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In dit rapport worden enkele toepassingen van dynamisch programmeren 

gegeven. Dezetoepassingen zijn verdeeld in drie groepen. 
Hoofdstuk 1 behandeltde principes, 'waarop dynamisch programmeren berust 

en geeft enkele voorbeelden met betrekking tot optimale vervanging van 

machines of onderdelen van installaties. 

Hoofdstuk 2 bepaalt zich tot vraagstukken uit het gebied der variatie

rekening. Hierin worden tevens enkele problemen behandeld, welke met 

variatierekening niet kunnen worden opgelost en waarbij toepassing van 

dynamisch programmeren wel tot een oplossing leidt. 

Hoofdstuk 3 geeft, uitgaande van de principes van dynamisch programmeren, 

een methode voor optimale procesregeling met behulp van een digitale 

rekenmachine. 



Hoofdstuk 1. 

1.1. Inleiding. 

Dynamisch programmeren is een wiskundige methode voor het oplossen van 

optimaliserings- en beslissingsproblemen. 

De methode is afkomstig van de Amerikaan R. Bellman. Deze maakte er v~~r 

het eerst gebruik van bij het oplossen van meervoudige beslissingsproblemen. 

Dynamisch programmeren dankt zijn ontstaan aan vraagstukken die behoren tot 

het terrein van de operations research. Desondanks zijn de principes waarop. 

de methode is gebaseerd van zo algemene aard, dat het met vrucht kan worden 

toegepast op problemen, welke buiten het gebied der operations research 

vallen. Speciaal moet hier genoemd worden de variatie-rekening met zijn 

toepassingen in de regeltechniek en optimale proces regeling. Met behulp 

van dynamischprogrammeren krijgt men namelijk een universele methode voor 

het numeriek oplossen van problemen uit de variatie-rekening. Een dergelijke 

methode hiervoor was nog niet gevonden. 

Past men dynamisch programmeren toe dan is het in.het algemeen niet mogelijk 

de oplossing te bepalen in de vorm van een mooie analytische uitdrukking. 

Wel kan men met deze methode een recurrente betrekking geven, waarmee de 

oplossing kan worden berekend. De berekening zelf zal in de meeste gevallen 

zo gecompliceerd zijn dat men gebruik zal moeten maken van een rekenmachine. 

Dynamisch programmeren geeft dan echter een ideale formulering van het 

probleem, want recurrente betrekkingen zijn uitermate geschikt voor berekening) 
! 

met behulp van rekenmachines. Alvorens de methode in meer algemene termen 

wordt besproken, zal met behulp van enkele voorbeelden worden nagegaan op 

welke principes dynamisch programmeren berust en hoe de methode wordt toe
. gepast. 

1.2. Voorbeeld 1, Berekening van het maximum van een functie van N variabelen. 

Bepaal het maximum van de functie 

onder de neven v09rwaarden 

indien gegeven is 

R(x1, x 2 • ----, ·xN) = gN(xN) + gN-1 (xN_1) + ------- + g1 (X1 ) 

De :~~~!!~!~!~2E~2::!~~!!!~~2~! hiervoor is als volgt: 

S(x1 t X2t ---.. , xN) = gN(xN) + ---- .;. g1 (x1 ) -1 (x1 + ---- + xN) 

». OOAat&nte l 1. de multiplicator van Lagrange. 

I 
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Bepaal nu het maximum van deze nieuwe functie. 

Dit maximum zal dan bij geschikte keuze van A tevens aan de neven voor

waarden voldoen. 

&en noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van een maximum is, dat de 

partiele afgeleiden naar xi gelijk aan nul zijn, d.w.z. 

bS 0 
~xi = 

dit geeft: 

d gi (Xi) 
dX

i 

voor i = 1t 2, ----, N 

voor i = 1, 2, ...... -, N 

Deze vergelijkingen stellen ons in staat Xi te schrijven als een functie 

van ,.l 
Xi = hi (,t) 

De variabelen Xi moeten voldoen aan de neven voorwaarde: 

N 
x = L. h. (,\) 

. 1 ::t. ::t.= 

Uit deze vergelijking kunnen we l· oplossen; substitutie van 1 in hi (4) 

levert ons de waarden van x .• 
::t. 

In theorie is de oplossing nu bepaald; er is namelijk een serie voorschriften 

gegeven, welke we moeten volgen om tot de numerieke waarden van x. te komen. 
. ::t. 

Praktisch bekeken zijn we echter nog even ver van de oplossing als in het 

begin, want bij het toepassen van deze voorschriften stuiten we op problemen 

die minstens even zwaar wegen als het probleem dat oorspronkelijk opgelost 

moest worden. Het is in vele gevallen namelijk onmogelijk om Xi expliciet 

in A uit te drukken. 

Ook de numerieke oplossing geeft grote moeilijkheden. We moeten dan voor 

verschillende waarden van A de berekeningen uitvoeren en vervolgens nagaan 

voor welke waarde van ,\ er een maximum optreed't. Verder kunnen de vergelij-

kingen 

dg. (x.) 
l. l. 1 -.::;.--=- = I\. 
dxi 

d gi (Xi) 
aanleiding geven tot meerdere oplossingen X. (b.v. d is een polynoom; 

::t. Xi 
x

2 
_ 2x - 1 =A). We krijgen dan verschillende combinaties van oplossingen, 

die alle moeten worden gecontroleerd. 

Men ziet dat deze oplossingsmethode bijzonder gecompliceerd is. Bovendien 

is de oplossing gebaseerd op de noodzakelijke voorwaarde 

voor i = 1, 2, ----, N. 
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Wordt hieraan voldaan dan hebben we nog niet de garantie dat we 

werkelijk het maximum hebben bepaald. 

1.;. 0:eloss1ngj met behui:p van dlnand:sS!b: :pro6rammeren,-
Het gestelde probleem kan worden beschouwd ala een meervoudig beslissings

probleem. 

Er moet een kapitaal groot x verdeeld worden over N fabrieken zodanig dat 

de winst maximaal wordt. 

De winst van de i e fabriek wordt gegeven door de·functie gi(x) 

Het vraagstuk is door zijn aard dus bij uitstek geachikt om via ~namisch 

programmeren te worden opgelost. 

Bij ~namisch programmer en redeneert men als volgt. 

Er wordt gevraagd naar het maximum van de functie R(x1, -----.~) 

Het is dus zinvol om te onderzoeken welke grootheden dit maximum bernvloeden~ 

Het ~imum dat we bij een geschikte keuze van X1t x2 ' ----~~ bereiken 

noemen we f. 

(a) i : f = max R(x1, ---;~) = max [gN(~)+ ... -- +g/x1 >] 
x1+x2+---+~ = x x1+---+~=x 

Het is duidelijk dat een verandering van x ook een variatie in f zalgeven. 

Hetzelfde geldt voor Nt want nemen we meer functies gi dan krijgen we een 

andere waarde voor f. 

Het maximum f blijkt dus een·functie van x en N te zijn. 

Uitdrukking (a) moet dus worden vervangen door 

(b) i fN(x) = max rgN(~> + ----- + g1 (x1 >] 
x1+--"'~=x l! 
xi~O 

Merk opdat we met bovenstaande uitdrukking niet meer het oorspronkelijke 

probleem beschrijven, waarbij de waarden van x en N waren vastgelegd. 

We beschouwen dus niet het geval dat x een speciale waarde heeft en dat 

er een vast aantal functies g. zijn, maar in plaats daarvan bekijken we een 
J. 

klasse gelijksoortige problemen waarin x iedere positi.ve waarde mag hebben. 

en Nieder geheel getal kan zijn. 
,~ .. . 

Het oorspronkelijke probleem is dus als speciaal geVal opgenomen in een meer 

algemeen probleem. 

Di t is een van de pr1ncipes waarop ~namifi'~t progr~eren berust. 
i!~ ,. 
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Formule (b) kunnen we omwerken tot: 

fN(X) = max [max X_L.{gN(~)+ gNL1(XN-1)+----+g1(X1)}] 
o.rr ~iEirx x1+x2+---+~_1= ~ 

fN(x) = max ~N(~) + max [gN-1(XN-1) +----+g1(X1)}] 
O~~~x [ x1+x2+---+~_1= x-XN . 

Vergelijken we de tweede term in het rechterlid met de definitie (b) van 

fN(x) dan blijkt dat we daze term kunnen schrijven ale fN_1(x-~) 

Sub~titutie geeft de recurrente betrekking 

fN(x) = max [gN(~) + f N_1 (x-~)] 
o-==~:E:x 

Indien N=1 geldt f 1(x) = g1 (x) 

Met dynamisch programmeren wordt de oploesing op bovenstaande wijze 

geformuleerdj ook nu staan we! echter nog voor het probleem hoe de 

numerieke berekening uit te voeren. 

