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Samenvatting 

Model Predictive Control is een regelmethode die gebruik maakt van een model om de 
toekomstige gevolgen van regelacties te voorspellen, Bij iedere tijdstap wordt van deze 
voorspellingen gebruik gemaakt om een nieuwe optimale regelactie te berekenen. Deze 
regelmethode wordt veel gebruikt voor het besturen van processen in de petrochemische en 
chemische industrie. Het grootste voordeel van Model Predictive Control is het op natuurlijke 
manier kunnen omgaan met begrenzingen voor de ingangs-, uitgangs- en toestandsgrootheden. 

voor niet-linezire systemen zijn verscheidene effectieve regelalgoritmes ontwikkelt. Deze 
ontwikkelingen zijn nog niet ten einde, algoritmes worden nog steeds verbeterd en over de 
stabiliteit van deze algoritmes is nog weinig bekend: In dit verslag staan de resultaten van een 
toepassing van een niet-lineaire variant van Model Predictive Control op een mechanisch 
systeem. De simulaties zijn uitgevoerd in Matlab. 

Tex7ens is deze methede zeer gesvbikt %'eer het regelen van Piet Pinimflm ftlse systemen. O& 
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1. Inleiding 

Model Predictive Control is wellicht de belangrijkste geavanceerde regeltechniek op het gebied 
van complexe interactieve industriële processen. Het grote pluspunt van Model Predictive 
Control is het op natuurlijke manier om kunnen gaan met begrenzingen, waardoor het mogelijk 
is het proces te laten opereren rond haar uiterste waarden. Het kunnen toepassen van verschil- 
lende modelstructuren, verschillende voorspellingshorizons en verschillende optimalisatiecrite- 
ria schept vele mogeEj'khederi vûûï hst tûepasseii vafi deze technkk, of het mu een snelle 
machine is, een traag proces of een groot complex industriëel proces. 

Doel van deze stageopdracht is Model Predictive Control toe te passen op een niet-lineair 
mechanisch systeem. Voor het regelen van dit systeem is een niet-lineaire regelmethode 
gekozen uit de verschillende methoden die bestaan onder de noemer van Model Predictive 
Control. In eerste instantie zal naar een eenvoudig systeem worden gekeken, vervolgens zal dit 
eenvoudige systeem worden uitgebreid naar een moeilijker te regelen systeem. 

De rest van dit verslag is als volgt opgebouwd. Eerst zal in hoofdstuk 2 het principe van Model 
Predictive Control worden uitgelegd, enkele methoden zullen worden besproken en verschei- 
dene kenmerken van Model Predictive Control zullen worden aangegeven. In hoofdstuk 3 
wordt de gekozen regelmethode gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zal eerst een omgekeerde 
slinger met deze methode geregeld worden, aan de hand van dit voorbeeld zal ook duidelijk 
worden gemaakt hoe het regelalgoritme kan worden geschreven zodat implementatie in Matlab 
gemakkelijk mogelijk is. Het vervolg van dat hoofdstuk is gewijd aan de omgekeerde slinger 
geplaatst op een beweegbare kar. Tenslotte zullen in hoofdstuk 5 enkele conclusies uit de 
simulaties worden getrokken. 
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2 Model Predictive Control 

2.1 Geschiedenis en principe van MPC 

De eerst ideeën over Model Predictive Control zijn eind jaren 70 gepubliceerd [3,5]. Vanaf 
toen zijn verschillende methoden ontwikkeld, met verschillende namen maar met het zelfde 
principe: een model wordt gebruikt om de toekomstige gevolgen van huidige regelacties te 

verzamelnaam van de diverse methoden gebaseerd op dit principe. 

_._ 11-.- X K - J - I  I-L-J:-:--- n- -L- -~  / 1' . . ~ - - I - - - L  I - L  n , r n c \  __---A& --L-.:I& -1, A,. vuurspeiieIi. iviuuei rieuiuve L ~ I I L I U I  \vmiar IIU ~ I ~ G K U I L  LUL i v u - ~ l  w u i u i  fjcuiuini am uc 

Beschouw een systeem met één of meerdere ingangen, één of meerdere uitgangen en één of 
meerdere verstoringen. In dit verslag zal de ingang worden aangeduid door een kolom u, de 
uitgang door een kolom y en de verstoringen door een kolom d. Bij R/IpC wordt gebruik 
gemaakt van een model om de toekomstige uitgang over een bepaald tijdsinterval te voorspel- 
len als functie van de ingang. Een gewenst "setpoint" of een gewenste trajectorie voor de 
uitgang is gegeven. Met behulp van de voorspelling kan nu een reeks ingangen bepaald worden 
waarbij de uitgang het "beste" de gewenste uitgang benadert. Van deze berekende reeks 
regelacties wordt de eerste aan het systeem toegevoegd. Op het volgende tijdstip zijn nieuwe 
metingen beschikbaar en opnieuw wordt een optimale reeks ingangen berekend, waarvan de 
eerste weer aan het systeem wordt toegevoegd. Dit wordt zo iedere tijdstap herhaald. Het 
principe van MET wordt aan de hand van fig 2.1 duidelijk gemaakt. 

I 
I 

~~~- 

u(k+i+l) 
-_I 

k+ 1 k+m+l k+p+l 

Figuur 2.1 Illustratie van Model Predictive Control 
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Op tijdstip k wordt een reeks regelacties u(k),u(k+l),. . .,u(k+m-1) berekend zodanig dat over 
een horizon p de uitgang (weergegeven met de kromme) optimaal naar zijn gewenste waarde 
(rechte onderbroken lijn) loopt. Alleen de ingang u(k) wordt aan het systeem toegevoerd. Op 
het volgende tijdstip (Ze grafiek) wordt de uitgang gemeten, deze verschilt van de uitgang 
zoals deze voorspeld was (de oude voorspelde uitgang is de gestreepte kromme). De gevolgen 
van de actie u(k) zijn dus niet geheel overeenkomstig de voorspelling. Een nieuwe reeks 
regelacties wordt berekend, gebruik makend van de nieuwe informatie (de oude reeks ingangen 
is gestippeld weergegeven), zó dat de nieuwe uitgang weer op een optimale manier naar het 

Voor meer over de notatie er, de hcrizcns verwijs ik naar het vervolg van dit verslag 
n & * n L +  Inn-t [An n;aiiTTm .,nr\r”nnll;nrr -,nnt. 7 x , n n r m n * n x , n n  A n n + -  A p  Irrnrnmp\ 
J G L ~ U l l l L  L U W p L .  \Uk l i l w u w w  V w W l J p ~ l u l l f j  V W W I  u w  ul~fjullfj IJ v v w w ~ e w f j v v  UIL UWVI u w  LU WIIUILU/ 

Het lijkt een hele natuurlijke manier van besturen: de conseqenties van een regelactie worden 
vergeleken met wat in de toekomst wenselijk is. Die regelactie waarvan de gevolgen het beste 
voldoen aan de gewenste gevolgen wordt aan het systeem toegevoegd. Het is vergelijkbaar 
met iemand die een auto bestuurt, de bestuurder zal altijd vooruit kijken en indien hij bijvoor- 
beeld een scherpe bocht nadert zullen van te voren gepaste acties worden ondernomen 
(remmen). Iedere tijdstap moet dus de toekomst voorspeld worden, dit vereist veel berekenin- 
gen. Mede hierdoor is MPC met de ontwikkeling van snelle rekenmachines steeds intersanter 
geworden. 

2.2 Kenmerken van MPC 

MPC kan zowel voor single-input-single-ouput (SISO) als multi-input-multi-ouipazt (MIMO) 
systemen gebruikt worden. Vooral het gemakkelijk toepassen van MPC bij MIMO-systemen 
maakt MPC aantrekkelijk voor complexe systemen (zoals die veel in de chemische industrie 
voorkomen). 

