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,De regeltechniek mookt steeds meer gebruik von computers, Doorvoor dienen
wiskundige modellen te worden ontwikkéld woormee hei regelgedrog kon worden

beschreven en die tevens kunnen worden gebruikt-oliregedors,
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P.M.A.L. Hezemans
wetenschappe l i j k  Hoofdmedewerker ,  Ins t i tuu t  voor  Aandr i j Í -  en  Tr ibo techn iek ,

Techn ische Un ivers i te i t  E indhoven

Op het gebied van de aandrijftechniek
zien we in laatste tijd uit vier hoeken
bepaalde 'stromen' binnenkomen, te we-
ten:
- de introductie van de systeemleer/
-techniek;
- ltet gebruik van de optimaliserings-
technieken:
- de toepassing van de geavanceerde
regeltechniek;
- opkomst van relatief goedkope en
krachtige microcomputers en miciopro-
cessoren.

In de in de sectie 'Aandriif- en tribotech-
niek' opgenomen groep 'systeemleer' 

met
het onderzoekprogramma'Modelvorming,
Computersimulatie en Optimalisering' pró-
beren we op deze stromen een bepaàlde
ontwikkeling te entameren: Aandrijftech-
nisch regelen met modellen, dit in tegen-
stelling tot het aandrijftechnisch regélen
met conventionele regelaars.

SYSITETI.EER'-IECIITIEK
Zoals altijd streven we naar het zo Boed
ryogelijk ontwerpen van een zo goed moge-
/yÈ aandrijfsysteem. Alvorens wij de vraág:'hoe doen we dit?' beantwoorden, moet eén
en ander worden gezegd. Teneinde het
begrip 'zo goed mogelijk' hanteerbaar re
maken, niet alleen voor het ontwerp. maar
ook voor de ontwerper. dient dit begrip
nader te worden geformuleerd. nameliiÈali
een maat die weergeefl hoe goed aàn de
gestelde eisen wordt voldaan.

De ontwerper
Voor de ontwerper betekent dit het zo
efficiënt mogelijk vinden van een optimale
verhouding tussen de volgende activiteiten:
- opstelling van een eenvoudig en vol-
doende nauwkeurig systeemmodel;
- snelle modelvorming:
- snel (computer-)rekenen;
- snelle beschikbaarheid en gemakkelijke
hanteerbaarheid van systematieken en me-
thodieken.

Het optimaliseren van de ontwerpactivitei-
ten is in de meeste gevallen tot nu toe nog
steeds persoonsgebonden. De systeemleei
maakt het mogelijk het optimaliseren van
deze ontwerpactiviteiten te structureren.
Zo'n aanpak kan hier worden gezien ais een
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wetenschappelijk uitgekiende reorganisatie
van alle bestaande en bijkomende óntwerp-
activiteiten op basis ván de criteria ván
doelgerichtheid, doeltrffindheid en doel-
matígheid vanuit persoonlijke inzichten van
de ontwerper (en niet te vergeten vanuit de
ersen van de opdrachtgever). Die reorgani-
satie kan het beste vánuir de systeer;leer
worden uitgevoerd.

Zoals bekend, is de systeemleer een
mult idiscipl inaire werenschap die zich be-
zighoudt met het bestuderen, ontwerpen,
real iseren en optimaliseren van fysisch-ver-
schillende systemen op basis van analogie
van beschouwing en aanpak.

Modelvorming
Het opstellen van een model van een
systeem, de modelvorming,is meestal geen
eenvoudige zaak. De kritische vraag is, hoe
we aan een gewenst model komen. De
laatste tijd heeft men geprobeerd, de metho-
diek van de modelvormins te ontwikkelen.
Het.modelvormingsproceímoer daarbi j  zo-
danrg gestructureerd zijn. dat enerzijds de
kans op denkfouten bi j  het model-vormen
minimaal is en de herkenning van eventuele
denkfouren wordt vergema[kelijkt en an-
derzijds dit proces zó probleemloos (of
receptmatig) mogehjk verloopt.

De daartoe geschikte methode is mijns
inziens die van de bindingsgraaf fzie l t1.
t2l, t3l en [4]). Met bindingsgrafen bé-
schikt men als het ware over een srafische
taal waarmee men op systematiscÍe wijze
tot een model van een systeem geraakl.

De meeste systeemelementen-blijken in
werkel i jk}eid niet- l ineair te zi jn, wáardoor
het systeemmodel,waarin de 

-submodellen

van deze elementen zijn opgenomen, een
niet-lineaire systeembeichrlving oplevert.
Voor de computersimulatie is dit geen
bezwaar, maar wel lastig voor de systèem-
analyse.

Vaak is een op deze wijze opgesteld
model te ingewikkeld voor de systeemana-
lyse of het ontwerpen van een regeling, of
te tijdrovend voor de computeraimulatie.
Dan kan het model worden'vereenvoudipd
door minder detaillering. ordeverlaging-of
Itneansattes.

Over het algemeen moet worden gekozen
vooÍ een modelvereenvoudiging,waarbij
detaillering wordt geminimaliséerd,rele-
vante effecten worden meegenomen. zoveel
mogehjk wordt gelineariseórd en computer-

simulatie zo snel mogelijk wordt uit-
gevoerd.