1.4. Numerieke berekening van fN(x). 

Gaan we ervan uit, dat de functies g. zo gecompliceerd zijn dat het gebruik 
. l. 

van een rekenmachine onvermijdelijk is, dan kunnen we de oplossing het 

eenvoudiget bepalen door een tabel samen te stellen, waarin voor iedere 

waarde van x staat opgegeven het bijbehorende maximum fN(x) en de waarde 

~ waarvoor dit maximum bereikt wordt. Daar het niet mogelijk is om met 

een continu waardebereik x te werken, nemen we voor x de waarden 0, A, 2A, 

------, R6 = Xo 

De bijbehorende waarden f 1(x) = g1(x) zijn zonder meer te berekenen. 

Vervolgens moet f 2 (X) worden bepaald. 

f~(X) = max [g2(x2 ) + f1(x-x2~ 
OIiJ.X2~X 

Laat x2 eveneens varieren met stappen ~, de'formule wordt dan 

f 2(X) = m~ . [g2(kA) + f1 (x-kA )1 
. k=O,1,2r -fl J 

Bereken eerst g2<O), g2(A),-----,e:iRA) en met behulp hiervan 

g2(O) + f1 (x-o) en g2(4) + f1(x~. 

Vergelijk de uitkomsten en bewaar de grootste. 
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Bepaal g2(2A) + f 1(x-26) verge1ijk deze met de grootste van de vorige 

2 uitkomsten en bewaar het maximum en de bijbehorende xa II: k A • 

Ga zo verder met g2(34) + f 1(x- 36) enz., enz. 

I •• tt m.n 4:1.t voor alle w .... rd..n. van k s.d. .... n, dan. i8 voor '6n bepaalde x 
de waarde fa(x) gevonden. Doe dit voor a11e waarden van x te weten 0, At 2A, 

---, R A. \Ve hebben dan een tabe1 van f 2(X) waarden, met behulp waarvan we 

f
3

(x) = max fg3 (ka) + f2 (X-kA)] 
k=0,1'-jR L 

kunnen berekenen. 

Op deze manierkrijgen we een tabel van de volgende gedaante:. 

x 

o 

, 
RA 

Uit deze tabe1 kan bij een gegeven x en N het maximum onmiddellijk afgelezen 

worden. 

De waarden x. waarvoorhet maximum optreedt kunnen door terugzoeken in de 
1. 

tabel eveneens worden bepaald. Dit terugzoeken kan vanzelfsprekend ook met 

de rekenmachine worden uitgevoerd. 

Deze methode, a1hoewe1 even bewerkelijk a1s de vorige, heeft het voordee1, 

dat h~j a1tijd tot een goede oplossing 1eidt, hoe gecompliceerd de functies 

gi ook zijn • 
Bovendien zu11en rand extrema, welke met de k1assieke oplossing nooit zouden 

zijn ontdekt, met deze methode te voorschijn ko~en. 

Het verschi1 tussen beide op1ossingsmethoden is, dat we in het eerste geval 

direct de vo11edige uitkomst x1, x2'----;~ bepalen, terwijl we bij 

dynamisch programmeren dezewaarden achtereenvolgens berekenen. 

In het eerste geval kiezen we op optimale wijze een N-dimensionale· grootheid, 

terwij1 we in het tweede geval N-maal op optimale wijze een 1-dimensionale 

grootheid kiezen. 

Het laatste is natuur1ijk eenvoudiger dan het eerste. De mogelijkbeid om 

over ~e gaan van een N-dimensionale op een 1-dimensionale grootheid wordt 
ons geboden door een tweede principe van dTnamisch programmeren, te weten 
het optimaliteits principe. 
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We hebben dit tweede principe wel toegepast doch verder onbesproken 

gelaten. ' 

In het nu voliende voorbeeld zullen we dit tweede principe nader belichten. 

1.5. Voorbeeld 2, Optimale vervanging. 

In het vorige probleem moest een grootheid x verdeeld worden in N delen 

en men had hierbij de keuze uit oneindig veel verschillende mogelijkheden. 

Het eenvoudigste vraagstuk uit dit genre krijgt men als het aantal 

mogelijkheden wordt beperkt tot twee. 

Neem aan dat er op tijdstippen kAt k= O,1,2,---~N-1 een keuze moet worden 

gemaakt tussen twee mogelijkheden. Stel dat aan iedere keuze bepaalde Kosten 

zijn verbonden en bepaal nu een zodanige strategie dat de Kosten over een 

tijdvak NAt minimaal zijn. 

We kunnen voor dit probleem een zogenaamde 

() 

beslissingsboom tekenen. 

~ 

~ 
i-<' 
~ 
I 

~ 
~ 
~ 
I I 

Het is duidelijk dat we niet kunnen volstaan met iedere stap optimaal 

te kiezen. Mogelijk moeten we in het begin hogere Kosten accepteren om 

over het geheel voordeliger uit te komen. (zie de opgegeven Kosten in de 

figuur) • 

Bij de aerate beslissing moet dus al vast staan welke N beslissingen er achter-\ 

eenvolgena zullen worden genomen. Men moet dus weer een N-dimensionale 

grootheid kiezen. We trachten dit te veranderen in N-maal een keuze van een 

1-dimensionale grootheid. 
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Stel dat de optimale strategie is bepaald en beschouw eens eenwillekeurig 

beslissingspunt op de optimale route, dan is het niet noodzakelijk dat de 

beslissingen die zijn genomen om in dit punt te komen met minimum kosten 

gepaard gaan. Om echter vanuit dit punt met minimum kosten in NAt te komen, 

moeten de overblijvende beslissingen optimaal worden gekozen. Anders gezegd, 

indian er .nog maar een beslissing overblijft om in NAt te komen dan moet dit 

de optimale beslissing zijn. Zijn er nog 2 beslissingen te nemen dan moeten 

deze optimaal worden gekozen enz. enz. 

Het blijkt dat als we beginnen bij de laatste beslissing we stap voor stap 

. terug kunnen werken tot de eerste, we kiezen op deze manier weer N maal een 

1-dimensionale grootheid. 

Bellman heeft dit geformuleerd in zijn optimaliteitsprinoipe dat zegt: 

~=~_~E!!~~!=_!~~~~=~!=_2~=!~_~!_=!~=~!:2~E_~~:~_!~~_~~~_~!_~~~!~~~=!:~~~ 
=~_~~_!!~!~=_~=~!!~~!~~=E_~!iE_~=!=!~:~_~!_!=~:!~!E~=_~!!!!~!!~~!~
~E:!~:~!_!~!~!~_!~~~!~_~!~~~!~_~!:_2!:~!~~E6_:2:_~!_:~~!::E~_!~~!~_!! 

~~2~_~!_!!~~=~_~!E~~!E_~!!!!!!!Ei!E_!!~~_~!~~~!E· 
Dit principe geeft one de mogelijkb.eid.: een recurrente betrekking op te stellen. 

De toepassing van dit principe zal aan de hand van een meer gespecificeerd 

voorbeeld worden behandeld. 

Veronderstel dat we een t jaar oude machine hebben en hiermee over een peri ode 

van N jaar een maximale opbrengst willen maken. 

Bepaal nu hoe vaak en wanneer de machine moet worden vervangen door een 

nieuwe. Dit is het vorige geval waarbij de minimale kosten zijn veranderd 

in een maximale opbrengst: 

Voor t kiezen we een tijdvak van een jaar en we staan dus ieder jaar voor de 

keuze de machine te handhaven of te vervangen. 

Neem aan dat de opbrengst per jaar van een t jaar oude machine wordt gegeven 

door de functie g(t). 

Om de oplossing te vinden passen we het eerste principe toe d.w.z. we onder

zoeken van welke grootheden de maximum opbrengst f afhankelijk is en we 

bekijken het algemene probleem waarbij deze grootheden worden gevarieerd. 

Het is duidelijk dat het maximum een functie van t en N is. 

We kunnen een functie fN(t) definieren. 

fN(t) = maximale opbrengst over een tijdvak van N jaren startend metieen 

t jaar oude machine, aangenomen dat de machine op de juiste ~ijd-
I 

stippen wordt vervangen. 
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Stel nu met behulp van het optimaliteitsprincipe een recurrente be trekking 

op ~ussen fN en f N_1-
Het optimaliteitspr.incipe stelt: 

max.opbrengst over 
N jaren met t jaa.r 
oude machine 

=[ max. opbrengs~ over + 
het komende Jaa.r 

Het bovenstaande moeten we voor alle mogelijkbeden 

nagaan en de gunstigste kiezen. 

In formule gebracht luidt dit: 

[

g( t) + f N_1 (t+1 J 
fN(t) = max 

g(O) + f N_1 
(1) 

max.opbrengst over de

J 
(N-1) resterende jaren 

/j~~~~;::~:s ~ie(t+ 1) . 

(in dit geval dus 2) 

De bovenste regel tussen de haken geeft de opbrengst bij handhaving, de 

onderste regel bij .vervanging van de machine. 

Het maximum van deze twee moet vanzelf sprekend worden gekozen. We kunnen 

beginnen met berekening van f
1
(t), dat is de maximale opbrengst indien we 

de machine nog slechts 1 jaar gebruiken. 

f1 (t) = max [get)] 
g(O) 

f 1(t) volgt dus direct uit de gegeven fUnctie get). 

