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v/d Brook, A.G.P.M.: Bet ontwerpen, testen en implementeren van enige
modelgebaseerde regelaarconcepten (IMC, DMC,
MAC) ten behoove van een universeel meetsysteem.

Afstudeerverslag, vakgroep Meten en Regelen ER, Faculteit der Elektrotech
niek,
Technische Universiteit Eindhoven, augustus 1991.

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling en opbouw van 3 model gebaseerde
regelaars. Deze regelaars zijn: de Interne Model Controller (IMC), de Dynamic
Matrix Controller (DMC) en de Model Algoritmic Controller (MAC). Deze 3
regelaars zijn geimplementeerd op een universele meetsysteem. De aspecten en
de variabelen van deze regelaars zijn intensief onderzocht met behulp van
simulatie modellen en met behulp van een labopstelling. Uit deze simulaties
blijkt dat of de IMC regelaar of de DMC regelaar de beste performance biedt. De
beste robuustheid voor model fouten wordt verkregen met de !MC regelaar en
de MAC regelaar. De robuustheid k.an bij de IMC regelaar en de MAC regelaar
on-line ingeF.t~ld worden in tcgcnstalling tot h~t instellen van de robuustheid bij
de DMC regelaar. Bij de DMC regelaar is de robuustheid een ontwerp parame
ter.

v/d Brook, A.G.P.M.: The development, testing and implementation of
some model based control concepts (lMC, DMC,
MAC) for a universal measurement system.

M.Sc. Thesis, Measurement and Control Section ER Department of Electrical
Engineering, Eindhoven University of Technology,
The Netherlands, august 1991.

In this report the development and the design and the testing of 3 different
model based controllers is described. These controllers are: The Internal Model
Controller (IMC), the Dynamic Matrix Controller and the Model Algorithmic
controller. These 3 controllers are implemented on a universal measurement
system. The different variables of the controllers were analysed with the help of
simulations on models and labscale tests. From simulations it appears that the
IMC controller or the DMC controller give the best performance. The IMC
controller and the MAC controller give the best robustness with respect to
modelling errors. The robustness of the IMC and the MAC controller can be
regulated on-line. This is impossible for the DMC controller. Robustness is a
design parameter for the DMC controller.
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1. Inleiding.

Op het moment ziet men dat de moderne regelaar, en dus ook het maderne
regel schema steeds meer een model van het te regelen proces bevat. Om een
dergelijke model gebaseerde regelaar te maken is een model van het te regelen
proces nodig.

Een model van het proces is niet gemakkelijk te maken. We kunnen op fysische
gronden een model van het proces maken of we kunnen een model schatten aan
de hand van een aanta! regels. Globaa! gaat het schatten (identificeren) van het
model van het proces in 3 fasen.

A. De voorberetdtngs jase.
B. De schatttngs jase.
C. De valfdattejase.

Deze fasen worden in hoofdstuk 2 verder besproken. Als deze fasen doorlopen
zijn, is er een model van het proces verkregen. Met behulp van dit model is het
mogelijk om een model gebaseerde regelaar maken. Enige voorbeelden van
zulke model gebaseerde regelaars zijn de Internal Model Controller, kortweg !MC
genoemd, de Dynamic Matrix Controller kortweg DMC genoemd en de Model

Algoritmtc Controller, kortweg MAC genoemd. Deze 3 regelaars zijn ontwikkeld
voor een willekeurig multi-input multi-output systeem. Verder zijn deze
regelaars geiinplementeerd in een binnen de vakgroep meet- en regeltechniek
van de Technische Universiteit Eindhoven en DatexlIPCOS in ontwikkeling
zijnde universeel meetsysteem, ook weI meetkar genoemd. Ook zijn deze
regelaars getest op een labopstelling.

Dit verslag is als voIgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de huidige stand van
zaken van het universeel meetsysteem beschreven. Vervolgens worden de 3
model gebaseerde regelaars IMC, DMC en MAC uitvoerig doorgelicht en
beschreven in respectievelijk hoofdstuk 3, 4 en 5. In hoofdstuk 6 worden enige
implementatie aspecten beschreven. En tenslotte worden in hoofdstuk 7 de
regelaars toegepast op een labopstelling, waarna in hoofdstuk 8 conclusies en
aanbevelingen worden gegeven.
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2. Ret Universeel Meetsysteem.

mana·
ger

I At.." 14-.
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control

prooes
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-signal processIng unit.
-control unit.
·1111.

"PI'\IV!U>,..~ ...
Interface

proces Clock

Figuur 2.1. De meetkar .cbemati8cb weerpseven.

Deze control unit bestaat uit de
verschillende model gebaseerde display

regelaars. Uit deze regelaars Figuur 2.2 :De controle unit .chematiaeb weereeeeven.

k.an een regelaar gekozen wor-
den om het proces dat onder behandeling is te besturen. Grofweg kan deze
control unit door fig. 2.2 voorgesteld worden.

De control unit bestaat uit 3 belangrijke delen. Deel 1 is de "manager". Deze
beheert de control unit en kan de mogelijke bevelen aan het control systeem
doorgeven. Verder bestuurt de manager de presentatie van de signalen. Ook
bepaalt de manager of- en hooveel signalen er op disk opgeslagen dienen te
worden. Deel 2, "control" genaamd bevat de regelaars. Control berekent de
regel signalen voor het proces. Deel 3, de "proces interface" stuurt en haalt de
nodige signalen uit respectievelijk control en het proces.

