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Hoofdstuk 1 

Het doel van deze stage is het onderzoeken van de toepasbaarheid van Control 
Configuration Design. Vaak worden complexe strategieën bedacht om systemen te 
regelen, zonder dat aandacht wordt besteed aan de praktische implementatie. Daardoor 
zouden complexe regelsystemen in de praktijk toegepast kunnen gaan worden, terwijl 
door het van te voren vastleggen van de regelstructuur de complexiteit aanzienlijk 
verminderd zou kunnen worden. Met name in de procesindustrie vinden de theoretisch 
ontwikkelde regelaars weinig weerklank en behelpt men zich met lokale SISO regelaars. 
(Vaak uitgerust met een PID-variant). Het is wenselijk om eerst na te denken over de 
structuur van de toe te passen regeling, omdat een eenvoudige structuur voordelen kan 
bieden. 
Door D.E. Reeves, C.N. Nett en Y. Arkun [i] is een theorie met bijbehorende 
programmatuur ontwikkeld waarmee de mogelijkheden tot het vereenvoudigen van de 
complexiteit van een regelsysteem onderzocht kunnen worden, vóórdat de toe te passen 
regelwet bekend is. Hierbij worden noodzakelijke voorwaarden gegeven waaraan een 
systeem in ieder geval moet voldoen om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. 

Bovengenoemden geven als aanleiding tot het ontwikkelen van de Control Configuration 
Design theorie de volgende ontwikkelingen in de moderne regeltechniek: 

a. De systemen waarvoor men regelingen wil ontwerpen worden steeds complexer. 
b. Er worden steeds hogere nauwkeurigheidseisen gesteld aan geregelde systemen. 

Het complexer worden van systemen leidt tot hogere kosten, moeilijke hanteerbaarheid 
en grotere onbetrouwbaarheid van het systeem. Deze problemen wil men tegengaan door 
de keuze van een goed regelsysteem. Een complex systeem vereist echter vanwege de 
gestelde nauwkeurigheidseisen ook een complex regelsysteem. Dit brengt hoge kosten, 
moeilijke hanteerbaarheid en grotere onbetrouwbaarheid met zich mee. Uit oogpunt van 
complexiteit zijn ontwikkelingen a en b dus strijdig. 
Het complexer worden van systemen leidt ook tot grotere modelonzekerheden. De 
hogere nauwkeurigheidseisen verlangen een grotere robuustheid voor de aanwezige 
modelonzekerheden. De te bereiken robuustheid wordt echter negatief beïnvloedt door 
de toenemende modelonzekerheden van het systeem. Uit oogpunt van 
modelonzekerheden zijn ontwikkelingen a en b dus ook strijdig. 
De probleemstelling kan op basis van deze stellingen als volgt worden weergegeven: 
"Minimaliseer de complexiteit van het regelsysteem binnen de eisen die aan de 
prestaties gesteld zijn." 

Het belangrijkste motief om de Control Configuration Design theorie te ontwikkelen is 
het grote verschil tussen theoretische ontwikkelingen en praktische toepassingen in de 
regeltechniek. De eerder genoemde ontwikkelingen in de moderne regeltechniek 
versterken slechts de noodzaak tot het ontwikkelen van de C.C.D. theorie. 
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Dit verslag is als volgt opgebouwd. Eerst wordt de probleemstelling toegelicht. 
Vervolgens wordt de door D.E. Reeves, C.N. Nett en Y. Arkun ontwikkelde theorie 
toegelicht, waarna de bruikbaarheid ervan wordt geëvalueerd door toepassing van de 
bij behorende programmatuur op een testsysteem. Hiervoor is het gelineariseerde model 
van de dynamica in het verticale vlak van een vliegtuig genomen. Tenslotte worden 
conclusies getrokken over de toepasbaarheid van Control Configuration Design. 
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Hoofdstuk 2 

Om te beginnen zal duidelijk gemaakt worden wat Control Configuration Design 
inhoudt. Control Configuration Design omvat het selecteren en partitioneren van 
metingen en te sturen ingangen. Bij het regelen van een systeem hebben we te maken met 
het aansturen van een aantal ingangen volgens een regelwet die gebruik maakt van een 
aantal gemeten uitgangen. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende in- en uitgangen van een 
systeem: de ingangen bestaan uit referentiesignalen, verstoringen, de geselecteerde 
ingangen die door de regelaar aangestuurd worden en andere ingangssignalen; de 
uitgangen bestaan uit de performance variabelen, de geselecteerde uitgangen die door de 
regelaar gebruikt worden voor terugkoppeling en andere uitgangen. Uitgangen kunnen 
soms direct gemeten worden of worden bepaald uit een gemeten grootheid waarrnee de 
uitgang in de gewenste eenheid te bepalen is. 
De performance variabelen - de variabelen die aan bepaalde eisen moeten voldoen om het 
gewenste gedrag van het systeem te bereiken - kunnen geheel of gedeeltelijk gelijk zijn 
aan uitgangen die voor terugkoppeling gebruikt worden. Vereist is dat de metingen een 
sterke relatie met de performance variabelen hebben, zodat eisen aan de performance 
variabelen vertaald kunnen worden naar eisen aan de metingen. Bij het ontwerp van de 
regelaar kunnen deze eisen dan als voorwaarden meegenomen worden. 

Verstoringen 
en andere 
ingangen performance 

variabelen 

Regelaar F b andere 
geselecteerde uitgangen 

ingangen I geselecteerde 

Figuur 1 : Systeemrepresentatie van ingangen en uitgangen. 

Selectie van ingangen en uitgangen is het bepalen welke ingangen en uitgangen gebruikt 
zullen worden voor terugkoppeling. Niet alle ingangen zullen door de regelaar 
aangestuurd worden en niet alle uitgangen hoeven voor terugkoppeling gebruikt te 
worden; er kunnen ook metingen gedaan worden in verband met veiligheidseisen. 

Partitie van ingangen en uitgangen is het specificeren hoe de geselecteerde uitgangen 
teruggekoppeld moeten worden naar de geselecteerde ingangen. Niet iedere ingang die 
aangestuurd wordt moet afhankelijk zijn van alle geselecteerde uitgangen, maar kan 
afhangen van een deel van de uitgangen. In de Control Configuration Design theorie en 
de bijbehorende programmatuur worden iedere IZ ingangen bepaald op basis van n 
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uitgangen. Door herschikken van de volgorde van ingangen en uitgangen zijn diverse 
regelaarconfiguraties realiseerbaar. 

ingangen uitgangen ingangen uitgangen 

- -  
U1 -x x o o 
u2 x x o o o y 3  
u 3 = 0  o x x o 
us o o x x o y ,  

- - -  u4 o o o o x y ,  

o--y,- 

y2 

- -  

r - -  

U1 

u2 
u3 
u4 

-us- 
Figuur 2: Terugkoppelingen en de resulterende matrixstruktuur van de 

overdrachtsfunctie van de regelaar voor en na partitioneren. 

X 

X 

= x 
X 

- X 

Door selectie en partitionering kan de complexiteit van het regelsysteem aanzienlijk 
gereduceerd worden. Hierbij moet natuurlijk wel aan de performance eisen worden 
voldaan. Het probleem van Control Configuration Design kan dus geformuleerd worden 
als: Minimaliseer de complexiteit van het regelsysteem binnen de eisen die aan de 
prestaties gesteld zijn. Met de Control Configuration Design theorie kan de structuur 
van de toe te passen regelaar bepaald worden voordat een regelwet gekozen is. 
Uitgaande van de structuur van de regelaar dient vervolgens een regelwet bepaald te 
worden die de prestaties maximaliseert. 

Systeemgrootte N 1 2 3 4 5 6 n 
2 

1 5 19 69 251 923 Aantal mogelijke 
vierkante subsystemen 

- 

Het zou wenselijk zijn om een methode voor handen te hebben die op basis van een 
model van een systeem en de gestelde performance eisen de optimale configuratie van de 
toe te passen regelaar bepaald. Deze directe methode is echter niet voorhanden en er zal 
dus gebruik gemaakt worden van een indirecte methode. Dit betekent dat alle mogelijke 
configuraties met elkaar vergeleken worden zodat daaruit de beste gekozen kan worden. 
Uitgaande van een systeem met M ingangen en N uitgangen wordt een set in- en 
uitgangen geselecteerd die leidt tot een subsysteem met nz ingangen en n uitgangen, 
waarbij mlM en n a .  Worden alleen vierkante subsystemen y1 bij 12, van een M bij N 
systeem beschouwd dan is in tabel 1 te zien dat het aantal subsystemen bij toenemende 
systeemgrootte erg groot wordt; het aantal mogelijkheden voor niet vierkante 
subsystemen is echter nog vele malen groter. 