Bepaalde modelreducties door onder an-
dere gevoeligheidsanalyse of beschouwing
yan d9 gemiddelde kwadratische uirgangsi
fout (Hirzinger en Kreisselmeyer [5]) kun-
nen de verlaging van de orde van een
systeemmodel bewerkstelligen met verla-
ging van de computerrekentijd als resulraar.
Maar dit vereist de linearisatie van dit
model vanwege het gebruik van bepaalde
analysemethoden,nodig voor het vinden
van de eigenwaarden uit de A-matrix, het
inzicht in de nulpunten-polen-configuratie
en voor vaststelling van de vorm van de
Bode-, Nyquisr eripolaire diagrammen.

Een alternatief is repro-modeling (Meisel
en Collins [6]). Daarbii wordt een eenvou-
dig model geïdentificeerd uit resultaten van
simulatie van het gecompiiceerde model.
Dit houdt in, dat 6ij de 

^eerste 
keer lang

gerekend wordt opdat bij volgende keren de
winst van de kortere rekentiid kan worden
gemaakt.

In de systeemanalyse maken we vooral
gebruik van een lineaire benadering van het
te analyseren en/o[ te ontwerpen iysteem.
zodat we lineaire modellen kriisen. Een
belangrijke voordeel hiervan is dáíwe voor
lineaire modellen op systematische wijze
algemeen geldende- oplossingen k:unnen
vinden.

Het op deze wijze ontwikkelde model kan
worden gebruikt. hetzij voor de systeem-
analyse en systeemoptimalisering ge-
durende de ontwerpfase, hetzij voor de
daadwerkelijke sturing/regeling én het opti-
maliseren daarvan.

Hoe precies wordt dit model gebruikt?
Om er mee te manipulerenl Bij Èet mani-
puleren kan een 'opfimale' ingrêep Oij het
ontwerpen: een optimale parameterkeuze
en bij het regelen: een optimale regelactie)
worden gekozen, als het systeemmodel
(respectievelijk als een ontwerp- en regel-
model) het effect van mogelijk ingrijpen
(inclusief niet ingrijpen) voorspelr. Alsdan
aan dat effect nauwkeurieheid en kosten
worden toegekend, moet 

-de 
optimale in-

greep de nauwkeurigheid en de kosten resp.
maximaliseren en minimaliseren.

Wat de nauwkeurigheid van het systeem-
model betreft, moeihier niet uit Íret ooe
worden verloren daÍ de parameterbepalin!
(parametrisatie)meestal niet eenvoudis is.
De problemen daarbij zi jn:



- een vaak ontbrekende voldoende detail-
kennis betreffende het systeemelement;
- vaak is de detailkennis te onzeker of
onnauwkeurig;
- in meeste gevallen vergt de parametrisatie
veel tijd; vaak ontbreekt de tijd voor een'kwantitatieve'analyse van het betrokken
systeemelement.

Voor het Systeemontwerp (zonder rege-
ling) is dit toch geen echt probleem, hoewel
de systeemidentificatie 'vooraf' niet moge-
iijk is. Want kunnen wij naast onze ingeni-
ewkunde een beroep doen op onze ingeni-
etJrkunst: dus werken met natte duimen.
met het 'Fingerspitzengefiihl ' . Her is ver-
standig om daarbij uit te gaan van het
zogenaamde woÍst-case geval, waarin het
systeemmodel bij wrjze van spreken 'in 'n
ongunstig licht' wordt geplaatst.

Door een en ander slim te dimensioneren
en de zogenaamde dynamische toeslagen
toe te kennen (zoals bij de klassieke sterkte-
berekeningen)leidt dit tot een zogenaamd
failsafe-ontwerp. Nadat het systeemmodel
is beproefd, kan het volgens dit model
gebouwde systeem worden getest en geveri-
fieerd.

Dit leveÍ dan de systeemidentificatie in
de vorm van de parameterschatting, waar-
mee de regeling kan worden ontworpen.
Hiermee huldigt men een bepaalde ont-
werpfilosofie: eerst een systeem zonder
regeling ontwerpen en realiseren, dan tes-
ten en tenslotte een aangepaste regeling
creëren en afregelen.

Het ontwerp
Voor het ontwerp is de maat of het
criterium 'zo goed mogel4k' dan een
functie van de vrij te kiezen parameters van
het systeemmodel (met of zonder regeling).
Elke keuze van deze parameters resulteert
dan in een bepaalde waarde van dit crite-
rium. Hoe beter deze waarde, des te beter
de bijbehorende parameters voldoen aan de
gestelde eisen. Een optimale waarde van
het criterium geeft dan de optimale waarde
van de te kiezen systeemparameters.

Hoe snel en hoe goed men de bedoelde
optimale waarde kan vinden, hangt af van
de aard van het probleem (samen met
bepaalde begrenzingen),de oplossings-
methodiek (met bepaalde beperkingen). In
d.e Stroom'Optimaliseringstechnieken-'komt men er op terug.

