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INLEIDING 

Een grate groep van in de industri~le praktijk'voorkomende processen is 

gekenmerkt doordat ze lineair zijn en een overdrachtsfunctie hebben, die· 

geen nulpunten bevat en geen complexe polen. 

Deze processen zijn te benaderen door processen die te beschrijven Z~Jn 

met twee dominante tijdconstanten r
1 

en r
2 

en een looptijd of voortplan

tingstijd o : 

P(s) 
-as e 

Rijnsdorp (82) en Maarleveld (57) geven een overzicht van de regelacties 

die men bij verschillende waarden van de systeemparameters , 1, , 2 en 6 

bij voorkeur moet toepassen om het proces te regelen. 

Zij baseren hun beschouwingen op stabiliteitsoverwegingen: de verschil

lende· regelacties worden ingesteld volgens de min·of meer subjectieve en 

empirische methoden van Ziegler en Nichols (101, 102), Hazebroek en 

Vander Waerden (32, 33), of Offereins (36), waarbij de beslissing of men 

een bepaalde actie al of niet toevoegt ook weer genomen wordt op grand 

van subjectieve maatstaven, 

Als alternatieven noemen Rijnsdorp en Maarleveld criteria ontleend aan het 

frequentiedomein (Janssen, 39) en criteria ontleend aan de responsie van 

het systeem op een stoorsignaal aan de ingang, Zij wijzen er op, .dat in 

dit geval de vorm van het stoorsignaal van veel belang is. 

Tot dezelfde en aanvullende conclusies komt Vander Grinten (23, 24). 

Deze gaat uit van stochastische stoorsignalen en berekent hiervoor·de 

gunstigste regelaarinstellingen, benaderd door de gebruikelijke P,I,D.

regelaar. Zijn stochastische beschouwingen culmineren in het begrip 

regelbaarheid (22, 25), een objectief regelcriterium, dat vooral tot zijn 

recht komt bij systemen, die een looptijd bevatten en bij systemen, die 

intermitterend worden geregeld, In dit begrip blijken de onderlinge 

verhoudingen tussen de karakteristieke tijdgrootheid van het stochastische 

stoorsignaal, de looptijd, de tijdconstante(n) van het proces en de 

monsterperiode T een maat te geven voor de kwaliteit van de regeling. 

Het in dit proefschrift behandelde onderwerp heeft de bedoeling voor de 

regeling van processen een aantal objectieve maatstaven aan te leggen die 

ontleend zijn aan de responsie van het systeem op gedetermineerde stoor

signalen, zoals bijvoorbeeld een stapstoring, 
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Als regelsystemen h~bben wij daarbij de intermitterende systemen gekozen 

en wel om de volgende redenen :· 

a. In de chemische industrie heeft de regelaar soms een intermitterend 

werkend meetorgaan, bijvoorbeeld een analyse-apparaat, zoals een 

gaschromatograaf, dat slechts op discrete ogenblikken een monster 

neemt (Min, 61, Peinke, 76, 77), 

b. In de industrie gaat men meer en meer over tot het regelen van 

installaties of groepen van installaties met behulp van digitale 

rekenmachines (computer control). Deze digitale machines verwerken 

numerieke gegevens, die op discrete tijden ter beschikking zijn 

(Jury, 46, 47). 

c, Zoals zal blijken, kan men juist bij intermitterende systemen met 

behulp van de theorie der differentievergelijkingen (Goldberg, 17; 

Tsypkin, 97) overgaan op betrekkelijk eenvoudige numerieke methoden, 

die zich lenen tot het verzamelen van een groot aantal gegevens met 

behulp van een digitale rekenmachine, 

d. Men kan door geschikte limietovergang de continue regelsystemen op

vatten als bijzonder geval van de intermitterende systemen, zodat ook 

de continue systemen in het onderzoek betrokken zijn, 

e. Tenslotte introduceert men in de vorm van de monstertijd een extra 

vrijheidsgraad, Het is interessant de invloed hiervan te bestuderen 

en na te gaan or het bemonsteren soma wezenlijk voordeel biedt, 

Er zijn een groot aantal mogelijkheden wat betreft de keuze van een 

intermitterend regelsysteem, afhankelijk van: 

a. de overdrachtsfuncties van de continue gedeelten, 

b, het aantal en de plaats van de monsternemers, 

c, het al of niet gebruiken van houd-circuits, 

Uit deze mogelijkheden hebben we een beperkte keuze gedaan, De toegepas

te methoden zijn echter voor een veel grotere groep van systemen bruik

baar te maken, De te bestuderen continue processen zijn reeds genoemd; 

in het eerste hoofdstuk worden de keuze van de regelaar en de wijze van 

bemonsteren nader toegelicht, 

12 



HOOFDSTUK I • 

ENIGE ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER INTERMITTERENDE REGELSYSTEMEN 

1,1 De configuratie van het systeem 

We beschouwen een gesloten regelsysteem met de elementaire configuratie 

zoals in fig, 1,1,1, 

P(s) 

R (s) 

1. 7. 7 IntePmitte~nd reg~Zsysteem met bemonste~d uitgangssignaaZ. 

Ret proces P(s) hierin is het reeds genoemde proces: 

P(s) 
-os e 

1,2 Ret bemonsteren 

(1, I. I) 

'De monsternemer is een periodieke schakelaar die iedere T seconden (de 

monsterperiode) gedurende een korte tijd p (de monsterduur) gesloten is 

(fig. 1.2.1) 0 zodat uit een ingangssignaal u(t) als in fig. 1.2,2 een 

uitgangssignaal u*(t) ontstaat als in fig. 1,2.3. p 

dicht ---.--,----- --~-.--------r-
1 I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

o~n I I I I I 

~p.;l T ~---
Pig. 1.2.1 Tijdkaruktenstiek van Ck monste~nemer. 

Als p zo klein wordt genomen, dat het signaal gedurende deze tijd nage

noeg constant blijft, kan men om een eenvoudige mathematische beschrij

vingswijze te verkrijgen in de definitie van het bemonsteren een extra 

versterkingsfactor! opnemen (Azar, 2; Higgins, 34; Volz, 98), zodat het 
p 

signaal in fig. 1.2.4 ontstaat. 
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Fig. 7.2.2 Continu signaaZ. 

I 

I 
I 

/. 

·Fig. 7.2.4 Bemonsterd signaaZ 
met extra versterkings
faator. 

Fig. 7.2.3 WerkeZijk bemonsterd 
signaaZ.. 

7.2.5 SignaaZ bij impuZ.s
bemonstering. 

Hierdoor hebben we nu bij de meer realistische vorm van bemonsteren, nl. 

met eindige monsterduur, toch aansluiting verkregen met de gebruikelijke 

theoretische beschouwingen, waarbij men p~ laat naderen, zodat men zoge

naamde impulsbemonstering verkrijgt (Ragazzini, 81, Jury, 45, Freeman, !3, 

Tou, 94). Deze maakt uit het oorspronkelijke signaal u(t) een reeks Dirac

impulsen of o-functies op onderlinge afstand T en met een oppervlakte ge

lijk aan de waarde van het signaal u(t) op het betreffende monstertijd

stip, zodat het signaal u*(t) ontstaat, dat we schematisch in fig. 1.2.5 

hebben aangegeven. Het oorspronkelijke continue signaal wordt door de 

realistische monsternemer slechts p van de T seconden doorgelaten, het

geen een reductie van de effectieve versterkingsfactor in dit deel van het 

systeem met een factor ~ betekent. Door het opnemen van de extra factor 

i wordt deze reductie teruggebracht tot de bekende factor ~. die o,a. 

vocrrkomt in de formule, die de Laplace-getransformeerde van een bemon

sterd signaal uitdrukt in de Laplace-getransformeerde van het oorspronke

lijke signaal: 

u*(s) = T L U(s+jkw
8

) 

k=-oo 
(1.2,1) 

Deze factor ~ zullen we in het vervolg zorgvuldig scheiden van de meer 

wezenlijke dynamische effecten van het bemonsteren, 

14 



1.3 De regelacties 

Voor het regelen van processen zoals beschreven in formule (1,1,1) 

wordt in de procesindustrie met succes gebruik gemaakt van de continue 

PID-regelaar, met een van de volgende getdealiseerde overdrachtsfuncties: 

R(s) 

R(s) 

R(s) 

K~-~- + T 
T ds 
is 

K(l + -
1
- + Tds) T.s 
l. 

(1.3.1) 

(I .3.2) 

(1,3,3) 

In werkelijkheid zijn de overdrachten ingewikkelder_, Voor de integreren

de actie geldt veeleer een uitdrukking als 

R(s) a+T.'i. (1.3.4) 
l. 

voor de differenti@rende actie 

R(s) (1.3.5) 

maar van deze verfijningen zien we hier af. Van de drie genoemde acties 

worden de proportionele en de integrerende het meest gebruikt bij de re

geling van continue productieprocessen, 

In onze situatie wordt een regelaar opgenomen op een plaats in de keten, 

waar bet signaal intermitterend is. We zullen voor de regelaar nu niet 

zonder meer de continue PID-regelaar nemen, maar eerst zien, hoe we de 

drie fundamentele regelacties van deze kunnen.aanpassen aan het inter

mitterende geval, 

De proportionele regelactie in zijn zuiver intermitterende vorm komt 

o•:er-!•;m met de contir.v.e P-actie 1 het is een element met een relle over-

15 



drachtsfunctie K, waarin K een pcsitief getal is. De inkomende impulsen 

worden een factor K versterkt, maar blijven impulsen. Voor deze regelac

tie geldt: 

K (1.3.6) 

Ten overvloede wordt ook na het eigenlijke proportionele element K een 

monsternemer getekend om vooral te accentueren, dat het uitgaande sig

naal u*( t) intermitterend is._ 

Is het ingaande intermitterende signaal in = i(nT) dan geldt bij de zui

ver intermitterende proportionele regelaar voor het uitgaande intermit

terende .signaal un = u(nT) de volgende uitdrukking (zie fig. 1.3.1): 

u 
n 

K. i 
n 

r----------------~ 
I I 

i.!.ill/_l....,n--'-: ~, K J / ; 

: R*<z> 1 
L..--------- ------ ____ .J 

un 

. . 

(1.3.7) 

Fig. 7.3. 7 Zuiver inte~tterende proportionele regelaar. 

Vaak wordt na deze regelactie reconstructie toegepast met behulp van een 

of ander houd-circuit om betere aansluiting te krijgen bij de signalen 

in de rest van de keten, die als regel niet-intermitterend zijn. De een

voudigste en meest toegepaste vorm van reconstructie is het zogenaamde 

nulde-orde houd-circuit met overdrachtsfunctie: 

-Ts 
H(s) - e 

s 
(I .3.8) 

Dit houdt de laatst bemonsterde en K maal versterkte waarde vast totdat 

na T seconden het nieuwe monster komt. Het is soms zinvol de proportio

nele regelactie met dit houd-circuit te combineren tot een continu ele

ment en dit geheel dan als de proportionele regelaar te beschouwen, waar

voor nu de overdrachtsfunctie is: 

R(s) 
-Ts 1-e K.---s 

( 1.3. 9) 

Uit deze formule blijkt nog eens duidelijk de werking van dit element: 

een eenheidsimpuls op t = 0 geeft een:·· _positieve stap ter hoogte K op t=O 



gevolgd door een daarop gesuperponeerde negatieve stap ter hoogte K op 

t=T (zie fig. 1.3.2) 

·1-~-r----- t 
0 ,T 

I 

I 
-K'--------

Fig. 1.3.2 Impuls~sponsie van de proportionele intermitterende 
regeZaar met houd-circuit. 

Zowel uit deze figuur als uit reeksontwikkeling van (1.3,9) naar s blijkt, 

dat de aldus gedefinieerde regelaar onder meer de extra versterkingsfac-
. d d f I • tor T verschaft, d1e de eer er genoem e actor T te n1et doet, De verster-

kingsfactor K is als de netto versterking te beschouwen, volledig verge

lijkbaar met de versterkingsfactor van een continue P-regelaar. In het 

gecombineerde element vinden'we daardoor bij limietovergang voor T+O de 

eenvoudigste en meest voor de hand liggende aansluiting naar het continue 

geval. 

De integrerende regelactie in zijn zuiver intermitterende vorm zou men 

misschien beter sommerende actie kunnen noemen: telkens wanneer na T se

conden een nieuwe impuls aan de ingang verschijnt, wordt deze een factor 

J versterkt en bij het dan reeds aanwezige uitgangssignaal opgeteld. 

Een enkele eenheidsimpuls aan de ingang geeft dus een oneindige rij van 

impulsen ter waarde J aan de uitgang (zie fig. 1,3,3) 

1:
1 il(t) 

,...-------------
1 

=c=,/ _i:..:..n-!-1,.. 

* z R (z)=dz-1 

Fig. 1.3.3 Zuiver intermitte~nde .somme~nde ~gelaar>. 
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Hieruit volgt voor de overdrachtsfunctie: 

J 
(1,3,10) -J 

- z z - I 

Is het ingaande intermitterende signaal in = i(nT) dan geldt voor het 

uitgaande intermitterende signaal un = u(nT): 

u un-1 + J,in n 
of 

(1.3.ll) 
u - u J.i n n-1 n 

Hieruit volgt ook dat 

n 
u J ;: ik n k=O 

(1.3. 12) 

waaruit het sommerende karakter nog eens duidelijk blijkt, 

Wordt na het sommerende element het nulde-orde houd-circuit opgenomen, 

dan ontstaat bij een impuls aan de ingang van de integrator uit de on

eindige rij impulsen aan de uitgang een gewone stapfunctie, Blijkbaar 

hebben we op deze manier een gewone continue integrator verkregen, waar

voor in dit geval geldt: 

R(s) J 
s 

(I .3.13) 

De impulsresponsie van de gecombineerde regelaar ziet er nu uit als in 

fig. 1.3.4 

J ...-~-----...- u(t> 

0 t 

Fig. 1.3.4 ImpuZePesponsie van integ~erende regeZaar. 

Wil men deze integrerende regelaar vergelijken met de continue integre-
1 

rende regelaar met overdrachtsfunctie T7S dan kan men om de beste aan-
~ 
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sluiting te hebben een deel van de versterkingsfactor J de genoemde fac

tor T laten leveren door te kiezen: 

J T (I, 3,14) r. 
1 

of 

T. T (1.3,15) 
1 J 

De differentierende regelactie in zijn zuiver intermitterende vorm is in 

wezen een differentievormende of verschilnemende actie: telkens wanneer 

na T seconden een nieuwe impuls aan de ingang verschijnt, geeft de rege

laar als uitgangssignaal bet verschil tussen deze impuls en de onmiddel

lijk voorafgaande en dit een factor D versterkt, 

Een enkele eenheidsimpuls aan de ingang geeft als van te voren geen sig

naal aan de ingang aanwezig was aan de uitgang een positieve impuls ter 

waarde D op t=~gevolgd door een negatieve impuls ter waarde D op t=T 

(zie fig, 1,3,5), 

D 

r------------------., 0 T 
I I _....::; __ -+---

' :IJ I / I 
I 1 I Un 
n I . R*(z) I L. _______________ J 

D 
Pig. 1.3.5 Zuiver intermitterende differentierende rege~aar. 

Hieruit volgt voor de overdrachtsfunctie: 

z - I 
D-z (1,3,16) 

Is het ingaande intermitterende signaal in = i(nT), dan geldt voor het 

uitgaande intermitterende signaal un = u(nT): 

( 1,3,17) 

Hieruit blijkt het verschilnemende karakter en tevens blijkt dat deze 

actie de tegenhanger is van de sommerende actie. 

Wordt: na het verschilnemende element een nulde-orde houd-circuit opgeno-
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men dan ontstaan uit de positieve en negatieve impuls een positief en 

een negatief blok ieder ter hoogte Denter lengte T (zie fig. 1,3,6), 

0 0 
1t il{t) 

t --:0=----:T:::-r-- t 0 T 2T 

~----------- -------: 0 0 
I I 

H ~ 0(1-e TS) ~ 1 
I ....__ ___ _. 

I 
I I 
L--------------- ____ J 

R*Cz> = ozz1 

Fig. 7.3.6 ImpuZsresponsie van versahitnemende regeZaar met 
houd-airauit. 

Voor dit continue element geldt nu: 

R(s) D _,(.;..I _-.....;;;e -_T_s .... >_2 
s 

Voor naar nul naderende T kan men hiervoor schrijven: 

2 
T2 , Ds R(s) D (Ts) = T, Tds s 

waarin: 

Td D,T 

of 
Td 

D r 

(1.3.18) 

(1.3.19) 

(I ,3,20) 

(I .3.21) 

terwijl we de bekende extra factor T vooraf naar buiten hebben gehaald, 

Hierdoor is weer aansluiting bereikt met het continue geval, 

Men kan de proportionele en de integrerende regelactie parallel zetten 
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en een PI-regelaar maken, Hiervoor is: 

R*(z) a K + (K+J)z-K 
z-1 (1.3.22) 

In deze regelaar kan natuurlijk ook weer een gemeenschappelijk houd-cir

cuit opgenomen worden, 

Deze ontstaat d~or parallelschakeling van de proportionele en de diffe

rentierende regelactie. 

Hiervoor geldt: 

K+D z (1.3.23) 

Ook hier is weer in serie een houd-circuit mogelijk. 

f • !!!U::!~!~!!i~!!!!!! 
Door nog verdergaande combinatie kan men ·een PID-regelaar maken. 

Meestal gebruiken we de vorm met drie volledig gescheiden regelacties 

'zonder interactie: 

R*(z) K + J _z_ + D .!:,! 
z-1 z (1.3.24) 

De regelaar ziet er dan uit als in fig. 1,3.7. 

r-------------------------~ 

K 

z 
J z-1 

I 
I 
I 
I 

D£:1. I 
I z I 
I I , - R*<z) I 
~------------------------~ 

Fig. 1.3.? Opoouw van een zuiver intennitterende PID-regetaar, 
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Tenslotte kan men (1.3.24) nog in de vorm schrijven: 

R*(z) p + K + D)z2 - (K + 2D)z +D. 
z(z - I) 

-I + Dz-2 J+ K + D -(K + 2D)z (1.3.25) 
I - z 

-I 

Alle voorgaande vormen zijn speciale gevallen van een· algemene regelaar: 

R*(z) -1 -2 I + pz + qz + , 
(1.3.26) 

waarna weer al of niet een houd-circuit kan worden opgenomen. 

Voorts kan men dergelijke elementen op verschillende plaatsen in het sy

steem opnemen, bijvoorbeeld een in de voorwaartse keten en een in de te

rugkoppelketen (Gupta, 26). Het is een van de belangrijkste taken in de 

techniek van de intermitterende systemen het type regelaar(s) en de 

grootte van de coefficii:!nten zo te kiezen, dat bet proces optimaal gere

geld wordt volgens nader te specificeren criteria (Kalman, 51). 
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HOOFDSTUK·2 

DYNAMISCHE CRITERIA BIJ HET ONDERZOEK VAN EEN SYSTEEM 

2.1 Algemeen overzicht. 

Een methode om informat~e te verkrijgen over een (intermitterend) regel

systeem, is de methode waarbij men een bekende storing i(t) aanbrengt, 

bijvoorbeeld op de ingang van het geregelde proce~ en nagaat welk uit

gangssignaal u(t) tengevolge hiervan ontstaat. Geb.ruikelijke vormen van 

het stoorsignaal zijn o.a.: impuls, stap, snelbeidsstap, sinus met te 

varU!ren frequentie en stocbastische signalen; deze laatste hetzij de 

van nature aanwezige, hetzij opzettelijk aangebracbte. Ret gedrag in de 

tijd van bet uitgangssignaal u(t) bij een gegeven stoorfunctie is afhan

kelijk van de parameters van de regelaar. Men kan door een geschikte 

keuze van deze parameters de regaling optimaal maken volgens bepaalde 

criteria, bijvoorbeeld door te eisen dat 1 u2dt minimaal is. 
0 

Deze soort criteria worden in de literatuur wel regelcriteria, gedrags

criteria, kwaliteitscriteria en dynamische criteria genoemd. We zullen 

in bet vervolg van criteria zonder meer spreken. 

In bet algemeen is voor een gegeven proces de optimale installing afhan

kelijk van 

a. de vorm van de storing 

b. de plaats waar de storing het systeem binnenkomt 

c. de keuze van het criterium. 

Ret onderstaande geeft een overzicht van enige criteria en overwegingen 

over de keuze ervan, allereerst in het geval van continue systemen, later 

gevolgd door enkele opmerkingen over de criteria bij intermitterende sy

stemen. Naast criteria in bet tijddomein bestaan er criteria in bet fre

quentiedomein, bijv. criteria betreffende bandbreedte, afsnijfrequentie, 

resonantiefrequentie, fase- en amplitudemarge, ·afwijkingsverhouding, enz. 

Deze criteria zijn alle gebaseerd op sinusvormige storingen. Wij bepalen 

ons ecbter tot de crite:r;~a in het tijddomein en wel omdat de responsie in 

de tijd meer direct verbonden is met de economische aspecten, die toch de 

belangrijkste achtergrond vormen voor de optimalisering. 

Er bestaat veel literatuur op bet gebied van regelcriteria in het alge-
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meen, We volstaan bier met te verwijzen naar de betreffende overzichten 

van Gille (16), Gaines (14), Oppelt (74), Truxal (95), Izawa (37), 

Zoals opgemerkt zijn de plaats waar de storing optreedt en de eis welke va

riabele geoptimaliseerd moet worden van veel invloed op de resultaten, 

Er zijn twee verschillende mogelijkheden, de stabiliseringsregeling en 

de volgregeling (Offereins, 71), Dit lichten we toe aan de representa

tieve configuratie van een geregeld systeem, ~oals die in fig, 2.1,1, is 
getekend, 

u ( t) 

g(t) 

Fig. 2. 7. 7 Representatieve aonfigu:rutie van een geregeld 
systeem. 

In deze configuratie treden de volgende signalen op: 

i(t) = de stoorfunctie aan de ingang van het systeem 

de aan de uitgang van het proces gemeten waarde u(t) 

g(t) de ingestelde of gewenste waarde, waarmee de gemeten waarde 

wordt vergeleken, 

e(t) = u(t) - g(t) = de fout of afwijking, het verschil tussen gemeten 

en gewenste waarde, 

Bij de stabiliseringsregeling wordt de gewenste waarde g(t) constant ge

houden en kan bijvoorbeeld nul genomen worden, De taak van de regeling 

is het uitgangssignaal zo goed mogelijk gelijk aan de gewenste waarde te 

maken, ongeacht het aanwezige stoorsignaal i(t). 

We hebben nu: 

e(t) u(t) - g(t) u(t) (2, I , I ) 

en 

U(s) = E(s) I (s)P(s) (2,1.2) + P(s)R(s) 

Bij de volgregeling kan de gewenste waarde g(t) vari~ren, Het uitgangs

signaal u(t) moet deze'vari~ties zo goed mogelijk ~olgen, Er treedt geen 

signaal i(t) op. Voor de afwijking e(t) geldt nu: 

E(s) G(s) (2,1,3) - I + P(s)R(s) 
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Door de uitdrukkingen (2,1.2) en (2.1.3) te vergelijken, blijkt dat het 

karakteristieke signaal waarop we de criteria toepassen biJ de stabili

seringsregeling van een andere vorm is als bij de volgregeling. In bet 

vervolg zullen we ons uitsluitend met de stabiliseringsregeling bezig 

houden, 

We leiden van het signaal u(t) bij een stapvormige storing i(t) een cri

teriumgrootheid ' af, Het gedrag van u(t) in de tijd is afhankelijk van 

de parameters Ki van het systeem, de grootheid ' dus ook, 

(2.1.4) 

Het optimaliseringsprobleem bestaat in het kiezen van die combinatie der 

parameters Ki waarbij ~ optimaal is. Het eenvoudigste geval is, dat er 

slechts sprake is van een parameter K (fig, 2,1,2) 

K 
Fig. ~.7.2 De ariteriumgPOotheid aZs jUnatie van een systeem

pa:raJ'lle tel'. 

We beschouwen drie soorten criteria: 

a, amplitudecriteria 

b, tijdcriteria 

c, integraalcritera 

2.2 Amplitude- en tijdcriteria 

a. ~!!!~~~£!!~!!~ 

Deze stellen eisen aan de amplitude van het signaal u(t), Ret meest voor

komende amplitudecriterium is dat waarbij de criteriumgrootheid ~ u, 
de maximale waarde van het signaal u(t), zo klein mogelijk is als functie 

van K. Vaak komt u overeen met de eerste top van het signaal. Dit crite

rium zal men bijvoorbeeld toepassen als er een verboden gebieq is, waar-
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in het signaal zich beslist niet mag bevinden, Soms is er behalve de be

grenzing naar boven ook een begrenzing naar beneden (fig, 2,2,1), 

Fig. 2. 2. 7 Enige amplitude.- en tijdo'l'iteria. 

Men noemt de regeling optimaal als een der volgende karakteristieke tij

den minimaal is: (zie fig, 2.2.1): 

tijdstip waarop de eerste top optreedt. 

tijdstip waarop de hoogste top optreedt; soms vallen t 1 en 

t't samen. 

tijdstip van de eerste nuldoorgang, 

tijdsduur waarin voor het eerst a% van de maximale afwijking 

wordt bereikt, a is hierbij willekeurig te kiezen; 

voorbeelden: a= 2%, 5% of 10%, 

t 4 tijdstip, waarna het signaal voorgoed binnen b% van de maximale 

afwijking blijft, 

Er zijn in speciale gevallen nog andere zinvolle varianten op deze 

tijden mogelijk, 

2.3 Integraalcriteria 

De integraalcriteria hebben gemeen, dat de genoemde criteriumgrootheid ~ 

hier een ini:egraal is, waarin amplitude- en tij dgr.ootheden voorkomen, 

De eis is, dat deze integraa\ ofwel de oppervlakte onder een curv~door 

keuze van de parameter(s) minimaal gemaakt wordt (Aoki, I; Gibson, 15; 

Graham, 19,20; Nims, 69; Schultz, 86), Deze criteria combineren dus in 
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zekere zin de beide vorige groepen, Van de vorige criteria is de tijd t 4 
nag het meest verwant met deze integraalcriteria. 

De integralen zijn in het algemeen van de vorm: 

/f(t), g(u)dt 
0 

waarin g(u) meestal van de vorm is 
· g(u) uq 

of 

g(u) 

met de responsie u als 

u = u(t. Ki) 

(2,3.1) 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

(2,3.4) 

terwijl f(t) een of andere functie van de tijd is. meestal van de vorm 

f(t) • tp (2.3,5) 

We zullen nu enige van de meest voorkomende integralen bespreken. 

a) /u(t)dt 
0 

ook genoemd het (lineaire) regeloppervlak, Dit criterium kan o,a, toege

past worden bij mengproblemen waar sprake is van een gemiddelde samen

s~elling of een gemiddelde kwaliteit, die een bepaalde waarde moet hebben, 

terwijl de momentane mengverhouding niet steeds optimaal behoeft te zijn, 

Een te grate gemiddelde afwijking is ongunstig, want dit brengt economisch 

verlies met zich mee, 

Voor veel gevallen heeft dit criterium het nadeel, dat de responsie u slecht 

gedempt kan zijn, terwijl ~och de integraal·minimaal is. 

Een voordeel van het criterium is, dat het gemakkelijk te bepalen is, 

doordat het veelal analytisch te berekenen is, Daarom is dit criterium 

vooral in de vroegere literatuur veel gebruikt (Oldenbourg, 72; Stout, 92). 

We komen op deze berekening terug bij de bespreking van ~e verschillende 

criteria bij intermitterende regelsystemen, 

b) /Ju(t) I dt (2,3,7) 
0 en 

(2.3.8) 
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Beide integralen hebben te maken met de kosten, die gemaakt worden. 

Afwijkingen brengen altijd extra'kosten met zich mee; hoe groter de af

wijkingen zijn des te hoger zijn de kosten, Beide integralen leggen als 

het ware een graduele boete of straf op. De laatste integraal doet dit 

nog in sterkere mate voor grote afwijkingen dan de eerste, maar heeft 

weer enigszins het nadeel dat daardoor een slecht gedempte responsie kan 

optreden. Ret voordeel is weer, dat het kwadratische criterium in bepaal

de gevallen nog analytisch te berekenen is en daarom veelvuldig is toe

gepast (Newton, 68; Lindorff, 56; Schneider, 84). 

c) /t. ju(t) jdt (2.3,9) 
0 

en 

(2.3.10) 

Afwijkingen in het verloop van de tijd worden hier zwaarder beboet, het

geen soms nuttig kan zijn, Bij de bespreking van de resultaten zullen we 

nog op enkele speciale eigenschappen van de afzonderlijke integraalcri

teria ingaan (zie 9,2). We zullen ons bij bet hier volgende onderzoek 

vooral beperken tot de integraalcriteria. 

Bij intermitterende-systemen met bemonstering van het uitgangssignaal 

u(t) treedt nog een modificatie van de integraalcriteria op, nl, de sam

criteria (Bharucha, ·5), Bij de inlegraalcriteria brengt men de gehele 

responsie u(t) in rekening, bij de overeenkomstige somcriteria beschouwt 

men alleen de waarden un op de monstertijdstippen, zodat men bepaalt: 

L 
n=o 

u • 
n ' ! (2.3.11) 

n=o 

Bij de discussie over de resultaten zullen we de voor- en nadelen van 

zowel de integraal- als de somcriteria nader bespreken (zie 9.3). 
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HOOFDSTUK 3 

THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER HET SYSTEEM EN DE RESPONSIE 

3.1 Inleiding. Continue systemen 

Beschouwen we nog eens de bekende configuratie van de stabiliseringsrege-

ling bij continue systemen, zoals in 2,1.1 is aangegeven, dan geldt 

hiervoor formule (2,1.2): 

U(s) I(s)P(s) 
1 +P(s) R(s) (3.1.1) 

Het uitgangssignaal u(t) bij een bekend, deterministisch ingangssignaal 

i(t), is te schrijven als: 

u(t) 
n 
'i' s .t 
1.. c.e ~ 

i=1 ~ 
(3.1,2) 

Hierin zijn si de polen van het signaal u(t), die re~el of toegevoegd 

complex kunnen zijn. Hierbij is voorlopig afgezien van bijzondere geval

len zoals meervoudige polen en transcendente uitdrukkingen, veroorzaakt 

door een looptijd, De polen zijn deels afkomstig van de bekende polen 

van het signaal I(s), deels van de polen van het gesloten systeem, Deze 

laatste worden gegeven door de nulpunten van de karakteristieke vergelij

king 

1 + P(s)R(s) 0 (3,1,3) 

Als alle parameters van het systeem bekend zijn, is in principe de karak

teristieke vergelijking op te lossen, Kent men zodoende de polen si van 

u(t) dan kan men de coefficienten ci vinden door U(s) te splitsen in 

partieelbreuken 

n c.. 
U(s) I ~ 

s-s. 
~ 

(3.1.4) 
i=I 

Door de polen en de bijbehorende c.oeHici~nten is de responsie volledig 

bepaald, dus ook de waarden van de criteriumintegralen. 
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De problematiek van optimale installing is nu, kort geformuleerd, de vol

gende: 

Is P(s) een gegeven proces, dan verkrijgt men door verandering van de 

parameters van de regelaar een andere karakteristieke vergelijking met 

andere polen, Hierbij worden eveneens andere col:!fficil:!nten ci gevonden, 

waardoor de responsie en dus ook de criteriumwaarde veranderen. Het gaat 

er nu om de parameters van de regelaar zo in te stellen, dat de criteri

umwaarde minimaal is. Bij deze instelling hebben de wortels van de karak

teristieke vergelijking een bepaalde ligging, die we later zullen onder

zoeken. 

3,2 Intermitterende systemen 

Bij intermitterende systemen is er een soortgelijke situatie, 

We beschouwen weer de configuratie van fig. 1.1.1. 

De regelaar R(s) is een der typen intermitterende regelaars uit 1.3 met 

het erin opgenomen houd-circuit. 

Voor deze configuratie geldt: 

U(s) I(s)P(s) - u*(s)R(s)P(s) 

Hieruit volgt: 

u*(s) IP*(s) - u*(s)RP*(s) 

of 

u*(s) IP*(s) 
+ RP*(s) 

hetgeen men ook in z kan schrijven: 

u*(z) IP*(z) 
+ RP*(z) 

en met behulp van de gemodificeerde z-transformatie: 

u*(z,m) IP*(z,m) _ IP*(z)RP*(z,m) 
I + RP*(z) 

(3,2. I) 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

(3.2.4) 

(3.2,5) 

De karakteristieke vergelijking, die de polen levert voor het signaal zo

wel op als tussen de monstertijdstippen, is·hier: 

I + RP*(z) 0 (3.2.6) 
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Het verschil van de karakteristieke vergelijking van deze intermitteren

de configuratie en die van het continue systeem is, dat P en R niet als 

afzonderlijke uitdrukkingen in z voorkomen, maar gecombineerd in RP*(z). 

Hierdoor kan men niet zo gemakkelijk als bij het continue systeem,bij 

gegeven proces P een zodanige regelaar R kiezen dat de wortels van de 

karakteristieke vergelijking en dus de criteriumwaarden aan bepaalde 

eisen voldoen, Bij een ander type regelaar moet men eerst weer de uit

drukking voor R(s)P(s) opstellen en daaruit RP*(z) afleiden door terug

transformatie via het tijddomein. 

3,3 Het equivalente volledig intermitterende systeem, 

De in de vorige paragraaf genoemde moeilijkheid kunnen we omzeilen door 

een equivalente configuratie te beschouwen, zoals in fig, 3.3,1, 

U*<s> 

Fig. J.J. 7 Configupatie met zuive~ inte~itte~ende ~egeZaa~. 
gevolgd doo~ houd-ai~auit. 

Hierbij is R*(s) of R*(z) nu de eigenlijke intermitterende regelaar, ge

volgd door het houd-circuit H(s), dat nu in de formule expliciet buiten 

de regelaar optreedt en gecombineerd wordt met het proces P(s), 

De karakteristieke vergelijking wordt nu 

l + R*(s) HP* (s) 0 (3.3, I) 

Hier treden beide elementen gescheiden op: het gedeelte HP*(s) of HP*(z) 

dat we nu beschouwen als het procesgedeelte en dat constant gedacht 

wordt en het regelaargedeelte R*(z) dat variabel is en op een gunstige 

manier gekozen moet worden, 

Van het feit, dat I(s) meestal een stap is, kunnen we gebruik maken door 

de configuratie volkomen intermitterend te maken door het houd-circuit H(s) 

vlak voor het proces P(s) te plaatsen en in de tak waar de storing binnen-
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komt een monsternemer te plaatsen, zodat daar een intermitterende stap 

r*(z) z 
= z-::1 (3.3.2) 

wordt getntroduceerd. 

