,14)•o 

op alle '10 metingen wordt door het filter meet
ruis ve:rondersteld. 
R(1,1)=R(2,2) ••••• cH(10,10). 

P (1,1)= •••• ~P (8,ö)=o.o1 
0 0 

P (9,9)=P (10,10)=P (13,13)•P (14,14)~o 
0 0 0 0 

P (11,11) en P (12,12) zijn gelijk aa.n het 
0 0 

kwadraat van de afwijking van :X ( 11) en .t ( 12) 
0 0 

t.o.v. de exacte waarden. 

De ingangstemperaturen TIC. en TW. worden niet geschat door de keuze 
m m 

van E(13,13)=E(14,14)=P (13,13)-P (14,14)=o, maar blijven de waarde 
0 0 

.t ( 13) en .t ( 14) houden (zo ook x(9) en x( 10) ) • 
0 0 

De schattingen van de temperaturen .t
90

(i) voor i=1,8 zijn zeer goed. 

De invloed van de sartwaarden .t (11), .t (1ë), E(i,i) en R(i,i) op 
0 0 

.t
90

(i) voor i-1 t/m 8 en i=11,12 is bij het filteren aan zuivere 

metingen ~ significant. 

Interessant is het gedrag van P
90

(i,i) en w
90

(i,i) voor verschillende 

waarden van E( i, i) en R( i, i). In de grafieken 5. ·t t;m 5. 3 wordt dit 

gedrag weergegeven als funktie van de verhouding tussen procesruis

meetruiscovariantiediagonaalelementen.E(i,i)/R(i,i). In deze grafieken 

is de warmtedoorgangscoêfficient « = .± 1% d.w.z. de startwaarden 
0 

.t ( 11 ) en .t ( 12) wijken 1% van de e:x:ac te waarden af'. 
0 0 



In fi~:,'Uur 5.1 is de onzekerheid 

1'
90

( i, i) in de suhatting weerge

geven na 90 tijdstappen ("""'30 sec) 

Het meetsignaal is inmiddels sta

tionair. Toenemende E( i, i) ver

greut de onzekerheid ste.r·k toe

nemende R(i,i) in mindere mate. 

Bovendien blijkt voo:t:• grote R (i, i) 2 

de onzekerheid P( i, i) nauwelijks 

meer afhankelijk te zijn van 

R(i,i). 

In fi@<ur 5.2 is de onzekerheid 

P(i,i) voor i=11,12 in de schat

ting na 90 tijdstappen weerge

geven. De beginschattingen 

P (11,11) en P (~2,12) vormen de 
0 0 

bovengrens voor resp. P
90

(11,11) 

en P
90

(12,12). 

33 

I: 

i i 

I -~ 
- {~!~ 



J4 

In figuw: 5. 3 is het gL'ootst<:ï en 

kltd:nste weegrnatri.xelemerrten van 

{ -····~-----···---- -
H 

w
90

(i,i) voor i=1,8 weergegeven. 
1 

Voor grotere waarden R(i,i)/E(i,i) 

neemt de W 
90 

(i, i) sterk af'. De "f 
wee~i:ementen w

90
(i,i) voor i=1-8 ·~ 

kurmen benaderd worden door 

w;(i, i)= 

voor 

RjE ... 1 

1o3 WR(i,i)- 2.510-~5 W(i,i)= 4.25 10 

w-(i,i)= .5 
W(i,i)= .584 

We hebben ook sililulaties uitgevoerd voor andere str1.rtwaarden .t ( 11) . () 

en .t ( 12). De warrnteoverdrach tscoäf'f'iciënt varieerde - 50f., van de 
0 

exacte waarde. Uit de simulaties blijkt dan dat P
90

(i,i) voor la1,8 

gelijk en P
90

(i,i) voor i=11,12 vrijwel gelijk zijn aan de bovenge

noemde simulaties. Ook w
90

(i,i) voor i=1-8 bli.jkt geheel ona.f'h;:mkel.ijk 

te zijn van de beginschatting van c<. 

De belangrijkste resultaten van het f'ilteren aan zuivere metingen na 

90 tijdstappen zijn: 

• De schattingen zijn zeer goed indien alleen de wa.rmtedoor

coäf'f'icient moet worden geschat • 

• De beginschatting van "' heef't weinig invloed op de onzeker

heid van de schatting van t>é". 

• De invloed van de startwaarde van~ op P
90

(i,i) en w
90

(i,i) 

is van weinig betekenis • 

.. De onzekerheid P
90

(i,i) is sterk afhankelijk van de start

waarden E (i,i) en R (i,i) voor het f'ilter(algemene f'ilter-
o 0 

eigenschap) • 

• De weegelernenten·w
90

(i,i) voor i:::1-8 is alleen afhankelijk 

van de verhouding R(i,i)/E(i,i) en niet van de g·rootte van 

E(i,i) en H(i,i) a:fzonde.elijk. 

Deze resultaten moeten we echter voorzichtig interpreteren als er on

zuivere metingen worden gefilterd. 
,dil. :fU....,U... 4'11~ 

grootheden z~llen een stochastisch 

die minimaal gelijk is aan (W(i,i) 

De schattingen van de toestands-

karakter hebben met een variantie 

3f \1 _ ) 2 voor die toeG tands
rul.s 

grootheden die betrekking hebben o:p de temperatu:ren. De elementen 

P( i, i) en W( i~ i) zijn eveneens stochasti.scL i:1Hüe.r·:s d.cz ... : ;,H!I:'dtén: be-
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In deze paragraaf' wordt van dez~lfdt: startwaarden en meetonwt.andig

hed.en uitgegaan als in paragraaf' (5.3)(zie tabel ,5.1)uitgezonderd. 
) 

de startwaarden .t (9) en~ (10) betreff'ende de volumestromen Q.K en QW. 
0 0 

In tabel 5.2 staan de gewijzigde startwaarden t.o.v. ·tabel 5. 1., 

'l'ABSL 5.2 Afwijkende startwaarden t.o.v. tabel ?.1 • 

C om bina tienr. .to(9) .t
0

(10) ~ (11) .t (12) P (i,i)voor i=9,10,11,12. 
() 0 0 

1 .oe91 .357 .0647 .0277 
2 .0985 .323 .on~ .0416 P (i,i)a(! (i)-x(i))2 

3 .0845 .374 .647 .0277 
0 0 

4 .103 .306 -~1J* .0416 
exacte waarden .0938 .340 .o 9 .0347 

* 1. ( 11) en t ( 12) is d~or ee.J.'ergissi~g 10 Jf te groot opgegeven. 
0 0 'fv 

De startwaarden P (11,11) en P (12,12) zijn hiervoor niet gecorrigeerd. 
0 0 

De schattingen van de toestandsgrootheden .t(i) voor i=1-8 wijken 

voor alle combinaties zeer weinig van de exacte waarde a:f. 

In tabel 5.3 zijn de schattingen en tevens de verhoudingen .t
90

(9)/:t.
90

(11) 

en .t
90

(10)/.t
90

(12) opgenomen voor de verschillende beginwaarden. 

Het blijkt dat de verschillen in de verhoudingen opmerkelijk gering 

zijn. In tabel 5.4 zijn voor de combinatie 3 en 4 uit tabel 5.2 de 

schattingen en de verhoudingen .t
90

(9)/.t
90

(11) en .t
90

(10)/:t.
90

(12) ver

meld. Voor toenemende waarden van de startwaarden E(i,i) en R(i,i) 
liggen de schattingen van de parameters verder van de exacte waarden. 

De waarden van de verhoudingen wijzigen minder sterk dan de schattingen 

van de parametera zelf. 

Mogelijke verklaring wordt gezocllt in de versterkingafaktor van het 

analoge model. We gaan uit Vän de vergelijkingen: 

x(9)+x(11) 
i< i> + x< i>. - x)11) x(i~1)+ x)9) x(i-1) 

x( 9 +x( 11) x( 9 -t :x:( 11) 

voor i ... 1,3,5,7 

(5.1) 

x( 10) +x( 12) 
~(i)+ :x:(i)• x(1ë) 

x(10)+:x{12) 
x(iT"1)+ :x:(10) x(i+2) 

x(10)+x( 12) ( 5 •2 ) 
en 

De tijdconstanten zijn 'ê 1 • 
x( 9) +x( 11} 

en 1:
2 - x(10)-+:x:(12) 
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'PAB.EL d • .3 J~indwaa.rd t::n van de pararoe terschat t ir1gen voor de ve .L"

gchiLlende combinat;ies E(i,i) en H(i,i). 

Startwaarden en meetomsttmd~gheden zijn irl tabel ).1 en 5.2 
aangegeven. De waarden van de nchattingen hebben betrekking 
op het tijdstip 90 • ~ t. 

Covariantie- Combinatienr.1 uit tabel Combirlatienr.2 
diagonaalele- 5.2 
men ten. 

E(i,i) R{i,i) 1(9) ~(10) .t( 11 ) ~(1~) ~(9) .t(10) :!( 1 ., ) t(12) 

:!(9)/:!(11) :t(10)/:!(1~) :!(9)/.t( 11) :t\10)/~(12) 

.25 10-4 .25 10-4 .0839 .333 .0702 .0325 .0824 .313 .o689 .0306 

1.10-4 
1.19 10.2 1.19 10.2 

.0853 .344 .0715 .0334 .0838 .322 .0'"{0:! .0314 

4.10-4 1.19 10.3 1.19 ·10.25 
.0871 .349 .0731 .0334 .0860 .3:::>6 .0'{23 .0.)1'{ 

16. 10-4 
1.19 10.4 1.19 10.28 

.0878 .352 .0739 .0340 .0879 .32'1 .0741 .0319 

64. 10-4 1.19 10.3 1.18 10.25 
.08'{ 1 .354 .0'7 32 .0340 .0896 .328 .0759 .03~'2 

4. 10-2 
1.19 10.4 1.14 10.18 

.Ot>60 .354 .0722 .0332 .0933 .323 .O'l98 .03.35 
1.19 10.6 1.17 9. 79 

4.10-4 4. 10-4 .0866 .352 .0'(25 .0340 .0909 .327 .0'{66 .0321 

16. 10-4 
1.19 10.4 1.18 '}.'(9 

.0865 .353 .0724 .0340 .0911 .328 .0769 .0322 

64. 10-4 
1.19 10.4 1.18 10.18 

.0861 .354 .0721 .0338 .0918 .328 .0?77 .0324 

4.10-2 1.19 10.4 1.18 10.18 
.0861 .354 .0'{21 .0330 .0942 .32(:) .0806 .0336 

1.19 10.7 1.17 10.12 

1.10-2 1.10-2 .0874 .355 .0723 .0317 .0975 .326 .0842 .0358 

4.10-2 1.21 11.1 1.16 9.10 
.0875 .355 .0'724 .0312 .0977 .326 .0848 .0~61 

1.21 11.3 1.15 9.03 

De ingestelde 
waarden van de pot-
meters komen over- .0938 .340 .0809 .0347 0.938 .340 .0809 .0347 
een met de waarden: 1.16 9.79 1.16 9. 79 

, __ -



rl'A.BEL 5 • 4 

Covariantie-
diagonaalele-
men ten. 

E(i,i) R(i,i) 

.25 10-4 .25 10-4 

1.10-4 

4.1o-4 

64.10 -4 

4.10-2 

4.10-4 2t:: . ) 10-4 

1. 10-LJ 

4.10-4 

64, 10-4 

4.10-2 

1.10-2 
,25 10-4 

1.10-4 

4.10-4 

10-2 

4.10 -2 

De ingestelde 
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Eindwa;trden van d.e pa.rarnetersehattingen voor vel-· 
scJ'li1kHlde combinaties E(i,i) on H(i,i). 

Startwaarden en meetomstand1gheden zijn in tabel'::.1 oa ~~:.2 
aangee;even. De waarden van de schattingen hebbtm Le :.r~::1kking 
op het tijdstip 90 Jl! 4 t. 

Combinatienr.3 uit tabel Combinati~nr.4 
5.2 

~(9) jt( 10) ~(11) .t(12) "jt(9) jt(10) ~(11) t(12) 
~(9)/jt(11) :t(10)/jt(12 .t( 9 )/:t( 11) it( 10)/jt( 12) 

.0784 .302 .0658 .0296 .085~) .273 .0721 .o;~70 
1.13 10.2 1.18 10.1 

~0862 .322 .0728 .OJ13 .0988 .275 .0841 .0272 
1.18 10.2 1.17 10. 1 

.106 .328 .0901 .0321 .158 .240 .136 .0244 
1.18 10.2 1.17 9.83 

.235 .345 .205 .0355 .. 382 .191 .342 .0203 
1.14 9.7 1. 11 9.40 

.2'17 .296 .311 .0488 .358 .127 .719 .051d 
o.89 5.0 -497 2.45 

.102 .348 .0906 .0337 .117 .296 .106 .. 0291 
1.12 10.3 .110 10.2 

.108 .349 .0954 .0337 .131 .301 .118 .0291 
1.13 10.3 1. 11 10.2 

.127 .351 .112 .0341 .119 .293 .158 .029~? 
1.12 10.3 1.13 10.0 

.230 .335 .202 .0347 .370 .211 .334 .0237 
1.13 9.65 1.10 9 .. 60 

.272 .277 .309 .0431 .345 .100 .732 .039;:? 
.88 6.42 .47 2 ··r.: ·?) 