OPTITA tI S E R I lIG S IEC H 1I I EKT]I
Het is duideiijk dat het ontwerpprobleem in
dit geval wordt vertaald in een optimalisa-
tte-probleem. Met geëigende technieken
(meer dan 20 methoden) kan dit optimalisa-
tteprobleem worden opgeiost, maar alleen
als er voor is gezorgd dat de volgende
lngrediënten beschikbaar zijn :
- een criteríum dat, bijvoorbeeld in de vorm
van een kostenfunctie, aangeeft wat opti-
maal is (zoals bijv. maximale winst, of
maximale kwaliteit, minimaal energiever-
bruik, minimale kosten enz.):
- parameters waarmee we het criterium
kunnen beïnvloeden;
- randvoorwaarden, die beperkingen opleg-
gen aan de waarden van de Daramelers:
- een model van het systeem.
. De keuze van de optimaliseringstechniek
ts vrij lastig. Hoewel dit afhangt van de
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aard van dit probleem, van het karakter van
het systeemmodel (discreet of continu,
lineair of niet-lineair) en van de eigenschap-
pen van het criterium met eventuele beper-
kingen { l ineair of niet- l ineair),  worden bi i
het beoordelen van de geschiktheid van dè
verschillende optimalisatietechnieken twee
maatstaven gehanteerd, namelijk die van de
robuustheid\n die van' d,e convbrs entiesnel-
heid. Daarnaast mogen we andeie factoren
niet uit het oog verl'iezen, zoals het gemak
om te programmeren, de grootte van het
pfogramma en de geheugenruimte om'hulpvariabelen' (vectoren en matrices) op
te slaan.

Een robuuste methode heeft de eisen-
schap het optimum te kunnen vinden-van
vrijwel iedere functie (ook functies met veel
variabelen en functie van functies) ongeacht
de stafiwaarde van de parameters. Ro-
buustheid is dus een nuti ige eigenschap.
omdat het vertrouwen geeft in de resultaten
van de methode.

De convergentiesnelheid geeft aan, hoe
snel een methode een optimum kan vinden.

De gebruikelijke vorm van het criterium
is ófvan hetfout-type:

n
l 2

J =  |  r . d t
met e Ë '4outsignaal"

óf van het kosten-type'.
n
l r r

J =  |  ( x ' Q x + u ' R u ) . d t
J

De keuze van de vorm van dit criterium is
veelal een compromis tussen de voor-
waarde dat het criterium een soede maat is
voor het beoogde doel bij het o-ptimaliseren.
en de voorwaarde dat de waarde van het
criterium eenvoudig en snel moet kunnen
worden berekend.

Het is riskant het door de modelreducties
vereenvoudigde systeemmodel te gebruiken
voor de'analytische' optimalisatiedoelein-
den. De door'de modelieductie gewijzigde
parameterwaarde stemt meestal niet over-
een met de werkelijke parameterwaarde,
vaak toegevoegd door de reducties van de
andere parameters op die parameter.

GEAYA]ICEERDE
RTGETTECHlIIEK
Uit de regeltheorie weten we dat de rege-
ling het beste werkt als aile toestandsvaria-
belen teruggekoppeld zljn (zie afb. l).

Met de bekende toestandsbeschriivine:
d x / d l = 4 1 + B g

en de zogenaamde toestandsterugkoppe-
l lng:

g =  I .K I
moeten de kosten:

J =  |  l r t o r + u T R u ) . d t
t -

U
metweegmatr icesQ > 0enR > 0worden
geminimaliseerd door de geschikte keuze
van de lineaire terugkoppelmatrix K met
behulp van de oplossing van de algebra-
ïsche Riccatti-vergelijking. Dit is aileen

Afb. 1. Regeling met toesiandsterugkoppeling:
de zogenaamde toestandsregeling

Aíb.  2.  Hydrostat ische hoekposi l ieregel ing
met ioestandsterugkoppel ing

o 
'ot.l-E

Aíb. 3. Ongedempte eigentri l l ing zondeÍ terug.
koppeling.
(í) systeemdruk [Pal, (2) hoeksnelheid [rad/s],
(3) hoekverplaatsing [radl, (4) regelactie K

mogeh.lk zolang het systeemmodel juist en
ongewijzigd blijft.

In afbeelding 2 is een verliesvrije hydro-
statische hoekpositieregeling afgebeeld.
Het systeemmodel toont een derde-orde
systeem zonder demping. Dit betekent dat
een stapresponsie van bijvoorbeeld de sys-
teemdruk een zuiver harmonische trilline
is. zoals te zien is in de eerste computersi-
mulatie van afb. 3.

In dit geval luidt de karakteristieke verge-
li jking:

s.(s2+ <o2) = o

De zogenaamde poolplaatsing (pole place-
ment) maakÍ het mogelijk deze vergelijking
gunstig te wijzigen, bijvoorbeeld in:

a a t t a
S- * 3.orsS- + 3.oiS * o"s = 0
dat wil zeggen in een kritieke demping.

De gewenste karakteristieke vergelijking
(2) wordt dan met behulp van de Acker-
mann-formule omgerekend tot k-factoren
van de terugkoppelmatrix K. De volgende
computersimulatie van afb. 4 toont aan, dat
onze aanpak is geslaagd: inderdaad kritiek
gedempt. Deze aanpak is alleen mogehjk
als het systeemmodel voldoet aan de voor-
waarde van de regelbaarheid.