Dit geldt echter niet bij een willekeurige storingsvorm. 

We hebben nu de configuratie, zoals getekend in fig, 3.3.2, die volledig 

intermitterend is, 

Fig. 3.3.2 EquivaZente voZZedig in_te:rrnitterende aonfiguratie. 

In de volgende figuur (3.3.3) is de situatie nog verder geschematiseerd 

en in de volledige z-vorm gebracht: 

__/ 

R* <zl r------l' 
Fig. 3.3.3 Interm.itte1'ende aonfiguratie. in z-vo:rrn gebPaaht. 

Voor deze configuratie geldt: 

u*(z) 

en 

u*(z,m) 

I*(z) HP*(z) 
+ R*(z) HP*(z) 

I*(z) HP*(z,m) 
I + R*(z) HP*(z) 

{3,3,3) 

(3,3.4) 

De significante signalen u*(z) en u*(z,m) waarop de criteria toegepast 

worden, worden nu beschreven door de pool van I*(z), dus de pool z = I 
en de polen afkomstig van het systeem, dus de nulpunten van de karakte

ristieke vergelijking. 
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3,4 Processen beschreven met een looEtijd en twee ongelijke 

tijdconstanten. 

Voor dit continue procestype geldt de overdrachtsfunctie zeals in 

formule (1,1.1). We zullen nude bij dit proces behorende overdrachts

functie HP*(z) berekenen. Dit is de z-getransformeerde van de impuls

responsie op de combinatie houd-circuit en eigenlijk proces, Zoals we in 

I,3 zagen kan de.impulsresponsie van het ~cud-circuit beschouwd worden 

als de superpositie van twee stappen. Daarom beschouwen we eerst de stap

responsie van het proces P(s), als tevoren het systeem in rust was, zodat 

de beginvoorwaarden voor de responsie en de afgeleide van de responsie 

nul te nemen zijn, De stapresponsie is in het geval r 1 ~ r 2 

t-o 

v(t) 
'I T2 ---:r; 

> 0 ----e ---- e t 
TI-T2 T2-TI 

(3.4.I) 

v(t) - 0 voor t < 0 

De bemonsterde responsie is: 

-!!!::! nT-IS 

'I Tl ':z '2 
n 2.. d+l v ---- e ---- e 

n 'I-T2 T2-t I 
(3.4.2) 

v = 0 ; n < d. n 

waarin d het gehele getal is dat voldoet aan: 

dT < 6 < (d+ I )T (3,4.3) 

Hieruit volgt: 

"" 
V*(z) l: -n l: -n v z v z 

n=O n n"'d+J n 

6 _1!£ 
T 'I TJ -n 

l: -n l: z e e z + 
n=d+l 1 1-'2 nsd+l 

0 T -n--
T2 T2 

l: '2 -n --- e e z 
T2-TI n=d+l 
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-d-1 

I Tl 
- --d 

z (z-1) Tl-1"2 

waarin we ingevoerd hebben: 
T 

e 

a-(d+I)T 

li-(d+l)T 

We kunnan nu sc.hrijven: 

v*(z) 

34 

I 
d 
z 

2 az +az+y 

-(d+l~ 
Tj -d-1 

e z 
+ 

-(d+l).!_ 
T2 -d-1 

e z 
T 

T I -I 
- e z 

a-(d+I)T a-(d+I)r 

T) 'z '2 
e e 

T T 

zd(z-e 
'I 

) zd(z-e 'z ) 

(3.4.4) 

(3.4.5) 

(3.4.6) 

(3,4,7) 

(3.4.8) 

(3.4.9) 



waarin 

y 

Voor HP*(z) kan men nu schrijven: 

HP*(z) 

zodat 

HP*(z) 
2 az +Bz+y 

.:.:.!v*(z) 
z 

(3,4.10) 

(3.4.12) 

(3.4.13) 

(3.4.14) 

3,5 Processen beschreven met een looptijd en twee gelijke tijd

constanten. 

Een modificatie treedt op in het voorgaande als r 1 = r 2• Als we de waarde 

van deze gelijke tijdconstanten nu T noemen, hebben we 

t-6 

v(t) I (I 
t-o T t::_o - + -,-) e (3,5, I) 

v(t) 0; 

De bemonsterde responsie is: 

_ nT-o 
nT-o 

l (I 
T 

n.::_d l v - +-,-) e + 
n (3.5.2) 

v ~ 0; n < d 
n 
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Hieruit volgt: 

0 

v*(z) 'i -n I -n o 1 I v z z - 0-:r)e 
n=d+l n n=d+l n=d+l 

o _n.!. 

-! e' L ne T -n 

Als we uitgaan van: 

I 
n=d+1 

n 
u 

d+l 
u 
1-u 

T n=d+1 

vinden we door differentieren naar u: 

zodat 

Als u = e 

00 

\' n-1 
t. nu 

n=d+1 

I nun : 
n=d+1 

_.!, 

(d+l)(1-u)ud + ud+l 

(l-u) 2 

(d ] ' d+1 d d+2 + )U - U 

2 ( 1-u) 

T -1 z heeft men: 

z 

_n,! 
T z-n e 

nT 
1' 

T T 
-(d+1~ -d-1 -(d+2~ -d-2 

( d+ I) e z - de z L ne 
n=d+1 

-n z 
T 

- "T -1 2 
(1-e z) 

- (d+ l ).!. - (d+2).!. 
(d+1)e T z-d+l - de T z-d 

T 

(z - e- "T )2 

We kunnen nu schrijven: 

V*(z) 
d z (z-1) 
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e 
d( -T/T) z z-e 

T (d+1)z - db 
- T a zd (z-b)2 

_.!. a (d+l)z - db ) 

' (z-b) 2 

+ 

(3.5.3) 

(3.5.4) 



waarin nu 

b = e ' (3,5.5) 

o-(d+I)T 

a = e (3.5.6) 

Verdere uitwerking geeft: 

v*(z) 

2 o T (z-b) - (1-T) a{z-1)(z-b)-! a ((d+1)z- db) (z-1) 

zd(z-l) (z-b) 2 

(3.5.7) 

Voor HP~(z) heeft men: 

HP*(z) 
(z-b) 2-(I-f)a(z-1)(z-b) -fa ((d+l)z- db) (z-1) 

waarin 

az2 
+ 13Z + X 

zd+l (z-b)2 

a= l - a (1 + (d+1)~- o) 

13 = a(I + b) (1 -

X = b 2 - ab (I - .L:::....!!! ) ,. 

d+l 2 z (z-b) 

(3,5.8) 

(3.5.9) 

(3.5.10) 

. (3.5.11) 

In de beide hoofdvormen (3,4.14) en (3,5.8) zijn alle processen vervat, 

die hier besproken worden, 

3.6 De keuze van de regelacties. 

Voor het uitgangssignaal u*(z) kan men volgens formule (3.3.3) nu 

schrijven: 
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u*(z) 

z 2 
az +sz+x 

z-1 

+ R *(z) __,..,..az;;;;-2_+_.::;SZ:;._+___.~y_ 
d+1 z (z-b 1) (z-b 2) 

z(az 2 + 13z + y) (3.6.1) 

Hieruit volgt, dat de responsie un op de monstertijdstippen en ook de ge

hele responsie u(t) bepaald worden door de pool z=1, afkomstig van het 

ingangssignaal en de polen afkomstig van het systeem, 

De pool z=l geeft een bijdrage tot un die voor n ~ oo niet naar nul gaat: 

er blijft een statische waarde over, Dit houdt in, dat criteriumintegra

len als £1uldt niet gedefinieerd zijn, Slechts indian de regelaar de pool 

z=1 opheft, verdwijnt de statische waarde en kan men de integraal bepalen, 

Daartoe moet men een regelaar kiezen van de vorm 

R*(z) 
(z) 

(3 ,6. 2) 

waarin R
1
(z) een rationale vorm in z is, die geen factoren z-1 bevat. 

We voorzien R
1

(z) niet van.een *om duidelijk aan te geven, dat R1(z) 

niet zelf een overdrachtsfunctie is, maar slechts een gedeelte ervan. 

De regelaar zal dus in ieder geval integrerende actie moeten hebben, 

We zullen onze keuze nu vooral beperken tot de PI-regelaar van formula 

(I, 3. 22) • 

Door bovengenoemde keuze is het uitgangssignaal te schrijven als: 

u*(z) 
2 z{o.z + 13z + y) (3.6.3) 

d+ I 2 ( ' z (z-l)(z-b 1) {z-b 2)+(o.z + 13z + y) (K+J)z-KJ 

De polen ·van het uitgangssignaal warder. nu gegeven c'.ooJ: de karakteristie

ke vergelijking: 

(3.6.4) 
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3.7. Beschrijving van de responsie in het tijddomein, 

Hierboven pebben we een beschrijving van het bemonsterde signaal u*(t) 

gegeven in het z-domein. Deze beschrijving hebben we later nodig bij de 

discussil! van de resultaten •. Het is in principe mogelijk van het continue 

signaal u(t) een beschrijving te geven met behulp van de gemodificeerde 

z-transforrnatie, We geven nu echter de voorkeur aan de behandeling van 

de volledige responsie in het tijddomein,- omdat deze meer direct inzicht 

geeft in de opbouw van de responsie en beter aansluit bij de berekening 

van de criteriurngrootheden met de digitale rekenrnachine, 

We beschouwen nog eens de intermitterende configuratie van fig. 3.3,3. 

We splitsen het proces P(s) uit formule. (1,1,1) nu in het gedeelte 

PI (s) 

en het gedeelte 

-.ss 
e 

(3,7,1) 

(3,7.2) 

Het uitgangssignaal van P1(s) noemen we x(t); dit is een continu signaal, 

Het interrnitterende uitgangssignaal van de regelaar noemen we yn en het 

ingangssignaal van het procesgedeelte H(s)P 1(s) noemen we wn(zie fig.3,7,1), 

R* (s) 1 ..... 1--u'--n _____ __. 

Fig. 3.7. 7 Configuratie ter bestudering van het signaaZ x(t} 
in het tijddomein. 

Voor de gekozen PI-regelaar hebben we 

R*(z) 
ylf (z) 
u*(z) 

(K+J)z-K 
z-1 (3,7.3) 

39 



Er geldt voor deze overdracht nu de differentievergelijking: 

Verder heeft men: 

w 
n 

zodat men oak kan schrijven: 

Voor de responsie x(t) kan men schrijven in het interval 

(n - I)T < t < nT 

gebruikmakende van de notatie der gemodificeerde z-transformatie: 
T T -m- -m-

x(t) x( (n-l+m)T) xn(m) A B 
't c 'z + e + e n n n 

T T 
-m- -m-

(3.7.4) 

(3.7.5) 

(3.7.6) 

(3.7.7) 

'1 Tz 
De tijdfuncties I, e en e komen in elk interval voor, ze ZLJn 

door de aard van het proces P 1 (s) bepaald, De coefficH!nten An• Bn en en 

veranderen van interval tot interval en worden bepaald door de responsie 

in het vorige interval en de verandering die aan de ingang van het proces 

plaats heeft op de monstertijdstippen, Dan treedt nl. een nieuwe monster

waarde op, die tengevolge van het houd-circuit als een stap ter waarde 

wn aan de ingang van P1(s) verschijnt, maar tegelijkertijd wordt er, 

eveneens tengevolge van het houd-circuit een stap ter waarde 
1

, af

komstig van de vorige monsterwaarde in rekening gebracht; in het geheel 

dus een stap ter waarde 1vn- wn-l' 

Hierdoor heeft men: 

(3.7,8) 
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of 

(3. 7. 9) 

Wegens dT < 6 ~ (d+l)T zal een der responsiewaarden in het interval 

(n-I)T ~ t < nT aanleiding geven tot de monsterwaarde un+d = u((n+d)T) 

in het uitgangssignaal, Deze responsiewaarde x wordt gegeven door m = u 

zodanig te kiezen, dat 

ofwel: 

(n - I + p)T + o 

(d + I)T - 6 
T 

(n + d)T 

Zodoende kan men schrijven: 
T T -v- -~ 
T I T2 

A+Be +Ce n n n 

en ook: 

(3.7.10} 

(3.7.11) 

(3.7.12) 

Uit bovenstaande formules volgt duidelijk hoe de responsie x(t) en in 

het bijzonder de over een tijd o vertraagde en bemonsterde responsie un+d 

opgebouwd wordt uit waarden van dezelfde responsie in voorgaande inter

vallen, Er rest nog iets te zeggen over het begin der responsie. 

In fig. 3.7.2 zijn achtereenvolgens getekend de signalen x(t) en u(t) 

x(t-6) met van dit laatste signaal de monsterwaarden. 
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a 

b 

x(tl 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

:cd+1H t 

u(t) 

I 
I 
I 
I 

:cd+1H+6 
I. 

Fig. J. '1. 2 OpboU1JJ van de 'l'esponsie in de eerste intervaUen. 

Stel dat de responsie x(t) de gedaante heeft als in fig. 3.7.2a; het be

ginstuk van een stapresponsie op het proces P1(s), De uitgestelde respon

sie u(t) ziet men in fig. b, alwaar men ook de monsterwaarden kan afle

zen, De eerste monsterwaarde, die niet nul is, is blijkbaar ud+l' dus 

u = 0 voor n = 0, 1, 2, •••• d, De regelaar neemt pas actie als hij dit 
n . 

eerste monster ud+l ontvangt, dat is dus ten tijde (d + 1)T, In het tijds-

verloop tussen t = 0 en t • (d + I)T verloopt de responsie x(t) dus vol

komen ongeregeld, In deze d + 1 intervallen worden de coE!fficienten A, B 

en C dus bepaald uit de ongeregelde stapresponsie van het tweede orde

proces P 1 (s); 
t 

x(t) I -

,. 
I (3.7,13) 

Hierui t volgt: 

"B 
T I n-1 

= --- bl n 'I-'2 
< n < d+J (3,7,14) 

c _ _l_ n-1 = b2 n '2-'1 
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Uit deze waarden voor de coefficienten kan men volgens formule (3, 7. II) 

ud+l' ••• u2d+l berekenen. Beurtelings ~an men daarna de waarden van de 

coefficienten in een volgend interval berekenen en de waarde van u in dit 

nieuwe interval. Bijvoorbeeld: 

(3.7,15) 

en evenzo voor Bd+Z en Cd+Z en vervolgens: 

(3,7,16) 

enz, 

Behalve de monsterwaarden kan ook de gehele responsie uit de waarden van 

de coefficienten worden berekend en ook de criteriumwaarden, zoals we zul

len zien. 

Bij het proces met gelijke tijdconstanten treden enkele modificaties op 

vergeleken bij het vorige proces, Voor de responsie x(t) in het interval 

(n - l)T < t < nT kan men nu schrijven: 

x(t) = X (Cn-l+m)T) = A + (B + cn.m)e 
n n 

T 
-!!!':[ 

(3,7,17) 

-rot ~ Hier heeft men dus de tijdfuncties I, e en m,e , die in ieder inter-

val voorkomen, terwijl de coefficienten An, Bn en en in elk interval 

wisselen, Hiervoor geldt in dit geval: 

(3.7.18) 

terwijl voor het begin der responsie geldt: 

-bn-l (I + (n-1~) .::_ n .S. d+ I (3.7.19) 
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De overige berekeningen zijn analoog aan het geval van twee ongelijke 

tijdconstanten, zodat 

(3. 7 .20) 

3.8 Berekeningsmethoden voor integraal- en somcriteria. 

Als voorbeeld ter toelichting zullen we allereerst het lineaire somcri

terium beschouwen, Hiervoor is de criteriumgrootheid: 

4>* = I u 
naO n 

(3,8.1) 

Uit de definitie van de z-transformatie: 

u*(z) I u 
-n 

z 
n=O n 

(3. 8. 2) 

volgt: 

"' 
<P* I u u*(t > 

n=O n (3.8,3) 

en gebruik makende van fornule (3,6.3) vinden we: 

q,* = u*(l) = 
I 
J (3.8.4) 

Het lineaire somcriterium is dus gelijk aan de reciproke waarde van de 

integrerende regelaarparameter, 

Voor het lineaire integraalcriterium, defini~ren we bij het intermitte

rende systeem als criteriumgrootheid 

I "' 
T f u (t) dt (3.8.5) 

0 

De betekenis van de normeringsfactor ~ wordt in 7.2 duidelijk gemaakt, 

We kunnen nu schrijven: 

1Ju (t) dt = ~ fu (t) dt 
0 6 

00 

If =- X 
T o 

(t) dt (3,8,6) 

Hierin is x(t) het uitgangssignaal van H(s)P 1(s), zoals aangegeven is in 



fig, 3.7.1, Gebruikmakende van de gemodificeerde z-transformatie, kunnen 

we schrijven: 

m=1 
<jl = T L I x ( (n-l+m)T )d(mT) 

n=1 m=O 

m=l 
J l x ( (n-l+m)T )dm 

maO n=l 

m=l 
I x*o ,m)dm 

m=O 
(3.8. 7) 

dit laatste wegens de definitie van de gemodificeerde z-transformatie: 

x*(z,m) L x ( (n-l+m)T }z -n 
n=l 

Nu is analoog aan formule (3.'3.4): 

r*(z)HPr (z,m) 

I+R *(z)HP*(z) 

(3.8.8) 

(3.8.9) 

De teller hiervan is de gemodificeerde z-transformatie van de staprespon

sie op het proces P1(s), Hiervoor vinden we uit formule (3.7,13): 

I *(z)HP t' (z,m) 

= - 1
- - F(z) z-1 

_ n-1~ 
T 

T 
-m-Tz 

2 ) -n z 

(3.8.10) 

waarin F(z) de tweede en derde term omvat, F(z) bevat geen factor z-1 

in de noeme r, 
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We hebben nu: 

x*(z.m). 

x*(l.m) 

-
1
-·- F(z) z-1 

1- (z-1) F(z) 

en aangezien uit (3.4.10). (3,4.11) en (3.4.12) volgt: 

is dus: 

a+ f3 + Y 

x*{l.m) I 
- J 

en dus geldt ook voor het lineaire integraalcriterium: 

J 

(3,8,11) 

(3.8. 12) 

{3.8.13) 

\3. 8. 14) 

(3.8.15) 

Vervolgens zullen we het kwadratische criterium beschouwen, Hiervoor de

fini~ren we bij het inte~tterende systeem als criteriumgrootheid: 

I oo/ 2 q, ~ 'T u (t) dt 
0 

De betekenis van de normeringsfactor T wordt in hoofdstuk 7 

cussie van de resultaten duidelijk gemaakt. 

We kunnen nu schrijven: 
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1 "" 2 I "" 2 l "" 2 . = T /u (t)dt = T /u (t)dt =- Jx (t)dt = 
o 6 . T o 

l J x 
2 (m)dm = 

n.=: o n 

(3,8,16) 

bij de dis-

(3.8.17) 



De bijdrage in het ne interval hebben we hier ~n genoemd: 

i 2 f ·x (m)dm 
o n 

Daar voor xn(m) ·formule (3.7.7) geldt, heeft men 

~ -n 

I I -mT(- + - ) 
r 1 '2 

+ 2B C e nn 

+ 2B C nn 

(3.8.I8) 

+ 

(3.8.19) 

Deze formule kan als basis dienen voor de berekening met behulp van een 

digitale rekenmachine. 

Bij het proces met gelijke tijdconstanten heeft men volgens formule 

(3.7.I7) 

<f1 -n 

T T -~ 
I -nt:t" -tn:r' r 
f(A 2 + 2A B e + 2A C me + B 2 e 
0 

n nn nn n 

+2BCme 
nn 

-~ r 
+ C 2 m2 e 

n 

-:an! r 
) dm 

2 
2 

2r ) + A B ~ ( 1-b) + A C ( ...!....
2 

( 1-b) - -T b + 
nn T nn T 

+ 

(3,8~20) 
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Zoals in 2,3 is opgemerkt, is het bij systemen, waarbij het signaal u(t) 

bemonsterd wordt, mogelijk naast de integraalcriteria de bijbehorende sam

criteria te defini~ren, In het geval van het kwadratische criterium vinden 

we voor de veel eenvoudiger criteriumsom: 

l 
n=O 

u 
n 

2 l 
n=d+l 

u 
n 

2 

waarbij u wordt gegeven door formule (3.7,12) resp. (3,7,20), 
n 

(3.8.21) 

Bij de digitale studies komen we hierop terug, Ter illustratiewerden in 

deze paragraaf de berekeningsmethoden toegelicht zowel voor de integraal

criteria als de somcriteria, Later zal blijken, dat het somcriterium vol

doende representatieve informatie verschaft voor het integraalcriterium 

(zie 9.3). 

Evenzo is het mogelijk het absolute waarde-criterium te berekenen door 

intervalsgewijze de bijdrage te bepalen. De berekeningen voor het inte

graalcriterium zijn hier nog moeizamer, omdat men in intervallen waar de 

responsie door nul gaat, dit nulpunt moet bepalen en de integraal dan in 

twee delen moet splitsen. We zullen hier niet verder op ingaan, omdat, 

zoals in 9.3 zal blijken, deze berekeningen niet nodig zijn. Bij onze 

digitale berekeningen hebben we bepaald: 

I 
n=O 

lu I n 
(3.8.22) 

n=d+l 

Tenslotte bepaalden we evenzo voor het laatste criterium: 

I 
n=O 

nlu I n I 
n=d+l 

nlu I n 
(3.8.23) 

48 



HOOFDSTUK 4, 

BEREKENING EN OPTil1ALISERING VAN DE CRITERIUMGROOTHEDEN MET BEHULP VAN 

ANALOGE EN DIGITALE REKENTECHNIEKEN. 

4,1 Overzicht van de mogelijkheden ter berekening van de criterium

integralen, 

Een strikt analytische methode ter berekening van de genoemde criterium

grootheden is in de praktijk onmogelijk, Hierbij spelen de volgende fac

toren een rol: 

a. Het is weliswaar in principe mogelijk het tijdgedrag van het uitgangs

signaal punt voor punt te beschrijven met behulp van differentiever

gelijkingen en de (gemodiflceerde) z-transformatie, maar in de prak

tijk worden de formules toch al snel te ingewikkeld om nog praktisch 

bruikbaar te zijn, Analytische berekeningen zijn alleen mogelijk in 

zeer eenvoudige bijzondere gevallen, zeals we zullen zien. 

Daar kunnen we er overigens een dankbaar gebruik van maken als test

voorbeelden voor de andere methoden, 

b, Om de criteriumgrootheid te bepalen, moet men kwadrateren of de abso

lute waarde nemen, Bij deze laatste moet men de nuldoorgangen van de 

responsie kennen om de integraal te kunnen berel~nen. Door deze om

standigheden verkrijgt men vaak al geen eenvoudige expliciete uitdruk

kingen meer van de criteriumgrootheid in de parameters van het systeem, 

zodat analytische methoden om te optimaliseren, bijvoorbeeld door een

voudige differentiatie, niet mogelijk zijn, 

!-let gaat erom methoden te ontwikkelen om gegevens te verkrijgen in een 

groot aantal gevallen, niet slechts in een enkel voorbeeld. De methoden 

moeten dus flexibel zijn en snel automatisch of half-automatisch de ge

vraagde resultaten geven, 

Tengevolge van de moderne technische ontwikkeling van elektronische 

rekenapparatuur heeft men de beschikking over analoge en digitale tech

nieken, Wij hebben ten aanzien van het onderzoek naar de criteria de 

mogelijkheden van beide technieken onderzocht, 
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In eerste instantie lijken misschien de digitate technieken bet meest 

geschikt voor onze soort systemen vanwege hun discrete karakter. Inder

daad zijn elegante methoden ter berekening aan te geven, zoals we zullen 

zien. De redenen waarom.we uiteindelijk toch het meeste gebruik gemaakt 

hebben van analoge technieken is dat bij de toendertijd beschikbare mo

gelijkheden de tijdsduur van digitale berekeningen aan de groep van pro

cessen, die we voor ogen hadden, zeer groot zou worden. Dit wisten we 

door het uitvoeren van digitale berekeningen in een beperkter aantal ge

vallen. Later bleek bij de analoge technieken, dat deze een meer direct 

aanschouwelijk, inzichtelijk beeld gaven van de opbouw van het systeem 

en de signalen. Men kan snel en gemakkelijk allerlei gewenste signalen 

zichtbaar maken op een oscilloscoop of schrijver en tamelijk direct de 

invloed zien van variatie van een parameter. Daarom geven de analoge 

technieken sneller vermeerdering van het inzicht in de problematiek van 

de discrete systemen, zoals we inderdaad hebben ondervonden. De analoge 

technieken hebben ook bij deze systemen een sterk instructief karakter, 

We zullen de analoge rekentechnieken in hoofdstuk 5 en de digitale reken

technieken in hoofdstuk 6 bespreken. 

4,2 Optimaliseringsmethoden, 

Zowel hij de analoge als bij de digitale methode hebben we op dezelfde 

manier geoptimaliseerd, We beschouwen de PI-regelaar, die dus twee in te 

stellen parameters K en J heeft. Allereerst kiezen we nu waarden voor K 

en J waarbij het systeem stabiel is. Bij de analoge studies is dit ge

makkelijk experimenteel vast te stellen: indien het systeem niet sta

biel is, ziet men dit direct aan het ongelimiteerd opslingeren van de 

responsie op de oscilloscoop of de digitale voltmeter, Bij digitale stu

dies moet men stabiele beginwaarden voor K en J inlezen, Deze kan men 

vinden volgens de overwegingen in 4.3. 

Bij deze stabiele beginwaarden berekenen we de criteriumgrootheid ~. 

Nu houden we J vast en varH!r.en K in stappen van gelijke (logaritmische) 

grootte, waarbij steeds <P berekend wordt. Di t doet men zo lang q, kleiner 

wordt, eventueel nog door de richting van de stappen om te keren. Wordt 

¢ grater dan een vorige waarde, dan gaat men terug tot deze vorige situ

atie en laat van hieruit J met dezelfde stapgrootte veranderen, totdat 

ook hier geen verbetering meer optreedt. Dan gaat men weer over op K, die 

50 



men nu in kleinere stappen gaat varieren, enz, Dit gaat zo door, totdat 

de stapwaarden van K en J de gewenste nauwkeurigheidsmarge bereikt hebben, 

Vaak weet men op grond van vorige waarnemingen of op grond van ervaring 

al ongeveer in welke omgeving men het optimum verwacht, 

Het blijkt, dat men om deze reden meestal de stapwaarde vanaf het begin 

op de genoemde nauwkeurigheidsmarge kan instellen zonder dat het aantal 

criteriumbepalingen er ongunstig door beinvloed wordt. Voor deze klein

ste logaritmische stapwaarde hebben we meestal ca. 10% genomen, Dit bleek 

steeds een efficiente bepaling van het optimum te geven, Van al onze vele 

tientallen optimalisaties bleek het gemidddelde aantal stappen per bereikt 

optimum ca. 12 te bedragen, 

Heeft men de mogelijkheid de opbouw van $ in de tijd waar te nemen op een 

schrijver of een (digitale) voltmeter, dan kan men de berekening halver

wege afbreken zodra de bereikte waarde hoger wordt dan een vorige crite

riumwaarde. Bij digitale berekeningen kan men dit in het programma opne

men, Andere methoden van optimalisering zijn mogelijk (Davies, 7;Idelsohn, 

35), Wij hebben hier enige ervaringen mee opgedaan, zowel analoog als di

gitaal, maar deze methodes gaven geen aanleiding tot een efficientere be

paling van het optimum, Een steilste hellingmethode vereiste eveneens ge

middeld 12 criteriumbepalingen voordat het optimum was bereikt, terwijl 

het aantal bewerkingen en overwegingen, die men meet uitvoeren en/of in 

een programma meet opnemen, veel groter is dan bij de meestal door ons ge

vo~gde methode, 

Ook een benadering van het optimum door kwadratische (parabolische) bena

deringen gaf geen vermindering van het aantal te berekenen criteriumgroot

heden maar wel veel meer bewerkingen en overwegingen, Daarom zijn wij bij 

onze eenvoudige methode van de variatie van steeds een parameter tegelijk 

gebleven, Op grond van enkele studies, waarbij gehele (K,J)-vlakken wer

den doorgemeten, ook ver buiten het optimum, hebben we geconcludeerd dat 

relatieve optima niet voorkomen, Evenmin hebben we andere bijzondere ge

.vallen aangetroffen, zeals bijvoorbeeld riffen, waarbij het verschijnsel 

zou kunnen optreden, dat verandering van K afzonderlijk en van J afzon

derlijk in geen enkele richting verbetering geeft, maar gelijktijdige 

verandering van K en J in een bepaalde verhouding wel, Dit was mede het 

gevolg van onze definitie van K en J als twee onafhankelijke, parallelle 

regelacties, waardoor in het (K,J)-vlak in de buurt van het optimum lij

nen van gelijke criteriumwaarde nagenoeg de vorm hebben van ellipsen met 

de hoofdassen in de K-en J-richting, Had men de definitie gekozen .,·met 
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interactie " van K en J, dan is het inderdaad mogelijk gebleken, dat rif

fen en quasi-riffen optreden. 

4.3 Stabiele startwaarden bij het optimaliseren. 

We hebben in 3.6 gezien, dat we door een PI-regelaar te kiezen, een res

ponsie verkrijgen waarvan de statische waarde nul is, Aan de ingang van 

het procesdeel H"(s)P 
1 
(s) in fig. 3. 7.1 staat het signaal wn. In het begin 

is wn > 0, nl. wn = in = I voor 0 < n < d, 

Als we nu door keuze van K en J ervoor zorgen, dat steeds wn > 0 blijft 

en naar nul afneemt als n+oo, dan zal ook de responsie un van het proces 

groter dan nul zijn en op den duur naar nul gaan, In dat geval hebben we 

zeker een stabiel systeem, Nu is: 

w 
n 

n 
I - Ku - J t uk 

n k=O 

Opdat steeds .wn > 0 blijft, moet dus gelden 

In het ongeregelde begindeel van de responsie is: 

0 < u 
n 

2d+l 
I 

k=O ~ 

< I 

2d+l 
I ~ < d+l 

k=d+l 

(4.3,1) 

(4.3.2) 

(4.3.3) 

(4.3.4) 

Dit wordt bijvoorbeeld geillustreerd in fig. 3. 7. 2. Formule (4.3. 2) geldt 

nu zeker voor het begindeel van de responsie als geldt: 

K + J (d+ I) < I 

en dit kunnen we bereiken door bijvoorbeeld te nemen: 
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K 
I 

< 2 

J (d+ I) I 
< 2 

(4.3.5) 

(4.3.6) 

(4.3. 7) 



Door de keuze 

K 
0 

I 
= 2 (4.3.8) 

(4.3.9) 

bereiken we, dat'na de eenheidsstap, die eerst aan de ingang van het pro

ces aanwezig was, gedurende de volgende periode ter lengte (d+I)T, steeds 

kleiner wordende positieve signalen aan het proces worden aangeboden. 

Hierdoor blijft het uitgangssignaal un positief en het neemt af. Dit me

chanisme herhaalt zich nu: daar un > 0 is, wordt volgens (4.3.1) het in

gangssignaal van het proces weer verminderd, waardoor het uitgangssignaal 

op zijn beurt weer kleiner wordt, maar positief blijft. De kans.is nu 

groot, dat we door deze voorzichtige keuze van K
0 

en J
0

, een stabiele 

situatie hebben. In de praktijk is inderdaad gebleken, dat de keuzen 

(4.3.8) en (4.3.9) altijd stabiele systemen hebben opgeleverd. 



HOOFDSTUK 5 

BEPALING VAN DE OPTIMALE INSTELLING VAN HET REGELSYSTEEM MET BEHULP 

VAN ANALOGE REKENTECHNIEKEN. 

s. 1 Inleiding 

We hebben de te bestuderen systemen benaderd op twee verschillende ma

nieren en met twee verschillende analoge rekenmachines, nl.: 

a. het elektronisch analogon, dat in de groep meten en regelen van 

afd. N. der T.H.E. ontwikkeld is door ir.G.Dekker (80); 

b. de grote standaard analoge rekenmachine (PACE 231R;E.A.I.) van de 

T.H.E. in beheer _bij de groep meten en regelen. 

5.2 Het gebruik van het elektronisch analogon. 

Het "elektronisch analogon" is een analoge rekenmachine die speciaal is 

ontworpen voor het snel simuleren en onderzoeken van regelsystemen. 

Men kan er een eerste indruk mee krijgen van de belangrijkste regeltech

nische grootheden van een systeem. Deze snelheid wordt bereikt door een

voud van bediening en door de korte rekentijd van de machine. Deze werkt 

repeterend met een rekentijd, die direct instelbaar is tussen 0,8 en 8 ms. 

Het elektronisch analogon bevat een aantal algemene rekeneenheden waarmee 

men versterkers, integratoren en eenvoudige eerste ordeprocessen kan si

muleren, een dodetijd-eenheid, een niet-lineaire eenheid, een continue 

PID-regelaar en een intermitterende PID-regelaar (Rademaker 79). 

De tijdconstanten van de algemene rekeneenheid zijn instelbaar tussen 

10 en 104 ~s , de dode tijd tussen 10 en 103 ~s, beide in stappen van 

ca. 25% (2dB). Van de intermitterende regelaar kan de monstertijd continu 

gevarieerd worden tussen 100 en 3000 ~s, terwijl de monsterduur p bij de 

bemonstering ca. 10 ~s bedraagt. De tijdstippen van bemonstering kunnen 

desgewenst gesynchroniseerd worden met het tijdstip van optreden van de 

stoorfunctie. 

De parameters van de regelaar kunnen over een vrijwel onbeperkt gebied in

gesteld worden, echter met opklimming van stappen van ca. 10% (1dB). 

