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Samenvatting 

Aan de hand van een mathematisch model is op de analoge rekenmachine 

RAT 741 het dynamisch gedrag van• een "flooded condensor" gesimuleerd. 

Een deel van de responsies is ook experimenteel gemeten en bij het ver

gelijk~n van de resultaten blijkt er een goede overeenkomst te bestaan 

tussen model en proces. 

Vervolgens is voor oe PDP-8 digitale rekenmachine een prograrnma ge

schreven waarbij twee variabelen van het proces tegelijk door de computer 

geregeld kunnen worden. Proces en computer zijn met elkaar gekoppeld en 

met dit systeem zijn enige experimenten uitgevoerd. 

De experimenten waren gericht op· de bestudering van de ontkoppeling 

van de twee regelkringen. 
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Symbolen en Eenheden 
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= warmteoverdrachtscoefficient per meter buis van stoom 

naar wand (kcal/m0 c sec) 

idem naar koelwater 0 sec) = wand (kcal/m c 

= [dF /d(P. - P >] (kg m2/N sec) 
S 1 S K 

s 
= dF /dK ] (kg/sec) 

s s (P.-P) 
l S 

(
0 cm2/N) = dT /dP 

s s 

0 • warmtecapaciteit per meter buis (kcal/ cm) 

= eigenwaarden 

= stoomdichtheid 

= dichtheid condensaat 

= tijdconstante 

= doorsnede condensor 

= f dF /d(P + : gl 1 u s C C K 
• C 

= dF /dK ] 
U C (P + ., gL ) s C C 

= regelparametei;s 

= regelpairameters 

= warmtecapaciteit wand 

= hoeveelheid condenserende 

= koelwater flow 

= stoom flow 

= condensaat flow 

• versnell ing zwaartekracht 

= klepstand 

stoom 

(sec). 

(kgm2/N sec) 

(kg/sec) 

0 (kcal/ C) 

(kg/sec) 

(kg/sec) 

(kg/sec) 

(kg/sec) 

2 (m/sec ) 
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• condensaatklep 

= koelwaterklep 

= stoomklep 

= klepcoefficient van K (m
2

> 
C 

= klepcoefficient van K (m
2

) 
s 

= effectieve lengte va~ de c~ndensor (m) 

= condensaatniveau (m) 

= massa stoom (kg) 

= procesoverdrachten 

= ingangsdruk stoo~ (N/m2 ) 

= 
I/PS - ·,/Ts,a 

(N/m2 ) 

• voordruk condensaatklep (N/m
2

) 

= verdampingswarmte (kcal/kg) 

= warmtestroom van stoom naar wand (kcal/sec) 

= warmtestroom van wand naar koelwater (kcal/sec) 

= universele gasconstante (Nm/0
c) 

= overdracht intermitterende regelaar 

= regelaaroverdrachten 

= warmteweerstand stoom-wand 

= warmteweerstand wand-koelwater 

= gewenste waarde 

= sampletijd 

= tijd 

(°C sec/kcal) 

(°C sec/kcal) 

(sec) 

(sec) 



Tk, tk 

Tki 

Tko• tko 

T s,a 

T u 

T , t w w 

U I ,2 

V , V s s 

xi, 2 

z 

s 

e 

• gemiddelde koelwatertemperatuur (°C) 

• temperatuur ihkomend koelwater (°C) 

= temperatuur uitgaand koelwater (°C) 

' = stoomtemperatuur 

• condensaattemperatuur 

= gemiddelde wandtemperatuur 

= uitgangssignaal v.e. regelaar 

= .st oomvo l ume 

= gemeten waarde 

Ts = e 

= laplace variabele 

=- 2,71828 
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Inleiding 

Het werk dat in dit verslag beschreven is, heeft meerdere doeleinden ge

had en bestaat ook uit enige deelopdrachten die voor een deel onafhankelijk 

van elkaar zijn. • 

Voor regeltechnisch gebruik is het dynamisch gedrag van een speciaal 

type warmtewisselaar bestudeerd. Dit type warmt~wisselaar bestaat uit een 

of meerdere vertikale pijpen in t&genstroom gekoeld door water. In de pij

pen bevindt zich een damp (in ons geval stoom) die condenseert en het con-
• densaat wordt afgevoerd via een condensaatklep onder aan de warmtewisselaar. 

Doordat zich in de pijpen een variabel condensaatniveau kan opbouwen, was 

de verwachting dat de regeling van dit proces wel eens minder eenvoudig zou 

kunnen zijn. Voor een verdere beschrijving van het proces zie par. I. I. 

Een tweede doelstelling is geweest het genoemde proces te gaan regelen 

met de digitale rekenmachine PDP-8. De hieraan ~en grondsla~ liggende ge

dachte was ten eerste de wens ervaring op te doen met de koppeling van pro

ces en computer, ten tweede het ontwikkelde prioriteitsinterruptsysteem 

[1] • te implementeren in computercontrol en ten derde bij te dragen tot 

de ontwikkeling van een software pakket voor DOC van verschillende proces-

sen. 

Het laatste deel van het werk heeft bestaan uit een experimentele 

toetsing van he! progranuna. Aangezien het programma geschikt is voor het 

regelen van twee variabelen, zo dat ook rekening gehouden kan worden met 

interactie tussen deze variabelen, is het werk tevens uitgelopen op een 

theoretische orientatie van tweevariabelensystemen. 

De gevolgde werkwijze komt duidelijk tot uiting in de indeling van dit 

verslag. Hoofdstuk I geeft een beschrijving van het proces en de resultaten 

van de studies van het dynamisch gedrag. In ~ofdstuk 2 komt het digitale 

programma aan de prde en in hoofdstuk 3 worden de tweevariabelenregeling. 

en de resultaten besproken. 

Elk van deze hoofdstukken kan min of meer zelfstandig bestudeerd wor-

den. 

Zie literatuurlijst 



I. Het dynamisch gedrag van de flooded condensor 

I. I. De flooded condensor 

De flooded condensor waaraan de eerste serie experimenten gedaan is, bestaat 

uit een koperen binnenpijp waaromheen concretisch een perspex mantel is aan

gebracht. Het geheel is verticaal opgesteld, zie fig. I.I. Door de buitenman

tel wordt een koelwaterstroom gestuurd. In de binnenpijp wordt stoom toegela

ten via de stoomk:eµ K. De stoom is afkomstig van een stoomgenerator die 
s 

verzadigde stoom met een druk P. = 2 ato levert. De in de binnenpijp gecon-
1 

denseerde stoom vormt hierin een niveau L en wordt via de condensaatklep K 
C C 

afgevoerd. 

Bij deze condensor bleken de variatie~ in L bij een verandering in de 
C 

stand van de stoomklep K klein. Voor een verklaring hiervan zie par.1,3, s 
Als gevolg hiervan is de thermische invloed van het stoomcircuit op het koel-

watercircuit slechts klein en de condensor is regeltechnisch minder "interes

sant". Om de variaties in L groter te maken is er een nieuwe "flooded conden-
c 

sor" geconstrueerd. Met deze nieuwe flooded condensor kan een groter gebied 

van werkpunten bestreken worden waaronder ook die welke grotere variaties ge

ven van de responsie van L op K. Bovendien is een klep aangebracht in het 
C S 

koelwatercircuit zodat ook deze als ingangsvariabele benut kan worden, zie 

verder fig. 1.2. 

Tussen de twee condensors bestaat geen wezenlijk verschil.• Van de nieuwe 

condensor zijn de warmteoverdrachtscoefficient en de doorlaat van de conden

saatklep groter; de doorlaat van de stoomklep is kleiner. Aangezien de bestu

dering van de dynamica grotendeels op de oude condensor heeft plaatsgevonden, 

zal bespreking van het model beperkt worden tot deze condensor. Het onderzoek 

aan de nieuwe condensor zal diepgaand worden besproken in het stag~verslag 

van Thijs [2]. 
De metingen aan de oude flooded condensor z1Jn verricht met de PRODA[ 3] 

Voor de instrumentatie zie stageverslag Siemons [4J. Aan de nieuwe flooded 

condensor is gemeten met de Hellige snflschrijverCsJ. Voor de hierbij ge

bruikte instrumentatie zie appendix A.I. 
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I. 2. Het model 

Bij de opstelling van het model voor de oude flooded condensor zijn de volgende 

vereenvoudigingen gemaakt. 