1LIpC heeft een model nodig van het te regelen systeem. Voor het voorspellende gedeelte 
wordt bij verscheidene MPC-methoden gebruik gemaakt van een stapresponsie model. Een 
stapresponsie model is af te leiden uit de bewegingsvergelijkingen, overdrachtsfuntie of kan 
experimenteel worden bepaald. Bij niet-lineaire systemen wordt het stapresponsie model 
verkregen ná !ine2r:s2t:e rond de huidige toest2nd v2r, het systeem. Eet zc verheger, st2p-e- 
sponsie model is lineair en tijdsinvariant. 

. .  

MPC is een discrete tijd methode, dit betekent voor de ingang u dat deze gedurende een 
tijdsinterval constant wordt verondersteld. Het tijdsinterval of de tijdstap is contant. Het is 
belangrijk dit tijsinterval niet te klein en niet te groot te kiezen, niet te klein want dat zou 
overbodig veel berekeningen vergen, niet te groot want dan zouden mogelijk enkele dynami- 
sche eigenschappen van het systeem over het hoofd worden gezien. 

Grootste voordeel van MPC is het gemakkelijk op kunnen leggen van begrenzingen aan de 
ingangs- en uitgangsgrootheden. Bijvoorbeeld, een robotarm mag niet verder reiken dan een 
bepaalde afstand omdat deze anders in aanraking komt met producten. Deze begrenzingen 
kunnen het probleem onoplosbaar maken, d..w.z. er is geen oplossing die aan de begrenzingen 
voldoet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die robotarm door een verstoring met te 
grote snelheid beweegt en het daardoor niet meer mogelijk is de arm vóór de begrenzing tot 
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stilstand te brengen. Dit is echter een tekortkoming van de mechanische mogelijkheden van het 
systeem en niet van de regelaar, als er gegevens over de verstoring van te voren bekend waren 
had een MPC-regalaar voorspeld wat er zou gebeuren en al actie hebben ondernomen voordat 
de verstoring plaatvond. Het is belangrijk de begrenzingen, vooral die voor de uitgang, niet te 
krap te kiezen zodat het probleem oplosbaar blijft. Het opleggen van begrenzingen vergt meer 
rekentij d. 

Naast de tijdstap moeten nog twee andere regelparameters gekozen worden: de voorspellings- 

toekomstvoorspelling vooruit wordt gekeken. De regelhorizon is het aantal tijdstappen 
waarvoor een ingangskolom wordt berekend. Ingangen na deze horizon worden constant 
veronderstelt. Het belang van de keuze van deze twee horizons is vooral bij niet-lineaire 
instabiele systemen groot, hierover meer in hoofdstukken 3 en 4. 

E,=r-z=:: en reg@h=nz~~.  D e  v~~rspe!!i?i~shonzon is het uuntu! tji&,znnPn &t hij J rr--- 

2.3 Enkele MPC-methoden 

2.3.1 Lineaire methoden 

Er bestaan verschillende regelmethoden voor lineaire systemen die berusten op het idee dat in 
het voorgaande is uitgelegd. Het grootste verschil tussen de MPC-methoden onderling is de 
manier waarop het systeem wordt beschreven. Zo kan het systeem beschreven worden door 
impulsresponsie modellen of stapresponsie modellen, deze zijn gemakkelijk af te leiden uit de 
bewegingsvergelijkingen of overdrachtsfuncties. Enkele namen van regelaars die gebruik 
maken van dit soort systeembeschrijving zijn DMC (Dynamic Matrix Control, [3]), ME"C 
(Model Predictive Heuristic Control, [5]), MAC (Model Algorithmic Control, [i]) en IMC 
(Internal Model Control, [i]). Een andere mogelijkheid om het systeem te beschrijven is m.b.v. 
een polynomiaal model. Een methode gebaseerd op polynomiale modellen is GPC (Generalized 
Predictive Control [2]). Van deze genoemde methoden zijn GPC en DMC de meest bekende 
en meest gebruikte, een vergelijkende studie tussen deze twee is te vinden in [4]. Een vergelij- 
kend onderzoek tussen verschillende stap- en impulsresponsie modellen is te vinden in [i]. 

2.3.2 Niet-lineaire methoden 

Ook bij regelmethoden voor niet-lineaire systemen is het van belang onderscheid te maken 
tussen de manieren waarop het systeem in de vorm van een model wordt weergegeven. Een 
aantal methoden is gebaseerd op Generalized Predictive Control [lo] en maakt gebruik van 
polynowiiale modellen zoals het gegeneraliseerde Hammerstein model [SI, parametrische 
Volterra model [7] of een bilineair model [9]. Bij deze modellen zijn twee methoden om de 
toekomst te voorspellen. Bij de eerste methode wordt een model opgesteld met een niet-lineair 
ingangssignaal en een lineair uitgangssignaal. Dit houdt in dat de uitgang y(t) word beschreven 
als functie van u(t) en u2(t). Hierbij behoudt het model, gebruikt voor de voorspelling, dezelfde 
structuur als het oorspronkelijke niet-lineare model. Deze eerst methode wordt gebruikt voor 
het Hammerstein model en het Volterra model. Voor het bilineare model wordt voor het 
voorspellen van de toekomst een model gehanteerd met daarin producten van ingangs- en 
uitgangssignalen, de structuur van dit model verschilt van het eigenlijke model. Voor het 
oplossen van het probleem is het noodzakelijk een groot aantal parameters (aantal stijgt 
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exponentiëel met stijgende voorspellingshorizon) te berekenen m.b.v. een recursief computeral- 
goritme. Het gebruik van dure wiskundige oplossingsmethoden en het groot aantal te 
berekenen parameters maakt deze methode zeer kostbaar. Ook de regelmethodes gebaseerd op 
het Hammerstein en Volterra model zijn zeer rekenintensief. Door het kiezen van een kleine 
voorspellingshorizon kan een suboptimale oplossing voor de ingang worden berekend, 
hierdoor zal de rekentijd beperkt blijven en kan voor verscheidene processen een goed 
resultaat worden bereikt, zie [ 1 O]. 

Yen u"u! gfi&-e >"@c=,@rl,mes. T;==y piet=!ii,euiye s.JTs.temei, g& Uit T"7E3 de p&$-lifieu&-e 
bewegingsvergelijkingen in toestmdsvom. Een van deze algoritmes is afgeleid va2 Dynamic 
Matrix Control en wordt Nonlinear Quadratic Dynamic Matrix Control (NQDMC, [6])  
genoemd. Bij deze regelmethode wordt de toekomst voorspeld met behulp van een staprespon- 
sie model, verkregen na lineariseren van het niet-lineaire model. Deze linearisatie vind iedere 
tijdstap plaats rond de toestand waarin het systeem zich op dat moment bevindt. De optimale 
oplossing voor de ingang wordt gevonden door een Quadratic Programming (QP) probleem 
elke tijdstap op te lossen. 

Voor deze stageopdracht is gekozen het te onderzoeken niet-lineair mechanisch systeem te 
regelen met NQDMC. Dit omdat bij NQDMC, vergeleken met andere niet-lineaire MPC 
benaderingen, minder rekeninspanning vergt. Oorzaak hiervan is dat slechts een QP probleem 
"on line" hoeft te worden opgelost, bij andere methoden worden of meerdere QP problemen 
"on line" opgelost of wordt gebruikt gemaakt van nog intensievere wiskundige rekenmethoden. 
Tevens verschafi NQDMC een duidelijk inzicht in hoe het systeem zich gedraagt en zijn de 
voorspellingsmodellen gemakkelijk te begrijpen. Bewezen is dat het met NQDMC mogelijk is 
instabiele niet-lineare systemen te regelen en dat met toevoegen van een Kalman filter ook 
meetfouten en modelfouten kunnen worden gecompenseerd,zie [6].  In het volgende gedeelte 
zal voor een goed begrip van MPC gebaseerd op stapresponsie modellen, het voorspellende 
gedeelte worden uitgelegd. 