Voor de stoo~functie beschikt men over een'aantal· mogelijkheden, o.a. 

impuls, stap, snelheidsstap, sinusvormige signalen en ruis. 
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Onder de grootheden die gemeten worden, kan men de bekende integraal- en 

somcriteria kiezen. Het resultaat van een criteriumberekening leest men 

af op een buisvoltmeter of digitale voltmeter naar keuze, terwijl men de 

responsie en de opbouw van het criterium in de tijd op een oscilloscoop 

of schrijver kan waarnemen of registreren, 

De onnauwkeurigheid van de algemene rekeneenheid is ca.l%, T is in te 

stellen met een nauwkeurigheid van 3%, niet-lineaire bewerkingen, waar

onder criteriumberekeningen hebben een onnauwkeurigheid van 5%. 

Op de hier beschreven manier is met het elektronisch analogon bij een 

aantal processen de instelling gezoeht van de regelaarparameters K en J 

waarvoor de integraal £1uldt optimaal is, als de ingangsstoring een stap 

is, De keuze van de processen ~vas 
T2 
0: varieerden alle van 0 0 1 tot 10 

T Tl 
de volgende: de grootheden o• 0:• en 

'rj T2 
met de beperking 0: .:::_ 0: 

T 1"2 
Eerst werden 0 en o- op 

0 
T2 . 

, l tot de waarde 0: ~n 

TJ 
een vaste waarde gehouden eno; gevarieerd van 

stappen ter waarde van 1,6 of zoals dit op het 
T2 

analogon afgelezen wordt: van -20 dB tot de waarde 0 in stappen van 4 dB, 

T2 1"2 
Vervolgens werd een andere 1i gekozen. Het gebied van de ~aarden vari-

eerde daarbij van 0,1 tot 10 afwel van -20 dB tot +20 dB in stappen van 

4 dB. Tenslotte veranderden wei op dezelfde wijze van 0,1 tot 10, 

De maximale onnauwkeurigheid in de criteriumoptimalisatie die uit de bo

vengenoemde onnauwkeurigheden resulteert, blijkt van de orde van.grootte 

van 10% te zijn, Dit is gebleken door vergelijking van de resultaten met 

die van nauwkeuriger analoge of digitale methoden, 

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 zullen we de resultaten van de berekeningen 

nader analyseren. 

5,3 Ret gebruik van de grote analoge rekenmachine (PACE 23lR;E.A,I.) 

Ret voordeel van het in de vorige paragraaf beschreven elektronisch ana

logon is, dat het snel is in bediening en rekentijd; het nadeel is, dat 

het niet zo nauwkeurig is, De grote standaard analoge rekenmachine is bij 

normaal gebruik (in "low speed") niet zo snel, maar wel zeer nauwkeurig. 

Een van de moeilijkheden bij nauwkeurige analoge technieken is altijd het 

verkrijgen van een redelijke benadering voor een looptijd, Bij het elek

tronisch analogon werd deze verkregen d.m,v. een serieschakeling van een 

groot aantal (ca. 250) LC-netwerken, Bij de PACE hebben we het simuleren 
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van de looptijd gecombineerd met de bijzondere arrangementen die we moe

ten maken bij bemonstering. Als we nl, bij de configuratie in fig,3,7,1 

de plaats van het proces P2(s) e-os en de monsternemer verwisselen. 

heeft dit geen invloed op de vorm der signalen in de keten, mits 

6 = (d+l)T;(d geheel). 

Men heeft nl, wegens 

u(t) x(t-a) (5.3.1) 

op de monstertijdstippen: 

u x(nT-o) (5.3.2) n 
en met 0 = (d+ J)T 

u X n-d-1 (5,3.3) n 

Het looptijdelement behoeft nu niet meer een continu signaal te vertragen, 

maar slechts een intermitterend signaal d,w,z. een reeks monsterwaarden, 

Deze kunnen we stuk voor stuk vasthouden over d+l monsterperioden, De eisen, 

aan de looptijdsimulatie gesteld. kunnen daardoor aanzienlijk eenvoudiger 

zijn, Er kunnen nog meer elementen worden gecombineerd: we beginnen met het 

houd-circuit niet meer bij het proces P1(s) te rekenen, maar bij de rege

laar. Als de regelaar een integrator is, moet het optreden van un dan een 

stapvormige bijdrage ter hoogte un ten gevolge hebben, De impuls un = 
= xn-d- 1 moet dus getntegreerd en vertraagd worden. Ook deze bewerkingen 

mag men verwisselen, Vanzelfsprekend moet men de versterkingsfactor J in 

rekening brengen, Als de regelaar een proportionele regelaar is met houd

circuit, moet elk monster xn-d-J ten eerste getntegreerd worden en d+l 

perioden vertraagd, maar ook nog d+2 perioden vertraagd terwille van de 

negatieve stap T later, Behalve een integratie met versterking K en een 

vertraging (d+1)T hebben we dus een vertraging (d+2)T nodig. Bij differen

tierende regelactie met houd-circuit hebben we evenzo volgens formule (1.3,18) 

vertragingen nodig over resp. d+l, d+2, en d+3 perioden met factoren +D, 

-2D en +D, Op deze wijze kan men combinaties maken van PI- en PID-regelaars 

en ingewikkelder combinaties zoals (1.3,26) maar deze laatste is hier ver

der niet aan de orde (Schneider 85). 

De genoemde bemonsteringen en vertragingen worden op de rekenmachine gesi

nruleerd met behulp van een zogenaamde "bucket_brigade delay line"(Janssen 38), 

Het principe hiervan is geschetst in fig, 5.3.1, 
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I T I I I 
I I 
I -- I 
I -~.. _________ j 

T T 
Fig. 5.3.1 Prineipe van ck "bueket-brigadlii-d£Zay-Une 11• 

Men heeft hier een keten van gelijksoortige secties, die ieder bevatten: 

een relais (monsternemer), een condensator en een 1:1 bufferversterker 

met vrijwel oneindig hoge ingangsimpedantie. De relais worden bediend 

door een periodiek signaal waarvoor we een zaagtand hebben gekozen. 

Op tijden 0, T, 2T, •••• worden de relais 1, 3, 5, 7, •••• gesloten, 

op tij den jT, ~T, %r, .. .. de relais 2, 4, 6, .. , • • Ten tij de t=O wordt 

voor monsternemer 1 de waarde :x:(O) van het continue signaal :x:·(t) aange

troffen. De monsterwaarde :x:(O) komt door het sluiten van de schakelaar 

op condensator I en op de uitgang van de bufferversterker 1 te staan. 

Ten tijde t=~T sluit schakelaar 2 zich. De waarde :x:(O) wordt nu op sectie 

2 gebracht, Ten tijde t=T sluiten schakelaars 1, 3, 5, ••• zich, 

De signaalwaarde x(O) wordt nu op sectie 3 gebracht, terwijl als nieuwe 

waarde op sectie 1 wordt ingelezen het gesommeerde signaal x
0

+:x: 1 
= x(O) + x(T), Op dit ogenblik heeft men dus tegelijkertijd beschikbaar: 

het op dit tijdstip ingelezen signaal x(O) + x(T) op sectie 1 en het 

signaal dat een tijd T eerder is ingelezen x(O) op sectie 3, Naarmate 

het precede langer aan de gang is, heeft men meer signalen tegelijkertijd 

aanwezig en al deze signalen kan men gebruiken om te regelen. De kleinste 

looptijd, die men op deze manier kan maken is 6 = iT. Men moet dan het 

signaal op sectie 2 aftakken bij gebruik van integrerende actie, Werkt 

men met een PI-regelaar, dan moet men bovendien het signaal bij sectie 4 

kunnen aftakken, bij een PID-regelaar ook het signaal bij sectie 6, 

Men heeft dan dus 6 secties nodig. 

Een tweede voorbeeld is: een looptijd o = 2T, Bij gebruik van een PI-re

gelaar moet men kunnen aftakken bij de secties 5 en 7, bij een PID-rege

laar de secties 5, 7 en 9. 

Men kan dit principe nog aanvullen waardoor men elke willekeurige ratio
T nale verhouding van 5 kan simuleren (en dus elke re~le verhouding wille-
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keurig dicht kan benaderen) als men maar voldoende secties kan opbouwen, 

Daartoe laten we de zaagtandgenerator zo schakelen, dat een elementaire 

verschuivingstijd in 1 sectie 6 is, Dan kan men aftakken bijv. in het ge

val van alleen I-actie bij o n6; n ~ 0, Met een tweede zaagtandsysteem 

kan men maken T = k6, Voor PI-actie kan men nu aftakken bij 0 + T = (n+k)6, 

voor PID-actie ook nag bij o + 2T = (n+2k)6, Een aanvullende eis is nog 

T > 6, dus k ~ 2 omdat het signaal op de le sectie eerst weg moet zijn, 

voordat het volgende ingelezen kan worden. 

We gens 

dT < o .::;_ (d+I)T 

is 

dk < n .::;_ (d+l)k 

of 
n 

d < k.:::. d+J (5.3.4) 

Het signaal u(t) bij de configuratie van fig, 3.7.1 werd voor de eerste 

maal bemonsterd bij t = (d+I)T, d.w.z, het eerste monster van x(t) bij 

de ge>vijzigde opzet van deze paragraaf moet vallen bij 

t = (d+ I )T - 6 ( ( d+ I) k - n) 6 (5.3,5) 

Als men geen verdere voorzorgen neemt, is de synchronisatie van de bemon

steringen m.b.t. het tijdstip van optreden van het ingangssignaal nu ver

keerd. Dit kan men in orde brengen door de ingangsstap over o - dT = 
= (n-dk)6 te vertragen, 

Als voorbeeld hebben we op deze manier de volgende situaties gesimuleerd: 

Bij PI-regeling Bij PID-regeling 

T 
aantal benodigde aantal benodigde 

1' d+l k n secties n+k+l secties n+2k+l 

00 0 2 0 3 

I 
5 

4 I 4 I 6 10 

2 l 2 I 4 6 
I I I 2 2 5 7 

0,5 
I 

2 2 4 7 9 I 
Andere situaties zijn in principe mogelijk, maar vereisen te veel secties, 

De mogelijkheden van simulatie volgens deze methode is echter met het bo

venstaande wel aangetoond, In de praktijk is de uitwerking als in de 

schema's in fig, 5.3.2 en 5.3.3. 

58 



.g 
~ ~ 

~ 0 

"" 
T11 •2 

<:>.l 

?:' 
-~"l 

"" 



Proces 
u (t) servo-

P1(s "'>-..,.....-:....;.:..:....---r--+--r--1 vermenigvuldiger 

jluldt 

wart- kwadraat 
vermenigvuldiger 

Fig. 5. 3.3 AnaZoog rek8nschema voor de berekening van twee integraal
en t?.uee somc:titeria op de PACE 231 R. 



HOOFDSTUK 6 

BEPALING VAN DE OPTIMALE INSTELLING VAN HET REGELSYSTEEM MET BEHULP 

VAN DIGITALE REKENTECHNIEKEN. 

6,1 Algemeen overzicht, 

Zoals we gezien hebben, kunnen we ten aanzien van het aan stoorsignalen 

onderhevige systeem vier categorie~n van grootheden aangeven, namelijk 

grootheden betrekking hebbende op: 

a, ingangssignaal 

b. proces 

c. regelaar 

d. uitgangssignaal, 

Met andere woorden: in een situatie, waarin men regaling wil toepassen, 

heeft men te maken met de aanwezige stoorsignalen (a), de systeemgroot

heden (b en c) en de criteria, die men aan het uitgangssignaal .stelt (d), 

Deze zelfde categorieE!n treden ook op in het digitale programma, 

· Uit de vele mogelijke combinaties hebben we voor ons numerieke werk een 

beperkte keuze gedaan, We hebben hiermee de mogelijkheid van een digita

le berekening en optimalisatie van de criteria onderzocht, 

De verschillende storingsvormen zijn al genoemd in 2,1, Evenals bij de 

analoge rekentechnieken zullen we ons in hoofdzaak beperken tot de stap

storing. De te bestuderen processen zijn van de vorm (1,1,1), 

Deze processen worden volledig gekarakteriseerd door de onderlinge ver-

houding van hun drie karakteristieke tijden o, r 1, en , 2, dus ook door 
" Tl 1"2 

bl.JV• T en T . 
Om over een groot gebied waarnemingspunten te hebben, zullen we deze twee 

grootheden laten opklimmen met factoren 10. We laten bijvoorbeeld lfl en 
'2 
T ieder de volgende waarden aannemen: 

0,01; 0,1; I; 10; 100. 
r I '2 · 

Uit symmetrie-overwegingen volgt dat we steeds T .:::_ T kunnen nemen 

Bij de regelaar kan men de monsterperiode T verschillende waarden geven. 

Ook bier zullen wei laten toenemen met factoren 10. Voorts zullen we ons 

beperken tot de PI-regelaar. 

Van de in 2,3 genoemde twee vormen van de criteria hebben we ons beperkt 

tot de somcriteria, wat ook een aanzienlijk eenvoudiger programma en kor

tere rekentijd opleverde, 
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In de volgende paragrafen zullen we eerst de mathematische formules, die 

we in hoofdstuk 3 afgeleid hebben, omw~ken tot numerieke processen, 

Daarna geven we door middel van een blokschema een overzicht van de wijze 

waarop hieruit een programma is afgeleid voor de berekeningen op de digi

tale rekenmachine IBM 1620 van de onderafdeling wiskunde van de T,H,E~ 

Het programma, dat aan de rekenmachine wordt aangeboden, is geschreven 

in Fortran (= formula translation), een symbolische programmeertaal, die 

een compromis is tussen de formulering waarin onze. theoretische en nume

rieke methoden zijn ontwikkeld en de eigenlijke taal van de computer, 

Het voordeel van een dergelijke symbolische taal is dat de gebruiker van 

de rekenmachine slechts weinig behoeft te weten van de computertaal, maar 

dat hij met inachtneming van bepaalde regels en coderingen de meeste pro

blemen in Fortran ongeveer zo kan formuleren als zij oorspronkelijk wa

ren gesteld, We zullen op de details hiervan terug~omen, Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat in Fortran sommige grootheden een enigszins ander 

symbool of uitdrukking hebben, Deze uitdrukkingen zulle~ we steeds ter 

plaatse toelichten. 

Bepaalde eigenaardigheden van Fortran. zullen niet nader worden toegelicht, 

Zie hiervoor ·bij voorbeeld het "Reference Manual IBM 1620 Fortran" (12), 

Ter toelichting van het computerprogramma hebben we de achtereenvolgende 

opdrachten of instructies genummerd met 1. 2, 3 ,,., teneinde daarnaar 

te kunnen verwijzen met de benaming regel 1, regel 2, enz, 

Deze nummering heeft noch te maken met de nummering van sommige opdrach

ten in hat Fortran-programma (die namelijk veel zuiniger is en alleen die 

instru~tiea nummert, waarnaar op een of andere manier in het programma 

verwezen wordt), noch met de nummering van de adressen in het machine-

6.2 

We kiezeil eer< proce>' en leggen de monsterperiode vast om voor c.eze combi·~ 

natie de optimale 

volsens de drie'criteria 

ta vinden va:n de parameters V£<.:n de re::/!lcer 

!I r! ! en In! I. Ve:rder stellen we vast 

welke cri terimc1som het eerst ber.ekend t:JDet ti'ordeu en de 

waaJ·:T\~ee de be:;:ekeningen gedaan moeten worclcen., Al dsze gegevens e:-: nog 
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enkele andere die betrekking hebben op het optimaliseren (zie 6,4) worden 

in de computer ingelezen via een ponsband, 

De regels l, •.•• 8: FORMAT geven aan welke grootheden moeten worden gele

zen, getypt of geponst en in welke vorm dit moet gebeuren (zie het bloksche

ma in fig. 6.2.1 en het betreffende programmadeel ~n fig. 6.2.2). 

Regel 9 geeft aan welke grootheden vanaf een gereedgemaakte ponsband in

gelezen moeten worden, De ponsband moet de informatie natuurlijk zo be

vatten, dat deze in overeenstemming met de bijbehorende FORMAT-statement 

is, De in te lezen grootheden zijn: 

T 

TID = I 
o-

T2D 
'z 
o-

TD T 
6 

L d 

NC het nummer van het criterium waarvan we de som willen 
berekenen: 

NC l: Eu 2 
n 

NC 2: Elu I n 

NC 3: Enju I 
n 

OOL = 6 

EP e 

De laatste twee grootheden hebben met het optimaliseren te maken en worden 

in 6,4 besproken. 

De regels 10-15 geven aan dat de grootheden, die specifiek zijn voor het 

proces en de monstertijd, en de nauwkeurigheden, getypt moeten worden met 

de schrijfmachine en eveneens op ponsband gebracht moeten worden, 
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In regel 16 ontmoeten we ee~ bijzonderheid van Fortran: we onderscbeiden 

variabelen, die slechts gehele waarden kunnen hebben (fixed point variables) 

en variabelen, die alle waarden kunnen hebben ~floating point variables), 

Een fixed point variable moet in de Fortran-code steeds beginnen met een 

van de letters I, J, K, L, M of N (vandaar dat we L inplaats van d heb-

ben gekozen). Als echter bet gebele getal Look moet worden gebruikt in 

bewerkingen met niet-gehele getallen, moet voor L ook een "floating point 

variable" gemaakt worden en dit zou kunnen gebeuren door de instructie 

D • L; immers D is per definitie een "floating point variable", We maken 

echter van de gelegenheid gebruik de nieuwe variabele met 1 te verhogen, 

omdat de aldus gedefinieerde grootheid nog enkele malen in het programma 

voorkomt, 

Vanaf regel 17 zullen we de waarde van de "fixed point variable" L door 

de waarde van L+2 vervangen, Het nut hiervan zal nader blijken, 

Terwille van bet optimaliseringsprocede moet men nu twee zodanige begin

waarden voor Ken J kiezen, dat het geregelde systeem stabiel is. We heb

ben in (4.3) aangetoond dat we door K·= ~ en J ~ te kiezen altijd 

een stabiele situatie bebben. Dit is in de praktijk inderdaad bewaarheid 

gebleken. 

In regel 18 en 19 worden de juiste beginwaarden voor K en J, in Fortran 

nu RK en RJ geheten, berekend, De opdrachten 20 t/m 22 hebben te maken 

met de optimalisering (zie 6.4). 

Wil men nu een criteriumsom berekenen, dan moet men een scheiding maken 

tussen het geval,dat de tijdconstanten 'ten , 2 ongelijk zijn en bet ge

val dat ze gelijk zijn. Als de tijdconstanten ongelijk zijn, berekent men 

uit de tijdgrootbeden eerst a 1, b 1, a2 en b2 volgens formule (3,4,5) t/m 

(3.4,8), Als de tijdconstanten gelijk zijn, heeft men slechts een a en 

een b te berekenen volgens (3.5,5) en (3.5.6). 

In regel 23 en 2~ worden enkele grootheden berekend, behorende bij de 

grootste tijdconstante <2, of in·geval van gelijke tijdconstanten bij 

de ene tijdconstante, die we in dit geval steeds <2 zullen noemen, 
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regelnummer 

1 t/m 8 

9 

10 tfm 15 

18 t/m 22 

23.24 

25 = 

26,27 

2 2 

Fig. 8.2. 7 Bloksahema van inlees- en p~ooesgedeelte van het 
programma. 
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Deze grootheden zijn: 

B2 EXP (-TD/T2D) = e 

A2 EXP (l,/T2D-D*TD/T2D) = e 

In 25 wordt een vraag gesteld, namelijk of de tijdconstanten gelijk zijn 

of niet. Zijn ze dit niet, dan treedt er een sprong op naar opdracht I 

(die dus nu in het programma van een nummer moet zijn voorzien) en aldaar 

worden in regel 26 en 27 soortgelijke grootheden als bij T2 berekend, 

Daarna wordt de volgende opdracht uitgevoerd die het nummer 2 heeft ge

kregen. Bij gelijke tijdconstanten wordt direct naar 2 gesprongen, 

I 
2 100 
3 200 
4 300 
5 400 
6 500 
7 600 
8 700 
9 800 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

DIMENSIONU(IIO) 
FORMAT(FI0,4,FI0,4,FI0.4,I4,I2,F7,5,F3,1,F7,5) 
FORMAT (4HT I D=, F I 0. 4, 2x, 4HT2D= ,F I 0 .4, 2x, 3HTD=,F 10,4) 
FORMAT(1x,3HEP=,F7,5,5x,4HDEL=,F7,5) 
FORMAT(Ix,3HNC=,I2,26x,3HRK=,E9,3,2x,3HRJ=,E9,3,2x,3HFI=,E9,3) 
FOffiiAT(2x,2HF•,F5,3,6x,5HNMAX=,I4) 
FORMAT(/) 
FORMAT(/!) 
ACCEPTTAPEIOO,T1D,T2D,TD,L,NC,DEL,FO,EP 
PRINT200,TID,T2D,TD 
PRINT300,EP,DEL -
PRINT600 
PUNCHTAPE200,TID,T2D,TD 
PUNCHTAPE300,EP,DEL 
PUNCHTAPE600 
D=L+1 
L=L+2 
RK=0,5 
RJ=0,25/D 
F=FO 
I=O 
M=O 
B2=EXP((-TD)/T2D) 
A2=EXP(I,/T2D-D*TD/T2D) 
IF(T1D-T2D)1,2,l 
Bl=EXP((-TD)/TID) 
AI=EXP(I,/TID-D*TD/TID) 

Fig. 6.2.2 InZees- en proaesgedeeZte van het programma. 
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6.3 De berekening van een criteriumsom, 

Nu we in 6,2 het gebruik van een bloks~hema hebben gerntroduceerd, lich

ten we het 'volgende deel van het programma meteen met een blokschema toe 

(fig. 6.3,1), Hierbij zullen we enkele vereenvoudigingen toepassen, De in 

6,2 gedemonstreerde splitsing naar 'I ~ • 2 of • 1 = T2 komt nog enkele malen 

in het programma voor. Dit zullen we niet in het blokschema opnemen, 

Sommige grootheden zijn niet eerder in de tekst voorgekomen, Voor deze 

grootheden, die ten dele de rol spelen van hulpgrootheden, voeren we in 

deze paragraaf een notatie in, die aangepast is aan het gebruik in het 

Fortran-programma, Deze zelfde notatie zullen we ook in het blokschema 

aanhouden, 

In 28 beginnen we met de som te bepalen van een aantal termen dat we NMAX 

noemen en dat 51 = 5(d+2) is, 

Vervolgens beginnen we in 29 met het bepalen van het criteriumbedrag in 

elk der intervallen en houden daartoe een intervaltelling bij. 

· Vanwege de looptijd o zijn er steeds d intervallen waarin de responsie u(t) 

nul is, zodat in het begin der berekening N = d+l = L- I te stellen is. 

:In 30 wordt aangegeven dat er nog geen vorige bijdrage tot de criteriumsom 

is geweest, daarom is tot nu toe FI = ~ = 0, 

In 31 wordt een hulpgrootheid FIV ingevoerd, de "vorige waarde" van de 

criteriumsom. Deze komt later ter sprake en wordt in het begin nul genomen. 

Regel 32 en 33: het interval N, waarin we bezig zijn de bijdrage tot de som 

te bepalen, noemen we het werkinterval, Om deze bijdrage te bepalen zijn 

een aantal L = d+2 voorgaande intervallen nodig, zoals blijkt uit de for

mule (3,7. II) en (3.7.12). We noemen nu het werkinterval steeds interval 

L + 1, het onmiddellijk daaraan voorafgaande L, vervolgens L- 1, enzovoorts 

tot L = l toe, Beginnen we met de berekeningen in een volgend interval, dan 

noemen we dit nieuwe werkinterval weer L + I en we schuiven als het ware alle 

vroegere intervallen een plaats in rangnummer terug, Aangezien aan het begin 

van de berekeningen nog geen vorige intervallen hebben bestaan, nemen we de 

waarden van de intermitterende responsie U(l) = U(2) = .:. = U(L) = 0, 

Het nulmaken van de beginwaarden gebeurt met de DD-instructie in 32 en 33. 

Om deze instructie aldus te kunnen opschrijven, moet eerst het gebied van 

U-waarden, voorzien van een index (K), aangegeven zijn. 

Dit is gebeurd in regel I, 

In regel 34 t/m 37 worden de waarden van A, B en C in het eerste interval 
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van de responsie x(t) berekend {formule (3.7.14)) in het geval van onge

lijke tijdconstanten, 

In regel 40 en 41 worden de waarden van Ben C in het eerste interval van 

de responsie x(t) berekend in het geval van gelijke tijdconstanten {for

mule (3. 7. 19)) • 

Regel 38 en 42 b!vatten de algemene formules (3.7.11) en (3,7,20) om de 

intermitterende responsiewaarde U(L+l) in het werkinterval te vinden. 

Regel 39 en 43 geven de splitsing aan naar het door NC gekozen criterium. 

In regel 44 t/m 49 vindt men de bewerking die in het werkinterval moet 

worden uitgevoerd om de nieuwe bijdrage bij de reeds aanwezige som op te 

tellen, Bij U1 !u I moet bovendien even met FN = N van N een "floating 
n 

point" getal gemaakt worden. 

In 50 en 51 wordt de vraag gesteld of men bij het gegeven proces en de 

gekozen NC voor de eerste maal bezig is de som te bepalen (I = 0) dan 

wel een volgende maal (I ~ 1). In het laatste geval namelijk kan het ge

beuren dat, voor de berekening van de som beeindigd wordt omdat de ge

wenste nauwkeurighe~d bereikt is, al blijkt dat de som groter wordt dan 

de som die bij een vorige instelling van de parameters is bereikt, De be

rekening behoeft dan niet te worden voortgezet, 

Aangezien ook die voorgaande som een relatieve onnauwkeurigheid n = DEL 

heeft, wordt deze n bij het vergelijken in rekening gebracht. Het program

ma springt nu naar de opdracht, in Fortran met 21 genummerd, 

Regel 52 geeft aan dat men in alle andere gevallen overgaat tot een nieuw 

interval. Hiertoe wordt eerst de intervaltelling met I verhoogd, Daarna 

wordt in 53 gekeken of de heersende waarde van Nl-!AX al of niet bereikt 

is. 

In 54 blijkt dat, als deze bereikt is, worclt nagegaan of FIV, de waarde 

van dezelfde som toen de vorige waarde van NMAX was bereikt, nul is of 

niet. De waarde nul komt voor als het de eerste keer is dat NMAX bereikt 

wordt. 

Blijkt in regel 55 FIV ~ 0 te zijn, dan wordt de bij NMAX bereikte waarde 

van Fl vergeleken met FIV, Als FI binnen de nauwkeurigheidsgrens n niet 

meer veranderd is wordt de berekening van FI beeindigd en keert men terug 

naar 21. 

De regels 56 en 57 geven aan dat men in alle andere gevallen NMAX tweemaal 

zo groot neemt en de bereikte waarde van $ = FI op FIV plaatst. 

Regels 58 en 59 geven aan hoe cle U-waarden in alle intervallen een plaats 

verscnoven worden. 



regelnummer 

28.29 

30. 31 

32,33 

34 1/m 37 
40. 41 

38,42 

43 

44,46,49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56.57 

58 

60,62 

63 t/m 69 

Fig. 6. 3. 7 BZokschema van de berekening van een ari teriumsom. 



In regels 60 t/m 62 worden de waarden A, B en C van het nu afgewerkte in

terval verschoven naar het voorgaande interval en daar AL, enzovoorts ge

noemd. Ze behoeven niet verder te worden verschoven. Daarom is hier een 

gebiedsdefinitie als voor een grootheid met index niet nodig, 

In 63 t/m 70 worden uit vroegere A, B, C en U-waarden de nieuwe waarden 

van A, B en C bepaald volgens formules (3. 7, 9) en (3. 7. I 8). 

Hierna springt men terug naar 5 of 7. Hiermee is de kring gesloten. 

Deze wordt doorlopen totdat de berekening van de som niet verder nodig 

(51) of be~indigd is (65). In beide gevallen wordt er gesprongen naar 

het ·optimaliseringsgedeelte van het programma. 
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28 2 
29 
30 
31 
32 
33 3 
34 
35 
36 4 
37 
38 5 
39 
40 6 
41 
42 7 
43 . 
44 8 
45 
46 9 
47 
48 10 
49 
50 II 
51 12 
52 13 
53 
54 14 
55 15 
56 16 
57 
58 17 
59 18 
60 
61 
62 
63 
64 
65 19 

. 66 
67 
68 20 
69' 
70 

NMAX=5*L 
N=L-1 
FI=O 
FIV=O 
D03K=I,L 
U(K)=O 
A= I, 
IF(TID-T2D)4,6,4 
B=TID/(T2D-TlD) 
C=(-T2D)/(T2D-TID) 
U(L+J)aA+BlAJ+C*A2 
GOT0(8,9,JO),NC 
B=-1. 
C=(-TD)/T2D 
U(L+l)=A+A2*(B+C*(D-I,/TD)) 
GOT0(8,9,10),NC . 
FI=FI+(U(L+ I))** 2 
GOTOll 
FI=FI+ABS(U(L+I)) 
GOTOII 
FN=N 
FI=FI+FN*ABS{U(L+I)) 
IF(I-1) 13,12,12 
IF(FI-(l.+DEL)IIFil)l3,13,21 

'N=N+I 
IF(N-NMAX)17,17,14 
IF(FIV)J6, 16,15 
IF(FI/FIV-l,-DEL)21,16,16 
NMAX .. 211NMAX 
FIV=FI 
D018K=l ,L 
U(K)=U{K+I) 
AL"'A 
BL"'B 
CL=C 
A=AL-(RK+RJ)*U(2)+RKIIU(l) 
IF(TlD-T2D)19,20, 19 
B=BDOBl-((RK+RJ)ItU(2)-RK*U(J))*TlD/(T2D-TID) 
C=CL*B2+((RK+RJ)*U(2)-RK*U( I) )IIT2D/ (T2D-TID) 
GOT05 
B=(BL+CL)IIB2+(RK+RJ)MU(2)-RKIIU(J) 
C=CL*B2+ ( (RK+RJ)*U(2)-RK*U( I) )1tTD/T2D 
GOT07 

Fig. 6. 3. 2 Programmadee ~ ter berekening van een ari teriumsom. 



6,4 De optimalisatie van de criteriumsom als functie van de para

meters van de regelaar. 

In 71 wordt de vraag gesteld of we bezig zijn met het aftasten van het 

gebied in de ~~-richting (M = 0) of de RJ-richting (M = I). We starten 

met M = 0. 

In 72 maakt men weer onderscheid of het de eerste keer is (I = 0) of niet 

(I ~I) dat er bij de optimalisatie een (~,J)-combinatie is genomen. 

In de regels 73 t/m 79 wordt de handelwijze beschreven als het de eerste 

keer is geweest en ditmaal worden bepaalde gebruikte of gevonden waarden 

vastgehouden: ru<I = RK, enzovoorts; vervolgens wordt een nieuwe waarde 

aan RK gegeven (75), waarbij gebruik gemaakt wordt van het ingelezen ge

tal F (bijv. F = !). Verder wordt I= I gemaakt en kan er teruggespron

gen worden naar 2. 

In 80 en 81 wordt gevraagd of FI kleiner, groter of binnen de nauwkeurig

heidsgrens gelijk is aan FII. 

Als FI < FII is, worden de bij FI behorende waarden vastgehouden en de 

keuze als voorlopig optimaal beschouwd (regel 82 t/m 87). 

De stap in deze richting is zo succesvol geweest dat een volgende gelijke 

·stap wordt genomen (85) en hierbij wordt I= 2 gemaakt, gevolgd door een 

sprong naar 2. 

Als FI > FII is, wordt nagegaan of dit bij de betreffende K-cyclus de 

eerste keer is of niet (regel 88), 

Is het de eerste keer, dan wordt een poging gedaan met stappen naar de 

andere kant; hierbij wordt I = 2 gemaakt en teruggesprongen naar 2 (regel 

89 t/m 92). 

Is het niet de eerste keer, dan weet men dat bij deze grootte van F geen 

verbetering meer mogelijk is in de K-richting en men gaat over naar de 

J-richting door M = I te maken, voor K de gunstigste waarde (=RK 1) te ne

men, een stap voor J te nemen en, omdat men nu in een nieuwe cyclus begint, 

I= I te maken. Daarna springt men naar 2 (regel 93 t/m 97). 

In de regels 98 t/m 102 wordt beschreven wat er gebeurt als FI = FII binnen 

de nauwkeurigheidsgrens. Er is dan reden aan te nemen, dat er met de ge

bruikte stapwaarde geen merkbare verbetering meer te vinden is in de K

cyclus en men gaat daarom over naar de J-cyclus. Immers men weet uit er

varing dat de criteriumgrootheden als functie van de parameters een para

boolachtig verloop hebben als in fig. 2.1.2. 

Vindt men nu gelijke waarden voor FI, dan is de kans groot dat men op een 

vrij vlak verlopend plateau zit, waarop dan bij een eventuele volgend.e 
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stap van dezelfde grootte weinig verbetering is te verwachten, Als de ge

lijke waarden echter een incidenteel geval zijn, dan is de gevolgde pro

cedure toch nog niet zo slecht; immers men komt toch later in de K-cyclus 

terug met een kleinere stapwaarde en ean andere uitgangswaarde voor J. 

Eij gelijkheid van FI maakt men I = 3 om het bijzondere van deze situa

tie te signaleren. Hierna springt men naar 2. De gehele J-cyclus lijkt 

veel op de K-cyclus. 

In regel 103 en 104 worden eerst weer FI en FII vergeleken. 

Als. FI < FII, is deze instelling dus een verbetering geweest en wordt er 

op dezelfde weg doorgegaan (regel 105 t/m 110). 

Als FI > FII is, wordt in Ill weer nagegaan of dit bij de betreffende 

J-cyclus de eerste keer is (I= l of I= 3) of niet (I 2). 

Is het de eerste keer, dan wordt zoals bij K eerst de andere kant gepro

beerd (regel 112 t/m 115). 

Is het niet de eerste keer, dan weet men dat bij deze F vanuit het bereik

te punt geen verbetering meer mogelijk is in de J-richting. Als, zoals in 

het begin, F nag betrekkelijk groot is, moeten we teruggaan naar de K-rich

ting (regel 116). 

Vervolgens gaan we dan in 117 t/m 119 in de K-richting op dezelfde manier 

als vroeger te werk, echter met een kleinere waarde voor F, bijvoorbeeld 

j van de vorige waarde. Dit blijkt op grand van ervaring met andere pro

beersels een goede keuze te zijn. 