(I) Er is een homogene stoom-, wand- en koelwatertemperatuur. De koelwater

temperatuur is bovendien een konstante. 
dT 

s 
(2) De stoom is verzadigd. Er geldt ·, • dP • 

s 

(3) Er zijn geen warmteverliezen naar buiten m.a.w. alle warmte die vrij komt 

bij condensatie van de stoom, wordt overgedragen aan het koelwater en 

de binnenpijp. 

Voor de warmteoverdracht naar het koelwater wordt het deel van de 

binnenpijp met condensaat verwaarloosd. 



(4) De warmteweerstand van de koperen binnenpijp is verwaarloosbaar 

t.o.v. de warmteweerstand van stoom naar pijp en pijp naar stoom. 

Deze laatsten zijn berekend uit statische metingen [4] .. 
(S) De warmtecapaciteit•van de grenslagen is verwaarloosbaar·t.o.v. de 

warmtecapaciteit van de wand. 

(6) Er treden geen grenslaageffecten op bij de warmtetransport [6]. 

Bovengenoemde veronderstellingentzijn grove benaderingen van het werke

lijk fysisch proces. Met deze benaderingen is een ma-thematisch model opgezet 

en de bedoeling is een vergelijking te maken tussen model en proces. Bij te 

grote verschillen zal de conclusie mpeten zijn dat een van de veronderstel

lingen te grof is geweest en dat een °betere benadering gemaakt zal moeten wor

den. Met dit nieuwe model kan dan opnieuw een vergelijking tussen model en 

proces plaatsvinden. Het resultaat van deze werkwijze is dat het model niet 

veel ingewikkelder wordt dan nodig is. 

Hier volgt nu een samenvatting van de vergelijkingen die de flooded con

densor beheersen [1] 

Massa transport 

Het massatransport wordt bepaald door de eigenschappen van stoom- en conden

saatklep, de verschildruk over d~ze kleppen, de afmetingen van de condensor 

en het warmtetransport. Er wordt hier uitgegaan van lineaire kleppen. 

' ! , F = K K (P + c gL ) ~ I f = X K + XI (ps + C gl ) u VC C S C C ~ u 3 C C C 

F = K K (P. - p >!r:i f = a K + Zl(pi - Ps) s VS S l s • s 2 s 

F = Qsw/Q f = qs/Q C C 

L .. (F - F )/: C l • '(f - f )/;; 0 
C C u C C U C 

C 

Warmtetransport 

Het warmtetransport wordt bepaald door de heersende temperaturen, de thermische 

materiaaleigenschappen, de afmetingen van de condensor en het massatransport. 

-~ (L - L ) (T - T ) 
SW C S W 

q "' :x re t - t ) ( L-L ) - l ( T -T 1 
SW sw[ s w C C s wj 



I(> 

=). k(L - L )(T - Tk) 
W C W 

= ~(L - L )t - )Tl 
C W WC 

Stoomeigenschappen 

Voor de stoomeigenschappen is uitgegaan van verzadigde stoom en de benadering 

dat de stoom zich gedraagt als een ideaal gas. 

T = T (P ) t a: ·, p s s s s s 

... J I y p = d (R: T ) /dt PS = Ef - f ) + 2-(f - f /M (- - - ) s s s,a S C :: C u s P T 
C s s,a 

Bovenstaande vergelijkingen leiden tot_het analoge rekenmachineschema van 

appendix A.2. Ter verduidelijking zij erop gewezen dat de wanddynamica is ge

simuleerd volgens het onderstaand elektrisch analogon. 

t, ,.., 
.. I ~~- "R..," 

I , . .., 

x· 
,.., .. 

, .. le 

R = 
SW 

R = wk 

). (L - L) 
SW C 

C • \(L - L) 
W C 

Voor de berekeningen van de diverse grootheden is uitgegaan van een werk

punt bij Le = SO ct; P s = 1,5 ato en Tk = 13° C. De gegevens hiervoor- zijn ont

leend aan Siemons 4], die metingen gedaan heeft aan de statica van de 

flooded condensor. 

1,3. Theoretische heschouwingen 

• Voor het begrip van de fysische verschijnselen die optreden in de condensor is 

het nuttig enkele vergelijkingen nog eens wat nader te beschouwen. Met enkele 

benaderingen in deze vergelijkingen kan dan het ststisch en dynamisch gedrag, 
• 

bij verschillende werkpuntsinstellingen, in hoofdlijnen verklaard worden. Voor 
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de duidelijkheid zal in dit verslag deze beschouwing opgesplitst worden in 

twee delen. Het eerste deel met een verklaring van het statisch gedrag d.w.z. 

de stationaire veranderingen in bepaalde uitgangsgrootheden bij stapvormige 

variaties in de ingangsgrootheden. Het tweede deel•bevat een beschrijving van 

het dynamisch gedrag, d.w.z. een antwoord op de vraag hoe overgangen tussen 

twee stationaire toestanden plaatsvinden. • 

Statisch gedrag 

Een vergelijking die voor een groot deel bepalend is voor het gedrag van de 

condensor is een krachtenbalans en wel 

p = p + :. gL 
V S C C 

of voor variaties 

p = p + ~ gl 
V S C C 

(1.3.1) 

Dit betekent dat een verandering in de voordruk van de condensaatklep moet 

resulteren in een verandering van p en/of l • Meestal zullen beiden varieren. 
S C 

Indien de condensaatklep zo groot is dat hij praktisch geen weerstand 

heeft (P = 0), dan moet een stoomdrukveran'dering resulteren in een niveauverv 
andering volgens 

1 
C 

s --
c g 

C 

(1.3.2) 

Dit is niets verrassends maar toch belangrijk om 1n bet oog te houden bij een 

verklaring van het gedrag van de condensor. 

Een tweede belangrijke opmerking ~s dat veranderingen in de warmtegtroom 

naar het koelwater voor een groot deel tot stand komen via veranderingen in 

bet warmtewisselend oppervlak, dus door variaties 1 • 
C 

f Q = q = · fc't - t )(L - L ) - 1 (T 
C SW ~SW Ls w C C s (1.3.3) 

De dominerende invloed van 1 wordt groter naarmate de druk in de condensor 
C 

lager is. 

Nog niet is beantwoord de vraag hoe.een verandering van P (door welke 
V 

oorzaak dan ook) zich manifesteert in 1 en p. Dit 
C S 

zal mede afhangen van de 

oorzaak van de variaties p. Het is dan ook niet de bedoeling alle gevallen 
V 

bier reeds te behandelen. Wel is bet mogelijk enige algemene opmerkingen te 

,, 



maken, die straks bij de verklaring van de experimenteel verkregen responsies 

van groot nut kunnen zijn. 

Eerst wordt het effect van een condensaatklepverandering bekeken. lndien 

P laag is, ca I ata, dan is ook P klei~ d.w.z. de weerstand van de conden-
s V 

saatklep moet klein zijn (ver open staan van de klep of grote klep). Variaties 

p zijn nu ook klein en dus f ~ O. 
V U 

1 = (f - f )/: a 
C C U C 

(1.3.4) 

' V 

geeft met l = 0 (stationaire toestand) dat ook f = 0 uit ( I. 3. 3) volgt dan 
C C 

t - t 
I s w . = (L L ) (1.3.5) 

<.: C • T - T 
s w 

12. 

In het geval P groot is, ca. 2 a 3 ata, dan is ook P groot en dus de weer-
s V 

stand van de condensaatklep groot (ver dicht staan van de klep of kleine klep). 