In plaats van get) zouden meer functies kunnen optreden bijvoorbeeld: 

ret) = opbrengst per jaar 

set) = onderhoudskosten per jaar 

u(t) = restwaarde 
van t jaar oude machine 

p = nieuw prijs 

In dat geval vinden we: 

[

ret) - set) + f N_1 (t+1) J 
fNCt) = max 

u(t) - p + reo) - s(O) + f N_1\1) 

f
1
(t) = max [ret) 

u(t) 

Numerieke berekening • 

- set) 

- p + reO) -

. Bereken eerst de funotie f 1(t) voor verschillende waarden van t. Voor 

kleine waarden van t zal de beslissing vallen op handhaving van de machine. 

Bij een bepaalde waarde van t zal de beslissing worden tlmaohine vervangentl 

en d1t b11~ft zo voor nog grotere waarden van t. 
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Met behulp van f 1(t) kan fZ(t) worden berekend; ook hier zal vanaf 

een zekere t de beslissing luiden: 

IImachine vervangen". 

Zo verder werkend kunnen we een tabel opzetten en daarin de vervangings-grens 

aangeven. 

t 
fN(~ 0 1 Z 3 4 5 6 

f
1
(t) 

./' fz(t) 
f
3
(t) ,. -

f 4(t) _/-

Uit deze tabel kan onmiddellijk afgelezen wanneer de machine 

vervangen moet worden. 

Neem bijvoorbeeld N = 4 en t =Z, dus f 4(Z} links van de grens handhaven. 

Een jaar later zijn we in de situatie f
3

(3) gekomen, vervolgens f Z(4). 
Daar deze waarde rechts van de grens 1igt moet nu de machine vervangen worden. 

We gaan dus verder met fZ(O) en daarna met f,(1). 

1.6. A1gemene opmerkingen m.b.t. dynamisch Erogrammeren. 

Dynamisch programmeren kan men toepassen op prob1emen, waarin gevraagd 

wordt een zeker optimum te bepa1en. 

De aanpak is voor a1 deze prob1emen gelijk. Men noemt de te bepalen optimale 

waarde f en men gaat na van welke grootheden deze waarde f afhanke1ijk is. 

Op deze manier krijgt men een functie, welke voor iedere combinatie van de 

afhanke1ijke variabe1en aangeeft wat de bijbehorende optima1e waarde is. 

(In de voorbee1den 1 en 2 waren dit respectieve1ijk de functies fN(X) en 

fN(t». 

Het gestelde prob1eem is: Bepaa1 voor een enkele combinatie van de afhanke-

1ijke variabe1en (in de voorbee1den een combinatie (x, N) of (t, N» de waarde 

van de functie f. 

Bij dynamisch programmeren volstaat men echter niet met de ber'ekening van 

de functie f in een enkel punt, maar men tracht de functie f vo11edig te 
bepa1en. 
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Men zoekt dus de oplossing voor een klasse gelijksoortige problemen, 

waarin het oorspronkelijke probleem als speciaal geval is opgenomen. 

De reden, waarom men zich dit ogenschijnlijk moeilijker probleem stelt, 

is gelegen in de bijzondere eigenschappen van de functie f. 

Op de functie f kan men namelijk het op blz.7 gegeven optimaliteitsprincipe 

toepassen. Men krijgt dan een recurrente betrekking, welke met behulp van 

een eenvoudig te bepalen startwaarde berekening van de functie f mogelijk 

maakt (zie voorbeelden 1 en 2). 

In het eerste voorbeeld is bewezen dat hiervoor het optimaliteitsprincipe 

geldt. 

Bij dynamisch programmeren werkt men altijd met een functie die zodanig 

gedefinieerd is, dat een te bepalen optimum een van de functiewaarden is. 

Het is duidelijk dat om deze reden de toepassing van deze methode beperkt 

blijft tot het oplossen van optimaliserings-problemen. 

Met behulp van deze algemeen geldende regels kan men vele teohnische pro

blemen oplossen. We zullen dit demonstreren met een toepassing uit de 

chemische techniek, namelijk de regeling van een chemische reactor.· 

1.7. Optimale regeling van een chemisohe reactor. 

Een stof A wordt in een reactor onder toevoering van warmte omgezet in de 

stoffen B en G. 

A~B + G 

Onderstaande figuur geeft een schema van de installatie en de optredende 
_"'c, 

gasstromen. 

L = (1-0)F 

r-~~"--~ destilleer-
M F reactor T kolom 

Als er een totale hoeveelheid F van de stof A door de reactor wordt 

gevoerd, dan wordt slechts een fractie CF omgezet in de componenten B + G. 

Het niet omgezette deel (1-C)F wordt teruggewonnen en weer naar het begin 

van de reactor geleid. 
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We moeten rekening houden met de volgende grootheden: 

F = de totale hoeveelheid van de component A, waarmee de reactor wordt 

gevoed 

M = de hoeveelheid verse stof A, welke de reactor in gaat 

o = de fractie van component A welke wordt omgezet in B + G 
C1 • do hoeveelheid geproduceerde atot B + G 
L = (1-0)F = het niet omgezette deel van de stof A 

Q. = de toegevoerde warmte 

T 
0 

= de inlaat-temperatuur van de gassen 

T = de uitlaat-temperatuur van de reactor 

We stellen ons tan doel met minimale kos;;en een optimale opbrengst van de 

produkten B en G te krijgen. Deze opbrengst wordt voor een groot deel bepaald 

door de fractie 0 welke omgezet wordt. 

o is afhankelijk van: 

1. de temperatuur T waarbij de reactie verloopt 

2. de totale hoeveelheid F van de component A welke door de reactor stroomt 

3. de toestand van de katalysator. 

De katalysator veroudert en moet van tijd tot tijd vernieuwd worden. De 

toestand van de katalysator wordt bepaald door de cumulatieve hoeveelheid 

van de component A welke er reeds is doorgestroom. 

Een maat voor de toestand van de katalysator is dus de grootheid 

S =~ Fi 
~ 

Fi = de grootte van F in het i O tijdsinterval. 

We nemen aan dat we over voldoende gegevens betreffende de installatie 

beschikken om constanten 01, 02 en 03 te bepalen, zodanig dat 

C = C1T - C2F - C3S 

Aannemende dat we eenmaal per dag de temperatuur T en de doorgestroomde 

hoeveelheid F instellen wordt gevraagd: bepaal voor de duur van het proces 

hoe de dagelijkse installing van de temperatuur T en de toegevoerde hoevael-' 

heid F moet zijn om een maximale opbrengst te krijgen. 

Teyens wordt gevraagd wat het meest optimale tijdstip is om de katalysator 

te vervangen. 

We kunnen voor het proces de volgende vergelijkingen opstellen: 

de hoeveelheid verse stof A = de hoeveelheid geproduceerde stoffen B + G 

M = OF 

de totale hoeveelheid A = hoeveelheid verse stot + hoeveelheid toegevoerde 

stof 
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Met a = soortelijke warmte en H = react1e warmte wordt de toegevoerde p 
warmte Q gelijk aan 

Q = Fc (T-T ) + RCF p 0 

De opbrengst kunnen we beschrijven met de volgende formule 

P = v1CF - vaM - v3Q - v4L 

Dat wil zeggen opbrengst van B + G minus de kostenvan de grondsto£' A, 

de toegevoerde warmte Q en het terugwinnen van de hoeveelheid L., 

De constanten v
1 

tim v4 moeten experimenteel worden vastge~egd. 

De opbrengst P is een functie van S, T, F 
P = pes, T, F). 

We hebben nu voldoende gegevens om het probleem met dynamisch programmeren 

op te lossen. Definieer de maximale opbrengst als een functie f. Bij geschik

te keuze van T en F is dit enkel een functie van S en van het aantal reate

rende dagen N. 

N 

S 

P,(S,T,F) 

= de maximale opbrengst van het proces over een tijdvak van 
, -

N dagen startend met een katalysator in de toestand S, terwijl 

een optimale strategie (d.w.z. keuze van F en T) wordt gevolgd. 

= de resterende dagen, hierbij inbegrepen de dagen nodig voor het 

vervangen van de katalysator. (We nemen aan dat vervanging in 

een dag geschiedt). 

= de toestand van het systeem,gekarakteriseerd door de cumulatieve 

hoeveelheid voedingsmateriaal die door de katalysator is gegaan 

tot aan het begin van de ~ stap. 

= dagopbrengst van een systeem in de toestand S. 

T en F zijn de voor die dag ingestelde waarden van de tempera

tuur en de doorgestroomde hoeveelheid. 

R = de kosten voor vervanging van de katalysator. 

Toepassing van het optimaliteitsprincipe geeft: de optimale opbrengst over 

N dagen startend met een katalysator in de toestand S is gelijk aan de 

optimale opbrengst over de eerstvolgende dag plus de optimale opbrengst 

over de resterende N-1 dagen startend met een katalysator in de toestand 

S + F. 