In 120 t/m 123 wordt dan bekeken of deze kleinere waarde voor F al of niet 

grater dan de nam.Jkeurigheid EP t: in de K- en J-richting is. Is F < E: 

dan wordt F = e: en twee hulpgrootheden RK2 en RJ2, waarover later, 

op nul gesteld. Vervolgens wordt in 124 t/m 126 evenals bij F > e: de laat

ste J-waarde aangehouden en een nieuwe K-waarde gekozen, 

Is al bij 38 F klein genoeg geworden, dat wil zeggen F e:, dan "'ordt in 

de regels 127 en 128 nagegaan of de waarden van de instellingen van het 

voorlopig optimum, dus RKJ en RJI, gelijk zijn aan de hulpgrootheden RK2 

en RJ2. In het begin zijn ze dat niet, want dan zijn juist RK2 

gesteld. 

RJ2 = 0 

In 129 t/m 135 wordt ffiC2 = PXI en RJ2 = RJI gesteld, waardoor dus het voor-

lopige qptimum RKI, RJI vastgehouden blijft tot een beter komt, M = 0 en 

I = I gemaakt, waardoor we weer in de K-cyclus komen en een nieuwe 1•7aarde 

voor K gekozen> waarbij nu de vaste relatieve maat t: l-Jordt toegepast. 

Blijft bij een volgende paging ruc2 = RKI en RJ2 = RJI, dan is bij de aan

genomen nauwkeurigheid ;c: geen verbetering van de plaats van het optimum 
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regelnummer 
71 

73-78 

82-86 
B0-81 

q,.cp, 

89-91 
88 

3) 
93-96 M=1 98-101 

K=Kt 
J=!1+FJJ, 

1=3 
105-109 

iD3-104 
4>=4>, 

112-114 35 F• F 
l11 

136 

117-119 116 

127 
120 

38 128 
121 

137-140 

124-125 

141-146 

139 -134 147 

149-151 148 

153 

Fig. 8.4.1 Btokschema van de optimatisering. 
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meer mogelijk en wordt gesprongen naar 44. 

In regel 138 wordt het geval erbij betrokken waarbij in de J-cyclus bin

nen de nauwkeurigheidsgrens FI = FII is, Dan~wordt terug verwezen naar 

36 als I f 3 is en de behandeling is dezelfde alsof aan beide zijden 

FI > FII is. Is I = 3 dan is zowel bij de K-cyclus als bij de J-cyclus 

gelijkheid opgetreden. Blijkbaar heeft men dan een plateau bereikt, met 

inK- en J-richting afmetingen van de orde van grootte van F, waarop de 

waarde van de criteriumgrootheid binnen de grens A niet verandert. In dit 

geval heeft men voldoende informatie aan de gevonden instelling voor K en 

J, aangevuld met de opgave van F. 

De regels 137 tim 146 beschrijven wat er gebeurt als het optimum, dat aan 

de nauwkeurigheidseisen voldoet, gevonden is. 

De bij het optimum behorende grootheden worden volgens de aangegeven wijze 

(FORMAT) getypt en op band geponst, In het geval dat nog niet alle crite

ria aan de beurt zijn geweest, wordt in regel 147 t/m 152 overgegaan op 

het volgende criterium, aangegeven door de waarde van NC. Een aantal groot

heden wordt in hun beginwaarden hersteld. De optimale instellingen voor K 

en J worden gebruikt als beginwaarden voor de berekening van het volgende 

criterium, 

Met de regels 153 t/m 156 eindigt,het programma van de berekening van de 

optimale instelling van de PI-regelaar ten aanzien van achtereenvolgens 

drie verschillende criteria bij een gekozen proces en wordt er gesprongen 

naar het inlezen van de grootheden van een volgend proces. 

7 I 21 IF(M)31,22,31 91 I=2 
72 22 IF(I-1)23,24,24 92 GOT02 
73 23 RKI=RK 93 29 M=l 
74 FII=FI 94 RK=RKI 
75 RK=(I,+F)*RKI 95 RJ=(I.+F)*RJI 
76 RJI=RJ 96 I=l 
77 NI=NMAX 97 GOT02 
78 I= I 98 30 M=l 
79 GOT02 99 RK=RKI 
80 24 IF(FI-(l.-DEL)*FII)26,26,25 100 RJ= (I, +F)*RJI 
81 25 IF(FI-(l,+DEL)MFII)30,27,27 101 1•3 
82 26 RKI•PJC 102 GOT02 
83 F1l=FI 103 31 IF(FI-(I.-DEL)*FII)33,33,32 
84 Nl=NMAX 104 32 IF(FI-(I,+DEL)*F11)43,34,34 
85 RK= {I • +F)* RKI 105 33 RJI=RJ 
86 I=2 106 FIJ .. F1 
87 GOT02 107 NI=NMAX 
88 27 IF(I-J )28,28, 29 108 RJ"'(l ,+F)*RJI 
89 28 F=-F 109 1=2 
90 RK=(I ,+F)*RKI 110 GOT02 

Fig; 6.4.2(a) OptimatisePingsgedeeZte van het programma. 
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Ill 34 IF(I-2)35,36,35 134 RJ=RJI 
112 35 F=-F 135 GOT02 
113 RJ=(I .+F)*RJI 136 43 IF(I-3)36,44,36 
114 !=2 137 44 RK=RK1 
J 15 GOT02 138 RJ=RJ1 
116 36 ~F(ABS(F)-EP)40,40,37 139 NMAX=N1 
117 37 M=O 140 FI=Fll 
liS I=l 141 PRINT400,NC,RK,RJ,FI 
I 19 F=F/3. 142 PRINT500,F,NMAX 
120 IF(ABS(F)-EP)38,38,39 143 PRINT600 
121 38 F=EP 144 PUNCHTAPE400,NC,RK,RJ,FI 
122 RK2=0 .145 PUNCHTAPE500, F, NMAX 
123 RJ2=0 146 PUNCHTAPE600 
124 39 RK={1 .+F)*RK1 147 NC=NC+I 
125 RJ=RJI 148 IF(NC-4}45,46,46 
126 GOT02 149 45 I=O 
127 40 IF(RK2-RK1}42,4l,42 150 M=O 
128 41 IF(RJ2-RJI}42,44,42 151 F=FO 
129 42 M=O 152 GOT02 

.130 RK2=RKI 153 46 PRINT700 
131 I= I 154 PUNCHTAPE700 
132 RJ2=IUI 155 GOT0800 
133 RK=(l,+F)*RKI 156 END 

6.4.2(b) OptimalisePingsgedeeZte van het programma (vervoZg). 
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HOOFDSTUK 7 • 

RESULTATEN VAN HET OPTil1ALISEREN VAN DE CRITERIUMWAARDEN; 

FENOMENOLOGISCHE INTERPRETATIE. 

7 ,I Inleiding. 

Volgens de in hoofdstuk 5 en 6 vermelde methoden is de optimale waarde van 

!luldt bepaald bij een groat aantal waarden van de karakteristieke tijd

grootheden <1, <2, o en T, Tevens zijn de hierbij behorende instellingen 

van de regelaar bepaald. We zullen in dit hoofdstuk deze resultaten ver

melden en ze nader analyseren. 

In het algemeen hebben we ons gebaseerd op de stapstoring, de PI-regefaar 

(Hausner, 31; Mergler, 60) en het in de procesindustrie gebruikelijke cri

terium iluldt (Harriott, 30; Wills, 100). Hier en daar zijn hierop aanvul-
o 

lende bepalingen gedaan. Steeds is begonnen met het kijken naar grate va-

riaties in de tijdgrootheden, daarna.indien nodig naar kleinere variaties. 

Allereerst zullen in 7.2 enkele afspraken worden gemaakt over de dimensie 

en de normering van verschillende gr~otheden. Daarna zal in de overige pa

ragrafen van dit hoofdstuk de invloed van verschillende grootheden worden 

nagegaan. 

7.2 Afspraken over de dimensie en de normering. 

In de volgende analyse komen verschillende soorten grootheden voor: 

a. karakteristieke tijden; 

b. amplitudegrootheden; 

c. de criteriumgrootheid; 

d. de parameters van de regelaar. 

De in het systeem voorkomende karakteristieke tijden Z~Jn T 1, 1 2, o en T. 

Onze beschouwingen zijn niet afhankelijk van de werkelijke waarde van deze 

tijden, slec~ts van hun onderlinge verhoudingen. 

Daarom kunnen we een willekeurige tijdgrootheid gebruiken om er de andere 

tijden in uit te drukken. In onze studie blijken twee manieren van norme

ring zinvol te zijn, nl. op o en opT. 
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De grootheden ~ 1 , t 2 en o behoren tot het eigenlijke proces, dat het 

uitgangspunt is van onze beschouwingen, Het dynamisch gedrag van dit pro-
. ~1 ~2 

ces wordt geheel gekarakteriseerd door de verhoudingen ~en~, zoals 

onder meer blijkt uit de frequentieoverdracht en het polair diagram. 

We zullen deze verhoudingen dan ook beschouwen als de karakteristieke 

grootheden van het proces, in overeenstemming met andere auteurs (Rijns

dorp (82), Maarleveld (57). 

Het is dan zinvol ook de monsterperiode T op deze W1JZe te normeren en 

dus de grootheid i te beschouwen. Deze speelt een belangrijke rol. 

Uit vergelijking (3,4.3): 

dT < 6 < (d+I)T (7.2.1) 

volgt 

(7.2.2) 

waarin de waarde van d de graad van de karakteristieke vergelijking van 

het geregelde systeem bepaalt. 

Elk te bestuderen systeem wordt nu dus door drie verhoudingen van karak

teristieke tijden bepaald en kan dus voorgesteld worden door een punt in 

d . d' . 1 . ~~ ~ 2 T 1 .. d" D d een r1e 1mens1ona e ru1mte met T• T en 6 a s coor 1naten. oor e re-

latie (7.2.2) wordt deze ruimte verdeeld in lagen, die gekarakteriseerd 

worden door de waarde van d. De lagen worden gescheiden door vlakken, 

waarin de verhouding f een gehele waarde heeft. Het meetkundig beeld van 

deze ruimte blijkt in de praktijk nuttige diensten te bewijzen. 

Omdat het bemonsteren in onze studie wezenlijk is, is een andere zinvolle 
. . ~~ ~2 0 

mogelijkheid normeren op T, zodat we dan kr1Jgen: 1'• y- en T als geredu-

ceerde grootheden. Normeren op een van de tijdconstanten 't of <2 is min

der zinvol vanwege de asymmetrie die dan zou ontstaan in de rollen die 

r
1 

en , 2 spelen. 

b. ~!!!~2~a!22!h~2~~~ 
Bij de grootheden i(t), u(t) enz. die in onze beschouwingen voorkomen, 

wordt van de dimensie afgezien, Als ingangssignaal i(t) wordt meestal de 

eenheidsstap genomen, zodat alle andere signalen in de keten als het ware 

op dat ingangssignaal zijn betrokken, Voor de statische versterking van 

het proces nemen we meestal de waarde een, zoals uit formule (1.1.1) blijkt, 

Indien aan deze eisen niet voldaan is, kan men het systeem herleiden tot 

een systeem, waarbij dit wel het geval is. 
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De grootheid die iets zegt over de kwaliteit van de regeling is de crite

riumintegraal rluldt, die uit de gemeten responsie wordt bepaald. 
0 

Afgezien van de dimensie van de groothei~ lui, heeft de integraal dedi-

mensie van de tijd. Het is zinvol een gereduceerde criteriumgrootheid te 

definieren, die dimensieloos is. Hiervoor hebben we ook weer twee mogelijk

heden: 

en 

die we zullen gebruiken in overeenstemming met de normering van de tijd

grootheden. 

De parameters van de proportionele, integrerende en differentH!r.ende ac

ties, K, J en D zijn gedefinH!erd in 1.3. Het zijn dimensieloze getal

len, nl. de getalwaarden waarmee de ingangsimpulsen worden vermenigvul

digd om een bijdrage te geven tot de uitgangsimpulsreeks van de regelaar, 

als we weer afzien van de dimensies van ingangs- en uitgangssignaal van 

de regelaar. We spreken daarom van de proportionele, integrerende of 

differentierende parameter en dus niet over bijv. integratietijd of dif

ferentiatietijd. 

In (1,3) hebben we aannemelijk gemaakt dat we door.J = te nemen de 

beste aansluiting verkrijgen tussen de intermitterende I-regelaar en de 

continue I-regelaar met integratietijd • Hiernaast blijkt het bij de 

interpretatie van de resultaten zinvol te zijn, geheel symmetrisch een 

integrerende parameter te definieren 

6 
T". 
~ 

(7 .2.3) 

7,3 De invloed van looptijd en monster£eriode op de kwaliteit van 

de regeling bij processen zonder tijdconstanten. 

We hebben in het vorige al gezien, dat de looptijd een belangrijke rol 

speelt in dynamische studies van intermitterende regelsystemen. Om deze 

rol te accentueren zullen we uitgaan van ee~ eenvoudige situatie, die 

als grondslag kan dienen voor veel van onze verdere beschouwingen. 
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We kiezen nl. een proces met uitsluitend looptijd o en gaan dit proces 

intermitterend regelen. 

Wegens de relatie (7 .2.1) waarbij we voorlopig afzien van de mogelijk

heid van het gelijkteken, geldt dan voor de vroeger gedefinieerde over

drachtsfunctie van het proces met houd-circuit (zie formule (3.4.14) of 

(3.5.8)): 

HP*(z) -d-1 z (7 .3.1) 

Regelen we dit proces met een PI-regelaar dan heeft men voor het bemon

sterde uitgangssignaal bij een stapstoring op de ingang ten tijde t=O: 

z d+T z::T z 
I ~K+J)z - K 

+ (i+T 
z-1 z 

z (7.3.2) 
d+l 

z (z-1) + (K+J)z - K 

De karakteristieke vergelijking heeft d+2 wortels. Een mogelijkheid die 

we bij intermitterende systemen altijd zullen onderzoeken, is de mogelijk

heid van "dead beat response", waarbij alle wortels van de karakteristie

ke vergelijking in de oorsprong liggen, zodat de responsie un na een ein

dig aantal monsterintervallen exact op nul is teruggekeerd en daar verder 

blijft. 

We kunnen in onze situatie slechts 2 parameters K en J kiezen. 

De eis dat d+2 wortels in de oorsprong moeten liggen, geeft d+2 relaties 

tussen deze parameters waardoor in het algemeen geen oplossing voor dit 

probleem te vinden is, tenzij d=O, d.w.z. T > o is. 

In dit geval is: 

z 
u*(z) z(z-1) + (K+J)z - K 

Een tweevoudige wortel in de oorsprong vereist: 

K=O; J=I, 

waardoor: 

R*(z) 

een uitsl~itend integrerende regelaar. 

Nu is 

u*(z) .. -z 

(7.3.3) 

(7 .3.4) 

(7.3.5) 
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De geregelde stapresponsie is getekend in fig. 7 .3.1. 

u1-1 

I I I I 
0 6 T T+6 2T 3T 

Fig. 7. 3.1 "Dead beat" geregelde atapresponsie van een proaes 
met uitsl,uitend l,ooptijd. 

Op het tijdstip t = o ~reedt de stap aan de uitgang op. Voor de eerste 

maal wordt dit uitgangssignaal bemonsterd ten tijde t = T. Deze monster

waarde u
1 

= I heeft pas ten tijde t = T+o invloed op de responsie, Door 

de keuze K = 0; J = I wordt de responsie dan op nul teruggebracht, Aan de 

regelaar wordt nu geen nieuw ingangssignaal meer toegevoerd, Vanwege het 

integrerend karakter van de regelaar, wordt het uitgangssignaal van de 

regelaar gehandhaafd, Dit signaal blijft de stap op de ingang van het 

systeem volledig compenseren, zodat het ingangssignaal van het proces nul 

is en blijft. Hierdoor blijft nu ook het uitgangssignaal nul. 

Omdat dus op het tijdstip dat de regelaar ingrijpt, hij de best mogelijke 

ingreep bewerkstelligt, nl, het volledig op nul brengen van de responsie, 

is deze regeling niet te verbeteren, ook niet met andere regelacties en 

ook niet ten aanzien van de positief definiete integrale criteria (Mori, 

63), Voor het door ons te hanteren criterium vinden we: 

T /Juldt 
0 

(7.3.6) 

Deze waarde ontstaat door de gekozen normering op T, In dit verband is 

het echter handiger uit te gaan van een proces met een bekende o en de 

vraag te stellen: hoe T te kiezen, opdat de integraal zo klein mogelijk 

is, In dat geval heeft het zin niet op de variabele T maar op de constante 

o te normeren, zodat we hebben 

I o+/T dt 
-o· 

0 

T 
0 (7.3.7) 

De gunstigste waarde voor Tis nu dusT= o of beter T = o+O·tengevolge 

van de voorwaarde T > o, In dit geval is de criteriumwaarde = 1. Het is 

duidelijk dat we bij gegeven o door het loslaten van deze voorwaarde ook 

verder geen verbetering van de integraalwaarde zullen vinden. Immers bij 

de qua graad van de karakteristieke vergelijking aansluitende situatie 
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wordt deze vergelijking: 

z2(z-l) + (K+J)z - K o, T < o < 2 T (7.3.8) 

en hier kunnen we nooit alle drie wortels tegelijk nul maken, zodat de 

geregelde responsie dus niet in eindige tijd op nul is teruggekeerd, 

Dit is ook weer aanschouwelijk te zien (fig, 7.3.2). 

0 T 6 2T 3T 2T.a 4T ST 
Fig. 7. J. 2 BegindeeZ van ge:raegeZdB stapresponsie van proaes met 

houd-air>CJUit en Zooptijd. waa:t'VOO!' T < o < 2T. 

Het eerste monster dat de regeling beinvloedt, is dat op t ; 2T, 

De invloed van dit monster op het uitgangssignaal treedt op ten tijde 

t 2T + o. In die tijd is er op t = 3T een monsterwaarde geweest, die op 

t 3T + o, hoe dan ook een verandering aan de uitgang zal teweegbrengen. 

Men kan dus niet meer een eenvoudige "dead beat response" vinden die bij

voorbeeld voor t = 2T + o nul wordt en blijft. Bepaalt men de criterium

waarde, dan heeft men dus minstens een bijdrage tot de integraal totdat 

de invloed van het eerste van nul verschillende monster merkbaar wordt. 

Men heeft dus: 

I 2T+o 
> - J dt -

0 0 
> 1 

De criteriumwaarde is dus altijd grote~ dan in het vorige geval, 

Deze beschouwingen kan men uitbreiden tot grotere waarden voor d. 

Door het toenemende aantal wortels wordt het dan steeds moeilijker zuiver 

algebraisch nog iets te zeggen over bet gedrag van de responsie in bet 

tijddomein, We zijn dan praktisch geheel aangewezen op simulatie. 

De resultaten hiervan zijn uitgezet in fig. 7.3.3. Alvorens we de yoor 

de praktijk belangrijke normering op o bekijken, zij~ in deze figuur al

lereerst de grootl1eden alle genormeerd op T. Horizontaal is uitgezet ~ 
op logaritmische schaal, verticaal de criteriumwaarde ~T • ~ Zluldt even

eens op logaritmische schaal. 

Daar de tijdconstanten bij dit proces nul zijn, z~Jn alle signalen in 

de keten blokvormig van aard zoals bijvoorbeeld bij benadering blijkt in 

fig. 8.3.3 bij een proces met een zeer kleine tijdconstante. 
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4 

2 

0 
y----~~> 

14~1------~t--------~------~2~------~~..----~--._8 

Fig. 7. J. 3 Inv~oed van de Zooptijd op de optimaZe eriteriwrMaarde 
bij een Zooptijdproaes, geregeZd met PI-regeZaar. 

Bij vaste 0 is dan de lengte van elk blok evenredig met T, dus ook 

/iuldt evenredig met T binnen elk gebied dT < 6 ~ (d+I)T. Bij normering 
0 
op T is dus binnen zo'n gebied de criteriumwaarde constant. Bij gehele 

waarden voor % treden sprongen op in de criteriumwaarde. Bij toenemende 

d, d.w.z. bij toenemende 6 en constante T zien we de criteriumwaarde sterk 

toenemen, Deze f;rafiek geeft de resultaten weer, zoals ze direct gemeten 

zijn en client vooral om het discontinue karakter- nader toe te lichten. 

!1eer inzicht in de kwaliteit van de regeling geeft fig. 7 .3.4. 

Hier is~ uitgezet en is het criterium genormeerd op o. Deze figuur kun

nen we uit de vorige afleiden. We denken nu aan een vaste 6 en variabele 

T. De horizontale delen van de vorige grafiek gaan nu over in schuine 

lijnstukken. Er treden sprongen op bij waarden 1 = ~· 
Aan de rechterzijde van deze punten vertoont de grafiek minima, waarvan 

het minimum bij 1 I + 0 een absoluut minimum is en de overige relatie

ve minima zijn, Het absolute minimum en de punten rechts hiervan gelden 

voor de besproken dead beat situaties waarvan 1 = I de gunstigste is. We 
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Fig. ? • J, 4 InvZoed van de monstG)rtijd op de optimaZe 
c:ri teriW~T~Uaarde. 

zien dus, dat voor een stapstoring die op t = 0 optreedt, terwijl de be

monsteringen op t = 0 beginnen (t = nT), de regeling volgens het aangeleg

de criterium voor bepaalde waarden van de monsterperiode T beter is dan 

in het continue geval, We spreken in dit verband wel van dynamisch voor

deel van intermitterende systemen. life zullen zien, dat dit voordeel ech

ter betrekkelijk is, 

7.4 De invloed van het tijdstip waarop de storing optreedt. 

We gaan weer uit van dezelfde storing en hetzelfde systeem, kiezen een 

vaste monsterperiode Ten stellen de regelaarparameters.optimaal in als 

in 7.3. Tot nu toe hebben we verondersteld, dat 'de ingangsstap optreedt 

op t = 0, terwijl de bemonsteringen op tijdstippen t = nT vallen, Bij 

een situatie in de praktijk weet men echter meestal niet, wanneer de sto

ring optreedt. Bij continue systemen vormt dit geen extra probleem: zodra 

de storing. aan de uitgang van het proces merkbaar wordt, grijpt de rege-

laar in. intermitterende systemen daarentegen grijpt de regelaar ech-

ter pas in wanneer bij het eerstvolgende monster blijkt, dat het effect 



van de storing aan de uitgang van het proces is verschenen. Vanaf dit tijd

stip kan de regelaar proberen de invloed van de storing optimaal veg te 

regelen, maar het effect van de storing kan aan de uitgang nog slechts kort 

of reeds geruime tijd aanwezig zijn, al naargelang het tijdstip van optre

den van de storing aan de ingang van het proces. De bijdrage tot de crite

riumintegraal over deze tijd is dus variabel, maar onafhankelijk van de in

stelling van de regelaar. We zullen dit probleem wat meer kwantitatief aan

pakken. Stel dat de monsters blijven vallen op t = nT; dit is ook vereist 

wil men bij de berekening van de z-getransformeerde van een signaal de be

kende eenvoudige formulering behouden. Stel eerst, dat de stap optreedt op 

t = 0, zoals voorheen. Op t = o verschijnt de stap aan de uitgang (zie fig. 

7.4.1). 

Fig. ?.4.7 Begingedeelte van stap~sponsie van looptijdproaes. 

Op t (d+I)T valt het eerste significante monster. Door optreden van de 

stap aan de ingang op een ander tijdstip van de monstercyclus kan de cri

teriumwaarde afnemen, nl. als de stap later komt en wel ten hoogste 

(d+I)T-o. De ongenormeerde integraal neemt dan af met (d+I)T-o. De cri

teriumwaarde kan ook toenemen, nl. als de stap eerder komt en wel ten 

hoogste o- dT, De ongenormeerde integraal neemt dan toe met o - dT, Bij 

nog verdere verlating resp. vervroeging van optreden van de stap, komt 

men wegens de periodiciteit van het bemonsteren in reeds bekende situa

ties terecht. De optimale instellingen van de regelaarparameters zijn in 

dit eenvoudige geval onafhankelijk van het tijdstip van optreden van de 

stap, omdat afgezien van het variabele ongeregelde deel der responsie in 

het begin de te optimaliseren responsie hetzelfde is, 

Bij normering op T blijkt de afname ten hoogste d + I - t te bedragen en 
0 

de toename ten hoogste T- d. 

Bij notmering op o is deze afname ten hoogste (d+J)i- I, de toename 
T 

I - d 6 . 
Er blijkt dus bij elke ~ verhouding een maximale en minimale waarde voor 

het criterium te zijn (Koppel, 52; Hosler, 64, 65). Deze zijn in de fi

guren 7.4.2 en 7.4.3 aangegeven. De gestreepte lijnen geven deze maxima-
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Fig. 7.4. 2 OptimaZe ariteriwnwaarde met spreiding, ontstaan door 
varierend tijdstip van optreden van de storing; 
invZoed van o. 

2 i 
4>o 

0,5 

0,5 1,0 1,5 
Fig. 7.4.3 OptimaZe ariteriwnwaarde met spreiding, ontstaan door 

varierend tijdstip van optreden van de storing; 
invZoed van T. In de figuur zijn de maximaZe, de minimaZe 
en de gemiddeZde waarde aangegeven. 
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le en minimale waarde aan, de getrokken lijn de reeds bekende criterium

waarde bij de stap, die op t = 0 optreedt. 

In plaats van een enkele criteriumwaarae bij vaste ~ is er nu steeds een 

gehele band van waarden, De gemiddelde waarden in deze band zijn aangege

ven door een streep-stippellijn. Hieraan moeten we meestal meer waarde 

hechten dan aan de getrokken lijn. Zoals blijkt, is het dynamisch voor

deel nu duidelijk minder, De gunstigste situatie ligt bovendien niet meer 

bij T = o+O, maar bij T = !o+O, Belangrijker is, dat de spreiding tussen 

maximale en minimale waarde naar nul nadert, naarmate sneller bemonsterd 

wordt. De verklaring is duidelijk: op welk tijdstip de storing ook valt, 

het duurt niet lang voordat er bemonsterd wordt; het verschil tussen een 

gunstig en een ongunstig tijdstip van optreden van een stap wordt rela

tief steeds geringer, Tenslotte kan men nog opmerken, dat als men steeds 

het ongunstigste tijdstip van optreden als maatgevend neemt en dus de bo

venste curve beschouwt, het minimum hiervan bij l = 0 ligt, dus bij het 
0 

continue regelsysteem, 

We zien dus aan een eenvoudig voorbeeld toegelicht dat de kwestie van 

dynamisch voordeel gecompliceerder is dan wel eens beweerd wordt en dat 
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Fig. 7.4.4 Optimate regetaarinstettingen bij een Looptijdproaes 
gerege~d met PI-regeZaar •. 



er bij kritische beschouwing niet veel van dit dynamisch voordeel over

blijft, 

De optimale instellingen van de parameters K en J van de regelaar, zijn 

uitgezet in fig. 7.4.4. We zien dat bij toenemende f de proportionele 

actie toeneemt van 0 tot ca. 0,4, terwijl de integrerende actie daalt van 

I naar zeer kleine waarden. Hierop komen we nog terug in 8.4. 

Over de optimale regeling van een looptijdproces, dat gestoord wordt door 

een stap aan de ingang en intermitterend geregeld met een PI-regelaar, kun

nen we samenvattend het volgende opmerken: 

Het is mogelijk, door de monsterperiode T juist iets grater te nemen dan 

de looptijd o, een "dead beat response" te verkrijgen met .een uitsluitend 

integrerende regelaar. Hierbij blijkt ook de waarde van het criterium 

~.s - i Zluldt minimaal en gelijk aan een te zijn. 

Vergroting van T geeft behoud van de "dead beat", maar evenredige toename 

van ~ 6 te zien. Verkleining van T geeft als 6 dT is (d geheel) partiele 

minima van <j> 0, die in waarde toenemen als d grater wordt, In het continue 

geval (T 0) is <j> 0 ~ 1,5. Bij toenemende d moet de toe te passen propor

tionele regelactie toenemen, de integrerende regelactie afnemen, De situ

atie waarbij T ~ 6 is, lijkt dus gunstig,·Als de stapstoring echter op een 

willekeurig tijdstip kan optreden t,o,v. de monstertijdstippen, is het zin

vol een gemiddelde waarde van <j> 0 te bepalen en tevens de ongunstigste situ

atie te bekijken. Men komt dan tot de conclusie, dat van het dynamisch voor

deel van het bemonsterde systeem in de praktijk weinig overblijft, 

7.5 De invloed van de tijdconstanten bij processen zonder looptijd. 

Ue zullen nude invloed beschouwen van de tijdconstanten -r 1 en t 2 op de 

optimale installing van de regelacties K en J en op de grootte van de cri

teriumintegraal, We houden hierbij Ten o constant, We zullen hiervan een 

aantal bijzondere gevallen bekijken en daarbij uitgaan van de eenvoudigste 

situatie, die in aanmerking komt, nl. die waarbij o = 0; T I 0 is, We kie

zen deze situatie als eerste, omdat hij illustratief is voor een aantal 

handelwijzen, die we ook elders zullen toepassen. De overdrachtsfuncties 
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van de processen hepben hier een eenvoudige vorm, We zien voorlopig af van 

de invloed van het tijdstip vatt de storing door ervan uit te gaan dat sto

ring en monsterreeks beiden op t = 0 beginnen. Er wordt genormeerd op T. 

In de figuren 7,5.1• 7.5.2 en 7.5.3 zijn de diagrammen getekend, waarbij 
'I '2 langs de assen de verhoudingen T en T uitgezet zijn. Bij verschillende 

combinaties van deze grootheden zijn de optimale regelaarinstellingen 

bepaald en de daarbij behorende criteriumintegralen. In fig. 7.5.1 zijn 

lijnen met gelijke optimale criteriumwaarden aar.gegeven, in fig. 7 ,5.2 

lijnen met gelijke optimale waarden van de integrerende en in fig. 7.5.3 

lijnen met gelijke optimale waarden van de proportionele regelaarparameter. 

100.------r----r-r-7'7"-r----. 

~r 

0,1 

Fig.?,5,7 
Diagram met Zijnen van ge-
Zijke optimaZe ariterium
waarden voor proaessen met o = 0. 

100.-------------. 

~ 
10"", ------

0.1 

K•O,l 3 

O,Dl L-----l'----L.....a---JL...--L-..J.......J Fig. 
0,01 0.1 10 -=--100 

't:~, 
T 
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Fig. 7.5.2 
Diagram met Zijnen van geZijke 
optimaZe waarden van de inte
grerende aatie voor proaessen 
met o o. 

7,5,3 Diagram met Zijnen van'ge
Zijke optimaZe waarden van 
de proportioneZe aatie voor 
proaessen met o 0. 



De gelijkenis tussen fig. 7 ,5,I en fig, .7 .5.2 is opvallend. Echter stijgt 

J waar ~T daalt en omgekeerd. Dit is niet zo verwonderlijk, In (3,8) heb

ben we afgeleid 

l: u 
n=O n 

I 
- 1 {7 .5.1) 

Dit geldt algemeen,dus niet slechts voor het specifieke geval o • 0, 

Het criterium iluldt is hiermede verwant. vooral als de responsie voor 
0 

het grootste deel hoven de as ligt, Bij de metingen blijkt nu. dat bij de 

optimale installing inderdaad de posftieve delen van de responsie veel 

grater zijn dan de negatieve delen. mede doordat elke responsie begint 

met een ongeregeld aanloopstuk dat positief is. Dit verschijnsel wordt 

duidelijk geHlustreerd door de afbeeldingen van optimale responsies. die 

we in hoofdstuk 8 hebben opgenomen, bijvoorbeeld in de figuren 8,3,3. 

8.3.4, 8.3.6. 8.5.4 en 8,5,7. 

Blijkbaar is dus: 

cj>T T /luldt 
0 

; I 
'T /udt 

0 1 

Evenzo is: 

T 
1' cj>T 

; T I 
1''1 

Als we ter verificatie voor de geoptimaliseerde responsie bepalen 

I "' I "' 
J.<j>T "' J.T /luldt, resp. J 0 ~0 • J 0 '1' /lu!dt 

0 0 

(7.5.2) 

(7.5.3) 

vinden we getalwaarden die iets groter dan I zijn, In figuur 7,5,4 zijn 
T ter illustratie voor respectievelijk de vlakken 0 = oo; 1; !; 0 de waarden 

van J.cf>T of J 0.4> 0 uitgezet. 

Hierbij moeten we bedenken dat de onnauwkeurigheid van deze opgaven min

stens 10% is, o,a. door de discrete instelmogelijkheden ( in stappen van 

ldB) van bet snelle analogon. 

Met de bovengenoemde wetmatigheid hangt dus de ve~1antscbap tussen het cri

teriumdiagram en bet I-actie-diagram samen, In 8,3 komen we op deze proble

matiek uitvoeriger terug. 

Terugkerend tot de bespreking van de invloed van T1 en T2 bij 6 • 0 valt op 

dat bet optimale P-actie-diagram een geheel ander beeld vertoont (fig.7.5.3). 
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Fig. '1. 15. 4 De tuaarden van J4> in veroschiZ lende pun ten in de 
ruimte. 