Een variatie in de condensaatklepopening K heeft nu een groot absoluut effect 
C 

opp en dus op f • f ; O. 
V U U 

Op dezelfde manier als hierboven geldt nu uit (1.3,4) met 1 = 0 dat f = f • 
C U C 

Hiermee volgt nu met (1.3.3) dat 

' 
t - t 

1 = 
s w 

C 
T - T s w 

Qf 
(L - L ) - ___ u __ _ 

C 
'l. (T - T) 

s s w 

(1.3.6) 

In dit tweede geval (1.3.6) is de variatie 1 absoluut groter dan in het eerste 
C 

geval (1.3.S) omdat bij veranderingen in de condensaatklepopening f en 
u 

(t - t ) tegengestelde tekens hebben. 
s w 

Voor het effect van een stoomklepverandering 1s het nuttig naar de verge-

lijking voor 1 te kijken. 
C 

1 = 
C 

·:, 
SW 

Q 

Voor het stationair geval I = O 
C 

(t - t )(L - L) - 1 (T - T) 
S W C C S W 

:) 

sw r( t - t ) (L - L ) - 1 (T - Tw~ = XI pv 
Q L s w C C s J 

- X p • I v· 

Samen met (1.3.1) volgt bij verwaarlozing van de term (t - t )(L - L) 
S W C 



-l (T - T) 
SW S W 

- :, g 
C 

( I. 3. 7) 

(1.3.7) geeft bij benadering de uitdrukkin~ die zegt hoe variaties pv t.g.v.· 

een stoomklepvariatie zich "verdeelt" over p en 1 • Het limiet geval x ~ Cl) s C I 
(klepweerstand nul) vinden we hier terug 

p /1 = - :. g of p = -~ gl 
S C C S C C 

hetgeen ook uit (1.3. I) volgt voor p = 
V 

wordt, d.w.z •• 
1 

kleiner, wordt de term 

O. Naarmate 
) (T - T) s s w 

Q.\ I 

De verhoudir,g p /1 wordt absoluut groter d.w.z. Pv S C 
en minder op l . 

C 

Het bovenstaande vormt enige beschouwingen die 

de condensaatklep kleiner 

in (1.3.7) grater. 

heeft meer invloed opp 
s 

niet exact g·eld'ig zijn maar 

toch een goede benadering geven en een goede ruggesteun zijn bij de verklaring 

van de gemeten responsies. Op soortgelijke manier als voor het statisch gedrag 

gedaan is zal nu een korte inleidende beschouwing volgen over het dynamisch 

gedrag van de condensor. 

Dynamisch gedrag 

De belangrijkste grootheden voor het gedrag van de condensor zijn L en P. De 
C S 

vraag is hier: Hoe veranderen L en P als functie van de tijd bij een variatie 
C S 

in stoom- of condensaatklep. 

Bij verwaarlozing van het effect van (t - t ) geldt voor het autonome 
s w 

systeem: 

P• • po [- 8 p + (T ◄ T ) 
s M I s s w 

s 

;:I 
SW 

Q 

(1.3.8) 

(1.3.9) 

In (1.3.9) is tevens verondersteld dat de invloed van 1 opp· te verwaarlozen 
· C S 

is. Voor het dynamisch gedrag van ps en le moet gekeken worden naar de eigen-

waarderi van de matrix 

:x 
SW 

:, g>c. I + (T - T ) -Q / :::. 
C S W C 

(T - T b P
0 

/QM 
S w SW S 

,s 



Een interess•nt geval doet zich voor indien het produkt van de elemen

ten op de diagonaal groot is t.o.v. het produkt van de overige elementen. Is 

dit zo, dan zijn de eigenwaarden .• I en ;._2: 

= [.:cpl 
.:. 

+ (T - T ) ;w] / .. --1-s w C 

Het systeem wordt nu beheerst doot twee eerste orde effecten n.l. van 

niveau- en drukcircuit met tijdconstanten van respectievelijk 

Storingen, aangebracht door stoom- en condensaatklep zullen over het al

gemeen responsies veroorzaken met een combinatie van deze twee eerste orde 

effecten. 

In het bovenstaande is verondersteld dat de invloed van (t - t) op 1 
S W C 

ps en de invloed van 1 opp te verwaarlo?en is. Dit is tot nu toe niet be-
e s 

wezen. Uit onderstaand getallen voorbeeld blijkt echter dat deze veronder-

stellingen wel aannemelijk zijn. 

Oude flooded condensor 

" I/:;;; . C 

(T - T )-:.. P0 /QM 
S W SW S 

I n I = I 00 sec. 

-8 :: 4 • .10 

:: 2. 105 

.. 30 

1/i.
2 

= 0_,03 sec. 

Gemeten procesresponsies zijn eerste orden (afgezien van 1 /K) met tijdcon-
c s 

stanten van 70 a 80 sec. en I sec zie appendix A3. Het is niet uitgesloten 

dat de I sec r~sponsies door de instrumentatie (snelheid:: I sec) veroorzaakt 

worden en dat het proces zelf een kleinere tijdconstante heeft. 



1.4. De responsies 

De responsies die ik gemeten heb aan proces en model staan in appendix·A.3. 

Het zijn de stapresponsies van p en 1 op K en K en de stapresponsie van 
S C S C 

f op K. Het valt op dat de responsies globaal in te delen zijn in snelle u s 
en trage responsies en wel zo dat de responsies op K snel zijn en die op K 

S C 
traag. Een uitzondering vormt l /K. Op het bijzonder afwijkend gedrag van 

C S 

deze responsie kom ik later nog uitvoerig terug. Er blijkt grote overeenkomst 

tussen proces en model ondanks de sterke vereenvoudigingen die zijn aange-

bracht. 

De responsies van p en 1 op K lijken zowel bij proces als model op 
S C . C 

eerste orden. De procesresponsies vertonen voor een negatieve stap in K een 
C 

tijdconsta~t~ T • 81 sec en voor een positieve stap in K een ~ • 70 sec. 
C 

De modelresponsies geven beide kanten op dezelfde t = 80 sec. De tijdconstante 

blijkt volgens het model sterk afhankelijk te zijn van de warmtegeleidings-

coefficienten ) en :. k b.v. "A • ;:t k = 0,100 kcal/m•esec geeft een 
SW W SW W 

- • 100 sec. '~sw = :xwk = 0,177 kcal/m"esec geeft elen]:·= 50 sec. E~n grotere 

A geeft een kleinere :. Uit de statische metingen 4 blijkt voorts dat ~ 
SW 

en 1wk afhankelijk zijn van Le. Voor Lc = 65 cm is :xsw = 0,091 en awk • 0,091. 

Voor L • 25 cm is~ = o,m en> k = 0,161. Een kleinere L geeft een gro-
c SW W C 

tere ~ m.a.w. een kleinere L geeft een kleinere t. 
C 

Dit is echter tegenstrijdig met het gevonden asymetrisch gedrag van de proces-

responsies. 

De modelresponsiJs van p en f op K lijken zeer snelle eerste orden te 
I': u s 

zijn: ~ 0,1 sec. De procesresponsies zijn iets trager en ik denk ce ook te 

mogen kwalificeren als snelle eerste orden met: ~ I sec. De snelheid van het 

gebruikte instrumentarium ligt ook in deze orde van grootte. Het is dus niet 

uitgesloten dat de werkelijke procesresponsies sneller zijn. 

De model- en procesresponsies van 1 op K vertonen e·en ernstig verschi l. 
C S 

De procesresponsie kon echter wel gesimuleerd wordep door aan te nemen dat de 

koelwatergrenslaagtemperatuur het onderstaand verloop heeft bij een stap in 

K en dus ook nagenoeg een stap in P. 
s s 

tk = koelwatergrenslaagtemperatuur 



Dit temperatuursverloop is plausibel te maken door aan te nemen dat 

er een dunne koelwatergrenslaag is en dat hierin· het warmtetransport door 

geleiding sneller is dan die door convectie. Door de kleine warmtecapaci

teit van de grenslaag zal bij een stap in K (dus in P en T) de grens-s s s 
laagtemperatuur snel stijgen t.g.v. geleiding. Het warmtetransport door ge-

leiding neemt hierdoor snel af. Nu komt het warmtetransport door convectie 

op gang en koelt de grenslaag af. Hierdoor neemt deze langzaam in tempera

tuur af. 