I
I
I

J

hoekverplaatsing



hoekverplaatsing

o 
,,iotrr ol

AÍb.4. Computersimulat ie voor de 'optimaal
gevonden'toestandsterugkoppeling(K = opti .
maal).  (1) systeemdruk IPa], (2) hoeksnelheid
[rad/s], (3) hoekverplaaising Íradl, (4) regelactie
K

Het praktisch realiseren van een regel-
systeem (zoals die van de toestandsterug-
koppeling) dat er voor zorgt dat het bere-
kende optimum ook inderdaad wordt be-
reikt, veieist nog wat extra aandacht. Als er
geen storende invloeden zijn en de systeem-
eigenschappen zijn volledig bekend en con-
stant, dan kunnen we de vereiste sturing en/
of regelactie voor het systeem van tevóren
uitrekenen en op het gewenste moment
toevoeren aan het systeem.

Deze ideale situatie is helaas zelden
aanwezig. Dat betekent ciat we metingen
aan het systeem moeten verrichten en door
middel van terugkoppeling moeten zorgen
dat het systeem op optimale wijze wordt
geregeld. In veel gevallen vereist dit meer
kennis over de inwendige toestanden van
het systeem dan we uit meetsignalen be-
schikbaar hebben. Ook in deze sevallen kan
een goed model ons helpen. Di i  brengt ons
op het gebied van de toestandsschatters .

Toestandsschatters
Een toestandsschatter is een model waarin
we alle signalen kunnen meten die we aan
het te regelen systeem zelf niet kunnen
meten. Het blokschema van afb. 5 maak dit
duidelijk.

De stuursignalen van de regelaar gaan
niet alleen naar het systeem maar ook naar

Aíb.5. Schema van een toestandsschatiêr

J Z

o 
,iio tst 
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Aíb.7. Computersimulat ie van de toestands.
schatt ing. ( ' l )  geschalte hoeksnelheid Irad/s],
(2) werkelijke hoeksnelheid Irad/s], (3) werkê.
l i jke hoekverplaatsing Irad], (4) geschatte
hoekverplaalsing [rad]

een model. Als er geen storingen zijn en als
dit model het gedrag van het systeem
volledig beschrijft, zijn de signalen in het
model gelijk aan de overeenkomstige signa-
len in het systeem. Omdat aan deze idèale
situatie, geen storingen en een volledigjuist
model, in de praktijk nooit wordr voldaan,
gebruiken we het verschil tussen de meet-
bare systeemuitgangssignalen en de over-
eenkomstige signalen uit het model om het
model áy te sturen.

In afb. 6 wordt de hydrostatische hoek-
positieregeling met toestandsterugkoppe-
iing uit afb. 2 overgenomen en de toe-
standsschatter wordt hierbii op een be-
paalde plaats ingezet.

Voor L van afb. 6 wordt een 'hose'

poolplaatsing uitgevoerd om een gewenire
karakteristieke vergelijking te kunnen ver-
krijgen om aan de 'fout'-dynamica 

ede
gemakkelijk uit te filteren hoge frequenties
toe te kennen:

1 t
s- + 1500.s- + 750000.s +
1 .25 '10-  =  0

Het gebruik van de Ackermann-formule
geeft de nodige l-factoren voor de 'correc-

tie'-matrix L.
De computersimulatie van aÍb. 7 geeft

bevredigende resultaten. Echter, om tot een

gesch. hoekverplaatsin g

o 
, i iotst ï

AÍb. 8. Computersimulat ie met'ongeli jke' be.
ginvoorwaarden. (1 ) geschatte hoeksnelheid
[rad/s], (2) werkelijke hoeksnelheid kad/sl, (3)
weÍkel i jke hoekverplaatsing lrad], (a) ge.
schalte hoekverplaatsing Irad]

vereiste toestandsschatter te kunnen komen
wordt geëist dat het model van de toestands-
schatter voldoet aan de voorwaarde van
waarneembaarheid. Om deze toestands-
schatter juist te gebruiken moet worden
gezorgd, dat de beginvoorwaarden van het
model overeenstemmen met die van het
systeem. Anders werkt het niet goed, zoals
de computersimulatie van aÍb. 8 laat zien.

Om dit beginwaarden-probleem te omzei-
len kunnen we overstappen op een zoge-
naamde'reduced-order' toestandsschatter.
waarvan het regelschema globaal is weer-
gegeven in afb. 9.

Het model van de toestandsschatter ver-
werkt n gemeten toestandsvariabelen en
(n-ru) geschatte toestandsvariabelen, dus in
plaats van n (de orde van systeem) neemt de
toestandsschatter de gereduceerde orde
tn-mt aan.