.187 .363 .212 .0324 .261 .363 .306 .0290 
.88 11.2 .85 10.4 

.187 .363 .212 .0324 .261 .303 .306 .0290 
.88 11.2 .85 10.4 

.190 .363 .215 .0326 .. 262 .303 .306 .0291 
.88 11.0 .85 10.4 

.212 .357 .239 .0341 .315 .287 .387 .0327 
.88 10.4 • 81 s.n 

.236 .326 .324 .0381 .308 .210 .680 .0388 
.24 B.55 -45 5.4 '1 

waarden van de pot-
meters komen over- .0938 .340 .0809 .034'( 
een met de waarden 1.16 9.79 

-

l 
I 

I 

I 
i 
I 
I 
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De v~:n·s terk.i.ngsfak to:r.~in de overdracht Dftmk ties 'L'K . ,;''f'K. ~::n 'lrl-1 . /'l'Y.. 
- U1." lll 1.U t l.l1 

zijn beitienfunkties van :x:(10) /x.(12) en x(9)/x(11). Ht:t goed sc.!Jt:tLt.en 

van de verhoud.wg.t
90

(1ü)/.t
90

(12) en .t
90

(9)/.t
90

(11) betekt.:nt dat eh, 

versterkingsfa.kto~·en goed geschat worden. 

Uezien het lang doornchatten t0t in het. stationaire gebied van dt:: ~.;Lar,

responsies (fig3.1i'), lS dit niet ve1•wonde.rlijk. 

Evenals in de vorige paragraaf, ziJll .P
90

(i,i) en w
90

(i,i) berekend en 

ui t.gezet in de grafieken (5 .4 - ). 7) voor verschillendt-) waarden van 

E(i,i) en R(i,i). 

In eraf'iek 5.4 zijn de grootste en kleinste waarden vm1 P
90

(i,i) voor 

i=1-8 weergegeven als .funktie Val! lie verhoud~ng H(i,i)/E(i,.i). De 

startwaarden en meetomstandigheden staan in tabel 1 aangevuld. met com

binatienr.3 uit tabel 2. De graflek 5.4 wijkt slechts weinig a.:f VDn 

de grafiek 5.1. Uit de grafieken voor de onzekerheid in de parameterB 

blijkt dat een sterke onzekerheJ.dsreductie plaatsvindt voor x( 9) e.n 

:x:{11), iets minder voor :x:(12) e.n vrij gering is voor x(10). 

In de grafiek 5. S staan de maximale e.n minimale waarden van W 
90 

(i, i) 

voor i==1-8 als funktie van de verhouding van de diagonaalelementen 

R(i,i)/B(i,i). Alleen voor grote waarden van R(i,i)/B(i,i) wijk~ do 

graf'iek af van graf~ek 5.3. Blijkbaar heeft het schatten van de vol-ume

stromen weinig invloed op de weegele~Jente.n w90(i,i) voor i=1-8. 

5.4 Schatten van de wa:rmtedoorgangscoefnciënt e.n de volumestromen uit 
onzuivere metingen van 10 toeste.ndsgrootheden. 

In deze en de volgende paragrafen zullen we de volgende notatieaf'spraak 

hanteren. 

rrABBL 5.5 Notatie voor de startwaarden. 

i (i)= 12 * o.,354,0 
0 

p (i,i)= 6 * 1.,8 ~ o. 
0 

E(i,i)- 6 ~ 1.,8 H 2. 

R(i,i)= 6 3!! 2. 

meetpunten x
1
,x5 

betekent dat de beginschatting van de eerste 
12 toestandsgrootheden nul zijn, de 13-de en 
14-de toestandsgrootheid zijnresp. 3 • .54 en o. 

betekex1t dat de beginschatting van de diago
naalelementen P (i, i)= 1. voor i• 1.-6 en P (i, i )• 
voor i: 7-14. 0 0 

betekent E(i,i)= 1 •. voor i~1-6 en B(i,i)~2. 
voor j_.,. 1-14. 

betekent H(i,i)= 2. i"" 1-6. 

betekent dat x(l) en x(S) gemeten worden. 



De aanwez~gheid van de meetcuis wordt gesimuleerd. dour bij do zuivere 

metingen op elk bemons Lering::::ti,jdstip waa:cden van een l'lJ.:i.sl'<,eks( wit te 

I'l.lis, Gaussisch verdeeld met gemiddelde J-tr t:m spreiding Ci) op te tellen. 

De stuu.rgrootheden worden exact. gemeten. Op de overige met.ili(':un i~; mt:wt.

ruis gesuperponeerd, waarvan de grootte is gerelateerd Dc..:tl Lt:: t cüugo

naalelement R(1,1) (zie tabel 5.6). In de tabel 5.6 sta:_ll't de f'iltür

resultaten van ba'ek.eningen met 1,5,10 en 24 ne.d.es rneetrtüs naasL el

kaar. Door de toevoeging van de meetruis zijn de meetgroothedHn ~:;t,o

chastische vax·iabelen geworden. De schattingen :! .(i) zijn eveneen~: 
J 

stochastisch. 

De Jacobiaan II. (zie verg. 4'.8) wordt op het j-de tijdstip berekend met 
J 

de schattingen t .• H. is dus eveneens een stochasti.:;che 'trootheid. De -J J ,_ 

grootheden Pj(i,i) en W/i,i) kr~.igen via de berekening van de P:i-
matrix vergeli,jking (4.5 - 4.e) eveneens een stochastisch karakter. 

In tabel 5.6 staan voor t
90

(i),P
90

(i,i) en w
90

(i,i) de gerniddelthm 

berekend. over 5, 10 en 24 ruisreeksen. De steekproef'gemid.deld.EJ.n ~ en 

do s teekproefvarian be$ s
2 

zijn berekend met de fo.rmules : 

h 

x- L. :x:../n 
. 1 ~ 
~= 

h 

"i:" -2 
i=1 (xi - x) 2 

s = 
n-1 

of 2 
5 = 

2 x. 
~ 

n-1 

h 

( ~ x
1
. )2 l.n i=1 jl 

(5.3) 

Uit tabel 5.6 blijkt dat de steekproefgemiddelden x slechts weinig 

verschillen voor de verschillende series. De betrouwbaarheid van de 

berekende steekproefgemiddelden en steekproefvarianties :neemt toe met 

een toenemend aantal ruisreeksen (zie bijlage D). Vergelijken we de 

steekproefvariantie s
2 (i) van de toestandsgrootheden t

90
(i) met de 

covariantiematrixelementen van de sclaattinr;sfout P
90

(i,i) dan blijkt 

dat P
90

(i,i) voor i= 1-12 groter is dan s
2(i). Dit is niet verwonder

lijk omdat we geen proces.r·tüs hebben aangebracht, ro~Lar wel veronder

steld. Bovendien is de aru1gebrachte meetruis op de toestandDgroot

heden x(i) voor i= 2-8 kleiner dan v-erondersteld wondt door het i'ilter. 
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'i'AB~L ').6 Vergeli,Jking van d€: filterre:..;ultaten é.l.<•Jt cnzu:Lvero we t.Lnil:en 
VEt.ll 10 tempera turen voor 1, ~), 10 bn ~24 l'Ui.:..;recJ.< ~Jen. 

De startwaa.rd,:n ~:Jl'l meetomctandjghcden utan.n in tabel ).1. J~an·Jullend 

geldt (zie l.abel ).5): .t
0
(i)• 1:!. * o.,3.54,0; P

0
(i,i)= 1~:> ~' l.,:.·*o•; 

E(i,i)= 8 * 10-4 1 H(i,i)-= 10 a 25,10-4• De meetruin OJ..l x(.i.): 

(T(i) =eindwaarde i V H(1,1)\. Dit betekent cJat a<-i.l'l i,~düre (zuivere) 
eind.v< é~ard.e 1 

meting ruis worcl t t;oeg·evoegd met tiezeLfde HJ..n:eiding indien wu de~~.e 

spreiding re la teren aan de eindwaarde van de stapresponsie •. 

De spr<nding val'.t de l.'Uis in procenten van de eindwaarden is voor 

R( 1,1 )= 25. 10-4 geliJk u.ant.5%. Voor H( 1,1 ). 25. 10-4 is de speeiding 

<J (i) van de toegevoegde rneetruisf.5% van de e~ndwaurd.e .x( i) van de 

stapresponsie. 

aantal ruis.reeksen: 
1 5 10 24 - - - 2 x x s x s x s s 

x~n 2.07 2.06 .403-2 2.06 ,579-2 2.06 • 95:>-2 • 91:J.-4 
x 2) .3t13 .343 .144-2 .345 .221-2 .34.5 .251-2 .b30-5 
x(3) 1.19 1.19 .364-2 1.19 .5.33-2 1.18 .654-2 ·421-4 
.x(4) .179 .180 .371-3 .180 • 982-3 .180 • 111-2 .123-5 
:x(5) .668 .6b4 .376-2 .6()4 .410-2 .6ö3 .391-2 .153-5 
x~6) .853 .0850 .2.16-3 .0852 .415-3 .0853 .. 533-2 .284-6 
:x: 7) .357 .357 .261-3 .356 .233-2 .356 .216-2 .466-5 x() .0305 .0306 .115-3 .0306 .148-3 .0307 .236-3 -557-7 
x 9) .0893 .0896 .143-2 .. 0900 .171-2 .0904 .14'7-2 .217-5 
x 10 .310 .347 .270-1 .343 .285-1 • .)38 .0263 .691-3 
x 11~ .0761 .0764 .124-2 .0769 .182-2 .0775 .155-.3 .240-5 l2) .0303 .0338 .258-2 .0335 .258-2 .0331 .231-2 .537-5 
x 13) 3.54 3.54 o. 3 .. 54 o. 3.54 .o .o 
x 14) o.o o.o o. o. o. o. .o .o 

w~ 1, 1 ) .118 .117 .101-2 .117 .119-2 .117 .104-2 
w 8,8) .0645 .060 .291-2 .0602 .297-2 .0607 .288-2 

P(1,1) .295-3 .293-3 .253-5 .292-3 .299-5 .291-3 .261-5 
P(2,2) .31'(-3 .302-3 .106-4 .304-3 .120-4 .304-3 .106-4 
P~3,3) .289-3 .289-3 .160-5 .288-3 ,237-5 .287-3 .206-5 
p 4,4) .234-3 .22(•-3 .596-5 .227-3 .633-5 .22H-3 .546-5 
P( 5,5) .272-3 .271-3 .163-5 .271-3 .219-5 .270-3 .183-5 r·6) .208-3 .19'7-3 .694-5 • '198-3 .692-5 .199-3 .658-5 
P'7,7) .265-3 .265-3 .162-5 .264-3 .222-5 .264-3 .188-5 
p 8,8) .161-3 .150-3 • 727-5 .150-3 ·742-5 .152-3 ·120-5 
I> 9, 9) .720-5 .769-5 ·412-6 ·749-5 .628-6 .774-5 .658-6 
p~ 10,10) .131-1 .155-1 .273-2 .158-1 .241-2 .151-1 .269-2 
p 11,11) .904-5 .941-5 .340-6 .923-5 .624-6 .950-5 .683-6 
p 12,12) .957-4 .114-3 .223-4 .116-3 .189-4 .111-3 .197-4 
p~ 13, 13) .o .o .o .o .o .o .o 
p 14, 14) .o .o .o .o .o .o .o 

Exacte eindwaarden toestandsg:cootheden x(i ) .. 2.07, 0.362, 1.20, 0.193, 
.685, .0931' .382, .0344, .0~)38, 
.340, .809, .. 0347, 3.54, o. 
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5 • .) Schatten aw1 eer1 beperkt a:t.11ta.l onzuivere me Lingen. 

In de volgende subparagrafen zullen we de i'il terrasultaten be

sp:rtJkHn, die zijn verkregen, 1 e met een beperkt aan tal met in gen met. 

en zonder meetruis, 2e met een f'il teraanpassing en tenslotte 3e 111e t 

procesruis op de parameters. 

5.5.1 Vergeli,jken van de fil terresultat;en verkregen door metingen van 4~, 
en 10 toestandsgrootheden. 

In tabel 5.7 worden de schattingen ~50 (9), .t50(10), :t
50

(11) e11 .t
50

(12) 

vergeleken, die zijn verricht op basis van metingen van 4 resp. 10 

toestandsgrootheden. Op de metingen is meetruis gesuperponeerd. De 

standaard- deviatie van de toegevoegde ruis is op de i-de groothe:ida 

(f(i) ... eindwaarde i ''H(1,1)' met ka1 voor 10 meetpunten 
eindwaarde k V en k·2 voor 4 meetpunten. (5.5) 

Voor R(i,i)= 25,10-4 betekent dit d.at <J(i).P.5% is vgn de eindwaa.:t·(ie x(i). 

Op d.e st;ur~g x( 13) en x( 14) is geen meetruis gesuperponeerd. 

De eindwaarden van de toestandsgrootheden :x:(i) zijn & 2.07, • .362, 1.20, 
.0931, .382, .344, .0938, .340, .08o9, .0347, 3.54, o. 