Tabel 1: Aantal mogelijke vierkante subsystemen bij selectie. 
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Bij partitie van ingang-uitgang-relaties worden blokdiagonaalstructuren waar alleen 
vierkante blokken op de diagonaal mogen voorkomen beschouwd. Door herschikken van 
de volgorde van ingangen en uitgangen zijn diverse configuraties realiseerbaar. In tabel 2 
is te zien dat bij toename van de systeemgrootte het aantal mogelijke blokstructuren sterk 
toeneemt. Het aantal mogelijkheden bij niet-vierkante systemen en niet-vierkante 
blokstructuren is nog vele malen groter. Deze mogelijkheden worden in de 
programmatuur van de Control Configuration Design Toolbox niet ondersteund, zodat 
een partitie gedefinieerd kan worden door de blokstructuur op te geven als 
opeenvolgende vierkante blokken in afnemende grootte met de bijbehorende volgorde 
van ingangen en uitgangen. 

Systeemgrootte 

1x1 

2x2 

3x3 

4x4 

5x5 

Blokstructuur Aantal mogelijke Totaal aantal 
partities bij gegeven 

blokstructuur 
par ti ties 

9 16 

24 
1 

25 
100 
200 
450 
600 

1496 

Tabel 2: Aantal mogelijke partities. 

Aangezien bij deze methode alle mogelijke regelaarconfiguraties met elkaar Vergeleken 
moeten worden, zou het wenselijk zijn om te beschikken over een maat voor de 
toepasbaarheid van de verschillende configuraties op basis waarvan de configuraties met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Bovendien moeten voor alle regelaarconfiguraties die 
geschikt blijken regelaars ontworpen worden, waarna de geregelde systemen met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Uit die resultaten kan dan het beste alternatief gekozen 
worden. 
Een praktische Control Configuration Design theorie is dus gewenst. Deze moet efficiënt 
zijn, omdat een groot aantal mogelijke configuraties met elkaar vergeleken moet kunnen 
worden, zonder afhankelijk te zijn van langdurige berekeningen. Bovendien is een 
kwantitatieve maat gewenst die ons iets zegt over de te bereiken nauwkeurigheid. Be 
ontwikkelde theorie geeft ons een aantal noodzakelijke condities waaraan de mogelijke 
Configuraties getoetst kunnen worden, zodat configuraties die niet aan de eisen voldoen, 
bij verdere analyse genegeerd kunnen worden. 

8 



Hoofdstuk 3 

Reductie. 
Indien het aantal in- en/of uitgangen bij aanvang van het Control Configuration Design 
proces erg groot is, bijvoorbeeld groter dan 10, dan is het aan te raden om eerst het 
aantal in- en/of uitgangen te reduceren met behulp van een aantal voorgestelde 
heuristieken. Deze heuristieken bepalen op grond van het conditiegetal of de Relative 
Gain Array (zie bijlage 1) van een systeem welke in- en/of uitgangen verwijderd kunnen 
worden. Het voordeel van het gebruik van de Relative Gain Array boven het 
conditiegetal is de onafhankelijkheid van schaling bij gebruik van de Relative Gain Array. 
Het conditiegetal en de Relative Gain Array zijn beide frequentieafhankelijk en de 
heuristieken zullen dus voor het hele frequentiegebied beneden de gewenste bandbreedte 
toegepast moeten worden. De heuristieken zijn als volgt te omschrijven: 

Heuristiek 1. 
Be eerste heuristiek kan in tegenstelling tot de andere, ook toegepast worden op niet- 
vierkante systemen. Een bijkomend nadeel is echter wel dat de methode het conditiegetal 
gebruikt, dat afhankelijk van schaling is. Bij een niet correcte schaling van het systeem 
kunnen daarom verkeerde in- en/of uitgangen voor verwijdering aangemerkt worden. 
De selectie gebruikt de noodzakelijke conditie voor robuuste stabiliteit die eist dat het 
conditiegetal van een systeem binnen bepaalde, door de ontwerper opgegeven grenzen 
moet liggen. Per stap wordt telkens slechts één in- of uitgang verwijderd, waarna 
opnieuw het conditiegetal wordt bepaald. Een stap kan als volgt beschreven worden: 

Indien een uitgang van een M x N systeem gereduceerd dient te worden, 
wordt van alle subsystemen met afmeting M-1 x N ,  die verkregen zijn 
door telkens één rij te verwijderen, het conditiegetal bepaald en wordt de 
uitgang (corresponderend met een rij) verwijderd van het subsysteem met 
het kleinste conditiegetal. Voor het reduceren van een ingang geldt 
dezelfde procedure alleen dan toegepast op een kolom. 

Heuristiek 2 .  
Een voordeel van heuristiek 2 is dat het gebaseerd is op de schalingsonafhankelijke 
Relative Gain Array. Een nadeel is dat het beperkt is tot vierkante systemen. Deze 
methode is gebaseerd op de noodzakelijk conditie dat de grootheid 

onder een door de ontwerper vastgestelde grens blijft. Heuristiek 2 maakt gebruik van 
deze grootheid door het subsysteem met de laagste waarde van deze grootheid voor 
verdere analyse aan te wijzen. 
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Een stap kan als volgt beschreven worden: 

Om een N x N systeem te reduceren tot een N-1 x N-1 systeem wordt de 
hiervoor genoemde grootheid voor alle subsystemen bepaald en wordt het 
subsysteem met de kleinste Relative Gain Array grootheid gekozen. 

Heuristiek 3. 
Ook heuristiek 3 maakt gebruik van de schalingsonafhankelijke Relative Gain Array. De 
overdrachtsmatrix G(s) wordt singulier als element g!, wordt verstoord tot g!, (1 - t), 
waarin A, het met g, corresponderende element van de Relative Gain Array is. Dit 
betekent dat grote elementen in de Relative Gain Array erop duiden dat G(s) bij kleine 
verstoringen al singulier kan worden. Vandaar dat grote Relative Gain Array elementen 
als eerste in aanmerking komen voor reductie. Een stap kan als volgt beschreven 
worden: 

Bereken de Relative Gain Array en verwijder de in- en uitgang die 
overeenkomen met het grootste Relative Gain Array element. 

Deze heuristieken bieden echter geen kwantitatief inzicht in de te bereiken 
nauwkeurigheid van het gereduceerde systeem. Het is daarom aan te raden om de 
selectie methode te gebruiken. 
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Hoofdstuk 4 

Selectie omvat het bepalen welke signalen aangestuurd moeten worden en dus als ingang 
dienen en welke metingen gebruikt moeten worden als uitgangen waarover 
terugkoppeling plaatsvindt. Als uitgangspunt kan dienen een al gerealiseerd regelsysteem 
met een groot aantal in- en uitgangen dat vereenvoudigt dient te worden, of een model 
van een systeem waarvoor een regelaar gerealiseerd moet worden waarvan men wil 
bepalen welke in- en uitgangen men het beste voor terugkoppeling kan gebruiken. Een 
mogelijk gebruik van de selectie stelling zou ook kunnen zijn het voorspellen of een 
geregeld systeem bij het uitvallen van één of meer metingen of één of meer actuatoren 
nog binnen de gestelde eisen geregeld kan worden. 
Om in- en uitgangen te selecteren voor gebruik in terugkoppeling is een stelling 
geformuleerd die een noodzakelijke voorwaarde geeft voor robuuste stabiliteit: 

Selectie stelling. 
Stel P is een vierkant, eindig dimensionaal, lineair, tijdsinvariant (EDLTI) nominaal 
proces. 