Iedere dag hebben we de keuze uit twee mogelijkheden, 

vervangen van de katalysator. Dit geeft voo~ iN(S) de 

{ 
mTax,F [P(S, T, F) + f N_1 (S + F)] 

fN(S) = max 
.. R + f

N
_

1
(O) 

nl. het a1 dan niet 

recurrente betrekking 

De tweede regel geeft de opbrengst bij het vervangen van de katalysator. 
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Een startwaarde wordt gegeven door berekening van f 1 (S) d.w.z. de 

opt1male opbrengst indien de installatie nog slechts een dag in bedrijf 

is. 

Vervanging Van de katalysator geeft in dit geval enkel onkosten, zodat 

f 1 'S) = max peS, T, F) 
, !rtr 

De numerieke berekening van fN(S) verloopt als in voorbeeld 2, met dit 

verschil dat er nu voor verschillende combinaties (T, F) een maximum moet 

worden bepaald. Het waardebereik van T, F en C zal echter begrensd zijn. 

Beneden een zekere temperatuur zal geen omzetting meer plaats vinden en 

wordt de temperatuur te hoog dan zal de katalysator worden aangetast dus: 

Tmin ", T " Tmax 

De grootheid F is oegrensd door de regelmogelijkheden;'en de dimensies van 

motoren, pompen en dergelijke: 

F. ~ F./ F mJ.n "II:t max 

In verband met het ontstaan van ongewenste bijprodukten is o.ok C begrensd: 

Cmin " C =' Cmax 

De berekening geschiedt door een matrix van T en F waarden samen te stel1en 
\ 

en voor a1 deze punten te controleren welke waarden T,F een C geven binnen 
[C

min
, C

max
]. ' I. 

Vervolgens bepaa1t men welke van de toegestane waarden T, F een max.fN'S) 

geven. Beginnend met f,(S) berekent men voor,verschillende waarden van S 

het maximum. Met behulp van de recurrente betrekking kan men op dezelfde 

wijze voortgaande het maximum voor N> 1 berekenen. 

Voor een uitgewerkt voorbeeld en vele andere toepassingen zie [5} 
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Hoofdstuk 2. 

2.1. Variatie-rekening. 

Het doel van de variatie-rekening is het minimaliseren van een funotionaal. 

Bijvoorbeeld: bepaal de funatie y(x) die de funotionaal 
b 

J(y) =1 F (y(x), y'(x), x ) dx 
, a" 

beginvoorwaarde yea) = c 

minimaal maakt. 

Daar dit een optimaliseringsprobleem is, moet het mogelijk zijn dit vraag

stuk met dynamisch programmeren op te lossen. V~~r we hiertoe overgaan 

zullen we echter eerst de klassieke oplossing geven. 

~!~~~~!~!_~E~~~~!~ 

Stel y(x) is de gevraagde functie. 

Besohouw een kleine variatie 

y(x) + cg(x) 

J ( y(x) + eg(x»is een funotie van Co .. 

Indian J(g) minimaal 

dJ(y + e g) = 0 
dE. 

is voor de functie y(x), dan moat gelden: 
" 

ter plaatse e = 0 

dus 

-k I F(;y + Eg, ;y' + fog', x)dx. 0 voor E = 0 

of 

I (F g + F,g') dx = 0 
a y y 

Partiele integratie van de tweede term geeft 

I F gdx + [F ,g]b _ 
a y . Y a I dF I 

"dfgdx=O 

Stel g(a) = g(b) = 0 dan voIgt: 

1 g(x) [F;y - d~ F;yJ dx • 0 

Het bovenstaande moet gelden voor aIle funaties g(x) met g(a) = g(b) = O~ 
Dit is aIleen mogelijk indien 

F 
Y 

d 
- - F = 0 dx y' 

Dit is de differentiaalvergelijking van Euler-Lagrange. Met behulp van 

deze vergelijking moet men de funct~ey(x) bepalen welke J(y) minimaal 

maakt. 
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2~~2~~!~~_~!~_~l~~!~2h_E~2~~~=~=~ 

Er wordt gevraagd naar een functie l(X) die een integraal minimaal maakt. 

Bepaalt 

min IF (l(X), l'(X), x) dx 
y(x) . 

beginvoorwaarde l(a) = c 

Bij dynamisch programmeren moet eerst een functie worden gedefinieerd 

die het gevraagde optimum als functiewaarde bevat. 

Het is duidelijk dat verandering van de integratiegrenzen het minimum 

zal bernvloeden. Verder zal ook de beginvoorwaarde yea) bepalend zijn 

voor de grootte van het minimum. 

Om deze reden definieren we een functie f(a, l(a» volgens 

f(a, y(a» ::: min 1F(Y(X)' y'(x),x)dx 
1 [a, b] a 

We beschouwen hiermee alle minima die optreden bij variatie van de ,onder

grens a en de beginvoorwaarde yea). 

Met behulp van bovenstaande definities zullen we het optimaliteitsprincipe 

weer afleiden. 

f (a, ;r(a» =;r [!:~bJ [7 F ( ;r(x), ;r' (x) ,x ) dx + Is F ( ;r(x), ;r' (x) ,Xld1 

Het minimum van de eerste integraal wordt niet beinyloed door de waarde van 

y(x) in het interval [a+s, bJ, zodat we mogen schrijven: 

f (a, l(a» ::: min 
y[a,a+~ [aT F (l(X), y'(x),x) dx + 

+ min 1 F (y(x), l'(X),X) dxl 
y[a+s,~ +s ] 

Uit de definitie van f (a, y(a» volgt dat de tweede integraal gelijk is 

aan f(a+s, y(a+s». 

(1) f (at yea»~ ::: .min [a7 F (y(x), y'(x),%) dx + f (a+s, y(a+s»l 
. y [a,a+~ ] 

In de form van een formule staat hier weer het optimaliteitsprincipe. 

Wat namelijk ook de begintoestand a, yea) en de eerste beslissing y[a,a+~ 

is, de resterende beslissingen 1[a+s,b1 moeten optimaal worden genomen met 

betrekking tot de toestand a+s, y(a+s), waarin men door de eerste beslissing 

is gekomen. 

We zullen nu aantonen dat dynamisch programmeren en de klassieke methode 

beide tot dezelfde opl~ssing leiden. Dit zal het geval zijn als uit het 

optimaliteitsprincipe eveneens de Euler-Lagrangevergelijkingen volgen. 
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We proberen daarom de vergelijking (1) als een differentiaalvergelijking 

te schrijven. Hiertoe ne~en we het interval [a,a+s) klein en ontwikkelen 

we het rechterlid van (1) naar de grootheid s. Dit geeft: 

f (at yCa» ::: min [SF (y(a), y'(a),a) + f (at yCa» + sfa + 
y[a,a+~ 

+ sfy y' (a) + 0(8
2 'J 

De fUnctie f (a, yea»~ is onafhankelijk van de waarde van y [a,a+s] dus 

f (a, y(a» valt wag uit de vergelijking. 

In plaats van y te kiezen op het interval [a,a+~ kunnen we ook ~ kiezen 

op dit interval. 

De gegeven beginvoorwaarde yea) = c en de waarden van ~ garanderen immers 

een eenduidige oploasing i(x). We zoeken nu dua de functie f'(x) die de 

vorm minimaal maakt. 

Is s klein dan komt de keuze van y' (x) op het interval [a, a+s] overeen 

met de keuze van y' in het punt a. Deel de vergelijking door a en laat 

s ~O, dan krijgen we: 

(2),0:= min [F(y(a), y'(a),a)+ f' + f ( )ylCa)l 
-- , y' (a) a y a ] 

Deze vergelijking komt overeen met het stelael 

(4) . 

De eerste vergelijking (3) van dit stelsel geeft aan voor welke waarde 

van y'(a) de uitdrukking (2) minimaal wordt. Deze vergelijking ontstaat 

door (2) naar y'Ca) te differentieren en nul te stellen (noodzakelijke 

voorwaarde). 

De tweede vergelijking (4) geeft de minimale waarde van (2). 
d Differentieer nu vergelijking (3) naar a-..,. da en vergelijking (4) naar . 

y(a)~Oy~a)' dan volgt: 

J d~ F y' (a) + fy(a)a + f'y(a)y(a)y f (a) = 0 

l F yea) + fay(a)' + fy(a)y(a)y r (a) = 0 

Met fy(a),a = fay(a) vinden we na gelijkstelling van de vergelijkingen 
opnieuw de vergelijking van Euler-Lagrange. 

F()-Jl F =0 y a da y' (a) of 

De oplossing die we met dynamisch programmeren vinden voldoet eveneens 

aan de vergelijking van Euler-Lagrange en is dus identiek met de oplossing 

volgens de klaasieke methode. 
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2.2. De multiplicator van Lagrange. 

Voegen we aan het vorige probleem een nevenvoorwaarde toe, dan geeft de 

oplossing met dynamisch programmeren een indicatie over het gebruik van 

de multiplic~tor van Lagrange. 

Bepaal 

min 1 F ( Y ( t ), y I ( t ) ,t ) d t 
yet) 

onder de nevenvoorwaarde 

z = 1 G (;y(t), y'(t),t) dt 

beginvoorwaarde y(x) = c 

Het optimum is nu niet aIleen afhankelijk van x en y(x) want er wordt 

tevens een beperking opgelegd door de waarde z. Het minimum is dus afhan

kelijk van 3 variabelen. 