Een ander belangrijk gedeelte van de meetkar, dat in de nabije toekomst
ontwikkeld moot worden, is een signaal processing unit. Met deze signaal
processing unit mooten alle stappen mogelijk zijn, die nodig zijn bij de totale
identificatie van het model. Deze stappen, al kort genoomd in hoofdstuk 1

Het universeel meetsysteem (de

meetkarJ is nog grotendeels in
zijn ontwikkeling. Schematisch
wordt de meetkar weergegeven
in fig. 2.2. En belangrijk onder
deel van de meetkar is een PC.
Op deze PC worden alle nood
zakelijke bewerkingen uitge
voord. Via een menu gestuurd
hoofdprogramma kunnen alle
mogelijkheden opgeroepen
worden die de meetkar bezit.
De mogelijkheid bestaat om dit
hoofdprogramma uit te breiden
met andere routines (units).

Een belangrijke unit die er
aangehangen is, is bijvoorbeeld
de control unit.
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worden beschreven door (van den Boom et aI, 1987) en (Baekx et aI, 1989).
Ter verduidelijking van de mooilijkheden, die daarbij kunnen optreden voIgt er
nu een kQrte beschrijving van de 3 fasen, die bij het. identificatie protocol
gevolgd worden.

A. De tloorberefdfngs fose.

In de voorbereidings fase probeert men antwoord te krijgen op vragen als:
- Voor welke toepassing moot het model gebruikt worden? (Dit is meestal

vooraf al bekend)
- Welke model afwijkingen zijn toegestaan?
- Welk type model is nodig.
- Welk model is geschikt?
Om op deze vragen antwoord te krijgen wordt er gezocht naar a-priori infor
matie die over het proces beschikbaar is. Deze a-priori informatie kan betrek
king hebben op aspecten zoals lineariteit, stabiliteit, tijdinvariantie, ruis
karakteristieken en parameters van het proces die eventueel a-priori bekend
zijn. Is er geen a-priori informatie dan zal er of een erg algemeen model
ontworpen mooten worden, of er zullen extra experimenten of onderzooken
uitgevoord mooten worden om aanvullende a-priori informatie van het proces
te krijgen.
Een belangrijk deel van de voorberei,Hngs fs:ic::e bestaat uit het experiment.ele
ontwerp.
- In dit gedeelte van de voorbereidings fase worden de verschillende aspec

ten behandeld die horen bij het opzetten van experimenten, die nodig zijn
om relevante gegevens te krijgen van proces grootheden. Belangrijk hierbij
zijn de toegepaste testsignalen. Hierbij kan men globaal 2 soorten testsig
nalen onderscheiden.
- De eerste soort testsignalen zijn speciaal ontworpen testsignalen die

aan het praces toegevoogd mogen worden. In dit geval kan de onderzoo
ker het soort signaal en de energie inhoud van het testsignaal zelf
bepalen. Meestal is echter de vrijheid van de onderzooker niet erg groot,
omdat het normale functioneren van het proces niet gehinderd mag
worden. In dit geval zijn echter kleine verstoringenen rond de nominale
set-points weI toegestaan. Deze verstoringen dienen echter weI 'persis
tently exciting' te zijn. Dit betekent dat alle relevante dynamica van het
proces geexciteerd moot worden.

- De tweede soort testsignalen zijn externe signalen, die niet aan het
proces toegevoogd mogen worden. Dit is een aspect dat vaak in de
praktijk voorkomt. Een good voorbeeld wordt gegeven door processen
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die bij massa produktie voorkomen. In dit geval kunnen extra toege
voogde signalen behoorlijk wat problemen veroorzaken. Zoals een
belangrijk verlies van produktie enJofverlies van kwaliteit.

In zulke gevallen zit de onderzooker met een probleem en de enige moge
lijk.heid die overblijft, is het meten van de beschikbare signalen tijdens het
normale functioneren van het proces. Hopelijk hebben de gemeten signalen
genoog informatie te bieden voor identificatie dooleinden.

Voordat we naar de volgende fase van het identificatie protocol kunnen, de
schattings-fase, mooten we nog een stap doorlopen. In deze laatste stap van
de voorbereidings-fase worden de gemeten signalen gernspecteerd en gecor
rigeerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de frequentie inhoud van de
gemeten signalen. Verder wordt er gecontroleerd op 'beschadiging' van
signalen. Hierbij wordt onder andere gezocht naar data punten die gemist
worden, delen van het signaal met overheersende ruis invlooden, onver
wachte verstoringen en onverwachte met stationairiteiten. Verder mooten
aspecten als off~p.t. (!;ei~oon) h'ennc: herkent werden aangezien £ij audei'S dt:
schattings algoritmen teveel bemvlooden.

B. De schattings fase.

In deze fase wordt van het type model dat in fase A bepaald is de model orde
en parameters van het model geschat.
- De model orde kan onder ander bepaald worden door bepaalde karakteris

tieken van het residu (het verschil in de output waarden van het proces en
van het model) te bekijken aan de hand van schattingswaarden. Verder
kunnen er statistische criteria toegepast worden om de model orde te
bepalen.

- De parameters worden geschat door de zogenaamde parameter schatters.
De schattings methoden die de parameter schatters gebruiken kunnen
onder andere afhankelijk van de hooveelheid beschikbare a-priori informa
tie bestaan uit 'least square' methoden en bijvoorbeeld 'maximum likeli
hood' methoden.

C. De model vaUdatie fase.

In deze laatste fase wordt het model getest (gesimuleerd) in de omgeving van
het werkpunt waarin het model werkzaam moot zijn. In ons geval behoort
het model geschikt te zijn voor regel dooleinden en moot het model dus
gevalideerd worden in de regel omgeving van het werkpunt. Nadat de valida-
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tie tests gedaan zijn kunnen we tot 2 conclusies komen.
- Ten eerste, het model komt overeen met de in het begin gestelde doolstel

lingen. In dit geval kan-het model- gebruikt worden totdat bijvoorbeeld
strengere eisen ervoor zorgen dat het model niet langer geschikt is. Men
moot dan weer alle drie de rasen opnieuw doorlopen, met gebruik natuur
lijk van de ervaringen die men opgedaan heen met oude model.
Ten tweede, het model voldoot niet aan de in het begin gestelde doolstel
lingen. In dit geval mooten de doolstellingen van de identificatie experi
menten opnieuw bekeken worden en mooten er eventueel verschillende
aanpassingen overwogen worden. Vervolgens mooten de 3 rasen weer door
lopen worden.