'PABBL 5.7 Vergel:ijcen van fil ter.r·esul taten uit 4 en 10 meetprmten met 
ruis na 50 tijdstippen voor één ruis:veeks. 

Startwaarden: :t
0

(i)=12 ~ o.,3.54,0. 1 P
0
(i,i)=12 ~ 1.,2 ~ o. 

.. 
10 meetpunten met ruis I 4 meetpunten met ruis 
x(i) voor i•1-8,x(13),x(14) x(2),x(7),x(13),x(14) 

- --

R E ~9) 1(10) :t(11) :t(12) :t(9) .t( 10) :t(11) :t(12) 

10-4 10-4 .o884 .307 .0755 .0305 .0825 .369 .0705 .0350 
4 10-4 10-4 .OC$86 .315 .0757 .0311 -.231 -.0141 .410 .0004 
25_~o-4 10-4 .0893 .310 .0761 .0303 -.0538 -.0179 .113 -.0039 
10_4 10-4 .0918 .279 .0786 .0278 -.01}8 .0291 .036 -.0015 
10 10-2 ,;0881 .199 .0754 .0217 .143 -.0255 .137 .0049 
25_~o-4 10-2 .0906 .236 .0779 .0243 -.220 -.0305 ·453 - .. 0006 
10 10-2 

.0935 .240 .0806 .0247 -.217 -.0421 .38() -.0029 
Exacte .0938 .340 .0809 .0347 .0938 .340 .0809 .0347 

waarden 

De meetr~iscovariantie R(i,i) is afhankelijk van het aantal meetpunten 

voor 4 meetpunten geldt: R~i,i) ."! o voor i·1-4 
voor 10 meetpunten geldt: R i,i)J' o voor i-1-10 

De procesruiscovariantie E(i,i) is alleen aa.m·tezig voor i=1-10 

Hoewel de filterresultaten in tabel 5.7 slechts op een ruisreeks be

trekking hebben, is duidelijk dat het schatten met slechts 4 meetpunten 

niet lukt. Zelfs negatieve waarden voor de pa.:eameters x(9), :x:(10) en 

x(12) komen voor. De temperaturen die niet gemeten worden,worden even

eens niet goed geschat. 
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We zijn nagegau.n of het mogelijk L; zonder toevoeging van t:Jee!;

ruis uit 4 meetpunten x(2), x(7), x(13) en x(14) de paramHL~>rs goed 

te schatten. Uit tabel 5.8 blijkt dat dit niet altijd gaat. Vervolgens 

hebben we de parameters :x:(9) en x(10) exact bekend vel·ond~;n•gLeld.. Het 

blijkt (zie tabel 5.8) nu wel mogelijk te zijn om uit zuivere metingen 

van ::x:(2), x('[), ::x:(1.3) en ::x:(14) de parameters x(11) en ::x:(12) te suJJatten. 

Uit onzuiver·e metingen lukt di.t zelfs niet., uitgezonderd de combinatie 

met H== 25 10-6 • De sru·eiding van de toegevoegde meetruis Q1.i) is d.an 

slechts.5%van de eindwaarde, (i). 

'.P ABEL 5 • H Filterresultaten uit 4 metingen metenv zonder meetruis na 
50 tijdsta.ppen. 

R rr 

25 10-6 16 10-4 -
2 
3 

25 10-6 25 10-4 -
2 
3 

~0(i)•12 • o,,.3.54,o. 

P (i,i)=12 • 1.,2»o. 
0 

Meetpunten 
x(2) x{7) x(1.3) ::x:(14) 

~(9) ~(10) ~(11) .!(12) 

._150 .0495 .124 .oen 
• 

~ (i)-8 • o.,.09.34, • .340, 
0 

2 • o.,3.54,0. 
p (i,i)-8 ~ 1.,2 • o., 2 ~ o. 

0 

Meetpunten 
x(2),x(7),x(13),x(14) 

~(11) 

.0819 
-.101 
-.OH34 

.0818 
-.0939 
-.0125 

:Jt(12) 

.0330 

.0446 

.0361 

.0330 

.0350 

.0321 

4 10-4 25 10-6 - 3.43 -.0307 .343 
2 
3 

.0340 .0820 
.0811 
.OH11 

.032~ 

.03.H 

.0331 

4 10-4 16 10-4 - .861 .150 
2 
3 

2 
3 

De exacte waarden 
zijn: .0938 .340 

.0735 

.0809 

.0154 

.0347 

.OH19 

.0368 

.0527 

.0826 

.0669 

.0746 

.0321 

.0405 

.0364 

.0328 

.0356 

.0337 

rr ... ruisreekul de streep in de kolom rr betekent geen meetruis.De ge
tallen geven het serienummer van à.e ruisreeks aan. 

E : Alleen de eerste diagonaalelementen E(i,i) zijg gelijk aan de ge
tallen in de kolom, de overige zijn nul. 

R z De meetruif:;covarian t~ematri::x: bevat 4 diagonaalelern~n tendie gelijk 
zijn aan de getallen in de kolom. 
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5.'_1.2 Vercelijkun van d.e i'il terre::mltat.en met, J'il teraa:npasuing en Jl.I.'OC<.:~;.
ruis op de pararnete.es. 

In de voorgaande paragraaf hebben we gezien dat zeli"s negatü)ve Gchat

tingen werden verkregen voor d.e parameters. Deze wuu1•de:n zi.Jn fyu.i.G.:;h 

niet; re~el. Door :fi l teraanpassing wordt dit vermt~den. Alle ge:.:;cLa t Le 

pararoe terwuarden kleiner dan nul worden vervangen door nu.L. 

'[lot nu toe is er geen procesruis door heli rilter verondersteld o~· dt: 

parameters d.w.z. E(i,i)• o voor i=9-12. In deze paragraaf wordt e.z· ge

bruik van gemaakt. In tabel 5.9 zijn de verschillende startwa<.trden, 

waa.rmee we simulaties hebben uitgevoerd vermeld. 

'VA:BEL 5·9 Overzicht van de diverse simulaties lNotatie: zie opmerl:inc;e:n 
onderaan de tabel). 

procosrui se< 
derie .t (i) p (i,i) metingen meetruis f1.l teraan- va.riw1 tiema· 

0 0 
passil~g t.rix 

IBMO,,.o93~, 8H1.,o.,o., :x:~ 2 ) , x( 7 ) , x(2),x(7) 
1 .340, 0. ,o.' 1.,1.,o.,o. x( 13),:x:( 14) Nee Bittl~, (; MO. 

3.54,0. 

') 11 8~1.,o.,o., x(2),x(7 ), :x:( 2) ,x( 7) J·a 8.it-l~, 6!1!0. L 

1.,1.,o.,o. x( 13) ,x( 14) 

3 11 12;e 1 • ' 2310. x(2),x(7 ),xl9), x(2),x(7) 
x(10),:x:(13),x(14J x(9J,x(10) 

Ja &tl5' 6J!O. 

4 11 12H 1 • ' 2JEO • x( 2), x(7 ) , x( 9), x( 2 ),x( 7 J Ja 8*8, 2!!E/( j-t-11 
x(10),x(13),x(14) xt9),x(10J 4HÜ· 

) 11 1231! 1 • ' 23tO • :x:( 2), x( 7 ) , x( 9), :x:( 2), x( 7 ) , 
xl10),x(13),x(14J x(9),x(10) 

Ja 81!1!;, 23f:Ej( j+1C 
2Jlii:j 1 00' 2 !I!Û • 

6 11 14!!1!1 •. :x:( 2) ,:x:( 7) ,x( 9), x(2),x(7) Ja 8.*1~, 2~/( j+11 
x(10),x( 13),x(14) x(9),x(10) 2.t!!E/100, 2.0. 

x( 13),x( 14) 

opm; Voor de grootte van de toegevoegde meetruis geldt vergl. 5.5. 

Voor de meetruis op de parameters wordt de exacte waarde als eindwaarde 
in vergl. ).5 ingevuld. 

De waarde van de procesruis- en meet:ruiscovarian·tiediagonaalelernenteil 
wordt nader gespec~f~ceerd in de tabellen. 

Van de in tabel 5.9 vermelde simulaties worden in het vervolg van deze 

1Jaragraaf de belangrijkste resultaten besproken. 

In serie 1 worden van de parameters alleen x(11) en x(12) (evenredig 

meii de warmtedoorgangsco~fficient) geschat uit in- en uitgangstemperatuur

me·tingen. 



'PAB.!!;L :,>. 10 

E Rl4x) 

.25 10-4.16 10-2 

-? 10-2 
.25 10 -.16 

.25 10-4 .25 10-2 

.40 10-3 .25 10-4 

.10 10-1.25 10-4 

.40 10-3 .16 10-2 

.16 10-2 .40 10-3 
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lt'ilterresultaten: ~;erie 1 tzie tabel ).9) 

Schat tingen van de warmr;edoorga.ngscoëfficien t u1. t 4 onzuivere 
metingen x(2J,xt7 ),xt 13),xl14J. De volumestromun zijn bekund. 
Alleen meetruis op xt2) en x 7). De spreiü.lng iB 
CT(i)= eindwaarde \i)* R 1 1" voo~· i=2,7 

eindwaarde 2) 

ruisreeksnummer 

1 2 3 4 
Schat tingen na 90 bernons tering~; tijds tippen 

5 

~t 11 1, ~t 1 ~ 11 ~c 11 1, ~< 12 >I .tt 11 1, :t( 12 1 r :tt 11 1, xt 1 ~) 1 :te 11 ) , :t< 12) 

.786-1 -.497-1 -.408-1 .)24-1 .281-1 

.334-1 .420-1 .357-1 • 351-1 •. 337-1 

;786-1 -.374-1 -.311-1 .629-1 • )29-1 
.334-·t .408-1 .346-1 .356-1 .327-1 

.248-1 -.939-1 -.125-1 .520-1 -.265 

.347-1 .350 .321-"1 .340-1 .481-1 

• 799-1 .811-1 .815-1 .815-1 .813-1 
.334-1 .331-1 .332-1 .332-1 .. 331-1 

.B14-1 .ö15-1 .812-1 .814-1 .812-1 

.330-1 .331-1 .32~-1 .332-1 .350-1 

.750-1 .618-1 .673-1 .·(64-1 .721-1 

.35 ·1-1 .378-1 .35 ·t-1 .356-1 .348-1 

• 794-1 .·(64-1 • 784-1 .800-1 • Tf0-1 
.339-1 i .349-1 .335-1 .343-1 .345-1 

I 

Exacte x( 11) .809-1 I .809-1 .809-1 • 809-1 .809-1 
waarden a x(1~) .347-1 i .347-1 .347-1 .347-1 .347-1 

De procesruiscovariantieelementen E(i,i)=E voor i-1-8 

De meetruis.covariantieelementen R(i,i)•R voor i=1-4. 

Alleen met de combinaties (E,R) met de kleinste R(i,i)(=.25 10-4) zijn 

goede schatt:ingen van de parameters te verkrijgen. De spre~ding van de 

toegevoegde meetruis is dan minimaal. Voor grotere WGarden R(i,i) komen 

zelfs negatieve schattingen voor.De niet gemeten tempe:ratu.ren worden dan 

slecht geschu·t. 

In serie 2 worden ook de parruneters alleen x( 11 ) en x( 12) geschat 

uit de in- en uitgangstemperatuurmetingeH. Belangrijk verschil met 

serie 1 is de toepassing vru1 de filteraar1passing • 

De idee van de filteraanpassing is het vermijden van d.e nadelige invloed 

van fysisch onzmnige schattingen van de pa.rame ters. Negatieve naardan 

voor de parameters is hiervan een voorbeeld. We vervangen op het moment 

dat de negatieve schatting gerealiseerd wordt de geschutte waard<~ door 

nul. In tabel ).11 staan de resultaten van deze aanpassing. 



l"ilterrt:nmltaten: <.wrie 2 (zie tabel 5.9) 

Het enige verschil met tabel ').10 is de fil teru.anJH.k:B~ng 
en dus de f'ilte.L'resultaten. (:no~atie zie tabel ').Ij t-m 5.10). 

rul. sre eK. snununer 

1 2 3 4 5 
Schattingen na 90 bemo:nsteringsti ~Jdatippen 

g R(4B) .t(11),.t(12) .t( 11 ;,.tt 12)l .tl11 ;,.tt 1:nl:2t11 J,.tt12J!.tln ;,.tl12) 
10-4.16 

_,.., 
.25 10 t:.. .0804 .0818 .• 0~04 .0816 .01")32 

.0323 .0306 ,, .0327 .0313 .0313 

.25 10-4 .25 10-2 .0845 .0848 • .u~03 .0817 .0824 
.0320 .0295 ! .0328 .0345 .0324 

.40 10-3.25 10-4 .0798 .oen I .0811 ' .0814 .0<512 
.0.336 .033~ .0330 ' .0332 .0331 

.10 10-1.25 10-4 .Ob14 .Oé>14 •• 0810 .• 0815 .0814 
.0330 .0331 .0330 .0332 .0329 

10-3.16 10-2 .0782 .o8oo 1 .0810 
I 

.0806 .40 .• 0811 
.034~ .0337 •• 0326 i .0343 .0329 

.16 10-2.40 10-3 .0784 .0793 .0801 ' .0817 .0796 
.0342 .0.343 •• 0332 .0338 .0337 

Exacte x( 11) .0809 .0809 ! .0809 : .0809 .0809 
waarden: x(12) .0347 .0347 .0347 '.0347 .0347 

i 

De parameterschattingen zijn zéér goed. De temperaturen worden aveueens 

zeer goed geschat. 