2.4 Voorspelling met behulp van het stapresponsie model 

Allereerst zal het concept van stapresponsie worden uitgelegd in wiskundige termen. Be 
stapresponsies worden gebruikt voor het voorspellende gedeelte van verscheidene MPC 
methoden. Het gebruik van stapresponsies is alleen zinvol voor lineaire tijdsinvariante 
systemen. Bij niet-lineaire systemen wordt door middel van lineariseren een lineair tijdsinvari- 
ant model verkregen. Beschouw een systeem met één ingang u en één uitgang y. Veronderstel 
dat het systeem in rust is op het tijdstip b o ,  dan wordt op tijdstip k=C de ingang gelijk 
gemaakt aan 1 en blijft vanaf dat moment constant op die waarde. De resulterende uitgang op 
de discrete tijdstippen y( i), y(2), . . . . . is de stapresponsie van het systeem, d.w.z de respons van 
het het systeem op een stapvormige verandering van de ingang. Zie figuur 2.2. De staprespon- 
siecoëfficiënten worden aangeduid met sI,s2 ..... in dit geval geldt sl=y(l), s2=y(2). De 
noodzaak van het lineair en tijdsinvariant zijn van het voorspellingsmodel zal nu worden 
uitgelegd. Een model is lineair indien geldt, ervan uitgaande dat de uitgang initiëel gelijk is aan 
nul: stel dat een ingang u1 een uitgang yl geeft, en een ingang u2 een uitgang y,, dan geeft 
ingang au1+pu2 de uitgang ay,+py,. Een model is tijdsinvariant indien geldt: ingang u(k-k0) 
geeft y(k-k0) als uitgang, voor alle kO. 
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stapingang 

* * *  * 

* * * * 

I 

sl * 
L 

k 

figuur 2.2 Stapresponsie 

Elke mogelijke reeks ingangen kan worden beschreven door stapvormige veranderingen in de 
ingang. Met u,(k) de eenheids stapfunctie (O voor k<O, 1 voor k20). kan een willekeurige 
ingang geschreven worden als: 

k 

u(k) = 1 Au(i)u,(k- i )  
i=-- 

met Au(k)=u(k)-u(k-1). Omdat het model lineair en tijdsinvariant is zal de uitgang te schrijven 
zijn als een som van producten van Au en de stapresponsiecoefficiënten: 

k 

= A '(')'k-g 
f * - m  

OD 

= CsiAu(k- i )  
ia1  

Dus voor lineaire tijdsinvariante modellen, kan de ingangs-uitgangs relatie worden beschreven 
in termen van de stapresponsie. Bij een stabiel systeem zal de stapresponsie na een bepaald 
tijdstip constant zijn, dusq-s, voor i2n. Met andere woorden, een verandering in de ingang 
heeft slechts gedurende n tijdstappen effect. Voor een stabiel systeem kan worden afgeleid: 

7t-1 

1 siAu(k-i)+snu(k-n) 
i=1 

Deze relatie wordt gebruikt voor het voorspellende gedeelte van MPC-methoden gebaseerd op 
stapresponsie modellen. 

Een kenmerk van MPC is dat voorspelling van de toekomst plaatsvindt over een bepaalde 
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horizon, deze horizon is de voorspellingshorizon en wordt aangeduid met p of P. Bij de 
voorspelling wordt verondersteld dat de uitgang slechts gedurende m stappen verandert. Deze 
m of M wordt de regelhorizon genoemd, voor m geldt dat de waarde ervan altijd kleiner is of 
gelijk aan p. Indien nu alleen de toekomstige uitgang ten gevolge van m toekomstige (nog 
onbekende) regelacties wordt beschouwd kan voor de toekomstige uitgang y, worden 
geschreven: 

Bij de toek mstvo rspelling wc 

... 

... 

... 

... 

ien verd-r n 

A 

Au(k+ 1) 

\ Es(k+m - 1: 

,evolgen van roorga de (bek 
regelacties voor de toekomst opgeteld. Bij lineaire systemen kunnen gevolgen van voorgaande 
regelacties berekend worden met behulp van het lineaire model en vervolgens bij bovenstaande 
voorspelling worden opgeteld. Bij niet-lineaire systemen wordt het model numeriek geinte- 
greerd over p tijdstappen, met als ingang de constant veronderstelde u (zoals deze de vorige 
tijdstap is berekend). Dit levert een kolom met daarin de waarden van y zoals die zullen 
worden indien de ingang niet meer zou veranderen. Deze bij de gevolgen van de toekomstige 
regelacties optellen levert een voorspelling van de toekomst. Indien er verstoringen plaats 
zullen vinden en er zijn gegevens over bekend dan kunnen deze aan de voorspelling worden 
toegevoegd. Als er geen informatie is over toekomstige verstoringen is het mogelijk om de 
geschatte of gemeten verstoring constant te veronderstellen in de toekomst en zo een kolom 
met deze verstoringen toe te voegen aan de voorspelling. De uiteidelijke voorspelling heeft dus 
de vorm: 

Y,(k+l) = Y*(k+llk) + d(k+llk) + S,AU 

hierin is: Y*(k+l Ik) kolom met gevolgen voor toekomstige uitgangen t.g.v ingangen 

d(k+l Ik) 
S,AU 
Y,(k+l) 

voor het tijdstip k 
kolom met hierin voorspelde verstoringen 
kolom met gevolgen van toekomstige regelacties 
kolom met daarin de voorspelde uitgangen voor de tijdstippen 
k+ 1, k+2.. . . k+p. 

Nu is het zaak de "beste" reeks ingangen te vinden. Stel dat we een referentietrajectorie 
hebben, R(k+l)=[r(k+l),r(k+2),. ... ,r(k+p)IT. Nu moet er een criterium worden gedefineerd 
waarmee de beste AU kan worden gevonden. Een mogelijk criterium waarbij ook de regelin- 
spanning wordt geminimaliseerd is: 
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Indien er geen begrenzingen voor de in- en uitgang zijn kan deze vergelijking analytisch 
worden opgelost door de afgeleide naar AU van het criterium gelijk aan nul te stellen. Worden 
er echter begrenzingen aan de in- eníof uitgang gesteld dan leidt het oplossen van het criterium 
tot een "Quadratic Programming" probleem. Een QP-probleem ziet er als volgt uit: 

min,, %AUT H AU - gT AU 
s.t. CAUic 

Eierin is II de Hessiun mutrix, g de grdiefit vevtc: en c en v de beg:emings= mutrix en vectcr. 
Qplossing van dit probleem levert de optimale AU die voldoet za3 de ongeldbeid CAUic. 
Deze oplossing bestaat niet altijd. Het is mogelijk dat er geen vector AU is die aan de 
begrenzingen kan voldoen (meer hierover in o.a. hoofdstuk 3.3.4). 
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3 Nonlinear Quadratic Dynamic Matrix Control 

3.1 Inleiding 

Het populaire en veel gebruikte DMC of QDMC (DMC met begrenzingen) is zeer succesvol 
in het regelen van multivariabele lineaire en zwakke niet-lineaire systemen met in- en uitgangs- 
begrenzingen. De goede pïeststies iìemefi siìel sf eiì ifistabikeiten treden op indien er sterke 
niet-lineariteiten in het systeem voorkomen. Als reactie hierop zijn verscheidene algoritmen 
ontwikkeld die een niet-lineair model gebruiken voor de iion-lineii optimalisatie. Groot nadeel 
van deze methoden is de lange rekentijd. Een andere methode die aan dit nadeel tegemoet 
komt is gebaseerd op QDMC. Deze methode maakt gebruik van een niet-lineair model om het 
effect van oude ingangen en toekomstig geschatte verstoringen op de uitgang te berekenen. 