Als voorgaande twee units, de control unit en de signaal processing unit
geiinplementeerd zijn, kan voor een groot aantal processen een model geidentifi
ceerd worden. Als het model bepaald is, kan men de drie verschillende model
gebaseerde regelaars ontwerpen, waarna men deze regelaars op het proces kan
toepassen. Afbankelijk van de responsie van het proces op deze regelaars kan
men de beste regelaar voor dit proces uit de set van drie regelaars kiezen.
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3 De Internal Model Controller.

3.1 Inleiding.

Vooral het laatste decennia wordt er veel aandacht besteedt aan de "optimale
control" theorie. Er zijn echter maar enkele industriele toepassingen beschreven.
Tijdens de afgelopen jaren hebben verschillende onderzookers gewezen op de
redenen voor het verschil tussen theorie en praktijk. Op het moment vinden
verschillende onderzookers dat de IMC ontwerp techniek dit verschil kan
dichten. Een goode beschrijving van de IMC ontwerp techniek wordt gegeven
door [9], [18], [19], [20], [21] en [22]. Dit ligt mede aan het feit dat met de IMC
ontwerp techniek even goode prestaties gerealiseerd kunnen worden als met de
"optimale regelaar". Verder worden deze prestaties bereikt op een manier die
veel doorzichtiger is. Hierdoor is de IMC regel techniek veel aantrekkelijker
voor de gebruikers van deze regelaars. Enkele toepassingen worden beschreven
door (CaIvet et aI, 1988), (Ricker, 1985), (Wang et aI, 1990) en vele anderen
[I), [5], [10], [13], [28] en [31].

3.1.1 Enige algemene aspecten.

Zoals gedetailleerd beschreven is door (Prett et aI, 1987) wordt verondersteld
dat met betrekking tot industritHe processen, de kwaliteit van de regelaar
beoordeeld moot worden aan de hand van de volgende criteria.

Regel gedrag: de output varlabelen moeten op hun set-point gehouden. worden
ondanks ntet gemeten verswrtngen welke het proces beinvloeden.
Servo gedrag: veranderfngen in de set-points moeten snel en probleemloos
gevolgd worden.
Robuustheid: stabUUeit en accepteerbare regel prestattes moeten behouden
blyven als er strueturele en parameter verand.ertngen optreden. in het proces.
Merk op dat dit volkomen overeenkomt met het JeU dat het mogelyk Is een
regelaar te ontwerpen waarby een minimum aan inJormatie over het proces

bekend Is.

Het moet mogelgk zyn om overweg te kunnen met beperkingen op de ingangen
en de toestandert van het proces.

Hoowel de betekenis van deze vier criteria en de gevolgen hiervan voor het
ontwerp van regel systemen good bekend zijn voor Single Input-Single Output
(SIS0) systemen, wordt de situatie een stuk complexer voor Multiple Input
Multiple output (MIMO) systemen.
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Wat bedoelen we met "good regel gedrag" in het geval van MIMO systemen. En
hoe kun je een "goede performance" omschrijven bij MIMO systemen. Bij MIMO

- systemen is hetaltijd mogelijk om een goode performance van een output te
verminderen en te ruilen voor betere performance van een andere output.
Afhankelijk van de wensen met betrekking tot het proces, de proceskennis en de
regelaar ontwerp methode is het Diet altijd mogelijk om een "goede perfor
mance" van alle uitgangen van het proces te krijgen. Daarom is het noodzakelijk
om bij de beoordeling van de kwaliteit, de relatieve betekenis van de verschil
lende uitgangen van het proces in beschouwing te nemen. Soms is het mogelijk
om deze uitgangen in een hierarchische volgorde te plaatsen, welke loopt van de
meest belangrijke uitgang naar de minst belangrijke uitgang van het proces.
'Triangular ontkoppeling" kan dan een gewenst doel zijn. In dit geval wordt de
regelaar zodanig geselecteerd dat de gesloten Ius overdracht matrix driehoek
vormig is. In dit gevaI veroorzaken set-point veranderingen aileen in de minder
belangrijke uitgangen van het proces verstoringen. Zijn alle uitgangen even
belangrijk, dan is "complete ontkoppelfng" meestal-het doe!. In dit geval wordt de
regelaar zodanig ontworpen zodat de gesloten Ius overdracht matrix diagonaal
IS.

Meestal is het probleem Diet hoe een regelaar gevonden kan worden, die het
systeem ontkoppelt. Ret kan makkelijk aangetoond worden, dat voor elk
systeem een regelaar gevonden kan worden, die resulteert in de gewenste vorm
van ontkoppeling. Ret probleem echter dat zich hierbij voordoot, is het inturtie
ve gevoel, dat door structureIe beperkingen voor de gesloten Ius overdracht
matrix, performance opgeofferd kan worden. (Morari et aI, 1982) tonen aan dat
dit gevool inderdaad correct is en dat de IMe ontwerp techniek, de enige beschik
bare techniek is, die "optimale" ontkoppeltng geejt en waarbtl de verschi1lende
compromissen bepaald kunnen worden. die btl de ontwerp procedure optTeden.