Verificatie van bovenstaande veronderstelling bleek niet nodig omdat 

een meetfout in 1 opgespoord was, zie appendix A.I. 
C 

Er is ook een poging gedaan de wanddynamica te simuleren door aan de 

stoomkant een condensfilm van 0,5 mm dikte toe te voegen. De dynamica wordt 

hierdoor van tweede orde. Dit heeft echter niet kunnen leiden tot een inver

se responsie van 1 . 
C 

1.5. De nieuwe flooded condensor 

Zoals eerder vermeld, is voor de bestudering van de procesdynamica een nieuwe 

flooded condensor geconstrueerd. De hoofdreden hiervoor was het afwijkend ge

drag van de 1 /K responsie bij proces en model nader te kunnen bestuderen. 
C S 

Hiervoor was het nodig een groter gebied van werkpunten te bestrijken. Bij de 

oude flooded condensor was de maximaal te bereiken niveauverandering van de 

1 /K responsie I a 2 cm. Al gauw rees het vermoeden dat het instrumentarium 
C S 

hiervoor te onnauwkeurig was. Dit vermoeden werd verder ~oreel ondersteund 

door de optimistische resultaten van de overige responsies. 

Een grote niveauverandering bij de 1 /K responsie (10 a 20 cm) is be-
e s 

reikt door een groter warmtewisselend oppervlak (een pijpenbundel) te nemen, 

de stoomklep te verkleinen en de condensaatklep te vergroten. Voor een teke

ning zie fig. 1.2. Een nadere beschrijving van deze flooded c6ndensor zal te 

vinden zijn in het stageverslag Thijs [2]. 

Deze flooded condensor heb ik gebruikt bij de toepassing van de twee

variabelenregeling m.b.v. de PDP-8. ~n appendix A.3 staan enkele staprespon

sies van deze nieuwe flooded condensor. De belangrijkste procesdynamische 

ontdelkingen zijn wel: • 
(I) De inverse responsie van 1 /K is waarschijnlijk te wijten aan de 

C S 
dynamica van het instrumentarium en .niet aan het proces zoals 

eerder hierboven gesuggereerd. 



' 

(2) de responsie p /K is het verschil van twee eerste orden. Naarmate 
s s 

K verder dicht is, wordt de invloed van een van deze eerste orden 
C 

kleiner en gaat de responsie meer lijken op een eerste orde. Hier 

is vermoedelijk sprake van de twee eerste orde effecten zoals beschre

ven in par. J. 3. 

De dynamica van de niveaumeting wordt verder,besproken in appendix A.I. Het 

gedrag van de oude flooded condensor kan bij deze nieuwe benaderd worden door 

te werken bij een ver dichtgeknepen condensaatklep. 
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Het digitale regelprogramma 

Taakstelling 

Als onderdeel van mijn afstudeerwerk heb ik een programma geschreven om de 

flooded condensor m.b.v. de PDP-8 digitale rekenmachine te regelen. Daar 

het in de bedoeling lag de flooded condensor als tweevariabelenproces met 

interactie te zien en hierop een feedback regeling toe te passen, is een 

regelconfiguratie gekozen zoals in fig. 2.1. De gebruikte representatie 

van het proces is zo gekozen omdat de deeloverdrachten hiervan eenvoudig te 
• meten zijn. In navolging hiervan is de configuratie van de matrixregelaar 

gekozen. Dit vergemakkelijkt de berekeningen aan het systeem, die veelal 

in matrix notatie zullen zijn • 

... 
X 

X, 

' 

De eisen, gesteld aa~ de regeling, zijn de volgende: 

(I) De twee variabelen moeten ontkQppeld kunnen worden voorzover de 

realiseerbaarheid van de regelaar dit toelaat. 

,, 

(2) Het moet ook mogelijk zijn zonder ontkoppelende regelaars te regelen. 

(3) De twee variabelen moeten in beide genoemde gevallen volgens nog 

nader te bepalen specificaties geregeld kunnen worden. 



T.a.v. de man-machine communicatie heb ik de volgende eisen geformuleerd: 

(1) Het bedienen van de flooded condensor geschiedt door intypen van 

instructies op de teletype. 

(2) Het programma moet kunnen draaien in de modes automatic en manual. 

In de automatic mode worden de corrigerende elementen bediend door 

de regelaars. In de manual mode worden de corrigerende elementen 

bediend door de operator via de teletype. De overgaqg tussen beide 

modes moet "bumpless" geschieden. 

(3) Via de teletype moeten de volgende grootheden instelbaar zijn: 

(a) De regelparameters 

(b) De sampletijd 

(c) De gewenste waarden 

(d) De stuursignalen voor de corrigerende elementen 

(4) Door de operator moeten alle bovengenoemde signalen, plus nog de 

gemeten grootheden opgevraagd kunnen worden. 

Voorts zijn er nog enige eisen t.a.v. de algemene werking van het programma 

namelijk: 

(1) Het bijhouden van de sampletijd moet ongestoord kunnen plaatsvinden. 

Dit met het oog op een correcte tijdsbepaling. Zie appendix A.4 

(2) De berekening van de stuursignalen voor de corrigerende elementen 

mag alleen voor de bepaling van de sampletijd onderbroken worden. 

(3) Is de sampletijd korter dan de berekening van deze stuursignalen, 

dan moet de lopende berekeging eerst afgemaakt worden, waarna zo 

snel mogelijk begonnen moet worden met de nieuwe berekening. Dit om 

te voorkomen dat de berekening van de stuursignalen telkens door 

zichzelf onderbroken wordt en dus nooit afgemaakt wordt, hetgeen 
• 

fataal is voor de regeling. Tevens wordt nu de sampletijd zo goed 

mogelijk benaderd.; 

If 

De waarden van de diverse grootheden worden opgegeven in integers van 0 t/m 100. 

De omrekeningsfactor die bij elke grootheid hoort wordt extern bepaald door 

de schaling van de gebruikte randapparatuur. 

De rekenmachine dieter beschikking stood was een PDP-8 met 4k kern

geheugen en een in hardware uitgevoerd prioriteitsinterruptssysteem van acht 

kanalen [1]. Behalve dat de kanalen door de randapparatuur 'geactiveerd 

kunnen worden, kan een kanaal ook nog met een machine instructie geactiveerd 

worden. De gebruikte interface is een teletype, een A/D omzetter met multi

plexer voor acht kanalen en twee D/A omzetters. De interface wordt verder 

besproken in appendix A. I. 

' 
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De opbouw van het programma 

Het programma kan worden ingedeeld in drie afzonderlijke delen, t.w.: 

tijdprogramma, regelprogramma en compiler. 

Het tijdprogramma 

Het tijdprogramma is een interruptprogramma dat gestuurd wordt door de klok. 

Het verzorgt de boekhouding van de tijd en heeft de allerhoogste prioriteit. 

Het regelprogramma 

Het regelprogramma is een interruptprogramma dat gestuurd wordt door een 

instructie. Deze instructie wordt in het tijdprogramma gegeven. Het heeft 

een prioriteit een lager dan het tijdprogramma. In dit deel van het programma 

wordt uitgezocht of de mode automatic is of manual. Aan de hand hiervan worden 

regelacties genomen of niet en wordt de output voor de corrigerende elementen 

verzorgd. 

De compiler 

De compiler is het hoofdprogramma en heeft dus t.o.v. de vorige programma's 

een lagere prioriteit. Het decodeert de ingetypte instructies en voert ze uit. 

Samenvattend kan gegezgd worden: De compiler is het hoofdprogramma dat 

continu loopt en de meeste tijd doorbrengt met het wachten op de teletype

vlag. Het tijdprogramma interrumpeert hierin voor de tijdsbepaling en acti

veert zonodig (na elke sampletijd) het interruptkanaal van het regelprogramma. 

In fig. 2.2 is een poging gedaan om de interactie tussen de diverse 

programma onderdelen weer te geven. De cirkels stellen de interrupt activeer

ders voor. De getrokken lijnen geven aan welk programma zij starten. De 

gestippelde lijnen stellen de sprongen voor die kunnen ontstaan door interrupt. 

Voorbeeld: Tijdens de compilatie treedt er een klok interrupt op. Het programma 

maakt via stippellijn I een sprong naar het begin van het tijdprogramma. 

Na afloop van dit programma wordt een sprong gemaakt via stippellijn 2 naar 

de plaats van herkomst in de compiler en de compilatie gaat verder. 

Er kan in het tijdprogramma echter een vlag voor het regelprogramma gezet zijn. 