Een lineair model wordt verkregen door linearisatie op iedere tijdstap en wordt gebruikt om 
het effect van toekomstige ingangen op de voorspelde uitgang te berekenen. Nadeel van deze 
methode is dat er problemen op kunnen treden als een intregerend systeem moet worden 
geregeld of als het niet geregelde systeem instabiel is. Om een regelalgoritme te verkrijgen dat 
ook integrerende systemen en instabiele systemen kan besturen is gebleken dat toevoegen van 
toestandsschatting zeer effectief is [6].  Een Kalman filter gain wordt iedere tijdstap berekend 
gebruik makend van het niet-lineaire model. De toestand wordt gecompenseerd voor niet 
gemodelleerde dynamische effecten, gebaseerd op de gemeten uitgang en het berekende 
Kalman filter. De voorspellings- en regelhorizon worden in het vervolg met grote letter P resp. 
M aangeduid, dit omdat dat bij beschrijvingen van NDMC en NQDMC gebruikelijk is. In het 
navolgende zal het algoritme met toestandsschatting gepresenteerd worden. 

3.2 Algoritme met toestandsschatting 

3.2.1 systeembeschrijving 

Voor de beschrijving van het algoritme wordt uitgegaan van systeem met een of meerdere 
ingangen en een of meerdere uitgangen dat beschreven kan worden door de volgende 
vergelijkingen: 

x = f(x,u) + w 
y = h[x) + P 

hierin is x de toestandsvector, y is de uitgangsvector, u is de ingangsvector, en w - (0,Q) en 
v - (0,R) zijn witte ruis processen ongecorreleerd met elkaar. Q en R zijn covariantie matrices 
verbonden met respectievelijk de systeemruis en de meetruis. Verondersteld wordt dat Q =: uw2 
I, R = u: I met owen uvscalaire varianties. Definieer u= u,/u,en stel u: = 1. De verhouding 
van uw2 tot a: is bepalend voor de Kalman filter gain. Gevoelsmatig is u de verhouding tussen 
twee statistische maten voor de modelonzekerheid en de onzekerheid in de metingen. daarom 
kan u gebruikt worden als een regelparameter om stabiliteit en robuustheid te geven in de 
aanwezigheid van modelfouten, externe verstoringen en meetruis. een grote waarde van u 
geeft aan dat de modelonzekerheid domineert over de meetruis. Hierna wordt het algoritme 
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van stap tot stap beschreven. Er wordt vanuit gegaan dat op het tijdstip k bekend zijn: y(k) de 
meting, i?(klk-i) de toestandsschatting op tijdstip k gebaseerd op informatie tot tijdstip k-1, en 
u(k-1) de ingang. 

3.2.2 Effect van toekomstige ingangen 

Lineariseer het niet-lineaire model i=f(x,u) rond i? (klk-1) en u(k-1) en verkrijg: 

9' = ARX+Bku 

y = CkX 

met : 

De berekening van de afgeleiden kan analytisch gebeuren. Dit is echter niet praktisch, behalve 
voor kleine eenvoudige systemen. Over het algemeen zal gebruik worden gemaakt van 
numerieke differentiatie. Dit lineaire systeem moet worden omgezet in een stapresponsie 
model. Dit kan door te discretiseren (hierbij wordt voor iedere afgeleide de eerste orde 
benadering ervan genomen) en daaruit de P stapresponsiecoëfficiënten S, te verkrijgen : 

S,,,is van de dimensie no bij q , met no gelijk aan het aantal uitgangen en q gelijk aan het aantal 
ingangen. Er hoeven slechts P stapresponsiecoëfficiënten berekend te worden omdat de 
uitgang P stappen vooruit wordt voorspeld (F is de voorspellingshorizon ). Een andere manier 
om de stapresponsiecoëfficiënten te verkrijgen is door numerieke integratie van het gelineari- 
seerde model over P tijdsstappen met u=1.0 en x(tJ=O.O. Dit is mogelijk omdat het gelineari- 
seerde systeem lineair en tijdsinvariant is. De bijdrage van de toekomstige ingangen aan de 
voorspelde uitgang (aangeduidt met y& kan nu als volgt worden beschreven: 

i 

y,(k+Z) = Sf,kAbu(k+Z-i) (Z=1,2 ,........ 9) 
i = 1  

met Au(k) = u(k) - u(k-1) de verandering in de uitgang. 

12 



3.2.3 Effect van reeds bepaalde ingangen 

Voor de toestandscorrectie wordt eerst de Kalman gain berekend gebruik makend van de 
volgende recursieve relatie: 

Met Pjk de toestandscovariantie bij iteratie j van het model verkregen door linearisatie op 
tijdstip k. P,is de stationaire waarde van de toestandscovariantie voor dat model. 

Het effect van reeds bepaalde ingangen (dus alle u(i) met j<k) op de toekomstige uitgang, y* 
(k+l), y*(k+2), .....,y*( k+P), wordt als volgt berekend. De bovenindex * duidt er op dat de 
toekomstige ingang constant en gelijk aan u(k- 1) wordt gehouden 

(i) Stel R*(klk-l) gelijk aan R(klk-1). 
(ii) Definiëer d(k1k) als y(k)-h(R (kik-1)) 
(iii) In de afwezigheid van informatie over toekomstige metingen wordt verondersteld dat 

d(k+ilk) = d(k1k) voor i=1,2, ...., P. 
(iv) Voor i = 1,2, ..., P integreer achtereenvolgens *=f(x,u) over een tijdsinterval vanaf 

R*(k+i-llk-l), met u(k+i-1) = u(k-1) en voeg Kkd(klk) toe en verkrijg R*(k+ilk-l) 
Toevoeging van K,d(klk) zorgt voor de toestandscorrectie. We kunnen nu voor de 
uitgangsvoorspelling t.g.v. reeds bepaalde ingangen schrijven : 

3.2.4 Optimalisatie 

De voorspelde uitgang volgt uit optelling van het effect van reeds bepaalde ingangen, het effect 
van toekomstige ingangen en de voorspelde verstoringen. Hoewel de toestand reeds is 
gecompenseerd voor niet gemodelleerde effecten wordt de toekomstige verstoring toch aan de 
voorspelling toegevoegd. Dit is noodzakelijk om een offset (ahijking van de gewenste waarde 
als het systeem in evenwicht is) te voorkomen. De voorspelling komt er als volgt uit te zien: 

f 

j (k+Z)  = y *(k+Z)+ CSikAu(k+Z-i)+d(kIk) (Z=1,2, ....Q) 
1.1 

Nu is het de bedoeling de kolom Au zó te kiezen dat de voorspelde uitgang een gewenst 
referentietrajectorie zo goed mogelijk volgt. Voor de optimalisatie wordt veronderstel dat u 
slechts gedurende M tijdsintervallen nog veranderd, dus u(k+M) = . . . . = u(k+P-1). M wordt de 
regelhorizon genoemd. Het optimaliseren van de M Au 's kan gebeuren door het onderstaande 
te minimaliseren: 
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hierin zijn Wy en Wu diagonale weegmatrices voor respectievelijk de uitgang en de ingang. 
Het bovenstaande probleem met begrenzingen voor de in- en uitgang kan worden geschreven 
als een standaard QP probleem: 

i im,g(a = Y ~ ' G x + ~ ' x  

hierin is: 

X = [Au&) ...... Au(k+M-l)'f 

Matrix D en vector b zijn afhankelijk van de gekozen begrenzingen voor de ingang en de 
uitgang of de verandering in deze variabelen. Oplossen van dit probleem levert M toekomstige 
ingangen, hiervan wordt alleen de eerste aan het systeem toegevoegd. 

Een nieuwe toestandsschatting kan nu worden berekend: integreer $=f(x,u) vanaf x? (kik-1) en 
u(k) over een tijdsinterval en voeg K,d toe en verkrijg zo # (k+llk). 

De bovenstaande stappen worden ieder tijdsinterval herhaalt. Voor a=O en Kk =O is dit gelijk 
aan NQDMC zonder toestandsschatting ([ 1 i]). Bij dit algoritme is verondersteld dat de 
systeem- en meetruis witte ruis processen zijn met het gemiddelde nul. Gebleken is dat dit 
algoritme ook toepasbaar is bij stapvormige verstoringen. 