Een praktische beperking van de regelaar is het feit dat de regelaar op zijn
minst moot voldoon aan de eis dat stabiliteit gewaarborgd is als de systeem
karakteristieken veranderen. Gain margin, fase margin en enige verwante
criteria zijn goed geschikt ter beoordeling van robuustheid voor 8180 systemen.
Ret is algemeen geaccepteerd dat voor robuustheid altijd betaald moot worden
met performance. Voor MIMO systemen is het Diet aileen veel moeilijker om de
robuustheid te bepalen, maar er bestaan ook intrinsiek gevoelige systemen
waarbij de performance opoffering, die nodig is voor robuustheid, zo enorm is
dat feedback r-egeling eigenlijk onmogelijk is. Meestal is dit dan zelfs onatn~n Ire
lijk van de gekozen regelaar antwerp methode. Deze extreme gevoeligheid kan
alleen verwijdert worden door het systeem zelf opnieuw te ontwerpen.

Bij minder gevoolige systemen moet de gevoeligheid van het systeem in de
regelaar ontwerp procedure opgesloten zitten. 80mmige multi-variabele syste-
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men kunnen samengesteld worden uit een set SI80 systemen De robuustheid
van het multi-variabele systeem kan nu afgeleid worden uit de robuustheid van
de set S180 systemen. Soms kan deze afgeleide robuustheid leiden tot volledig
foute conclusies. De !MC ontwerp techniek bezit deze tekortkomingen niet. IMC

btedt ntet alleen de mogelfJkhetd voor simpele on-line aanpasstngen van de robuust
hetd van de regelaar. maar het bezU. oak de efgenschap om "tntrlnsiek geooeltge

systernen" te herkennen, waarvoor een nieuwe configuratie ontworpen dient te
worden voordat de regelaar ontworpen wordt.

In elke praktische situatie is
meestal het bereik van de gema
nipuleerde variabelen beperkt.
Het is ook vrij gewoon dat actu
atoren af en toe falen. Het is
gemakkelijk aan te tonen dat
elk lineair regelsysteem met

integrerende actie gelmplemen- Fipur 3.1 :De klaalieke feedback Itructuur.

teerd in de klassieke feedback
structuur, (zie fig. 3.2) instabiel kan worden. Op het moment wordt dit probleem
behandeld door ad hoc methoden zoals anti-reset windup of door een aantal
regellussen naar handbediening over te schakelen. Soms is het zelfs noodzake
lijk om de regelaar automatisch uit te schakelen. De [MC structuur biedt de

mogelfJkhetd dat. zelfs bfJ tntegrerend actie. de stabilt.teit gewaarborgd is. als er
actuatoren faZen en dat er dus geen handmattge actie nodig ts. Dit punt wordt
verder uitgewerkt in paragraaf 3.1.3 en 3.2.5.

3.1.2 Enkele relaties met andere regelschema·s.

De PID regelaar is aantrekkelijk voor 8180 systemen, omdat er een redelijke
uitgangs performance en een goede robuustheid bereikt kan worden met weinig
proces kennis. Verder bezit een PID regelaar hoogstens 3 parameters waarvan
de effecten relatief good begrepen zijn en die on-line aangepast kunnen worden
als dat eventueel noodzakelijk is. Bij multi-variabele systemen gaat deze
eenvoud echter verloren. En zelfs wanneer men de mogelijke nadelen van
ontkoppeling wil accepteren, dan is er op zijn best een set van PID regel lussen
met drie parameters, die allemaal geregeld dienen te worden.

De linear quadratic optimal controller (LQOC) biedt de mogelijkheid voor betere
uitgangs performance, maar de afregeling hiervan moot meestal volledig off-line
gebeuren. Er is dus geen mogelijkheid om door de onderhoud technici aanpas
singen te laten verrichten met de betrekking tot de robuustheid. Dit is een groot
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nadeel. Verder worden de weegmatrices, die nodig zijn voor de performance
index, vaak gevonden door een trial en error methode aan de hand van simula-

- tieresultaten.

IMC biedt dezelfde performance mogelijk.heden als LQOC. In !MC zit zelfs de
mogelijkheid ingesloten voor optimale tijd delay compensatoren als een natuur
lijk gevolg van de ontwerp procedure. Maar het grootste voordeel wordt behaald
doordat de mogelijkheid bestaat om aan elke geregelde variabele een parameter
toe te kennen, die on-line geregeld kan worden. Dit ligt aan het feit dat het
effect van deze geregelde parameter ten opzichte van de performance en de
robuustheid zeer direct is.

3.1.3 De me structuur.

Beschouw de klassieke feedback structuur in fig. 3.1, waarbij het proces wordt
beschreven door de discrete overdrachtsfunctie G(z). Hierbij is G(z) gedefinieerd
als:

Z -~"gt1(z) Z-~ugI2(Z) Z -~"g1r(z)

G(z) ::: Z-1
Z -~"g21(Z) Z-~·g22(Z)

(3.1)

Iz -~"grl (z) Z-~wgrr(z)

en met set-point S(z) en versto
ringen d(z). (Als bij het proces
het aantal in- en uitgangen
ongelijk is, dan wordt de inverse
van het proces gegeven door
{(GTG)-IG) ). Als de overdracht
functie van het model wordt be-

Figuur 3.2 :De kl"lieke feedback .truetuur verandert in
schreven door GI'II(z) is het moge- de IMe .tructuur.

lijk om het ingangs signaal m(z) op te tellen bij het input signaal, en sf te trek
ken van het gemeten signaal y(z) zoals te zien is in fig. 3.2.