Men heeft, wat nauwkeurigheid betreft,
zeer gunstige ervaring gehad met de gere-
duceerde-orde toestandsschatter: zie bijv.
de computersimulatie van afb. 10. Door
bepaaldé veronderstellingen over de eigen-
schappen van de storingen kunnen we

Ioom = gemeten toeslandsvaÍiabeten
\escn= geschattg toeslandsvariabelen

Aíb.9. Toestandsre_geling met behulp van de
'gereduceerde orde' loestandsschatter

AANDRIJFTECHNlEK 10 (ok tober  199 1)

gesch. hoekverplaatsing
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Af b. 6. Hydrostat ische hoekposit ieregel ing
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schatt ing

I
I
I

regeraat

,l__-.!J 
e'v'r

Íegelaar



regelactie K

^ 0,1
ijd [s] +

AÍb. 10. Computersimulat ie vooÍ de'geÍe'

au"eetOe otde''toestandschatting' (1) sy-s'

ieemdrut< tpal, (2) hoeksnelheid [rad/sl' (3)

noet verptàat! ing lrad], (4) Íegelactie K

komen tot een optimale reconstructie van de

iysteemtoestanden' We kr4gen dan een

Kalmanfilter.
Behalve voor het reconstrueren van nlet-

meetbare systeemtoestanden kunnen we het

ilarrnanfntó. ook toepassen voor het opti-

maal filteren van door ruis verstoorde

meetsignalen (ten gevolge van de systeem-

ruis, íreet-ruis en computer-ruis) ' ,  Men

beschikt als het ware over een model dat net

moeeli ik maakr op grond van een door ruts

miíormde meting de essentiële gegevens

betreffende de systeemtoestand te recon-

strueren.-"óe 
UooOsctrap is duidelijk: een. model

(vooral een goed model) kan een belangruK

hulpmiddel zijn bij het reconstrueren van

signalen die op een of andere manier ntet

*?ótUuut zi in'en of zi jn verstoord' [s het

model echter fout, terwiil we ervan uitgaan

dat het soed is, dan kunnen we tot ver-

keerde cónclusies komen' Een zeker wan-

trouwen is dus oP z'n Plaats'
Het terugkoppèlmechanisme dat aanwe-

zie is in de toestandsschatter zorgt ervoo.r

àuï o. beschikbare informatie' die uit

metingen aan het echte systeem is verkre-
gen, io goed mogelijk wordt gebruttcl og

Ëet voorípellen ván de niet-meetbare sys-

teemtoestanden of bi j  de reconstructie van

door ruis verstoorde signalen'
Het model wordt ecÉter in principe als

volledig betrouwbaar verondersteld' Gaan

*. 
".u"un 

uit dat het model niet volledig

bekend is, of dat de eigenschappen.van het

systeem aan veranderingen onderhevig

zl in. dun beseven we ons op het gebied van

dé atdaprereÁde regelsYsremen '

Adapterende regelsystemen
Daarvoor geeft men eerst een algemene

definitie:

' 
Ad a p t e re n d e r e ge I sy st e m en zij n re g.e L s y s t.e -

men' waarín eiplíciete maatregelen zijn

Senomen om t; zorSen dat het sYsteem

áptimaal blijfi functioneren, ook als de

sy ste e*ei geií chapp en v e randeren''

ln het vakjargon betekent dit: een adapte-

rende regËlin*g is een reg^eling waarbij ,de
sl.ructuur: de parameters of de stuursignalen
van een tyi t . . t  worden bi jgeïeld of

bepaald, op grond van verkregen informatie
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over het systeemgedrag en wel zodanig.dat

è.n t.uoi.n vistgelegd kostencri terium

wordt geminimaliseerd of een gewenst

eedrag íordt nagestreefd.'  
Et 6.t tuun qui systeemconfiguratie ver-

schillende adàptatiemogelrjkheden. (tYl-

teemvarianten;. 
-die 

vol ledigheidshalve zi ln

beschreven in het boek van Landau [7] ' Eén

uun á. rnog"lijkheden om een adapterende

reeelsvsteem te realiseren is het toevoegen

ua"n eên identificatiemechanisme aan een

gewoon teruggekoPPeld sYsteem''  
Dit  is in afu. 11 aangegeven Deze vorm

van adaptatie noemen we indirecte adapta-

tiÉ. get'Utot 'identificatie' levert een aan de

omstandigheden aangepast model dat wordt
gebruikt óm de regélaar te oplimaliseren'

Éier mogen de modelreducties mlnder Krl-

tisch woiden gebruild, in vergelijking met

analvt ische oPtimaliseringen'
Eén andere mogelijkheid van adapteren'

*u*Uii sprake is-van directe adapt-aÍte, is

de adaótaiie met behulp van een referentie-

model: in het Engels Model Reference

Adaptive Control (MRAC)' z\e afb' 12'

In' dit geval wordt het gewenste (zeg

maar: optimalel gedrag van het te regelen

,yit . .* 'uut,geteg-a doór een mathematisch

íó0.r,  het 7ogànaamde referentiemodel '

inái"n'het systéemgedrag afwijkt van het
'ideale', doór het referentiemodel opge-

legde gedrag. wordt door aanpasslng van oe

pa-ramèters van een regelaar Setrlcht .!:t
systeem aan te passen aan het reÏerentle-

ráodel. Identi f icàt ie van het systeem vindt

hier niet plaats.
ln afb. '13 is een adapterende regel ing

voor ..een hydrostatisch trilsysteem-. at-

nàÈaáa, *uuiuun de 'werkelijke-' snelheid

ïan de zviger over de servoschuif moet

worden aangepast aan de 'gewenste'^snel-

heid opdat het systeem zich aan het reÏeren-

2 A ."%. .""r. i"

l"^;i,1s"t'"\,..;'"L..."'
2

AÍb. 14. Resultaat modeladaptatie hydrosta. '
t isch tr i lmechanisme. (1) originele veerkrachi
van de zuiger [Nl, (2) oÍ iginele snelheid van de

zuiger [m/àt, (i) gewenste veerkracht van de
zuióer i t l l ,  1Á;gewenste snelheid van de zuiger

lm/sl

t iemodel conformeert '  In afb' l4 toont de

cómputersimulatie, hoe de adaptatie ver-

loopt.