Als voldaan is aan: K( P )  < 

dan bestaat er een (EDLTI) regelaar F die: 

1. alle processen P = P + Au stabiliseert met 

(a) het zelfcke aanial polen in het rechterhalfllak als P en 

2 .  en waarvoor geldt: O(S) I 0, V o I W, 

hierin is: 
S = ( I  + PF)-' de nominale output gevoeligheidsfunctie van het closed-loop systeem 
K( P )  = O( P)O( P-I) het Euclidische conditiegetal van het proces 
6, de door de ontwerper te specificeren relatief-additieve onnauwkeurigheidsmarge 
o, en Os de door de ontwerper te specificeren closed-loop bandbreedte van het 
systeem. 

Het bewijs wordt gegeven in [i]. 

In deze stelling is het genoemde proces P dat deel van het proces dat overeenkomt met 
een subset van geselecteerde ingangen en uitgangen. 
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De performance eisen die aan het systeem gesteld worden moeten vertaald worden naar 
eisen aan de geselecteerde metingen. Dat betekent dat de relatief-additieve 
onnauwkeurigheidsmarge 6, ook overeen moet stemmen met de eisen die aan het hele 
systeem gesteld worden. Een subset die niet voldoet aan voorwaarde (1) zal verder niet 
als mogelijke configuratie in aanmerking worden genomen, omdat hiervoor geen regelaar 
gevonden kan worden die zorgt dat het closed-loop systeem aan de gestelde robuuste 
stabiliteitseisen voldoet. In woorden houdt voorwaarde (1) in dat bij een subsysteem met 
een goot conditiesetal slechts kleine modelonzekerheden tselaatbaaï zijn: wip het 
systeem robuust stabiel zijn. De gevoeligheidsfunctie S - de overdracht van het 
referentiesignaal naar de fout en van de verstoringen naar de uitgang - moet beneden de 
te bereiken bandbreedte kleiner dan os gehouden worden. Dit betekent dat verstoringen 
in het frequentiegebied beneden de te bereiken bandbreedte niet of nauwelijks 
doorwerken in de uitgang. 

I 

Figuur 3: Te bereiken dosed-loop bandbreedte voor de gevoeligheidsfunctie. 

Aangezien het conditiegetal K afhankelijk is van de schaling van het systeem, wordt een 
schalingsonafhankelijke grootheid gezocht. Met behulp van de Relative Gain Array kan 
de voorwaarde (1) schalingsonafhankelijk gemaakt worden, door K(P) te vervangen door 

waarin A(P) de Relative Gain A m y  van proces P is. Hiermee wordt een ondergrens 
aangegeven voor het conditiegetal K. De eerste ondergrens die gegeven is, is de beste 
ondergrens en wordt derhalve ook gebruikt in de programmatuur als bd. 

Het bewijs is te vinden in [l]. 

In de programmatuur wordt afhankelijk van het gekozen criterium, het 
schalingsafhankelijke conditiegetal-criterium of het schalingsonafhankelijke Relative Gain 
Array-criterium, voor alle mogelijke subsystemen nagegaan of het conditiegetal of 
grootheid (2) onder de door de ontwerper op te geven bovengrens blijft. De uitvoer 
bevat alle subsystemen die aan de voorwaarde voldoen met de bijbehorende waarde van 
de grootheid die bij het gekozen criterium hoort. De ontwerper kan op basis van deze 
resultaten een keuze maken voor het toe te passen subsysteem. 
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Hoofdstuk 5 

Partitioneren omvat het bepalen van welke subsets van regelsignalen van welke subsets 
metingen af moeten hangen. Partitioneren resulteert in een gedecentraliseerde 
regelaarstructuur. Hierdoor wordt de regelaarconfiguratie minder complex. Bij volledige 
terugkoppeling kunnen de aangestuurde ingangssignalen bepaald worden op basis van 
alle gemeten uitgangen. In een gedecentraliseerde regelaarstructuur worden de subsets 
van ingangssignalen bepaald op basis van een subset van gemeten uitgangen. In de 
volgende stelling worden alleen systemen met een gelijk aantal in- en uitgangen 
beschouwd en zullen ook de subsystemen alleen een vierkante structuur mogen 
aannemen. De overdrachtsfunctiematrix van de gedecentraliseerde regelaar krijgt 
hierdoor een blokdiagonaalvorm met alleen vierkante blokken. Aangezien de relaties 
tussen subsets van ingangen en uitgangen in het te regelen proces vaak niet deze 
diagonaalstructuur hebben treedt er in bepaalde mate cross-feed op die niet rechtstreeks 
door de gepartitioneerde regelaar beïnvloed kan worden. Ten gevolge van deze 
kruiselingse beïnvloeding zou de performance van het systeem minder goed kunnen zijn. 
De stelling geeft een noodzakelijke voorwaarde voor een lage cross-feed performance 
degradation, waarmee de ontwerper de meest geschikte configuratie voor de regeling 
kan bepalen. 

Om te bepalen welke configuraties aan de door de ontwerper gestelde 
nauwkeurigheidseisen kunnen voldoen wordt de closed-loop performance van het proces 
P met de gepartitioneerde regelaarstructuur vergeleken met de closed-loop performance 
van het blokdiagonaalproces die met de partitie van de regelaar correspondeert. Bij 
het blokdiagonaalproces P met regelaar F treedt geen cross-feed op en hebben we te 
maken met een aantal parallel geschakelde en onafhankelijk geregelde processen. Deze 
situatie wordt als ideaal beschouwd en wordt vergeleken met de closed-loop 
performance van proces P geregeld met de gepartitioneerde regelaar F.  Een gering 
verschil tussen deze geregelde systemen betekent een geringe invloed van de cross-feed 
termen, en de toepassing van een gepartitioneerde regelaarstructuur zal in dit geval 
mogelijk zijn. 

Partitie Stelling 
Stel P is een vierkant, eindig dimensionaal, lineair, tijdsinvariant (EDLTI) nominaal 
proces, waarvan de overdrachtsfunctiematrix gepartitioneerd kan worden tot: 

[PInl - - -  [PI,, 
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- 
I d ,  'v"o20, dV)(1-+)  

1+ O(V)(l- o,) 
Als voldaan is aan: 

dan bestaat er een EDLTI regelaar F met overeenkomende structuur 

F =diag{[F],,, ...,[ F],,} die: 

1. bereikt dat O[fl-' - I ]  I d,, 

2. en waarvoor gelat oti I oT u o 1 coT - ,,  - 
1 1 .  - , m \  

hierin is: 
e T = PF(I + PF)-' de complementaire gevoeligheidsfunctie van het closed-loop 

systeem 
T = FF(I  + FF)-' de complementaire gevoeligkeidsfLinctie van het blokdiagonale 
closed-loop systeem 
v = ( P - P ) P - ' = I - P P - ~  met P = d i a g { [ ~ ] , , ,  ..., [PI,,} 
d,  de door de ontwerper te speci9ceren maximaal toelaatbare crossfeed 
performance degradation 
crT en OT de door de ontwerper te specificeren closed-loop bandbreedte van het 
systeem. 

0 

Het bewijs wordt gegeven in [i]. 
De ontwerper kan het gewenste closed-loop gedrag instellen door de gewenste closed- 
loop bandbreedte en de maximaal toelaatbare cross-feed performance degradation op te 
geven. Door alle mogelijke partities aan de noodzakelijke voorwaarde te toetsen, kunnen 
configuraties die aan het criterium voldoen voor verdere analyse in acht genomen 
worden. 
De complementaire gevoeligheidsfunctie T - de overdracht van het referentiesignaal naar 
de uitgang (volggedrag) en van de meetfout naar de uitgang - moet voor de te bereiken 
bandbreedte maximaal zijn om een goed volggedrag te garanderen maar boven de 
bandbreedte moeten meetfouten onderdrukt worden. 

Figuur 4: Te bereiken closed-loop bandbreedte voor de complementaire 
gevoeligheidsfunctie. 

De cross-feed performance degradation margin dT zal vaak klein zijn voor lage 
frequenties, maar neemt toe voor hoge frequenties. Bij het opleggen van een grens aan dT 
zal dus naar het frequentiegebied bij de bandbreedte en daarboven gekeken moeten 
worden. 
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Ook hier komt het probleem van de schalingsafhankelijkheid ter sprake. Deze kan 
omzeild worden door gebruik te maken van de Relative Gain Array in plaats van van de 
schalingsafhankelijke grootheid O(V)  . Door gebruik te maken van de eigenschap dat rij- 
en kolomverwisselingen in P resulteren in dezelfde verwisselingen in A(P), kan de 
gewenste partitiestructuur ook op de Relative Gain Array toegepast worden. 

n2 / x x i x x / x  
Lx x x x x  

Figuur 5: Relative Gain Array met partiële rijsommen. 