3.3 Keuzes in het ontwerp van een NQDMC-regelaar 

3.3.2 IIorkzor?s 

Belangrijke keuzes in het ontwerp van de regelaar zijn de regelhorizon M en de voorspellings- 
horizon P, met M kleiner of gelijk aan P. De voorspellingshorizon moet groot genoeg zijn om 
alle belangrijke dynamische effecten te ontdekken. Bij de voorspelling van toekomstige 
uitgangen t.g.v. toekomstige ingangen wordt gebruik gemaakt van een stapresponsie model. 
Dit stapresponsie model wijkt steeds sterker af van de echte stapresponsie op het niet-lineaire 
systeem, naarmate verder wordt afgeweken van de toestand waar rond gelineariseerd is. De 
lengte van de voorspellingshorizon zal dus hooguit van dezelfde grootte mogen zijn als het 
tijdsinterval waarin het lineaire stapresponsie model een goede benadering is van de werkelijke 
stapresponsie. Een grotere P zal in het algemeen de betere prestaties qua stabiliteit leveren. 
Met een groter wordende P zal de benodigde rekentijd bijna evenredig stijgen. De stabiliteit 
van het geregelde systeem is mede afhankelijk van de keuze van deze parameters, zie meer hier 
over in het volgende hoofdstuk. Een grotere M of een kleinere P zal over het algemeen 
veroorzaken dat de regelaar zich agressiever gedraagt. De goede keuze voor M en P is veelal 
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een gevoelskwestie. Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken M en P analytisch aan de stabiliteit 
te koppelen [ 1 i]. Verschillende M en P's proberen zal tot de optimale instelling moeten leiden. 

3.3.2 Weegmatrices 

Met de keuze van de diagonale weegmatrixes (Wy voor de uitgangen, Wu voor de ingangen) is 
het mogelijk de prestaties van de regelaar te beïnvloeden. Als  het belangrijk wordt gevonden 
dat de uitgang snel naar haar setpoint gaat terwijl de regelinspanning van weinig belang is dan 

blijft daa zal Wu grcot worden gekozen t.o.v. Wy. Met de weegmatrix is, ook het belang tussen 
de verschillende uitgangen en ingangen onderling uit te drukken. Als het bijvoorbeeld 
belangrijk wordt gevonden dat de uitgang yi sneller en beter zijn gewenste waarde volgt dan de 
andere uitgangen, dan zal de bijbehorende coëfficiënt in de weegmatrix groter worden gekozen 
dan de overige weegcoëfficiënten. De keuze van de weegmatrices beïnvloed ook de stabiliteit. 
Als het bijvoorbeeld bijzonder belangrijk wordt gevonden dat de ene uitgang zijn referentie 
trajectorie goed volgt, kan dit veroorzaken dat andere uitgangen grote afwiljkingen gaan 
vertonen van hun gewenste waarden, het kan zo dus tot instabiliteiten leiden. 

wordt VPt kiek gekûzen t.=.v. '?t'". Indien het be!afigrijker is dut de rvge!inspuming Flmmau! 

3.3.3 Tijdsinterval 

Het tijdsinterval is de tijd die verstrijkt tussen twee opeenvolgende voorspellingen. Deze 
parameter is constant. Gedurende dit interval blijft de ingang constant. Een te groot tijdsinter- 
val kan leiden tot het negeren van enkele belangrijke dynamische effecten. Een te klein 
tijdsinterval leidt tot overbodig veel rekenwerk. 

3.3.4 Begrenzingen 

Zoals reeds vermeld kunnen begrenzingen voor de uitgang het probleem onoplosbaar maken. 
Oorzaak hiervan kan zijn dat de begenzingen te krap zijn. Als er dode tijd is, zoals in veel 
chemische processen, moeten begrenzingen nooit worden geplaats binnen die dode tijd, de 
huidige ingang kan immers de uitgang niet meer beïnvloeden binnen de dode tijd. Een 
alternatief is om zogenaamde softe begrenzingen op te leggen. Dit kan als volgt worden 
gedaan. De begrenzingen worden vervangen door 

en in het optimaliseringscriterium wordt een term eTWe toegevoegd. Als  W groot wordt 
gekozen is deze begrenzing bijna gelijk aan de oorsprodcelijke begrenzing. Wordt W echter 
niet al te groot gekozen dan zal de begrenzing "soft" zijn, deze begrenzing zal in het algemeen 
niet worden overschreden, behalve als de begrenzing zal resulteren in een sterk variërende 
ingang. 

Toevoegen van begrenzingen vereist meer rekentijd, want des te meer begrenzingen des te 
moeilijker het QP probleem is op te lossen. Om rekentijd te besparen is het mogelijk de 
begrenzingen op slechts enkele tijdstippen (b.v. om de 4 tijdsintervallen) aan het systeem op te 
leggen, dit zal over het algemeen de prestaties niet beïnvloeden. 
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4 Toepassingen NQDMC 

4.1 inleiding 

Om de mogelijkheden van NQDMC te testen wordt het algoritme toegepast op een niet-lineair 
instabiel mechanisch systeem. Eerst wordt naar een eenvoudig te regelen systeem met één 
ingang en één uitgang gekeken. -Aan de hand van dit voorbeeld aal duidelijk worden gemaakt 

te implementeren in Matlab. Tevens zal worden duidelijk gemaakt hoe de begrenzingen de 
prestaties kunnen beïnvloeden. Het tweede beschouwde systeem is een uitbreiding van het 
eerste en heeft één ingang en twee uitgangen en zal moeilijker te regelen zijn. Bij deze tweede 
simulatie zullen ook modelfouten en meetfouten worden meegenomen zodat toestandsschat- 
ting noodzakelijk is. 

hoe hei ä~göriime in mäinxvÖrm Kdn -worden hersch.e-ven ZU& Iïeî algoïpLI;Iie geIiTal&eiij'k is 

4.2 De omgekeerde slinger 

4.2.1 Systeembeschrijving 

Het te beschouwen mechanische systeem wordt gemodelleerd als een starre omgekeerde 
slinger die met een lijnscharnier met de "vaste wereld" is verbonden, zie figuur 4.1. Dit 
scharnier laat alleen beweging in het verticale vlak (vlak van de tekening) toe. De demping in 
het scharnier wordt in rekening gebracht door een lineaire torsiedemper met dempingsconstan- 
te b. In het draaipunt is een servomotor aangebracht. Deze kan het koppel M op de slinger 
uitoefenen. Dit koppel is de ingang u van dit systeem. Het massamiddelpunt 2 van de slinger 
bevindt zich op een afstand 1 van het draaipunt. De massa van de slinger is m en het relevante 
massatraagheidsmoment t.o.v. het draaipunt is J. De versnelling van de vrije val is g. 

figuur 4.1 Omgekeerde slinger 

Het systeem heeft twee evenwichtsstanden op het interval Os(p<2x nl.cp=O en q=n. De eerste 
evenwichtsstand is instabiel, de tweede stabiel. Het systeem kan worden beschreven door de 
volgende niet-lineaire differentiaalvergelijkingen: 
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Eieriil is x1 gelijk aail de hûek<erdraaikg ;y, el2 x2 gelijk &ûl2 de hGeRsne1heid. D d  van de 
regelaar is het systeem zodanig te besturen dat het systeem bij een willekeurige cp tot mst 
komt. Er is aangenomen dat het model perfect is en dat er geen verstoringen optreden. 