Definieer: 

'1 f(x, y(x),z)= min Fey, 
y [x, b] 

y',t)dt 

Pas het optimaliteitsprincipe toe. D.w.z. maak een splitsing in een 

minimum over het interval [x,x+~ plus het minimum over het resterende 

deel [?c+s, b] ,rekening houdend met de toestand waarin men door de beslissing 

y (x,x+~ is gekomen. 

Dit geeft: 

f (x, y(x),z) = min [Xr F (y, y', t) dt + f(x+s, y(x+s),z -
. y [x,x+~ ~ 

-7 G ( y, y', t) d1 
Op dezelfde wijze als bij het vorige probleem bepalen we de vergelijking 

van Euler-Lagrange •. 

Ontwikkel het rechterlid naar s. 

, f( x, y, z ) = min [SF (y t Y t, x) + f (x t y, z) + sf + sf y t (x) + 
y(x,x+s] x y , 

- sfzG(y, y', x) + 0(s2)J 

Indien s--+O kan de keuze van y op het interval [Xt x+~ worden vervangen 

door de keuze van y'(x), zodat 

o = min [F + f + f y' - f, zG J 
y'(x) x y 

Een noodzakelijke voorwaarde v~~r het bestaan van een minimum is het 

nul worden van de afgeleide naar y'(x). Dit geeft het stelsel: 
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1 
0 = F , + f - f Gy' 

Y Y z 

.. ~O = F + f + f y' - f G . x Y z (6) 

d 
differentieer naar -dx 

differentieer naar JL ay 

Voor de aangegeven differentiatie uit, dan ontstaat 

Door 

{ 

0 = d~ Fy ' + fyx + f yy
y • - fyzG - /x (fzGy ') 

o = F + f + f y' - f G - f G Y xy yy zy z y 

geIijkstelling voIgt 

F -fG -..!.IF 
Y z y dx 1 y' 

hieruit 

f G ,t 
z y J = 0 

Dit is weer de vergelijking van Euler-Lagrange. 

In het vorige probleem vonden we hiervoor 

F -..!.F =0 
Y dx y' 

We hebben weer dezelfde vergelijking gekregen1 aIleen is de functie F 

in dit geval vervangen door de functie F - f G. z 
, Bij oplossing volgens de klassieke methode zou er een ~ = multiplicator 

van Lagrange zijn ingevoerd, terwijl het gevraagde minimum zou zijn 

vervangen door 
b 

m~n I (F - .tG)dt 

Toepassing van de variatierekening voert tot de vergelijking 

(8) F - l.G y: y d t - -- F dx y' 

De vergelijkingen (7) en (8) zijn met uitzondering van de grootheden f z 
en l identiek. Dit doet ens vermoeden dat f optreedt als een multipli

z 
cat~r van Lagrange. Er is echter een kenmerkend verschil tussen A en f , z 
immers A is een constante, terwijl f een functie is van x, y en z. 

De vergelijkingen (7) en (8) zijn aIleen identiek indien -t fz = 0, d.w.z. 

f + f y' - f G = 0 zx zy zz 

Differentiatie van (6) naar z geeft juist bovenstaande uitdrukking. 

Hiermee is bewezen dat f constant is met betrekking tot x, zodat we z 
mogen stellen 

f = A = multiplicator van Lagrange. z 

Hier is enkel aangetoond dat toepassing van dynamisch programmeren tot 

dezelfde resultaten leidt als de toepassing van de reeds bekende methoden. 

In dit opzicht biedt dynamisch programmeren ens niets nieuws. WeI nieuw is 

de methode om y(x) te berekenen. 

De functie y(x) die de integraal minimaal maakt, is de oplossing van de 

vergelijking van Euler. Het is echter uiterst moeilijk om de oplossing 
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van deze vergelijking te vinden. In de meeste gevallen is de vergelijking 

te gecompliceerd om analytisch op te lossen en voor numerieke bfrekening 

is het probleem ook minder geschikt, omdat we hier te maken hebben met een 
'd twee-randwaarden probleem. Immers door de term --d F , krijgenwe een 2e x y , 

orde differentiaalvergelijking. Hierin is de eerste randvoorwaarde gegeven, 

nl. yea) • 0, terw1jl de tweede randvoorwaarde niet betrokken is op het 

punt at maar moet worden afgeleiduit het minimaliserings-probleem. 

Dy~amisch programmeren geeft de mogelijkheid om yex) lange een andere weg 

te berekenen. 

We zullen dit met enkele voorbeelden demonstreren. 

2.3. Toepassing op een regelprobleem. 

Beechouw een proces beschreven door de differentiaalvergelijking * :: G(x, y) 

beginvoorwaarde x(O) :: c 

Met de grootheid yet) kan het proces worden geregeld. Stel dat we een 

regeling wensen, die de integraal 

J(;r) = 1 F(x. ;y)dt 

minimaal maakt. De functie F(x, y) is bijvoorbeeld een uitdrukking welke 

aangeeft hoeveel x afwijkt van een gewenste waarde, of F(x t y) kan een 

maat zijn voor de kosten van het proces. 

Definieer de functie van Bellman. 

f(T, c) :: min IF(X, y)dt 
y 0 

Toepassing van het optiHaliteitsprincipe geeft ,] 

f(T, 'c) :: min [1 F{x, y)dt + f(T - A, x(A» 
y[O,A] 0 

Deze formule gebruikan we tar berekening van,y(x). Aangezien we bij een 

numerieke oplossing moeten volstaan met het berekenen van de functie y(x) 

in aequidistante punten, gaan we uit van een discrete benadering van deze 

formule. 

Verdeel hiertoe het interval [0, T] in N gelijke delen ter grootte 4 . 
Om eenvoudige formules te krijgen, geven we de variabelen in de punten 

i4 ,i = 1, 2, •••• N aan met indices welke afnemen met toeriemende tijd. 

0 A .2 t~a1d to (N-1 )A NA :: T 

N N-1 N-2 tndi~es 1 
";'""~""'~""j<-""----,,,,- .• -- '""., 

.--~-->--

• • 
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Op deze manier wordt 

y(iA) = YN . 
-:1. 

Beginvoorwaarde x(O) = xN = c<,. 

We bereiken hiermee dat de index aangeeft hoeveel stappen er nog moe.ten 

worden genomen voordat het proces afloopt. De integratie wordt benaderd 

met een sommatie: 

J(7k
' 

= l:, F("k' 7k'll 

De differentiaalvergelijking vervangen we door een differentievergelijking: 

zodat< 

xN_1 = xN + G(xN, YN)A = c + G(c, YN)A 

De functie f(T, c) gaat dan over in 

fN(o) = min ~ F(~, yk)A 
Yk ~ 

Het optimaliteitsprincipe geeft nu: 

fN(c) = min[F(C, 7Nl + fN_,(c + G(e, 7NlAl] 
YN 

Met deze laatste formule kan men, uitgaande van f 1 (c), op dezelfde wijze 

als in de voorbeelden 1 en 2 is geschied de waarden Yk berekenen. 

f 1(c) = min F(c, Y1) 
Y1 

Op deze.manier komen we dus tot een oplossing zonder gebruik te maken van 

de vergelijking van Euler-Lagrange. 

2.4. Toepassing op een systeem van de 2e orde. 

We beschouwen nogmaals het voorgaande probleem, nu voor het geval dat het 

proces beschreven wordt door een 2e ~rde differenti~alvergelijking, bijv. 

de vergelijking van v.d.Pol. 

x + A(X
2 

- 1 Hi: + x = p( t) 

beginvoorwaarden x(O) = c1 ' x(O) = 02 

Bepaal pet) zo, dat we een minimale waarde krijgen voor de integraal 

J(pl = Z (ax
2 

+ bi
2 

+ dp
2

ldt 

waarin at b en d constanten zijn. 
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Verdeel het interval (0, TJ in N delen en geef de deelpunten weer aan met 

indices welke afnemen bij toenemende tijd. 

Stel 

dan wordt 

of 

Yk-1: Yk = ~ _ A.(~ 2 - 1 )Yk - ~ 

Yk- 1 = Yk +A[Pk - ).,(Xk
2 

- 1)Yk -~] 
beginvoorwaarden x(O) = xN = c1 

x(O) = yeO) = YN = c2 

We streven naar een minimale J{p) of voor het discrete geval min J(Pk) 
N 

J (Pk) = C ( 2 b 2 d 2)4 
k=1 ~ + Yk + Pk 

Het minimum is nu afhankelijk van 2 beginvoorwaarden. De functie f is dus 

afhankelijk van c1 .en c2-

f N{c1 , c2 ) = min ~(~2 + by
k

2 + d~2)A 
Pk ~ 

Het optimaliteitsprincipe geeft 

f N(c1 , c2 ) = min [ aXN2 + bYN2 + dPN2 + f N_1 (x(4), yeA) ~ of 
PN 

f N{c1 , c2 ) = min [ ac 1
2 + bc2

2 + dPN
2 

+: 
PN 

+ f N-1 (c 1 . + c 24, c 2 + (PN - A: ~ c 1 
2

_1 ) c 2 - . c 1 ) A ~ 
Deze formule samen met de startwaarde 

f 1(c 1, c2 ) = min 
P1 

maken het ons mogelijk de functie p te berekenen. 