6, 
De partiële rijsom IIk kan berekend worden volgens: IIk = C A ( P ) ,  

waarin k de k-de rij is, j de j-de kolom en cri en &i de begin- en eindkolomindices van het 
i-de blok, zoals in figuur 5 te zien is. De complementaire partiële rijsom, die bestaat uit 
de som van de rijelementen die niet in een áiagonaalblok zitten is volgens de eigenschap 
van de Relative Gain Array, dat alle rijen gesommeerd één opleveren, gelijk aan 

J=Qi 

De partitiestelling blijft geldig als ongelijkheid (3) vervangen wordt door: 

Hierin is 1"L = m a k  Inlk de maximale absolute waarde van de complementaire partiële 

rijsom van R(P), bij de partitie corresponderend met P .  Ongelijkheid (4) is een 
zwakkere formulering van ongelijkheid (3), maar heeft het voordeel dat deze 
onafhankelijk van de toegepaste schaling is en geniet in geval van onzekerheid over juiste 
schaling de voorkeur. 

Het bewijs is te vinden in [i]. 

In de programmatuur is ook bij het partitioneren een keuzemogelijkheid aanwezig tussen 
het schalingsafhankelijke en het schalingsonafhankelijke criterium. Bij het 
schalingsafhankelijke criterium wordt (3) berekend voor alle mogelijke partities en 
worden alleen die partities toegestaan die aan (3) voldoen. Bij het 
schalingsonafhankelijke criterium gebeurt hetzelfde maar dan op basis van (4). 
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Hoofdstuk 6 

enandere 
ingangen 

w 
perioma nce 
variabelen Proces z 

Er wordt teruggekoppeld over de gemeten uitgangen die geselecteerd zijn voor 
terugkoppeling. Indien niet alle uitgangen van het model geselecteerd worden voor 
terugkoppeling, kunnen niet gemeten uitgangen, waarvan wel een bepaald volggedrag op 
de aangeboden referentiesignalen gewenst is, gereconstrueerd worden door een 
kalmanfdter. Bij kalmanfiltering wordt in de regelaar op basis van een model van het 
systeem uit de gemeten uitgangen de toestand gereconstrueerd, waarmee de niet 
gemeten uitgangen bepaald kunnen worden. 

u=F (r;v)+ +<(?-y) b 
geselecteerde P 

Bij een gelijk aantal geselecteerde in- en uitgangen kunnen ook gepartitioneerde 
regelaars ontworpen worden. Bij de gepartitioneerde regelaar hebben de 
overdrachtsfunctiematrices Fp en Fi een blokdiagonaalvorm. Naast de methode die in 
bijlage 3 is beschreven is het ook mogelijk om bij een blokdiagonaalstructuur van de 
regelaar gebruik te maken van Sequential Design, dat wil zeggen dat voor iedere set van 
in- en uitgangen die met een blok overeenkomen achtereenvolgens een regelaar wordt 
ontworpen, zodanig dat het totaal van regelaars het proces stabiliseert. Hier wordt niet 
verder op ingegaan. 

y=cx+v b andere 
Z=EX uitgangen 

Ten eerste is een PI-regelaar bepaald voor het systeem waar geen reductie, selectie of 
partitie op is toegepast. Het geregelde systeem vertoont een acceptabel volggedrag 
zonder statische afwijkingen zoals te zien is in figuur 10 in bijlage 4. De doorschot zou in 
de praktijk niet gewenst zijn, maar er zijn geen pogingen gedaan om dit te verbeteren, 

r U -b X=h+Bu+Gw 
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aangezien de resultaten slechts dienen als referentie voor de resultaten van systemen 
waar gebruik gemaakt wordt van een andere regelaarconfiguratie. 

Heuristiek 1 
Heuristiek 2 
Heuristiek 3 

Om de criteria van reductie, selectie en partitie op een systeem toe te passen, moet de 
overdrachtsfunctie van het systeem bepaald worden. Met een systeem wordt vanaf nu 
dan ook het systeem, beschreven door overdrachtsfunctie G(s) bedoeld, waarbij G(s), als 
de doorverbindingsmatix D gelijk is aan de nulmatrix, als volgt geschreven wordt: 

/i/ \ .\-i T1 q s )  = c(si - U )  D 

Aangezien de overdrachtsfunctie G(s) frequentieafhankelijk is, moet G(s) voor een aantal 
frequenties berekend worden. Verder is de overdrachtsfunctie afhankelijk van de schaling 
van het systeem. Indien er voldoende informatie over het systeem beschikbaar is, 
bijvoorbeeld in de vorm van spreiding van de variabelen, dan is het mogelijk om het 
systeem goed te schalen. Aangezien van het gekozen testsysteem weinig over de schaling 
bekend is, is voor de schalingsonafhankelijke criteria gekozen. 

y, en/of u3 y, en/of u1 y3 erdof u1 y, en/ofu, y, en/of u3 
Y3 u1 Y1 u3 Y3 u3 Y1 u1 Y1 u1 
Y2 u 3  Y1 u3 Y3 u3 Yi u1 Y1 u1 

Resuitaten Reductie 
Bij reductie is er een keuze uit drie toe te passen heuristieken. Om een niet-vierkant 
systeem tot een vierkant systeem te reduceren zullen dus óf één of meer ingangen óf één 
of meer uitgangen verwijderd moeten worden. Dit is alleen mogelijk met heuristiek 1, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van het schdingsafhankelijke conditiegetal. 

Bij verwijdering van één ingang zal het systeem dus door één actuator minder 
aangestuurd worden. Dit resulteert in kostenbesparing door het weglaten van een 
actuator. De andere actuatoren zullen misschien een hogere inspanning moeten leveren. 
Bij verwijdering van één uitgang zal de toestand op basis van één uitgang minder 
gereconstrueerd moeten worden. A l s  op basis van de gemeten uitgangen de toestand 
even goed gereconstrueerd kan worden dan resulteert dit in de mogelijkheid tot het 
weglaten van één sensor. Bij het AIRC systeem is uitgang 1, zijnde de relatieve hoogte 
van het vliegtuig altijd nodig voor reconstructie. De criteria waaraan een systeem bij de 
programmatuur van de Control Configuration Design Toolbox getoetst wordt houden 
hier echter geen rekening mee, zodat oplossingen gevonden worden, die niet toelaatbaar 
zijn. Het systeem is wel regelbaar met elk van de drie ingangen afzonderlijk. 

De mogelijkheid tot reductie van een drie bij drie systeem tot een twee bij twee kan met 
alle drie de heuristieken onderzocht worden. De resultaten zijn hieronder in tabelvorm 
weergegeven. 

f n I 0.1 I 0.5 I 1 I 5 I 10 I 

In bovenstaande tabel zijn alleen de dikgedrukte oplossingen mogelijk aangezien 
verwijdering van meting yl niet gewenst is omdat het systeem dan niet reconstrueerbaar 
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o O, 1 095 1 

Y3 u1 Heuristiek 1 Y3 u3 Y3 u1 

Heuristiek 2 Y3 u1 Y3 u1 Y3 u3 

Heuristiek 3 Y2 u3 Y3 u1 Y3 u3 

In bijna alle gevallen komt meting y, voor verwijdering in aanmerking en nergens komt 
stuursignaal u2 voor verwijdering in aanmerking. De behaalde resultaten voor de diverse 
configuraties zullen bij de selectie resultaten besproken worden. 

5 10 

Y3 u3 Y3 u3 
Y3 u3 Y3 u1 

Y3 u3 Y3 u3 

-. _ _  

Resultaten Selectie 
Een nadeel bij de reductie heuristieken is dat geen kwantitatief inzicht geboden wordt in  
de te verwachten prestatievermindering van het systeem bij verwijdering van in- en 
uitgangen. Bij selectie is er wel een kwantitatief gegeven voor de afname van de 
nauwkeurigheid in de vorm van de relatief-additieve onnauwkeurigheidsmarge. Voor 
ieder subsysteem wordt namelijk afhankelijk van het gekozen criterium bepaald of 

onder de door de ontwerper opgegeven bovengrens bd ligt. Deze is voor de selectie van 
twee bij twee subsystemen van het AIRC model onderzocht voor een aantal frequenties 
in het frequentiegebied tot aan de te bereiken bandbreedte: 

~~ 

Tabel 5: Bovengrens criteriumwaarde bd bij selectie voor verschillende frequenties. 