(3.2)

Dit leidt tot een heel ander schema. Als we het regel blok C(z) met model feed
back als onze nieuwe regelaar beschouwen, krijgen we de basis IMC structuur
zoals te zien is in figuur 3.3. Ret is dus mogelijk om elke conventionele regelaar
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om te zetten naar een IMC
structuur en het is mogelijk om
iedere IMC structuur om te
zetten naar de klassieke feed
back structuur. Als de twee
regel structuren equivalent zijn
wat is dan het voordeel van

Fipur 3.3 :De baau !Me recel etructuur.
IMC? In het algemeen is de
regelaar Gc(z) veel eenvoudiger te ontwerpen dan C(z). (zie paragraaf 3.2) De
IMC structuur geeft ook de mogelijkheid om robuustheid te gebruiken als een
ontwerp parameter op een expliciete manier. Dit is gedeeltelijk te danken aan
de speciale vorm van het feedback signaal d~z).

dfz) .. d(z) + Gc(z)[G(z) -Gm(z)] .8(z) (S.S)
1 +Gc(z)·[G(z)-G",(z)] 1 +Gc(Z).[G(z) -G",(z)]

Merk up daL voor net perfecte model, G(z)=Gm(z), het systeem effectief open loop
is, en dat de stabiliteit van y dus geen punt is. Als er echter verschillen tussen
het model en het proces bestaan, dan zal d,(z) informatie bevatten over deze
verschillen. Door d,(z) op de goode manier te manipuleren, kunnen we robuust
heid verkrijgen. Deze punten zuBen nader toegeligt worden in de volgende
paragrafen.

3.1.4 Enkele algemene aspecten van IMe.

Feedback regeling geeft de mogelijkheid om een goode uitgangs performance te
krijgen ondanks onbekendheden van het procesgedrag. Zijn echter alle versto
ringen meetbaar en is er een good model van het proces beschikbaar, dan is
feed-forward regeling de gewenste regel methode. Feed-forward regelaars zijn
gemakkelijk te ontwerpen, en stabiliteit is geen probleem zo lang het proces zelf
stabiel is. IMC maakt gebruik van deze simpele gegevens. Ret is eenvoudig in te
zien dat het feedback signaal d~z) in fig. 3.3, gegeven door

df-z) = d(z) +Gc(z)·[G(z)-G",(z)].s(z) (3.4)

gelijk aan nul is als er geen verstoringen op het systeem inwerken en als het
model het proces exact beschrijft. Kortom IMC wordt alleen een feedback
regelaar wanneer het noodzakelijk is. Meestal gedraagt de !MC regelaar zich als
een feed-forward regelaar en daardoor kan de IMC regelaar ook ontworpen
worden als een feed-forward regelaar. Uit figuur 3.3 kunnen de volgende
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overdracht functies berekend worden.

m(z) c· G.(z) .[s(z)-d(z)]
1 +G.(z).[G(z)-G..(z)]

y(z) c d(Z) + G<.z).G.(z) .[s(z) -d(z)]
1 +G.(z).[G(z) -G",(z)]

(3.5)

(3.6)

(3.7)

Deze zijn verkregen door standaard blok diagram manipulatie. Voor stabiliteit
is het noodzakelijk en voldoende dat de wortels van de volgende vergelijkingen
strikt binnen de eenheidscirkelliggen.

_1_ +[G(z) -G",(z)] c 0
G.(z)

1 G(z) -G",(z)
-=~~-:-+ cO
G(z).G.(z) G(z)

(3.8)

Met nader aan te geven aannamen kunnen nu de volgende algemene kenmer
ken van de IMC regelaar afgeleid worden.

Kenmerk 1: Bet duale stabiliteits criterium.

Als het model het proces exact beschrijft, G(z)=Gm(z), dan is stabiliteit van de
regelaar Gc(z) en stabiliteit van het proces voldoende om totale sYSteem stabili
teit te waarborgen.
Vergelijking 3.7 en 3.8 worden in dit geval beschreven door,

_1_ =0 en 1 c 0 (3.9)
G.(z) G(z).G.(z)

Dit betekent dat de polen van het proces en van de regelaar binnen de een
heidscirkel mooten liggen. Echter als men de klassieke feedback structuur
bekijkt dan wordt het ontwerp van de regelaar C(z) gecompliceerd door het feit
dat de wortels van
Det[I +G(z).C(z)] =0 (3.10)

gecontroleerd mooten worden op hun stabiliteits aspecten. Zelfs in het geval als
G(z) en C(z) stabiel zijn en het model exact door het proces beschreven wordt.
Als we nu de IMC regeiaar bekijken dan is in het geval van cen exact model,
stabiliteit van het proces en stabiliteit van de regelaar Gc(z) voldoende yoor
gesloten Ius stabiliteit. Wanneer we nu echter het stabiliteits criterium buiten
beschouwing laten dan staat de IMC ontwerp techniek toe dat de ontwerper zich
aileen concentreert op de robuustheid en de performance aspecten als zijnde de
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enige twee ontwerp criteria.

Een andere consequentie van de feed-forward structuur van de IMC regelaar is,
dat de stabiliteit niet wordt bemvlood door beperkingen (constraints) op de
input. Wanneer G(z)=G"lz) en Gc(z) stablel ztJn dan zullen begrenztngen van tngangen
van het proces het systeem nlet tTlstablel maken zolang de gelimiteerde tnput ook aan
het model toegevoegd wordt. Een laatste opmerking moot bier bij nog gemaakt
worden. In het geval dat G(z) open Ius instabiel is, zal eerst G(z) gestabiliseerd
mooten worden door conventionele feedback methoden, voordat de IMC ontwerp
techniek toegepast ken worden om het systeem te regelen.

Kenmerk 2. De perfecte regelaar.

Veronderstel dat de regelaar
1 (3.11)

Gc(z) =--
G",(z)

een gesloten Ius stabiele IMC loop geeft. Dan zal deze regelaar na verioop van
zijn insteltijd het set-point "foutloos" volgen ondanks de verstoring d(z) en de
model proces verscbillen. die er optreden. Wanneer regelaar 3.11 wordt ge
bruikt, zal overdrachtsfunctie 3.6 er als voIgt uitzien.