Indien de functies x(t), x(t) of pet) aan nevenvoorwaarden moeten voldoen, 

b.v. JX(t)l<1· l",p(t),m 

dan wordt het probleem hier niet gecompliceerder door. De berekening wordt 

•• It •• envcud1ger, cmdat w. nu elechta .en beperkte keuze voor c1 en p 
hebben. 
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2.5. Een stochastisch regelproees. 

Beschouw een proces beschreven door de difterentiaalvergelijking 

dx dt = G(x, "1', .!:) 

beginvoorwaarde x(O) = c 

Bier1n is ~ een stochastisohe var1abele, welke de waarden r i aanneemt met 
kans p. i = " 2, •••• , m 

l. 

{:~. Pi = , 
Stel dat we het proces zo willen regelen dat een functie h ( x( t» ,van x 

maximaal wordt op het tijdstip T. Bepaal yet) zodanig dat h ( x(T» maximaal 

is. Omdat de waarde van h ( x(T» tevens bepaald wordt door de stochastische 

grootheid .!:' kunnen we geen functie definieren welke de maximale waarde van 

h ( x(T» aanneemt. WeI kunnen we trachten de mathematische verwachting van 

h ( x(T» maximaal te muen. 

Wij definieren de functie van Bellman als volgt: 

r(T. c) = Ill;" [~h ( X(T))] 

Het symbool E duidt aan dat de verwachting van h (x(T» moet worden 'genomen. 

Ga over op discrete variabelen op dezelfde wijze als in de voorgaande gevallen 

is geschied. Verdeel het interval [0, TJ in N gelijke delen op afstand A en 

gee!, ,de deelpunten aan met indices welke betrekking hebben op het aantal 

stappen dat moet worden gedaan voordat T bereikt is. Dus 

x(O) = xN = c 

x. 1 - X. 
1- .1 ( ) 

A = G Xi" Y i' .!: 

De functie van Bellman wordt nu 

f N (c) = max [ E h (x (T»] 
:1i .!: 

Toepassing van het optimaliteitsprincipe geeft 

of 

tN(e) = max [~ fN_,(e + G(e, YN, .!:)A~ 
YN 
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Met deze recurrente betrekking kUnnen we, uitgaande van de startwaarde 

f1(c) de functie fN(C) berekenen. 

f 1 (c) :: max [ E h ( c + G ( c t 11 , .£)A)] :: 
11 

• ~~ [~ Pi 11(0 + 0(0, :r l' 1'1)4)] 

Het/stochastische aspect van dit probleem zal de berekening vanzelf

sprekend meer gecompliceerd maken, omdat we nu niet het maximum van een 

functie moeten berekenen, maar de maximumverwachting van een functie. 

2.6. Compensatie van inschakelverschijnsel. 

Veronderstel dat we een systeem hebben dat zich gedraagt volgens 

i(t) + G(x,.x) :: ret) 

Hierin is ret) het ingangssignaal en x(t) het uitgangssignaal. Neem aan, 

dat bij het inschakelen, d.w.z. bij het toevoeren van een stapfunctie aan 

de ingang, het signaal x(t) een inschakelverschijnsel vertoont dat we niet 

kunnen accepteren. 

o 

ret) 

t 

Wij willen dit verbeteren door aan de 

voeren. 

r (t »~1--)3lo-I'1,-____ -, 
v(tp 

.~x(t) 
.,~t 
o 

ingang nog een·signaal vet) toe te 

x(t~ 

Hoe moeten we nu vet) kiezen opdat het signaal x(t) het ingangssignaal ret) 

zo goed mogelijk volgt? Onder zo goed mogelijk zullen we verstaan, dat de 

kwadratische afwijking tussen x en r en tussen * en r minimaal wordt. 

In formule gebracht 

J(v) = 1 [( x(t) - ret) )2 + (x(t) - f(t)')2] dt 

J(v) moet minimaal zijn. 
() [

0 t<:O . Met r t :: 1 t __ 0 word t dl. t 

J(v) =1 [( x(t) -1 )2 + l(t)2] dt 

Het probleem is dus vet) zo te bepalen dat J(v} minimaal wordt, terwijl 

tevens moet zijn voldaan aan 

i + G(x, x) :: 1 + vet) , 

beginvoorwaarden x(O) :: 0 *(0) :: 0 

Verdeel het interval [0, T] in N gelijke delen op afstand A en stel weer 
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, 
, 

Yi -1 = Yi + (1 + vi - G(xi , yi»A

beginvoorwaarden x(O) = xN = c1 = 0 

yeO) = YN = c2 = 0 

De funktionaal J(v) wordt 

J(v) e k [("1< · 1)2 +7k
2]A . 

Definieer de functie van Bellman volgens 

f N(01' 02) = min J(vk ) = min[C {(~ - 1)2 + Yk 2} Al 
vk vk k- .1 ] 

Hierin laten we C1 en C
2 

weer verschillende waarden doorlopen. 

Pas het optimaliteitsprincipe t.oe 

f N(c1 t ;c2 ) = min [ {("N~1)2 +7N 111. + t N• 1 ("N+l!.;yN,7N+(1+VN-G(XN'YN»)II.)] 
VN . 

of 

t N(01' °2 ) = ~" [ {<01·1 )2 +o/JII. + t N• 1 <.1 tll.c2 ,°2':<1 +vN-G (°1, °2 »6) J 
De startwaarde is 

f1 (°1, °2 ) • ~ [ \(01.1)2+0/111.] = 

De berekening van vet) kan met deze formules qp de bekende wijze worden 

uitgevoerd. 

2.7. Beperkin~ van de maximale uitwijkin~. 

Beschouw hetzelfde systeem als in het vorige voorbeeld. 

i{t) + G(x, *) = ret) 

Stel dat nu wordt gevraagd het ingangssignaal ret) zo te bepalen, dat 

de maximale uitwijking x(t) vanaf een bepaald niveau minimaal wordt. 
,-

Bijvoorbeeld: minimaliseer 

J(r) • max Ix(t)I 
O"'t.a;' . 



- 25 -

Problemen van dit type kunnen niet worden opgelost met behulp van de 

variatierekening. Dynamisoh programmeren blijkt echter ook hiervoor een 

geschikte oplossingsmethode te zijn. 

Gaan we over op discrete variabelen dan krijgen we.evenals in het vorige 

voorbeeld 
x(:LA) := x

N
_

i 

Yi-1 = Yi + (ri - G(xi , Yi)4) 

beginvoorwaarden xN = 0 1 YN = c2 
J(r) wordt gelijk aan 

IN(rk ) = max I~I 
1"'~N 

De functie van Bellman wordt 

f N(c1, 02) = min [max I~I] r k 1~~ 

of 

fN(o,. °2'.= ~n max [IXNI "~N-' l~ij 
Volgens de definitie van IN(rk ) is dit 

iN(o,. °2' - ~n max [lxNI. In_,(rkj 

of 

f N(c1 , c
2

) 

Met deze formule 

is in dit geval 

= max[lxNI. 

= max[lo,l. f N_,(c,+Ac2 • c2+<rN..(}<c,.C2)A'1 
kunnen we de functie i N(c1 t .c2 ) berekenen. De startwaarde 

f 1 (c1 • c2 ) = Ic 11 
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Hoofdstuk 3. 

3.1. Digitale procesregeling. 

Gegeven zij sen proces dat voldoet aan de differentiaalvergelijkingen 

i = 1, 2, •••• N-1 

beginvoorwaarden xi(to ) 

De grootheden,xi(t) zijntoestandsvariabelen. Met behulp van de funetie 

u(t) kunnen wij het proces regelen. Wij willen dit proees zoregelen dat 

de functie 

C"p(x1(t), x2(t), •••• x
N

_1(t), t) 

minimaal wordt op een nog onbekend tijdstip T. Dit tijdstip wordt eehter 

bepaald door de m voorwaarden 

'l'j (x1(T), x2 (T), •••• xN_1(T), T) = 0 j = " 2, •••• m 

Door deze gegevens is het probleem volkomen bepaald. De differentiaalver

gelijkingen leggen het gedrag van de toestandsvariabelen vast en door 

geschikte keuze van u(t) kunnen we qKT) minimaal maken. Stel dat de optimale 

u(t) reeds is berekend en gelijk is aan u*(t), vanzelfsprekend is dan ook 

het gedrag van de toestandsvariabelen xi(t) bekend. De variabelen Xi bepalen 

een punt in de faseruimte. Verandert de tijd t, dan verandert de positie van 

dit punt. Tijdens de duur van het proces zal dit punt een zekere weg af

leggen. Regelen we met u*(t) dan zal deze weg de optimale weg zijn. Treden 

er storingen op dan wijkt het fasepunt af van de optimale weg. net proces 

komt hierdoor in een toestand, waarbij u*(t) niet meer de optimale regel

funetie is. De vraag is nu: Hoe moet men regelen om vanuit deze nieuwe 

situatie optimaal naar het eindpunt T te komen? Het tijdstip T wordt via 

de toestandsvariabelen en de funeties "j eveneens door de storing beinvloed. 