Uit deze tabel kan met behulp van kwantitatieve gegevens iets gezegd worden over de te 
bereiken nauwkeurigheid. De rijen 7,s en 9 geven oplossingen die meting yi niet 
bevatten en zullen dus tot een niet reconstrueerbaar systeem leiden. Deze hadden buiten 
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beschouwing gelaten kunnen worden door als noodzakelijk te meten uitgang yi op te 
geven. Uit rij 2 , 5  en 8 is te concluderen dat het weglaten van ingang u2 tot hoge 
onnauwkeurigheid zal leiden. Dit stemt overeen met de bij reductie gevonden resultaten 
maar het geeft ons nu ook een kwantitatief inzicht. Ook de bij reductie gedane 
aanbeveling om uitgang y, te verwijderen wordt in tabel 5 met kwantitatieve gegevens 
ondersteund, omdat de bovengrenswaarden in de eerste drie rijen het laagst zijn. 
Bij berekening van bd met behulp van het conditiegetal kunnen de resultaten door een 
verkeerde schding beïr,vloed zin,  daarom zal deze icoi~m niet in beschouwing genomen 
worden. 

Voordat de resultaten geverifieerd kunnen worden door op het systeem werkelijk de 
reductie of selectie toe te passen, moet eerst de vraag gesteld worden met welk doel het 
model vereenvoudigd wordt. 
Als er geen eisen gesteld zijn aan een uitgang die voor verwijdering in aanmerking komt 
dan is het geen probleem om die uitgang te verwijderen, tenzij deze voor reconstructie 
noodzakelijk is. Dit is te zien in figuur 11 en 12 in bijlage 4. Hier wordt uitgang y, niet 
gemeten en wordt één ingang niet aangestuurd. Het volggedrag is minder goed dan bij 
volledige terugkoppeling, maar er zijn geen statische afwijkingen. De onderlinge 
verschillen van figuur 11 en 12 spreken echter de resultaten van de reductie-heuristieken 
en selectiecriteria tegen, want op basis van tabel 4 en tabel 5 zou het verwijderen van 
ingang u2 tot slechtere resultaten leiden. 

Als er na selectie nog wel eisen gesteld worden aan het volggedrag van uitgangen die 
niet voor terugkoppeling gebruikt zijn, dan zullen deze uitgangen gereconstrueerd 
moeten worden. Er zijn simulaties uitgevoerd waarbij het aantal voor terugkoppeling 
geselecteerde in- en uitgangen gelijk is aan twee. De niet gemeten uitgang wordt door 
een kalmanfilter gereconstrueerd. Uit de simulatieresultaten blijkt dat door het aansturen 
van twee ingangen het volggedrag van de drie uitgangen niet zonder statische afwijking 
gerealiseerd kan worden. Als uitgangen yi en y2 gemeten worden en ingangen u1 en u2 
aangestuurd, dan blijkt alleen uitgang y, bij stapresponsies het referentiesignaal te volgen 
(figuur 13 in bijlage 4). Als uitgang y3 gemeten wordt in plaats van uitgang y2 dan zijn de 
resultaten vrijwel gelijk aangezien het niet uitmaakt of y2 of y3 gereconstrueerd moet 
worden. Als ingangen u1 en u3 of u2 en u3 de aangestuurde ingangen zijn bereiken we wel 
betere resultaten zoals in figuur 14 in bijlage 4 te zien is. Dit is echter niet in 
overeenstemming met de gegevens in tabel 5. 
Het systeem is wei regebaar met elk van de aiie ingangen afzonderlijk en dit betekent 
dat door aansturen van één ingang de toestand in een willekeurig punt in de 
toestandsruimte gebracht kan worden. Dit betekent echter niet dat de toestand ook in dat 
punt gehouden kan worden. Het is ook wel in te zien dat het niet mogelijk is door het 
aansturen van één ingang van het testsysteem, bijvoorbeeld de horizontale versnelling, 
alle drie de uitgangen, de hoogte, de snelheid en de hellingshoek, een bepaalde trajectorie 
te laten volgen. 

Hieruit is een voorzichtige conclusie te trekken over het gebruik van reductie en selectie. 
De resultaten van de reductie-hewistieken en selectie stelling stemmen met elkaar 
overeen, maar bieden geen goede hulp om het aantal ingangen en uitgangen die voor 
terugkoppeling gebruikt worden te reduceren. 
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Schikking van 

1 Y1 Y2Y3 I u1 u2u3 

uitgangen en ingangen 
cross-feed performance degradation margin dT 

0=l w=10 0=100 
, 0,3 1 0,0462 0,0396 

2 
3 

Tabel 6:  Cfpd-waarden voor verschillende partities. 

Y1 Y3 Y2 u1 u2 u3 0,3 1 0,22 0,22 
Y2 Y1 Y3 u1 u2 u3 0,3 1 0,22 0,22 

Uit deze gegevens blijkt dat geen grote verschillen optreden voor de diverse partities, 
behalve de kleine cfpd-waarden van partitie 1 bij 0=10 en 0=100. In de partitie stelling is 
gesteld dat voor frequenties boven de te bereiken bandbreedte de cfpd-waarde zo klein 
mogelijk moet zijn, dus dit geeft aan dat deze partitie beter is dan de andere partities in 
tabel 6. Dit is ook gebleken omdat alleen voor deze partitie een regelaar gevonden is die 
acceptabel is (zie figuur 15 in bijlage 4). De resulterende bandbreedte (=lo) stemt 
overeen met de gegevens in de tabel. Voor de andere systemen zijn slechts regelaars 
gevonden die polen erg dicht bij de imaginaire as hebben en dus geen acceptabel geregeld 
gedrag vertoonden. Fysisch is dit te interpreteren door te bekijken wat de ingangen en 
uitgangen zijn die nu met elkaar corresponderen. Ingang u1 is de spoiler hoek en deze 
stuurt de relatieve hoogte. Verder stuurt de voorwaartse versnelling de snelheid in 
voorwaartse richting, wat te verwachten is, en het hoogteroer stuurt de hellingshoek, de 
hoek van het vliegtuig met het horizontale vlak. 

4 
5 
6 

Indien bekeken wordt of het systeem beter te regelen is bij gebruik van niet- 
diagonaalelementen in de regelmatrix is ook voor een blokdiagonaalstructuur een tabel 
van de cross-feed performance degradation margins opgenomen: 

Y2 Y3 Y1 u1 u2 u3 0,33 0,25 0,25 
Y3 Y1 Y2 u1 u2 u3 Q,33 0,25 0,25 
Y3 Y2 Y1 u1 u2 u3 0,33 0,25 0,25 
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Tabel 7: Cfpd-waarden bij blokdiagonaalpartities. 

Op basis van de cfpd-waarden voor frequenties vanaf 0=10 is te verwachten dat bij 
partitie 5 en in iets mindere mate bij partities 1 en 9 het systeem bijna net zo goed te 
regelen is als wanneer een volle regelmatrix toegepast zou worden. Figuur 16 in bijlage 
4, waar de resultaten van partitie 5 weergegeven zijn, bevestigt dat. De overige zes 
partities vertonen allen een geregeld gedrag zoals dat van partitie 4. Dit is weergegeven 
in figuur 17 in bijlage 4. 

Een gepartitioneerde regelaarstructuur leidt niet tot een goedkopere regelaar doordat 
actuatoren of sensoren verwijderd kunnen worden. Wel kan de werkelijke regelaar 
gedecentraliseerd uitgevoerd worden. Dit kan een groot voordeel opleveren in de 
procesindustrie waar grote installaties van een regelsysteem voorzien moeten worden. 
Het aantal regelaarparameters dat bepaald moet worden is kleiner en vereist dus minder 
rekentijd. Als de regelaarparameters tijdens gebruik aangepast moeten worden zoals bij 
een adaptieve regelaar het geval is, dan kan een gepartitioneerde regelaar gewenst zijn 
doordat minder rekentijd vereist is om alle regelaarelementen te bepalen. 

