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SAMENVATTING 

Om een gas turbine in een warmte/kracht centrale goed te laten functioneren moet hiervoor 

een regeling ontworpen worden. Om een modeme regelaar te ontwerpen heb je een 

wiskundig model nodig. In dit verslag wordt een manier behandeld om aan zo'n model te 

komen. Het probleem daarbij is dat er weinig kennis is van de dynamica van het systeem. 

Wat weI bekend is zijn de in- en de uitgangen. Om het model te bepaIen maken we 

gebruik van Black Box Identificatie Methoden, dat wi! zeggen, zoek een relatie tussen de 

in- en de uitgangen zonder dat je kennis hebt over wat er in systeem gebeurt. Vande 

turbine is meetdata verzameld. Deze data is in twee stukken verdeeld, een deel om het 

model te bepaIen en het andere deel om te controleren hoe goed het model is. Dit leidde 

tot een aantal modellen die bij controle met het tweede gedeelte van de data een goed 

resultaat opleverde. 
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1. Inleiding 

FS Karton GmbH in Neuss is een producent van hoge kwaliteit vouwkarton voor inpak 

doeleinden. Het productie proces vraagt stoom en elektriciteit, stoom om te drogen en 

elektriciteit om de machines draaiende te houden. De vraag naar beide kan van elkaar 

vari~ren. Gescheiden opwekking van warmte en kracht wil in het algemeen zeggen dat 

vanuit het openbare distributienet stroom wordt gehaald die in een elektriciteitscentrale is 

opgewekt. Met een warmte/kracht installatie is men zelf in staat om warmte (stoom) en 

kracht (elektriciteit) op te wekken. 

De keuze van een warmte/kracht-installatie beperkt zich op dit moment vaak tot 

gasmotoren, gasturbines met nageschakelde afgassenketels (GT-AK) en de combinaties van 

gasturbines en stoomturbines (STEG's). Ook de STIG (Steam Injected Gas Turbine) met 

afgassenketel, ook weI Cheng Cycle genoemd is vormt een alternatief. Kenmerkend voor 

de STIG is de mogelijkheid een stoomoverschot in de gas turbine te injecteren. Dit 

overschot aan stoom wordt dan in elektriciteit omgezet. Dit heeft een hoger energetisch 

rendement dan de alternatieven: het afblazen van het stoomoverschot (energie weggooien) 

of het terugregelen van de gas turbine. 

De uitlaatgassen van de gas turbine worden gebruikt om stoom te genereren in een 

boiler. De stoom wordt vervolgens verhit en geYnjecteerd in de gas turbine waar hij 

expandeert en extra arbeid levert. 

De installatie is voorzien van een regeling die naar behoefte kan worden afgestemd 

op het volgen van een stoomvraag, het volgen van de elektriciteitsvraag of een combinatie 

van beide. Hierdoor is een Cheng Cycle geschikt voor toepassingen waarbij de vraag naar 

stoom en elektriciteit onafhankelijk van elkaar varieert. 

Onlangs is er een nieuwe elektriciteit/stoom centrale in werking gesteld. Het hart van 

deze centrale bestaat uit de Allison 501 KH gasturbine. Deze is zo aangepast dat een grote 

hoeveelheid stoom in de verbrandingskamer kan worden geYnjecteerd. Als er meer 

elektriciteit nodig is kan stoom worden geYnjecteerd waardoor er meer stroom 

geproduceerd wordt als gevolg van een grotere massastroom door de expander. 
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1.1 OPDRACHTOMSCHRUVING 

Om een optimale regeling voor de installatie te ontwerpen is er een model voor de Cheng 

Cycle nodig die het dynamisch gedrag voldoende nauwkeurig beschrijft. De aanpak die bij 

de modelvorming gevolgd wordt is de zogenaamde black box methode, je bepaalt een 

model op grond van de in- en de uitgangen zonder dat je veel kennis hebt over de 

dynamica van het te modelleren systeem. Het doel van deze stage is om een model van de 

gas turbine op te stellen. Als je een model hebt kan je de schattingsfout bepalen door van 

de werkelijke uitgang de berekende uitgang (met de ingangen en het model) af te trekken. 

Door deze schattingsfout te minimaliseren kan je het best passende model bepalen. Deze 

methode wordt de 'prediction error method (Engels)' genoemd. 
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2. Black Box Identificatie 

Ret probleem van de systeemidentificatie is om een model van een systeem op te stellen 

en daarvoor de parameters te schatten op basis van geobserveerde ingangs- en 

uitgangsdata. Als je weinig of geen kennis hebt over de dynamic a van het systeem kan je 

geen differentiaalvergelijkingen (of toestandsbeschrijving) met een paar onbekende 

parameters defini~ren. Je kan het systeem dan beschouwen als een 'zwarte doos' (Eng. 

black box) waarvan je weI weet wat er in en uitgaat maar niet weet wat er precies in 

gebeurd. Dit wordt de black box identificatiemethode genoemd. Met de black box methode 

geef je aan hoe het model eruit komt te zien en je schat vervolgens alle parameters die 

nodig zijn om het systeem voldoende nauwkeurig te beschrijven. In dit hoofdstuk wordt 

eerst in het kort de theorie achter deze methode besproken. In paragraaf 2.4 wordt gekeken 

hoe het softwarepakket MATLAB met de Black Box methode werkt. 

2.1 SYSTEEMBESCHRUVING 

u ... L-I ___ ----'I---y .... ~~ 

Figuur 1 : Black-Box 

De ingang/uitgangsrelatie staat in bovenstaande figuur aangegeven. 

We hebben een ingangssignaal 

u(t); t = 1, 2, .... , N 

en een uitgangssignaal 

y(t); t = 1, 2, .... , N 
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Aangenomen wordt dat er een line air verb and is tussen de in- en uitgangen van het 

systeem. Een lineair model kan beschreven worden door de relatie 

yet) "'" G(q) u(t) + vet) 

met voor G(q), (q is de verschuivingsoperator) 

00 

G(q)""'L g(k)q -k; 
k~l 

(1) 

(2) 

De term v(t) staat voor de niet te meten verstoring. Deze term kan beschreven worden aIs 

gefilterde witte ruis: 

vet) "'" H(q) e(t) (3) 

De term e(t) staat voor witte ruis met variantie A. De term H(q)e(t) vertegenwoordigt aile 

verstoringen op het systeem. 

Vergelijkingen (1) en (3) samenvoegen geeft: 

yet) "'" G(q) u(t) + H(q) e(t) (4) 

2.2 MODEL STRUCTUREN 

Een veelgebruikte manier om G(q) en H(q) te beschrijven is door deze te parametriseren 

met behulp van polynomen in q.]. Het eenvoudigste model is het zogenaamde ARX-model. 

AR staat voor 'Auto Regressive part' (de term A(q)y(t) en X staat voor 'eXogenous part' 

(de term B(q)u(t). G(q) en H(q) worden beschreven door 2 polynomen A(q) en B(q) op de 

onderstaande wijze: 

G(q) "'" q -JLt ~~:~ ; H(q) "'" 
1 

A(q) 
(5) 
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A en B zijn polynomen in de vertragingsoperator q-l: 

A(q) = 1 + a
1 
q -1 + .... + a

11l2
q-11I2 

De onbekende parameterset is: 

na en nb zijn de ordes (aantal parameters) van de polynomen. 

Het getal nk is het aantal vertragingen van de ingang naar de uitgang. 

Dit model wordt meestal geschreven als 

A(q) y(t) = B(q) u(t - nk) + e(t) 

of uitgeschreven als 

y(t) + a
1
y(t-1) + .... + a

11l2
y(t - na) = 

b
1
u(t - nk) + b

2
u(t - nk - 1) + .... + bnbu(t - nk - nb + 1) + e(t) 

Een andere veelgebruikte modelstructuur is de ARMAX-structuur: 

A(q)y(t) = B(q)u(t - nk) + C(q)e(t) 

A(q) en B(q) zijn hier hetzelfde als in (4) en (5), met voor C(q) 

C(q) = 1+ c
1
q -1 + .... + cneq -ne 

nc is orde van het polynoom. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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Een OUTPUT ERROR (OE)-structuur: 

met 

yet) = B(q) u(t - nk) + e(t) 
F(q) 

F(q) = 1 + 11 q -1 + .... + Infq -nf 

De BOX-JENKINS (BJ)-structuur wordt gedefinieerd door: 

yet) = B(q) u(t - nk) + C(q) e(t) 
F(q) D(q) 

met 

+ dndq-nd 

De gegeneralizeerde modelstructuur die alle bovenstaande modellen bevat is: 

A(q)y(t) = B(q) u(t - nk) + C(q) e(t) 
F(q) D(q) 

De varian tie van de witte ruis e( t) is A. 

(13) 

(14) 

(15) 

(17) 

Door sommige ordes nul te kiezen krijg je eenvoudigere modellen zoals bijvoorbeeld het 

ARX-model (nc = nd = nl = 0). 
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2.3 HET IDENTIFICATIEPROBLEEM 

Het in staat zijn van een model om toekomstige waarden te berekenen (voorspellen) zal 

een belangrijke eigenschap blijken te zijn bij de keuze van een model uit een modelset. 