1.1 

1.2 

Hier ziet men dat in het ideale dead-beat geval de P-actie nagenoeg ontbreekt 

maar bij stijgende r 1 en/of r 2 steeds toeneemt en wel in stroken die hoofdza

kelijk bepaald worden door de grootste tijdconstante 'z· 

We zullen de drie diagrammen in fig. 7.5.1, 7,5,2 en 7.5.3 nu wat nader 

analyseren. In grate lijnen zijn er drie gebieden in aan te geven: 
T I r 2 

a. Het gebied links onder , waarvoor T < I en T < I. 

b. Het gebied aan weerszijden hiervan en van de hoofddiagonaal, waarvoor 
rz '2 'J 

geldt T > en T > T' 
c. Een smalle strook random de hoofddiagonaal, waarvoor geldt: 

r I - '2 
1 < T = F' 

ri 'z 
In het gebied waar T < en T < I is, is de invloed van de tijdconstan-

ten blijkbaar nog gering. De situatie lijkt oR.de ideale toestand van 
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dead-beat responsie. De criteriumintegraal ~ jjuldt ligt hier dicht bij 
0 

I. J ligt in dit gebied aanvankelijk ook nog dicht bij l. K neemt snel 

toe met stijgende r
1 

en r
2

• Naarmate deze nl. groter worden neemt de am

plitude van de responsie af: de delen van de responsie binnen elke peri

ode T komen als het ware'moeilijker op gang. De regeling daarentegen wordt 

moeilijker naarmate we verder van de voor de regeling gemakkelijke dead

beat-situatie kom~n. De responsie duurt dan langer, Beide effecten hou

den elkaar in dit gebied ongeveer in evenwicht, maar de P-actie moet nier

bij al flink toenemen, nl. van 0 tot ca. I. 
'2 1 1 T2 

In het gebied waar I < T en T < T geldt, zien we een stijging van de 

optimale regelaarparameters en een daling van de criteriumintegralen, 

naarmate we verder van de diagonaal verwijderd zijn, d.w.z. naarmate T2 
groter wordt. Op den duur domineert 1 2 zozeer dat men in het interval van 

0 tot T de responsie kan schrijven als 

u(t) I - e 

-.!. 
t = T 
2 

De waarde die deze responsie heeft bereikt op t 

u(T) 

(7.5.4) 

T is: 

(7.5.5) 

Tz 
Door nu bij varierende, maar grote, T de regelaarinstellingen recht even-

. '2 . 
red1g met T te maken, is het uitgangssignaal van de regelaar ten tijde 

t = T onafhankelijk van ; 2 • Ret ingangssignaal voor het proces blijft bij 

varierende ; 2 daardoor ook constant, terwijl het uitgangssignaal u(t) van 

het proces varieert als 1-. Eenzelfde redenering is te herhalen in de vol-
't . 

gende intervallen, Door d~ grootste tijdconstante zeer groot te laten wor-

den en de regelaarparameters evenredig hiermee in te stellen, verkrijgt 
Tz 

men gelijkvormige responsies. Zou men de stapstoring evenredig met T in 

grootte laten toenemen, dan zou men zelfs congruente responsies verkrijgen. 

De criteriumintegraal voor de eenheidsstapstoring is dus omgekeerd even

redig met ; 2 • Dit geldt ook voor de optimale instelling: 

00 

<I>T ~ /luldt 
0 

cT 

~ 
(7 .5.6) 

De waarde van c kunnen we vinden door uit te zetten: 

c 
T oo 

~ /luldt 
T o 
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Dit is in een aantal gevallen gebeurd. Het blijkt inderdaad dat voor 

•2~ de grootheid c naar een constante waarde nadert, die afhankelijk 

is van de overige tijdgrootheden in het systeem, in dit geval alleen de 

andere tijdconstante • 1• Zie fig. 7.5.5. 

100 

0,1 

-. 
0,010,1 10 

Fig. 7. 5. 5 Bet ged:roiJ van de ariteroiumwaa:rode bij proaessen met 
een zeer grote tijdaonstante. 

- . . '1 - '2 
In het derde en laatste geb1ed, waar1n I < r- ~ r-• d.w.z. in de strook 

om de hoofddiagonaal zien we een criteriumwaarde die niet afneemt, doch 

integendeel eerst enigszins groter wordt en dan nagenoeg constant blijft 

of slechts weinig toeneemt naarmate de tijdconstanten groter worden. Het 

gedrag van de optimale I-actie is hiermee in overeenstemming. De P-actie 

neemt bij groter wordende 'I 2 toe. Op den duur worden de tijdconstanten 
• zoveei groter dan de andere tijdgrootheden in het systeem (in dit geval 

aileen de monstertijd) dat men bij gelijke tijdconstanten_ 'I 2 ~Tin het 
• interval 0 < t < T de responsie kan schrijven als: 

t 
t ~'T - t t t 2 

u(t) .. I - {I +-f) e = I - (I-tt)( I - T' + ::2· ..• ) 
2< 

(7 .5. 7) 

De waarde op t' = T is: 

u(T) (7.5.8) 
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2 Deze is amgekeerd evenredig met 1 Men zou nu kunnen proberen op analoge 

gronden als in bet vorige· gebied, bij grater wordende 1 de regelaarinstel

lingen recbt evenredig met 1
2 te laten toenemen. Het uitgangssignaal van 

de regelaar ten tijde t • T wordt dan onafbankelijk van T; bet ingangs

signaal voor bet proces dus ook, Men zou nu kunnen verwacbten, dat men 

weer geiijkvormige responsies krijgt. De criteriumintegraal en dus ook 

bet optimum biervan zouden dan voor grote T amgekeerd evenredig met 1
2 

zijn en dus afnemen, Daar we ecbter eerst een licbte toeneming vinden en 

pas voor nog gratere waarde van f (buiten de figuur vallende) een afname 

van de criteriumwaarde, moet er een ander effect zijn, dat in tegengestel

de ricbting werkt. 

Omdat we bier met een tweede orde-systeem te doen bebben, wordt ap ieder 

tijdstip t • nT, bij bet begin van bet nieuwe interval, niet aileen de 

waarde u(nT) maar ook de waarde u(nT) gebandbaafd. De responsie in elk 

volgend interval wil als bet ware de responsie in bet varige interval meer 

voartzetten dan in bet geval van het eerste-orde systeem. Bij grater war

dende waarde van 1 is ten tijde t • T de aanvankelijke respansie op de in

gangsstap steeds minder voltooid. In steeds meer intervallen bemerkt men 

dus de invloed van de responsie in bet eerste interval. Dit geldt evenzo 

voor de responsies in volgende intervallen. De totale responsie duurt dus 

langer bij grater wordende 1, Het effect van de kleinere amplitudewaarden 

bij toenemende 1 wordt biermede teniet gedaan, Bij nog verder stijgende 
1 . . 

waarden van T"'~nt de afname van de ampl~tude bet t,o.v. de langer durende 

responsie en wardt de criteriumwaarde kleiner, maar t.g.v. de lange respan

sieduur is de regeling slecht te noemen, 

De optimale regeling van een 2e orde-proces zonder loaptijd, dat gestoord 

wardt met een stap aan de ingang en intermitterend geregeld met een PI-re

gelaar, kunnen we als volgt samenvatten: Bij kleine waarden van de tijdcon

stanten Tl en 1 2 lijkt de regeling op de eenv6udige "dead-beat"-regeling 

van de vorige paragraaf. De waarde van J ligt in de buurt van 1, K is nog 

praktiscb 0, De criteriumwaarde is ongeveer 1. Bij taename van een der 

tijdconstanten blijkt de regeling beter te worden door P-actie toe te voe

gen. Op den duur gaan beide regelacties evenredig met deze tijdconstante 

toenemen en de criteriumwaarde afnemen. Bij toename van beide tijdconstan

ten 1
1 

en 1
2 

wordt de kwaliteit van de regeling slecbter. Na een aanvanke-

lijke stijging van de criteriumwaarde, daalt deze weliswaar bij sterkere 
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toename van r
1 

en r 2, maar de duur van de responsie neemt daarbij -~terk 

toe. K stijgt en J eveneens na een aanvankelijke daling. In alle gevallen 

blijkt de optimale responsie praktisch geheel positief te zijn. Tengevolge · 

van deze wetmatigheid is de criteriumwaarde ongeveer gelijk aan de reciproke 

waarde van de integrerende regelaarparameter J. 

7,6 De invloed van de tijaconstanten bij continu geregelde processen 

met looptijd, 

In 7.5 hebben we voornamelijk de r-invloed besproken ln het geval o = 0, 

Als tegenhanger zullen we nu allereerst bespreken het geval T = 0. We heb

ben nu dus processen met looptijd, die geregeld worden met de conventione

le continue PI-regelaar, 

Diagram van gelijke optimaZe 
criteriumwaarden bij aontinu 
geregeZde proaessen. 

100...-------------. 

~i 
10 

K· 0,5 3 10 

0,01 !-:---:-':-'---__._ ....... ~__._--:-! Fig • 
0,01 0,1 10 ---100 

i-
94 

Diagram van geZijke optimaZe 
waarden van de integrerende 
aatie bij aontinu geregeZde 
processen. 

7,6,3 Diagram van geZijke opti
maZe waarden van de propor
tioneZe aatie bij continu 
geregeZde proaessen. 



De figuren 7.6.1, 7,6,2 en 7,6,3 zijn diagrammen, waarbij weals assen 
· '1 '2 

hebben genomen de verhoudingen 1i en c; en waarbij achtereenvolgens de op-

timale criteriumwaarde, I-actie en P-actie zijn uitgezet, Deze figuren zijn 

te vergelijken met fig, 7,5,1, 7.5,2 en 7,5,3, 

Er valt nu direct een grate vormgelijkenis op tussen beide groepen, Ook de 

genoemde gebieden uit fig. 7,5,1 vinden we weer terug in fig. 7,6,1, Blijk

baar is de invloed van een looptijd verwant aan de invloed van bemonstering. 

Ook het gedrag van 1-actie en P-actie bij de optimale instelling voldoet in 

grote lijnen aan hetzelfde patroon als bij het geval o = 0: Zoals al opge

merkt is in 7.5 is ook weer J 0¢0 ~ I (zie fig, 7,5,4), 

De optimale regeling van een 2e orde-proces met looptijd, dat gestoord 

wordt met een stap aan de ingang en continu geregeld met een PI-regelaar, 

kunnen we ala volgt samenvatten: 

Bij kleine waarden van de tijdconstanten -r 1 en -r 2 heeft men een proces 

met overwegend looptijd. De toe te passen P-actie is gering (K < 0,5). en 

neemt af bij afnemende -r 1 en -r2 • De integrerende parameter heeft hier een 

vrijwel constante 'vaarde J 0 0,7 en de criteriumwaarde is 4>0 1,5, 

zoals ook gevonden is door Haalman (27). Bij toename van een der tijdcon

stanten bereikt men een optimale instelling door meer P-actie toe te voe

gen en op den duur beide acties nagenoeg evenredig met de grootste tijd

constante te laten toenemen. De criteriumwaarde neemt daarbij evenredig 

af. Bij toename van beide tijdconstanten -r 1 en t 2 wordt de kwaliteit van 

de regeling slechter: de responsieduur neemt sterk toe, de regelaarpara

meters K en J stijgen op den duur, 

7.7 De invloed van de tijdconstanten bij intermitterend geregelde 

processen met looetijd, 

Als we nu onze aandacht richten op de gevallen waarbij zowel o als T van 

nul verschillen is het leerzaam eerst eens aandacht te schenken aan de in 

de praktijk veel voorkomende situatie, waarbij o = T: de looptijd en de 

monstertijd zijn dan gelijk (Barnes, 3). De normering is geschied op 6 

of T, wat nu op hetzelfde neerkomt. We zien hetzelfde beeld met dezelfde 

soort gebieden als in de vorige situaties (zie , 7.7.1, ·7.7.2 en 7.7.3). 

Hieruit blijkt dat het gedrag van 4>, J en K bij verschillende waarden voor 
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T1 en T2, afgezien van een factor, bepalend voor de verhouding i• nagenoeg 

hetzelfde is. We kunnen dus min of meer de T,o-invloed scheiden van die 

van T1 en T2• Dit zal in de volgende paragraaf eens te meer blijken. 

0,01 J•0.4 
10 100 0,01 01 

11. .. Fig. ?.?. 7 5 
Diagram van ge lijke optimale 
ariteriumwaarden bi;j proaes
sen, geregeld met een PI-re
gelaar waarbij T = o, 

100r--------------, 

'tt i 
6 

lOr-----

0,1 
Fig. 

O.D1 K•0.2 
0.01 0,1 10-=-- 100 !1. . 

5 

Fig. ?,?,2 

Diagram· van geli;jke opti
male waarden van de inte
grerende aatie bij proaes
sen~ geregeld met een PI
rege laar waarbij T = ll. 

?.?.3 Diagram van gelijke optimale 
waarden van de proportionele 
aatie bij proaessen, geregeld 
met een PI-regelaar waarbij 
T = o, 

Vergelijken we nu eens fig. 7,7,1 met fig. 7,5,1. ~Je hebben de criterium

diagrammen met alle grootheden genormeerd opT, terwijl o =Tin fig.7.7,1 

en o = 0 in fig. 7.5.1. Delen we voor een aantal punten de criteriumwaar-

den van 7.5.1 door de overeenkomstige van fig. 7.7.1, dan vinden we 

de waarden, zoals aangegeven in fig. 7.7.4. 
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10 

i 
!!. 
T 

1-

0,1 0.4 
0,1 

•0.33 

0,26 
f 

0,32 

0,28. 

0,13 10 
't:z. __.,. 
T 

Fig. 7.7.4 CritePiumwaarde bij 
o = 0 uitgedrukt in die 
bij o = T. 

10 

i 
!1. 
T 

11--

0.1 0.6 
0,1. 

•0.67 

_0,74 
1 

0,68 

0,72. 

0,87 10 
't:z. ___.,. 
T 

Fig. 7.7.5 Relatieve ajname van 
de ariteriumwaarde alB 
6 afneemt van T naar 0. 

Deze getallen geven aan tot welke fractie de criteriumwaarde daalt als we 

de looptijd laten afnemen van o = T naar o = 0, De relatieve vermindering, 

die wordt gegeven door deze fracties van I af te trekken, is uitgezet in 

fig. 7.7.5. De getallen geven aan hoeveel de kwaliteit van de regeling 

verb&Ert als we de looptijd laten afnemen van 6 = T tot o = 0, 

Vervolgens vergelijken we fig. 7.7,1 met fig, 7.6,1, In deze beide figu

ren zijn aile grootheden uitgedrukt in o, terwijl T = 6 in fig. 7.7.1 en 

T = 0 in fig. 7.6.1. Delen we weer overeenkomstige criteriumwaarden op 

elkaar, dan krijgen we fig. 7.7.6. 

lOr---------------~ i 0,67 

~ 
6 

0.1 0.67 
0,1 

•0.72 

.. 0.62 0.48 
*____.. 10 

Fig~ 7.7.6 Criteriumwaarde bij 
T = 0, uitgedrukt in'die 
bij T = 6. 

f 0,33 

't1 
6 

0,334 

0.1 0.33 
0,1 

... 0.38 
1 

0.5 
..!l... ____.,. 10 
6 

Fig. 7.7.7 Relatieve ajname van 
de ariteriumwaarde alB 
T afneemt van 6 naar 0. 
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De getallen in deze figuur geven de fractie aan waartoe de criteriumwaar-

de vermindert als we de monstertijd laten afnemen van T 8 tot T = 0. 

In fig. 7,7.7 staan weer d'e complementaire getallen, die de verbetering 

in de regeling aangeven als we de monstertijd laten afnemen van T = o 
tot T = 0. 

Vergelijken we tenslotte de getallen in fig, 7.7.5 en fig. 7.7.7, dan 

blijken de eerste ongeveer tweemaal zo groot te zijn als de laatste, 

Door vamiit de situatie 6 = T de looptijd te verminderen, bereikt men dus 

een twee keer zo grote verbetering in regelkwaliteit als door vanuit de

zelfde situatie de monstertijd te verminderen. De invloed van looptijd 

en monstertijd op de regeling is kwalitatief dus van gelijke aard, maar 

de looptijd heeft kwantitatief dubbele invloed. Dit is begrijpelijk als 

we bedenken dat het bemonsteren van een responsie gevolgd door houd-actie 

enigszins lijkt op een verschuiving van de oorspronkelijke responsie over 

een tijd !T (zie fig, 7.7.8), Op dit verschijnsel is ook door anderen ge

wezen (Gordon, 18; Vander Grinten, 25). 

...-

2T -tT 3T tT 4T 

Fig. 7.7.8 Responsie na monsternemer en houd-airauit~ vergeleken 

met de een tijd { vertraagde oorspronkeZijke responsie. 

Over de intermitterende regeling van een 2e-orde-proces met looptijd, ge

stoord met een stap aan de ingang, kunnen we het volgende opmerken: be

kijkeri we eens de situatie waarbij looptijd en monsterperiode aan elkaar 

gelijk zijn: o = T, dan zien we dat de invloed van de tijdconstanten ge

lijksoortig is als in de situaties met alleen T of alleen o, In de dia

grammen treden dezelfde drie gebieden op. D~ardoor is het mogelijk de drie 

situaties, nl. o = 0, T = 0 en o = T onderling te vergelijken. Doen we dit 
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voor de situatie waarin 6 T met die waarin 6 = 0 bij een aantal proces-
T '2 

sen, waarbij de verhoudingen enl' dezelfde zijn, dan blijkt verbete-

ring in de kwaliteit van de regeling bij afname van 6, Evenzo geeft verge

lijking van de situaties T = o en T = 0 bij dezelfde processen de verbe

tering in de kwaliteit van de regeling bij afname van T, Daarbij blijkt 

de invloed van o op de criteriumwaarde ongeveer tweemaal zo groat te zijn 

als de invloed van T. 

7.8 De invloed van looptiid en monsterperiode bij processen met tijd

constanten. 

In 7,3 hebben we de invloed bekeken van looptijd en monstertijd op de in

termitterende regeling van een proces met alleen looptijd. In deze para

graaf zullen we deze beschouwingen uitbreiden tot een aantal processen, 

die ook tijdconstanten bezitten, 

We bekijken eerst de invloed van de looptijd, Daartoe nemen we een viertal 

processen met achtereenvolgens: 

'z 
T 

'I 
0,1 T 

'! 'z 
T T 
'I 'z 
T T 10 

Bij deze processen is de optimale criteriumwaarde ~T = ~ 11uldt uitgezet 

als fu~ctie van 6/T in de diagrammen in fig, 7,8.1, terwijl men in fig. 

7.8.2 en fig. 7.8.3 de optimale regelaarinstellingen vindt. Deze figuren 

zijn tc vergelijken met fig, 7.3.3 en 7,4,4. 
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1 o o.---:------=;:--;=----, 
<P·t/lul dt V=:Y=0,1 

10 

0
•
1 

0,01 0,1 ~ 10 

0,1 ~ .10 

.Q. 10 
T 

100.----:---=-=-......_, 
q>·f/lul dt ¥=¥-=10 

0,10,01 0,1 ~ 10 

Fig. 7. B. 1 Invloed van de Zooptijd op de optimale CYPitePiumwaa:r'de 
bij een viertaZ proaessen. 
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100 J 
¥=V.=0.1 

100,...--------=----. 
J V.=0.1 

lf-=1 
10 

0
'
1

0,01 

100r-------=--=-----. 
J ~="¥-=1 

100r--------:::--..----. 
J !f-=~=10 

10 

0
'
1
0,01 0,1 

0'
1
0,01 0,1 

Fig. ?.8.2 InvZoed van de Zooptijd op de optimate waarde van de 
integrerende aatie. 
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mo.----------
~=0,1 K 
1?.-1 T-

10 10 

0
'
1 

0,01 0
·
1

o.01 0,1 

102 

100r--------=--=----. 
¥=¥·10 

K 

~ 10 

Fig. 7.8.3 Invloed van de Zooptijd op d; 
proportioneZe aatie. 

0.1 ~ 10 

waar>de van de 



Vervolgens bekijken we de invloed van de monstertijd bij een viertal pro

cessen met achtereenvolgens: 

T] 
T 
TJ 
T 
TJ 
T 
TJ 
T 

T2 
T 

0,1 

T2 
T 
'2 
T 

o, l 

'2 
T 

10 

Van deze processen zijn in • 7.8.4, 7.8.5 en 7.8.6 de optimale criteri-

umwaarde ~0 ~ i1 luldt en de bijbehorende regelaarinstellingen uitgezet 
QT 

als functie van5. 
0 Als integrerende actie is nu niet uitgezet J, maar J 0 = TJ. Uit deze dia-

grammen blijkt de invloed van de monsterperiode T. Er is hierbij afgezien 

van het probleem van het variabele tijdstip waarop de storing kan .op.treden. 

De storing laten we hier optreden op t • 0 terwijl de monstertijdstippen 

op t • nT vallen. 

Tussen de meetpunten, die in de diagrammen zijn aangegeven, zijn de ~urven 

door interpolatie verkregen; er is dus afgezien van kleinere fluctuaties 

tengevolge van de discreet veranderende waarde van d. Deze schommelingen 

zijn inderdaad niet zo groat en niet discontinu tengevolge van de afron

dende eigenschappen van de tijdconstanten, 
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10 

0
•
1 

0,01 

10 

OJ 0,01 

0,1 ! 10 

I 10 
6 

100 1 " cl>=aJ IUidt 

0,1 1 ~ 10 

100 1./i cp .. 61 luldt ~=t=10 

a 10 

Fig. ?.8.4 InvZoed van de monstertijd op de optimaZe ariteriumwaarde 
bij een viertaZ proaessen. 
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100 J
6 t5 =!·0,1 

10 

O,t 0,01 

100 !]__tl =1 J6 6-6 

10 

0
•
1 

0.01 10 

too J
6 

10 

0
'
1

0.01 0,1 

100 
J6 

10 

J 

0,1 

'%=0.1 

~=1 

T 10 6 

1-~=10 

~ 
i 10 

Fig. 7. B. 5 Invloed van de monstertijd op de optimaZe «>aarde van de 
integ~~nde actie. 
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1QQr---------
K !1-'!2..-o1 6- 6- ' 1 

10r-

11-

0.1 I ~ 
0,01 0,1 I 10 6 

100 
K t1 -'!1..-1 6-6-

10 

lOOr----------
l-=0.1 K 

10 

1 

0.1 
o.or 

100 
K 

10 

0,1 

~-1 6-

I 
6 

10 

!1. !2..-10 6·6-

Fig. 7.8.6 Inv~oed van de monstertijd op de optimaZe waarde van de 
proportioneZe aatie. 
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Uit het laatste stel diagrammen (fig, 7.8.4, 7.8.5 en 7,8,6) kan men de 

invloed aflezen van de monsterperiode T, in onze studie een van de belang

rijkste. Uit alle drie diagrammen blijkt een algemene tendens; zowel cri

teriumwaarde als regelaarinstellingen veranderen weinig in het gebied 

0 < T ~ o, 
Voor T > o neemt de criteriumwaarde sterk toe en de P-actie en de I-actie 

af. In het gebied 0 < T < o is geen grote verbetering in criteriumwaarde 

te verkrijgen door verandering van T, zoals ook al bleek uit fig. 7.7.7. 

Het maakt derhalve weinig uit, waar we in dit gebied T kiezen (Liff, 55), 

We kunnen dus T = o kiezen zonder dat de kwaliteit van de regeling veel 

minder wordt. Bovendien is dit kwaliteitsverlies bekend. Nu is het geval 

T o een betrekkelijk eenvoudig geval: de graad van de karakteristieke 

vergelijking is laag en in de coefficH!nten van de karakteristieke verge

lijking treden een aantal simplificaties op, Het is daardoor gemakkelijk 

om voor het geval T = o het systeem optimaal in te stellen op grond van 

overwegingen welke in hoofdstuk 8 nog ter sprake komen, 

Soortgelijke opmerkingen kan men maken over het eerste stel diagrammen 

(fig, 7.8,1, 7,8,2 en 7,8,3). Hieruit is de invloed van de looptijd oaf 

te lezen. De algemene tendens van de andere groep diagrammen is ook hier 

aanwezig: in het gebied 0 < 8 < T veranderen de criteriumwaarden en rege

laarinstellingen niet zo sterk, echter meer dan in de overeenkomstige dia

grammen in fig. 7,8,4 enz, Ook voor 8 > T treden er meer veranderingen op: 

de criteriumwaarde neemt ltier £link toe, de I-actie en de P-actie nemen af, 

In het algemeen demonstreren de diagrammen dat de o-invloed groter is dan 

de T-invloed, zoals we reeds in 7.7 zagen~ 
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HOOFDSTUK 8, 

RESULTATEN VAN HET OPTIMALiSEREN VAN DE CRITERIUUWAARDENj 

THEORETISCHE lNTERPRETATIE. 

8,1 Inleiding. 

We zullen tbans de in boofdstuk 7 fenomenologiscb gevonden resultaten aan 

een nadere analyse onderwerpen. In 3,1 is reeds opgem~rkt, dater een ver

band is tussen de waarde van de criteriumintegralen en de wortels van de 

karakteristieke vergelijking van bet systeem. Het doel van dit boofdstuk 

is dit verband nader te onderzoeken en wetmatigheden af te leiden, die een 

bijdrage kunnen leveren tot de optimalisatie van intermitterende regelsy

stemen. 

Het uitgangspunt bierbij is de reeds genoemde mogelijkbeid van "dead beat 

response" bij intermitterende systemen, die vooral bij systemen met een 

lage graad van de karakteristieke vergelijking een gemakkelijk te vinden 

optimale installing is. Daarom beginnen we met een bespreking van systemen 

met een karakteristieke vergelijking van de rweede graad, gevolgd door die 

van een bogere graad, waarbij we een uitbreiding aan het begrip "dead beat 

response" geven. 

Als voorbeelden ter toelicbting zullen we de regaling bekijken van een aan

tal processen uit de t~ 1 , ~2 , i)-ruimte. In bet bijzonder bebben we de pro

cessen gekozen, die in fig. 8.1.1 zijn aangegeven met de letters A, B, C, 

enz. Naar deze processen zullen we in bet vervolg verwijzen met: proces A, 

proces B, enz. 

8.2 De "dead beat response" als optimale installing van een inter-

mitterend regelsysteem. 

Zoals reeds in 7.3 is opgemerkt, is bet bij een intermitterend systeem zin

vol een installing op "dead beat response" te onderzoeken. Een dergelijke 

installing is een zodanige, dat na een eindig aantal monsterperioden het 

uitgangssignaal exact op de eindwaarde komt en daar blijft, Hiermee cor

respondeert een karakteristieke vergelijking van bet systeem, waarvan de 

wortels alle in de oorsprong van bet z-vlak liggen. Al door de eerste 

auteurs, bijvoorbeeld Oldenbourg (73) is een. dergelijke situatie als het 

"absolute optimum" bescbouwd. Door het gebruik van een regelaar met inte

grerende actie wordt de eindwaarde van bet uitgangssignaal nul. 
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G F 

Fig. 8. 1.1 De driedimensionale prooesruimte met de prooessen die 
in hoofdstuk 8 nader geanaZyseerd zijn. 
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Een "dead beat" instelling houdt dan dus in, dat er slechts gedurende een 

eindig aantal monsterintervallen een bijdrage is tot de criteriumintegra

len, Dit eindige aantal intervallen is niet eenduidig. Bij een gegeven 

proces kan men door verschillende keuze van de cogfficienten van de alge

mene regelaar (I .3.26) "dead beat" instellingen vinden van een verschil

lend aantal intervallen (Bertram, 4). Meestal zal men die keuze maken, 

waarbij het aantal intervallen zo klein mogelijk is. Dit minimum aantal 

is afhankelijk van de orde van het proces (3.4.14), en om het te bereiken, 

moet men de orde van de regelaar bij die van het proces aanpassen. 

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarbij enkele intervallen meer dan 

het minimum aantal vereist of gewenst zijn, Dit is bijvoorbeeld het geval 

als het minimum aantal een instabiele regelaar zou vereisen. Verder ver

binden sommige auteurs aan de "dead beat" instelling additionele eisen, 

bijvoorbeeld dat de "overshoot" of "undershoot" van de responsie zo klein 

mogelijk is (Dorf, 8), of dat tevens een criteriumintegraal zo klein moge

lijk is (Peterka, 78), of dat de gevoeligheid voor variatie in de parame

ters van het proces klein is (Schmidt, 83). Bovendien eist men meestal bij 

systemen, waarbij dit niet vanzelfsprekend is, een responsie die niet ai

leen op de monstertijdstippen zijn eindwaarde handhaaft, maar ook daartus

sen in (Smith, 90; Slaughter, 89). 

Wij zullen voorlopig geen extra eisen stellen, maar nagaan of er gevallen 

zijn, ~,raarin we een "dead beat" instelling met een zo klein mogelijk aan

tal intervallen kunnen vinden met een enkele regelaar van een eenvoudig 

type, zonder gebruik te maken van extra compensatic elementen, waardoor 

soms nog een snellere "dead beat" mogelijk is (Fairfield, 9). 

We mogen daarbij verwachten, dat de waarde van de criteriumintegraal, zo 

deze al niet minimaal is, toch niet veel van de minimale waarde verwijderd 

zal zijn (Pollinger, II), We zullen daarom de bij intermitterende systemen 

unieke "dead beat"" instelling als grondslag voor de optimalisatie van de 

criteriumintegraal nemen. De "dead beat" instelling is hovendien in een

voudige gevallen gemakkelijk te vinden in het tijddomein door van inter

val tot interval het signaal, dat het procesgedeelte ingaa; op een geschik

te manier samen te stellen. Aldus kan men handige algoritroen vinden, die 

zich lenen voor digitale berekening (Pollinger, 10). 

In formule (3.4,14) hebben we voor het zogenaamde procesgedeelte van het 

systeem gevonden: 

HP*(z) 
2 

az + Sz + y 
(8.2.1) 
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Dit procesgedeelte is van de orde d+3. Om tot een "dead beat" instelling 

te komen, moet de regelaar nu ook van de orde d+3 zijn, zoals onder meer 

aangetoond is door Haberstock (28, 29). We hebben bij onze optimalisaties 

meestal de intermitterende PI-regelaar gebruikt uit formule (1.3.22): 

R*(z) (K+J)z - K 
z-1 

Deze is van de eerste orde. Met deze regelaar zullen we dus slechts in 

zeer eenvoudige gevallen een exacte "dead beat response" kunnen bereiken, 

nl. als HP*(z) van de eerste orde is. We zullen hiervan enkele voorbeel

den geven: 

Y22E~::!~_!l Proces A 

We beschouwen het proces uit 7.3 met 'I 'z 0 waarvoor geldt: 

HP*(z) (8.2.2) 

Slechts voor d 0 is dit van de eerste orde: 

HP *(z) 
z 

(8.2.3) 

De algemene formule (7.3.2) wordt in dit geval: 

u*(z) z 
z(z-1) + (K+J)z - K 

(8.2.l~) 

of 

u*(z) z 
2 z + (K+J-I)z - K 

(8.2.5) 

De keuze voor K en J is allereerst beperkt door stabiliteitsoverwegingen. 

De karakteristieke vergelijking 

f(z) z 2 
+ (K + J - l)z - K 0 

heeft twee wortels die binnen of op de eenheidscirkel liggen, ah 

f (0) < I 

f(l) > 0 

f(-1) > 0 

(3.2.6) 

(8.2.7) 

(8.2.8) 
zoals o.a. door Jury (48, 49, 50) aangetoond is·. In ons geval levercn 

deze voorwaarden achtereenvolgens: 
(8.2.9) 

(8.2.10) 

(8.2.11) 
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Tekenen we het stabiliteitsgebied in een parametervlak (Siljak, 87, 88; 

Stojic, 91), met name het (K,J)-vlak (zie fig. 8.2.1), dan is het de drie

hoek begrensd door de assen en de rechte K +~ • I als we ons beperken 2 • 
tot het meest voorkomende geval, dat K > 0 en J > 0 is. 

I 
I 

I 
I 

I Q 
0 

Fig. 8.2. 1 (K,J)-diagrarn met reZatief stabiliteitsgebied, gearaeerd 
aangegeven. 

De "dead beat" instelling wordt gevonden door K en J zo te kiezen, dat de 

twee wortels van de karakteristieke vergelijking nul zijn. Dit wordt be

reikt voor K • O, J =I. 

Dit punt in het (K,J)-vlak geeft tevens de optimale instelling van !luldt 

zoals we in (7.3) hebben gezien. 

We kunnen nu in dit (K,J)-vlak lijnen trekken waarop de absolute waarde 

van de wortel met de grootste absolute waarde constant is (f1itrovic, 62), 

Zoals we gezien hebben wordt de responsie sterk bepaald door de grootste 

wortel(s). 

Wanneer we als eis stellen dat de grootste wortel in absolute waarde ge

lijk aan Pis (0 < P < 1), dan is de meetkundige plaats hiervan in het 

(K,J)-vlak de begrenzing tussen het gebied waar voor de grootste wortel 

z leldt lz I < P en dat waar geldt lz I > P, ofwel tussen de gebieden 

~· <ten~> l (Thoma, 93; Tschauner, 96). 

We bekijken dan als het ware het stabiliteitsprobleem bij een karakteris

tieke vergelijking, waarin ~ a1s variabele.voorkomt, en deze luidt: 

2 
(~) + K + J -

p p 
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p 

0 (8.2.12) 



De voorwaarden zijn nu: 

K P2 > -1 

K + J - K 
> 0 + -2 p p 

I 
K + J - K > 0 - --;;. p 

ofwel met K > o, J > 0: 

of: 

(l - P)K- PJ < -P(I-P) 

(I + p)K + PJ < P(l+P) 

K 
-- > 

- p p 

J + K T"+"P p < 

(8.2.13} 

(8.2.14) 

De begrenzingen behorende bij deze "relatieve stabiliteit" Z~Jn in 

8.2.1 ingetekend voor een bepaalde waarde van pen het bijbehorende ge

bied is gearceerd. Voor p=O trekt dit gebied zich samen in het ene punt 

(K=O, J=l), voor p=l wordt het het gebied binnen de stabiliteitsdriehoek. 

Y£2!2==!~-~~ Proces G. 

Voor het intermitterende 1e orde proces zonder looptijd geldt 

HP*(z} I - b 
-z--:-b 

Voor het uitgangssignaal geldt nu: 

z 1-b 
(1-b)z u*c z) = __ z;;;.-.;-;1:,.-,,__-:z::--....:b:......,...,.. 

l + (K+J)z-K 1-b (z-J)(z-b) + ((K+J)z-K)(l-b) 
z l • z-b 

De karakteristieke vergelijking is hier: 

f(z) (z-l)(z-b) + ((K+J)z- K) (1-b) 

z2 + (CI-b)(K+J) - 1-b) z+b-K(I-b) = 0 

(8.2. 15) 

(8.2.16) 

(8.2.17) 
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De stabiliteitsvoorwaarden zijn bij deze tweedegraadsvergelijking achter

eenvolgens: 

f (0) 

f(l) 

f(-1) 

of na uitwerking: 

-1 < K 

J > 0 

b - K(l-b) < 

(1-b)J > 0 

2(l+b) - 2(1-b)K - (1-b)J > 0 

K +! l+b 
2 < ):."b 

(8.2.18) 

(8,2.19) 

(8.2.20) 

(8,2.21) 

(8,2.22) 

(8.2.23) 

Als we weer uitgaan van K > 0, J > O, is in fig. 8,2.2 het stabiliteits

gebied datgene binnen de rechthoekige driehoek waarvan de rechthoekszij

den de lengte hebben 

K 
m 

l+b 
):."b 

2~ 
1-b 

(8.2.24) 

(8,2,25) 

Fig. 8.2.2 Bet stabiliteitsgebied van een eerste-ordeproees in 
het (K,J)-diagram. 