In dit geval wordt na de sprong van stippellijn 2 slechts een compiler-instructie 

uitgevoerd waarna een sprong via stippellijn 3 naar het regelprogramma gemaakt 

wordt om dan via stippellijn 4 terug te keren naar de compiler. 
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22. 

Beschrijving van de programmadelen 

Bij het schrijven van het programma heb ik zoveel mogelijk getracht een 

modulaire structuur aan te houden. Dit heb_ik gedaan omdat dit werk ook 

beschouwd kan worden als een tweede aanzet voor de ontwikkeling van een 

standaard UDC-programma voor de groep. Een modulaire structuur leent zich 

zeer goed voor wijzigingen en aanvullingen; bovendien is het overzichtelijker. 

De voordelen van het alternatief, straight-forward structuur, liggen in het 

gemakkelijk kunnen programmeren en debuggen. 

De moeilijkheden bij het programmeren zijn grotendeels te omzeilen 

door de assemblertaal MACR0-8 te gebruiken. Door de aanschaf van de PDP-SI 

met 8K kerngeheugen en de op komst zijnde disk, zal waarschijnlijk in de 

nabije toekomst debugging met DDT en de Editor tot een standaard procedure 

gaan behoren. Hierdoor worden ook grotendeels de debugging prob\emen opgelost. 

Achtereenvolgens zal behandeld worden het tijdprogramma, het regelprogrannna 

en de compiler. 

Het tijdprogramma 

Elke 50 msec wordt dit programma gestart door de klok. De sampletijd. wordt 

bepaald door het aftellen van een aantal klokinterrupties. Het flowdiagram 

van fig. 2.3 en de instructieset van appendix A.7 (adres 1700 tot 1720) 

spreken voor zichzelf. Door de keuze van 50 msec is het getal waarin de 

sampletijd wordt opgegeven de werkelijke samplctijd in seconden • 

• Het regelprogramma 

De interrupt serviceroutine van het regelprogramma kan alleen door de instructie 

6151 in het tijdprogramma geactiveerd worden. Deze instructie heeft echter 
-- . geen effect als het door de klok ge1nterrumpeerde programma het regelprograauna 

zelf is. Dit is zo gemaakt om te voorkomen dat bij te korte sampletijden het 

regelprogramma zichzelf zou onderbreken. 

In het regelprogramma komt de modulaire structuur heel duidelijk naar 

voren. Er worden drie subroutines gebruikt, namelijk voor het inlezen van 

de ingangssignalen, het simuleren van de matrixregelaar en het verzorgen van 

de output. 

De meetsubroutine 

In de meetsubroutine worden de gemeten waarden x1 en x2 ingelezen m.b.v. een 

multiplexer en geschaald tot waarden tussen Oen IOV voor verdere verwerking. 

De multiplexer kan maximaal acht signalen verwerken. Door de meetsubroutine 

te wijzigen, kan gemakkelijk worden overgegaan naar meerdere ingangssignalen 

en/of andere schaling. 

' 



De_matrixregelaar 

Bij de simulatie van de matrixregelaar wordt het verschil (S 1 - x1) op de 

ingangen van R11 en R12 gezet en het verschil (S2 - x2) op de ingangen van 

R22 en R21 • zie fig. 2.1. De uitgangssignalen van de regelaars worden dan 

berekend en vervolgens worden bij elkaar opgeteld de uitgangssignalen van 

R11 en R21 en die van R22 en R12 . Deze somsignalen u1 en u2 worden dan 

ZS 

begrensd tussen de waarden Oen IOV en weggezet op de adressen K1 respectievelijk 

K2. Het algorithme dat de rege]laars Rij simuleert, wordt beschreven in het 

stageverslag van Rosheuvel [s . 
De hier gebruikte regelaars zijn van de vorm 

♦ 

R = 

Het gebruik van andere regelconfiguraties en/of andere begrenzingen bestaat 

eenvoudig uit het herschrijven van de matrix regelaar subroutine. 

De_outeutsubroutine 

De outputsubroutine conditioneert de inhoud van de output adressen K1 en K2 
zo dat de signalen die door de D/A's warden afgegeven liggen tussen +IOV·en 

-IOV. Dit moest gebeuren voor een beter functioneren van de interface. Er is 

hier gebruik gemaakt van twee corrigerende elementen. Wil men overgaan tot 

meerdere uitgangssignalen, dan kan deze subroutine herschreven worden voor de 

demultiplexer die zes uitgangssignalen verwerken kan. 

In het flowdiagram van het regelprogramma fig. 2.4 komt na de meetsub

routine het gebruik van twee NOP instructies voor. Deze dienen ervoor om 

eventueel een jump naar een alarmsubroutine te maken en een jump naar een 

trendrecording subroutine. Het flowdiagram spreekt verder voor zichzelf. 

De compiler 

De basis van de compiler is een eenvoudig uitzoekprogramma. M.b.v. een 

skip-keten wordt de teletype input onderzocht op geldigheid. Is de input geldig, 

dan wordt naar de betreffende routine gesprongen om de nodige acties te onder

nemen. Hierna komt het programma terug in een wachtloop voor de teletype aan 

het begin van de compiler. 

De compiler kent de volgende instructies: 

< ; > ; M ; ~ ; KI ; K2 ; SI ; s2 ; XI ; x2 ; T 

=; • ; integers en reele getallen. 
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De betekenis van deze symbolen is als volgt: 

Na< is het mogelijk cornmentaar te typen. Met> wordt het commentaar afgesloten. 

Na M gaat het programma in manual mode en worden uitgetypt MANUAL en de 

grootheden x1 ; x2 ; K1 en K2 met hun momentane waarden. De bumpless transfer 

wordt verzorgd in het regelprogramma doordat ~e uitgangssignalen naar de 

kleppen ongewijzigd blijven. Zie fig. 2.4. 

Na A gaat het programma in automatic mode en worden uitgetypt A en de 

grootheden s1 en s2 met hun momentane waarden. Alle·oude gegevens van de 

regelaars worden uitgewist om de regelaars te laten starten met een schone 

lei. Dit i.v.m. een bumpless transfer. In het regelprogramma is er al voor 

gezorgd dat s1 en s2 de waarden van x1 en x2 hebben. Zie fig. 2.4. 

Na K1 ; K2 ; s1 ; s2 en T kan een • getypt worden waarna de waarde van 

de gevraagde grootheid wordt uitgetypt. Als i.p.v. het • teken een: wordt 

getypt, typt d~ compiler hierachteraan een = teken. Nu kan een integer worden 

toegekend aan de betreffende grootheid. De integer wordt pas toegekend als 

deze afgesloten wordt met een •· Elke inttger wordt geaccepteerd, doch alleen 

de waarden tussen Oen 100 zijn zinvol. 

Na de instructies x1 en x2 worden onmiddellijk de bij deze grootheden 

behorende waarden uitgetypt. 

getypt worden. Na het • teken 

worden de regelparameters a
3

• a0 en b3 b 1 met bijbehorende waarden 

uitgetypt. Na de : typt de compiler telkens de naam van een regelparameter 

waarna de operator hieraan een waarde kan toekennen door deze te typen in 

formaat ! yy.yy •· De waarde van dit reeel getal mag liggen tussen -32.00 en 

+32.00. De truncatiefout bij omzetting is 1/64~ 

2.4 Opmerkingen 

De executietijd van het regelprogramma is afhankelijk van het aantal regelaars 

en regelparameters die afgewerkt moeten worden. Als deze tijd groter is dan 

de sampletijd, zal het programma draaien met een sampletijd gelijk aan de 

executietijd van het regelprogramma. 

Theoretisch bestaat de kans dat het programma dynamisch overstuurd raakt. 

De compiler komt niet'meer aan bod vanwege de lage prioriteit. Dit mag nooit 

voorkomen. Door van de compiler een interruptprogramma te maken met de hoogste 

prioriteit wordt dit voorkomen. Nu wordt echter in de hand gewerkt dat de 

tijdsbepaling niet meer correct is. 