2.3.11-stap-vooruit predictie van vet) 

Eerst bekijken we de situatie zonder een ingang. 

vet) '" H(q)e(t) ~ e(t) '" H(q)v(t) (19) 

Ben andere schrijfwijze voor vet) is: 

OCI 00 

vet) '" H(q) e(t) '" L h(k) e(t - k) '" e(t) + L h(k) e(t - k) (20) 
k~O k~l 

vet) '" e(t) + met - 1) 

vet) bestaat dus uit een term met - 1) bekend op het tijdstip t - 1 en een term e(t) onbekend 

op t. 

We kunnen nu de verwachte waarde van v( t) bepalen: 

OCI 

v(tlt - 1) '" E(v(t) Iv t
-

1
) '" met - 1) '" L h(k)e(t - k) 

k~l 

want E e(t) = 0 voor alle t. 

vet It - 1) '" [H(q) - 1] e(t) '" [1 - H -l(q)] vet) 

2.3.2 l-stap-vooruit predictie van yet) 

Nu kijken we naar de situatie met een ingang, yet) is: 

yet) '" G(q) u(t) + vet) 

Als y-l, ut
-
1 en v-1 bekend zijn, dan is vt

-
1 met formule (24) ook bekend. 

De verwachte waarde van yet) wordt: 

(22) 

(23) 

(24) 



Hoofdstuk 2 Black-Box benadering 11 

E(y(t)ly t-l, ut-l) :"" ~(tlt - 1) "" G(q)u(t) + l1(tlt - 1) 
"" G(q)u(t) + [1 - H-1(q)]v(t) 
"" G(q) u(t) + [1 - H -1(q)] [Yet) - G(q) u(t)] 

anders geschreven wordt dit: 

~(tlt - 1) = H -i(q) G(q) u(t) + [1 - H -l(q)]y(t) 

2.3.3 De predictie fout 

De fout die gemaakt wordt bij de 1-stap-vooruit predictie van yet) is: 

e(t) := yet) - ~(tlt - 1) 

(25) 

(26) 

(27) 

Deze predictie fout kan aileen achteraf bepaaId worden op het moment dat y( t) bekend is. 

Als (27) in (28) gesubstitueerd wordt krijg je: 

e (t) "" H -1(q) [yet) - G(q) u(t)] (28) 

Deze fout is het deel van yet) dat niet voorspeld kon worden op t - 1. Daarom wordt deze 

fout ook weI de innovatie op tijdstip t genoemd. 

Substitutie van de systeem vergelijking van yet) (24) in (28) levert: e(t) = eft}. 

2.3.4 Minimaliseren van predictie fouten 

Met een modelbeschrijving en de geobserveerde in- en uitgangsdata kunnen de predictie 

fouten e(t) berekend worden. Door (4) anders te schrijven krijg je: 

e(t) "" H -1 (q) [yet) - G(q) u(t)] (29) 

Deze fouten zijn functies van G en H als u en y gegeven zijn. Een manier om een 

schatting van G en H te bepaIen is door eerst een kwadratisch identificatie criterium te 

definieren: 
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(30) 

Door dit criterium te minimaliseren krijgen we een schatting voor de parameters: 

N 

I£iN • HNI = argmin L e 2(t) (31) 
t=1 

Deze methode heet de zogenaamde 'prediction error method'. 



Hoofdstuk 2 Black-Box benadering 13 

2.4 DE SYSTEM IDENTIFICATION TOOLBOX 

Voor het softwarepakket MA TLABTM is een toolbox beschikbaar die geschikt is om 

systeem identificatieproblemen op te lossen, de zgn. System Identification Toolbox. 

Bij de identificatie van een model moet de gebruiker vaak beslissingen maken. Ook is er 

rekenkracht nodig om de gevolgen van deze beslissingen te bepalen. Een aantal 

alternatieven voor een model moet worden doorgerekend. Bij elk model moet weer 

gekeken worden of dit beter is dan het voorgaande. Een softwarepakket zoals MA TLAB is 

daarom goed geschikt voor deze taak. 

Om deze toolbox te gebruiken moet je de meetdata rangschikken in een z-matrix 

die de ingangen en de uitgangen van het systeem bevat: 

z = [yl y2 ... yn ul u2 ... un] 

Gebaseerd op de Prediction Error Method kunnen we modellen opstellen met de door ons 

gewenste structuur. Voor het gegeneralizeerde model is er het volgende commando: 

theta pem (z, nn) 

De rij nn bevat alle ordes en vertragingen: 

nn [na nb nc nd nf nk] 

Theta is een matrix met een bepaalde structuur van MA TLAB om een modelstructuur in 

op te slaan samen met andere gegevens zoals het sample-interval T, het aantal ingangen, 

de ordes van de polynomen, enz. 

Ook is er een commando v~~r de ARX-methode dat de kleinste kwadraten methode 

gebruikt om het minimum van het criterium (30) te bepalen. De algemene routine maakt 

gebruik van een iteratieve zoekmethode om het minimum te bepalen. 



Hoofdstuk 4 De gemeten data 14 

3. De gemeten data 

De onderstaande figuur geeft een schema van een warmte/kracht-installatie weer. Ben 

proces-computer regelt en controleert de Cheng Cycle en verzamelt data. Continue wordt 

iedere 60 seconden data verzameld op 27 meetpunten. Deze data wordt aan het eind van 

de dag op floppy-disk gezet. In de figuur staan alleen de meetpunten aangegeven die voor 

de gas turbine van belang zijn. 

IS i i DI - Q. I-
fuel 

Vgen 

1gen 

Pgen 

Pgen. bl 

T verbr. T tulb 

Figuur 2 : Schema van een STIG-installatie 
Gebruikte afkortingen: p : druk (pressure) 

T : temperatuur 

water 

proces stoom 

Toververhit 

fstcom 

oververhitter extra stoom injektie 

f: volumestroom (flow) 

V: voltage 

P : vermogen (power) I : stroomsterkte 

r-\----T-1 ~ 

'--i--+-' I 
g 

Van de gasturbine wordt een model gemaakt. In figuur 2 is met een stippellijn 

aangegeven welk gedeelte dat is van de totale w/k-centrale. Dit gedeelte is als een Black 

Box weergegeven in figuur 3. We gaan nu kijken welke ingangen en uitgangen de turbine 

heeft. Meetpunten binnenin de turbine kunnen niet gebruikt worden. 
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T oververhit. f &loom 

BLACK BOX 
vande 

V gen GASTURBINE 
I gen 
P gen Tturb 
P98n 

Figuur 3 : De Gasturbine 

De ingangen 

• fgas. aardgasmengsel turbine 

• Pgss. aargasdruk turbine 

• Tgss. aardgastemperatuur turbine 

• fsworn• stoom injektie 

• Toververhit. uitgangstemperatuur oververhitter 

• Tverbr. ingangstemperatuur verbrandingslucht 

• Pcornpr' ingangsdruk compressor 

De uitgangen 

• P gen• generator vermogen 

• Pgen.bl .• generator blind vermogen 

• V gen. generator spanning 

• 1gen. generator stroom 

II T turbo uitgangstemperatuur turbine 
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4000 P n blind 8000 V gen 

6000 

;::2000 4000 
> 

""" 1000 2000 

0 0 

-1000 -2000 
0 500 1000 IS()() 0 500 1000 1500 

n n 

150 pcompr. 

100 

~ 50 ,t:> 

0 0 

-200 -50 
0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 

n n 

Figuur 4 : Pgen,blind' Vgcn. Igen. Pcompr 

3500 

3000 

2500 

6 
01) 

2000 

~ 1500 ::= .... 
6 
01) 

~ 1000 

500 

0 .---------.---.... ----u 
-500 

-1000 o 1000 2000 

P gen 

Figuur 5 : Pgen,bl (hoven) en Igen (onder) uitgezet tegen P gen 

3000 4000 5000 6000 

Nu we weten wat alle in- en uitgangen zijn gaan we deze eerst nader bekijken. 

Als we nu eerst naar de uitgangen kijken zien we dat de generatorspanning Vgen ongeveer 

konstant is (figuur 4). Deze kan dus weggelaten worden. Verder is te zien dat de 

uitgangen Pgen,(figuur 7) Pgen,bl en [gen (figuur 4) hetzelfde verloop als functie van de tijd 

hebben. Als je deze tegen elkaar uitzet blijkt er een lineair verband te bestaan tussen deze 
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3 uitgangen (figuur 5). Voor de modelvorming hoef je er dus maar een van mee te 

nemen. Gekozen is voor de uitgang P gen-

Als je naar de ingangen kijkt zie je dat alleen de ingangsdruk van de compressor een 

konstant verloop toont. Deze kan ook worden weggelaten. 