In serie 3 is de moeil~eJ.dsgraad voor het. f~l·ter vergroot t.o.v. serie 2 

door de volumestromen onbekend, wel meetbaar te veronderstellen. 

De overige omstandigheden zijn gelijk aan die in serie 2. 
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.25 

.40 

.10 

.. 16 

TAJ3l!;l, 5-IZ 11'ilterrenultaten: serie 3 (zie tabel ~5.9) 

I 
ruisreoksnumrr,er. 

1 2 3 4 5 

Schat tin gen na 90 bemonr;tori:rltsst i Jd.stippen 

R(6a) 

10-4.16 10-2 

10-4 .25 10-2 

10-3 .25 10-4 

10-1.25 10-4 

10-2 .40 10-3 

!(9) ~(10) ~(9) t(10) 1(9) t(iO) t(9) t(10) ~(9) ~(10) 
!(11~,1(12) 1(11~,t(12) 1(11~,1(12) 1(11~,1(12) t(11),1(12) 

I i 

.0788, .3~~6, .0931,.333, .0919,.B:),I.101,.340, ;.DT{t1,.32'1 

.. 0722, .0291 .o8oo,.312 .0779,.0305I.o8?4,.0341:.o710,.o271 
I l 

.()7 48,. 324' .o8o6, .3B, .11~.!.33?: 1·065~),.328, !.ot)04,.3~5, 

.0690, .0285 • 0713' • 02 8 9 .095t,.03~1 .0684,.240 ,.0694,.030~ 
I I 

.0928, .322, .0930,.336, .0930, .336 1.0930, .336, '.0928, .336 

.0783, .03311.o8oo, .328 .o8oo, .o328 .0804,.0329 .o8o6, .. 032:; 

.0928,.335, ,.0930,.336, .0930, .336, 1·0930, .337' .0941'. 333 

.0804,.0326 .o8o8,.0328 .oBo3,.0326i.oBo8,.o329 .0797,.323 

.0930,. 332' ,.0937'. 335' 
I 

.0937,.336, \·0940,.338, .0932,.33), 
.0766,.0336 .0802,.0336 .o? 94,.0328 .o8o8, .0339, .0798, .o:no 

l~acte waar:den .0938,.340 I i 
i I ziJn: .0809,.0347 I i 

De schattingen van de parameters x(11) en x(12) ZlJn minde:r· goed dan in 

serie 2. De waarden 1(11) en !(12) liggen meestal beneden de exacte 

waarde. De beginschattingen 1 (9) en f (10) zijn exact op-o 0 
gegeven (tabel 5.9).De invloed van deze goede beginschatting uordt op 

het 2-de bemonsterl_f1gsti jdstip al teniet gedaan: t
2 

( 9) ~n t
2 

( 10) wijken 

byzonder sterk af van de exacte w·aa~·den mede door de grote beginonzeker

heid P (9,9) en P (1©,10). 
0 0 

In serie 4 wordt voor heteerst procesruis op de parameters door het i'il-

ter aanwezig verondersteld d.w.z. E(i,i)" 0 voor i=9,10. De idee Vé:U1 

het toepassen van procesruis op de parameter is het handhaven van een 

ondergrens in de onzekerheid in de schattingen van de parameters ( verc;-1.4.4). 
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'l'A}3~;L 5.13 F'ilter.reaultaten su·ie 4 (zie tabel 5.9) 

rui Bre eY. fmurnrnux.· 
1 2 3 4 5 
Schattingen na 90 bernorwteringstijdstir,pen 

E R(6:x:) 
~~9)~~(10)~ 
~ 11 ,t(12 

.!(9)~~(!0)~ 

.!( 11 ,.t( 12 
.!(9)).!(10) 
.!(11 ,.!(12) 

.!~9) :t(10) 

.t 11),:t.(12) 
!(9) .!(10) 
t(11L:t<12) 

.25 10-4.16 10-2 .0921' .325, .0959,. 331 .0935, .334, i .0982,-343,! .0940, .3?8, 
.0787' .295 • oél2 6' • 0 3 13 .0795,.0307 .• 0855,.0342 1 .o8oó, .0276 

10-4 ~25 10-2 l 

.25 ~0885, .323, .0869,.334, .0910,.332, 103 334 i 08': l ~ '''( • ,. ~ ' !• _.>_:.,,.j>-

.0760,.0290 .0735,.0307 .0774, .0291 .0896,.03511.0763,.0258 

10-3.25 10-4 ' 
.40 .0929, .339, .0947'. 340, .0941,.340, .0929, .342, 1.0931, .342, 

.0793, .335 .0813, .0331 .0811,.0332 .o816,.0333I.o815,.0J29 

10-1.25 10-4 
I 

.10 .0944, • 34-2' .0934-,.336 .0931'. 339 .919,.345, \.0923,.343 
.o8o8,.0331 .0813, .0332 .o8o8, .0331 .0814,.0334 ! .0812,.0351 

10-3.16 10-2 ! 

.40 .0933,.333, .0939, .324 .0946, .339, .0925'. 352' .0903'. 3t)1 
.o8os, .o329 .0837' .0329 .0809,.0328 .o828,.o352 :.o81o,.o328 

.16 10-2 .40 10-3 .0931,.336 .0935' .333, .0957, .340, .0910, .347 i .o:n~, .345, 
.0781,.0339 .0823, .0338 .0803,.0334 .0821,.0344- '.0803,.0336 

De exacte waarden 
zijn: .0938,.332,1 

: 
.0809, .03471 I 

De schattingen :t.(9) en :t.(10) zijn a.anzienli;jk beter dan in serie 3 • .De 

verhoging van de onzekerheid van de _parameterschattingen :t( 9) en ~( 10) 

hee:ft een positieve invloed op de schattingen. 

In serie 5 wordt op alle parameters :x:{9)~:x:(10),:x:(11) en x(12) door het 

:filter procesruis verondersteld. Ue :filterresultaten hebben betrekking 

op slechts één serie t.w. ruisreeksnummer 1. 

TA:BEL 5.14 Filterresultaten serie 5 (zie tabel 5.9) 

Schattingen na 90 bemonsteringstijdstippen 
--- ----~ -----. ------ ------ ----------T-·-----------~------- -- --

E H(6!!) .f{9), :!(10), .f(11), :t( 12) 

.2') 10-4 .16 10-2 .0890 .329 .0767 .0337 

.25 10-3 .25 10-2 
.0859 .327 .0744 .0336 

.40 10-3 .25 10-4 .0938 .340 .0811 .0328 

.10 10-1 
.25 10-4 .0944 .342 .0811 -.0327 

10-3 10-2 ' 
·40 .16 .0938 .334 .0B45 .0334 

.16 10-2 
.40 10-3 .0934 .336 .0813 .0321 

Exacte vlaarden .0934 .340 .0809 .0347 

Vooral :x:( 12) wordt ·beter geschat in vergelijking tot de resultaten van 

serie 4• Toepaseen van procesruis op :x:(12) en x(11) verbeteren het 

schattinesresul taat. 
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.25 

.25 

.40 

.40 

.16 
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In serie 6 wordt bl.~t;inonzekerheid P
0 
(i, i)= 1. voor alle toestands

grootheden meegegeven. Het enige V'-'l·schil met serie ) is de onzekerheid 

in de stuL'ing x( 13) en x( 14). 

'-l'ABEL 5.15 Filta:reuultaten serie 6 (zie tabel '3.9) 

rui sre eksnwmr.e:r 

1 2 3 4 5 
Schattingen na 90 bemonsteringstappen 

~~9)~~(10)) !~9) 1(10) ~( 9) ~( 10) !~9)~1(10)~ ~( 9) !( 10) 
R(63!) ! 11 ,~(12 :t 11L:tc12) !(11~,~(12~ t 11 ,1(12 ~(11~,!(1?~ 

10-4 .16 10-2 
.0905,.330, .0917' .336, .0912,.337, .0966, .343 .0920, .335, 
.0814, .0320 • 0 E32 6 ' • 0 3 16 .0811,.0315 .0898,.0316 .084?' .0312 

10-4 .25 10-2 .0860,.327, .0880,.335, .0877' .337' .0970, .343, .015),.335 
.0802, .0308 .0818,.0308 .0797' .0310 .0865,.0344 .0821' .0290 

10-3.25 10-1 
.0939,. 339, .0937' .338, .0931, .339, .0919,. 34:'>' • 0 92 .1' • J4 3 ' 
.o8o8, .o329 .0821' .0337 .0812,.0332 .0811,.0310 .osn, .o331 

10-3.16 10-2 
.0936,.334, .0947' .334 .0965,.339,,.0926,.352, .0910,. 341' 
.0826,.0332 .0883,.337 .0859,.0319 .0849,.0358 .o8:>o, .en 19 

10-2 .40 10-3 .0934,.336, ,0937' .333, .0959, .340, 1·0909, .34'7' • 0 917 ' • 31~ 5 
.0816,.0319 .0810,.0311 

Exacte waarden .0938,.340, 
.0864,.03421.0837,.03261.0826,.0356 

zijn: .0809,.0347 l --- --
Hesultaten van de eerste ruisreeks zijn vergelijkbaar met serie 5. 
(x(11) iets beter, x(12) iets minder). Dit resultaat is niet verv-.ronder

lijk omdat het :filter de constante sturing x(13),x(14) na verloop van 

tijd "goed" kent d.w.z. weinig onzeker. 

5.6 Samenvatting en krn1klusies. 

In dit hoof'dstW<. zijn filtersimulaties met het 4 segmentenmodel 1 

uitgevoerd waarbij een stapvormige storing in de 'l'K. is toegepa;;::t. 
J.n 

De filterresultaten zijn onafhankelijk van zowel het aantal als van 

welke toestandsgroot.Q,eden (b.v. ook QK en QW) er gemeten worden. 

Het meten van alle temperaturen leidt zowel voor zuivere als onzuivere 

metingen tot goede schattingen van de temperaturen en d.e parameters. 

:Meten we alleen de ingangs- en ui tgcmgstemperaturen dan zijn de para

meterschattingen zelfs zonder meetruis slecht. 
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Als we bovundien de volumestromen bekend veronderstellen dan zijn 

goede .ceuu.l taten llehaald zonde.!' toavoeging van meetruis, maaJ:' 

slechte .resultaten met toevoeging van mee t.ruis. 

lJe ±'ilterresultaten worden sterk verbeterd. door he-L uitslui.ten van 

de invloed van nHgatieve pararneterscha·ttingen. Met deze filteran.n

passing en he~ toepas~Jen van de procesruis op de J)aramoters wordt3n 

goede schattingen van de temperaturen en pa.rame ter u verkregm1 vm1 

onzuive.re metingen van de volumestromen en do ingangs- en ui tgangs

temperaturen. 
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6. Filteren au.n "eeh tu" Jae Lingeu Véi:n een tegenstroom vl"armLt:Hfi:;;;oL .• a.r. 

6.1 ~iding. 

In hot labo:ra.Lorium Vï.ul de va.kgroey Systeom- en Hotseltec}mi.ek be

schikken ·we over o0.r, HarmL.ewisselaa.ropstelling waaraan m.b.v. tie 

PDP11/34 procenCO!uput.er me tingen zijn verricht. De op:::;tellLng bent;aat 

uit een hoof'd- en etm L.u.Lpwarmtewüwelaa.J.· (zie f'ig. 6.1). De k.oudwater-· 

circuits van beid.e warmtowir.melaa..rs staan in nerie. Met du hulp\Hll'r.ttü

•risselaar kUltnon we Lernpo.ra tuurvariaties in de km.lliHaterine::mii".U t<>mpt:rr.u

tuur '11K. van de hooi'dwarrn t.(ndmoelaar aanbreneon. 
lll 

Schema warm t;e~cdsselaaropstelling. 

hulpwarmtewisselaar hoofdwarmtewisselaar 

Qk 

regelklep 

f'iguur 6.1 

Als testsi{~nalen bij d.e metingen hehben we een stap en een maximurn

lengtereeks gebruikt. Deze signalen zijn aangebracht in de ~Ja.rmwater

stroom van cie hulp>ra:crntewis~:;elaar. 

In zeven werkpun ten, gekenrnerk t door de drie 1-raterstromen en d(c, drie 

intreetemperaturen (zie fig. 6.1), zijn meetseries opg(momer.,. In pa.r·a

graaf 6.2 zullen we de filterresultaten bet>preken, die zi;jn verkrec;un 

met de :::tap (als testsignaal) en in paragraaf' 6.3 zullen we ingaan op 

d.e resultaten, die vle hebben verkregen met de een maximumlengt u reeks 

(als testsi{')'laal). 