We kunnen nu gereduceerde grootheden definieren: 
, I 

K 
k K (8.2.26) 

m 

J j J (8.2,27) 
m 
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waardoor de stabiliteitsvoorwaarde (8.2.23) wordt: 

k + j < (8.2.28 

en het diagram de gedaante krijgt als in fig. 8.2,3, 

reele wortels 

o~----~~--------------------~------
0 ko +1 

Fig. 8.2.3 Gereduceerd (K,J)-diagram van een eerste-ordeproces waarvoor 

~ 1 met. relatieve stabiZiteitsgebieden p = 0,5 en p 0,25 

en verdeling van het vZak in een gebied met aompZexe worteZs 

en een gebied met reele worteZs. 

Bij di t proces is een "dead beat" responsie mogelijk: de vergelijking is 

van de 2e graad en we hebben twee parameters Ken J; we kunnen dus beide 

wortels nul maken door de coefficienten van z 1 en z0 nul te maken: 

(K + J) (I -b) -I -b 0 

b - K(I - b) 0 

Hieruit volgt: 

K 
b 

0 y-::-j) (8.2.29) 

J 
I 

0 T"=b (8,2.30) 
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De bijbehorende gereduceerde waarden zijn nu: 

k 
0 

De karakteristieke vergelijking in gereduceerde vorm luidt: 

z2 + (I+b)(k+2j-1)z + b - k(l+b) 0 

(8.2.31) 

(8.2.32) 

(8.2.33) 

Om gelijke reele wortels te verkrijgen rnoet de discriminant nul zijn: 

(l+b) 2 (k+2j-I) 2 - 4b + 4k(l+b) 0 (8.2.34) 

Dit is een parabool in het (k,j)-vlak. De top bij (k;k
0

, j;j
0
), de 

as wordt gegeven door de rechte k+2j-l ; 0. De snijpunten met de lijn 

k 0 vindt men uit: 

(l+b) 2 (2j-1) 2 
- 4b 0 

waaruit volgt: 

j 
(I + ,lt;)2 
2(1 + b) (8.2.35) 

In het binnengebied van de parabool liggen de complexe wortels, in het 

buitengebied de reele wortels. 

In fig. 8,2,3 is om de gedachtengang duidelijk te maken een concrete situ

atie geschetst. Hierbij is ; 2 
= I genomen, zodat b e- 1 

= 0,368. 

De top van de parabool ligt in k
0 

= 0,27; j
0 

= 0,37, 

Gemeten is bij de optimalc instelling van Jluldt: 

K = 0,58; J 1,8 of k 0,27; j 0,42 

Dit punt is in het diagram aangegeven in het punt A. De optimale instel

lingen van de regelaarparameters voor het criterium liggen binnen ca,10% 

van de ins telling op "dead beat", 

De karakteristieke vergelijking bij de optimale instelling van Jiuldt is 

2 z + 0,15z 0 

116 



met als wortels: 

z m 0 en z = -0,15, 

een ligging van de wortels, die niet veel van de "dead beat" situatie 

verwijderd is. 

Als optimale waarde voor het criterium vinden we~ fluldt = 0,62, terwijl 

in de "dead beat" situatie de waarde van het criterium 0,63 is. 

Uit deze berekeningen blijkt dat bij het bestudeerde proces er een grote 

verwantschap optreedt tussen de regeling op "dead beat" response en die 

op het optimum van het criterium [luldt. 

Vatten we deze resultaten samen in de volgende tabel: 

k j ~Jiuldt p 

"dead beat" ins telling 0,27 0,37 0,63 0 

optimum van fluldt 0,27 0,42 0,62 0,15 

stabiliteitsgrens I 1 00 I 

I 

In figuur 8.2.4 zijn de responsies getekend zoals ze Z~Jn opgenomen bij 

de "dead beat" instelling en bij de optimale instelling van Jluldt, 

u<t> 

r 

0 t--+ 

Fig. 8.2.4 Responsie bij optimale instelling van het integraalariterium 
en bij de dead-beat-instelling (deze Zaatste gestippeZd). 
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Tenslotte berekenen we voor dit proces enige relatieve stabiliteitsgebie

den, 

De eis, dat de grootste wortel niet groter mag zijn dan een vaste waarde 

p met 0 < p < I, verkrijgen we weer uit de stabiliteitsvoorwaarde voor 

de vergelijking met~ als variabele: 

2 
f(i> _ c-=-p> + l+b Ck+2J._ 1> .=. + b- k(l+b) 

,... -p- p p2 

De.voorwaarden zijn: 

f(O) b - k(l+b) 
2 

< 
p 

f(l) 
l+b (k+2j-1) b-k(l+b) +- + 2 p p 

f(-1) 
l+b (k+2j-l) b-k(l+b) 
p + 2 

p 

Uitwerking geeft achtereenvolgens: 

of: 

b - k(I+b). < p
2 

p
2 + p(l+b)(k+2j-l) + b- k(l+b) > 0 

2 p - P(l+b)(k+2j-1) + b- k(l+b) > 0 

< k 

> 

> 

0 

0 

0 

(P- l)(p- b) + (p - 1)(1. + b)k + 2p(l + b)j > 0 

(p + l)(p +b) - (p + 1)(1 + b)k- 2p(l + b)j > 0 

Hieruit volgt: 

< k 

!: + .?.L < 
p l+p 
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b - p 
p(l+b) 

b + p 
p(l+b) 

(8.2.36) 

(8.2.37) 

(8.2,38) 

(8.2.39) 

(8.2.40) 

(8.2.41) 

(8.2.42) 



Deze drie vergelijkingen bepalen een "relatief stabiliteitsgebied", dat 

voor twee waarden van p in de figuur is aangegeven. 

Men heeft dan: 

p 0,5 p 0,25 

k > 0,086 k > 0,22 

k - 2j < -0,096 k - ....i... < 
I ,5 0,0086 

k + ....i... < 
1,5 0,63 k + ....i... < 

2,5 0,45 

Voorbeeld 3: Proces F. ------------
Nog enkele gegevens van een verwant proces versterken de conclusie: 

T2 
een proces als boven echter nu met r- = 10 i.p.v. I. 

Hiervoor is: 

T 
O, I 

T2 

b 0,905 

K 19 m 

J 38 m 

In de volgende tabel is ook weer de "dead beat" instelling vergeleken 

met de optimale instelling van /luldt: 

k j ~/luldt p 

"dead beat" instelling 0,48 0,26 0,1 0 

optimum van /luldt 0,52 0,29 0,1 0,41 

stabiliteitsgrens I I 00 I 

Uit deze voorbeelden blijkt, dat in eenvoudige gev~llen de regelaarinstel

ling bij "dead beat" en bij minimale criteriumintegraal een verschil ver

tonen, dat binnen de instelonnauwkeurigheid ligt, zodat het opzoeken van 

"dead beat" instelling een bruikbare optimalisatie procedure is. 
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8.3 Optimale criteriuminstelling en ligging der wortels als de karak

teristieke vergelijking van de derde graad is. 

Bij de tot nu toe behandelde voorbeelden konden we een aanvaardbare opti

male instelling van het criterium Jluldt vinden doordat een "dead beat" 

situatie met behulp van een PI-regelaar mogelijk was, Deze situatie bleek 

zeer nauw overeen te komen met het gevraagde optimum. Bij ingewikkelder 

situaties is deze handelwijze niet meer mogelijk: de uitdrukking voor 

BP*(z) is ingewikkelder; daardoor wordt de karakteristieke vergelijking 

van een hogere graad. 

Met de Pl-regelaar kan men niet meer alle wortels nul maken, Daartoe zou 

men de algemene regelaar (1.3.26) moeten nemen en de coefficH!nten hier

van aanpassen al naar gelang de storingsvorm en het proces. 

Als we ons echter blijven beperken tot een eenvoudige standaardregelaar 

als de PI-regelaar, moeten we een andere methode volgen. 

De zuivere "dead beat" instelling in 8.2 heeft de volgende kt'mmerken: 

a. de wortels van de karakteristieke vergelijking zijn nul, 

b. de geregelde responsie bereikt in een eindig aantal monsterinter

vallen de waarde nul. 

c. in deze eindige tijd is de responsie geheel positief. 

d. de criteriumintegraal Jluldt ligt zeer dicht bij de minimale waarde. 

Aan de eerste twee voorwaarden is door geschikte keuze van de twee para

meters K en J niet te voldoen bij een hogere graad van de karakteristie

ke vergelijking. Wel kan men door keuze van K en J bepaalde relaties aan 

de wortels opleggen of bepaalde liggingen van de wortels voorschrijven. 

We zoeken nu naar die wortelliggingen waarbij de responsie aan voorwaar

de d, voldoet. Hierbij verwachten we dat dan ook aan voorwaarde c. vol

daan zal zijn. Door sommige auteurs (McAvoy, 58) wordt deze situatie ook 

wel een (uitgebreide) "dead beat" instelling genoemd, Als dit optreedt, 

dus als u(t) > 0 is, dan is ook lu(t)l u(t) en dan heeft men: 

T J udt J 
(8.3.1) 

zoals we reeds gezien hebben in 7.5, 

Omgekeerd kunnen we nu de wortelliggingen zoeken, waarbij aan voorwaarde 

c, voldaan wordt, waardoor (8.3.1) geldt. 
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Onder deze wortelliggingen behoeven we dan nog slechts die te zoeken, 

waarbij J maximaal is, omdat dan volgens (8.3.1) ~T minimaal is. 

We stellen nu als hypothese, dat een van de voorwaarden voor minimale 

waarde van /luldt een wortelligging is, waarbij de karakteristieke verge

lijking drie dominante t-rortels heeft: een positief rel!le en een paar toe

gevoegd complexe met gelijke modulus. 

Om deze hypothese uit te werken gaan we uit van een karakteristieke verge

lijking van de derde graad, De responsie op een stapstoring wordt daarbij 

bepaald door drie polen, Beschouwen we nu eerst een continu signaal u{t), 

dat door drie polen bepaald wordt (Johnson, 40; Nath, 66, 67): een nega

tief reele pool en een toegevoegd complex paar met een negatief reeel 

deel, Dit signaal heeft de gedaante: 

u(t) Ae-ut +Be-at sin(wt + 6). (8.3.2) 

Hierin zijn de polen -u en -S!jw, waarin a > 0 en 6 > 0 is. 

A en B zijn reiHe coefficienten, die zowel positief als negatief mogen 

zijn: voor het ~emak stellen we A > 0, Voor het argument t geldt - ~<t<~. 

Combineren we de eis van een positieve responsie met die van een minimale 

criteriumwaarde, dan nemen de oscillatorische responsies (8.3,2), die aan 

de t-as raken, een bijzondere plaats in. Voorwaarde voor een dergelijke 

responsie is, dat op de plaatsen waar u(t) 0 is, ook u(t) = 0 is: 

Ae-ut +Be-at sin(wt+6) 0 

-uAe-ut -BBe-Bt sin(wt+8) + wBe-Bt cos(wt+6) 

Elimineren we e-at uit deze vergelijkingen, dan heeft men 

(u-B)Be-Bt sin(wt+8) + wBe-St cos(wt+8) 0 

-et of na deling door Be 

(a-B) sin(wt+6) + wcos(wt+8) 0 

(8.3,3) 

0 (8,3.4) 

(8,3.5) 

Deze uitdrukking is periodiek met een periode :~. Dit houdt in, dat als 

t
0 

een oplossing is van (8.3.5) alle tk = t
0
+ k:n ook oplossingen zijn. 
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Dan geldt: 

-a(t +k:211) . 211 
-B(t +k=-) 

-Ae o w = Be o w sin (wt
0 
+6) 

211 211 -a(t +m--) -13(t +m-) 
-Ae 0 w Be o w sin (wt

0 
+6) 

Door deling volgt: 

211 
-i3(k-mF -a(k-m);- w e e 

of: 211 (13-a) (k-m);-
e 

Bij willekeurige k en m kan dit alleen als 13sa, 

De responsie is nu als volgt te schrijven: 

u(t) e-at (A+B sin(wt+e)) 

Dan is: 
u(t) • -ae-at (A+B sin(wt+a)) + wBe-at cos(wt+6) 

Opdat tegelijkertijd u(t) s 0 en u(t) s O, moet gelden: 

A + B sin(wt+6) s 0 

cos(wt+a) = 0 

(8.3.6) 

(8.3. 7) 

(8.3,8) 

Hieruit volgt A = ! B. Nemen we A = -B en verdisconteren we de andere moge

lijkheid in de fasehoek e, dan wordt de responsie 

u(t) = Ae-at (t- sin(wt+e)) (8.3.9) 

De overeenkomstige intermitterende responsie ziet er uit als: 

u Ae-anT (t - sin(wnT+S)) 
n 

of 

un • Apn (t - sin(n~+e)) (8.3.10) 

Behalve de moduli van de wortels zijn bovendien de colfficilnten, waarmee 

de wortels aan de responsie bijdragen aan elkaar gelijk. Voorts moet J zo 

groot mogelijk zijn volgens (8.3,1), 
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We zullen nu nagaan in hoeverre aan deze eisen te voldoen is, 

Daartoe behandelen we enkele voorbeelden. 

yoo£!!!!l!!..li Proces B. 

We nemen een situatie waarbij f; I, r 1 = 0 en r 2 zeer klein is. 

Bij simulatie hebben we genomen T2 = 0,05, 

Biervoor is af te leiden uit de algemene formule (3,4.14): 

HP*(z) 

-T 

'2 
waarin b = e 

1-b 
z(z-b) 

-20 
= e = 0 is. 

Benaderen we daarom gemakshalve als volgt: 

HP*(z) I 
= z2 

dan vindt men bij PI-r.egeling: 

u*(z) = z 
z2 (z-1) + (K+J)z-K 

z 

De karakteristieke vergelijking is van de 3e graad. 

De stabiliteitsvoorwaarden bij een karakteristieke vergelijking: 

(8,3.1 I) 

(8.3.12) 

(8.3.13) 

2 3 f(z) = a
0 

+ a1z + a2z + a3z = 0 met a3 > 0 (8,3,14) 

iij n nu (Jury, 50) : 

f(l) > 0 

f(-1) < 0 

laol < a3 
2 2 

ao - a3 < a0a2 - ala3 

(8.3.15) 

(8.3.16) 

(8.3.17) 

(8.3.18) 

Passen we dit toe op de karakteristieke vergelijking van ons voorbeeld 

dan hebben we: 

J > 0 (8,3.19) 

J + 2K + 2 > 0 (8.3.20) 

IKI < I (8.3.21) 

K2 - I + J < 0 (8,3.22) 

!;23 
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Als we uitgaan van positieve regelacties blijkt de laatste vergelijking 

de belangrijkste voon1aarde te geven. In fig. 8,3,1 is het (K,J)-vlak 

voor dit probleem getekend met erin de stabiliteitsgrens. 

meet k. plaats v. 
even grote wortels 

o~--------~~---------o 1 K--. 

Fig. 8,3, 1 (K,JJ-diagram van proces met o =Ten een (kZeine) 
tijdc<:mstante. 

Stellen we, dat de drie wortels van de karakteristieke vergelijking 

~I =pen z2,
3
= pej~ ~ijn, dan luidt deze vergelijking: 

(8.3.23) 

of 

(8.3.24) 

Gelijkstelling met de co~fficienten van de oorspronkelijke vergelijking 

geeft: 

p(l + 2cos~) 

p2
(1 + 2cos~) 

P3 = K 

K + J 

Uit (8.3.25) en (8.3,26) volgt: 

K + J = P 

Samen met vergelijking (8.3,27) heeft men: 

3 
K = P 

J 
3 

p - p 

(8.3,25) 

(8.3.26) 

(8.3.27) 

(8.3 .28) 

(8,3,29) 

(8.3.30) 



een parametervoorstelli.ng van een curve in het (K,J)-vlak, die echter 

slechts doorlopen wordt voor j < p < I omdat voor p < j niet aan. (8.3.25) 
.. • 1 

voldaan kan worden, terw~jl p = 3 slechts reele wortels geeft, hetgeen we 

uitsluiten. 

Eliminatie van p geeft: 

1 
3· J ., K - K 

Deze curve is in het (K,J)-vlak getekend in fig. 8.3.1. 

(8.3.31) 

Om na te gaan of tegelijkertijd aan de eis van gelijke coiHficil!nten vol

daan is, schrijven we de responsie (8,3,13) met behulp van (8,3.27) en 

(8.3.28) als: 

u*(z) z z 
3 2 3 z -z +pz-p ( 2 . 2) (z-p) z -(1-p )z + P 

en na breuksplitsing als 

u*(z) I 
= -r 

3p -p 
(2....-
z-p 

2 
z -(l-2p)z ) 
2 2 z -(1-p)z+p 

(8.3.32) 

(8.3.33) 

Terugtransformatie naar het tijddomein, bijv. met behulp van een tabel 

(Tou, 94) geeft: 

u 
n 

Hierin is 

cos lji 

sin e 

1-p 
2P 
l p+l 
2 -p-

(8 .3 .34) 

Aan de eis van gelijke col!fficil!nten is blijkbaar niet voldaan; de nulpun

ten van de teller van u*(z) bepalen mede de coefficienten en dus de vorm 

van de responsie (Jury, 41, 42), De verhouding van de coefficil!nten van 

het oscillatorische en het exponentiele deel van de responsie is 

2 v p~l • 

Als -
3
1 

< p < I is, is 1 < 2\ rP < 12: VP+T 
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De coefficient van het oscillatorische deel is groter dan die van bet ex

ponenti!!le. De responsie heeft daardoor ook negatieve delen. Het gedeelte 

in formule (8.3.34) tussen grote haken neemt maximale waarden 

I+ 2 ~ en minimale.waarden I- 2~ aan. Deze laatste zijn.nega

tief. De verhouding tussen de absolute waarde van de minima en de maxima 

is 

2\[ifr-
2\/:E. + v p+l 

en deze ligt tussen 0 en 0,18 als p tussenj en I ligt. 

Tengevolge van de dempingsfactor pn zal de verhouding tussen een minimum 

en het voorafgaande maximum gunstiger uitvallen dan de bovengenoemde. 

Aangezien bovendien de negatieve responsiedelen korter· in tijd zijn dan 

de positieve delen, zal de bijdrage van de negatieve delen tot de inte

graal Jluldt steeds veel minder dan een fractie 0,18 bedragen; zodat 

.(3.3.1) : <j>T = j, binnen enkele procenten geldt. Voor minimale criterium

waarde moeten we nu J zo groot mogelijk nemen. Uit (8.3.30) volgt, dat 

dit het geval is voor p = j 13 = 0,58. Hierbij is K = i 13 = O, 19, 

J =i 13= 0,38. 
De experimenteel gevonden optimale lnstelling volgens bet criterium 

Jluldt is aangegeven doo~ het punt A met K = 0,18, J = 0,42. 

De karakteristieke vergelijking luidt voor deze K en J: 

z3 - z2 + 0,6z- 0,18 0 

Ontbinding in factoren geeft: 

(z- 0,52)(z2 - 0,48z + 0,35) 0 

De wortels zijn: 
·ZI 0,52 

= 0,59; tjJ2,3 = + 66°. 

Deze wortelligging is getekend in fig. 8.3.2. 
De drie wortels blijken nagenoeg gelijke absolute waarden.te hebben. 

Voor optimale responsie geldt nu: 

u*(z) 
2 (z-0,52)(z -0,48z+0,35) 

2 
2 , 7 (-z__ _ ~ + 0,04z ) 

z-0,52 z -0,48z+0,35 
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-1 +1 

Fig. 8,3,2 Ligging der worteZs bij optimaZe insteZZing van de 
ariteriumwaa~e bij e7n proaes met o = T en zeer kZeine T, 

Terugtransformatie naar het tijddomein geeft: 

De coefficU!nten van het oscillatorisch en van het exponentiele deel 

verhouden zich als 1,13. 

' 

. T2 
Fig. 8.3 •. 3 OptimaZe responsie van het proaes met o =TenT= 0~05. 

In fig. 8.3.3 is de responsie getekend, zoals die opgenomen is bij opti

male instelling van Jjujdt. Ret aspect, dat de responsie slechts weinig 

onder de as komt, blijkt hier duidelijk. 

De volgens het idee van even grote wortels gevonden optimale instelling 

komt binnen 10% overeen met het experimentele optimum. De bruikbaarheid 

van deze wijze van optimaliseren wordt blijkbaar niet verminderd door 
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het feit, dat noch de wortels noch de coefficient.en precies even groot 

zijn. 

Een iets algemener voorbeeld is dat waarbij 

Dan geldt: 

niet meer zeer klein is. 

HP*(z) 

en 

u*(z) (I - b)z 
z(z l)(z b) + (I-b) {(K+J)z- K) 

De karakteristieke vergelijking is: 

z3 - (l+b)z2 + (b +(l-b)(K+J)) z - K(l-b) = 0 

We proberen nu direct de mogelijkheid van even grote wortels. 

Dan moet gelden: 

p (l + 2 cosljl) I + b 

p
2 (1 + 2 cosljl) = b + (l-b) (K+J) 

3 (1-b)K. p 

Het verband tussen Ken J is: 

_ b + (1-b) (K+J) 
- l+b - I (l-b)K 

Als we J expliciet in K uitdrukken hebben we: 

I + b ~ b J = -- ( 1-b)K - K - --1 - b I - b 

De gunstigste instelling vinden we door te stellen: 

- I 

Hieruit volgt: 
3 

K "' 
(l + b)2 

I - b 313 
3 

J 
(I + b)2 b 

"' I - b - l=b 313 
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(8.3.35) 

(8.3.36) 

(8.3.37) 

(8.3.38) 

(8.3.39) 

(8.3.40) 

(8.3.41) 

(8.3.43) 

(8.3.43) 



Nemen we als concreet voorbeeld: 

zodat 

b -
-1 

e 0,368 

dan vinden we 

K = 0,49; J = 0,40 

terwij 1 eJ~perimenteel gevonden wordt 

1 
K = 0,48; J = 0,44; T /luldt = 2,48 

zodat 

l Jluidt = 1,1. 

Dit is dus geheel in overeenstemming met de verwachting. 

In fig. 8.3.4 is de responsie geschetst, die ook weer duidelijk illustreert, 

dat de gedeelten onder de as een betrekkelijk geringe oppervlakte hebben. 

In fig. 8.3.5 is de ligging der wortels geschetst bij de optimale instal

ling. 

u(t>f 

Fig. B.J.4 Optimal.a raeponeie van het procea met o = T = r, 
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Fig. 8.3.5 Ligging der wortels bij optimale ins~elling van 
ariteriWI1JJ)aarde bij het proaes met c = T T, 

Proces D. 

we beschouwen eenzelfde systeem als in voorbeelli 2, maar nu nemen we 

,
2 

10 T. Uitwerking van de formules (8.3.42} en (8.3.43} geeft dan: 

K 5,3; J I, I, 

terwijl experimenteel gevonden is 

K = 5,0; J I, I; cpT 0,95 

zodat 

J <Pr 1 ,os. 

Als 'z = 100 T geeft de theorie de waarden 

K = 54; J 9, 

terwijl gemeten is 

K = 55; J 10; cpT 0,11 

zodat 

J cpT = I, I • 

Als volgende situatie nemen we het proces waarvoor o 
Hiervoor is: 

d = -1 

a= 

a = 0 

e = T 
- b(l + -) 

b 
T T 

y = (-1 + b + -:r> 
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zodat 

HP*(z) 

u*(z) 

Sz + y 
2 (z - b) 

z(Sz+y) 

(z-1) (z-b) 2 + (Sz+y) (CK+J)z- K) 

De karakteristieke vergelijking is van de derde graad: 

z3 
+ (13(K+J) I - 2b) z2 + (y(K-J) - SK + 2b + b2 ) z + 

(8.3.49) 

(8.3.50) 

- b
2 

- yK = 0 (8.3.51) 

We proberen nu direct de mogelijkheid van gelijke wortels. 

Dan moet gelden: 

p (I + 2cosljJ) I + 2b - B(K+J) 

p
2(1 + 2cosljJ) 2b + b2 + y(K+J) - BK 

P3 = b2 + yK 

Hieruit volgt: 

p 
= 2b + b2 + y(K+J) - BK = ,3r;;:-:: 

1 + 2b - S(K+J) \1 D T y~ 

(8.3.52) 

(8.3.53) 

(8.3.54) 

(8.3.55) 

Dit geeft een verband tussen Ken J. Drukken we J weer expliciet uit in 

K, dan heeft men: 

J = (I + 2b (13-Y)K (8.3.56) 

!let analytisch bepalen van het maximum is in deze algemene uitdrukking 

niet aantrekkelijk. We nemen daarom 1iever een concreet voorbee1d: 

T) Tz = T 

Dan is 
b 

-1 
= 0,368 e 

fl 1 - 2b = 0,264 

y e b
2 = 0,135 

J = (1,74- 0,26K) ~ 0,135 + 0,135K- 0,87 + 0,13K 

0,135 + 0,264} 0,135 + O,I35K 

B . 1· I . d dJ 0 11 f epa ~ng van 1et max~mum oor dK = te ste en gee t: 

K = 2 > 4; J "' ) > 25 · 
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terwijl experimenteel gevonden is: 

K 2,2; J J,O;,P•l,l 

Er is dus weer redelijke overeenstemming. De responsie is getekend in 

fig. 8.3.6. 

u(tll1 

Fig. B.J.6 Optimate responsie van het proces met o = 0; 
'1 '2=T. 

8.4 Optimale criteriuminstelling en ligging der wortels als de 

karakteristieke vergelijking van een hogere graad dan drie is. 

De eenvoudige gevallen, die we in 8.2 en 8.3 behandeld hebben, ontstonden 

door processen te beschouwen met tijdconstanten die bijzondere waarden 

hadden. Bij een proces, gegeven door de algemene formule (3,4.14) of 

(3.5.8) waarbij geen der grootheden b1, b2, a, B, y gelijk nul zijn, 

heeft de karakteristieke vergelijking de vorm: 

d+l . 2 ( J z (z-1) (z-b 1) (z-b2) + (az +sz+y) (K+J)z - K = 0 (8.4.1) 

Deze is minstens van de vierde graad, Het analytisch opzoeken van confi

guraties van even grote wortels is daarbij veel moeilijker dan bij een 

vergelijking van de derde graad en zal ook zelden lukken, als de graad 

hoger dan vier is. We hebben echter in 7.8 gezien, dat we bij situaties 

waarin T < 6 is zonder de kwaliteit van de regeling veel te verminderen 

T = o kunnen kiezen. Hierdoor wordt de kar~teristieke vergelijking van 

de graad 4. Gaan we namelijk uit van formule (3.4.14) dan heeft men daar-
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in volgens formule (3.4.10) en volgende also = T, d = 0 is: 

at a2 

a 0 

Tl 
bl + 

T2 
b2 fl I T - T2 t2 - tl I 

De karakteristieke vergelijking luidt: 

of 

z(z-l)(z-b 1)(z-b2) + (flz+y) ((K+J)z- K) 

4 z (l+b
1
+b2)z3 + (Cb

1
b

2
+h

1
+b

2
+fl(K+J)) z2 + 

+ (-b 1b2-aK+y(K+J))z - yK = 0. 

We kunnen aantonen dat Y > 0 is. Men heeft namelijk: 

y 

(8.4.2) 

(8.4.3) 

(8.4.4) 

0 (8.4.5) 

(8.4.6) 

Als we <2 > 't nemen is het gedeelte voor de haakjes positief, terwijl we 

voor het gedeelte tussen de haakjes door reeksontwikkeling kunnen vinden: 

T2 +.! 
2 

'2 - 't + 't (I + + ) - t2 (l +-T-+ ••• )= + __ ... 2 
2' 2 '2 2t2 

l 

T2 T2 T2 
<•z - 't> > o. -----+ 

2TJ'l:2 
+ ... 

2<1 2<2 

Het product van de wortels van de 4e graads karakteristiek~ vergelijking 

is nu -Ky < 0. In dit geval zal de vergelijking zeker een positief reele 

wortel p hebben, omdat als er uitsluitend negatief reele wortels en com

plexe wortels waren, de nulde-graads term positief zou zijn. Proberen we 

een wortelligging te vinden waarbij drie wortels in absolute waarde gelijk 

zijn, namelijk de positieve wortel en een paar toegevoegd complexe wortels, 

dan blijkt uit -Ky < 0 dat de vierde wortel negatief reeel moet zijn. 
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Er zijn nu twee in aanmerking komende mogelijkheden: de vierde wortel is 

in absolute waarde gelijk aan de drie andere, waaruit volgt dat de wortel 

zelf gelijk aan -p is, of hij is in absolute waarde kleiner dan de overige 

drie. 

In het eerste geval moet de karakteristieke vergelijking de vorm hebben 

0 (8.4.7) 

of 
3 3 4 2pz cos$ + 2p z cos$ - p 0 (8.4.8) 

De term met z2 ontbreekt hierin. Vergelijken we deze uitdrukking met 

(8.4.6) dan moet gelden: 

yK 

-b 1b2 ~ SK + y(K+J) 

I + b
1 

+ b 2 

4 
p 

0 

Door eliminatie van p uit (8.4.9) en (8.4.10) vinden we: 

-b 1b2 - SK + y(K+J) 

1 + bl + b2 

(8.4.9) 

(8.4.10) 

(8.4.11) 

(8.4.12) 

Samen met (8.4.11) zijn hier Ken J eenduidig uit te berekenen; er is geen 

mogelijkheid om J te optimaliseren als functie van K. Blijkbaar is het uit

gangspunt van allemaal even grote wortels hier niet zonder meer aanvaard

baar. In sommige gevallen kunnen we dit uitgangspunt toepassen, bijvoor

beeld als de term met z2 in de karakteristieke vergelijking ontbreekt. 

We geven hiervan enkele voorbeelden: 

0· 
' 

Hiervoor geldt de procesformule: 

HP*(z) l-b (8.4.13) 
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Voor het uitgangssignaal geldt: 

u*(z) z - I 

i- 2 
z (z-b) 

1-b 

I b 

(K+J)z - K 

z-1 

(I - b)z 

z2(z-b (z-1) + (1-b) ( (K+J)z - K) 

De karakteristieke vergelijking luidt: 

z2 (z-b)(z-1) + (1-b) ((K+J)z- K) 

of 

0 

4 3 2 z - (1+b)z + bz + (1-b) (K+J)z - K(1-b) 

(8.4.14) 

(8.4.15) 

0 (8.4.16) 

Bij deze karakteristieke vergelijking is de term met z2 niet nul. 

Een situatie met vier 11gelijke11 wortels zal dus in het algemeen niet moge-

lijk zijn. Bekijken we echter het geval dat zo klein is, dat b ; 0 is, 

dan heeft men: 

z4 - z3 + (K+J)z - K = 0 (8.4.17) 

en van deze vergelijking is de coefficient van z2 nul, zodat hier vier 

even grote wortels mogelijk zijn. 

Voor de positief reele wortel p geldt: 

en dus ook 

-p 3 + (K+J)p • 0 

Hieruit volgt: 

K 

K+J 

Eliminatie van p geeft: 

J = Ki - K 

De maximale waarde van J vinden we door differentieren 

dJ 
dK 

(8.4.18) 

(8.4.19) 

(8.4.20) 

(8.4.21) 
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Hieruit volgt: 

K 
I I 

= 4; J - 4 

1:2 
Experimenteel is gevonden bij een proces met T' • 0,05: 

K = 0,23; J = 0,26. 

Bet succes van allemaal even grote wortels was in het voorgaande voorbeeld 

zo groot, dat we dit principe eens willen toepassen op een ingewikkelder 
T geval: -r 1 = , 2 = 0 end~ 0, het geval van quasi-continue regeling. 

Als o = (d+l)T geldt: 

HP*(z) 

u*(z) 

I 
.. d+T 

z 

z 

z - I 
I 

+ d+l 
z 

d+l z 
(K+J)z - K 

z-1 

z 
(!+! z (z-1) + (K+J)z - K 

De karakteristieke vergelijking is: 

zd+2 - zd+l + (K+J)z - K = 0 

Voor de positief re~!le wortel p geldt: 

d+2 
P = K 

Pd "' K+J 

zodat 

J 
d d+2 

• p - p 

Diffe~enti!ren geeft: 
• 

<Ill d-1 _ (d+2)p d+ I 0 

of 
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(8.4.24) 

(8.4.25) 

(8.4.26) 

(8.4 .27) 
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We laten nu d ~ oo naderen om het continue geval te benaderen, 

d d 
d 2 d2 2 22 2 

J = p ( )-p ) = (d+2) • d+2 = (I + d) • d+2 (8.4.30) 

De eerste factor kunnen we voor grote d schrijven als: 

-I 
= e (8.4.31) 

Voor de tweede factor geldt: 

2 2 T 
d+2 = --- 2. 6 d+l (8.4.32) 

zodat 

J ; 2 T 
e 6 (8.4.33) 

Bekijken we niet J, die in het continue geval zijn betekenis gaat verlie

zen, maar J
0 

• ~ J dan vinden we: 

J = 
0 

Voor K geldt: 

2 e - o, 74 

= -e 

De bijbehorende criteriumwaarde is: 

Experimenteel is gevonden: 

I 
Jo 

J 0 = 0,7; K • 0,4; 

e 2 = I ,4 

(8.4.34) 

0,37 (8.4.35) 

Een der merkwaardigste resultaten is, dat de gevonden "theorie" zelfs bij 

hoge graad van de karakteristieke vergelijking soms redelijk betrouwbare 

uitkomsten geeft. Het is dus zeker zinvol een dergelijke configuratie van 

allemaal even grote wortels te proberen bij het zoeken naar de optimale 

criteriuninstelling. 

Het is echter ook denkbaar dat we bij het optimum van het criterium met 
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de andere genoemde configuratie van de wortels te doen hebben. 