Wat er dus overblijft aan in- en uitgangen is: 

BLACK BOX 
T van de 
.1.21>""""i~ GASTURBINE 

Figuur 6 : De Gasturbine 

~ 2000 

0 

-2000 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

n 

600 Tturb 

400 
u 
tb 

200 

0 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

n 

Figuur 7 : De 2 uitgangen 



-10 
500 1000 1500 0 500 1000 1500 

n n 

8 fstoom 600 T oververhit 

400 

ES 
u 200 tb 

0 0 

-2 -200 
0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 

n n 

Figuur 8 : De 6 ingangen 
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3.1 NIVEAUVERSCHILLEN IN DE DATA 

De data is in een praktijksituatie met meetapparatuur verzameld. Er is geen reden om aan 

te nemen dat de niveaus in deze onbehandelde in- en uitgangen op enige manier verb and 

met elkaar hebben. Hierdoor zou een model extra parameters nodig hebben om deze 

niveaus te schatten. Voor de eenvoud van het model is het dus noodzakelijk om deze 

niveau verschillen weg te halen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door bij elke 

in- en uitgang er de gemiddelde waarde van het signaal er van af te trekken. Met 

MA TLAB gaat dit met het volgende commando: 

z = detrend (z) ; 

3.2 VERSTORINGEN IN DE DATA 

Als je naar de data kijkt zie je dat tussen de samplewaarden 1200 en 1300 er ergens een 

grote piek in het signaal zit. Ben grote piek zal de parameters tijdens de identificatie sterk 

beInvloeden. Daarom is het niet wenselijk om deze verstoringen mee te nemen in de 

identificatie. Het gekozen interval bevat daarom de samplewaardes 0 tot 1200. 



Hoofdstuk 4 ldentificatie met de eerste uitgang 20 

4. Identificatie met de eerste uitgang 

Op het ARX-commando na kunnen de commando's die MATLAB gebruikt om de 

parameters van verschillende modellen te identificeren maar met een uitgang werken en 1 

of meerdere ingangen. De aanpak is daarom om eerst modellen te identificeren met 1 

uitgang. Berst nemen we de eerste uitgang P gen' en zoeken daar een modelstructuur voor. 

Dit herhalen we voor de andere uitgang. 

Vervolgens bepalen we een model met 2 uitgangen met het ARX-commando. 

Om het model te kontroleren moet je het kunnen uittesten op data die je niet gebruikt hebt 

voor de identificatie. Dit betekent dat we niet alle data voor de berekening van het model 

moeten gebruiken. De data wordt daarom in twee delen gesplitst, een deel voor de 

identificatie van de modelparameters en het andere deel voor de validatie van het model. 

De opdeling van de data ziet er als voIgt uit: 

ze [y(1:500) u(1:500»); 

zv [y(501:1000) u(501:1000»); 

4.1 VERTRAGING TUSSEN IN· EN UITGANG 

Het is mogelijk dat er een vertraging nk tussen de in- en de uitgangen is. Deze vertraging 

is erg belangrijk voor het verkrijgen van goede resultaten. Daarom wordt eerst onderzocht 

of er zo'n vertraging aanwezig is in de meetdata. Het MA TLAB-commando ARXSTRUC 

is hier geschikt voor. Om te kijken welke vertraging de beste resultaten oplevert nemen we 

een eenvoudig ARX-model met 2 A- en 2 B-parameters (na=nb=2) en proberen 

vervolgens elke vertraging van 0 tot 15. De vertraging die de beste fit geeft bij de 

validatie set wordt vervolgens gekozen als de vertraging die verder gebruikt wordt. 

Het commando: 

V=arxstruc(ze,zv,nn) 

met 
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nn=[nal nbl nkl 

na2 nb2 nk2 

nan nbn nkn] 
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In deze matrix staat in iedere rij een andere modelstructuur. In dit geval varieert nkl tot 

en met nk15 van 0 tot 15, nal-15 en nbl-15 blijven gelijk. 

bepaalt de zogenaamde verliesfunctie (eng: loss function), dit is het kwadraat van de som 

van de schattingsfouten (zie 30). Deze schattingsfouten worden opgeslagen in de V-rij. 

Deze wordt na uitvoering van bovenstaand commando: 

nk: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

V= [504 3059 3374 3442 3451 3359 3471 3435 3419 3428 3619 3580 3521 3547 3494 3575] 

De kleinste waarde van deze rij is 504 en dit komt overeen met een model waarin geen 

vertraging aanwezig is: nk = O. 
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4.2 ARX-MODEL 

Het eerste model waarvoor we parameters gaan zoeken is het ARX-model. De structuur 

van dit model is: 

A(q) yet) = B(q) u(t - nk) + e(t) (32) 

Nu kunnen we het aantal A- en B-parameters van het ARX-model gaan vari~ren. We 

nemen bijvoorbeeld 1 tot 10 A-parameters en 1 tot 10 B-parameters. De vertraging wordt 

iedere keer nul genomen. We krijgen dan 100 verschillende modellen. 

Met ARXSTRUC wordt de verliesfunctie bepaald. Het resultaat hiervan kan uitgezet 

worden tegen het aantal parameters met het MATLAB-commando: 

nnopt=selstruc(V) 

Met nnopt = [na nb nk]. 

RETURN TO COMMAND SCREEN TO SELECT # OF PARAMETERS TO BE ESTIMATED 
550.---~----.---~--~.---~----.---~--~ 

540 

530 .. ... 
520 -. 
510 . .. **** = 

~ . ., 500 
..§ 

490 . .. 
480 

, 
'. *' *:* 470 **** ***,,** *' -, 

-" 
460 . 

****** 
450 

0 10 20 30 40 

# of par's 

Figuur 9 : Verliesfunctie uitgezet tegen het aantal parameters 

** ** *t* 00-

o. ** * ** * * * 
.' . , . 

, . , , 

- .* 
" 

50 60 70 80 

In figuur 9 is het aantal A-parameters opgeteld bij het aantal B-parameters. De 

Verliesfunctie is het kleinst bij 31 parameters, SELSTRUC geeft dan 8 A-parameters en 

24 (4 per ingang) B-parameters. Met deze structuur zijn de parameters bepaald met ARX. 
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De structuren van A(q) en B(q) waren: 

(33) 
A(q) = 1 + a

1 
q -1 + ... + anaq-na 

De parameters van deze polynomen worden in een matrix gezet: 

Hieronder staan de resultaten met onder elke parameter in cursief de standaardafwijking. 

De eerste A-parameter is op 1 genormeerd. 

A-Parameters: ui.tgang Pgen 

1 -2.32e-Ol -1.91e-Ol -1.62e-02 -1.46e-02 -3.77e-03 

4.76e-02 4.73e-02 4.74e-02 3.00e-02 2.71e-02 

7.10e-03 -1.16e-02 

2. 61e-02 1.95e-02 

B-Parameters: 

i.ngang f!Jas 

2.4958800e+OO 9.4313516e-02 -7.1780751e-Ol -4.6440535e-Ol 

5.8089652e-02 1.4088294e-01 1.425836ge-01 1.4413075e-01 

i.ngang P!Ju 

-5.9703161e+02 2.5647364e+02 4.6723750e+Ol 4.2197106e+OO 

8.9650888e+01 9. 9473453e+01 9. 9537967e+01 9. 7292027e+01 

i.ngang TgaB 

1.3095807e+02 8.6595991e+Ol -2.2217704e+02 -7.1936600e+OO 

1.2344683e+02 1.3982832e+02 1.4024361e+02 1.2143455e+02 

i.ngang f.to"", 

6.4698396e+Ol 8.4530124e+Ol -3.8116792e+Ol -1.2080500e+Ol 

1. 7293258e+01 3.1273188e+01 3.1883616e+01 2.2810450e+01 

i.ngang Toververhit 

2.2686716e+OO 4.0479993e+OO -4.4518815e+OO 1.3548116e-Ol 

1.8033420e+OO 2.7092438e+OO 2.5421146e+OO 1.3169814e+OO 

i.ngang T verbr 

-7.5026583e+OO -1.0920313e+Ol 8.2354086e+OO 9.7250394e+OO 

7. 6635338e+OO 8. 3142395e+OO 8.2899224e+OO 7. 7259804e+OO 

Hoewel dit model redelijke resultaten geeft als je naar de verliesfunctie kijkt, zal dit toch 

niet betrouwbaar zijn. De standaardafwijkingen zijn namelijk erg groot. Bijna bij ieder 

parameter is hij net zo groot als de parameter zeif. Ook zijn 32 parameters er weI erg veel. 

Om betere resultaten te krijgen moet je minder parameters meenemen. Als je weer naar de 

verliesfunctie kijkt in figuur 5 is het toch niet erg aan te raden om het aantal parameters 

minder te maken omdat deze functie erg snel groter wordt bij minder parameters. Om toch 
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betere resultaten te krijgen gaan we de ingangsdata nog een bekijken. 

Tijdens de verbranding van aardgas zal er een groot temperatuursverschil optreden. 

Het is daarom aannemelijk om te zeggen dat de ingangstemperaturen van het aardgas (Tgos) 

en de verbrandingslucht (Tverbr) niet van al te groot belang zijn. Als je naar figuur 8 kijkt 

zie je dat deze temperatuurveriaties vrij gering zijn. 

Als je naar de druk van het gas (Pgos) kijkt zie je dat deze een vrij konstant verloop 

heeft. Tijdens de verbranding treedt er ook een drukverschil op. Het lijkt aannemelijk om 

te zeggen dat de invloed van de variaties in de gasdruk op de parameteridentificatie klein 

zal zijn. We laten de hierboven besproken (Tverbr' Tgos en P gas) nu weg en gaan dan opnieuw 

het ARX-model bepalen. Als de resultaten niet slechter worden (of beter), dan kunnen 

deze drie ingangen in het vervolg weggelaten worden. 