Concluderend kan vastgesteld worden dat de cross-feed performance degradation margin 
een goede maat is om de te verwachten prestatie te voorspellen. Vooral bij grotere 
systemen kan partitie leiden tot een grote vereenvoudiging van de toe te passen regelaar. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies 
Op de vraag of de theorie en de MATLM Toolbox een goede hulp zijn bij het 
vereenvoudigen van regelaarstructuren is het antwoord tweeledig. 
De partitie stelling en programmatuur kan een goede hulp zijn bij het ontwerpen van een 
gedecentraliseerde regelaar, maar ook bij systemen waar al een regeling voor bestaat kan 
deze van dienst zijn als de regeling vanwege kostenbesparing vereenvoudigd moet 
worden. 
De theoretische aanbevelingen die door de reductie-heuris tieken en de selectie stelling 
gedaan zijn, worden niet door de resultaten van de simulaties bekrachtigd. 

Be toepassing van de MATLAB Control Configuration Toolbox is enigszins beperkt 
doordat bij selectie en partitie alleen vierkante subsystemen en vierkante 
blokdiagonaalpartities beschouwd worden. Dit is wel begrijpelijk omdat bij kleine 
systemen al erg veel mogelijke selecties en partities voorkomen en dat bij grotere 
systemen het aantal mogelijke configuraties onoverzichtelijk groot wordt. 

De MATLAB commando's in de vorm zoals ze in de Control Configuration Design 
Toolbox gegeven zijn, zijn onoverzichtelijk in het gebruik en de gebruiker kan ze het 
beste onderbrengen in menugestuurde programma's. 

Aanbevelingen 
Onderzoeken of de reductie-heuristieken en selectie stelling wel toepasbaar zijn op 
grotere systemen, waar er een keuze is tussen meerdere ingangen die het systeem op 
dezelfde manier beïnvloeden. 

Onderzoeken of de programmatuur aangepast kan worden zodat ook niet-vierkante 
subsystemen en niet vierkante blokdiagonaalstructuren onderzocht kunnen worden op 
toepasbaarheid. 

Onderzoeken van de toepasbaarheid van de Control Configuration Design theorie op 
niet-lineaire systemen. 

Onderzoeken van de toepasbaarheid van Sequential Design bij gepartitioneerde 
systemen. 
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Bijlage 1. 

Regelaar F b 
geselecteerde 

De oa,eoaoive Gain Array 

b variabelen 
Proces P 

G(s) 
Overdrachtsfunctie b urtga%Yi - 

Gesteld wordt dat bij open loop de overdracht van ingang uj naar uitgang yi gegeven 
wordt door gl, . De steady state procesoverdracht met alle loops gesloten is l/gil. 

Vervolgens worden de elementen mlJ = g,gil gedefinieerd die samen M vormen. 

Eigenschappen van M zijn: 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Alle rijen en kolommen van M zijn gesommeerd gelijk aan 1. 
M is onafhankelijk van schaling van het proces G. 
Rij- en kolomverwisselingen in G resulteren in dezelfde rij- en kolomverwisselingen 
in M. 
Als M elementen bevat die veel groter zijn dan 1, dan duidt dit op een bijna singuliere 
maûix G. 
Een deelmaat M' van een geïsoleerd subproces is gelijk aan de maat A4 van dat 
subproces. 
Veranderingen in de proces parameters g, werken als volgt door in de elementen van 
M: 

&,'I +- dmIJ dgIJ --- - 
m, gl] gJ:' 

De overdracht van ingang uj naar uitgang yi terwijl alle andere lussen gesloten zijn, is 
niet-minimum-fase of instabiel als gl1 negatief is. 
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Later is deze maat aangepast om niet alleen bij steady state maar voor het hele 
frequentiebereik geldig te zijn en is men gekomen tot de Relative Gain Array, die als 
volgt gedefinieerd kan worden: 

De open loop overdracht van ingang uj naar uitgang yi is g ,  ( s )  . 
Als y (  s) = G (s)u( s) herschreven wordt tot u( s) = G-' ( s )  y ( s )  kan de overdracht van y i  
m a r  u= bij closed loop v m  alle andere uitgangen geschreven worden als IACG-' ($11 ji . 
De Relative Gain Array is de verhouding van deze overdrachten en kan berekend 
worden volgens: 

J 

A(S) = G ( ~ ) x ( G - I ( ~ ) ) ~  

Waar de vermenigvuldiging elementsgewijs is; ook wel Hadamard of Schur produkt 
g en0 emd. 

De eigenschappen van de Relative Gain Array zijn: 
1. Alle rijen en kolommen van A zijn gesommeerd gelijk aan 1. 
2. A is onafhankelijk van schaling van het proces G. 
3. Rij- en kolomverwisselingen in G resulteren in dezelfde rij- en kolomverwisselingen 

in A. 
4. Als G(s) een diagonaal- of driehoekstructuur heeft is A gelijk aan de eenheidsmatrix. 
5. Relatieve veranderingen in elementen van G en zijn inverse zijn gerelateerd door: 

waarin h, het element van A in rij i en kolom j is. 
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Bijlage 2 

B =  

Gegevens van het ,!IRC aircraft mode!. 

- 0  O 0  
-0,12 1 o 

- 

O O 0  C= 
4,419 O -1,665 

- 1,575 O -0,0732 

Het AIRC aircraft model is een gelineariseerd model van de dynamica in het verticale 
vlak van een vliegtuig. De systeembeschrijving in toesîandsvorm bevat vijf toestanden, 
drie ingangen en drie uitgangen, te weten 

Toestand x = 

Ingang u = 

Uitgang y = 

A =  

Y1 

Y 2  

,Y3 

'O Q 
O -0,0538 
O 0  
O 0,0485 
O -0,2909 

relative altitude ( m )  
forward speed (ms" ) 
pitch angle (degrees) 
pitch rate (deg . s-l)  
vertical speed (ms" ) 

relatieve hoogte 
voorwaartse snelheid 
hellingshoek 
snelheid hellingshoek 
verticale snelheid 

1 spoiler angle (10" degrees) 
forward acceleration (mf2 ) 
elevator angle (degrees) hoek hoogteroer 

relative altitude ( m )  relatieve hoogte 
forward speed (ms" ) 
pitch angle (degrees) 

voorwaartse snelheid 

1 1,132 0 -1 

0 1 0 

O -0,8556 -1,013 

-0,1712 0 O, 0705 

O 1,0532 4 ,6859  

1 0 0 0 0 '  
0 1 0 0 0  
O 0 1 0 0  
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Hiermee luidt de toestandsbeschrijving: 
X = A x + B u  
y = cx 

Het ongeregelde systeem heeft één pool in O en vertoont dus integrerende actie. Het 
systeem is volledig regelbaar en waarneembaar. De bodediagrammen van het 
ongeregelde systeem zijn hieronder gegeven. 

n 
U 

1u5 
Amplitudeversterking ingang 1 
I 1 1 1 , 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I I r n  

1 ' "1'" '  ' ' 1 1 1 1 1 1  1 I 1 1 1 1 1 1  10-2 10-1 100 10' 102 
frequentie [rads] 

Amplitudeversterking ingang 2 
I I 1 1 l 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1  I I IIirrIi I I l l  

104 - 
I Y 

10-5 a - - - 

10-2 10-1 100 10' 102 
frequentie [rads] 

105 Amplitudeversterking ingang 3 
1 1 , 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1  I I l I Im 

I 

- 

- 
................... - 

1 o2 
-400 I ' 1 " ' 1 1  ' 1 1 1 1 ' 1 1  

10-2 10-1 100 10' 
frequentie [rads] 

Faseverdraaiing 100 - - L L U J U U _  I I I 1 1 1 1 1 1  I I I 1 1 1 1 1 1  I I I l l  

! 
O 

T 
kb 
Y -200 2 
& 

-100 

-300 

-400' ' """" ' " " ' 1 ' 1  ' ' 'IuuJ 

102 10-2 lo-' 100 101 
frequentie [rads] 

200 Faseverdraaiing 
I I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  

frequentie [rads] frequentie [rads] 

Figuur 8: Bodediagrammen van het ongeregelde systeem. 
hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek (..) 
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Bijlage 3 