ExpertsYstemen
óo'oit ,itonl.nt is er in het regeltechnisch

onderzoek veel aandacht vooÍ expertsyste-

men. Een expertsysteem is een kennissys-

reem dat op il.1n gebied even goede p-resta-

t ies levert àls een menseli jke expert '  Het ln

deze definitie gebruikte begrip ftennissys-

teem is beter bekend onder de bngelse

benaming knowledge based sysrem'. een

computerprogramma. waarin zo goed mo-

eel i ik een scÍeiding is aangebracht tussen

íoeóassinqs-onafhankel i jke kennis (voor het
'  neltraal '-weten) en toepassingsgebied-spe-
cifieke kennis. Deze systemen behoren tot

AÍb. I  1. tndirecte adaptatie: zelÍ inslel lende Íe'
geiaar met systeemidenti Í icat ie en optimalise'
r ing

AÍb.  12.  Di Íecte adaptat ie:  MRAC

gemeten I
zuigersnelheid - i

I
J gemeten

veerkíachl

adaptatie-actie

ê *,f-{:|j I

L_r-__i /A/À'/)

A,A

AÍb.l3.Hydrostat ischtr i ImechanismemetadapteÍenderegeIing
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gietmachine

walswerktuig
rupsvoerluig

houtzaagmachine

kranen en takels
manipulatoren

olie exploÍatie

spuilgietmachine

wegenbouwmachine vlUchtSimUlator

... sDace shuttleTVCp0sIoneÍen
geschutskoepel
van tank

opperylakken
draagvleugelboot

tanksysteem Í3kef

stabiliteits-
verbeteÍaaÍs

neuswiel- raketvin
stuursysteem alstell ing

antennes magnetronS

í ichten van
laseÍs

faseverschuiving [Hz] regeldynamiek +

vermoeidheidstest-
apparatuuÍ

landbouwmachines

transporlbanden

liften

hell ingmachines

instíumenlen
seruo's

Íaseverschuiving IHz] Íegeldynamiêk +

AÍb. 15. Eigen Írequenties van verschi l lende machines [g]

het gebied van de kunstmatige intellígentie
(Artificial Intelligence).

Overal op bekende universiteiten wordt
thans onderzoek verricht naar de mogelijk-
heden om deze technieken toe te passen in
regelsystemen. We kunnen hierbij denken
aan toepassing van expertsystemen bij het
bewaken en instellen van regelsystemen,
werkzaamheden die nu door ervaren ooera-
tors bij systeembewaking moeten wórden
uitgevoerd. Als snellere computers be-
schikbaar komen, kunnen we ook denken
aan regelalgoritmes die zijn gebaseerd op
het regelgedrag van een ervaren bedie-
nlngsman.

De training - of in regeltechnische
termen, het gebruiken van meer kennis
over het dynamisch gedrag van het systeem
- leidt ook in dit geval tot een op een
model gebaseerde regeling. V_oor het beha-
len van een grote volgnauwkeurigheid bij
het positioneien bijvóorbeeld blijkt ooË
hier, dat naast de vooruitregeling de terug-
koppeling niet kan worden gemisr.

Een dergelijk stuurgedrag zou kunnen
worden vastgelegd in een expertsysteem dat
wordt gebruikt voor de directe regeling van
het systeem. Dit zal leiden tot nieuwe
regelalgoritmes die weinig verwantschap
zullen tonen met de nu gebruikeli jke l ine-
aire regelingen.

Daarnaast kunnen deze inzichten worden
gebruikt voor het ontwikkelen van yoor-
spellers (predictors) waarmee het toekom-
stig gedrag van een systeem kan worden
voorspeld, bijvoorbeeld een robot op de
fietsl

Lerende systemen
Een andere toepassing van expertsystemen
is het geven van lerende eigenschappen aan
adapterende regelsystemen. Alle bestaande
adapterende regelingen, hoe fraai en hoe
complex ook, zijn in principe nog vrij dom
en slaafs. Iedere keer als het svsteem
terecht komt in een situatie waar het eerder
is geweest, zal het via dezelfde fouten tot
een omslachtige, maar hopelijk optimaie,
regelinstelling komen. Door het systeem
meer intelligentie te geven kan een eerder
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opgetreden situatie worden herkend waar-
door opnieuw zoeken wordt vermeden en
de regelaar onmiddellijk juist wordt in-
gesteld.

Daarnaast kunnen de technische syste-
men, die voorzien van een handbedienine
uitstekende resultaten geven. door middel
van een lerende regel ing zo geautomati-
seerd worden, dat ze de aangeleèrde hande-
l ingen ' intuït ief '  en/of 'voo-ri j lend' aan de
gewijzigde bedri j fsomstandigÉeden kunnen
aanDassen.