Er blijven nu 3 ingangen over: 

• fgas, aardgasmengsel turbine 

• fstoom, stoom injektie 

• Toververhiv uitgangstemperatuur oververhitter 

Drie ingangen levert het volgende plaatje op met ARXSTRUC: 

RETURN TO COMMAND SCREEN TO SELECT # OF PARAMETERS TO BE ESTIMATED 
~Or---~--~--~----~--~--~----~--~---' 

600 

........ 
580 ... 
560 

* .. * .. 

Jl 
540 '" 

. . 
3 

520 

500 .. 
480 

460 
0 5 10 15 20 25 

# of par's 

Figuur 10 : Verliesfunctie van systeem met 3 ingangen 

30 35 40 45 
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De laagste waarde zit bij 15 parameters. Dit levert de volgende structuur op: 

na 3; nb [4 4 4]; nk [0 0 0] 

Nu we de structuur gekozen hebben kunnen we de parameters bepalen met ARX, Dit 

levert de volgende resultaten op: 

A-Parameters: uitgang Pg= 

1 -1.5376460e-01 -2.3207864e-01 -1.1613364e-02 

4. 7139392e-02 4. 5930833e-02 4.4486346e-02 

B-Parameters: 

ingang f ga• 

2.6847306e+00 3.182013ge-01 -8.8659458e-01 -4.9076423e-01 

5.2443156e-02 1.3966316e-01 1.4037766e-01 1. 4598336e-01 

ingang f.to"," 

7.3273602e+01 8.9512532e+01 -4.5971723e+01 -7.4267663e+00 

1. 7773515e+01 3.2481138e+01 3.2950437e+01 2.0714337e+01 

ingang Toververhit 

8.4629658e-01 6.4784427e+00 -5.1887673e+00 -1.1597733e-01 

1. 5649353e+00 2. 6975808e+00 2.2792010e+00 1. 0416296e+00 

De resultaten zijn a1 beter dan het vorige model, bij de meeste parameters is de 

standaardafwijking kleiner geworden. 
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4.2.1 Spectraalanalyse 

Ben manier om te kijken hoe goed het model is, is door van het berekende model de 

overdrachtsfunctie te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke overdrachtsfunctie. 

Omdat we de werkelijke overdrachtsfunctie niet kennen moet daar een benadering voor 

gezocht worden. Omdat we de werkelijke uitgang en ingang kennen kunnen we een 

spectrale analyse van de overdrachtsfunctie bepalen. Dit kan gedaan worden met het 

commando 

GS spa (zv) 

Deze routine geeft een benadering van de overdrachtsfunctie. Omdat we de de parameters 

van het model al berekend hebben, kunnen we eenvoudig de frequentie-respons functie 

bepalen met 

Gth trf (th) 

Deze wordt op de volgende manier bepaald: 

Met F = 1 voor het ARX-modeL 

Deze 2 overdrachten kunnen we nu met elkaar vergelijken door ze samen in een grafiek te 

zetten met 

bodeplot ([GS Gth]) 

In figuur 10 is de doorgetrok.k.en lijn de spectrale analyse benadering van de 

overdrachtsfunctie. Dit is een grillig signaal. De overdrachtsfunctie van het ARX-model 

(gestreept) lijkt redelijk op de spectrale analyse. De pieken van de spectrale analyse voIgt 

het model echter niet. Dit komt ten eerste doordat het model maar een beperkt aantal 

parameters heeft, ten tweede is de schatting van de parameters gebaseerd op minimaliseren 

van volgfouten in het tijddomein. Ook is de spectrale analyse slechts een benadering van 



Hoofdstuk 4 ldentificatie met de eerste uitgang 27 

de werkelijke overdracht. Deze analyse is daarom minder geschikt om tot een keuze van 

een model te komen. Een betere manier om tot een modelkeuze te komen is de 

kruisvalidatie beschreven in het volgende hoofdstuk. 

frequentie (rad/sec) 

---
to1 

to-4 to-3 10-2 to-I 

frequentie (rad/sec) 

to4 

to3 

102 

to1 

100 

to-I 
10-4 to-3 to-2 to-I 

frequentie (rad/sec) 

Figuur 11 : Overdrachtsfuncties, Gestreept: ARX-model met 15 par's, doorgetrokken: spectrale analyse 
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4.2.2 Kruisvalidatie 

Omdat we de data hadden opgedeeld in een estimatie en een validatie gedeelte kunnen we 

nog op een andere manier ons model testen. Het model was bepaald met de estimatie-data. 

Met de ingang van de validatie-data en het berekende model kunnen we nu de uitgang 

berekenen en deze vergelijken met de werkelijke uitgang van de validatie-data. Als we het 

verschil van deze twee uitgangen bepalen krijgen we de schatingsfout. Van dit verschil 

kan een kwadratische norm bepaald worden. Door deze norm te delen door de lengte van 

data krijg je een genormeerde waarde die een goede maat is voor de nauwkeurigheid van 

het model. Dit wordt gedaan met het commando: 

(yh, fit] compare (zv, th) 

Met yh de berekende uitgang en fit de kwadratische norm. Bij ieder model wordt de 

kruisvalidatie bepaald. 

Output # 1 Fit: 24.33 

-600 

-800 

Figuur 12 : Validatie ARX (15 par's); Gestreept: berekende, doorgetrokken: werkelijke uitgang 

Het resultaat van deze fit ziet er goed uit, maar omdat de parameters nog vrij grote 

standaardafwijkingen hadden gaan we verder kijken naar andere modelstructuren. 
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4.3 ARMAX-MODEL 

De structuur van het ARMAX-model was: 

A(q)y(t) + B(q)u(t - nk) + C(q)e(t) (35) 

Dit model heeft een extra polynoom bij de ruis zodat ook gekleurde ruis mogelijk is. 

Omdat dit model een iets ingewikkeldere structuur heeft kunnen we waarschijnlijk met 

minder parameters voldoen. Voor andere modelen dan ARX is er geen commando 

waarmee je makkelijk het beste aantal parameters kan bepalen. Daarom nemen we eerst 

een ARMAX-model met 10 parameters: 

na 2; nb [2 2 2]; nc 2; nk [0 0 0] 

De frequentie-plaatjes en het plaatje met de fit (kwadratische norm) zien er bijna hetzelfde 

uit. 

De kwadratische norm van het ARMAX-model met 10 parameters is: 23,89. Dit is dus iets 

beter dan het ARX-model (24,33). 

A-Parameters: uitgang Pgen 

1 -8.640379ge-Ol 1.9730538e-Ol 

9. 6496043e-02 2.349489ge-02 

B-Parameters: 

ingang fgu 

2.642729ge+OO -1.7155853e+OO 

4. 9209625e-02 2.4797664e-Ol 

ingang f.toCIIII 

9.474150ge+Ol -3.5573803e+Ol 

9.3605043e+OO 2.0626300e+Ol 

ingang Toververhit 

3.5953064e+OO -2.5081190e+OO 

9.5136388e-Ol 7.0512455e-Ol 

C-Parameters: 
1 -7.040246ge-Ol 2.6307824e-Ol 

9.6077490e-02 4. 7905397e-02 

De standaardafwijkingen van bovenstaande parameters zijn klein (orde 10-1 behalve bij de 

B-parameters bij de tweede uitgang. Het ligt dan voor de hand om 1 B-parameter minder 
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te nemen. Als we dit doen krijgen we de volgende modelstructuur: 

na 2; nb [2 1 2]; nc 2; nk 

De kwadratische norm van dit model is: 23,78. 

ARMAX-mode~ met 9 parameters: 

A-Parameters 

1 -6.9704464e-Ol 1.8420722e-Ol 

5.3129140e-02 2.3631114e-02 

B-Parameters: 

ingang f g .. 

2.6318354e+OO 

4. 9404314e-02 

ingang f etoam 

8.5498347e+Ol 

7.0692290e+OO 

ingang 'l'oververhit 

4.6525063e+OO 

7.8687165e-Ol 

C-Parameters 

-1.2588772e+OO 

1.3319790e-Ol 

-3. 1192254e+OO 

6. 716449ge-Ol 

1 -5.3360448e-Ol 2.9538794e-Ol 

6.508497ge-02 4.5390986e-02 

[0 0 0] 

De plaatjes van de spectraalanalyse en de kruisvalidatie lijken erg op die van het vorige 

model. 
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4.4 OUTPUT -ERROR MODEL 

Het laatste model dat bekeken is is het output-error model. De structuur van dit model 

was: 

y(t) s B(q) u(t - nk) + e(t) 
F(q) 

De modelstructuur die gebruikt is: 

nb [2 2 2]; nf [2 2 2]; nk [0 0 OJ; 

(36) 

Het aantal parameters is 12. De kwadratische norm van het OE-model is 23,61. Dit model 

heeft de kleinste kwadratische norm. Dit is de beste van de 3 uitgeprobeerde structuren. 

B-Parameters: 

i.nganq fila. 

2.7226405e+OO 

5.1640944e-02 

i.nqanq f. toCDI 

1. 1139475e+02 

7.9011066e+OO 

i.nqanq Toververhit 

-l.4934297e+OO 

2. 8691984e-01 

-l.0784826e+02 

8.3168823e+00 

3.3336423e+OO -l.6l80903e+OO 

8.161774ge-01 8. 7441040e-01 

F-Parameters: 

i.nqanq fil_ 

l -7.6840765e-Ol 2.3l74484e-Ol 

9.5522795e-02 2.304544ge-02 

i.nqanq f. toCDI 

1 -1.35250l7e+OO 3.7l49698e-Ol 

5. 3455338e-02 4.4604090e-02 

ingang Toververhit 

1 -1.0830l48e+OO 5.6l70l52e-Ol 

7.023821ge-02 7. 7614497e-02 
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4.4.1 Spectraalanalyse 

De spectraalanalyse van het OE-model staat in figuur 13. 