6.2 F'ilteren met 11 :Jtapvormige 11 ingangssignalen. 

In ieder werkpunt zijn vier meetseries opgenomen behorende bij de 

stapJ)en volgens fig 6. 2. 

werkpunts- .!L.. 
n~veau 

figuur 6. 2 

b --- --=:.- "'L __ _ --41 
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De grootte van de vaiatie in de warmwaterstroom QWH tengevolge van een 

positieve stap verschilt met die tengevolge van een negatieve stap dooi' 

dat de klepkarakteristiek niet lineair is.Met behulp van het Extended 

Kalmanfilter met filteraanpssing (zie paragraaf 5.4) zijn BChattingen 

verricht van de toestandsgrootheden (inclusief parameters) vo lge:ru~ model 

1 (zie hoofdstuk 3 appendix 3.5). Hierbij heeft het filter gebruik ge

maakt van metingen van de responsies van TK. ,TK .t.en TW ·top een stap-
Ul UJ. U1 

storing in QWH en van de metingen van TWin' QK en QW. Het bemonsterinc;-s-

interval At"" 1.sea. 

A lvorens we de fil terrasultaten in de zeven werkpunten zullen bespreken 

zullen we eerst ingaan op de vorm van de responsie van de ingangstem

paratuur TK. (het effectieve testsignaal voor de hoof'dwarmtewisselaar) 
J.ll 

t.g.v. een stapstoring in QWH. In paragraaf 6.2.2 wordt nagegaan wat de 

invloed is van de keuze van proces- en meetruiscovaria.ntiematrices E en 

R, in paragraaf 6.2.3 wat de invloed is van de effectieve snelheden op 

de f'ilterresul taan in een bepaald werkpunt. 

6.2.1 Het ingangssignaal. 

Het dynamisch gedrag van de hulpwarmtewisselaar bepaalt de vorm van de 

storing in de koudwateringa.ngstemperatuur van de hoofdwarmtelfisselaa.r. 

In figuur 6.3 zijn de responsies van TIC. op een positieve stap in 
J.n 

QWH getekend. 

De inDtelling van de hulpwarmtewisselaar was tijdens de metingen slechts 

gedeeltelijk (het meetpun·t voor QWH ontbrak) meetbaar. I.p.v. de QWH 

zijn de stationaire "b,eginniveau' s van TK. in de figuur vermeld. 
J.n 
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1 

f'iguur 6.3 Stapvormige intreetemperaturen 'l':K. voor de hoof'dwarmtewisse-
1 

~n 
aar. 

6.2.2 Invloed E en H op het f'ilteremütaat. 

J)e in deze paragraaf' besproken f'ilterresultéiten hebbon botrokkiing op het 

werkpunt QK = 150 1/h, QW =300 1/h, 

Wij hebben de invloed van de keuze van de grootte van de covariantie

matricesRen E (zie tabel 6.1) onderzocht. De niet· diagonaalelementen 

van de ma.'trices R en E zijn nul. In tabel 6.1 zijn 2 series startwaard_en 

voor E
0
(i,i) en 5 series voor ~(i,i) opgegeven. 

TABEL 6.1 StartwaardenE (i,i), R (i,i), ~ (i) en P (i,i) 
0 0 0 0 

nr. E (i,i) nr. R (i,i) 
0 0 

1 a •• oo ·1, 2!1!.01/ (i t +10), 1 6!!t!.0001 
2!1!.0001,2!1!.01 2 6!1!.0004 

3 6!1!.0010 
2 8!1!.0001,2!!!.01/(it+10), 4 6!1!.0025 

2!1!.000 1 '2!!.01 5 6!!!.0100 

it: bemonsteringstijdst-ip ... i t!E Á t. 
1 

De D t art1t aarden jt (i) en P (i,i) worden niet gevarieerd. 
0 0 

De waarden zijn resp. jt (i)= 8!1! 0.,.540,.113,4!! o., 
0 

P (i,i)- ~1.,2!! o.,4!1!1., 
0 

We hebben de resultaten na 150 tijdstappen van 10 combinaties E en R 

onderling vergeleken. De schattingen ~150(i) voor i=1,14 vari~ren slechts 

zeer weinig (maximale relatieve a:fwijking is 3%). In graf'iek e.1 en e.2 

( zie bijlage E) hebben we voor de v-erschillende combinaties het verloop 

van de schattingen jtj ( 11) en ~j ( 12) eetekend .. 
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l>e uchattingen :tj ( 11) en !j ( 12) van de (E, n)- combinatie ( 1, 5) uit 

tabel 6.1 variëren het minst. We kunnen dit als vol__gt verklaren: 

Van alle combinaties wo.r·dt in combinatte ( 1,5) niet alleen de g1·ootu te 

_proces- en meetruis door het filter aangenomen, ma<ll' is H veel tsro ter 

dan E. Hierdoor zal het filter uterk vertrouwen op het filtermolteL en 

minder op .de metingen. In de rest van fie pu.rag:caa:f beperken wi:j ons tot 

de stal.'twaa:rden voor de procesruis en meetruis uit combi11atie ( 1,)). 

6.2.3Invloed van de effectieve snelheid 

In hoofdstuk 2 is in de modelvorming van de warmtewisselaar de relatie 

voor de effectieve snelheden Vke = € 1 Vk en Vwe = E2 Vw afgeleid. De 

konstanten €
1 

en ~2 worden bepaald doo.r wr:i.l'mtewisselaa.r (afmetingen 

en materiaaleigenschappen). In deze par·agraaf willen we de invloed na

gaan van de keuze van de konstenten op de schattingsresultaten. 

In het werkpunt QK = 1~0 1/h en QW = 300 1/h zijn de theoretische 

waarden x(9)= ~ Vk en x(10)= ~ Vw resp. 279 en 221. In figuur 6.4 
~z ~z 

hebben we voo1.· verschillende waarden van € 
1 

en €
2 

de schattingen !
150

( 1.1) 

en :t
150

(12) uitgezet. 

.~ 

·r . ~ l.:..~' ·9 l.o 

.3 

.I~ 

D f~rt-Tt~•--~•-T•~·----
·~ . h . ? ·I' . 9 /. 0 
__ €L..-

fiê1ur 6.4 schattingen van :t
150

(11) en :t
150

(12) voor verschillende 

waarden van € 
1 

en € 2 • 

De startwaarden E (i,i) en H (i,i) komen overeen met de (E,R) combinatie 
0 0 

(1,5) uit tabel 6.1. 

De verhouding :t150(9)/:t150(11)tvt" 1 Vk'ê:ke en :t150(10)/:t150(12)1'V€'2Vw 'ê; we 

is constant. De keuze van de konstanten €, en :E""
2 

bepaalt de grootte 

van de effectieve thermische ·tijdkonsta.nten, de thermische tijdkonsta.nten 

't'k en t worden ar niet door beinvloed t immers ?;k ... f
1 

ê'k en L = t-2 1::"' • w -e w . we 

In hoofdstuk 2 is er al op gewezen d.at het statisch gedrag van de war·mte

wisselaar onafhankelijk is van de keuze van 2
1 

en €
2

• Nu blijkt dat ook 

de schattingen van de thermische tijdkonstam-ten aan "stapvormige" 

storing~n onaf1lankeli jk :.-::;1 jn van de keuze van Z: 
1 

en 'é: 
2 

.. 
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6.2 .4 He sul taLen in de ·IH:u:k.yunten 

In d.eze p~agraaf be_perken wi,J ons tot de skt.rtwaarden voor dt> lH'Oces

en meetruis uit coml>inatie (1,5) (zie tabel 6.1)·. 

Ix1 ta:bel 6.2, zijn de schattingen r1a 150 tijcistappen in 'l·we.ekpunten 

weergegeven. '11W. (::::x(14)) is konstant verondersteld. De ronuitaten lwbiJOl1 
ll'l 

betrekking op de rneetserieG type a (zie figuur 6.2). 

'I:'Al31~L 6.2 Filter:resu.l'taten na 150 ti,jdstappen :i.n '( werkpw1t;e:n. 
•rw. is konstant verondersteld. 

ll'l 

werkpunt fil terrasul tattm 4 segm. analytiGche I 
(i,K 

1 [)\' 

l',l) 

1 ~;U 

4')0 

lf 50 

4;u 

)CO 

mod.el 1 oplon:ü:ng 

(.)W i(2) t(7) i(9) 1(10) H11) x(1c>) ~ ( 1 5) x(2) x(?) x(2) x('!) I 
1 ')() w.6 3-03 • ~2 ') it • 1 (.) lt .B9't .2?9 1 '). j 1U. ~~ :-.:. ?9 1().; 1.'~ 
3C10 6.64 1 • 0') • 27') .225 • RB .5 • 3c~,_: 1':).8 6.66 1. 0 1t d .• ')6 . ' ;' '? 
4_50 lt. b8 .618 .294 ·359 • c:46 .296 15.9 4.6;' .G ·10 1. 76 • (} 1 .? 

lt C,() _5.81 ? .8·1 • '?93 -3)6 .411 .1~)9 7 .0_5 3 .8 1+ 2.86 _5.87 ~~.? 5 
)l:() lt. 81 3.60 .'/91 • z;~4 . )'(~ • 1 i+'~ '! .~5 4.87 _5.6_5 ~). 12 3. ',I 1 

'!~',I 6..)8 !+ .8é. • 8o,· • 1u;~ .)62 .119 '? -3~' 6.)0 4.84 6.8'( j .lt6 

I+S() 4.60 ~~.8;; • ~ ~) 3 ._541 .)8it • 1 ~)~ 10.j lt. 6.) ~.84 4.)_) ? .... _)2 

Lo .:•:•':.ltting :t(2),.t(7) en :t( 13) zijn de gefilterde metingen van resp. 

TWuit' TKuit' en TKin• De TWin is konstant verondersteld. 

In de laatste 4 kolommen van tabel 6.2 hebben we op basis van schattingen. 

:t(9),.t(10),~(11),:t(12) en :t(13) de warm- en koudwateruitgangstemperatuur 

berekend m.b.v. het 4 segmentenmodel 1 (dit is identiek aan het filter

model in het E.K. f'ilter) en met analytische oplossing (zie bijlage A). 

De verf.;chillen tusnen de schattingen :!(2) ,:t(7) en x(2) ,x(?) berekend 

met het 4 seementen model, ie gering. Het verschil met de exacte oplos

sing is afhankelijk van het werk1•unt. Bij de grootste volumestromen 

QK=QW= 450 1/h z.i.jn de verschillen het kleinst. Het verschil tussen de 

analytische oplossing en het 4 segmenten model (met de geschatte para

meters zuiver extrapoleren) wordt veroorzaakt door het kleine aantal 

segmenten. 

Voor de werkpunten (150,150),(150,300),(150,450) is he·t verschil tussen 

het 4 segmentenmodeloplossing en de analytische oplossing groot en is 

het aantal segmenten te R:lein. 

I 
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I.n tabel 6.3 staan de f'ilterresulti:l:tcm in ·r 1H:x·1q-.untun, W<tarbij 

'PW. niet kons·tant in veron(itJ.rstelû. De .ru.;ctltaten l1ebl,(-m bet~·,:kl:ill{'; 
~n 

op de m(1etser·ies type a (zie :fit~ma· 6.2). 

'l'ABEL 6.3 :r;'il to.rTumd taten na 1~0 tijds t:::q.pel'l in '( werlqru.tJton w<~arlü j 
TW. niet konBtant is veronûorcteld. 

lil -----
w.~rkpun t fjlterrecultaten 4 ser~nl. ;v,.~:l,,- tischt: 

OK 

150 

150 

150 

lt 1)l) 

it·,u 

lt~;O 

~(•u 

ruodol 1 üiJlo:.;:- inp; 

QW x(2) x('?) ~(9) J<(10) x ( 1 ., ) 5è(12) x( u) x(14) x(2) x(? .x V) x(7) 

1 ~>0 10.5 ).06 • .28C> .102 .. 888 .2?5 15._5 .. 596 10.1 3.0_5 ~1 (}. 8 1 .. 69 
' ;oo 6.64 1.06 .281 .219 .. 790 .289 15.8 -.010 6.80 1 o ,Y '~ /t. 0 1 .690 

4')0 lt.68 .623 .296 ·337 .. 831 .288 15-9 -.002 4.64 .6)0 .'. ~·') •. ::'00 

1+'.·0 ).80 2.84 .79';> ._5_54 .j96 • 16i) ?.Oj -. 194 ::) .84 é~. ~) 6 _;J • ')';) ::~ • 8 {' 
_)UO 

I 
L+.8CJ 3.61 • 79 1+ .226 • :1ë. 1 .142 ?.2? .106 1t. 83 5 .6 .. 1 I; • it8 5. _30 

'1 ';J 6.34 4.86 ·?9SJ .105 -576 • 121 7.52 • 48') 6 .j~) l-j .lj) h. êY? '). 45 
ir)l) 4.61 2. 78 -557 .338 .j80 • 1lt9 10._5 -. 47~: 4.40 ;: • ~!() :I. 10 ?.01 

Het meeschatten van TW. hee:ft de meeste invloed op het werl;pu:nt 
l.l1 

(150,300). De analytische oplossing ligt in dit werkptmt dichter b:ij 

de geschatte t
150

(2) en t
150

(7). Het meeschatten van 'l"W'in ve:r·betert. de 

schattingen !(11) en !(12) wat betreft de overeenkomst tw::;serJ de fil

tel·schattingen t(2) en .:t(7) en de analytische oplossing x(2) en x(7). 