Een lineair tijdsinvariant systeem kan optimaal geregeld worden met behulp van een PI- 
regelaar. Deze is te bepalen met een strategie die gebaseerd is op de bepaling van de 
optimale uitgangs terugkoppeling volgens [6] .  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
kwadratisch integraalcriterium dat met weegfactoren Q en R de toestand en ingang 
weegt: 

W 

J = *jJx'Qx + u'Ru]dt 

Met behulp van de regelwet u=Fy en de uitgangsrelatie is dit te herschrijven tot: 
W 

J = $]Jx' ( Q  + C'F'RFC)x]dt 

Gezocht wordt dus een regelaar F die het systeem stabiliseert en die het 
integraalcriterium minimaliseert. Volgens [6] is F* een optimale oplossing als geldt: 

Waarin K" en L* oplossingen zijn van de volgende lyapunowergelijkingen: 

K*A* +A*' K* + Q + c F*' RF*C = O  
L*A*' +A*' L* + I  = O 
waarin: A* = A - BF'C 

Een oplossing F* is te vinden door uitgaande van een beginschatting F, iteratief K en L 
op te lossen en daarmee een nieuwe schatting F te bepalen. De optimale F is te vinden 
door het spoor van K te minimaliseren, omdat voor het integraalcriterium geschreven kan 
worden: 

J = spoor ( K )  

Het iteratieproces kan dus gestopt worden als ket spoor van K ria een iteratieslag niet (of 
minder dan volgens een opgegeven tolerantie) kleiner wordt. Een nadeel van deze 
methode is dat de beginschatting F,  het systeem moet stabiliseren. Bovendien is niet 
gegarandeerd dat het iteratieproces convergeert en het is ook mogelijk dat het in een 
lokaal minimum convergeert. 
Bij de uitgevoerde simulaties is geen gebruik gemaakt van het beschreven iteratieproces, 
maar is het spoor van K geminimaliseerd als functie van de elementen in F. Dit heeft als 
voordeel dat als extra eis gesteld kan worden dat een aantal elementen van F gelijk aan 
nul zijn, om een bepaalde blokdiagonaalstructuur te krijgen. De minimalisatieroutine kan 
dan als functie van de overige elementen van F gebruikt worden. 

Deze strategie kan ook gevolgd worder, voor het bepalen van de Ph-egelaar. De 
aangestuurde ingangen worden bepaald op basis van het foutsignaal (referentiesignaal 
minus uitgangssignaal) en de integraal over het foutsignaal. 
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De gebruikte regelwet luidt: 
u = F , ( r - y ) + + q r - y )  

Het systeem kan als volgt in blokschema weergegeven worden: 

Figuur 9: Blokschema systeem met PI-regelaar. 

Er wordt in de regelaar nog een terugkoppellus aangebracht, die zorgt dat een 
stabiliserende beginwaarde voor Fp voldoende is om het systeem te stabiliseren. Hiermee 
komt de systeembeschrijving er als volgt uitziet: 

i = - L z + e  X=Ax+Bu 
u = e z  + FPe y = c x  
e = r - y  

Dit leidt tot een systeem met uitgebreide toestand x, = [x z ] ~ ,  met de volgende 
toestands beschrijving: 

De regelaarmatrices Fp en Fi moeten zodanig bepaald worden dat er een goed 
volggedrag ontstaat waarbij een uitgang yi het bijbehorende referentiesignaal ri goed 
volgt. Ingang u moet damoor als functie van de uitgebreide toestand geschreven kannen 
worden. Dit kan met de volgende vergelijkingen: 

L - l  

De term die het referentiesignaal r bevat kan weggelaten worden omdat die niet in het 
integraalcriterium meegewogen hoeft te worden. Hiermee kan het integraalcriterium 
geschreven worden als: 

De oplossing is met de hierboven beschreven minimalisatieroutine te vinden. Als er een 
stabiliserende beginwaarde Fp bestaat voldoet voor Fi een nulmatrix als beginwaarde. 
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Bij de resultaten die hier volgen is in alle gevallen een gelijke weging van ingangen en 
uitgangen gebruikt om vergelijkbare resultaten te verkrijgen. Voor de weegmatrices Q en 
R zijn eenheidsmatrices gebruikt. We bereiken hiermee dat de ingangssignalen en de 
uitgangssignalen bij alle simulaties in de zelfde orde van grootte liggen. Het gedrag van 
het geregelde systeem zal in praktijk niet acceptabel zijn, maar biedt goede 
mogelijkheden om de resultaten van verschillende configuraties met elkaar te kunnen 
vergelijken. De resultaten van het geregelde systeem waar geen reductie, selectie of 
partitie op is toegepast wordt als referentiesysteem beschouwd. De resultaten van de 
systemen met een andere regelaarconfiguratie vergelij ken we met het referentiesysteem 
om vast te kunnen stellen of het behaalde resultaat met een bepaalde regelaarconfiguratie 
voldoe t. 

De terugkoggelmatrix L in de regelaar is in alle gevallen gelijk aan 0,001 maal de 
ee~iheiUsnaYx. Hiernee bereiken we d2t de ir,tegrzz!zctie v2n de regelastr ver2ndert in 
een eerste-orde systeem met een zeer lage bandbreedte, zodat die wel als een 
integraalactie gezien kan worden. Bij gebruik van een terugkoppelmatrix L in de regelaar 
is het niet nodig om een stabiliserende beginwaarde voor regelaarmatrix Fi te bepalen. 

Een beginwaarde voor de proportionele regelaarmatrix Fp wordt bepaald door met een 
kwadratisch integraalcriterium een toestandsterugkoppeling te bepalen, waarvan het deel 
dat overeenstemt met de gemeten uitgangen (deze zijn gelijk aan een aantal toestanden) 
als beginwaarde voor Fp gebruikt wordt. Als beginwaarde voor Fi kan de nulmatrix 
gebruikt worden omdat de proportionele regelaar het systeem al stabiliseert. De 
integralactie is nodig om statische afwijkingen weg te regelen. 

Referen tiesysteem 
Om te beginnen is een PI-regelaar bepaald op het systeem waar geen reductie, selectie of 
partitie op is toegepast. De volgende regelaarmatrices zijn bepaald: 

1 -1,93 12 -0,3394 -0,3696 O, 1282 O, 7855 -0,6232 
-1,1333 12,3491 2,80951 I;I =[ 4,0689 7,6598 -0,8537 
-5,4492 2,7992 -5,3596 3,0624 6,5964 -2,9339 

De bijbehorende Bodediagrammen en stapresponsies van het geregelde systeem staan in 
figuur 10. Aan de Bodediagrammen is te zien dat voor statische referentiesignalen de 
overdrachten geheel ontkoppeld zijn. Uitgang yi zal referentiesignaal ri exact volgen. Dit 
is in overeenstemming met de stapresponsies waar de uitgang die met het 
referentiesignaal correspondeert het stapvormige signaal goed en zonder statische 
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afwijking volgt, terwijl de andere uitgangen na een aantal slingeringen weer naar nul 
gaan. De doorschot en de trage uitdemping van de slingeringen zijn in de praktijk niet 
gewenst maar worden hier geaccepteerd. Het doel hiervan is dat andere resultaten met 
deze resultaten vergeleken kunnen worden. 

Amplitudeversterking ingang 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 r r 1 1  I I l l  

i 

101 

- I 

o> a 
.1 2 10-2 
4 

8 

Amplitudeversterking ingang 3 
I , 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  1 I 1 1 1 1 1 1 1  I I I 1  

. .  

10-5 
10-2 10-1 100 10’ 102 

frequentie [rads] 

-0.5 I I I I 

O 5 10 15 20 

-0.5 I I I I 

O 5 10 15 20 

1.5 

1 

B 
0 0.5 e 
2 

O 

o> 
.r( 

tijd [SI 

Responsies I bij stap I op ingang I 3 

-0.5 
O 5 10 15 20 

tijd [SI 

Figuur 10: Bodediagrammen en stapresponsies van het geregelde systeem waar geen 
reductie, selectie of partitie op is toegepast. 
hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek (..) 
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Resultaten Reductie en Selectie 
Bij de resultaten van reductie en selectie zijn eerst de resultaten bekeken van het systeem 
waar reductie van één ingang en één uitgang heeft plaatsgevonden en waar geen eisen 
gesteld worden aan het gedrag van de verwijderde uitgang. Er resulteren dan geen 
statische afwijkingen. Worden er wel eisen gesteld aan de niet gemeten uitgang, dan 
1-l::l-L 1 - L  L- 1L --̂ I :- - L - L - - l - -  -r---::1-: ---- 
UllJKl Ual Lt: 1t;SUlLt:lt;Il lil SLaLLSGIIE; ~ l W l J K " ~ ~ 1 1 .  