:: ! ' , , .. Nlm......, ""I"~ I ,"1'1''11 f I .. "I 
10' i ____ .. _____ ~ i 
::~L~ __ ~ __ ~~~I~I~I~!~! __ ~ __ ~~~!~I~I~I~!~!~! __ ~ __ ~~~!~!U!-W~ 

10-4 10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

Figuur 13 : Overdrachtsfuncties: Gestreept: OE-model (12 par's), doorgetrokken: spectrale analyse 

De vorm van de overdrachtsfunctie van het OE-modellijkt redelijk op die van de analyse, 

behalve bij de pieken van de spectrale analyse. Dit komt weer door het beperkt aantal 

parameters. 
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4.4.2 Kruisvalidatie 

In de onderstaande figuur staat de kruisvalidatie van het OE-model. De doorgetrokken lijn 

is de gemeten uitgang van de validatie data. De gestippelde lijn is de berekende uitgang 

met behulp van de ingangen van de validatie-data. 

Output # 1 Fit: 23.61 

-600 

-800 

Figuur 14 : Validatie OE (12 par's); Gestreept: berekende, doorgetrokken: werkelijke uitgang 
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4.5 RESULTATEN VAN IDENTIFICATIE MET DE EERSTE UITGANG 

De resultaten van de vorige hoofdstukken kunnen we samenvatten in een tabel. 

Tabel 1 : AIle gegevens van de gebruikte modellen. De fit-waarde is een maat 

voor de nauwkeurigheid van bet model. 

model na nb nc nf #par fit 

ARX 8 444444 x x 32 23,72 

ARX 3 444 x x 15 24,33 

ARMAX 2 222 2 x 10 23,89 

ARMAX 2 212 2 x 9 23,78 

OE x 222 x 222 12 23,61 

Door een ARMAX-structuur te kiezen krijg je betere resultaten bij minder parameters. Met 

de OE-structuur krijg je nog betere resultaten, hoewel je daar weer meer parameters voor 

nodig hebt. Dit komt omdat deze structuur een teller- en een noemerpolynoom heeft bij de 

drie ingangen, dus drie extra polynomen terwijl de ARMAX-structuur maar een extra 

polynoom heeft bij de verstoring e(t). 



Hoofdstuk 5 Identificatie met de tweede uitgang 35 

5. Identificatie met de tweede uitgang 

Nu we voor de eerste uitgang een model opgesteld hebben, gaan we verder met de tweede 

uitgang, de uitgangstemperatuur van de turbine (TruTb). Op dezelfde manier als de eerste 

uitgang wordt eerst met ARX een schatting voor het aantal parameters bepaald en 

vervolgens wordt weer naar andere modelstructuren gekeken. 

5.1 ARX MODEL 

De vertraging nk tussen de in- en de uitgang blijkt weer het beste nul genomen te kunnen 

worden. We bepalen weer de verliesfunctie: 

RETURN TO COMMAND SCREEN TO SELECT # OF PARAMETERS TO BE ESTIMATED 
10r---------r-----____ r-----~--------~--------~--------~--------_. 

9 . . ' .. , 
**.* .' .. ' ". s . **** . . . . . . 

= <S 
7 ., 

] 

6 

* * * * 

5 

# of par's 

Figuur 15 : Verliesfunctie tweede uitgang met ARX 

Als je nu automatisch een model selekteert met de kleinste verliesfunctie dan krijg je erg 

veel parameters namelijk 55. Als je de bovenstaande figuur bekijkt zie je dat er ook 

andere punten zijn aan te wijzen waar de verliesfunctie klein is. Bijvoorbeeld bij 41, 23 of 

15 parameters. 
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Van deze drie modellen is de kwadratische norm bepaald. De resultaten hiervan zijn: 

• 5 A- en 3*6 B-parameters (totaal 23), fit: 3,181 

• 8 A- en 3*11 B-parameters (totaal 41), fit: 3,028 

• 13 A- en 3*14 B-parameters (totaal 55), fit 2,824 

Hoe meer parameters je meeneemt, hoe beter het resultaat. Als je net zoveel parameters 

neemt als je samples hebt krijg je in theorie een perfect model. De onzekerheid van die 

parameters is dan erg groot. Ook is zo'n model waarschijnlijk totaal anders als je een 

andere data-set gebruikt. De norm wordt steeds kleiner bij een toenemend aantal 

parameters. Dit is een aanduiding dat de gekozen modelstructuur niet optimaal is. Daarom 

is het wenselijk om ook andere structuren te bekijken. 

De parameters van het model met 23 parameters: 

A-Parameters: uitgang Tturb 

1 -2.905e-Ol -2.236e-Ol -1.637e-Ol -5.782e-04 -7.806e-02 

4. 794e-02 4.966e-02 4.938e-02 4.907e-02 4. 698e-02 

B-Parameters: 

ingang f g .. 

1.557e-Ol 4.622e-02 -5.527e-02 -8.29le-02 -2.246e-02 -2.293e-02 

5.01ge-03 1.094e-02 1.152e-02 1.143e-02 1.1735-02 1.135e-02 

ingang f. toQllt 

-1.076e+Ol 9.08le-Ol 5.990e+OO -1.487e+OO 4.660e+OO 4.605e-02 

1. 778e+00 3.212e+00 3.192e+00 3.136e+00 3.12ge+OO 1.847e+OO 

ingang Toververhit 

-3.583e-Ol 1.28ge+OO -7.l60e-Ol 1.646e-Ol -2.622e-Ol 9.411e-02 

1. 713e-01 2.590e-01 2. 655e-01 2. 698e-01 2.286e-01 1.054e-01 
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5.1.1 Spectraalanalyse 

De overdrachtsfuncties van het ARX-model met 23 parameters zijn: 

frequentie (rad/sec) 

------_ ....... ---

10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

100 ---------.. _---.. _------..... _---
10-1 

10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

Figuur 16 : Overdrachtsfuncties, Gestreept: ARX-model (23 par's), doorgetrokken: spectrale analyse 

Bij de vorige uitgang zag je nog dat de overdrachtsfunctie van het model de spectrale 

analyse redelijk beschreef. Bij deze uitgang gaat het minder goed. Bij alle ingangen zie je 

dat de overdracht van het model bij lage frequenties minder goed op de analyse lijkt. 



Hoofdstuk 5 ldentificatie met de tweede uitgang 38 

5.1.2 Kruisvalidatie 

Hoe goed het ARX-model met 23 parameters de validatie-data voIgt staat in onderstaande 

figuur weergegeven. 

Output # 1 Fit: 3.181 

-60 

Figuur 17 : Validatie ARX (23 par's); Gestreept: berekende, doorgetrokken: werkelijke uitgang 
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5.2 ARMAX-MODEL 

De structuur die gekozen is bij het ARMAX-model is: 

na 2; nb [2 2 2]; nc 1; nk [0 0 0] 

Dit model heeft 9 parameters. De kwadratische norm van dit model is: 2,844. 

De parameters van dit model: 

A-Parameters: uitgang Tturl> 

1 -1.2867266e+OO 3.3966405e-Ol 

2. 4265656e-02 2. 460248ge-02 

B-Parameters: 

ingang fgaa 

1.6792265e-Ol -1.6761801e-Ol 

4.2260121e-03 4.1960482e-03 

ingang f. toODl 

-S.0686476e+OO 8.0613545e+OO 

3.405553ge-Ol 3.2828032e-Ol 

ingang Toververhit 

1.8086643e-Ol -1.2870534e-Ol 

5. 6464522e-02 4.2480607e-02 

C-Parameters 

1 -9.0811825e-Ol 

2.2898452e-02 

De spectraalanalyse en de kruisvalidatie plaatjes lijken erg op die van het ARX-model. 
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5.3 OUTPUT -ERROR MODEL 

Voor het OE-model is de volgende structuur gekozen: 

nb [2 2 2]; nf [2 2 2]; nk [0 0 0] 

Het totaal aantal parameters is 12. De norm van dit model is 2,7. 