G(z).G-1(z) (312)
y(z) • d(z) + III • [s(z) - d(z)] '" s(z) •

I +G;,.l(z).G(z)-1

Hierbij moot weI opgemerkt worden dat kenmerk 2 voornamelijk van theoreti
sche aard is. Als het model ongelijk is aan het proces zal het gesloten Ius
systeem in het algemeen instabiel zijn door gebruik van deze regelaar. Oak is
Gm•

1(z) vaak niet te realiseren. Desondanks is de perfecte regelaar good te
gebruiken als een start punt in de regelaar ontwerp procedure, zoals later in
paragraaf 3.2 en volgende aangetoond zal worden. Hoowel perfecte regeling over
het hele frequentie gebied onmogelijk is, kan perfecte regeling weI bij "steady
state" bereikt worden. Bij de IMC structuur zal verder geen steady state offset
optreden als de regelaar ontworpen wordt via kenmerk 3.

Kenmerk 3. Geen steady state offset b(J de me regelaar.

Elke regelaar G.(z) die voldoot aan G.(l)=Gm•
l (l) en die een stabiele IMC Ius

geeft, geeft geen steady state offset. Hieruit blijkt de impliciet integrerende actie
van de !MC regelaar. Uit vergl. 3.6 kunnen we afleiden dat voor een een
heidsstap in s(z), de

lim yet) = G(l),G,;;l(l) .[ l-d(l)] +d(l) = 1 (3.13)
t_ 1 +G,;;l(l).[G(l) -G",(l)]

voor elke asymptotisch constante verstoring d.
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3.2 De me ontwerp procedure.

Kenmerk 2 gaf aan dat de regelaar G.(z)=Gm-
1(z) de beste output responsie die

mogelijk is, zal geven. Maar deze perfecte regelaar die het inverse proces gedrag
realiseert kan niet germplementeerd worden om de volgende redenen.

A Als Gm(z} tgdsvertTagfngen beztt. dan zal de fnverse hteroan voorspeUende
tennen bevaiten. wat tot gevolg heelt dat de regelaar ntet realtseerbaar is.

B. Nulpunten van overdracht matrix. ook wel transmtsste nulpunten van G(z} ge
n.oemd, die buiten de eenhetdscirkel liggen zullen een tnstabtele perjecte
regelaar tot gevolg hebben. Daardoor zal. beschreuen door 1cenmerk 1. het
algehele regelschema tnstabiel zUn als Gm(z)=G(2). StabQuett van de regelaar ts
~m van de etsen om de !Me regel structuur te kunnen toepassen.

C. Polen van GJz} dtcht bU (-l.OJ kunnen. ondanks dat deze stabiel zgn. grote
oscillattes ueroorzaken van de gecontroleerde vartabelen. Dit kan tot gevolg
hebben dat er ongewenste oscillattes in de uitgangen van het proces ontstaan.

D. Een systeem dat gebrutk maakt van de perfecte regelaar ts extreem gevoelig
voor modelfouten.

De systeem karakteristieken beschreven door (A) en (B) worden meestal
beschreven met de term "niet minimum rase" (NMF). Door de boven beschreven
ongewenste effecten bestaat de IMC ontwerp procedure uit 2 stappen. In stap 1
zuBen de niet minimum rase problemen aangepakt worden. Terwijl in stap 2
een oplossing gevonden wordt voor problemen (C) en (D).

3.2.1 De dynamische performance.

Veronderstel het gegeven model Gm(z). Kies nu een zogenaamde "inner-outer"
factorisering,
G",(z) =G.(z).G_(z) (3.14)

waarbij G.(z) de tijdsvertragingen en de nulpunten buiten de eenheidscirkel
(EC) bevat zodanig dat G.(z) een stabiele en realiseerbare inverse heert. In dit
geval gebruiken we
G.(z) • G.(z)-l (3.15)

a.ls de regelaar. Vertoont de uitgang van het proces door toepassing van deze
regelaar een erg oscillerend gedrag, dan zal een benaderde inverse gevonden
mooten worden voor de regelaar. Een systematische manier om deze benaderde
inverse te berekenen wordt gegeven door (Garcia en Morari, 1985b).

18



3.2.2 Robuustheid met betrekkinq tot model (outen.

(3.16)

F(z)

Fieuur 3.4 :Het !MC regel aebema met het filter in de
feedback loop gepl_tat.

F(z) kan ook gebruikt worden,
zie fig. 3.5 en 3.6, om de uit
gangs actie van de regelaar Fieuur 305 :Het !MC regel .ebema met bet f"uter in de

minder heftig te maken en am directe loop geplaatat.

de uitgang van het proces een ,...------------------...
d(z)

gladder verloop te geven.

Het is belangrijk om de IMC
antwerp techniek te zien als een
ontwerp methode waarbij de
gesloten Ius dynamica direct
gespecificeerd wordt door de
ontwerper. De gewenste' rege- F2(z)

laar is dan berekend volgens - 2

bepaalde specificaties en het be- Fieuur 3.6 :Het !MC regel .ehema met het filter in de
schikbare model. Uit fig. 3.5 en directe en de feedback loop.

vergl. 3.12 voIgt dat, als G(z)= Gm(z), G+(z).F(z) de gesloten Ius overdracht
matrix is.
y(z) '"' G.(z).FCz).[s(z) -d(z)] + d(z)

Als G(z)=Gm(z), dan geeft ken
merk 1 samen met verg. 3.15
aan dat het IMC schema stabiel
is. Bij model fouten kan de ro
buustheid verbeterd worden
door een filter F(z) te introduce
reno Dit filter kan op 2 plaatsen
in de standaard IMC structuur
geplaatst worden. Dit kan men
zien in fig. 3.4 en 3.5. Men kan
ook een combinatie maken van
fig. 3.4 en 3.5. Dit levert fig. 3.6
"'.." T.." .."....",,.,...a,,,f ~? d urn1"tH
"'j:'- ..... I:"--e."-- _._.- .. ----

aangetoond dat een diagonaal
eerste orde filter, robuustheid
kan garanderen voor een wille
keurig grote model fout.