Hiertoe bekijken we 

T 
Het proces met 6 
Hiervoor geldt: 

b e 

a 

0: 0 

y 

HP*(z) 

T 
T 

I· 
' 

e 

I· 
' 

-I 
0,368 

- 2b 0,264 

0,135 

0,264z + 0,135 

z(z - 0,368) 2 

I. 

u*(z) z(O 264z + 0 135) 

z(z-1) (z-0,368) 2 + (0,264z+O,l35) ((K+J)z- K) 

De optimale instelling ligt bij K = 0,75, J = 0,35, terwijl ~ = ~ Jluldt 

= 3,25 en J~ = 1,1; dus inderdaad een responsie die nagenoeg boven de as 

blijft. Vullen we de waarden voor Ken J in de karakteristieke vergelij

king in, dan wordt deze: 

4 3 2 z - 1,74z + 1,16z - 0,19z- 0,10 0 

met als oplossingen 

0,58 + j 0,55; lz2 3 1 

' 
0,8; lJi2,3 

z4 -0,2 

Hier ziet men dus een situatie, waarbij drie even grote significante 

wortels optreden, terwijl de vierde wortel veel kleiner is en dus een 

snel afnemende bijdrage aan de responsie geeft. Deze kleine wortel wordt 

als het ware "afgeschermd" door de significante wortels. Ditvoorbeeld 

komt nog in 9~ 1 ter sprake. De responsie is aldaar gegeven in fig. 9,1,6, 

Het opzoeken van een wortelconfiguratie als in het laatste voorbeeld is 

nog moeilijker dan een configuratie van allemaal even grote wortels. We 
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zullen ons hierbij dan ook beperken tot een vierdegraads vergelijking. 
+'lji 

Stel, dat.er weer drie even grote wortels p, pe!J zijn en dat de nega-

tieve wortel -a is, waarbij 0 < a < p is. De karakteristieke vergelijking 

heeft dan de gedaante 

(z+a) (z-p) (z2-2pz cosljl+p 2) 0 

Uitwerking geeft: 

(z+a) (z3-p(l+2cosljl)z2 + p2(1+2cosljl)z - p3 ) 0 

Noemen we: 

/.. p (1+2cosljl) 

dan luidt de karakteristieke vergelijking: 

(z+a) (z3->..z 2+/..pz-p 3) 0 

of 

z4 - (/..-a)z3 + /..(p-a)z 2 - p(p2->..a)z - p
3a 0 

Deze vorm van de karakteristieke vergelijking moeten we vergelijken met 

(8.4.5), die na uitwerking geeft: 

z3 (l+b 1+b2)z2 + ( b 1b2+b 1+b2+a(K+J))z + 

+ (-b 1b2 - 8K + y(K+J))z- yK 0 

Gelijkstelling van de coefficienten geeft: 

/.. -a I + bl + bz 

/..(p-o) blb2 + bl + b2 + S(K+J) 

2 
P (p ->..a) blb2 + 8K - y (K+J) 

3 yK P a 

(8.4.36) 

(8.4.37) 

(8.4.38) 

(8.4.39) 

(8.4.40) 

Een strikt analytische behandeling van dit stel vergelijking is niet aan

trekkelijk. Wel is een eenvoudig numeriek programma mogelijk, waarbij men 

iteratief te werk gaat. Daarbij moeten we bedenken dat de vier vergelij

kingen, hoewel ze ingewikkelde uitdrukkingen in P, o en A zijn, in Ken 

J lineair zijn. Door eliminatie van Ken J uit (38), (39) en (40) ontstaat 

een verband tussen p, o en A. Eliminatie van /.. door ~iddel van (37) geeft 

een verband tussen p en o, dat in a van de tweede graad is. We gaan nu uit 

van een zinvol geschatte waarde van P, berekenen hierbij o en dan vervol

gens Ken J uit (40) en (38). De gevonden waarden moeten acceptabel zijn, 

dus K > 0, J > 0 en we moeten proberen een situatie te vinden waarbij J 

maximaal is. Dit komt neer op een "trial and error"-procedure. We zullen 

hier niet verder op ingaan. 
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De belangrijkste conclusie uit deze paragraaf is wel dat uit de behandel

de voorbeelden blijkt dat het even groot zijn van drie significante wor

tels veelvuldig optreedt in een optimale situatie. Het heeft dus zeker 

zin op een of andere wijze naar een dergelijke wortelconfiguratie te zoe

ken, al zal dit soms een wat moeizame procedure zijn. 



HOOFDSTUK 9. 

AANVULLENDE EXPERii1ENTEN j ANDERE REGELAARS, CRITERIA EN S TORINGEt{. 

9. I De invloed van het type regelaar op de optimale criteriunt

instelling. 

We hebben in het voorgaande gezien dat, om de integraalcriteria te kunnen 

definH!ren, het in ieder geval nodig is dat de statische responsie nul is. 

Daartoe moet de regelaar in ieder geval I-actie hebben. De eenvoudigste 

regelaars zijn nu de I, PI en PID-regelaars, gedefinieerd zoals in for

mules(I.3.10), (1.3.22) en (1.3.24). 

We zullen in een aantal gevallen laten zien wat de invloed van deze drie 

regelaars op de optimale criteriuminstelling van /luldt is. 

Y~2E~~~!~_!l Proces B. 

We nemen weer de situatie van 8.3 waarbij is I en 'J = 0 is en T2 zeer 

klein. Hiervoor 

HP*(z) 

geldt voor het procesdeel: 
I 
2 z 

en men heeft achtereenvolgens bij I, PI en PID-regeling: 

u*(z) I (I) 2 z - z + J 

u*(z) z 
(PI) 3 2 z - z + (K+J)z - K 

2 
u*(z) z (PID) 4 - z3 + (K+J+D)z2 z - (K+2D)z + D 

(9.1.1) 

(9.1.2) 

(9.1.3) 

(9.1.4) 

De gegevens van de drie optimalisaties vinden we in de volgende tabel: 

Regelaar J K D <f>T J<)IT 

I 0,40 - - 2,76 I , I 

PI 0,42 0,18 - 2,18 1,0 

PID 0,42 0,16 0,06 2,03 l ,0 
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Fig. 9. 7. 7 OptimaZe re.aponsie van het procea met .S =Ten;= 0,05 
bij PID-re.geZing, vergeZeken met die bij 
PI-re.geZing. 

De geoptimaliseerde responsie bij PI-regeling was reeds gegeven in fig. 

8.3.3, die bij PID-regeling geven we in fig. 9.1.1. We hebben hier een 

voorbeeld van een proces, waarbij de I-regelaar al een resultaat geeft 

dat voor toevoeging van P-actie nog wel iets, maar·door toevoeging van 

D-actie nauwelijks meer te verbeteren is. 

~it de kolom van J+ blijkt, dat bij alle drie de regelaars voldaan wordt 

aan het hoven de as liggen van de responsie, de grootste afwijking bier

van treedt op bij de enkele I-regelaar. 

Uit de kolom van J blijkt, dat J nauwelijks toeneemt, het criterium dus 

nauwelijks afneemt, in ieder geval niet gaande van de PI- naar de PID

regelaar. De meest in aanmerking komende regelaar zou hier dus de ~I-re-
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gelaar zijn, immers D-actie geeft geen verbetering. Dit is overeenkom

stig de verwachting voor een proces met bijna uitsluitend looptijd. 

Ook volgens andere maatstaven (Rijnsdorp, 82, Maarleveld, 57) zou men bij 

dit proces geen D-actie gebruiken. 

Y22!~~~!~-~l Proces C. 

We nemen het al eerder beschreven proces waarbij 7 a 1; 

is. Hiervoor geldt: 

'2 
'I a 0 en T = 

HP*(z) 1-b 
z(z-b) 

en men heeft achtereenvolgens bij I, PI en PID-regeling: 

u*(z) I - b (I) (9.1.5) (z-1) (z-b) + (1-b)J 

u*(z) (I - b)z 
z(z-1) (z-b) + (1-b) ((K+J)z- K) (PI) (9.1.6) 

u*(z) 
z2(z-l) (z-b) + (1-b) ((K+J+D)z - (K+2D)z +D) 

(PID) 

(9 .I. 7) 

De gegevens van de drie optimalisaties vinden we in de volgende .tabel: 

Regelaar J K D lj)T Jlj)T wortels van K.V. 

I 0,36 - - 4,0 1,4 0, 71; 16° 

PI 0,44 0,48 - 2,5 I , I 0,63 0,7 58° 

PID 0,53 0,42 0,28 2,1 l, I 0,61; 27° 0,68; 78° 

De geoptimaliseerde responsies bij I, PI en PID-regeling zijn getekend in 

figuur 9,1,2, 9,1.3 en9.1.4. 

Hier valt een duidelijke verbetering in de criteri~aarde op, vooral als 

we I- en PI-regeling vergelijken. Bij I-actie alleen ligt de responsie 

nog voor een belangrijk deel onder de as, PI en PID-regeling voldoen aan 

de eigenschap dat de responsie in het optimum zo goed als hoven de as 
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.Fig. 9. 7.2 OptimaZe responsie van het proaes met o = T =' bij 
I-regeUng. 

Fig. 9. 7.3 OptimaZe responsie van het proaes met o = T =, bij 
PI-regeling. 

00~~~~~~~~~~~~~==~--~=b~~-~t 

Fig. 9. 1. 4 OptimaZe responsie van het proaes met o = T = ' bij 
PID-regeling. 
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blijft. Dit blijkt zowel uit de figuren als uit de J~-waarde. Door toevoe

gen van D-actie kan de J-waarde van 0,44 op 0,53 worden gebracht waardoor 

in deze verhouding het criterium verder kan dalen. 

In de laatste twee kolommen Z1Jn de wortels van de karakteristieke verge

lijkingen bij de drie verschillende optima gegeven. De graad van de karak

teristieke vergelijking neemt toe van 2 naar 4. Van de wortels zijn modulus 

en argument gegeven. 

Bij de I-regeling treedt slechts een complex paar wortels op met een argu

ment van 16°, welke verantwoordelijk zijn voor bet licht oscillatorische 

gedrag van de responsie: deze heeft duidelijk positieve en negatieve delen 

en een criteriumwaarde ~ 4,0. Het complexe paar ligt nog betrekkelijk 

dicht bij bet paar gelijke reele wortels dat men krijgt door de discriminant 

nul te stellen in de vergelijking: 

2 - (l+b}z + b + (1-b)J 0 (9.1.8) z 

(l+b) 2 - 4b 1- (1-b)J 0 (9.1. 9) 

Hieruit volgt: 

J "' 
- b 0,16 -4-

.p = J - 6 

en de wortels zijn I + b 
0,82. zl,2 -2-

Hier ziet men duidelijk geillustreerd, dat bet strikt boven de as houden 

van de responsie in het geval men slechts twee wortels heeft, een grote

re wortel met zich meebrengt en dus een langzamer afname van de responsie. 

Het kan dan voorkomen dat men door een iets oscillatorische responsie toe 

te passen, weliswaar negatieve delen in de responsie krijgt, maar dat deze 

sneller afvalt, waardoor de criteriumwaarde gunstiger wordt. 

Bij de PI-regeling treedt weer het vroeger gesignale~rde verschijnsel der 

even grote wortels op, hier met absolute waarde 0,63 en 0,7, dus nagenoeg 

gelijk. 

Bij de.PID-regeling wordt de wortelligging ingewikkelder tengevolge van 

het feit, dat de karakteristieke vergelijking een graad heeft die een bo

ger is dan bij de PI-regeling, Dit is een algemeen verschijnsel. De even 
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grote wortels zijn hier n~ 2 complexe paren, met moduli 0,6I en 0,68 dus 

inderdaad bijna gelijk, terwijl de argumenten 27° en 78° zijn, d.w.z. er 

is een lage en een hoge frequentie aanwezig,-De lage frequentie speelt nu 

in dit geval de rol van het exponentieel afnemende deel van vroeger, maar 

aangezien deze langzame oscillatie zelf positieve en negatieve responsie

delen heeft, zal de gehele responsie dit verschijnsel ook meer vertonen 

dan de vroegere eenvoudiger gevallen, Dit is dan ook een verschijnsel dat 

we bij PID-regeling meer hebben waargenomen: de responsie komt over het 

algemeen iets meer onder de as, maar valt wat Sneller af dan bij PI-re

geling, waardoor de criteriumwaarde lager kan zijn. 

T 'I 
Een proces, dat we eveneens al eerder hebben beschreven: 6 = I; 0 I; 
'2 6 =I. 
Hen heeft bij dit proces achtereenvolgens bij I, PI- en PID-regeling: 

u*(z) 0 264z + 0 135 
(I) 

2 
(z-1) (z-0,368) + J(0,264z + 0, 135) 

u*(z) 
z(O (PI) ' 2 

z(z-1) (z-0,368) + + 0,135) 

u*(z) 
z2(0 264z + 0 135) 

2 2 . 2 ; (PID) 
z (z-l)(z-0,368) +((K+J+D)z -(K+2D)z+D)(0,264z+O,I35) 

De gegevens van de optimalisaties vinden we in de volgende tabel: 

Regelaar J K D <Pr JcpT wortels van K.V. 

I 0,25 - - 5,92 1,5 0,85; 23° o, 14 i 

PI 0,35 o, 75 - 3,25 I, I o, 77 0,8 ; 44° -0,2 
I 

PID 0,46 0,7 0,66 2,37 I, I 0,68; +15° - 0,76; 60° -0,33 

De geoptimaliseerde responsies vindt men in fig, 9.1.5, 9.1.6 en 9.1.7. 

Er is een duidelijke verbeteriug in de criteriumwaarde bij achtereenvolgend 
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gebruik van de drie regelaars, Door toevoeging van P~actie en later van 

D-actie zien we dat de 1-actie ver,der opgevoerd kan worden; de J.aatst~ twee 

responsies voldoen aan het vrijwel$heel hoven de as liggen. 

9.7.5 OptimaZe ~esponsie van het proaes met o = T = r 7 = r2 bij I-regeling met bijbehorende worteZZigging. 

9. 7.6 OptimaZe responsie van het proces met o = T = r 1 = r2 bij PI-regeZing met bijbeho~ende wortelZigging. 
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Fig. 9. 7. 7 Optima:te reaponaie van het proaea met o = T = -r: 
7 

= -r: 2 bij 
PID-regel.ing met bijbehorende worteZZigging. 

· Uit de kolommen met de wortels van de karakteristieke vergelijking blijkt 

weer de gelijke grootte van de meest significante wortels. Bij de I-rege

laar (een parameter) kan men een complex paar van (uiteraard) even grote 

wortels bereiken, die een.oscillatorische responsie geven. Bij de PI-rege
laar kan men, doordat er twee parameters zijn, gelijkheid van drie wor-

tels bewerkstelligen, een en twee toegevoegde complexe die juist 

een responsie geven, die nagenoeg geheel hoven de as ligt en waaruit men 

door maximale J juist de optimale criteriuminstelling kan verkrijgen. 

Bij de PID-regelaar kan men door keuze van drie parameters gelijke grootte 

van twee complexe paren verkrijgen, waarvan een een langzame oscillatie, 

de ander een snelle oscillatie geeft. De responsie, die dan ontstaat, kan 

een iets meer oscillatorisch karakter hebben dan bij de PI-regeling. In 

de laatste kolom vinden we de overige wortels (bier steeds een) die veel 

kleiner zijn dan de significante en daardoor in de oscillatie een geringe 

rol spelen. Dat in het hier behandelde geval de verbetering in criterium

w~rde gaande van PI- naar PID-regeling een verbetering van een factor 0,7 

in de criteriumwaarde heeft gegeven, komt niet omdat de grootte van de 

significante wortels zoveel is veranderd, maar omdat de snelle oscillatie 

bij de PID-regeling sneller is dan de oscillatorische term bij de PI-rege

laar. 
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9,2 Andere integraalcriteria, 

In het voorgaande hebben we ons vooral beziggehouden,met het integraalcri

terium Jlulat. Hiermee zijn de meeste metingen verricht. Daarnaast hebberi 
0 

we in mindere mate bepalingen gedaan aan Ju2dt en Ilultdt of hun overeen-

komstige somcriteria. De redenen, dat we uiteindelijk toch aan het cri

terium Jluldt de meeste aandacht hebben geschonken, zijn velerlei, We zul

len er hier enkele van toelichten: 

a. Het zowel lineair wegen van tijd als ~plitude lijkt het meest voor de 

hand liggend gezien de opmerkingen die we in 2.3 gemaakt hebben: een 

afwijking brengt extra kosten mee. Hoe groter de afwijking is of hoe 

langer deze duurt, des te hoger zullen de kosten zijn, maar het verband 

zal vaak ingewikkeld zijn en moeilijk in formulevorm vast te leggen, 

Omdat we van dit verband zo weinig weten, nemen we in eerste'instantie 

een "gelijke gewichtsfactor" aan voor de grootte van de afwijking en 

de duur hiervan. Dat het genoemde criterium een centrale plaats inneemt 

ligt daarom in de lijn der verwachting. We zullen zien dat dit ook wat 

de wortelligging betreft het geval is. 

b. Het criterium bleek aanleiding te geven tot de in het voorgaande be

sproken liggingen van de wortels van de karakteristieke vergelijking. 

Deze gaven nieuwe inzichten, die-konden bijdragen tot de optimale in

stelling van het systeem. Bij de andere criteria liggen deze zaken 

moeilijker, zoals we zullen zien, 

c. Optimalisatie van Iluldt met het snelle analogon werd ten zeerste ge

holpen door bekijken van de responsie op de oscilloscoop. In dit cri

terium komen zowel amplitude als de tijd lineair voor, waardoor men 

bij het bekijken al een indruk krijgt over de grootte van het crite

rium en de invloed van de diverse acties min of meer "met het oog" 

aan de responsie kan waarnemen, Bij de beide andere criteria zijn 

deze verbanden veel minder duidelijk. 

Als \ve schrijven: 

[lulluldt 
0 

dan kan men dit criterium beschouwen als een integraal over de absolute 

waarde van de responsie voorzien van een extra weegfunctie, in dit geval 

lui. Evenzo is bij ftluldt de weegfunctie t. De weegfunctie lui neemt, 
0 

afgezien van oscillaties, in de tijd af; de weegfunctie t neemt in de tijd 

149 



2 toe. Vergeleken met tluldt zal dus fu dt meer nadruk leggen op het begin 

van de responsie, terwijl ftluldt meer nadruk legt op de staart van de res

ponsie. Als gevolg hiervan zal bij optimaliseren van het kwadratische cri

terium gepoogd worden de waarden in het begin van de responsie klein te 

houden. Daartoe blijken de regelacties wat grater te zijn dan bij de opti

male instelling van fluldt, maar daardoor krijgt de responsie voor grate 

t een wat oscillatorischer karakter; echter deze lichte oscillaties tellen 

weinig mee bij het kwadrateren. Bij optimalisatie van ftluldt zal getracht 

worden de responsie zo kort mogelijk te houden. De significante wortels 

van de karakteristieke vergelijking zullen weer gelijk blijken te zijn en 

daardoor krijgt men een situatie, die gelijkt op die van fiUidt, alleen 

komt nu in de plaats van de voorwaarde, dat J zo groot mogelijk moet zijn, 

de voorwaarde, dat de wortels zo klein mogelijk zijn. Dit wordt ook inder

daad door de experimenten bevestigd. 

~££!:~~~!~.!. Proces H. 

T.T 1' h d' h b'. T I we ~c ten ~t toe aan et proces waar ~J 6 = , 
T 

= I, = I. 

We gaan dit regelen met een PI-regelaar en zoeken achtereenvolgens het 

optimum van de drie criteria. De resultaten zijn in de volgende tabel ge

geven: 

criterium I p wortels van karakteristieke 
vergelijking 

/u
2
dt 0,37 1,05 0,80 0,87; +49° - -0,23 

Jluldt 0,35 0,75 0,77 0,80; +44° -0,20 -
/tluldt 1 o,3 0,6 0,76 o, 76; +40° - -0,18 

De criteriumwaarden laten we hier buiten beschouwing, daar een onderlinge 

vergelijking toch niet zinvo~ is. 
In de figuren 9.2.1, 9.2.2 en 9.2.3 .zijn de drie gunstigste responsies 

gegeven. Uit tabel en figuren blijken nog eens de verschijnselen, die we 

hebben opgemerkt. In het bijzonder zien we dat de van het optimum 

van fluidt centraal is tussen de beide andere criteria, wat de grootte 

van de instellingen betreft. 

Uit de kolommen met de wortelliggingen blijkt, dat van hoven naar beneden 

de gelijkheid in absolute waarde beter wordt, dat· de absolute waarde af

neemt en dat de oscillatiefrequentie ook afneemt. Deze drie aspecten ver

klaren mede dat de optimale responsie bij het eerste criterium veel oscil

latorischer is dan bij het derde criterium. 
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Fig. 9. 2. 7 Responsie van het proaes o = T = -r 
7 
= T 2 bij het' 

optimwn van Ju2dt. 

u(t) r 1 

Fig. 9.2.2 Responsie van het proaes o = T = -r 7 = -r2 bij het 
optimwn van flu ldt. 

Fig. 9.2.3 Responsie van het proaes o = T = -r 7 = -r 2 ~ij het 
optimwn van Jtluldt. 
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9.3 Integraal- en somoriteria. 

Reeds in 2.3 is opgemerkt dat bij intermitte~ende systemen naast de inte

graalcriteria ook somcriteria kunnen worden toegepast d.w.z. in ons geval 

bijvoorbeeld 

I lunl naast ~ iluldt. 
n=o o 

Zowel met analoge als met digitale technieken is het in principe mogelijk 

beide criteria te bepalen. 3ij de analoge technieken maakt het weinig ver

schil in bewerkelijkheid en rekentijd of men de som- of de integraalvorm 

kiest. De somcriteria worden namelijk als integralen verkregen van de be

monsterde responsie die door een houd-circuit gaat. Vanwege deze laatste 

omstandigheid is de bepaling van het somcriterium over het algemeen iets 

onnauwkeuriger en verdient de bepaling van het integraalcriterium de voor

keur. In het algemeen hebben we ons dan ook tot dit criterium beperkt. 

Van sommige processen zijn beide criteria apart geoptimaliseerd. Bij de 

digitale technieken vergt de bepaling van de integralen veel meer reken

tijd dan de bepaling van de sommen. Dit verschil kan wel een factor tien 

of meer bedragen. De nauwkeurigheid,van de berekening is voor beide vrij

wel dezelfde. 

In eerste instantie zou men zeggen,,~at het principieel beter is de inte

graalvorm te kiezen, omdat deze meer informatie over de totale responsie 

zou geven. Optimalisatie van beide vormen naast elkaar leert echter het 

volgende: 

a. Het blijkt dat de optimale regelaarinstellingen voor beide criteria 

niet significant van elkaar verschillen d.w.z. ze liggen hoogstens 

10% van·elkaar verwijderd en 10% was ook juist de nauwkeurigheid waar

mee de regelaarinstellingen worden bepaald. 

Hier~it volgt dat het dus voor de optimalisatie niet uitmaakt, welke 

vorm der criteria men kiest. Dit is een belangrijke vaststelling, 

want bij digitale technieken kan men nu van het eenvoudiger programma 

gebruik maken. 

b. Ook de criteriumwaarden verschillen over het algemeen ten hoogste 10%. 

·De som Eju I kan zowel boger als lager zijn dan de corresponderende 
n 
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integraal ~Jjujdt. Deze 10% is groter dan de onnauwkeurigheid waar-

mee een criteriumwaarde bepaald wordt:, deze laatste bedraagt slechts 

I of enkele procenten. Vergelijkt men echter de optimale criteriumwaar- . 

den van verschillende processen met elkaar, dan mag men integraal- en 

somwaarde door elkaar gebruiken, mits men een marge van 10% in gedach

ten houdt. 



Dat beide criteriumwaarden altijd nagenoeg gelijk blijken te zijn en dat 

dus het somcriterium, bepaald op de monstertijdstippen, blijkbaar dezelf

de informatie bevat als het integraalcriterium bepaald over de gehele res

ponsie is begrijpelijk, als we bedenken dat bij de processen, die wij in 

studie hebben, de responsies binnen een monsterinterval delen van 2e orde 

stapresponsies zijn, die geheel vastliggen door de waarden van de respon

sie op de monstert!jdstippen (Papoulis, 75). Er treden binnen een monster

interval geen verborgen oscillaties op (Jury, 43). Tevoren zagen weal dat 

LU n ~ J udt 

zodat het inderdaad aannemelijk lijkt, dat ook 

in he t bijzonder, als we met optimale of bijna optimale responsies te rna

ken hebben. 

9.4 De gevoeligheid van de criteriumwaarden voor veranderingen in de 

regelaarparameters. 

Een van de mogelijke overwegingen bij de keuze van de criteria is de scherp

te van het criterium. Hiermee bedoelen we of de criteriumwaarde veel of wei

nig verandert bij variatie van de regelaarparame ters. Door sommige auteurs 

tvordt wel beweerd dat de scherpte van het criterium !tluldt het groots t is, 

een reden waarom dit cri terium door deze auteurs gepropageerd wordt. 

We zullen alle reerst aan de hand van een voorbeeld deze scherpte onderzoe-
T T z T l 

ken. Daartoe gaan we uit van het proces C: 0 = I;~ = l; o- = 0, geregeld 

door een I-rege laar. Hiervoor gold formule (9.1.5): 

u*(z) l - b 
(9 .4. l) (z-f)(z-b) + (l-b)J 

waarin b = 0,368 is. 

De criteriumwaarde als functie van de regelactie J is uitgezet in de fi

guren 9.4.1, 9.4.2 en 9.4.3 resp. voor fu
2
dt; ! luldt; ! tlu ldt. Teneinde de 

criteria en de instelwaarden te kunnen vergelijken zijn ze genormeerd. 
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Fig . 9. 4 . 7 De waa~de van het c~ite~um Ju2dt als jUnctie van de 
integ~e~ende actie bij het p~oces o = T = 1 2; 1 7 = 0. 

-0,6 -0.4 -0,2 0 

i log¢ 
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log-
Jopt 

Fig . 9. 4. 2 De wa~de van het c~te~ium J luldt als fUnctie van de 
integ~e~ende actie bij het p~oces 6 = T = 1 2; 1

7 
= 0. 
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¢opt 
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l 0 9 .1._ _____. 

Jopt 

-0,4 

Fig. 9.4.3 De waarde van het criterium Jtluldt als jUnctie van de 
integrerende actie bij het proces 8 = T = 1 2; 1 7 = 0. 

Deze normering is als volgt gebeurd: langs de horizontale 

heid ~ logaritmisch uitgezet, langs de verticale as de 
opt 

Tenslotte zijn in fi g . 9.4.4 de drie figuren samengevat. 

De optimale instellingen zijn: 

J 0,48; 
I 

Ju
2
dt 2,0 

opt T 

J opt 
0,36; T / luldt 4,0 

J 0,30; 
I 

/tluldt 18,0 
opt ;z 

as is de groot

grootheid ~· 
opt 

155 



-0,6 -0,4 -0,2 0 

f 
log:/-

'Popt I 
I 

' I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

1----4-
1 

- Ju2dt ,, 
lf--/luldt 
1/-- jtluldt 

/' 
I 

') 

0,2 0.4 0,6 
log-=:L ___.. 
· Jopt 

Fig. 9.4.4 Vergelijking van de ·scherpte van de drie criteria. 

Bekijken we in aans luiting het roo t .~ocus diagram (zie fi~ . 9 . 4 . 5) . 

Fig. 9.4.5 Root-locus-di agram van proces met I - regelaar; 
ligging der criteriumpunten. 

De karakteristieke vergelijking luidt: 

(z- 1) (z-b) + (1-b)J = 0 
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Voor J = 0 zijn de wortels z = l en z = b, voor kleine J zijn er twee 
1-b 

reele wortels, die voor toenemende J naar elkaar toelopen en voor J = -
4

-

0,!6 aan elkaar gelijk zijn en wel l;b = 0,68. Bij verdere stijging van 

J worden de wortels complex en bewegen over een verticale rechte door het 

punt z 0,68. Voor J = l wordt de stabiliteitsgrens bereikt. De punten A, 

B en C in fig. 8.8.5 geven de optimale instellingen van de drie criteria 

aan. Hieruit blijkt nog weer dat A het dichtst bij de stabiliteitsgrens 

ligt, zodat de responsie hier langduriger is en de meeste oscillaties heeft, 

terwijl C het dichtst bij het punt van .zo klein mogelijke wortels ligt, zo

dat de responsie korter van duur is en minder oscillatorisch. 

Uit fig. 9.4.4 blijkt dat het kwadratisch criterium voor J-waarden, die 

groter zijn dan de optimale, steiler verloopt dan de beide andere criteria. 

Dit is begrijpelijk vanwege de kortere afstand tot de stabiliteitsgrens in 

het root locus diagram. 

Voor J-waarden kleiner dan de optimale is het derde criterium het scherp

ste. Dit is als volgt te verklaren: door de extra factor t in de integraal 

legt dit criterium sterk de nadruk op de responsie voor hogere t Haarden. 

Aan deze waarden kan de regelaar veel doen, dit in tegenstelling tot de 

waarden aan het begin van de responsie, die ten dele niet door de rege

laar beinvloed kunnen worden. Daardoor is dus waarschijnlijk de gevoelig

heid van de integraal voor variaties in J hier groter dan bij de andere 

criteria. Rechts van het optimum heeft men hetzelf de verschijnsel, maar 

hier worden de andere criteria "verscherpt" door de nabijheid van de sta

biliteitsgrens. Overigens blijkt dat de scherpten van de criteria niet zo 

ver uiteen lopen als wel eens gesuggereerd wordt, in ieder geval niet zo 

veel dat men op grond van dit argument een verstandige keuze kan doen. 

Het blijft hierbij overigens nog een vraag wat men zou prefereren: een 

scherp criterium of een minder scherp. 

Een scherp criterium geeft meer informatie: noemt men een responsie opti

maal als de criteriumwaarde niet meer dan een bepaald percentage (bijvoor

beeld !%) van de minimale waarde verschilt, d~n zijn bij een scherp cri

terium de K- en/of J-waarden tot een kleiner gebied oeperkt dan bij een 

minder scherp criterium. Hen kan dus fijner instellen dan bij een minder 

sche rp criterium, waar over een veel groter gebied van K en/of J de res

ponsie nog als optimaal beschouwd wordt. De vraag rijst echter of nu de 

meerdere of mindere informatie, die wordt verkregen, informatie is over 

het proces dan wel over het gekozen criterium. Het feit, dat bij een pro-
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ces scherpere en minder scherpe criteria bestaan, 1s een illustratie te 

meer, dat elk criterium slechts bepaalde aspecten van het proces en de 

regeling ervan bevat en dat het dus nuttig is om meer dan een criterium 

in de beoordeling te betrekken. De omstandigheid, dat het criterium fl u ldt 

een centrale plaats inneemt tussen beide andere criteria, en het feit, dat 

de scherpte van dit criterium aan redelijke eisen voldoet, zijn redenen te 

meer om de keuze ·van dit criterium als fundamenteel regelcriterium te recht

vaardigen. 

Vervolgens kiezen \ve een proces, dat door een PI-regelaar wordt ge regeld 

teneinde de invloed van 2 parameters na te gaan . 
T T I '2 

Het proces is: 0 = I; a-= 0; a-= 100, dat reeds in 8 . 3 ter sprake kwam 

(proces E). Hiervoor is: 

waarin b 
-0 OJ 

e ' 

zodat 

u *(z) 

J-b 
z(z-b) 

0,99, 

0,01 
z(z--0,99) 

O,O iz 
z(z-1) (z-0,99) + 0,01 ( (K+J)z - K) 

(9.4 . 3) 

De optimal e instelling was K = 54; J = 9 . Uitgaande van deze inste lling 

hebben we nu al l e r eerst J vastgehouden en zi jn ~ gaan variHren in net 

gebied 0,7 < ~ < 1,3. Daarbij hebben we de criteriumwaarde bepaald 
opt 

en de significante wortels. Hetzelfde hebben we gedaan bij vaste K en 

variHrende J. De resultaten zijn uitgeze t in fig. 9.4 . 6 en 9.4.7 . Hierin 

geeft curve a de modu lus van de comp l exe \;ortels aan , curve b de positief 

r eele vJOrtel. In de nabijheid van de optimale waarde voor K resp. J lig

gen de ze waarden 11 et dic:1tst bij elkaar . Curve c is de criteriumwaarde, 

curve d geeft het produkt J~ aan. Deze laatste kromme heeft zijn klein

s te waarde inderdaad ook weer in de nabijheid van het optimum. Daar i s 

dus inderdaad de responsie nagenoeg geheel positief . In het K-diagram 

lig t er in curve d een duidelijk minimum, in het J-diagram blijft de curve 

in he t gebied links van het optimum de waarde I houden. Dit wordt veroor·

zaakt doordat blijkens curve a en b de reele wortel nu gro ter wordt dan 

de complexe , waardoor de responsie positief blijft. In het K-Jiagram daar

entegen is de complexe wortel grater dan de reele en wel des te meer naar

mate men verder van het optimum komt . 
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Fig. 9 . 4 . 6 

K 
Kopt 

Relatie tussen criteriumwaarde 
en wortel ligging bij variatie 
van de proportionele actie . 

Pco 

Pre 
¢-¢oQt 

¢opt 
J¢ -1 

Fig . 9 . 4 . 7 

Relatie tussen criteriumwaarde 
en wortelligging bij variatie 
van de integrerende actie . 

De beweging de r wortels olijkt eveneens uit fig . 9 .4.3 waar root locus 

tliagrarnmen zijn getekend voor K--varia ti e bij J = J en J-variatie bij op t 
K = K 

opt 
Voor de eers t e root locus heeft men : 

z(z-1) (z-0,99) + O,OI J z + O,OOIK( z-1 ) 0 
op t 

of met J = 9 
opt 

z(z2 - 1,99z + 1,09) + O,O I ~(z-1) 0 

De polen z ijn z = 0 en z = I + 0 ,3j, het nulpunt z = I . De t wee asymptoten 

maken hoeken van~ met de reele as en sni jden deze as in het punt z i· 
Het deze gegevens r;n de gemeten punten is de root locus geschetst . 

Voor de andere root l ocus ge l dt : 

of met 

z (z-1) (z-0, 99) + O,O IK (z- 1) + O,OIJz 0 opt 

,: 
opt 

54 

2 (z-- 1) (z - 0 , 99 z+O,::i4) + O,O IJz 0 
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K-locus 

J J K 

0 K 
Fig. 9.4.8 Root-Zoci van het proces 6 = T = 0,07T bij variatie van 

proportioneZe en integrerende actie. 

De polen zijn z = I en z = 0,5 ~ 0,55j, het nulpunt z = 0, De twee asympto

ten maken hoeken van ~ met de reele as en snijden deze as in het punt z = I. 