De parameters van dit model: 

B-Parameters: 

ingang fgao 

1.6114274e-Ol 

3. 6440628e-03 

ingang f.te"," 

-8.4774652e+OO 

7.0605932e-Ol 

ingang 'l'oververhit 

-1.6118607e-Ol 

3. 627101ge-03 

8.4423337e+OO 

7.0266031e-Ol 

1.6645773e-Ol 2.5733774e-Ol 

3. 7316398e-02 3.8523010e-02 

F-Parameters: 

ingang fgu 

1 -1.3375745e+OO 4.0847738e-Ol 

2.1578597e-02 1.8121202e-02 

ingang f.te"," 

1 -1.3514027e+OO 4.443093ge-Ol 

4. 6801313e-02 4.1594288e-02 

ingang 'l'oververhit 

1 2.2591722e-Ol 

3.2595136e-02 

-7.6599355e-Ol 

3.2591733e-02 
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5.3.1 Spectraalanalyse 

-----* .. --=--------

frequentie (rad/sec) 

-_ ... ---_ ... --------
10-3 10-2 

frequentie (rad/sec) 

102 

101 

-------------------------.. _--.... 
10-1 

frequentie (rad/sec) 

Figuur 18 : Overdrachtsfuncties, gestreept: DE-model (12 par's), doorgetrokken: spectrale analyse 

De overdrachtsfunctie van het OE-model lijkt niet op de spectrale analyse. Toch is de 

kwadratische norm van dit model (2,7) lager dan die van het ARMAX-model (2,844) wat 

betekent dat de volgfouten kleiner zijn. Beoordeling van het model met de spectrale 

analyse heeft daarom weinig zin. Het kruisvalidatie-plaatje ziet er hetzelfde uit als die van 

het ARX-model (figuur 16). 
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5.4 RESULTATEN VAN DE IDENTIFICATIE MET DE TWEEDE UITGANG 

Tabel 2 : AIle gegevens van de gebruikte modellen. De fit-waarde is een maat 

voor de nauwkeurigheid van bet model. 

model na nb nc nf #par fit 

ARX 5 666 x x 23 3.181 

ARX 8 111111 x x 41 3.028 

ARX 13 141414 x x 55 2,824 

ARMAX 2 222 1 x 8 2,844 

OE x 222 x 222 12 2,7 

Als je de modellen ARX en ARMAX met elkaar vergelijkt zie je dat een ARX-model met 

55 parameters een even goed resultaat geeft als een ARMAX-model met maar 6 

parameters. Hieruit kan je concluderen dat de ARX-structuur minder goed dan de 

ARMAX-structuur bij het systeem past. Ben OE-structuur is nog beter dan een ARMAX

structuur. Vit de bekeken modellen past de OE-structuur dus het beste bij de dynamica van 

het werkelijke systeem. 
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6. Identificatie met beide uitgangen 

Als het nodig zou zijn om beide uitgangen tegelijk te regelen, heb je niet veel aan twee 

afzonderlijke modellen voor de uitgangen (behalve als deze totaal onafhankelijk van elkaar 

zijn, wat niet erg waarschijnlijk is). Daarom wordt er ook een model gezocht met 2 

uitgangen tegelijk. In de Toolbox is dit alleen mogelijk met het ARX model. Andere 

modellen zijn niet mogelijk. Hoewel uit voorgaande hoofdstukken gebleken is dat de OE 

structuur de beste was zullen we daarom toch moeten overgaan op het ARX model. 

6.1 ARX MODEL 

Het ARX-model zag er zo uit: 

A(q)y(t) = B(q)u(t) + e(t) (37) 

Hier is y(t) nu een kolomvektor met lengte ny. A( q) is nu een vierkante matrix met 

dimensie ny * ny. Ieder element van die matrix is een polynoom. B( q) is een matrix met 

de dimensie ny * nu. 

De modelstructuur die we gebruiken is: 

na [1 2 ; nb 

2 1] 

[2 2 2 ; nk 

2 2 2] 

[0 0 0 

o 0 0] 

De parameters moeten nu voor beide uitgangen aangepast worden waardoor de 

onzekerheid in de parameters snel toeneemt bij grotere polynomen. 

Het gekozen model heeft in totaal 18 parameters. 

De opbouw van de A- en B-matrices met meerdere uitgangen heeft een andere opbouw 

dan bij een uitgang. Hierboven stond dat A(q) een vierkante matrix was met polynomen. 

Ieder polynoom heeft een aantal elementen (ai' a2 , .. , ak)' Om dat weer te geven in een 

matrix kijkt MATLAB eerst naar de modelstructuur na en nb en kijkt dan wat de langste 

polynoom is (in ons geval bij na 2 en bij nb ook 2). De dimensie van de A-matrix wordt 

dan ny * (ny*{1+1angste A polynoom)}. Bij ARX was de eerste parameter genormeerd op 

1. Deze wordt ook in de A-matrix gezet, vandaar de extra 1. De A-matrix wordt 
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opgebouwd uit een aantal submatrices met dimensie ny * ny. De eerste submatrix is een 

eenheidsmatrix vanwege de normering. In de tweede submatrix (ook ny * ny) staat op 

element d j het eerste element a] van polynoom AJq). In de volgende submatrix staan de 

tweede elementen van alle polynomen, enz. MA TLAB zet deze submatrices naaste elkaar 

in een grote matrix. Voor B( q) geldt hetzelfde verhaal. De structuur van de A-matrix ziet 

er in ons geval a1s voIgt uit: 

1.1 a I.2 al 1 

2,1 2.2 
a1 a1 

De B-matrix wordt: 

We zetten de in- en uitgangen nu in een kolom: 

U1(t) 

u(t) = u2(t) 

u
3
(t) 

bUb 1,2 
2 2 

Als (37) uitgeschreven wordt voor de eerste uitgang wordt dit: 

Yl(t) + a1
1,ly1(t - 1) + a1I.2y2(t - 1) + a21.1Yt(t - 2) + a2

1,2y2(t - 2) = 

(38) 

(39) 

(40) 

bt1.1Ut(t) + b1
1,2U2(t) + b/,3 U3(t) + (41) 

b;,lUt(t - 1) + b2
1
,2UZ(t - 1) + b'ZI,3 U3(t - 1) + e1(t) 
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De kwadratische norm is 25,6 voor de eerste uitgang en 3,337 voor de tweede. 

Hieronder staan de parameters van het model: 

A-Parameters 

1 

o 
o I -9.153-02 -1.757e+00 I 0 

1 I 3.2353792e-03 -6.4747361e-01 I 1.6314226e-02 

De standaardafwijkingen van bovenstaande parameters: 

o 0 4.851-02 4.475e-01 0 

o 0 I 5.5131743e-03 4.9877460e-02 I 2.6023264e-03 

B-Parameters 

2.633-01 

o 

3.626-01 

o 

2.764e+00 6.157e+01 

1.604e-01 -1.888e+01 

1.971e+00 I -6.461e-02 

6.663e-01 I -4.48ge-02 

9.314e+01 -7.572e-01 

1.952e+01 -4.208e-01 

De standaardafwijkingen van bovenstaande parameters: 

5. 566e-02 1.468e+01 1. 672e+00 1.416e-01 1. 76ge+01 

6.267e-03 1.546e+00 1.713e-01 I 1.564e-02 1.932e+00 

1.230e+00 

1. 312e-01 
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6.1.1 Spectraalanalyse 

De overdrachtsfuncties van de eerste uitgang zien er als voIgt uit: 

frequentie (rad/sec) 

101 
10-4 10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

104 

103 

102 

101 

10° 

10-1 
10-4 10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

Figuur 19 : Overdrachtsfuncties, Gestreept: ARX-model (18 par's) uitgang 1, doorgetrokken spectrale analyse 
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De overdrachtsfuncties van de tweede uitgang: 

frequentie (rad/sec) 

101 -------------------

100 
10-4 10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

103 

102 

101 

100 

10-2 
10-4 10-3 10-2 10-1 

frequentie (rad/sec) 

Figuur 20 : Overdrachtsfuncties, gestreept: ARX-model (18 par's) uitgang 2, doorgetrokken: spectrale analyse 
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6.1.2 Kruisvalidatie 

Hoe goed het model de validatie-data beschrijft is weergegeven in figuur 21. 

Output # 1 Fit: 25.6 

-800 

Output # 2 Fit: 3.337 

-30 

-40 
1. 
l· 

-50 

~ .. 
-60 .. , , 

-70 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Figuur 21 : Validatie ARX (18 par's); uitgang 1 in de figuur boven, uitgang 2 in de figuur eronder. Gestreept: 
berekende, doorgetrokken: werkelijke uitgang 
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6.2 SIMULATIE MET SLECHTE DATA 

In de buurt van de 1200Ste samplewaarde zat een onregelmatigheid in de data. Om te 

kijken of deze afwijking in de data ook door het model gesimuleerd kan worden nemen 

we deze mee in de validatie-data en kijken dan hoe goed het systeem dit kan beschrijven. 

De resultaten hiervan staan in figuur 22. 

-3000 

-4000 

-200

1 
-300 

Output # 1 Fit: 320.9 

Output # 2 Fit: 67.51 

, , 
i , 
i 

! : 

: i\l 
'.I ~ . . 

~ 
-400~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~ o 

Figuur 22 : Gestreept: ARX-model (18 par's), doorgetrokken: werkelijke uitgang 
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De onregelmatigheid zit nu in de buurt van sample 370. Als met de bekende ingangen de 

uitgangen berekend worden en vervolgens vergeleken worden met de werkelijke uitgangen 

zie je in de figuur dat dat niet gaat. 

6.3 CONVERGENTIE VAN DE ARX PARAMETERS 

Om te bekijken of de parameters in het ARX-model naar een konstante waarde gaan kan 

je bepalen hoe het verloop van deze parameters is als je het aantal samples varieert. De 

plots van deze analyse staan in figuur 22. 
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Figuur 23 : Convergentie van de ARX-parameters 
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Sommige parameters gaan duidelijk naar een konstante waarde toe waar andere blijven 

veranderen als het aantal parameters toeneemt. De oorzaak hiervan is dat de ARX 

StructuUf niet de beste StructuUf is omdat het werkelijke (onbekende) model waarschijnlijk 

een andere StructuUf heeft (bijv. Output Error). 
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7. Conclusies 

In Tabel 3 staan de resultaten van de identificatie van het model met 1 en met 2 

uitgangen. 