IMC onthuld verder dat de keuze van de gesloten Ius overdracht matrix beperkt
wordt door de met minimum fase karakteristieken van het praces en door de
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robuustheids eisen. die gesteld worden. Tijdsvertragingen en nulpunten buiten
de EC zijn intrinsieke systeem eigenschappen die in een of andere vorm. G.(z).
in de -gesloten Ius respoIisie te voorschijri mooteD. komen. Wanneer we een zeer
hoge kwaliteits performance moeten hebben. dan moet F(z) gelijk zijn aan de
eenheidsmatrix I. Het is dan intuftief duidelijk dat deze keuze het systeem erg
gevoolig maakt. Het systeem kan nu vrij gemakkelijk instabiel worden voor
kleine model fouten. Kortom het filter F(z) is een dfrecte uftdrukkfng voor een
compromis tussen de robuusthefd en de perfonnance. Een toevoeging hierbij is
dat complete ontkoppeling verkregen kan worden door G.(z) en F(z) diagonaal te
kiezen. Zelfs wanneer dynamische interacties toegestaan zijn dan mooten G.(z)
en F(z) nog voldoon aan
G.(1) =1 en F(l) =1 (3.17)

om steady state offset te vermijden. Dit kan geconcludeerd worden uit kenmerk
3. dat als vergl. 3.17 waar is. er integrerende actie gemtroduceerd wordt
waardoor de eliminatie van offset gewaarborgd is zelfs in het geval dat er proces
en model verschiilen zijn.

3.2.3 Factorisatie van meerooudige tijdsvertragingen.

Dode tijden in de elementen van Gm(z) kunnen veroorzaakt worden door
vertragingen t.g.v transport in het proces of door "effedieve dode tijden". als
gevolg van benaderingen van hogere orde dynamica. Exacte compensatie van
dode tijden zou predictie noodzakelijk maken. Dit betekent dat de perfecte
regelaar vgl. 3.11 niet realiseerbaar zou zijn.

Voor een SISO systeem gm(z)=z{Hl)hm(z) is het mogelijk om een realiseerbare
regelaar te krijgen door g.(Z)=Z{Hl) te selecteren. Op dezelfde manier kunnen
we voor multi-variabele systemen met gelijke tijdsvertragingen
G.(z) =z-(t·1).1 waarbij 'tij='t. 'IrIij (3.18)

kiezen. Dit garandeert niet aileen realiseerbaarheid. maar is ook de "optimale"
G.(z) omdat deze vorm voor G.(z) de minst mogelijke tijdsvertraging in elke
uitgang van het proces geeft.. Dit voIgt automatisch uit vergl. 3.16. Zijn echter
de tijdsvertragingen 't;/s verschillend. dan is het niet duidelijk hoe G+(z)
gekozen dient te worden voor een optimale performance. Bijvoorbeeld G.(z) zou
als voIgt gekozen kunnen worden.

G.(z) =Z -(···1).1 (3 19)voor 't AI = maxij 't ij •

In dit geval wordt er een realiseerbare regelaar verkregen. Maar eike uitgang
van het proces krijgt hierdoor een tijdsvertragingen van t M+1. Deze is waar
schijnlijke Ianger dan strikt noodzakelijk. Het volgende theorema toont aan hoe
de "optimale" diagonale matrix G.(z) gekozen moet worden om minimale
tijdsvertragingen te krijgen voor elke uitgang van het proces.
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Theorema 1. Veronderstel dat Gm(z)=G(z) en dat G.(z) diagonaal en van de
vorm
G.(z) .. diag[z-<·i·ll •z -<·;·ll •...•z -<·;·ll] (3.20)

is. Laat de elementen van de inverse proces matrix G(Z)-l bestaan uit
z'<•• l.giJ{Z) (3.21)

waarbij gij(z) semi proper in z is. (lim&~_ [P(z)/q(z)]=eindig). Dan geeft
'tj III maxi ( max(O.'tij) ) voor j III l •.... r (3.22)

de minimale tijdsvertraging in de responsie die noodzakelijk is voor realiseer
baarheid van G.(Z)=G(Z)·l.G.(Z) .
Wanneer G.(z) diagonaal is, is er een gesloten Ius ontkoppelde responsie verkre
gen. Omdat G.(z) de gesloten Ius overdracht functie is. (zie vergl. 3.16) Het is
belangrijk om op de diagonaliteit van G.(z) te wijzen. Zoals door (Garcia et aI,
1985b) wordt aangetoond, is een diagonale factorisatie optimaal met betrekking
tot de minimale instellingstijd, als en alleen als de kolommen en de rijen van
G(z) zodanig gerangschikt kunnen worden dat de minimale tijds vertraging in
n,11,,,, ..;.: "'_ ~_ ~:__"_,,, .....1 ..... ,.. ••",,,,_l~,,,¥lIo'\" Tro ~.; .. _';",4- k",4- "..",••",1 ~'"'_ 1.. "'_ h"," __"""'....u."'" .a..a.J U}' \,A.\;oo ~U.6V.u.U.u..a. g,g YUV.&..Llrrrr.U.&..LI." .. ~fi3 u.,&,'" ........."'" ......""" 6"" Y u...& u.u..u. ~u.&'" 1;;1i;;U. ...,~"".a.~

performance verkregen worden door interacties in de gesloten Ius overdracht
functie toe te staan. Verder onthuld IMC de mogelijke nadelen van ontkoppeling
ten gevolge van tijdsvertragingen. IMC geeft. dus de ontwerper alle informatie
die nodig is om de juiste beslissingen te nemen inzake ontkoppeling. Voor het
geval dat tij=O, moot voor G.=z-l.I gekozen worden om een realiseerbare regelaar
te krijgen. Deze factorisatie is noodzakelijk om de onvermijdelijke sample tijd
vertragingen op te heffen.