Daarbij wordt gedurende enige tijd de
handbediening parallel geschakeld aan de
mrcroprocessor waarin een geheugen-mo-
duul is opgenomen. Dit geheugen onthoudt
hoe de handregeling reageeri op de pro-
gramma-ti jd-sturing met'onregelmatige'
bedrijfscycli. Na afloop van een voldoende
lange 'leerperiode' wordt geheel op de
automatische regeling overgeschakeld. In-
dien geen onvoorziene gevallen, extremitei-
ten en calamiteiten (lees: gevallen die
buiten onze ervaring vallen) optreden, kan
deze regel ing even goed werken als de
nanoregetlng voordten.

Tenslotte kunnen de systemen worden
ontworpen, die volgens 'aangeleerde' me-
thodiek en systematiek enerzijds, en op
grond van ervaringen anderzijds, een beterè
regelstrategie ontwikkelen.

COÍTIPUIERTECHTIEK
Uit ervaring weten we dat de sturing bij
procesregeling veel trager is dan die van
servoregeling. Bij de procesregeling heeft
men t i jdconstanten van minulen tot uren,
terwijl bij servoregeling tijdconstanten van
honderden van seconden tot seconden ge-
bruikelijk zijn. Het real-time-karakrer rian
de programma's voor de computers die
systemen sturen en regelen stellen bij
servoregelingen daaraan ook bijzondere
elsen.

De orde van grootte van de frequenties,
waarmee moet worden gemeten, gestuurd
en geregeld, is vaak rond de 100 Hz (zie
aíb. l5l .  De vereiste t i jdgeldigheid van de
signaalbemonstering, signaalverwerking en

signaalsturing kan enkele milliseconden be-
dragen. Wanneer de bemonsteringsfre-
quenties groot is in vergelijking met de
maximale signaalfrequenties. is al les goed
te beschri jven met dê voor de t i jdconiÍnue
signalen gehanteerde methoden, zoals de
overdrachtsfuncties in Laplace. differenti-
aalvergel i jkingen en dergel i jke.

Vaak en vooral bij servo's is dit niet het
geval. Denk hierbij aan het theorema van
Shannon. Er zijn methoden beschikbaar,
analoog aan die voor de tijdcontinue signa-
len voor het beschrijven van tijddisCrete
signalen en systemen zoals de Z-transfor-
matie en differentievergelijkingen, die de
tegenhanger zijn van de Laplacetransforma-
tie en de differentiaalvergelijkingen.

Toch is er in de regeltechniek behoefte
aan nog snellere computers om de moderne
methoden, die veel rekentijd vergen, op de
noodzakelijke real-time-basis uit te voeien.
Vooral op het gebied van de robotica en
mechatronica is dit zeer gewenst. Voor het
sturen van de servomotoren in bi ivoorbeeld
de 'gewrichten' van de hydraul ische mani-
puiator is een hoogfrequente omrekening
van Cartesiaanse coórdinaten naar coórdi-
naten die de hoeken van de sewrichten
voorstel len. wenseli jk. Bedenk. áat de mo-
dellen van de mechanische svstemen (met
kleine massa's en grore st i j f Íreden) en de
hydraulisch-mechanische systemen (grote
compressiemodulus van olie versus kleine
massa) in stijve dffirentiaalvergelijkingen
kunnen resulteren meí als gevolg rekenpro-
blemen.

Real-time parallel processing
Kan de rekensnelheid van de comDuter
worden opgevoerd? Dat is een goede viaag!
Met de momentele stand van de ontwikke-
l ing zi jn we nameli jk nog niet ver genoeg
gevorderd. Maar er is in de vakwereld een
bepaald tendens waar te nemen. Men pro-
beert de werking van de menseli jke herse-
nen na te bootsen. Is men er eênmaal in
geslaagd, dan zouden we op deze basis een
supersnelle computer kunnen ontwikkelen.
Het komt erop neer dat deze computer niets
anders dan een zogenaamd neuraal netwerk

AANDRIJFTECHNTEK 10 (ok tober  1991)
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is, ofwel een netwerk van analoge'neuron-
cel len'.

Kenmerkend voor de neuroncellen in de
hersenen is dat de signaalverwerking in
vergelijking met een computer bijzonder
traag is, zegmaar'. honderdduizend maal zo
langzaaml Juist dankzij de parallelle struc-
tuur van de hersenen, waarbij elke neuron
verbonden is met duizenden andere neuro-
nen, kan de signaalverwerking onvoorstel-
baar snel verlopen, wat nu zelfs door de
snelste supercomluters nog niet is geëven-
aard. Deze analogie zet ons natuurlijk op
het idee, een aantal computers parallel te
laten werken, maar dan worden we gecon-
fronteerd met een vervelende filevorming,
indien deze computers onderling veel gege-
vens moeten uitwisselen.

Gelukkig zijn er op de markt de snelle
parallelprocessors beschikbaar'. de zoge-
naamde tansputers van de Engelse firma
INMOS. Iedere transputer is voorzien van
een eigen geheugen en bezit meerdere (op
dit moment vier) snelle seriële verbindin-
gen waarmee de informaties met de andere
transputers kunnen worden uitgewisseld.
Hiermee kan een ruimtelijk netwerk wor-
den opgebouwd met tÍansputers als neuron-
elementen, waardoor deze filevorming
wordt vermeden.