4.2.2 Uitgangvoorspelling 

Voor de uitgangsvoorspelling t.g.v. toekomstige ingangen wordt het systeem rond de huidige 
toestand gelineariseerd. Met behulp van Matlab zijn de P stapresponsiecoëfficiënten te 
verkrijgen, dit kan door een eenheidsstapfunctie op de ingang van het verkregen lineaire model 
aan te brengen. De uitgang op de tijdstippen TJT, ..., PT, zijn de stapresponsiecoëfficiënten s1 
,....., sp. Voor de toekomstige ingang t.g.v. reeds bepaalde ingangen wordt P maal de niet- 
lineaire differentiaalvergelijking gedurende een tijdstap numeriek geintegreerd, zie 3.4.3.  Dit 
levert een kolom Y* met daarin dus de uitgangen op de toekomstige P tijdstippen die zou 
ontstaan als de u vanaf nu constant zou blijven. Voor de volledigheid is een kolom toekomstige 
verstoringen d(k+l) toegevoegd, als niets bekend is over de toekomstige verstoring word 
d(k+ilk) gelijk gesteld aan d(k1k) voor i=172,...,P. De voorspelling voor de toekomstige uitgang 
komt er nu als volgt uit te zien: 

Y p ( k + l )  = Y * ( k + l )  + Sp,AU(k) + d ( k + l )  

* ( k + l  Ik) 

*( k +P Ik) 

9 

o ... o 
... 0 S 

2 f  1, 
S 

slS 
... 

'M.k 'M-1 

SP-lf ... 'P-M+1.1 

De stapresponsiecoëfficiënten zijn in dit geval scalair omdat er één ingang en één uitgang is 
Het optimaliseren van de ingang u gebeurt door het onderstaande criterium te minimalizeren: 

Dit kan worden omgeschreven tot een standaard QP probleem met begrenzingen: 
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min 

en D T A C M  

Hierin is : 

T T  
H = Sp,W, J W J S p c  + WSTW= 

De begrekingsmatrix D en de begrenzingsvector b zien er als volgt uit: 

b =  

u (k- 1 1 -umJk) 

u(k-1)-u (k+M-1) 

u (k) -u(k-1)  

max 

min 

(k+M- 1)-u(k- 1) 
in 

- A  UmaL(k) 

-A  urnax( k +M- 1) 

-AU ( k )  
m ax 

-Au (k+M-1) 
m ax 

Y*@+ 1) +d(k+ 1)-Y (k+ 1) 

(k+l l  

max 

D =  

De vectoren Y,,(k+l) en Y-(k+l) bevatten de boven- en benedengrens van y op de tijdstip- 
pen k+l, k+2, ..., k+P . De vector d staat voor de toekomstige verstoringen, deze is in dit geval 
gelijk aan nul maar is voor de volledigheid toch toegevoegd. De voorspelling van de uitgang 
wordt zo binnen de grenzen gehouden. Als  de voorspelling perfect is zijn er geen problemen. 
De voorspelling wordt echter verkregen door een gelineariseerd model, dat niet exact hetzelfde 
is als het echte systeem, en er kunnen modelfouten zijn. Hierdoor kan het toch zijn dat de echte 
uitgang de grenzen overschreidt. Verder bevat deze beschrijving bovengrens, benedengrens en 
de maximale verandering voor de ingang. 
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4.2.3 Simulatie 

Een simulatie wordt uitgevoerd waarbij het de bedoeling is cp zo snel mogelijk met een 
acceptabele regelinspanning naar een gewenste waarde te brengen. Gekozen voor setpoint is 
(p=n/2. Voor de systeemparameters is gekozen: m=O. 1, b=0.2,1=0.1, J=O. 1. De regelaar wordt 
toegepast met de volgende instellingen voor de regelparameters: P=15, M=5 , Wy=5 en Wu=l. 
Voor het tijdsinterval wordt gekozen T=0.025 , de keuze hiervan is gebaseerd op de snelheid 
van de responsie van het geregelde systeem (d.w.z klein genoeg om het dynamisch gedrag 

(zie fig. 4.2). De uitgang vertoont een "overshoot" dat wil zeggen dat de uitgang niet meteen 
de eerste keer dat de gewenste waarde wordt bereikt deze waarde houdt. Om de "overshoot" 
te voorkomen kan een begrenzing voor de uitgang worden opgelegd. Ais bovengrens is 
gekozen qmax =n/2+0.0001. het resultaat is te zien in figuur 4.3. 

=--- o n d  te hecrhrijven). ----Ay- .--- T b  -- pprqte --*--- qimiilntie -**-------- is &gevQerd zonder hegrenzingen V Q O ~  de EitgzEg 

De invloed van de parameters zal nu worden toegelicht. Ais eerste wordt naar de invloed van 
de voorspellingshorizon P gekeken. Het resultaat van een grotere P (P=25), met verder 
dezelfde instellingen als in figuur 4.3 , is te zien in figuur 4.4 . Vergeleken met de regelaar 
gebruikt voor figuur 4.3 is deze regelaar trager. Een kleinere P (P=8) maakt de regelaar iets 
agressiever vergeleken met de regelaar met een P van 15, zie figuur 4.5 . Met deze kleine 
horizon wordt het moeilijk de begrenzing niet te overschreiden: de regelaar moet in de buurt 
van het setpoint stevig ingrijpen, hierdoor zal cp tijdelijk weglopen van zijn gewenste waarde. 
Ook met de regelhorizon M kan de prestatie van de regelaar worden beïnvloed, zij het in 
mindere mate dan met P. Uit enkele geschikte simulaties is gebleken dat een grotere M een 
snellere responsie tot gevolg heeft, wordt de regelaar te aggressief dan treden identieke 
problemen op als bij de regelaar met een kleine P, dus geen vloeiende lijn naar de gewenste 
waarde. Een kleinere M dan gebruikt voor de eeste regelaar bleek de resultaten nauwelijks te 
beïnvloeden. In figuur 4.6 is gekeken naar een aggressieve regelaar, verkregen door de 
weegmatric Wu kleiner te nemen (Wu=O. 1) met de overige instellingen hetzelfde als gebruikt 
voor figuur 4.3 . Weer treedt het verschijnsel op dat cp niet in één vloeiende beweging naar het 
setpoint loopt. Verder is gebleken dat ook de tijdstap de prestaties beïnvloed. Een kleinere 
tijdstap met verder gelijke instellingen heeft een iets aggressievere regelaar tot gevolg, een 
grotere tijdstap geeft een tragere responsie. 

Algemeen kan voor dit systeem worden gezegd dat een aggressievere regelaar kan worden 
verkregen door verkleinen van P of T, dus verkleinen van het tijdsinterval dat vooruit wordt 
gekeken bij de voorspelling, waardoor over een kleiner interval een optimale oplossing wordt 
berekend. De berekening van de optimale oplossing over een kleiner tijdsinterval geeft dus 
ingangen die groter zijn in absolute waarde. Een tweede mogelijkheid voor een agressieverre 
regelaar is het vergroten van M of Wy/Wu. Een te aggressieve regelaar leidt tot een responsie 
met een "slingering". 

Ook is gekeken of het mogelijk is met NQDMC de slinger een referentietrajectorie te laten 
volgen. Gekozen is de hoekverdraaiing een sinusvormig verloop op te leggen nl. R(t)=sin(3t). 
De regelaar is identiek aan die gebruikt voor de eerste simulatie. Zie figuur 4.7. Uit dit figuur 
blijkt dat na een kleine inloopfase de trajectorie nagenoeg exact wordt gevolgd. De afwijkingen 
in het begin zijn gevolg van het in rust zijn van het systeem op t=O, i.t.t. de trajectorie. 
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4.2.4 Conclusies 

Voor dit eenvoudige systeem zijn de prestaties van NQDMC goed. Het vereist wel veel gezoek 
naar een goede instelling van de regelparameters, al kan op gevoel al een aardige schatting 
voor goede parameters worden gevonden. Het toevoegen van een bovengrens aan de uitgang 
verbetert de resultaten aanzienlijk. 