Een regeling die het proces weer terugvoert naar de oude optimale weg is 

niet zinvol, want de eerder berekende optimale weg is nu niet meer optimaal. 

De differentiaalvergelijkingen en de voorwaarden C"pminimaal en Vj = 0 

bepalen met de nieuwe toestand als beginvoorwaarden een nieuwe optimale 

weg'en dus een andere regelfunctie u*(t). 

Wij zullen aantonen hoe wij dit proces met een digitale rekenmaehine opti

maal kunnen regelen. 

Wij nemen aan" dat v66r het starten .. van het proces reeds is berekend wat . 

de optimale regelfunctie u*(t) is en hoe de variabelen xi(t) zich zullen 

gedragen, indian er ~een storingen optreden. Set resultaat van daze 
berekening, te weten u*(t) en x.(t) voor t = t + jA, j = 0, 1,2, •••• 

1. 0 

zetten we in het geheugen van de rekenma4hine. Door vergelijking van deze 
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berekende waarden met nauwkeurige meetwaarden van de toestandsvariabelen op 

aequidistante tijdstippen to + jA t j = 0, 1, 2, •••• kunnen we bepalen of 

het proces gestoord is. Met behulp van deze gegevens kunnen we tevens de 

verandering van de optimale regelfunctie u*(t) berekenen. 

Omdat wij gebruik zullen maken van een lineaire benadering mogen de optre

dande storingen niet te groot zijn. Voor de digitale berekening is het 

noodzakelijk het probleem te discretiseren. 

Duiden we ter vereenvoudiging van de nota tie de variabele t aan met xN• 

Dus 

dan krijgen we differentievergelijkingen. 

i = 1, 2, ••• , N 

i = 1, 2, ••• , N" 

Wijkt het proces af van de berekende optimale weg dan moet u*(t) zo 

veranderd worden, dat 

<P(Xt(t), •••• xN(t» 

minimaal wordt op het tijdstip bepaald door 
. I , 

! j = 1, 2, ••• , m 

Wij hebben hier weer een optimaliseringsprobleem, dus kunnen wij dynamisch 

programmeren toepassen. Er wordt gestreefd naar een minimale waarde van de 

functie ~. Dit minimum is aIleen afhankelijk van de beginvoorwaarden X .• 
loO 

Definieer de functie "van Bellman als voIgt 

S(X1
0

' ••• , xNo ) = minimum van ~ op een tijdstip bepaald door ~j=O. 

V~~r deze functie S geldt het optimaliteitsprincipe. Dat zegt dat 

S (x1(to)' ••• , xN(to» gelijk zal zijn aan S (x1(to+A), ••• , xN(to+A» 

indien de regeling u(to )' die de toestand op het tijdstip to + A tot 

gevolg heeft, optimaal gekozen is. Dus u(t ) moet zo worden gekozen dat o 
~ minimaal is op het tijdstip bepaald door o/j = 0, of, wat hetzelfde is, 

dat S (x1(to+A>, ••• , xN(to+A» minimaal wordt. In formule gebracht staat 

hier 

S(X1
0 

••• XNo ) = min S (X1o+f1(X1o, ••• ,XNo(Uo)A,.~ •• t 
U ~ 

o 

•• , XNo+fN(X1o'···'XNo'Uo)A) 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van het minimum krijgt men 

door de atgeleide naar Uo gelijk aan nul te stellen. 
, 



\as(X1 0 + f10A, ••• xNo + fNo~) c)fiO ;:: 0 

Lr- c)(xio + fioA) , auo 

Voldoet uo aan deze betrekking dan geldt dat 

sex, t ••• xN ) :: S(X1 A+ f1 t'" xN + fN04) o. ; 0 000 
Dit laatet. volst direct uit de definitie van S, want S is het minimum van 

~(T). Dit minimum verandert niet zolang er geen storing optreedt. Om de 

notatie te vereenvoudigen laten we de index 0 weg en stellen we 

Met 

S(X10 ' ••• XNo ) = waarde van S voor de variabelen xiCto ) = Set) 

S (x1 + f 1 At •• " xN + fNo~) = waarde van S ~oor de variabelen 000 

deze notatie luiden de voorwaarden voor het minimum 
~~S(t+A) Ofi(t) 

i 3~(t+A) bu(t):: 0 

(10) Set) = S(t+A) 

Wij willen berekenen hoe u*(t) verandert indien door een storing de 

variabelen xi(t) afwijken van de optimale waarden. Deze verandering wordt 

gegeven door het differentiaalquotient 

Qu*(t) 
Oxj(t) 

Door partiele differentiatie van (9) naar Xj krijgen wij een formula ter 

b k ' au'" ( t ) l' 'k ere eru.ng van axj(tp name 1J 

>1 a2S(t+A) afi (t), [1. a2S(t+A) (afk(t) 
~laxi(t+~)3Xj(t+A) au(t) + k laxi<t+A)O~(t+Aj a~~~:) + 

afk(t)ou·(t) ) cUi (t) } C)S(t+A) { a2fi (t) 
(1:1) + au(t)ax/t) Qu(t) II + ax! (t+A) ou(t)ax/t) + 

. a2fi (t) au*(t)},] ,~'i 
+ '0 u 2 ( t ) ax j (t). , '; = a 

, au· 
In deze formule komen behalve de afgeleida ax- nog voor de onbekende 

:J 



.. 
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Door p~rtiele differentiatie van (10) 

Met behulp van (9) wordt dit 

oS (t+ll) \ oS (t+ll) 
= ax.(t+4) +L-- oxi (t+4) 

J i 
as(t) 

Formule (12) is een recurrente betrekking met behulp waarvan ox.(t) 
J 

k d 1 . as (t+A) b k d .. an wor en berekend, indien de afge e1den axi(t+A) e en z1Jn voor 

i = 1. 2, ••• N. Differentieren wij (12) partieel naar x dan krijgen wij p 
. 02S 

een uitdrukking voor ~ ~ • 
VXj vXp 

a2S(t) o2S(t+A) 
ax/t)oxp(t) = aX}t+ll)(iXp(t+41 + 

\ o2S(t+A) J ofk(t) afk(t) a u*(t) } 
+~ OXi(tH\)~Xk(t+A) l-'Xp{t) + au{t) aXp(t) 

oS(t+A) f 02fi (t) 02fi (t) au*(t)}tJ 
+ OXi(t+A) t Oxj{t)OXp{t) + Oxj(tJou{t). 3Xp{t) ] 

af. (t) 2 

aX~(t) A + 

In vergeIijking (13) staat in het linkerlid de tweede afgeleide van S op 

tijdstip t, terwijI in het rechterlid enkel de afgeleiden van S' ten tijde 

t+A voorkomen. Zijn nu de afgeleiden van S voor t+A bekend, dan kunnen 
(Qu*(t) . we met 11) de waarden ~x.(t) berekenen. Uit vergelijking (12) voIgt dan 

J 

aSet) . . au*(t) 
Oxj{t)' terwijl met behulp van de Juist berekende ox,(t) en (13) de 

. ~ J 

atgeleiden axtt~x (t) kunnen worden berekend. Op dezeltde wijze voort
j p 

gaande kunnen we deze grootheden berekenen voor het tijdtip t- A • 
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Indien we dus de beschikking hebben over startwaarden voor grootte t, 
. DU*(t) 

dan kunnen we terugwerkend in de t1jd alle waarden van ox.(t) berekenen. 
J 

Qu*(t) 
Dit kan geschieden voordat het proces gestart wordt. De waarden oxj(t) 

zetten we eveneens in het geheugen van de machine. We hebben dan de beschik

king over de x.(t),berekend voor het geval dat er geen storingen optreden, 
1 . 

plus de verandering van de optimale regeling voor het geval dat de waarde 

van xi(t) afwijkt van de optimale waarde. Indien er een storing optreedt, 

krijgen we een verschil ix.(t) tussen de gemeten en de optimale waarde. 
1 

De optimale regeling is een functie van x1(t), •••• , xN(t). 

In plaats van 

u*(x1 (t), ••• , xN(t» 

krijgen we nu 

u*(x1(t) + ~x1(t)t ••• , xN(t) + cJxl'/t» 

Reeksontwikkeling geeft 

u·,(x1 (t) + ~x1(t), ••• , xN(t) +~xN(t» = u*(x1 (t), ••• , xN(t» + 

Verwaarlozen we de hogere 

de verandering ·au * (t) 

(14) ~u*(t) = ,du*(t) L c)x. (t) 
i 1 

+ ••• 

machtstermen, dan krijgen we ala benadering voor 

Met deze formule kan het proces optimaal worden geregeld zonder langdurige c 

berekeningen uit te voeren tijdena de duur van het procea. Tuaaen twee 

bemonsteringen hoeft de machine slechts de afwijkingenhxiCt) te bepalen 

en formule (14) te berekenen. . 
~*(t) 

Voordat het proces wordt geatart, moeten de afgeleiden bx.(t) reeds bekend 
J 

zijn voor waarden van t lopend vanaf het beginpunt to tot bij het eindpunt 

T bepaald door ~j = O. Om gebruik te kunnen maken van ~e recurrente betrek-

dS(t) 02S(t) 
kingen moeten de waarden oxi(t) enaxi(t> xj(t) reeds zijn berekend voor t 

in de 'omgeving van T. Deze grootheden kunnen we bepalen uit het gegeven dat 

op de eindtijd T moet worden voldaan aan 

voor j = 1, 2, ••• , m. 
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Stel nu dat er op een tijdstip t vlak voor de tijd Teen storing optreedt. 