Het nut van dit soort root locus diagrammen is niet zo groot als in l1et ge

val men met I parameter heeft te maken. Immers bij 2 parameters moet men om 

met voordeel gebruik te kunnen maken van de bekende regels die voor root 

loci gelden een der parameters een vaste waarde geven. Wij konden dat hier 

doen, omdat we het optimum al kenden . !Cent men dit niet, dan moet men deze 

vaste waarde gaan varieren. Men krijgt dan scharen van root loci. Deze ge

ven echter een onoverzichtelijk beeld, De vraag rijst of gebruik van dit 

soort diaQrammen dan ook aan te bevelen is en of andere methoden, bijvoor

beeld het (K,J)-vlak niet beter zijn . 

9,5 De invloed van de storingsvorm op de optimale instellingen, 

Tot nu toe hebben we meestal een stapstoring aan de ingang van het proces 

beschouwd . Het is alleszins mogelijk dat een andere storingsvorm of een 

andere introductieplaats een geheel andere optimale instelling zal geven. 

160 



Een verwant punt is, dat een andere storingsvorm soms een andere type re

gelaar mogelijk en misschien zelfs wenselijk maakt. Hiermee wordt het vol

gende bedoeld: bij onze processen was het bij een stapstoring gewenst l-ac

tie te gebruiken teneinde de meting van de criteriumintegralen mogelijk te 

maken. Veelal werd dan met succes een PI-regelaar gebruikt. Wordt nu het

zelfde proces gestoord met een impuls-storing, dan kan men eveneens van 

deze PI-regelaar uitgaan en nu opnieuw de optimale regelaarinstellingen 

zoeken. Echter is bij de impulsstoring de I-actie niet meer nodig om het 

criterium te kunnen bepalen. Men zou nu bijvoorbeeld uit kunnen gaan van 

een P-regelaar. Dit zullen we bij de navolgende beschouwingen niet doen. 

We houden voor het vergelijken van de invloed van verschillende storingen 

hetzelfde type regelaar. 

We beschouwen eerst de invloed van een storing, die een impulskarakter 

heeft. Een zuivere impulsstoring (&-functie) is een niet te realiseren 

abstractie. In werkelijkheid is een dergelijke functie te benaderen door 

de impulsresponsie van een eerste orde systeem 

Po (s) I + T s 
0 

Deze responsie is in het tijddomein 
t 

'o 

(9. 5. I) 

(9.5.2) 

en is getekend in fig. 9.5. I. Een dergelijke storing is bovendien be lang

rijk vanwege zijn verwantschap met stochastische storingen, zoals o.a. 

door .Van der Grinten (21) is aangetoond, 

• • l:o t 

Fig. 9. 5. 7 Storing met pulskarakter. 

Door -r
0 

naar nul te laten nade ren, wordt de pulshoog t e oneindig groat, 

terwijl de effectieve pulsbreedte naar nul gaat, waarbij de pulsopper

vlakte de waarde l houdt. In de praktijk kan men deze situatie voldoende 

.benaderen door -r
0 

kleiner te nemen dan alle andere tijdgrootheden in het 

systeem. 
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\~e kunnen de nu onts.tane situatie beschri jven door de configuratie van 

fig. 9.5.2. 

r*<z) P0 (s) 
+ 

Fig. 9. 5. 2 Configuratie teP bestudeY'ing van het effect van 
een pu~sstoY'ing . 

u*<z) 

Voor I *(z) nemen we een impuls, zodat I *(z) 

configura tie: 

is. Er geldt nu voo r deze 

u*(z) 
I + R*(z)P.P*(z) (9 .5.3) 

Hierin is P P*(z) de z-getransformeerde van de bemonsterde impulsresponsie 
0 

van de serieschakeling P
0

(s)P(s ). Als r
0 

voldoende klein is, benaderen we: 

P P*(z) ,;;, . P lt(z). 
0 

T T I T 2 To 
Als voorbeeld nemen we proces J me t 6 = T = T = I terwijl we 0 0, I 

nemen . Optimale instellir~ met behulp van een PI~regelaar geeft: K 0,2; 

J = 0; ~ = 0,27. Hier zien we het gesignaleerde verschijnsel: de optima

lisatie wijst zelf in de ri chting van de eenvoudiger P-regelaar. I n de 

noemer van U *(z ) heeft men nu: 

0,264z + 0 ,1 35 
I + K • 

2 z(z - 0 , 368) 

zodat met K = 0,2 de karakteris t i cke vergelij king wordt: 

z(z-0, 368)
2 

+ 0,2(0, 264z + 0,135) 0 

of 
3 2 z - 0 ,74 z + 0, 188z + 0,027 0 

' 2 
(z+O, I) ( z 0, 84z + 0,27) 0 

z -0, I 

z 0 ,41 + j0,31 

p 0,52; ljJ 
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We hebben hier een situatie, waarin een parameter K een rol speelt. 

Het is dan niet mogelijk een wortelligging te creeren, waarin een positief 

reele en twee toegevoegd complexe wortels in absolute waarde gelijk zijn. 

llet resultaat is een significant toegevoegd complex paar, dat tengevolge 

van de kleine modulus (dus snelle afname) en het kleine argument (dus 

langzame oscillaties) een vrijwel niet-oscillatorische bijdrage tot de 

responsie levert, terwijl de veel kleinere negatief reele wortel een ver

waarloosbare bijdrage !evert. Zodoende voldoet de responsie toch ook hier 

voor het grootste deel weer aan lui = u, zoals ook blijkt uit fig. 9,5.3. 

u(t) 

1 0.5 

00~--~--~r---~--~--~--=-~~~== 
--•t 

Fig. 9.5.3 OptimaZe impuZsresponsie van het proaes met o = T = T = 
7 

Vervolgens bekijken we de invloed van een storing met het karakter van 

een snelheidsstap. Een werkelijke snelheidsstap verkrijgen we door een 

stap te integreren. We zullen hier een snelheidsstap benaderen door een 

stap te zetten op een eerste orde-proces met een grote tijdconstante, 

d.w.z. grater dan Je tijdgrootheden van het proces. We nemen deze T
0 

zo, 
To 

dat 1i = 10 is, De storing heeft dan de vorm als in fig. 9.5.4 

"to 
,.__ -----~-- =.;:::,;;::..;.....--

~ 
t 

Fig. 9.5.4 Storing met het karakter van een niet-ideaZe sneZheidsstap. 
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We kunnen de nu ontstane situatie beschrijven door de configuratie van 

fig. 9.5.5 

I*<z> H(s) P0 <s> P(s) 

H(s) R*<z> 

Fig. 9.5.5 Configuratie ter bestudering van het effeat van een 
niet-ideaZe sneZheidsstap. 

Voor I*(z) nemen we de intermitterende stapfunctie r*(z) - z - Z-T 
Er geldt nu: 

u*(z) 
I *(z)HP P *(z) 

0 

I + R"(z)HP*(z) (9.5.4) 

Hierin is HP P*(z) de z-getransformeerde van de bemonsterde impulsrespon-o 
sie van de combinatie in serie H(s)P

0
(s)P(s). lVe nemen weer proces J. 

Optimale instelling met behulp van een PI-regelaar geeft: K = 0,68; J = 
= 0,65; ~ 0,08. 

De karakteristieke vergelijking wordt: 

z(z-1) (z-0,368) 2 + (1,33z-0,68) (0,264z+O,I35) 0 

of 
4 3 2 z 1,74z + 1,22z - O,l35z- o.o92 = 0 

De oplossing hiervan is jz
1 2 1= 0,92; ~ = 41°; z3 = +0,53; z4 = -0,20 • 
• Rierbij komt nog de bijdrage die de pool van de storing aan de responsie 

levert. Deze is z 
0 

T 

b
0

, waarbij 

, a -o, 1 
= 0,905. = e 

Deze wortel vormt met z
1 

en z
2 

het drietal even grote wortels, zodat ook 

hier het gevonden principe gehandhaafd blijkt te worden. Dit ziet men ook 

aan 9.5.6. 
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u(t) 0 2 
r . 

Fig. 9.5.6 aptimaZe pesponeie op een eneZheideetap bij het pPOees 
met 6 = .T = T 1 = T 2• 
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HOOFDSTUK I 0 

SLOTBESCHOllviiNGEN. 

10,1 Achtergrond van het onderzoek. 

De bedoeling van het onderzoek was een bijdrage te leveren tot de opti

male regeling van industri~le productieprocessen en te proberen hiertoe 

voor de praktijk bruikbare richtlijnen te vinden, uitgaande van inter

mitterende regelsystemen. 

We hebben voor de optimalisatie bepaalde criteria opgesteld, die, zoals 

in hoofdstuk 3 is betoogd, betrekking hebben op de geregelde responsie 

van het systeem op een deterministische storing aan de ingang van het 

proces, De responsies worden daarbij bestudeerd in het tijddomein, omdat 

het gedrag in de tijd het dichtst bij de economische aspecten van de re

geling ligt. Naast het tijddomein beschouwt men in de regeltechniek een 

domein, dat door transformatie verkregen 'rordt uit het tijddomein, name

lijk het Laplace-domein of s-domein. Bij intermitterende systemen treedt 

in plaats hiervan het z-domein op, verkregen door de bekende z~transfor

matie. 

Een gelukkige omstandigheid is nu, dat juist bij intermitterende syste

men het verband tussen het tijddomein en het getransformeerde domein een

voudiger en directer is dan bij de overeenkomstige continue systemen, 

waardoor men met betrekkelijk eenvoudige wiskundige hulpmiddelen veel kan 

doen (Jury, 44). Dit aspect is bij gebruik van bemonsterde systemen in de 

industriele praktijk zeker aantrekkelijk. 

Voorbeelden van het bovengenoemde onder meer: 

a. een veel voorkomend onderdeel van een industrieel proces is de loop

tijd; terwijl in het s-domein hiervoor een transcendente uitdrukking 
-6s -d-1 e optreedt, heeft men in het z-domein de rationale uitdrukking z 

b. de transformatie van het tijddomein naar het z-domein en terug is bij

zonder gemakkelijk en leent zich goed voor digitale berekeningen; deze 

methoden zijn zo succesvol, dat sommige auteurs wel eens Laplace-trans

formaties van niet-bemonsterde systemen benaderen door z-transformaties, 

bijvoorbeeld bij systemen, waarin een looptijd voorkomt (McAvoy, 59); 



c. bij intermitterende systemen is het door geschikte keuze van de rege

laar mogelijk een responsie te verkrijgen, die na een eindig aantal 

intervallen nul wordt en blijft. Deze zogenaamde "dead-beat response" 

is uniek voor het intermitterende geval en is een belangrijk uitgangs

punt voor onze criteriumbeschouwingen. 

10.2 Samenvatting der resultaten. 

Nadat in de eerste vier hoofdstukken de probleemstelling en de mathema

tische achtergrond nader zijn uitgewerkt, zijn in de hoofdstukken 5 en 6 

de rekentechnieken, gebruikt bij het onderzoek naar de optimale instelling 

van intermitterende regelsysteme~ besproken. Vervolg~ns hebben we in 

hoofdstuk 7 de resultaten van deze berekeningen geanalyseerd. Deze be

troffen in hoofdzaak minimalisaties van de cri teriumintegraal J lu jdt, 

ter1vijl we het systeem storen met een stap en regelen met een PI-rege

laar. 

In hoofdstuk 8 is een nadere theoretische analyse gegeven van de resulta

ten van de optimaliseringen, terwijl in hoofdstuk 9 enkele aanvullende 

metingen aan andere regelaars, andere criteria en andere storingsvormen 

zijn beschreven. Uit deze beschouwingen zijn een aantal belangrijke con

clusies te trekken: 

I. De optimale criteriumwaarde is vanzelfsprekend afhankelijk van de groot

heden die het systeem bepalen: r 1 , 'z• 6 en T, maar deze vier groothe

den zijn te splitsen in twee groepen, namelijk r
1
en r2 enerzijds en 

& en T anderzijds. Deze twee groepen beS:nvloeden de criteriumintegraal 

vrijwel onafhankelijk van elkaar. 

2. Zowel vermindering van 6 als van T doet in het algemeen de criterium

waarde dalen en verbetert dus de kwaliteit van de regeling. De invloed 

van 6 is ongeveer dubbel zo groot als die van T. Voor waarden van 6 

waarvoor 6 < T heeft o weinig invloed, voor waarden van T waarvoor 

T < 6 heeft T weinig invloed. Bij processen met kleine tijdconstanten 

T
1 2 zijn er in de buurt van T 6 soms situaties waar verhoging van T 
' verbetering van de regeling geeft, maar dit "dynamisch voordeel" valt 

weg als men het tijdstip van optreden van de storing ten opzichte van 

de monstertijdstippen in rekening brengt en als men processen beschouwt 

met grotere tijdconstanten. 

3. Vergroting van een der tijdconstanten geeft vermindering van de crite

riumintegraal te zien, vergroting van beide tijdconstanten toont eerst 
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een lichte toen~ming en later een daling van de criteriumwaarde, maar 

verlengt de duur van de responsie. Deze invloeden zijn nagenoeg onaf

hankelijk van T en 6 • 

4. Bij optimale regeling zijn de responsies nagenoeg geheel positief, zo

dat ~ /lu!dt ~ ~ Judt = j. Door deze wetmatigheid vertonen de diagram

men van optimale criteriumwaarde en die van de erbij behorende inte

grerende regelaarparameter veel gelijkenis, Het gedrag van de propor

tionele regelaarparameter wordt in hoofdzaak bepaald door de grootste 

tijdconstante 'z van het proces: toenemende T 2 geeft toenemende waarde 

voor K te zien, 

5. Dit grotendeels positief zijn van de optimale responsies blijkt over

een te komen met een situatfe waarbij de karakteristieke vergelijking 

als drie meest significante wortels een positief reele en e7n paar 

toegevoegd complexe heeft met nagenoeg dezelfde absolute waarde, een 

situatie die vei:want is met die van de volkomen "dead beat response" 

in eenvoudige gevallen, waarbij de wortels allen nul zijn. 

6. Dit principe bleek te gelden ongeacht de graad van de karakteristieke 

vergelijking, die sterk wordt bepaald door de verhouding 4, en onge

acht het type de~erministische stoorsignaal dat gebruikt is. Bovendien 

geeft een PID-regelaar sle,chts een kleine modificatie, waarbij in 

plaats van de positief reele wortel een toegevoegd complex paar op

treedt met een klein argument. 

7. Het gekozen criterium Jlu!dt neemt een centrale plaats in tussen ande

re bekende criteria als /u2dt en /tluldt en is uit dit en andere oog

punten niet zo'n slechte keuze als regelcriterium. 

8. Op grond van de wetmatigheden van de hoofdstukken 7 en 8 is een instal

procedure ontwikkeld voor de bekende processen met looptijd en twee 

tijdconstanten: we kiezen de monstertijd vooreerst gelijk aan de loop

tijd, waardoor de karakteristieke vergelijking eenvoudiger wordt en 

zoeken vervolgens zodanige waarden van de regelacties, dat aan de bij

zondere wortelligging voldaan wordt met een zo groat mogelijke waarde 

van de integrerende regelaarparameter J. Deze situatie kan men probe

ren te bereiken langs algebraische weg, waarvan in hoofdstuk 8 voor

beelden zijn gegeven, een methode die tach niet altijd snel tot resul

taat'leidt, vooral als de graad van de karakteristieke vergelijking 

vier.of hager is, Men kan dan beter een digitale methode ontwikke~en 

die een "trial and error" element in zich heeft, Men kan ook in plaats 

daarvan en misschien ter ondersteuning en aanvulling van algebratsche 



methode het systeem simuleren op een analoge rekenmachine en proberen 

een geheel of nagenoeg geheel positieve responsie te verkrijgen met 

zo groat mogelijke waarde van J, In dit laatste geval is men niet ge

bonden aan de keuze T = o, maar kan men direct op de werkelijke situ

atie aansluiten, Op deze wijze kan men een voorlopige optimale rege

ling verkrijgen van het proces. Wanneer men T tot nul laat naderen, 

dus in het continue geval, treedt over het algemeen een verdere ver

betering op, vooral bij de regeling van storingen die op een van te 

voren onbekend tijdstip optreden. ~enslotte kunnen we, als we de op 

deze wijze gevonden optimale instelling niet nauwkeurig genoeg vinden, 

deze als een voorlopig optimum beschouwen en uitgaande hiervan probe

ren in de nabijheid een betere instelling te vinden door het optima

liseringsprocede beschreven in hoofdstuk 4 toe te passen, wat nu snel 

resultaat zal geven. 

De hierboven beschreven resultaten geven een globaal beeld, dat in vele 

gevallen voor gebruik in de praktijk voldoende zal zijn. Het vervangen 

van een situatie door· een min of meer equivalente met een lagere graad 

van de karakteristieke vergelijking dient met voorzichtigheid toegepas~ 

te worden en de voorspelling voor optimale instelling, die men eruit vindt; 

moet zorgvuldig aan de werkelijkheid getoetst worden. 

Over het zoeken naar configuraties van even grote wortels hebben we al op

gemerkt dat het vaak een moeizaam werk is, Bovendien zijn bij een optima

le responsie de wortels niet helemaal even groat, zodat ook om deze reden 

de gevoriden instelling in de praktijk soms gecorrigeerd moet worden, De 

genoemde technieken geven dus vaak niet meer dan een indicatie voor een 

optimale instelling, maar uitgaande hiervan kan men opnieuw een optimali

seringsprocede beginnen, waarbij het wellicht mogelijk is snellere metho

den te gebruiken dan de in 4.2 genoemde, onder meer door de asymmetrische 

rol die K en J bij het optimaal instellen spelen. Ook is het mogelijk dat 

men, uitgaande van de voorlopige indicatie, de regelaarinstellingen op het 

oog wat bijregelt, waardoor weliswaar een subjectief element wordt getn

troduceerd, wat echter in de praktijk zeer waardevoi kan zijn. 

10.3 Perspectieven voor toekomstig werk, 

Een van de dingen die in aanmerking komt voor een nadere analyse is een 

bestudering van het probleem der even grate wortels, We denken daarbij 

vooral aan een studie met behulp van een digitale rekenmachine, Daarbij 
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moeten we opmerken, dat de berekeningen uit de eerste zes hoofdstukken 

toegepast zijn op een beperkte groep van processen, storingen, regelaars, 

configuraties, criteria, enz., maar men kan in principe alle beschreven 

overwegingen uitbreiden naar andere situaties vanwege het universele ka

rakter van de z-transformatie-technieken. Hier ligt een groot terrein van 

mogelijkheden tot verder theoretisch onderzoek en vooral tot het zoeken· 

van eenvoudige richtlijnen voor praktisch gebruik (Oetker, 70). 

Uitbreidingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: 

I. andere processen, bijvoorbeeld 

1.1 processen met drie (nagenoeg) gelijke tijdconstanten; 

1.2 tweede orde processen met complexe polen; 

l ,3 processen met nulpunten. 

2. andere storingsvormen, in het bijzonder stochastische storingen. 

Op de verwantschap tussen deze en deterministische storingen met het 

karakter van een eerste orde impulsresponsie wezen we reeds in 9.5. 

3. het introduceren van de storing op een andere plaats, bijvoorbeeld 

in de gewenste waarde (\iiills, 99, 100; Hosler, 65; Koppel, 52). 

4, andere typen regelaar zoals bijvoorbeeld de algemene regelaar (1.3.26), 

waarbij het er om gaat de coefficienten daarvan zo te kiezen, dat een 

optimale situatie bereikt wordt. 

Ret onderzoek van intermitterende regelsystemen is voorts een van de fun

damenten voor een uitgebreider onderzoek, namelijk dat van het gebruik van 

"computer control", het regelen met behulp van digitale rekenmachines. 

Hierbij treedt naast bemonstering van de signalen ook quantisatie op. 

De systemen, die dan ontstaan, zijn niet meer lineair, waardoor de beschrij

vingswijze met behulp van z-transformatie niet meer mogelijk is. Bovendien 

zal men de definitie van de criteria moeten aanpassen aan de gequantiseerde 

signalen. Ook hier kan dus een nuttige uitbreiding van het onderzoek liggen. 
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SAHENVATTING, 

Ret hier beschreven onderzoek is een studie van de optimale regeling van 

processen gebruik makend van intermitterende regelsystemen. De bestudeer

de processen zijn de veel voorkomende processen, die te beschrijven zijn 

door een looptijd en twee tijdconstanten. 

In hoofdstuk I zijn de gebruikte regelaars, namelijk intermitterende vari

anten van bekende types als PI- en PID-regelaars behandeld. 

Hoofdstuk 2 introduceert de methode van onderzoek. Er wordt een stoorsig

naal op de ingang van het systeem gezet en aan de uitgang de responsie 

hierop gemeten. Als stoorsignaal zijn deterministische storingen gekozen 

en wel meestal de stapstoring. De kwaliteit van de responsie wordt beoor

deeld door hierop zogeuaamde dynamische criteria toe te passen. Hiervoor 

hebben we meestal het integraalcriterium Jluldt gekozen, terwijl enkele 

andere criteria besproken zijn, 

In hoofdstuk 3 worden op grond van bekende technieken bij intermitterende 

systemen, zoals de z-transformatie, formules 

teria te berekenen, 

om de geuoemde cri-

In hoofdstuk 4 worden enkele mogelijkheden ter berekening en optimalise

ring van de criteriumintegralen genoemd, 

l~ofdstuk 5 geeft enige methoden om de betreffende systemen te simuleren 

met behulp van analoge techuieken, 

Hoofdstuk 6 beschrijft een methode om de criteria te kunnen berekenen met 

een digitale rekenmachine door middel van een programma dat gebaseerd is 

op de theoretische berekeningen uit hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 7 presenteert resultaten van de berekeningen van de optimale cri

teriumwaarden met de bijbehorende regelaarinstellingen. Hier wordt getoond 

hoe deze grootheden afhankelijk zijn van de tijdgrootheden van het proces 

en van de monsterperiode. Het blijkt dat de invloed van de looptijd op de 

kwaliteit van de regeling gelijksoortig is als de invloed van de monster

periode, maar dubbel zo groot, terwijl voor relatief kleine waa.rden van 

de looptijd deze van >veinig invloed is, evenals de monsterperiode voor 

relatief kleine waarden weinig effect heeft. De regeling wordt in het alge

meen beter, naarmate de looptijd of de monsterperiode kleiner wordt, Slechts 

bij processen waarvan de tijdconstanten klein zijn ten opzichte van de loop

tijd of de monsterperiode, kan men voor de monsterperiode waarden vinden in 

de buurt van de looptijd, waarbij lagere criteriumwaarden worden gevonden 

dan bij continue regeling, maar dit zogenaamd dyuamisch vpordeel verdwijnt 
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zodra men het variabele, maar onbekende tijdstip van optreden van de stap

storing ten opzichte van de monstertijdstippen in rekening brengt, 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten nader geanalyseerd door uit te gaan 

van de karakteristieke vergelijking van het systeem, De graad hiervan 

neemt toe naarmate de verhouding van looptijd tot monsterperiode groter 

wordt. Het blijkt, dat bij de optimale instelling van het criterium de 

responsie nagenoeg positief blijft, een toestand, die verwant is met de 

"dead beat" situatie van eenvoudige systemen. De drie meest significante 

wortels van de karakteristieke vergelijking zijn hierbij: een positief 

reele wortel en een paar complexe wortels, die alle dezelfde absolute 

waarde hebben, 

In hoofdstuk 9 blijkt, dat ook bij andere deterministische storingen en 

bij gebruik van ingewikkelder type regelaars varianten gelden van deze 

wortelligging, die een belangrijk hulpmiddel is in het optimale ontwerp 

van intermitterende regelsystemen. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 10 enkele conclusies getrokken, de achter

grond van het onderzoek nogmaals beschouwd en enkele overwegingen gegeven 

voor toekomstige uitbreiding van het onderzoek, 
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SUMMARY. 

This thesis describes a study of the optimal control of processes by using 

sampling control. The processes studied are those which can be described 

by a dead time and two time constants. 

The types of controllers used are sampling modifications of the well-known 

controllers with proportional, integrating, and differentiating actions. 

The method of experimenting is the following: A disturbance is introduced 

at the input side of the system. The response is measured at the output, 

A deterministic signal, in most cases a step disturbance, is chosen as a 

disturbing signal. The quality of the control is judged by using what are 

known as dynamic criteria or performance criteria. Mostly the integral 

criterion Jjujdt is used, but some other criteria of this kind are also 

discussed, In order to evaluate these criterion integrals formulae are 

deduced starting from well-known techniques on sampling control, such as 

difference equations and z-transform. 

Some possibilities of computing and optimalizing the criterion integrals 

are discussed, especially some methods of analogue simulation and a method 

of evaluating the integrals on the digital computer IBM 1620 by using a 

Fortran-programme, Discussing the results of the optimalisation of the 

criterion integrals it is shown in what way the optimal settings and cri

terion values depend on the time constants, the dead time, and the sampling 

time. It appears that the influence of the dead time on the control quality 

is of the same kind as the influence of the sampling tYffie but twice as great, 

while for small values of the dead time its influence is small, just as that 

of the sampling time for small values. Generally, the control quality is 

higher according as the dead time or the sampling time is smaller. Only in 

the case of processes with very small time constants is it possible to ob

tain values for the sampling time in the neighbourhood of the dead time that 

are attended with lower values for the criterion integral than in the case 

of continuous control. However, this "dynamic gain" disappears when the vari

able but unknown moment of appearance of the disturbance with regard to·the 

sampling moments is taken into account and when the time constants increase. 

A mathematical analysis of the results is given starting from the character

istic equation of the system, the degree of which increases with increasing 

ratio of dead time to sampling time, It appears that the optimal response 
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is positive most of the time. This situation is related to that of the 

dead beat response of simple systems •• In this case the three most signifi

cant roots of the characteristic equation are a real positive root and a 

pair of conjugate complex roots all having roughly the same modulus, Other 

deterministic disturbances and other types of controllers give related 

root locations. which appear to be important expedients in optimalizing 

sampling control systems. 
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SYMBOLENLIJST. 

• b~~!i~!~_!~tt~!!~ 

a 1, a2, b1, b2, a, 

ao, a!, a2' ... 

A, B 

An' Bn' Cn' 

d 

D 

e(t) 

F, F
0 

f(z) 

g(t) 

H(s), H 

i{t) 

in' i(nT) 

I *(z) 

IP*(s), IP*(z) 

IP*(z,m) 

J 

K 

Jm' K m 

Jo' Ko' Jopt' K opt 

Jo 
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b karakteristieke grootheden van een systeem, 
die alleen afhangen van de verhoudingen 
tussen de tijdgrootheden. 

co§ffici~nten van karakteristieke vergelij-
king. · 

co~f£icienten van een willekeurige continue 
of interm{tterende responsie. 

coefficienten van de responsie in het ne 
interval. · 

het gehele gedeelte van de verhouding tussen 
looptijd en monstertijd. 

differentierende regelaarparameter. 

afwijking, foutsignaal. 

stapwaarde bij optimaliseringsprocede, 

linkerlid van karakteristieke vergelijking. 

gewenste waarde. 

overdrachtsfunctie van nulde-orde houdcircuit .• 

ingangssignaal. 

bemonsterd ingangssignaal. 

z-getransformeerde van een signaal. 

getransformeerde van intermitterend uitgangs
signaal van proces P(s) bij ingangssignaal 
I (s). 

gemodificeerde z-transformatie bij dit sig
naal. 

integrerende regelaarparameter. 

proportionele regelaarparameter. 

stabiliteitsgrens voor J en K, 

optimale waarde voor J en K. 

integrerende regelaarparameter, op o genormeerd. 



k, n 

m 

n 

p 

P(s), P
1
(s), P2(s) 

R(s), R 

R*(z) 

RP*(s), RP*(z) 

s 

s. 
]. 

t 

T 

T. 
]. 

Td 

u(t) 

u*(t) 

u*P (t) 

U(s) 

U(jw) 

v(t), vn' v*(z) 

x(t) 

z 

op Jm of Km gereduceerde waarden van rege-· 

laarparameters. 

aantallen elementen in vertragingslijn. 

grootheid in gemodificeerde z-transformatie. 

rangnummer van monster (interval). 

monsterduur. 

proces. 

regelaar. 

intermitterende regelaar. 

overdrachtsfunctie van de serieschakeling 
van R(s) en P(s) zonder monsternemer ertussen. 

Laplace-grootheid. 

willekeurige pool van.continu signaal. 

tijd. 

monsterperiode. 

integratietijd. 

differentiatietijd. 

continu uitgangssignaal. 

intermitterend uitgangssignaal. 

intermitterend uitgangssignaal bij eindige 
monsterduur. 

Laplace-getransformeerde van signaal. 

signaal in frequentiedomein. 

maximale waarde van signaal. 

stapresponsie op. proces, 

ingangssignaal van proc~s. 

uitgangssignaal van proces. 

intermitterend uitgangssignaal van regelaar. 

argument van z-transformatie. 

wortels van karakteristieke vergelijking. 
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a., f3, y 

a., f3 

o, o(t) 

e 

p, 0 

'p 1: 2' 1: 

q, 

q,* 

q,n 

q,o' q,T 

<~>opt 

ljJ 

w 

w s 

A, B, C 

AL, BL, CL 

AI 

A2 

Bl 

B2 
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karakteristieke grootheden van een systeem, 
die van a en b afhangen. 

reele delen van polen in s-vlak, 

impuls, Dirac-functie. 

elementaire vertraging in vertragingslijn. 

onnauwkeurigheid in criteriumberekening. 

onnauwkeurigheid in regelaarinstellingen. 

fasehoek bij continue responsie. 

bijzondere waarde van m bij gemodificeerde 
z-transformatie. 

reiHe wortel s. 

tij dconstanten. 

criteriumwaarde, -integraal. 

criteriumsom. 

criteriumwaarde in ne interval. 

genormeerde criteriumwaarde. 

optimale criteriumwaarde. 

fasehoek van complexe wortel in z-vlak 

(cirkel)frequentie. 

monsterfrequentie. 

coefficienten An' Bn• en van responsie in 

lopend interval. 

dito in voorafgaand interval. 



D 

DEL 

EP 

F 

FO 

FI 

FII 

FIV 

I 

K 

L 

M 

N 

NMAX 

NJ 

NC 

RJ 

RK 

RJI, RKI 

RJ2, RK2 

TD 

TlD 

T2D 

U(I), ... U(K), ••• U(L) 

d+l (floating point). 

A. 

e:. 

F. 

.p. 

(voorlopig) minimum van .p. 

"vorige waarde" van .P, een hulpgrootheid. 

n (floating point). 

indicator die aangeeft of men de eerste keer 
een criteriumwaarde bepaalt of niet. 

lopende index. 

d (fixed point). 

indicator, die aangeeft met welke parameter 
op dat tijdstip geoptimaliseerd wordt, K of J. 

n. 

aantal intervallen waarover de criteriumsom 
(voorlopig) berekend wordt. 

NMAX bij optimale .p. 

rangnummer van soort criterium. 

J. 

K. 

optimale waarden, 

hulpgrootheden bij optimalisering. 

T 
6' 
'I r· 
tz 
r· 
•• lit, ~' ••• 
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STELLINGEN 

), 

In tegenstelling tot de gangbare mening is de "dead beat" instelling 

niet altijd de optimale instelling van een intermitterend systeem, maar 

ze is wel altijd een waardevol uitgangspunt bij het zoeken naar de opti

male instelling, 

Dit proefschrift, hoofdstuk 8, 

2. 

Bij intermitterende regelsystemen is de in dit proefschrift genoemde 

integrerende regelaar, bestaande uit een continue integrator zonder houd

circuit beter dan de onder meer door Mosler voorgestelde vorm, bestaande 

uit een oontinue integrator voorafgegaan door een houd-circuit, 

H,A. Mosler, Sampled-data P.I. control of a class of stable 

processes, Ind. and Eng,Ch.Process Des. and Devel, 5, 1966, 297, 

3. 

De door Tschauner in diens boek.ingevoerde 1;-transformatie: 

u (!;;) 

heeft voor de bestudering van discrete systemen slechts nadelen, vergele

ken met de gebruikelijke z-transformatie, 

J. Tschauner, Einfiihrung in die Theorie der Abtastsysteme, 1960, 

4. 

Een chromatograaf als opnemer in een regelkring bij directe digitale 

regeling van chemische processen moet vooral voldoen aan de eis van een 

grote meetsnelheid, terwijl aan de nauwkeurigheid van de analyse minder 

strenge eisen gesteld kunnen worden, 



5. 

Het is onjuist de grondslagen van de statistische mechanica te behan

delen zonder een uitvoerige bespreking van de ergodentheorie. 

6. 

Wie de gangbare benaming "Statistische Mechanica" niet algemeen ge

noeg vindt, gebruike de benaming "Statistische Fysica", maar niet de on

der meer door Kramers en Ter Haar voorgestelde uitdrukking "Thermostatis

tica", daar deze geen veralgemening maar zelfs een contradictie. inhoudt. 

D. ter Haar, Elements of thermostatistics, 1966, 

7. 

Het is onjuist de wet van Nernst de derde hoofdwet van de thermo

dynamica te noemen, daar deze wet veel minder fundamenteel is dan de 

eerste en tweede hoofdwet. 

8. 

De bewering dat de methode van Bernoulli ter bepaling van de wortels 

van een ne graads-vergelijking een methode is die slechts een ruwe schat

ting geeft van de grootste wortel(s), betekent een onderwaardering en is 

een gevolg van het feit, dat enkele voor de hand liggende uitbreidingen 

niet vermeld worden. 

9. 

De door Shannon en na hem vele auteurs gegeven uitdrukking voor de 

informatie van een continue waarschijnlijkheidsverdeling 

H(x) - jf(x).log f(x)dx 

is onjuist tengevolge van een verkeerde limietovergang en geeft daardoor 

resultaten waarvan onder meer de dimensies niet kloppen. 

C.E. Shannon, w. Weaver, The mathematical theory of communication, 

1949. 



10. 

Het is bij het onderwijs in de regeltechniek uit didactisch oogpunt 

beter de behandeling van de discrete systemen vooraf te laten gaan aan 

die van de continue systemen. 

ll . 

Bij de bestudering van lineaire systemen met behulp van "root locus" 

technieken in het s-vlak of z-vlak wordt te weinig gebruik gemaakt van 

poolco5rdinaten. 

12. 

In de Nederlandse verhoudingen van het wetenschappelijk onderwijs 

hebben instellingen als een "institute of advanced studies" of een 

"superuniversiteit" geen bestaansrechL 

Eindhoven, 19 december 1967 A.L. Nagel 