In ieder werkpilllt zijn 4 meetseries opgenomen behorende bij de 4 stap

vormige veranderingen in de QWH (zie :figuur 6.2). De resultaten va.n de 

schattingen aan deze meetfiles staa.n in bijlage E. In ieder werkpilllt 

(zie tabel e.1 en e.2) zijn de gemiddelden van de schattingen .t(9),:t(10), 

.1t(11), .t(12) berekend. De spreiding in de nchattingen !(11) en .t(1~') lG 

het grootst. Het verschil met de spreiding in .t(9) en !(10) I:orrrt door

dat de laatste gemeten worden en tijdens de metingen (gedurende dE; op

namen van de 4 meet series) konsta:n t zijn (tenminste de seriegemiddt;:lden). 

Met de geschatte parameters !(9),.!(10),.t(11) en .t(12) en de sturing .t(13) 

:t(14) zijn de uitgangstemperaturen berekend met het 4 segmentenmodel 1. 

Hoewel de spreiding in de parameters van de 4 series toch nog aanzienlijk 

is , zijn de verschillen tussen de geschatte !(2) en f(7) en de ·berekende 

:x:(2) en x(7) met het 4 segmentenmodel 1 toch nog gering in ieder werk

pililt. 

Om een indruk te k.ri jgen van de :fout van de Gebattingen hebben w·e de 

gevoelieheid van de parameters :t( 11) en :t( 12) berekend. We hebben de 

uitgangstemperatuur x(2) en x(7) berekend met het 4 segmentenrrtodel 1 en 

d.e parameters :t(9) en .:t(10),1ilit de a-series van de tabellen e.1 en e.2, 

d.e geschatte uitgangstempera.tu.::':'e!1 .1( 13) en -~-( 14) en de péll'ametö_rs 
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c
1

!! ~(11) en c 1 !! ~(12) me·t c 1 =i en 2 (zie tabel e.3, bi,jlage J:;) 

O:r:>merkeli jk weinig gevoelig zi ,jn d.e tempera turen voor ve.rn.nderingun 

in d.e schattingen van de warmtedoorgangsco~.fficient, (is 8Vtn.·e:dig mot; x(11) 

en x(12)). De aanzienlijke l>preiding in de ::ochattingen ~(11) en ~(1~)) 

hee:f·t slechts een geringe invloed op de f3Chat tine;en vw de tumperaturen .. 

6.3 Filteren met "dynamische" ingangssignalen. 

Onder een dynamisch testsignaal verstaan we een signaal dat een gegeven 

systeem telkens opnieuw "prikkelt" (exeiteert)l dit kan in tegenstelling 

tot de stap, die slechts een éénrnaliga excitatie geef't. In deze p<ua

graa:f zullen we de filterresultaten bespreken die zijn verkregen met 

zo'n dynamisch testsignaal i.c. een max:imumle:ngtereeks. Dit is een lineair 

signaal met een basis intervallengte T (zie figuur 6.2) en een periode

lengte N i!! 'r, met N"" 2 17 -1 (n= integer). 

T r-----"'1 

~ I. 
' 

I 

I ,! I 3 I ~ $' .6 l 8 _[/__ /b /I !! . Ll. /L; /~ -. ., I I . I .. I • -- - -- • 
I 

figuur 6.4 blaxirnumlengtereeks, N= 15 

We hebben ons beperkt tot werkpunt QK '"" 300 1/h, QW = 300 1/h en de 

maximumlengtereeks wa~T = 10 sec. en N = 63. In graf'iek e.3 bijlage 

E is het begin van de responsie TK. op een maximumlengtereekssignaal 
J.n 

getekend. 

. 
I 

' I 

In het EK· -filter gebruiken we als filtermodel het 4 segmentenmod.el 1 

(zie appendix 3.5). Voor de start kiezen we evenals bij de 11 stapvormige 11 

:t'ilterbesp.reking de (E,R)-combinatie (1,5) uit tabel 6.1. Ook de begin

schattingen ~ (i) en P (i,i) zijn weer gelijki gekozen met die bij de 
0 0 

11 stapvormige" ingangssignalen. 

In de bespreking van de f'il terresultaten zullen we de nadruk leggen op 

de volgende 3 onderzoekspûnten: 

1. De invloed van de looptijden tussen de :fysische meetpunten 
en de meetplaatsen die in de modelvergelijkingen worden op
genomen. 

2. De invloed van de keuze van de konstanten ~ en €2 (zie ver
gelijking 2.3 en 2.4) 

3. De keuze van R (i,i). 
0 

In de meetopstelling van de war·mtewisselaar zijn de meetpunten voor 

'llJC~~ en TW. iets voor de ingang vqn de warmtel-lisselaar geplaatst. In 
.J...."'l. J.n 

de filtervergeli ikingen word.t met 'l'K. en '11\'f. de temperatuur precies 
v ~n lll 

1 
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aau het bei"in van de uarmtewisselaar bedoeld. Ook de '11K . t- en dF:; 
t:> Ul. 

rrw . t meetplaats vallen niet samen met de uitgang van de warnd.evJÜ;
UJ.' 

selaar. Voor het te vroeg meten van de ingangstemperaturen ~n het te 

laat meten van de ui tgru1gstemperaturen, hehben we vt::rtragingen in 'i'}(. 
J.J1 

en 'rW. aangebracht (digitaal). In grafiek e.3 1d.jlage E zi;jn d.f; f:l.l.te:·
l.n 

resultaten getekend voor twee verschillende ve.r·tragingen: serie 1, ver-

traging is 4 sec , serie 2, vertraging is 1.6 s<1c. Hoewel de vertraging 

behorend bij serie 2 dichter bij (op basis vru1 de warmte1üsoelaar af

metingen) berekende ligt, lijken de resultaten van serie 1 bete.r. De 

dipsin de schattingen :t(11) en :t(12) rond de niveau's verande.C'inc;en in 

het ingangssignaal zijn in serie 2 groter. 

In hoofdstuk 2 hebben we het verband tussen de effectieve snelheid 

vke en de werkelijke snelheid vk beschreven met de vergelijking vlçe"" .€1 vk. 

In onze warmtewisselaar is ~ 1~ .8. Hetzelf.de geldt voor de warmwater

snelheden ( € 
2

"' .8). In figuur e.3 bijlage E zijn de f'ilterresulta.ten 

vcu1 wel of' niet invoeren van de effectieve snelheden getekend. In surioc: 

2 is E1 = €2 =.8, in serie 3 isE'f= f"2= 1 •• 

De schattingen van :!(11) en 1(12) zijn in serie 3 aanzienlijk slechLe1· 

i:n de zin dat ze een grotere spreiding ve.r·tonen. 

De metingen aan de warmtewisselaar bevatten zeer weinig rneetruis. 

Tot nu toe hebben we de meetruiscovariantiematrixelementen R (i,i.) 
0 

ruim (.01) gekozen. De aanwezige meetruis is,veel kleiner. In grafiek 

e.3 bijlage E zijn de schattingen van de 2 series weergegeven: 

Serie 1 met R (i,i)= .0001, sèrie 2 met R (i,i)= .01. De beginschat-a o 
tingen :t (i) 1 P (i, i) en E (i, i) zijn in beiden gelijk. De schattingen 

0 0 0 

in de serie met R
0
(i,i)= .0001 zijlJ,, aanzienlijk 11 stochastischer", ver-

tonen meer spreiding. Blijkbaar is de "beste" keuze voor de startwaarden 

R (i,i) niet altijd gelijk aan de "echte" varian.tie van de rneetruLs. 
0 

6.4 Konklunies 

Het filteren met "stapvormige" inga.ngssignalen levert betram-Tbare 

schattingen van de }Jarameters in het 4 segmentenmodel 1. Het is iiaar

schijnlijk dat het aantal segmenten te klein is in een aalltal werkpu:nten. 

Iè werkpuntsinstellingen met grote volumestromen leveren de bes te :resul

taten. 

Het schatten met "dynamische" ingangssignalen levert twee extra com

plicaties t.o.v. het schatten met stapvormige ingangssignalen. Deze 

twee zijn; de keuze van de effectieve snelheden en de grootte van de 

vertragingen tusGen de gemeten tempe:r·aturen en d.e in het :filter aan-

genomen meetpunten. 
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Hoof'dstuk 7 SLO'rKONKLUSIJ!}S 

Wi. j zijn e:r-vn.n ui tgüt,;aa.n, dat we de betreffende warrnte1vi3selaa1·, eon 

z.g. vecd.eeld syateern, ktmnen beschrijven mt;t een stelsel lineai:rê 

gekoppelde pdv1 s. In het Extended Kalwanfilter wordt eel'J d.isc.re: te be

nadering van deze I>dv' s gebruikt. Hoel-Tel de centrale diff'eren t.ieschema1 ::; 

een betere discrete benadering van de pd.v's vormen, leidt alleen het 

enkelvoudige differentieschema tot bruikbare diffel'<mtievergelijkiJlge:n. 

Van de warmtewisselaar kunnen de parame·ters en de temperaturen op een 

eindig (4) aan·tal plaatsen goed geschat worden met een aangepast 

J.i:::x::tended Kalmanfilter uit de metingen van de beide ingangs- en ui tga.ngu

temperaturen en de volumestrornen. 

De overeenkomst tussen de geschatte discrete parameters en de fysische 

parameters wordt mede bepaald door de segmentatiefijnheid. De overeen

komst is het best in de werkpunten met grote volumestromen, het sl0chtst 

in werkpunten met kleine volumestromene De keuze van de vereiste mini

nrum aantal sagementen is niet zonder globale kennis omtrent d.e grootte 

v:an de parameters ·te bepalen. 
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Bijlage A • Her leiden van model 3 tot een expliciet sc.:hema. 

In appendix 3. 5 staan de formules waarmee de 4 segtmm tmouellen 2 

en 3 worden beschreven. We zullen nu aantonen dat model ::-2 niet en 
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model 3 wel in een expliciete vorm per segt:merlt kan word~:m heruc.:hr;.,ven. 

Model 2 

De discrete vergelijlüngen 3.11 en 3.12 worden alsvolgt geschreven: 

(

TW(i+1,j+1) \ • 

'J.lK( i, j+1) ) 

a 11 ) ('ITW(i,Jr1) ) 

a 21 TK(i-1,j+1) 

De waarden van de a 1 s en o~s staan in appendj_x 3.5. 

We herschrijven vergelijking a.1 tot: 

A
1 

~(i+1,j+1) = c
1 
~(i-+1,j)+ c

2 
.:y:(i,j)- A

2 
y(i,j+1) 

c 13 ) ('l'W( i, j) , 

" q .T .• • c23 ;'!<_( :t-1' .) ), 

(a. 1) 

De matri.x A
1 

is regulier. Vermenigvuldig linker-en rechterlid met. 

~(i+1,j+1)= A~1 e1 ~(i+1,j)+ A~
1 c2 ~(i,j)- A~1A2 ~(i,;i+1) 

(a. 2) 

-1 
Aî 

(a.3) 

De temperaturen in het rechterlid van (a.3) zijn met een rond~;e, . 
de temperatu:ven in het linkerlid met een kruisje voor l-3, j=-·2 in het 

roosterschema aangegeven. 

3 • 

j i 2 • 
1 • 

roosterschema 0 • 
1 

jt 
3 . 
2 • 
1 • 
0 . 

0 

Op he·t tijdstip j zijn de 4 
Beginnen we met i .. 1 of i --

• G x • 

• G> G) • 

• • • • '!TW(i, j) 

• • • • 
2 3 4 5 -i 

• G x • 

• (i) 0 • 

• • • • 'L'K(i, j) 

• • • • 
1 2 3 4 

i 

temperaturen in de 

4 dan is TK(i,j+1) 

(j+1)-ste laag onbekend. 

of 'l1W(5, j+1) ·bekend. 

a:n beide situaties blijven er 3 onbekende temperaturen in de (j+1)-ste 

laag over. Vergelijking (a.3) is dus niet te he:l'leiden tot een ex

pliciet schema. 
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Model 3. 

De discrete vergel i ,jld.ngen 3 .1s-en 3 .1bworden alsvolgt ge Gohreven: 

of 

a 11 ) ( 'J'W ( it 1 , j t-1 ) ) 

a 21 TK(i-1,j+1) 
( a.4) 

(a.5) 

-1 De matrix A
1 

is ref::."lÜier. Vermenigvuld1g linker- en rechterlid met A
1 

~1 (i,ji1) = A~ 1 c 1v 1 (i,j) + A~ 1 c2 v 2 (i,j)- A~ 1A2 v2(i,j~1) (a.6) 

De tenrperaturen in het rechterlid van a.4 zijn met een rondje, de 

temperaturen in het linke:rlid met een kruisje voo:c i=3,j=2 in het, 

onderstaande schema aangegeven. 

roosterschema 3 • • x G • 
2 • • 0 G • 

j i 1 

0 

• • 'l~l( i, j) 

• • • 
1 2 .3 4 5 

t ... 
3 • • • x • 

1 
2 • 

j 1 • 

• G • • 

• • • • TK(i,j) 

0 • • • • 
0 1 2 3 4 

' We starten het oplossen va.n~erge.Lijking a.6 in het 4-d.e segrnen t. 