Er moet dan zo worden geregeld, dat op een wellicht gewijzigde tijd T aan 

bovenstaande m vergelijkingen wordt voldaan, terwijl bovendien ~(T) minimaal 

is bij optimale regeling. Door ~(T) te ontwikkelen in een Taylorreeks om het 

punt t vinden we 
. 2 

q.(T) :: t (t) + (T-t) + (t) + (T~~) it (t) + _ ••• 

Wijkt de waarde van xiCt) af van de optimale waarde, dan kunnen wij de 

invloed daarvan op~CT) vinden door differentiatie naar xi' waarbij wij de 

wijzigingen in T en in u* ook in rekening moeten brengen. Verder geldt bij 

a (t) 6 ( t) au * ( t ) [ . . ] 
+ (T-t) aX~(t) + ~ C)X

i 
(t) + _He 

,(t) is zelf onafhankelijk van u*(t) echter 4(t) is afhankelijk van u*(t), 

t(t) is afhankelijk van u*(t) en u*(t) enz., omdat 

due 

met 

We zetten de reeksontwikkeling (15) zover voort dat de m onbekende termen 

(m-1) 
(16) jT au*(t) bll*(t) c)u*(t) 

aXi ( t)' aX
i 
(t)t ()x. ( t)t •••• axi(t) 

l. 

erin voorkomen. 

Deze m onbekenden kunnen we bepalen uit de m voorwaarden ~j.:: O. Ontwikkelen. 

we ~j(T) op dezelfde wijze. 

¥j(T) = 'jet) + (T-t) ';'j(t) + (T~t) l;(t) + ••• 

Differentieren we deze uitdrukking naar xi en bedenken we ~at een verande

ring in xi(t) geen invloed mag hebben op ~j(T) zodat ::~(~) :: 0 dan krijgen 

we voor j :: 1, 2, ••• , m het stelsel vergelijkingen 

c)~j(T) 

axi(t) :: 0 :: 
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Uit deze vergelijkingen kunnen de onbekenden (16) worden opgelost, substi-
. as(t) 

tut~e hiervan in (15) geeft dan de startwaarde ax.(t)' 
1. 

De tweede afgeleide van S kan op soortgelijke w1jze worden bepaald, waarna 

de reourrente betrekkingen kunnen worden opgelost. 

,.2. Toepass$n!. 

Een eenvoudige toepassing van deze theorie krijgen we bij de beschouwing 

van een deeltje dat met een constante snelheid V in een vlak beweegt. Stel 

dat het deeltje vanuit een beginpositie (x , 1 ) in minimumtijd naar een o 0 

vast punt (x1, 11) moet worden gestuurd, waarbij de regelgrootheid u(t) de 

riohting van de snelheid is. V~~r dit geval zijn de differentiaalvergelij

kingen. 

dx 
dt= V cos u(t) 

'* = V sin u(t) 

De functie die minimaal moet worden, is 

q>(x, y, t) = t 

De eindwaarden zijn 

~1(Xt 1, t) = x - x 1 

~2(x, lt t) = y - Y 1 

De optimale weg is de rechte tussen de punten (xo ' Yo) en (x" Y1). 

Start het deeltje op de tijd t in het punt (x , 1 ) dan volgt voor de 
000 

minimumtijd welke wordt gegeven de functie van Bellman. 

"(x1-xo)2 + (Y1-Yo)2 
(18) . sex , Y t t ) = t ... I V 

000 0 

We kunnen nu contro'leren of de waarden van de afgeleiden van S t welke we 

met de formules (15) en (17) berekenen, hiermee overeenstemmen. 

Reeksontwikkeling van de functie "geeft 

~1(T) = x(T) - x1 = x(t) - x1 + (T-t)V cos u + ••• 

o/2(T) = l(T) - 1, = yet) - Y1 + (T-t)V sin u + ••• 

Differentieer dit naar x(t) 

cl~1(T) a 
~.;...,..,. ... = 0 = 1 +....! V cos u + (T-t H-v sin u) au clx(t) ax ax 

(20) 

o I: ~ V sin u + (T-t)( V oos u) ~ 
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II 
iJT aul Uit deze vergelijkingen kunnen we ax en iX'oploaaen. 

aT cos u ax = - v 
au sin U ax = V(T-t) 

Uit het gegeven 'CT) = T volgt 

as """11 aT ·oos U 
-=~=---=-ax ax ax 'v 

Differentieren we (19) naar y dan vinden we op dezelfde wijze 

aT sin U - =-by V 

= - sin u 
V 

au cos u ay = - V(T-t) 

Door differentiatie van (18) naar Xo moeten we hetzelfde resultaat krijgen 
as 

voor ii. 

Voor 

as ax- = 
o 

t:-+T 
0 

as 
ax = 

0 

. x cos U 

vV x2 .2 = V 
+ y 

Door partiale diffex:-entiatie 
as 

" van - = ox co; U naar y vinden we voor de 

tweede afgeleide 

a2S sin u ii 
QXay = V = - sin.u cos u 

V2 (T_t) 

Een numeriek voorbeeld geeft een indrak van de betrouwbaarheid van deze 

methode. Stel dat een punt dat met constante snelheid V = 1 beweegt van de 

oorsprong (0,0) naar het punt (100,0) moet worden geleid, zodanig dat de 

tijd minimaal is. D'e optimale weg is dan de x-as, de hoek u*(t) = ° en de 

minimale tijd T = 100. Neem aan dat bij de start een storing optreedt, 

zodat het punt langs. de y-as gaat bewegen. Indien we iedere seconde de 

variabelen meten vinden we bij de eerate meting het punt in de poaitie 

(0,1), dua 

~x = x* - x = 1 ~ = y* - y = ° - 1 = -1 
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De correctie die we aanbrengen is 

~ au \ ~u ~ sin u < cos u ~ 
GU = ax OX + ay oy = V(T-t) ax - V(T-t) oy 

,11 
gU = ° - 99 .(.1). = 99 

1 
B u • u· - \u . -

y 

(99,0)(100,0) 
X 

Door deze eerste correctie wordt de fout dus reeds aanzienlijk verkleind. 

Het uiteindelijke resultaat zal nog nauwkeuriger zijn omdat er iedere 

seconde een nieuwe correctie zal worden uitgevoerd. 

Deze regelmethode is ontwikkeld door S.E.Dreyfus en J.R.Elliott. In hun 

publikatie [4]vindt'men enkele uitgewerkte toepassingen. Bovendien is 

. ~S(t) 
hierin een tweede methode ter bereke~ng van Oxi<t) aangegeven. Op deze 

tweede methode is men aangewezen indien de vergelijkingen (20) zo gecompli

ceerd worden, dat het niet mogelijk is deze analytisch op te lossen. 

Conclusies. 

Uit de hier besproken toepassingen blijkt, dat we met behulp van dynamisch 

c programmeren altijd een mathematische uitdrukking kunnen vinden voor een 

optimaliseringsprobleem. Deze uitdrukking is in alle gevallen een recurrente 

betrekking. Met deze betrekking, of met de partiele differentiaalvergelijking 

welke men uit deze betrekking kan afleiden, kan men een numerieke oplossing 

van het beschouwde probleem geven. (De oplossing via de partiele differen

tiaalvergelijking is in dit rapport niet besproken.) 

Problemen, waarvoor geen wiskundige uitdrukkingen bestonden, kunnen met 

dynamisch programmeren in wiskundige termen worden beschreven. Voor vele 

gevallen, waarin problemen weI mathematisch beschreven konden worden, doch 

daarbij geen methode bekend was om hieruit de numerieke oplossing te 

bepalen, geeft dynamisch programmeren een numerieke oplossingsmethode. 

In sommige gevallen leidt dynamisch programmeren sneller tot een oplossing 

dan de reeds bestaande methoden. Dynamisch programmeren heeft het bezwaar 

dat het in het algemeen slechta mogelijk is om een numerieke oploasing te 
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geven. Deze oplossing is enkel te bepalen indien men de beschikking heeft 

over een digitale rekenmachine. Dan nog kunnen we slechts problemen van 

beperkte omvang oplossen. 

Indien een probleem vele variabelen (dimensies) bevat, wordt al spoedig 

de geheugencapaciteit van de rekenmachine overschreden. Problemen, die de 

d1mens1e , , ~ te boven gaan, zijn in d. meest. ,evallen niet oplosbaar .• 
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