In het prioriteitsinterruptsysteem[ 1] wordt bij dynamische o~ersturing 

altijd nog een instructie van de compiler uitgevoerd tijdens de overgang van 

tijdprogramma naar regelprogramrna. Dit is te danken aan de traagheid van de 

hardware van het prioriteitsinterruptsysteem. Door deze omstandigheid blijft 

het in mijn systeem altijd mogelijk input te geven via de teletype. Het 

tempo waarin de input verwerkt wordt is echter afhankelijk van de mate van 

oversturing. 

Het regelprogramma kan opgenomen worden in het tijdprogramrna als 

subroutine. De interrupt behandeling wordt hierdoor veel gemakkelijker. 

Als eis moet dan echter gesteld worden dat het regelprogramrna afgewerkt is 

binnen twee klokinterrupts. In dit geval dus 50 msec. Zoniet loopt de boek

houding van de tijd in de war en gaat het programrna asynchroon lopen, d.w.z •. 

geen constante sampletijd. Deze eis is te rigoreus vooral als er gedacht 

wordt in de richting van koppeling met de analoge rekenmachine waarbij de 

sampletijden erg klein kunnen zijn. 

Het verdient dan ook aanbeveling bovenstaande problematiek nader te 

bezien bij de ontwikkeling van een standaard DOC programma voor de groep • 

• 



3. De tweevariabelenregeling 

3. I. Inleiding 

Het computerprogramma dat 1n hoofdstuk 2 beschreven is, is hoofdzakelijk 

om twee redenen opgezet: 

(1) Als ervaring en aanloop naar een algemeen algemeen DDC programma 

(2) Om inzicht te verkrijgen in de praktische aspekten van de regeling 

van meervariabele processen. 

Bij de experimentele toepassing van h~t progranuna voor de regeling van da 

"flooded condensor" is dan ook niet zozeer gelet op de vraag of in de prak

tijk een regelstrategie als beschreven in par. 3.3 nodig, wenselijk of moge

lijk is. De aandacht heeft gelegen op de punten: 

Hoe gedraagt het gebouwde software pakket zich in de praktijk en is het 

mogelijk bij de flooded condensor twee regelkringen te vinden met interactie 

zoals geschetst in fig. 3.1, zodat eventueel ontkoppelen zinvol kan zijn. 

Over het eerste punt valt het volgende te zeggen: . 
A) Een sampletijd van 0, I sec voldoet goed. Bij I ·sec is het intermitterend 

karakter van de regeling al merkbaar in de opgenomen responsies. Een 

sampletijd van minder dan 0,1 sec is niet zinvol vanwege de trage dynamica 

van de kleppen. Voor een PID-regelaar duurt de berekening aan een regelaar 

ongeveer I msec dus voor een matrixregelaar van 2 x 2, 4 msec. Voor een 

sampletijd van 0,1 sec is dynamische oversturing dus.pas te verwachten bij 

het inschekelen van 100 regelaars. 

B) De schaling van de signalen tussen Oen 100 werkt erg prettig. Alle geme

ten waarden moeten hiervoor een signaal tussen Oen 2,5 V hebben als ze de 

PDP-8 binnen komen. Deze eis gesteld aan de interface levert geen moei

lijkheden op. Wel is gebleken dat voor deze eis de compensatie van de 

schrijvers te klein is. Een kleiner spanningsbereik naar de PDP-8 sturen 

(0 tot 0,5 V) is waarschijnlijk de oplossing hiervoor. De A/D omzetters 

hebben een oplossend vermogen van 5 mV. Een kleiner spanningsbereik dan 

0 - 0,5 Vis dus niet wenselijk. 

C) Het interruptsysteem werkt erg bevredigend. Hierdoor is het mogelijk er een 

zeer eenvoudige programmastruktuur op na te houden. 

D) De compiler instructies voor automatic en manual mode hebben.nu betrekking 

op alle regelkringen tegelijkertijd. Het blijkt in de praktijk echter wense

lijk alle regelkringen afzonderlijk te kunnen in- en uitschakelen. 

Door het gebruik van analoge schrijvers parallel aan het proces, is er 

geen behoefte aan output van meetgegevens via de teletype. 

E) De verdere ontwikkeling van dit DDC programma zal waarschijnlijk draaien 

om de volgende aspecten: 



(I) Welke prioriteiten moeten toegekend worden aan tijdprograuuna, regel

programma en compiler en eventueel ender achtergrond progranuna om 

een zo universeel mogelijk systeem te krijgen ·voor onderzoekdoelein

den? 

(2) Moet een aparte mogelijkheid gescbapen worden voor het direkt inlezen 

van P, I en D waaren? 
; 

2.8 

(3) De regelkringen moeten afzonderlijk in- en uitgeschakeld kunnen worden. 

Moeten sampletijden ook afzonderlijk ingesteld kunnen worden? 

Het onderzoek van de tweevariabelensystemen zal in 3.2 en 3.3 beschreven 

worden. Wel kan hier reeds vermeld worden dat de gekozen regelconfiguraties 

niet zo succesvol waren om de praktische toepasbaarheid van ontkoppelen te on

derzoeken. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij de eerste configuratie . 
de tekens van de interactiekanalen te zamen met de regelaars een sterke zelf-

regeling van het proces veroorzaken. Bij de tweede configuratie, met op het 

eerste gezicht sterke interactie, blijken de rechtdoorgaande beinvloedingen 

relatief klein te zijn waardoor verwisseling van de uitgangsvariabelen en in

greepmogelijkheden eveneens leidc tot een systeem zonder veel interactie. 

3. 2. Theorie ' 

In fig. 3, I zien we dater sprake is van de regeling van een twee~ariabelen

proces m.b.v. een matrixregelaar. Voor de berekeningen aan de diverse over

drachten in deze regelconfiguratie is het gemakkelijk gebruik te maken van 

de matrix notatie. Hiertoe de volgende definities: 

De gemeten waarden zijn een kolomvector ... x -~[xx2'] 

De gewenste waarden zijn een kolomvector S •[:~] 

[

pll p21] 
Het proces is een operator met matrix V -

p 12 p22 

__ [RI J R21J 
De regelaar is een operator met matrix Ra 

Rl2 R22 



Uit fig. 3. I is nu te zien dat geldt: 

~ :t:2 ~ ~ 
X =PR (S - X) herleiding geeft 

... ~ =:: ., ::::t • 
X =(PR+ I) PR S • 

waarin I de eenheidsmatrix is en 

~ -- ~ :] - --PR= PR= C 

A a (PI IRI I + p2IRl2) 

B = (Pt lR2 I + p2 IR22) 

C • (PI 2RI I + p22Rl2) 

D = (Pl2R21 + p22R22) 

x, 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

(3.2.2a) 

(3.2.2b) 

(3.2.2c) 

(3.2.2d) 

Het proces heet ontkoppeld m.b.t. s 1 en s2 als s 1 geen in-vloed heeft op 

x2 en s2 geen invloed heeft op x1• In ~oven.:1aande situatie kan men-spreken 
~- --1 -van ontkoppeling als de matrix (PR+ I) PR een diagonaalmatrix is. Een 

' 



nodige en voldoende voorwaarde voor ontkoppel'ing is dat de matrixelementen 

B en C nul zijn m.a.w. 

P1/21 = -P21R22 (3.2.3) en p I 2RI I = -P22Rl2 (3.2.4) oftewel 

pl I R22 
(3.2.5) 

p22 RI I 
(3.2.6) = - en -- '"' - --

p2I R21 pl2 Rl2 

x, X 
De 2 b .. ontkoppeling volgen ui t (3.2.2) overdrachten 5 en S lJ 

I 2 

x, A x2 D 
= (3.2. 7) - = (3.2.8) 

s, + A s2 + D 

Voor het geval er geen ontkoppeling is, gelden.de volgende overdrachten: 

xi A( I + D) - BC 
= (3.2.9) 

s I (A+ l)(D + I) - BC 

x, B 
= (3.2.10) 

s2 (A+ I) (D + I) - BC 

X2 D( I + A) - BC 

- = (3.2.11) 
s2 (A + l)(D + I) - BC 

x2 C 
= (3.2.12) 

s, (A + I) (D + I) - BC 

Aan de hand van het bovenstaande kunnen we nu enige voorspellingen gaan 

doen t.a.v. een tweevariabelenregeling. Eerst zal gekeken worden Aaar het ge

val waarbij R12 en R
21 

nul zijn. Aan de hand hiervan zal dan getracht worden 

een uitspraak te doen over het zinvol implementeren van deze regelaars. 