Voor de toekomstige hydrauliek en elek-
trohydrauliek impliceert dit, dat de be-
staande stuur- en regelcomponenten kunnen
worden vervangen door proportionele klep-
pen met transputers. Dit wil zeggen, dat de
regeling niet wordt gestuurd en geregeld
door één regelaar of één regelmodel, ge-
fixeerd ergens in het systeem, maar door

vele transputers verspreid over het gehele
systeem.

Hoewel het onderzoek van de parallelle
computerarchitectuur buiten onze compe-
tentie ligt, is het aanbevelenswaardig de
ontwikkeline van deze architectuur nauw-
keurig te volgen.

EPil.00G
Het is duidelijk dat, a/s men een systeem
wil regelen met behulp van een model,
ervoor moet worden gezorgd dat dit model
betouwbaar is. En vervolgens dat met dit
model op real-time basis :eer snel wordt
gerekend zodat tijdig tot de vereiste regel-
acties moet worden overgegaan.

Teneinde tot een goed regelmodel te
komen, is het aanbevelenswaardig ge-
durende de modelvorming van het te ont-
werpen, niet-geregelde systeem en het tes-
ten daarvan relevante informaties Íe verza-
melen, waarmee het beoogde regelmodel
kwalitatief en kwantitatief wordt opgesteld.

De zoiuist behandelde stromen 'Model-

v o r m i n g - ' , ' O p t i m a l i s e r i n g s t e c h n i e k e n ' ,
'Geavanceerde regeltechniek' en'Com-
putertechniek' geven daartoe mogelijkhe-
den èn beperkingen. Het cursief 'als'  ver-
onderstelt niet dwingend. Men moet zich
namelijk wel realiseren dat met oog op de
kosten (prijs en trjd), een adapterende
regeling niet het eerste is wat men moet
toeDassen.

Weliswaar kan men er met vrucht ge-
bruik van gebruiken als andere, goedkopere
mogelijkheden falen. In de hydraulische
aandrijftechniek heeft men toÍ nu toe

TOEPASSIlIGElI

PLC bestuurt onbewaakte vuurtoren

gunstige ervaring opgedaan met PID-rege-
laars en loadsensing-systemen, hetgeen wat
voor ons geen aanleiding is óm over te
stappen op dure, adapterende regelingen.
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Orga B.V.  in  Schiedam zal  in
opdracht  van de L ight  Dues
Board Male is ië ( te vergel i jken
met onze Rijkswaterstaat) de
ver l icht ing eni  bestur ing van
een onbewaal(te vuurtoren op
het  e i land Penang gaan ver-
vangen.  Tot  dusver  werd de
vuurtoren -  d ie is  u i tgerust
met  een t radi t ioneel  opt iek en
1000 Watt lampen - gevoed
door d ieselgeneratoren.
Om het  onderhoud te beoer-
ken,  wordt  nu overgestapt  op
zonne-energie.  Orga ontwik-
kelde een modern oot iek.
waardoor het  energieverbru ik
teruggebracht  kan worden
naar 110 Watt .  Di t  wordt  door
di t  bedr i j Í  ze l f  in  samenwer-
King met  een lokale par tner
geïnsta l leerd.
De vuur torer ,  s taat  oo een
b e l a n g r i j k  n a u t i s c h  p u n t ,
Muka Head genaamd. Sche-
Pen met bestemming Penang,
Kuala Lumpur,  Singapore en
Bangkok passeren d i t  punt .
De n ieuwe oot ische insta l la-

t ie  bestaat  u i t  een bestur ings-
kast .  hoofd l ichten.  reserve-
l ichten en een comDleet  nood-
bakenl icht .  Het  opt ische sys-
teem wordt  aangebracht  op
het  bestaande draaip lateau.
De aandr i jv ing van d i t  p lateau
oesch ied t  doo r  m idde l  van

twee roterende spoelen,  d ie
niet  gel i jk t i jd ig gebruik t  wor-
den .
De schakelkast  za l  worden
voorzien van een Sesteo 290
van Sorecher + Schuh.  Deze
comDacte en modula i re PLC
is u i tgevoerd met  een sel f -

check en een d iagnosepro-
gramma en heef t  '16 in-  en
ui tgangen.  Er  wordt  een t ien-
ta l  t imer counters gebruik t .
De Sestep 290 zorgt ervoor
dat de twee roterende spoe-
len om de 24 uur  gewisseld
worden, zodal zij minder wor-
den belast .  B i j  een stor ing
wordt  automat isch overge-
schakeld naar  de sooel  d ie
nog intact  is  en wordt  er  bo-
vend ien  een  s to r i ngsme ld ing
gegeven.
De l ichten zel f  worden be-
waak t  doo r  m idde l  van
stroomtraf  o 's .  Wanneer de
hoofd lampen ui tva l len,  zorgt
de PLC er voor dat de reserve-
lampen in bedr i j f  worden ge-
ste ld.  Wanneer deze laatsten
eveneens  zouden  u i t va l l en ,
beschikt  men nog over  een
noodl icht-baken,  dat  z ich bui -
ten op de vuur toren bevindt .
Bi j  e lke stor ing s laat  de PLC
alarm.
(Bron:  Sorecher + Schuh Ne-
der land.  Woerden)
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