De temperaturen l!lW(4, j+1) en rl'K(4, j+1) kunnen direct wordEm be

rekend uit TW(5, j+1) "" TW. en de 4 temperaturen uit de j-de laag. 
l.l.l 

Vervolgens lossen we vergel. a.6 op voor i=3,i=2 en i~1. De tempe-

raturen in de (i+1 )-·ste laag zijn nu allemaal bekend. We. kunnen nu 

verder gaan met de temperaturen te berekenen in de (j+2)-de laag en 

starten voor de i~4. 
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Bijlage B. De analyt~uche stationaire OI)lOBt.Üng van d.o tegens troum
warmtewiunelaar. 

De warmtewisselaar kan onder bepaalde a<mname 1 s (zie hoofs tuk 2) 

WOJ:-den beschreven met de 2 gekoppelde pdv' s: 

()TK 
-:vt ... 

Het stationaire gedrag wordt beBch.reven door: 

d 
dz ( ~) = 

De randcondities zijn : 

rrw(L) "" rrw. 
~ 

en b ... 1 
V 7:: w w 

De eigenwaarden van 1.3 worden bepaald uit de karakte.·riBtieke 

vergelijking: (À+ a) (;\- b) -ab=O 

waaruit volgt: A1 "" o 1 ,A2 .. - {a-b) 

De oplossing wordt dan: 

(:~) • a: ·1 (.~1 )+ o<.2( e2) 

met de eigenvaktoren .!.
1 

en e
2

• 

De eigenvaktoren worden berekend met À±ei ... c~ ~) .!.i 

De eigenvaktoren zijn .!.1 • ( ~ ) 1 ~2 - (~) 

Vullen we de randvoorwaarden b.4 en de eigen/Vaktoren b.9 in 

vergelijking b.7 in dan krijgen we 2 algebraïsche vergelijkingen 

waar «
1 

en 4:"
2 

uit kmmen worden opgelost. 

Met de bekende waarden voor~'~ en de e~ge~vektoren ~1 en ~2 
krijgen we: 

(b. 1) 

(b.2) 

(b.3) 

(b.5) 

(b.6) 

(b.7) 

(b.B) 

(b.9) 

TK(z) ... C ( -(a-b)L TK. b J.n -e -e 
-(a-b) z) + 1 

-(a-b)L a 
b -e a 1 

rrW(L) ( 
6 

-{a.-b)z (b.10) 

en 

'J!W(z) ... 1 
-(a-b)L e -a 

b 

TW(L) ( e-(a-b) z.:.;. ~ D (b.11) 



Bijlage C. 'l'oe;passen van de :f~1 tervergelijkingen op inlJllü:ie te 
modelv0rgelijkingen. 
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De een t.rale di:ffere:n tieschema's leiden tot impl J.cie te diffenm tüJ-

:.:;chema' s van de vorm a A .!j+1 = B .!j ( c.1) 

x. • de uitgebreide t.oesta.ndsvel<tor op tiJd
-J 
stip j. 

De modelvergelijkingen van model 2 en 3 (pa-ragraaf' 3.5) kunnen worden 

beschreven met de bovenstaande ve.rgelijking als we de toestands

vaktor uitbreiden met de parameters. Vergelijking c.1 is niet lineair 

in de toestandvaktor x .• In de :fil te.rvergelijkingen (4.3 - 4.7) wordt 
-J 

vap vergelijking c.1 gebruik gemaakt voor de ber~.:)ken1.ng van de extra-

polatie :t• j+-1 en voor de berekening van de covariantiematrix P1 j 1• 

De geextrapoleerde schatting :t•. 
1 

wordt be.rekend uit: 
- J+ 

:t• j+1 ... -1 ) A (x. ""' :t. ll' 
-J -J 

Voor de berekening van de covariantiematrix P' j+1 (vergelijkinG 4 . .t,) 

moeten we de Jacobiaan H. kennen. De berekening van de Jacobiaa.n uit 
J 

vergelijking {c.1) is analytisch niet mogelijk. We zullen een ge
qut.._l-tc l..f:i k 

deeltelijk analytisch en'immerl.eke methode voor de 'berekening van H. 
J 

aangeven. We herschrijven vergelijking c.1 tot: 

(c.2) 

x. ... 
-J+1 

-1 ) A (x. 
-J 

H f'(x.) waarin :f(x .)=B(x .) H x. 
- -J - -J -J -J 

(c.3) 

De matrix A-1(x.) is onbekend. De Jacobiaan H. berekenen we uit {o.3) 
-J J 

door deze op te vatten als een product van 2 fUnkties van x .• 
-J 

De Jacobiaan wordt: 

H.= H(:x. = :t.) 
J -J -J 

-1 ) A (x .=f. 
-J -J 

+ 

F'il tersimulaties zi,in uitgevoerd met model 2 op zuivere gesimu

leerde metingen. Alleen als we de eerste term in het rechterlid 

van vergelijking (c.4) buiten beschouwing laten zijn stabiele schat

tingen mogelijk. Nemen we de gehele vergelijking (c.4) mee in de f'il

tervergelijkingen dan worden zelf's met het f1lteren van zy.ivere met;inge.n 

de schattingen en of' de onzekerhel.dsmatri:.x. opgeblazen. 
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Bijlage D Betrouwbéü1rheidsgrenzen voor de variantie en het p-emidclelde. 

In hoof·dstuk 5 tabel 5.6 staan de steekproefvarianties s2 en steek

proefgemiddelden x(i) vermeld. Beide grootheden zijn schattingen van 

resp. d.e populatievariantie en het poppulat.iegemiddel.de. M.b.v. deze 

schattingen kur.Lnen -we grenzen met een bepaalde betrouwbaarheid be

rekenen waarbinnen resp. de variantie en het gemiddelde ligt. We zullen 

nu eerst de betrouwbaarheidsgrenzen van d.e variantie berekenen en ver

volgens de betrouwbaarheidsgrenzen voor het gemiddelde. 

Betrouwbaarheül!sgrenzen voor de variantieJ: J. 
Van de som van k stochastische standaard normale erootheden kan worden 

aangetoond dat ze de ;rE. verdeling volgt, -2ijn dus de stochastisehe 

grootheden a. normaal verdeeld met gemiddelde~. en standaardafwijking 
-J J 

a:, dan volgt de grootheid 
J 

een): 2 -verdeling. 

-We kennen het gemiddelde niiEd; maar wel het steekproefgemiddelde a 
- H 

met a • 2 7/n. Invullen in 

2 ~~( - )2 ;t ""z ~ a -
j--::t IT 0" 

(d.1) geeft: 

-)2 -a • 1 -
2 (n-1)s • 

2 2 2 
Van de~ verdeling zijn de :fractielen :Z 1 ~o<. en ~ iA' bekend. 

De waarden zijn voo.r d • 0.05 

e 
aantal vrijheidsgraden 

4 

l 
_;): -J« 
.4844 
2.7004 
10.1957 

~ 1- i-< 
9.4877 
16.919 
35.1725 

9 
23 

De ondergrens en bovengrens worden 

2 (n-1)s • De waarden berekend voor 

s~~~ tabel d.1 

2 berekend met resp. (n-1)s en 

;r/(1( 
de schattingen .t(i) uit tabel 

( d.1) 

(d.2) 
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TA:Bl!:L d.1 Betrouwban.J.•heidsg.renzen voor d.e variantie 

Grootheden 5 ruisreeksen 10 I'U.isreeksen 24 ruisroeksen 

boven- ondergrens boven- ondergrens boven- onclergrfJn s 

x( 1) * .134-3 .684-5 .112-3 .173-5 .206-3 .596-4 
x(2) .171-4 .874-6 .163-4 .259-5 .142-4 .412-~) 
x(3) .109-4 .558-6 ·947-4 .151-4 .965-4 .::80-4 
x(4) .114-5 .580-7 .322-5 .516-6 .278-5 .807-6 
x~5) .11'[-3 ·596-6 .560-4 .894-5 .345-4 .100-4 
x 6) .385-6 .197-7 ·574-6 .916-7 .641-6 .186-6 

x(7l .562-1 .287-5 .181-4 .289-5 .105-4 .305-5 
x{8 .109-6 ·557-8 .730-7' .117-7 .126-6 .364-7 
x{9 .169-4 .862-6 -975-5 .156-5 .487-5 .141-:5 
x(10) .602-2 .307-3 .271-2 -432-3 ~ 156-2 ·45~)-3 
x(11) .127-4 .648-6 .110-4 .176-5 ·542-5 .157-5 
x{12) ·549-4 .28o-6 .222-4 .354-5 .120-1 .349-5 

.f De variantie van x{1) ligt met een betrouwbaarheid van 95% tusoen 

.134-3 en .684-5 volgens de berekening met 5 ruiEmeeksen, tussen 

.112-3 en .173-5 volgens 10 ruisreeksen en tussen .206-3 en -596-4 

volgens 24 ruisreeksen • 

.Botrouwbaa.rheidsgrenzen voor het gemiddelde 

De berekning van deze grenzen verloopt op een bijna identieke ma:nier 

als voor de variantie. In plaats van de ;;l-- verdeling werken we nu met 

de Student-verdeling~ 

De grootheid t ~-_,xi::;:;=:;-
- • Vs2/n' 

volgt een z.g. atudent-vendeling als de 

s·tochastische Variabeilen ~ en Jf onafhankelijk Zl.Jl'l; ~ standaard-nor

maal verdeeld is en de grootheid s 2een ~2- verdeling volgt. In ons ge

val is x het steekpre.CgemiddeÎde, s2 de steekproefvariantie en n is 

het aantal ruisreeksen. De .:Studen·t-verdeling is symmetrisch. Het betrouw-

baé.IXheids.r:illterval wordt berekend met x .:t ·h« s vaarbij we de 
1! y .n' 

waarde van t1 ~ moeten opzoeken met n-1 vrijheidsgraden. 
2 

De opgezochte waarden zijn voor a.: ... 0.05 ; 

... 2.776 
2.262 
2.064 

voor :n-5 
voor n-10 
voor n•24 

De waarden berekent voor de schattingen ~90(i), w
90

(1,1), w
90

(8,8), P
90

(i1 1) 

uit tabel 5.3 staan in de tabel d.2 
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'l'ABEL d.2 J3etrouwbaa.rheiJsgrenze:n voor het gemiddelde 

Grootheden 5 ruinreeksen 10 ruisreeksen 24 ruisreeksen 

x( i) x( i) :x:( i) x( i) 

x~ 1) 2.06 5.oo-3 .414-2 ·402-2 
x 2) ' .343 1.88-3 .158-2 .106-? 
x(j) 1.19 4.:)2-3 .381-2 .276-2 

X~4) .18o 4.ó1-3 .10C:-3 .468-3 
x 5) .664 4.56-3 .293-2 .16:)-2 
:x:(6) .0850 2.68-3 .297-3 .2~!5-~2 
x(7) .357 3.24-3 .167-2 .910-3 Tl .0306 1.43-4 .106-3 .994-4 
x 9) .0896 1.7ö-3 .172-2 .619-3 
x 1.0) .347 3.35-2 .204-1 .111-1 
x 11) .0746 1.54-3 .130-2 .653-3 
x(12) .338 3.20-3 .185-2 .973-3 
x~ 13~ 3.54 0 0 0 
x 14 0 0 0 0 

W~1,1~ .118 1.25-3 .851-3 .4.38-3 
w 8,8 .0600 .3.61-3 .212-2 .121-2 

< 

p 1' 1) .293-3 3.14-6 .214-5 .110-5 
p 2,2) .302-3 1.32-5 .858-5 ·446-5 
p 3,3) .289-3 1.99-6 .170-5 .868-6 
p 4,4) .226-3 7-40-6 .453-5 .230-5 
p 5,5) .271-3 2.02-6 .157-5 .·no-6 
p 6,6) .197-3 8.62-6 ·495-5 .277-6 
p 1 '1) .265-3 2.10-6 .159-5 -792-6 

Pt8l .150-3 9.03-6 ·531-5 .303-5 
p 9,9 .769-5 5.11-7 ·449-6 .277-6 
p 10, 10) .155-1 3.39-3 .172-2 .113-2 
p~ 11' 11) • 941-5 4.33-7 ·446-6 .288-6 
p 12,12) .114-3 2.77-5 .135-4 .830-5 
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BiJlage 1!: : Ji,ilterresultaten van"echt0 11rnetingen 

D1 deze bijlage zijn opgenomen: 

• Grafiek e.1 en e.2: Verloop VéUl de ochattincen Vuü;.· de ve:r·

schillende startwQarden uit t.:tbel 6.1 

• Tabel e.1,e.2 

• Graf'iek e.3 

• Graf'iek e.4 

F'il te.r-resul taten in 7 werkpur1 ten met de 

stapsto:oingen type a, b, c en d. (zie: J'ig. 6. 1) 

Tabel e1: 'PW. =konstant, tab<~l e2: 'l'W. = 
ll1 J.ll 

va.1·iabel. 

Gevoeligheidstabel. 

De schattingen !(11) en ~(12) op een 

dynamisch ingangGsignaal met twefJ verschil

lende vertragingen en twee versuhill<mde 

ef'f'ectieve snelheden. 