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figuur 4.5 Regelaar met een kleinere P (P=8) 
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4.3 De omgekeerde slinger op een kar 

4.3.1 Systeembeschrijving 

Het te beschouwen mechanische systeem wordt gemodelleerd als een omgekeerde starre 
slinger, die met een lijnscharnier is verbonden met een kar. De kar kan in het horizontale vlak 
rechtlijnig voortbewegen. Het lijnscharnier laat alleen beweging in het verticale vlak toe. De 
demping in het lijnschamier wordt in rekening gebracht met een lineaire viskeuze torsiedemper 
met dempingsconstante b. De wrijving van de kar die optreedt bij het voortbewegen wordt 
verondersteit lineair met de snelheid te zijn, de wrijvingscoëficiënt wordt aangeduidt mei f. De 
kar kan worden voortgeduwd door een kracht F. Deze kracht is de ingang van dit systeem. Het 
massamiddelpunt Zw van de slinger bevindt zich op een afstand 1 van het draaipunt. De massa 
van de slinger is Ms, de massa van de kar is MJs. Het massatraagheidmoment t.o.v. het 
draaipunt is J. De versnelling van de vrije val is g. De beweging van de slinger wordt vastge- 
legd met de hoek cp (zie figuur). De verplaatsing van de kar wordt vastgelegd door z. Deze 
twee coördinaten zijn zowel de uitgangen als de te regelen grootheden van dit systeem. 

figuur 4.8 Omgekeerde slinger op kar 

Het doel van de regelaar is de kar te verplaatsen over een gewenste afstand en wel op zo 'n 
manier dat de slinger op het eind in evenwicht is met cp=O. Met behulp van Newton en Euler 
zijn de bewegingsvergelijkingen voor dit systeem af te leiden. Deze ontkoppelen en schrijven in 
de gewenste vorm levert: 
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Voor het systeem dat onderzocht is gelden de volgende waarden voor de modelparameters; 
m,= 0.5, mk = 4.5, J= 0.1,1= 0.1, f =  0.2, b = 0.1. 
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4.3.2 Parameter keuze 
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Uit de vorige simulatie is gebleken dat de keuze van de horizons belangrijk is voor de 
prestaties van de regelaar. Om vooraf iets te kunnen zeggen over de grootte van de voorspel- 
lingshorizon wordt eerst naar de kwaliteit van de voorspelling gekeken. Daartoe wordt het 

N 

2 -  ............................ 

voorspelde gedrag 
21 1 

-3' 
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t b )  
figuur 4.9 vergelijking tussen voorspelling en werkelijk gedrag 
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systeem op t=O in een niet-stationaire toestand gebracht. Vervolgens wordt met behulp van de 
niet-lineaire differentiaal vergelijkingen gekeken wat er gebeurt als er op t=O een kracht van 1 
[NI wordt aangebracht. Dit wordt vergeleken met de voorspelling. Deze voorspelling wordt 
verkregen door optelling van de gevolgen van het niet-lineaire systeem indien de ingang niet 
meer zou veranderen na t=O (F=O), met de gevolgen van toekomstige ingangen (F=l na t=O). 
De gevolgen van toekomstige ingangen worden berekend met het gelineariseerde model, 
verkregen door lineariseren rond de begintoestand. In figuur 4.9 is te zien in welke mate de 
voorspelling lijkt op de werkelijke gevolgen voor de uitgang als op t=O een kracht wordt 

voorspelling gedurende ongeveer 2 seconden goed lijkt op de werkelijke toekomst. 
.+..*I s"nge??rzcEt. a i s  hegintoestand is gekozen xô=p .o5 o o]? ut figml- 4.9 blijkt dat de 

Uit enkele soortgelijke simulaties is gebleken dat hetzelfde soort gedrag (slechte voorspelling 
na 2 [SI) optreedt indien qQO.04. Dit is niet geheel toevallig, Het blijkt namelijk ongeveer de 
beginhoek te zijn waarbij met een kracht van lp] de slinger niet meer rechtop komt maar 
doorslaat naar beneden. Blijkbaar is de kwaliteit van het geliniariseerde model minder als de 
slinger "doorslaat". Gebleken is dat als de hoekverdaaïng kleiner blijft dan 0.04 [rad] de 
voorspelling gedurende 4 [SI goed lijkt op het werkelijke gedrag. Voor de voorspellingshori- 
zon geldt dus dat deze maximaal 4 [SI kan zijn als cp kleiner blijft dan 0.04 [rad] Wordt cp 
echter groter dan 0.04 [rad] dan zal moeten worden volstaan met een voorspellingshorizon van 
maximaal 2 [SI. 

4.3.3 Simulatie 

Bij deze simulatie wordt in eerste instantie gekeken naar een regelaar die werkt met een 
voorspellingshorizon die kleiner is dan 2 [SI. Het zal blijken dat het hanteren van zo een kleine 
voorspellingshorizon verscheidene problemen met zich meebrengt. Tevens word in eerste 
instantie uitgegaan van een perfecte kennis van het model en perfecte metingen. Een NQDMC 
regelaar wordt toegepast met de volgende parameters. De tijdstap is T=0.2 [SI, de voorspel- 
lingshorizon P=10 (gelijk aan twee seconden), de regelhorizon M=6, weegmatrix voor de 
ingang Wu=O.O9 en voor de weegcoëficiënten voor de hoekverdraaiing en de verplaatsing in 
de weegmatix Wy is genomen. 5.0 resp. 1.0. Als  gewenste eindwaarden voor de uitgangen is 
gekozen: z=1 en cp=O. De resultaten van een simulatie met deze regelaar zijn te zien in figuur 
4.10. De weegcoëficiënt voor de hoekverdraaiïng wordt groter gekozen dan die voor de 
verplaatsing om het geregelde systeem stabiliteit te geven. 

Indien gekozen wordt voor een agressievere regelaar zal de maximale absolute waarde van de 
hoekverdraaiïng groter zijn. Dit kan worden bereikt door een kleiner gewicht voor de 
weegmatrix op de ingang te nemen of de weegcoëffkient voor de hoekverdraaling kleiner te 
nemen. Figuur 4.11 toont aan wat het resultaat is van een aggresievere regelaar, hierbij is 
genomen Wu=0.075. Uit deze figuur blijkt dat een te snelle regelaar tot instabiliteiten leidt. 
Blijkbaar is de voorspelling en dus de berekende ingangen niet nauwkeurig genoeg, zodat het 
systeem niet de perfecte vloeiende lijn naar de gewenste stand volgt. Een kleine ahijking, m.n. 
voor cp,  in de buurt van de gewenste stand zal leiden tot aggresieve maatregelen voor de 
ingang waardoor instabiliteiten gaan optreden. 

Bij de eerste simulatie treedt "overshoot" op, d.w.z. z overschreidt de gewenste waarde om er 
daarna na toe te gaan. Deze "overshoot" kan worden voorkomen door een maximale waarde 
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voor z aan de regelaar op te leggen. In figuur 4.12 staan de resultaten van dezelfde regelaar als 
gebruikt in de eerste simulatie, nu met een begrenzing voor de verplaatsing: =1.01. Het 
toepassen van een begrenzing voor de verplaatsing leidt voor deze regelaar tot instabiel 
gedrag. Oorzaak hiervan is de te kleine voorspellingshorizon. Het moment dat de voorspelling 
rekening houdt met de begrenzing, dus als de ingang wordt aangepast omdat anders de 
begrenzing zal worden overschreden, zal ongeveer gelijk zijn aan 2 seconden vóór het moment 
dat het geregelde systeem zonder begrenzingen de waarde van die grens bereikt. Op het 
moment dat de regelaar reageert op de begrenzing zijn de optimale acties zó dat het systeem 

waarde. De afwijking van cp ksm niet meer gecompenseerd worden door een positieve kracht 
omdat anders z de bovengrens overschreidt. Gevolg is dat cp zal weglopen. Ook bij tragere 
regelaars treden soortgelijke verschijnselen op als begrenzingen worden ingevoerd. 