Tabel 3 : Overzicht van de resultaten 

uitgang( -en) model #par fit 

Pgon OE 12 23,61 

T_ OE 12 2,7 

Pgon en ARX 18 25,6 

P- 3,337 

• Bij het valideren van het model zagen we telkens dat de berekende uitgang de 

werkelijke uitgang heel goed kon volgen. 

• Het statische gedrag overheerst het dynamische gedrag van het model. Als een 

modelstructuur met een andere dynamica werd gekozen maakte dat voor het 

volggedrag niet veel uit. Ook geeft het model met weinig parameters nog steeds 

een goed volggedrag. 

• Als er met maar een uitgang een model gezocht moet worden zijn er goede 

resultaten te behalen. Het Output Error model komt hier als beste uit de bus. Dit 

geldt voor de eerste en de tweede uitgang. 

iii Als beide uitgangen tegelijk in een model moeten, is het met de huidige (gebruikte) 

versie van de toolbox alleen mogelijk om het ARX model te gebruiken. De 

resultaten hiervan zijn minder goed dan met het Output Error model. Met een OE

model voor 2 of meer uitgangen zal een beter resultaat te behalen zijn. 
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8. Bijlagen 

In de bijlagen staan de programma's die gebruikt zijn voor de identificatie. In bijlage 1 

staat een programma wat gebruikt is om de vertraging nk te bepalen. In de volgende 

bijlage staat het hoofdprogramma. Dit programma geeft een menu waarmee alle andere 

routine's aan te roepen zijn. Dit programma kan voor 1 of meerdere ingangen en voor een 

aantal verschillende modellen gebruikt worden. 

In de derde bijlage staat een programma dat data kan manipuleren, o.a. lineaire trends 

eruit halen, filteren, decimeren (herbemonsteren) enzovoort. 

8.1. BIJLAGE 1 : programma voor ARX-modellen 

echo on 

%SYSTEEM-IDENTIFICATIE met ARX-model 

% doe een spectrale analyse van het validatie gedeelte 

GS=spa(zv); 

bodeplot(GS),pause; 

% modeltype: 

% y(t) + al*y(t-l) + ... + ana*y(t-na) 

% bepalen tijdvertraging nk 

V=arxstruc(ze,zv,mstruc(2,2,O:5,6»; 

nn=selstruc(V,O); 

% de beste structuur is 

nn 

pause; 

nk=nn(8) ; 

clc 

% zoek het beste aantal parameters 

V=arxstruc(ze,zv,mstruc(1:lO,1:10,nk,6»; 

nn=selstruc(V) 

% bereken gekozen model 

th=arx(ze,nn); 

bl*u(t-nk) + ... + bnb*u(t-nb-nk+l) 
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% bereken de overdrachtfunctie 

Gth=trf{th)i 

bodeplot([GS Gth]),pausei 

% vergelijk berekende model met de validatie-set 

compare(zv,th)ipausei 

%bereken residuen 

e=resid(ze,th)i echo off 
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8.2 BIJLAGE 2: MSYSID.M, Hoofdprogramma voor de systeemidentificatie 

%***** SYSTEEM-IDENTIFICATIE met de Prediction Error Methode ***** 

% 

% F201--->1 

p202--->1 BLACK BOX B(q) C(q) 

T203--->1 van een 1---->P170 A(q)y(t) u(t-nk) + ----e(t) % 

% 

% 

T124--->1 GASTURBINE 1---->T39 

Fl19--->1 I 

F(q) D(q) 

T33----> 1 ___________ 1 

% 

% 1) 8pectrale analyse 

% 2) Kies model 

% 3) 8chat parameters 

% 4) Vergelijk Overdrachtfuncties met spectr. analyse 

% 5) Vergelijk model met validatie-set 

% 6) Bepaal residuen 

% 7) Data aanpassen 

% 8) Bekijk parameters 

% 0) einde 

if exist('G8')==0, GS=[]; end; 

while (1) 

clc;help msysid; 

if exist('apar'), 

if length(apar)==6, 

disp(['na:' num2str(apar(1» , nb:' num2str(apar(2» , nc:' .. 

num2str(apar(3» , nd:' num2str(apar(4» , nf:' num2str(apar(5» 

, nk:' num2str(apar(6»]); 

end; 

end; 

keuze=input('keuze: '); 

if keuze==O, break; end; 

if keuze==l, 

% doe een spectrale analyse van het validatie gedeelte 

if Nuit==2, 

disp('uitgang 1 .. '); 

G8=spa ( [zv (:,1) zv (:, Nuit+1 :Nuit+Nin) ] ,-1, -1, -1, T) ; 

disp('uitgang 2 .. '); 

G82=spa ( [zv (:,2) zv (:, Nuit+1 : Nuit+Nin) ] , -1, -1, -1, T) ; 

G82(1, :)=GS2(1, :)+1000; 

G8=[G8 G82]; 

clear G82; 

else 

G8=spa ([zv (:,1) zv (:,2: l+Nin)], -1, -1, -1, T) ; 

end; 
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bodeplot(GS),pause; 

elseif keuze==2, 

% Kies een model 

if exist ('nn'), 

disp('Oude nn-rij:'); 

disp(nn); 

nnoud=nn; aparoud=apar; 

end; 

[nn, apar)=mkiesmod(Nuit,Nin); 

disp('--toets--');pause; 

if length(nn)==O, 

end; 

if exist('nnoud'), 

nn=nnoud; apar=aparoud; 

end; 

elseif keuze==3, 

% bereken gekozen model 

% th=pem(Z,nn,index,maxiter,tol,lim,maxsize,Tsamp); 

if length(nn)==Nuit+2*Nin, 

else 

end; 

disp('Berekenen ARX-model .. '); 

th=arx(ze,nn,-l,T); 

th=pem(ze,nn, [) ,20,O.Ol,-1,-1,T); 

elseif keuze==4, 

% bereken de overdrachtfunctie 

Gth=trf(th); 

bodeplt2([GS Gth),O,'A'),pause; 

elseif keuze==5, 

% vergelijk berekende model met de validatie-set 

clg; 

[yh,fit)=compare(zv,th);pause; 

elseif keuze==6, 

%bereken residuen 

e=resid(ze,th);pause; 

elseif keuze==7, 

mdatman2; 

elseif keuze==8, 

presth(th);pause; 

end; 

end;%while(l) 

Bij/Q.gen 56 



Hoofdstuk 8 Bijlagen 

8.3 BULAGE 3: MDATAMAN.M, Programma voor de manipulatie van de data 

%******************************* 

%* Manipuleren van het signaal * 
%******************************* 

% 

% 

% 1) verwijder gemiddelde 

% 2) verwijder lineaire trend 

% 3) Butter hoogdoorlaat-filter 

% 4) Butter laagdoorlaat-filter 

% 5) decimeren (herbemonsteren) 

% 

% 7) bekijk signalen 

% 8) ongedaan maken 

% 9) onbewerkte data opladen 

% 

% 0) einde 

echo off; 

if exist('ze')==O, 

end; 

if exist('ze2'), ze=ze2; zv=zv2; T=T2; 

else mdatload; 

end; 

while (1) 

Ln=O; Ld.=0; dc=O; 

[nrow,ncol]=size(ze); 

clc; help mdataman; 

mode=input('keuze: '); 

if mode==O, break; end; 

if length(mode)==O, break; end; 

if mode==3, 

Ford=input('Orde laagdoorlaat-filter: '); 

Fw=input('Afbreekfrequentie (O<w<1.0=halve samplerate): '); 

[Ln,Ld]=butter(Ford,Fw,'low') 

elseif mode==4, 

Ford=input('Orde hoogdoorlaat-filter: '); 

Fw=input('frequentie (0<w<1.0=halve samplerate): '); 

[Ln,Ld]=butter(Ford,Fw,'high') 

elseif mode==5, 

dc=input('factor (2=halveren): '); 

elseif mode==7, 

kols=input('Geef de kolommen in (alle=enter): '); 
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if length(kols)==O, kols=l:ncol; end; 

for i=kols, 

clg; 

Bijlagen 

subplot(211),plot(ze(:,i»,title([tittext(i, :),' estimatie'); 

subplot(212),plot(zv(:,i»,title([tittext(i, :),' validatie'); 

pause; 

end; 

elseif mode==8, 

if exist('ze2'), disp('OK!'); T=T2; ze=ze2; zv=zv2; pause(l); end; 

elseif mode==9, mdatload; 

end; 

%bij de functie BEWERK.M betekent mode=4 decimeren 

%Hoog en laagdoorlaatfilteren is dezelfde routine 

if (mode==4Imode==5),mode=mode-1;end; 

if mode<4, 

T2=T; 

kols=input('Geef te manipuleren kolommen in (alle=enter): '); 

if length(kols)==O, kols=l:ncol; end; 

ze2=ze;zv2=zv; %onthoud de oude kolommen 

for i=kols, 

end; 

y= [ze (:, i) ; zv (:, i) ) ; 

yb=bewerk(y,mode,Ln,Ld,dc,tittext(i, :»; 

ze(:,i)=yb(1:nrow);zv(:,i)=yb(nrow+1:2*nrow); 

elseif mode==4, %decimeren 

T2=T; 