Stel R12 = R21 = O. Uit (3.2.10), (3.2.12) en (3.2.2a t/m d) volgt: 

XI p 21 R22 -=------------------- (3.2.13) 
52 (Pl IRII + l)(P22R22 + I) - pl2p21RIIR22 

30 



Jf 

• 
(3.2. 14) 

s 
I 

Stel P11 R
11 

>> I en P22R22 >> I dan•worden bovenstaande uitdrukkingen: 

= (3. 2. 13a) 

- .. ---------- (3.2. J4a) 

Als deze twee uitdrukkingen nul of nagenoeg nul zijn betekent dit dat het 

proces ontkoppeld is m.b.t. s
1 

en s
2

• De volgende conclusies kunnen nu ge

trokken worden. 

o P12 = P21 = 0 Jen triviaal geval 

o Stel dat de regelaars R11 en R22 willekeurig groot gekozen kunnen 

word en. 

voor R11 en R22 voldoende groot. 

Als P12 .P21 een tegengesteld teken heeft aan,P 11 .P22 , geldt ook 

x1 x2 . 

5 ~ 0 en S ➔ 0 voor R11 en R22 vo~doende groot. 
2 I 

Anders gezegd: Vooropgesteld dat R11 en R22 groot genoeg gemaakt kunnen 

worden, dan zijn voor ontkoppeling van een tweevariabelenproces R12 en R21 
overbodig als P12 .P21 << P11 .P22 of de produkten P12 .P21 en P11 .P22 tegenge

steld teken hebben. 

Natuurlijk moet voor beoordeling van de regeling ook gekeken worden 

naar de overdrachten XI en x2. Uit (3.2.9) en (3.2.11) volgen met voorwaarden 
s, 

pl IRI I >> I en p22R22 >> 

s2 
xi x2 

dat - = I en = I. Dit is juist waar wij naar s
1 

s
2 

streven in deze regeling (volgregeling). 

Indien om b.v. stabiliteitsredenen Rll en R22 niet groot gekozen kunnen 

worden dan lijkt het zinvol om de kruisregelaars R
12 

en R21 te gaan gebruiken. 

Uit fig. 3. I is te zien dat XI nul wordt als de invloed van de paden R21 P11 s en R22 P21 elkaar opheffen. 2 M.a.w. als 



x2 
Voor S geldt nu dat dit gelijk aan nul is als 

I 

Dit is een andere benadering om te komen tot (3.2.3) t/m (3.2.6). 

(3.2.5) en (3.2.6) laten zien dat voor dit laatste geval (R 11 en R
22 

niet 

erg groot) ontkoppeling met R12 en R21 niet zo zinvol is als 

Laatste conclusie is nogal evident. Als bij het proces de interactie zeer 

klein is t.o.v. de rechtdoorgaande beinvloedingen, dan valt er niets te ont

koppelen. 
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Als de overdrachten P12 en P21 groot zijn vergeleken met P11 1

en P
22

, dan 

kan een analoog betoog als hierboven gehouden worden door de regelaars R
11 

en 

R22 te vervangen door respectievelijk R12 en R21 en omgekeerd. 

In het voorgaande is steeds sprake geweest van het vergelijken van over

drachten met elkaar en afhankelijk van de relatie hiertussen worden er. dan 

conclusies getrokken. De overdrachten zijn in het algemeen frequentie~ 

afhankelijk. De conclusies gelden dan ook alleen voor dat frequentiegebied 

waarin de vooropgestelde relatie tussen de overdrachten geldt • 

3.2. Meetresultaten • 

De flooded condensor heh ik op twee manieren als multivariabel proces gere

geld n. 1. 

(1) lngangsvariabelen zijn de standen van de stoomklep (Ks= K1) en 

de condensaatklep (Kc= K2). Uitgangsvariabelen zijn de stoomdruk 

in de condensor (Ps = X1) en het condensaatniveau (Lc • X2). 

(2) lngangsvariabelen zijn de standen van de koelwaterklep (~ • K
1

) 

en de condensaatklep (Kc• K2). Uitgangsvariabelen zijn de stoom

druk in de condensor (Ps = x1) en de koelwatertemperatuur (Tko = x2). 

ad I) Om in deze regelfiguratie ontkoppeling te krijg~n bleek het voldoende 

alleen de regelaars R11 en R
22 

te gebruiken. Om dit te verklaren kijken we 

naar de tekens van de deeloverdrachten van het proces. P11 is positief; 

' 



P12 , P21 en P22 zijn negatief dus P11 P22 heeft een tegensteld teken a~n P12P21 • 

In par. 3,2 is afgeleid. dat een dergelijk proces ontkoppeld kan worden door 

R11 en R22 een voldoend grote versterking ce geven. 

De niveaumeting (X
2

) vertoont hevige opslingeringen als reactie op ver

anderingen in de stoomklep, hoewel het niveau zelf kalm blijft, Zie appendix 

A.3. Dit heeft als gevolg dat de proportionele factor van de regelaars, 

vooral R22 , niet al te groot mogen worden. De regeling wordt anders instabiel. 

Door integrerende actie toe te voegen aan· de regelaars, wordt de offset 

nul en is het resultaat als in appendix A.4 fig. 2. 

Bij het bepalen van de regelparameters moet natuurlijk voortdurend ~pge

let worden dat de overdrachten ~ en X2 niet instabiel worden. In appendix 

A.4 zien we re$ultaten van een ¥igeli5j met alleen proportionele actie (fig.I) 

en met proportionele en integrerende actie (fig.2). 

ad 2) De overdrachten P11 en P22 zijn beide negatief. Als x1 en x
2 

met R
11 

en 

R22 geregeld worden, moeten dus R
11 

en R22 beiden ook negatief zijn. Doen wij 

dit, dan ontstaat door de interactiekanalen (P
12

,P21 ) een dusdanige meekoppe

ling dat de regeling uit de hand loopt. Zie 'appendix A-6. Het effect van P
12 

en P21 is dus dominerend. De praktijk heeft uitgewezen dat de regeling pas 

dan stabiel is als R11 = negatief en R22 = positief. Z~e appendix A.6. De 

beste prestatie van deze regeling wat betreft ontkoppeling is te zien in 

appendix A.6. 

Voor verbetering van de ontkoppeling, moeten de formules (3,2.10) en 

(3.2, 12) geminimaliseerd worden. Dit is het geval als A en D groot positief 

zijn en Ben C klein, het liefst met verschillend teken, Aan het proces is 

gemeten dat P22 ~ 0, P11 << P12 < P21 • Bekijken we de uitdrukkingen voor 

A, B, C en D onder de formules (3.2.2 a t/m d) dan zien we dat A en D het 

beste groot positief gemaakt kunnen worden door R12 en R21 groot negatief te 

maken. C wordt nul door R11 nul te kiezen en B wordt nul door te kiezen 

R22 = - P11 R21 IP21 • Voor de eenvoud kiezen we R22 = 0. Bis dan nog klein 

t.o.v. A en D. In appendix A.6 is opgenomen het beste resultaat van ontkoppe

ling dat met deze regeling bereikt is. 

Dit is een voorbeeld waarbij voor het proces geldt P11 P22 << P12P21 , De 

tekens van beide produkten zijn gelijk. Door i.p.v. met R11 en R22 te regelen 

de regelaars R
12 

en R
21 

te gebruiken, wordt het proces ook goed ontkoppelbaar 

zoals betoogd op het einde van par. 3.2. 



·---·----------------------------------------, 

Conclusie 

De analoge simulatie van de flooded condensor is ondanks sterke vereen

voudigingen goed gelukt. De responsies op stoom- en condensaatklep worden be

heerst door een kleine en een grote tijd~onstante. De kleine tijdconstante 

is afkomstig van de stoowinlaat en de grote tijdconstante van het warmte

transport door de wand naar het koelwater. De stapresponsies van stoomdruk 

en condensaatniveau op de condensaatkleP, vertonen een verschil in tijdcon

stante voor openen en sluiten vaq de klep. Dit verschil is niet te verklaren 

m.b.v. de gevonden relatie tussen werkpunt en tijdconstante. 