&k=, bij se. tG&.&r,d .,t..&.&y?$j z zg. mEim& .,t.uz&, bereikt efi y een tJeifie p=s&ieTv7e 

Voor deze regelaar is gekeken naar de invloed van de regelhorizon M op de prestaties. Uit 
enkele geschikte simulaties bleek een kleinere M een tragere responsie tot gevolg te hebben. 
Een M groter dan 6 bleek de prestaties niet zichtbaar te verbeteren. De invloed van de 
weegmatrices is zoals te verwachten is. 

Een grotere voorspellingshorizon kan worden gekozen als cp kleiner blijft dan 0.04. Dit kan 
worden bereikt door de weegcoëfficiënt voor cp groot genoeg te nemen, weegmatrix voor de 
ingang groot te nemen, of door begrenzingen voor cp op te leggen. Omdat het laatstgenoemde 
snel tot problemen leidt (probleem onoplosbaar of instabiliteiten) is gekozen voor een grotere 
weegcoëfficiënt voor cp en een groter gewicht op de ingang. Figuur 4.13 toont de resultaten 
van een regelaar met de volgende instellingen : P=15, M=6, T=0.2, Wu=0.5, Wy,=lO, Wy,=l. 
Om de "overshoot" te beperken wordt een maximale waarde voor z opgelegd: ~ = 1 . 0 1 .  
Resultaten van deze regelaar zijn te zien in figuur 4.14. Het blijkt dat nu met een grotere 
voorspellingshorizon wel aan de begrenzingen kan worden voldaan zonder dat er instabiliteiten 
optreden. 

Als laatste is onderzocht hoe de regelaar omspringt met model- en meetfouten. De meetruis 
wordt verondersteld een witte ruis proces te zijn met een maximale meetfout in absolute 
waarde van 0.5 [mm] voor de verplaatsing en 0.5 1OE-3 [rad] voor de hoekverdraaiing. Voor 
de modelfouten worden fouten in de modelparameters (massa's e.d.) veronderstelt in de 
ordegrootte van 5%. Voor de simulatie is gebruik gemaakt van dezelfde instellingen als 
gebruikt voor de regelaar behorende bij figuur 4.10. Aan de regelaar is nu toegvoegd de 
Kalmanfilter zoals deze in het vorige hoofdstuk is beschreven. Voor u, de verhouding tussen 
onzekerheid in het model en de meting, is genomen u=2. Een simulatie, waarvan de resultaten 
in figuur 4.15 zijn te zien, toont aan dat de regelaar kan omgaan met model- en meetfoi?ten. 
Dat het systeem na het bereiken van de gewenste stand niet in rust blijft wordt veroorzaakt 
door de meetfouten: de meting wijkt afvan de echte waarde, welke de gewenste kan zijn, en er 
wordt een regelactie ondernomen. Andere simulaties met instellingen voor de regelaars zoals 
hierboven gebruikt zijn geven resultaten die goed overeenkomen met de resultaten van de 
regelaar, zonder toestandsschatting en meet- en modelfouten. Blijkbaar is NQDMC met 
toestandsschatting goed in staat om te springen met meet- en modelfouten. 
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4.3.4 Conclusies 

Uit deze simulatie moge blijken dat het mogelijk is het systeem te regelen zij het met beperkin- 
gen. Als gekozen wordt voor een aggresieve regelaar wordt de grootte van de voorspellings- 
horizon beperkt, hierdoor blijkt het onmogelijk te zijn zinvolle begrenzingen, wat juist het 
grote voordeel van MPC is, aan het systeem op te leggen. Wordt de regelaar ZO ingesteld dat 
de voorspelling goed blijft, dan blijft de snelheid van de responsie beperkt. Wederom is het veel 
zoeken naar een goede instelling van de vele regelparameters (2  horizons, 3 weegcoëfficiënten, 

regelaz: za! het geregelde systeem zich instabiel gedragen. Desondanks is met een goede 
instelling van de regelaar een redelijke presatie te verkrijgen. Verder is gebleken dat met 
toevoegen van toestandsschatting het zeer wel mogelijk is de uitgang te compenseren voor 
meet- en modelfouten 

t i i r l m i n t n - * o l  nn xrnrhn i lA;mm tiiclclnn mnnt- L 1 J U J l l l L b . I  V U 1  bll V b I l I U U U ï i l f j  L U D D U I I  I I I U U L -  en ~ d e ! f ~ ~ t e ~ ) .  %de inStd!innpn b"' ' v 7 2 g  de 
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figuur 4.12 Zelfde regelaar als in figuur 4.10 nu met begrenzing 
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figuur 4.13 Zelfde regelaar als in figuur 4.10 nu met grotere voorspellingshorizon (P=15) 
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5 Conclusies 

Uit de simulaties is gebleken dat het mogelijk is met NQDMC niet-lineaire systemen met meet- 
en modelfouten te besturen. Voor een eenvoudig systeem is de prestatie van de regelaar goed. 
Voor een meer complex systeem nemen de prestaties af en worden de mogelijkheden van de 
regelaar beperkt. De prestatie van de regelaar is sterk afhankelijk van de keuze van de 
regelparameters. Omdat het niet mogelijk is analytisch de "beste" instelling van de regelaar te 

eecvoudig systeem is dit nog goed te doe2, maar naamatv het systeem complexer zal worden 
zal het steeds moeilijker worden de optimale instelling van de parameters te vinden. 

hnnalnn 7 0 1  mnntnn mnhniirnn rlnnr nnn 'lmrirl nnorehl l  n U n x x r n l  rlnnr to nrnharnn Vnnr nnn 
V U p U L U L L  L U L  U L L  L L L V U L U L L  6 U U U U L U L L  U V V L  U U L L  6 L L U  O U U I U I L  V I L U V V U L  UVVI  L U  y l V u U I c I L L .  v VVI  U U L L  

Verder is duidelijk geworden dat de maximale grootte van de voorspellingshorizon afhankelijk 
is van de kwaliteit van de toekomstvoorspelling. Bij de onderzochte omgekeerde slinger 
geplaatst op een kar bleek de kwaliteit van de toekomstvoorspelling afhankelijk te zijn van 
waarde van de hoekverdraaiing. Voor bepaalde waarden hiervan vertoonde de voorspelling 
zo'n grote ahijking t.o.v. het werkelijke gedrag dat het noodzakelijk werd de voorspellingsho- 
rizon te beperken. Te verwachten is dat bij systemen met soortgelijk dynamisch gedrag 
hetzelfde probleem op zal treden. Het grote probleem van een beperkte voorspellingshorizon is 
dat het kunnen omgaan met begrenzingen moeilijk wordt en snel tot instabiliteiten of een 
onoplosbaar QP-probleem zal leiden. Juist het kunnen hanteren van begrenzingen wordt als 
grote pluspunt van Model Predictive Control gezien. 

Een mogelijke oplossing om betere stapresponsiecoëfficiënten te berekenen is door gebruik te 
maken van het niet-lineaire model. Op iedere tijdstap moet dan rond de verkregen toestand 
m.b.v. het niet-lineaire model gekeken worden wat de invloed is van een verhoging van de 
ingang. Een mogelijk probleem hierbij is dat een stapresponsiemodel lineair is, terwijl de 
stapresponsiecoëfficiënten rechtstreeks uit een niet-lineair model worden verkregen. Dit 
probleem kan gedeeltelijk worden omzeild door de stapgrootte van de ingang zó te kiezen dat 
het model als lineair te beschouwen is. 

Het onderzochte algoritme is in staat niet-lineaire systemen te besturen zoals uit de simulaties 
en de literatuur is gebleken. Voor sommigen systemen treden echter problemen op waardoor 
de grootste voordelen van Model Predictive Control, omgaan met begrenzingen en regelen van 
complexe systemen, niet waar gemaakt kunnen worden. Voor zulke systemen is het waar- 
schijnlijk beter een ander niet-lineair MPC-algoritme te verkiezen boven NQDMC met 
toestandschatting. Over de stabiliteit van systemen geregeld met NQDMC is weinig bekend, de 
stabiliteit kan slechts m.b.v. simulaties onderzocht wordet?. 
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