Amplitudeversterking ingang 1 
I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I 

frequentie [rads] 

Amplitudeversterking ingang 2 10' t I I 1 l 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I iiq 

10-5 
10-2 10-1 100 10' 1 0 2  

frequentie [rad/s] 

Responsies bij stap op ingang 1 
I I I 

-4 
O 5 10 15 20 

tijd [SI 

Responsies bij stap op ingang 2 
I I I 

-2 ' I I , I 
O 5 10 15 20 

tijd [SI 
Figuur 11: Bodediagrammen en stapresponsies van subsysteem { yl yz, u1 u2}. 

hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek (..) 

Uit figuur 11 kunnen we concluderen dat het volggedrag van het systeem niet erg goed 
is. De gemeten uitgangen y i  en y2 volgen de referentiesignalen pas na enige tijd. Er 
resulteren geen statische afwijkingen. Aangezien aan uitgang y3 geen eisen gesteld zijn, 
behalve dat deze natuurlijk stabiel moet zijn, omdat het een element van de toestand is, 
zal het gedrag niet naar wens van de ontwerper te regelen zijn. 
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I I 

---______-_------- 
a> 

........_.... ..... .... 

.r( 

3 a * -1 - .'. ""-. .. - e 
. .  . .  -2 - 

-3 

- 

I I I 

In figuur 12 zien we een beter geregeld gedrag dan in figuur 1 1. Uitgangen y, en yz zijn 
dus beter te regelen door ingangen u1 en ug aan te sturen in plaats van ingangen u1 en u2. 
Op grond van tabel 5 was echter het tegendeel te verwachten 
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10' 

1 o0 

10-1 

10-2 

- -  10-3 

i 11-4 

I I I 

Amplitudeversterking ingang 1 

- - 

Responsies bij stap op ingang 1 
I I 1 

- - 

10-2 10-1 100 10' 102 
frequentie Crd/rl 

Responsies I bij stap I op ingang i 3 

-2' i I I I 
O 5 10 15 20 

tijd [s]  

Figuur 13: Bodediagrammen en stapresponsies van subsysteem { y1 y2,u1 u2} met 
reconstructie van uitgang y3. 

hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek ( . a )  

In figuur 13 zien we bij stapresponsies dat er grote statische afwijkingen resulteren. De 
PI-regelaar blijkt niet in staat om met twee ingangen de drie uitgangen de 
referentiesignalen te laten volgen. 
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1.5 10' L I 1 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1  I iimii I l ' " ' ~  I I I - - - - - 
- - 

1 -  " / '\ __________________------------ 1 -----_---_____----- 

.- o o*5 c.: 
8 

- 

5? 2 o- 
-0.5 - - 

10-5 -1 1 I 111111 I 1 I 1 1 1 1 1 1  I I I 1 1 1 1 1 1  I I I I I t u  I I I 

Figuur 14: Bodediagrammen en stapresponsies van subsysteem {yi y,,u, ug} met 
reconstructie van uitgang y,. 

hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek ( 0 . )  

I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I 1 1 1 1 1 1  I I I I 1.5 I I I 

- 

- 

I ___________------------- 
-0.5 -: ,'*\,,-,.--* - t' 

10-5 -1 - I f I 

In figuur 14 zien we bij stapresponsies dat er statische afwijkingen resulteren, die minder 
groot zijn dan in figuur 13 het geval is. De PI-regelaar blijkt niet in staat om met twee 
ingangen de drie uitgangen de referentiesignalen perfect te laten volgen. 
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Resultaten Partitie 
Amplitudeversterking ingang 1 
I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I I  

I -  

' " ' 1 " "  ' ' ' ' ' ' ' 1 '  ' ' 1 ' ' ' 1 1 1  ' l l g l l  

10-2 10-1 100 101 102 
frequentie [rads] 

Amplitudeversterking ingang 2 
I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I 

i- -I 

E 3 

0 a 
a 2 .- d 

Responsies bii stap op ingang 1 
I I I 

-1  L I I 

O 5 10 15 20 
tijd [SI 

Responsies I bij stap I op ingang I 3 

-0.5 I I I I I 
10-2 10-1 100 10' 102 O 5 10 15 20 

frequentie [rads] tijd [s] 

Figuur 15: Bodediagrammen en stapresponsies van het gepartitioneerde systeem met 
blokstructuur [ 1 1 11 en ingangs-uitgangsstructuur {y, y2 y3, u1 u2 u3} 

hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek (..) 

Dit is bereikt met de volgende regelaarmatrices: 

-1,5092 O O -0,1719 O O 
F p = [  O 2,5911 O ] i = [  O 3,4919 O 

O 0 -8,1766 0 0 -0,9103 
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De resultaten die in figuur 15 weergegeven zijn, zijn vergeleken met het 
referentiesysteem van figuur 10 niet veel slechter. Er resulteren geen statische 
afwijkingen. De uitgangen vertonen een groter doorschot en meer slingeringen voor de 
statische toestand ingenomen wordt. Hiermee is het aantal regelaarparameters van 18 
teruggebracht tot 6 en blijkt het systeem in verhouding tot het referentiesysteem nog een 

n 

0 a 
L!d 10-1 

2 
.rl -< 8 10-4 

I- 

I ' I 1'1111 ' I I 111111 ' I ' 111'11 ' ' ' l l  
10-2 10-1 100 10' 102 

frequentie [rads] 

Amplitudeversterking s a n g  2 
I 1 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I I I I 1  

'. \ i 

10-7 
10-2 10-1 100 101 102 

frequentie [rads] 

Amplitudeversterking ingang 3 
I 1 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I I I I 

106 
10-2 10-1 100 101 102 

frequentie [rads] 

-0.5 
O 5 10 15 20 

tijd [SI 

Responsies bij stap op ingang 2 1.5 I I I 

-0.5 I I I I 

O 5 10 15 20 
tijd [SI 

Responsies bij stap op ingang 3 
I I I 

-0.5 I I I I 

O 5 10 15 20 
tijd [SI 

Figuur 16: Bodediagrammen en stapresponsies van het gepartitioneerde systeem met 
blokstructuur [2 1 O] en ingangs-uitgangsstructuur { [yl y3] y2, [ul ug] u2} 

hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek (e.) 
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Vergelijken we de resultaten van figuur 16 met die van figuur 10 dan zien we dat met 
deze regelaarconfiguratie een vergelijkbaar geregeld gedrag bereikt wordt. 

Amplitudeversterking ingang 1 10' I I 1 1 1 1 1 1 1  I I , 1 1 1 1 1 1  8 I i i irnli I I I ,  

10-2 10-1 100 10' 102 O 5 10 15 20 
frequentie [rads] tijd [SI 

10' 

a 
.r< 2 10-2 
4 

8 
10-5 1 1 1 1 1 1 1  I i i i i i i i l  ' ' ' ' " I  

10-2 10-1 100 10' 102 

Responsies bij stap op ingang 2 
I I I 

5 10 15 20 
frequentie [rads] tijd [SI 

102 

10' - 
Y 

a 100 

!i 
a 
a 10-1 

10-2 

.r( 

10-3 
10-2 10-1 100 10' 102 O 5 10 15 20 

frequentie [rads] tijd [SI 

Figuur 17: Bodediagrammen en stapresponsies van het gepartitioneerde systeem met 
blokstructuur [2 1 O] en ingangs-uitgangssûuctuur { [yi y3] y?, [ui u2] ug} 

hoogte (-), snelheid (--) en hellingshoek (..) 

Het geregelde gedrag zoals dat in figuur 17 weergegeven is, is niet acceptabel. De 
partitie die hier toegepast is heeft een te grote cross-feed performance degradation 
margin en levert een slecht volggedrag op. Dit was te verwachten op grond van de cfpd- 
waarden voor hogere frequenties in tabel 7. 
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