De schattingen !('11) en 2(12) op een 

dynamisch ingangssignaal met tw·ee verschil

lende startwaarden R (i, i). 
0 



72 

'!'ABEL e.1. Filte.r:esul taten na 150 tijdstippen in 7 werkJ)Unten. Het 

inga.nssigno.al 'l'K. is "stapvormig". r.I'W. is konstant ver-
J.n J.n 

ondersteld. De "stapvormige" veranderingen a, b,c en d staa.u 

in figuur 6. 2. 

~--------r----------------------------------------------·------------'-
werkpunt Ji'il terresultaten 4 <.;egrn. model 1 
QK QW 1(2) 2(7) 1(9) 2(10) 2(11) !(12) 2(13) x(2) x(7) 

150 

4')0 

4SO 

j()() 

150 

)OU 

1+50 

300 

a 10.6 ).03 
b -10.9 -2.98 
c -8.39 -2.17 
d 9.98 3.01 
gemiddeJden 

a 6.6l~ 

b -6.65 
c -5.28 
d 5-49 

1 .05 
-1.09 
-1.04 
1.15 

gemiddelden 

a 4.68 .6·18 
b -1+.88 -.C95 
c -3.73 -.3)4 
d 3.8·1 • 1t5SJ 
gemiddelden 

a }.81 ;~.8/f 

b - it • 19 .. 3 . 3 3 
c -Lf. 68 -05. 92 
d 4.68 3.92 
gemiddelden 

a Lt. 8 ·1 3 . 60 

b -5.00 -3. 50 
c - IJ. 86 - Lt. 09 
d 5.78 4.27 
gemiddelden 

150 a 6.34 4.86 
b -ó.87 -5.07 
c - 8. 02 - 6. ( J4 
d 7.91 5.86 

gemiddelden 

45U a 4.60 2.82 
b -4.88 -2.83 
c -4.99 -3.11 
d ::'!. 28 3. 13 

gemiddelden 

.294 
• ~~7) 
.292 
-~62 

.280 

.2'76 

.289 

.296 

.298 

.104 
• 111+ 
.109 
.112 

.223 

.227 

.226 

.222 

.891+ 

.908 
1.08 
-772 

-913 

.883 

.834 

.746 

.702 

.2?9 
• 3~~2 
.332 
.313 
._316 

.322 

.290 

.272 
• 2lt5 

15..5 
-16.() 

10.? 2.?s; 
-11.0 -.:>.05 

-12.3 -'?.97 -1.9'1 
14.3 9-96 2.9:: 

15.(· 6.6,) 
-16.2 -6.61 
-12.4 -5.39 

12.(; :).42 

1.04 
-1.10 
-1.06 

1 • 1'1 

.2()8 .224 .791 .282 

• ,'')Lt 

.268 

.2911 
) / [...: 

• {'_ t I 

.?60 

.793 
·?96 

.792 

.'/88 

.791 
-790 
.?90 
.80·1 

-359 
.343 
.j1+1 
• .55(, 

-339 

.3.3G 
-337 
.j41 
.332 

-336 

.2,~4 

.220 

.227 

.224 

• 81+6 
-735 
1. 34 
.893 

-953 
. 411 
.36e 
·352 
-357 

·372 

.37H 

.431 
• 431 
-393 

.295 

.288 
• 1+75 
..558 

15.9 1t.6;~ 0.6·1 
-16.5 -Lj.84 -0.68 
-'L'.') -3.?) -O.)<J 
:!2.1f j.78 ().43 

• .354 

.1,9 7.03 _5.84 2.86 

.144 -7.91 -4.21 -3-38 

.135 -9.18 -4.62 -3.84 

.126 9-47 4.67 3·93 

.141 

.142 ?.25 4.87 
• 148 -?. 6 2 - ') • 05 
.152 -8.89 -5.87 
.133 8.89 5.67 

3.6j 
-3.52 
-4.09 

4.20 

-793 .223 .407 .143 
.802 
• ?89 
.?80 
·799 

-792 

·553 
·537 
• 53:l 
.529 

·532 

.102 

.108 

.117 

.098 

.106 

.341 

.339 

.341 
·338 

-339 

.362 
• 425 
.392 
.413 

-398 
• 381t 
• 411 
.372 
-391 

.389 

.119 7-32 6.30 4.84 

.144 -7.81 -6.82 -5.01 

.1)9 -9.08 -8.05 -6.07 

.122 9.08 7.79 5.75 

.136 

.152 

.159 

.151 

.164 

.156 

10.3 4.6.3 
-1 0 • 8 - L~. 88 
-11 • () - 4. 98 

'11.2 5.28 

2.84 
2.84 
3. î 2 

In de laatste 2 kolommen bevatten de waarden x(2) en x(7) berekend met 

het 4 segementenmo<iel 1 (zie appendix 3.5) en de geschatte ingangsgroot

heden ~(13) en de parameters ~(9), ~(10), ~(11) en ~(12). 
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'l'ABEL e.2 FilterresultuLen na 150 tijdstippen in 7 werkpunten. Het 

inga.ngssignaal '11K. is "stapvormig" TW. is niet konstant 
~n l.ll -

verondersteld. De"stapvorruige" veranderingen a, ·b, c en d ntaan 

in :figuur 6. 2 

werkpunt filterresultaten 

QK QW 
'150 150 

1 ::>o. 300 

150 450 

4';0 

450 jOO 

450 150 

300 450 

t(2) i(?) 
• 10.5 3.06 
b ;..10.9 -2.96 
c -8.40 -2.1Li 
ct 9-98 3.02 

gemiddelden 

a 6 .6it 1 .06 
b -6.6'+ -1.09 
c -5.28 -1.06 
d 5.48 1.'16 

gemiddelden 

• 4.68 .623 
b -4.87 -.814 
c -3-73 -.339 
d 3.81 .445 

gemiddelden 

a 3.80 
b -4.19 
c -4.68 
d ~~. 68 

2.84 
-3.33 
-3-92 

3-92 

gemiddelden 

a 4.8c 3.61 
b -5.00 -3-50 
c -5 • 8 6 - 4 • 1 0 
d 5.78 4.27 

gemiddelden 

a 6-34 4.8f. 
b -6.8? -5.06 
c -8.02 -6.0lt 
d ?.91 5.87 
gemiddelden 

a 4-.61 
b -4.88 
c -4.99 
d 5.28 

2.78 
-2.83 
-3.10 
3.13 

gemiddelden 

t ( 9) ~ ( 1 0) i ( 1 'I ) ~ ( 1 ,' ) i ( 13 ) 

.280 .10? .888 .:'75 15-3 

.269 .108 -798 ._501 -'16.0 

.289 .102 .?91 ... ~6'1 -!..:'.) 

.<~59 .10() .80'1 .jlc' '1'+.:} 

.'~·69 1U.1 .~ .• 0·1 
• ;:! ')'! -1 () • y - -' • 11 

.280 
• 3< ;lf 

.302 

.296 

.257 

.285 

.271 

• 105 

• ~' 19 
• ~) 27 

'') ~) l ' . (;._(._ ..--' 

.230 

-337 
-335 
.3lt5 
-337 

• '?')() 

1.31 
-732 
.913 

·9.36 

.831 
• 7Lt7 
1.28 
1.01 

.2g':) 

.43) 

.262 

.)U:) 

.j21 

,28e, 
• é291 
• 472 
..595 

1';.8 -.uw C.8u 
-16. 2 -. 4gc -6. 6o 
-12.11- -.OOir _r).43 

12.8 .293 ")·5'1 

1 ~) • 9 -. 00 2 L1. 6 4 
-16.5 -.4?9 -5.09 
-12.5 -1.28 -4.62 

12.4 .026 3.80 

-1 • 1 .~ 
'] • 1 () 

0 .6.3 
-'1 .os 

-· c:· c· - .. _).) 

C'. 41 

.277 .)30 .96? .)61 

-79:> 
• 791 
• 793 
-796 

·'193 

-?94 
.?92 
.791 
.802 

.7q4 

.?99 
• ?89 
.?82 
-798 
.?92 

.537 
·535 
·536 
·530 
• 5.34 

·33 1+ 
.339 
-343 
-336 
.388 

.226 

.222 

.22? 

.225 

• 22'5 

.104 

.108 

.116 

.098 

.106 

.338 
-338 
• 342 
-339 

-339 

-396 
-372 
-373 
.343 

.346 

.381 
... '+22 
.415 
.384 

.400 

.37? 
• 434 
-395 
.413 

.484 

.380 

.419 

.388 

.423 

.402 

.161 

.1 1+9 

.130 

.1 '19 

.142 
• 1 Lt-8 

• 153 
.135 

• 141~5 

.11é3 

. 14h 
• 1 ';8 
.123 

• 1.3 :) 

7-03 
-7.91 
-9.18 
9-47 

7.23 
-?.62 
-8.89 

8.89 

?.32 
-7.81 
-9.08 

9-09 

-.191 
-.002 
-.392 

.099 

Lt. o 1 5. oS 
-4 • ;:• :; -.5 • 3 7 
-it.65 -3-90 

lt • 5 '7 lj • 0 5 

.106 4.83 ; .• 6L: 

.oo8 -5.06 -3.5? 

.195-5.91 - 1+.14 
-.116 5.71 4.24 

.485 

.434 
-.090 

.010 

6 .y) 4. 9) 
-6.75 -4.80 
-8.06 -6.09 

'7. 82 :) . 77 

.147 10.5 -.4?2 4.40 2.50 

.159 -10.8 -.09? -4-.88 -2.83 

.151 -11.0 -.099 -4.94 -5.06 

.165 11.2 .591 5.30 j.15 

• 156 

De laatste 2 kolommen bevatten de waarden x(2) en x(?) berekend met het 

4 segmentenmodel 1 (zie appendix 3.5) en d.e geschatte i.ngangsgrootheden 

!(13),!(14) en de parameters !(9),!(10),!(11) en !(12) 

-------------------------------------------------------------------------4 
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'rAJ3EL e.3 Gevoeligheidstabel. 

OK QW 

150 150 

1)0 300 

15C 450 

lt-50 _500 

300 450 

1)0 300 

450 450 

300 

300 450 

In de laatste 2 kolommen sta<.m de ui tgangr3tempe.r-a\.lu:"e:n 

'l1Kuit(= .:x:(2)) en 'PWuit("" .:x:(7)) be:rekend. met het 4 seg·menten

mod.el 1 en resp. 5~ en 20~ van de geschatte vraarden. 

t(11) en :!(12) uit de tabellen e.1 en e.2 4 segm.model 1 

% 

50 

?00 

i()) 

• ;' ')4 
• 291+ 

x(1U) ~(11) ~(1,.') ~(13) x(îll) :<L:) x('{'' 

.101f .lflf'? .1j9 b.3 9.62 _?.6(! 

.104 1.?8 -558 15.3 10.)4 2.56 

')() .2?6 .233 • 1i'f1 .-161 15.8 

200 .276 .2jj 1.?6 .64lt 1t).8 .67 

)0 
200 

jO 
200 

50 
200 

50 
200 

50 
200 

50 
200 

')0 

200 

• è' (14 

• 2')4 

.?93 

.?93 

• ?91 
.'/91 

•. ~02 
.802 

• 533 
• 5.5.3 

.280 

.280 

.280 

.280 

50 .<~)6 
20() .~:96 

')(i 
2f.)(' 

50 
200 

-79"5 
.?')5 

.339 .423 
·~39 1.69 

.:556 .205 
-336 .82::: 

.224 .18? 

.2:?4 -748 

.102 .181 

.102 .?24 

.341 .1)!2 

.341 .768 

.102 .I-J41t 

.102 1. 77 

.219 

.219 
.3'}";, 
1.58 

.147 15.9 4.39 1.38 

.s9o 15.9 3.g4 .21 

.079 7.03 2.97 3.78 

.318 7.03 4.46 2.18 

.071 7-23 3.84 4.3? 

.284 7.23 5-57 j.10 

.059 7-32 5.4o ).1~ 

.238 7.32 6.80 4.64 

.0?6 10.3 3.71 4.31 

.304 10.3 ).24 1.82 

.137 15.3 .569 9-~9 3.78 
• )50 15. -, • 569 ·w • 1t 2. 59 

'1).8 -.01 
15.8 -.01 

2.09 
-7? 

• 3 3 7 • 4 '] 5 • 1 1+ /+ 15.9 -.002 4.40 1.43 
1~.9 -.oo~ 4.67 .30 -337 1 .66 • '.;76 

·334 
•. 334 
.226 
.226 

• 191:~ 
• 79:C'. 
.190 
• 762 

.080 
...• '") } 

• )C..<C 

'/.03 -.19/; .~.q6 
7.03-.194 Lf.53 
7 • t:> ) • 1 06 3 • 8 5 
7-23 .·106 5-53 

j.P,7 
.:~ .15 
4.37 
3.08 

50 -799 .104 .189 ,059 7.32 
•236 

• 48 5 5 • 4 3 5 • 2 '] 

.485 6.59 4.64 200 -799 .104 .785 7.32 

50 • 537 -338 
200 ·537 ·338 

.190 .0745 10.3 -.472 3;4 

.?60 .298 10.3 -.472 5·~ 
4.1 
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