Met het prioriteitsinterruptsysteem(1] is programmeren in een modu

laire structuurvorm eenvoudig te realiseren. Dit geeft grote flexibiliteit 

aan het programma. De afdalende prioriteit die is gegeven aan de volgende 

programmadelen: Tijdprogramma, Regelprogramma en Compiler, voldoet goed voor 

de regeling van de flooded condensor. Voor verdere ontwikkeling van dit pro

gramma is het echter nodig de problematiek van de prioriteitstoekenning nader 

te bezien. T.a.v. de man-machine communicatie verdient het aanbeveling de 

overschakeling van automatic naar manual mode en omgekeerd zodanig te wijzi

gen, dat het betrekking kan hebben op de afzonderlijke regelkringen i.p.v. op 

het gehele systeem. 

Het ontkoppelen van een tweevariabelenproces m.b.v. een 2 x 2 matrix-

' regelaar, waarvan alle vier de elementen meedoen, is alleen dan zinvol als 

de breuk pl2p21 positief is en de orde grootte van I heeft; mits de elementen 

van de pllp22 matrixregelaar willekeurig groot gekozen kunnen/mogen worden. 

Van de twee beschouwde regelconfiguraties aan de flooded condensor gold voor 

de eerste dat de breuk ~ 0,5 en voor de tweede dat deze >> +I was~ In beide 

gevallen kon dan ook goed ontkoppeld worden met een diagonaalmatrixregelaar. 
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Append ix A. I 

De instrumentatie 

De grootheden die gemeten worden zijn: 

(I) De stoomdruk P 
s 

(2) De uitgangskoelwatertemperatuur Tko 

(3) Het condensaatniveau L. 
C 

De kleppen die gestuurd moeten worden zijn: 

(I) De stoomklep K 
s 

(2) De koelwaterklep ~ 

(3) De condensaatklep K. 
C 

In de regeling die ik ontworpen heb, worden per experiment telkens 

maar twee grootheden gemeten en twee kleppen gestuurd. Fig.I geeft een beeld 

van de verwerking van de signalen. 

Een beschrijving van de interface vanaf de meetversterker tot de PDP-8 

en vanaf de D/A omzetters tot de regelkleppen is te vinden in het afstudeer

verslag van Heunen [11] • De P/E omzetters waren van het merk dynisco; de 

thermokoppel was koper-constantaan en de d/p cell was een Foxboro 13 A. 

De meting van P en Tk verliep probleemloos. Het zijn klassieke aan-
s 0 

sluitingen van drukopnemer en thermokoppel. 

De aansluiting van de d/p cell voor niveaumeting was de klassieke me

thode met verschoven nulpunt. In par. 1.4 is al vermeld dater moeilijkheden 

zijn opgetreden bij deze meting. De d/p cell heeft een range van 1 mWK = 

0,1 kg/cm2. De drukstoten die in P kunnen optreden ziJn in de grootte orde 
2 s 

van 0,5 - I kg/cm (eerste orde ~ = I sec). Deze drukstoten komen tegelijker-

tijd op de beide benen van de d/p cell en zouden dus geen effect moeten heb

ben op het uitgangssignaal. De praktijk wijst echter uit dat het uitgangs

signaal een opslingering vertoont die overeenkomt met eeri sneller aanspreken 

van de lagedrukkant van de d/p cell. Dit kan zijn oorzaak hebben in het feit 

dat de mechanische constructie van de d/p cell niet geschikt is voor het 

meten van zulke snelle drukveranderingen en/of dat de toevoerleidingen naar 

de d/p cell dienovereenkomstige verschillen in RC-tijden hebben. Proefne

mingen met het aansluiten van luchtdruk direct op beide benen van de d/p 

cell, dus vermijden van verschillende RC-tijden in toevoerleidingen, tonen 

aan dat de opslingering nog steeds optreedt. Dit wijst dus sterk op in

competentie van de d/p cell. 

Het gebruik van een dynisco als verschildrukzender heeft uitgewezen 



11,-1 

dat de stapresponsie van de hogedrukzijde en lagedrukzijde verschillend zijn. 

Bij de lagedrukzijde was dit een eerste orde, terwijl bij de hogedrukzijde 

bovendien een differentierend effect optrad. 

stapresponsies van de dynisco op 

a) lagedrukzijde 

b) hogedrukzijde 

c) beiden tegelijk 

Een stap van I kg/cm2 op hoge- en lagedrukzijde tegelijkertijd geeft een im

pulsvormige output met een hoogte van , 10 cm WK en een tijdsduur van 0,5 sec. 

Dit maakt de dynisco ook ongeschikt voor ooze doeleinden. 

Betere resultaten zijn bereikt met het gebruik van twee dynisco's om 

respectievelijk de hoge en lage druk te meten en van hun uitgangssignalen 

elektrisch het verschil te bepalen. Het voordeel vAn deze meti~g is dat voor 

het meten van de drukken bij beide dynisco's de hogedrukzijde gebruikt kan 

worden dus signalen met gelijk dynamisch karakter met elkaar vergeleken kun

nen worden. Een stap van I kg/cm2 gelijktijdig op beide dynisco's aangebracht, 

geeft een impulsvormige output met een tijdsduur van 0,1 sec en hoogte van 

' 8 cm WK. 

Een nadeel van deze meting is, dat bij metingen aan systemen die zowel 

onderdruk als ovPr~ruk kunnen vertonen speciale voorzieningen moeten worden 

getroffen om de lagedrukzijde van de dynisco's altijd een lagere druk (kon

stant) te laten hebben dan de hogedrukzijde. Deze meetopstelfing is bovendien 

veel kostbaarder dan de d/p cell. 

Het bereik van de niveaumeting moet Im WK zijn. Het bereik van de ge

bruikte dynisco's was 30 psi zodat de dynisco's werkten in ongeveer 5% van 

hun bereik. Hierdoor traden er sterke hysterese Nerschijnselen op: Door 

dynisco's met een b~reik van 5 psi te gebruiken, zal dit probleem waarschijn

lijk opgelost zijn. 
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Appendix A.4 

De digitale klok 

In de PDP-8 zit een digitale klok die ingesteld kan worden tussen 100 ~ sec 

en 10 sec in eenheden van 100 ~ sec. Na elke insteltijd wordt een vlag (niveau) 

gezet. De werking van de klok berust hierop, dat elke JOO u sec door een 

elektronische schakeling een impuls wordt afgegeven. Een optelregister ont

vangt deze impulsen en telt ze op. D.m.v. een duimwielschakelaar op het front

paneel van de PDP-8 kan dit register afgesteld worden om na een bepaald aan

tal impulsen (de insteltijd) het optellen te stoppen en een vlag te zetten. 

Het opnieuw starten van het optellen kan alleen geschieden nadat de instructie 

start klok gegeven is en de vlag blijft net zo lang op totdat het gecleared is. 

Wil men dat elke insteltijd de vlag gezet wordt zonder dater klokpulsen 

overgeslagen worden, dan moet men ervoor zorgen dat binnen 100 ~ sec nadat de 

vlag gezet is de instructie clear klokvlag en'star~ klok uitgevoerd wordt. Het 

optelregister reageert op de eerstvolgende impuls en slaat dus geen enkele 

over. De tijd tussen het twee keer opkomen van de klokvlag is nu exact de in

steltijd. 

Is de klokvlag gekoppeld aan het prioriteitsinterruptsysbeem[ 1], dan 

zal bij elke keer dat de klokvlag opkomt de service-routine van de klok worden 

afgehandeld. De tijd die ligt tussen het opkomen van de klokvlag en het ui~

voeren van de eerste instructie van de service-routine is circa 25 u sec, 

aangenomen natuurlijk dat de klok de hoogste prioriteit heeft. lndien door deze 

service-routine exact elke insteltijd afgehandeld moet worden, zal dus binnen 

75 u sec na aanvang van de service-routine de instructie clear klokvlag en 

start klok uitgevoerd moeten worden. Een progranuneergewoonte is dan ook om de 

service-routine te beginnen met deze instructie. 
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