T=T*dc; %nieuw bemonsteringsinterval 

ze2=ze;zv2=zv; %onthoud de oude kolommen 

clear ze;clear zv; %decimeren altijd met aIle kolommen!!! 

for i=l:ncol, 

end; 

y=[ze2(:,i);zv2(:,i»); 

yb=bewerk(y,mode,Ln,Ld,dc,tittext(i, :»; 

l=round«length(yb)-O.5)/2); 

ze(:,i)=yb(1:1);zv(:,i)=yb(I+1:2*1); 

end; 

end;%while (1) 
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8.4 BIJLAGE 4: BEWERK.M, Subroutine bij MDAT AMAN.M 

%function yb=bewerk(y,mode,ln,ld,dc,text) 

% 

%bewerk een kolom met samples 

y : ongefilterde data 

% In,ld: filtercoeficienten (bv butter of chebyl) 

% text titel boven de grafiek 

mode 

yb 

manier van bewerken 

bewerkte data 

% 0: geen bewerking 

% 1: gemiddelde waarde 

% 2: lineaire trend eruit 

% 3: lin tr. eruit & filter met coefficienten [In,ld] 

% 4: lin tr. eruit & decimate (resample) met factor dc 

function yb=bewerk(y,mode,ln,ld,dc,text) 

if mode==O, 

yb=y; %geen bewerking 

elseif mode==1, 

yb=dtrend(y,O); %gem. eruit 

elseif mode==2, 

yb=dtrend(y,1); %lineaire trend eruit 

elseif mode==3, 

yb=dtrend(y,l); %lin. trend eruit! 

yb=filtfilt(ln,ld,yb); %filteren 

elseif mode==4, 

yb=dtrend(y,1); %lin. trend eruit! 

yb=decimate(yb,dc); %decimeren met factor dc 

end; 

if nargin==5, text='signaal',endi 

if mode-=O, 

end; 

clg; 

subplot(211),plot(y),title([text]); 

subplot(212),plot(yb),title([text ' na bewerking'])i 

pause; 
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8.5 BIJLAGE 5: MKIESMOD.M, Programma om een model in te voeren 

% function nn=kiesmodel; 

function nn=kiesmodel; 

disp{' 1) ARMA}{') ; 

disp (' 2) Box-Jenkins'); 

disp (' 3) Output-Error'); 

disp (' 4) General model'); 

disp (' 5) INPUT') ; 

k=input{'kies een model: '); 

if k==l, 

disp{'ARMA}{-model: '); 

disp("); 

disp{'A{g)y(t) = B1(g)u1{t-nk)+ .. + Bnu{g)un{t-nknu) + C(g)e(t)'); 

na= input ('aantal parameters A(g) 

nb= input ('aantal parameters B(g) (per ui tgang) 

nc= input ('aantal parameters C(g) 

nk= input ('aantal delay"s nk (per uitgang) 

nn=[na nb nc 0 zeros{1,6) nk); 

elseif k==2, 

disp('Box-Jenkins-model (BJ): '); 

disp(") ; 

B1 (g) Bnu(g) 

, ) ; 

, ) ; nb=nb*ones{1,6); 

, ) ; 

: ' ) ; nk=nk*ones(1,6); 

C (g) , ) ; disp(' 

disp('y(t) -----u1{t-nk)+ .. + ------un(t-nknu) + ----e(t)'); 

disp(' F1(g) Fnu(g) D(g)'); 

nb= input {'aantal parameters B(g) (per ui tgang) 

nc= input ('aantal parameters C (g) 

nd= input ('aantal parameters D(g) 

nf= input {'aantal parameters F(g) (per ui tgang) 

nk= input {'aantal delay"s nk (per uitgang) 

nn=[O nb nc nd nf nk); 

elseif k==3, 

disp('Output-Error model (OE): '); 

disp{"); 

B1 (g) Bnu{g) 

, ) ; nb=nb*ones{1,6); 

, ) ; 

, ) ; 

, ) ; nf=nf*ones{1,6); 

: ' ) ; nk=nk*ones{1,6); 

') ; disp{' 

disp{'y(t) -----u1(t-nk)+ .. + ------un(t-nknu) + e(t)'); 

disp{' F1 (g) Fnu{g) ') ; 

nb= input{'aantal parameters B(g) (per uitgang) 

nf= input{'aantal parameters F(g) (per uitgang) 

nk= input('aantal delay"s nk (per uitgang) 

'); nb=nb*ones{1,6); 

'); nf=nf*ones{1,6); 

: '); nk=nk*ones{1,6); 
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nn=[O nb 0 0 nf nk]; 

elseif k==4, 

disp('General model (PEM): '); 

disp("); 

disp (' Bl (q) 

Bijltzgen 

Bnu(q) C (q) , ) ; 

disp(' A(q) y (t) -----ul(t-nk)+ .. + ------un(t-nknu) + ----e(t)'); 

disp(' Fl(q) Fnu(q) D(q)'); 

nb= input('aantal 

nc= input('aantal 

nd= input('aantal 

nf= input('aantal 

nk= input('aantal 

parameters 

parameters 

parameters 

parameters 

delay"s nk 

nn=[O nb nc nd nf nk]; 

elseif k==5, 

nn=input('model: '); 

end; 

disp(") ; 

B(q) (per ui tgang) 

C(q) 

D (q) 

F(q) (per ui tgang) 

(per ui tgang) : 

disp(['TOTAAL AANTAL PARAMETERS: ' num2str(sum(nn»]); 

, ) ; nb=nb*ones(1,6); 
, ) ; 

, ) ; 

, ) ; nf=nf*ones(1,6); 

' ) ; nk=nk*ones(1,6); 
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8.6 BULAGE 6: MDATLOAD.M, Programma om in- en uitgangen te selecteren 

%IDENTIFICATIE PROGRAMMA voor een gas turbine 

%het laden van de data in een z-matrix voor identificatie 

echo off; 

clear tittext; 

tittext=" ; 

disp('Kies het gedeelte van de data voor systeemschatten'); 

bs=input('beginsample: '); 

es=bs+input('aantal samples: ')-1; 

disp('Kies het gedeelte van de data voor validatie'); 

bv=input('beginaample: '); 

ev=bv+input('aantal aamplea: ')-1; 

% laden data 

kn=l; %kolomnUlllIller 

clear ze; clear zv; 

% UITGANGEN invoeren 

% UITGANG 

keuze=input('UITGANG P gen ?(j/n): ','a'); 

if keuze=='j', 

tittext='uitgang 1 (P gen)'; 

load genl %pw170 

ze(:,kn)=genl(ba:ea); zv(:,kn)=genl(bv:ev); clear genl; 

kn=kn+li 

end; 

keuze=input('UITGANG T turb ?(j/n): ' ,'a'); 

if keuze=='j', 

tittext=[tittext;['uitgang' num2atr(kn) , (T turb) ']]; 

load turb2 %T39 

ze(:,kn)=turb2(ba:ea); zv(:,kn)=turb2(bv:ev); clear turb2; 

kn=kn+l; 

end; 

Nuit=kn-l; %aantal uitgangen 

% INGANGEN invoeren 

keuze=input('INGANG f gaa ?(j/n): ','a'); 

if keuze==' j' , 

tittext=[tittext; [' ingang' num2atr(kn-Nuit) , (f gas)']]; 

load vkl %f201 

ze(:,kn)=vkl(bs:ea); zv(:,kn)=vkl(bv:ev); clear vkl; 

kn=kn+li 

end; 
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keuze=input('INGANG p gaa ?(j/n): ','a'); 

if keuze=='j', 

tittext=[tittext;[' ingang' num2atr(kn-Nuit) , (p gaa)']]; 

load vk2 %p202 

ze(:,kn)=vk2(bs:ea); zv(:,kn)=vk2(bv:ev); clear vk2; 

kn=kn+1; 

end; 

keuze=input('INGANG T gaa ?(j/n): ','s'); 

if keuze=='j', 

tittext= [tittext; [' ingang , num2str (kn-Nuit) , (T gaa)']]; 

load vk3 %t203 

ze(:,kn)=vk3(bs:ea); zV(:,kn)=vk3(bv:ev); clear vk3; 

kn=kn+1; 

end; 

keuze=input('INGANG f stoom ?(j/n): ','a'); 

if keuze=='j', 

tittext=[tittext;[' ingang' num2str(kn-Nuit) , (f atoom)']]; 

load inj1 %f119 

ze(:,kn)=inj1(bs:ea); zv(:,kn)=inj1(bv:ev); clear inj1; 

kn=kn+1; 

end; 

keuze=input('INGANG T oververhit ?(j/n): ','a'); 

if keuze=='j', 

tittext=[tittext;[' ingang' num2str(kn-Nuit) , (T oververhit)']]; 

load inj2 %t124 

ze(:,kn)=inj2(ba:ea); zv(:,kn)=inj2(bv:ev); clear inj2; 

kn=kn+1; 

end; 

keuze=input('INGANG T verbr ?(j/n): ','a'); 

if keuze=='j', 

tittext=[tittext; [' ingang , num2str(kn-Nuit) , (T verbr) ']]; 

load comp1 %t33 

ze(:,kn)=comp1(bs:ea); zv(:,kn)=comp1(bv:ev); clear comp1; 

kn=kn+1; 

end; 

Nin=kn-Nuit-1; clear kn; 

T=60; %Bemonateringsinterval 
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