3.2.4 Factorisatie van nulpunten buiten de eenheidscirkel.
Volgens kenmerk 1 moet de regelaar G. niet aIleen realiseerbaar maar ook
stabiel zijn. In het geval dat Gm·1(z) instabiel is kan Gm(z) gemakkelijk in 3
delen ontbonden worden. Namelijk:
G",(z) III G.1(Z).G.2(z).G.(z) (3.23)

G.1(z) wordt gekozen zodanig dat Gm-1(Z).G.1(z) realiseerbaar wordt. Vervolgens
wordt G.2(z) zodanig gekozen zodat Gm-l(z).G.l(Z).G.2(Z)=G:l(z) een stabiele
inverse oplevert.
Hoe wordt er nu een keuze voor G.iz) gemaakt. Als men de regelaar bekijkt
ziet men dat er natuurlijk geen invlood uitgeoofend mag worden op de verster
kings factor van de regelaar. Dit zou dan volgens kenmerk 3 offset veroorzaken
in de uitgangen van het proces. De logische methoden om een "instabiel nul
punt" stabiel te maken is door deze in het z domein naar het nulpunt toe te
spiegelen. Voor G.2(z) krijgt men nu de volgende factorisatie.
"instabiele" nulpunten op z =2 en z .. -3

~ .. z-2,actorLSatU? = -
1-2%

G (z) = (z-2)(z+3) 1
.2 (1-2%)(1+3z)

z+3en
1+3z
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Veronderstel nu dat alie 'tij's in vgI 3.1 nul zijn. Het doel is nu om een G'<z) te
krijgen die een stabiele inverse oplevert. Deze inverse kan dan als voIgt
berekend worden.

0-1(z) .. G-1(z).G (z).. adjG".(z) .G .G (3.24)
- '" • det[ G",(z)] .1 .2

Het is nu makkelijk te zien dat als Gm(z) stabiel is, de determinant van Gm(z)
alIe nulpunten buiten de EC ala factoren bezit. Het is dus logisch dat G+2(z)
zodanig gekozen moet worden, dat G+2(z) aIle "instabiele" nulpunten van Gm(z)
bevat, zodanig dat G:1(z) stabiel is. Het is duidelijk altijd mogelijk om G+(z)
diagonaal te maken, zodat vervolgens een ontkoppelde gesloten Ius responsie
verkregen wordt.

Hoewel zeer gebruikelijk vanuit het regel standpunt, geeft deze factorisatie voor
G+(z) niet altijd de beste factorisatie in termen van de 80m van de. squarred
errors. Om de verschillende stappen in voorgaande paragrafen duidelijk te
maken voIgt er nu een voorbeeld.
Voorbeeld 3.1:

, I z-2-1.3z-3 -z-1+0.66z-2 1

o +0,44z-1)~(1-0188z-1) 'l-z-2 +0',77z-3 Z-1 +O,~8Z-2 I
=--~---....;....,.~---.;~~--~---..;.....-.....;. ..

Z-4.( 1,01 -1,6522z -1 )
(1 +0,44z -1 )2.( 1-0,8& -J)2

.. 0+0,44z-1).0-0,88Z-J).1 z2-1,3z J -z3+0,66z21
0,01-1,6522z-J) -z2+0,77z J z3+0,8&2

Wil Gm-1(z) nu realiseerbaar en stabiel zijn dan moet voor G.1(z) en voor G.2(z)
de volgende waarden gekozen worden.

G =IZ-2 0 I en G 0,01-1,6522z-
1

) 11 °Il
.1 ° z-3 .2" O,Olz-J -1,6522)' °

Dit Ievert nu de volgende regelaar op.

G.(z) .. (-0,6052 +0,5326z-1).(1 +O,44z-J) I 1-1,3z-1
0-,6522z- 1)1-1 +0,77z-1

22
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1 +0,8&-1 I



(3.25)

3.2.5 Robuustheid door een eerste orde filter.

Ten gevolge van model- afrondings fouten zal de regelaar gegeven door vgl. 3.24
in het algemeen instabiel zijn. Door de introductie van 2 diagonale filters F1 en
F2, zie fig. 3.6 kan de robuustheid gegarandeerd worden. De overdracht van deze
filters wordt door de volgende vergelijking beschreven.

F1,2 • d ;-,J I-au ) b
~\ waar ij O~al,2<1

l-a1,2.z-1

(Garcia et aI. 1985a) tonen aan dat als de filter tijdconstante a l groot genoeg
gekozen wordt. robuustheid gegarandeerd wordt voor elke model fout die op
treedt tussen het proces en het model. Zij tonen aan dat als a l • robuustheid
garandeert. er een a l bestaat in het open interval al·~al<l waarvoor het
systeem gesloten Ius stabiel is. Dit is alleen mogelijk als voldaan is aan:

ref AJG(l).G~l(l)]} > 0 waarbij J=l..... totale aantal outputs (3.26)
'\ r A 1 : _ _ ,.,,J_I":_:,..,._.,J _7,. ,I,. ;. ,..a,."' ... ", __..,l" y,,. .. Ai
":;LrJo.J toO 6c.......~/.' ••~~. "'" ....'" ...'" J ~.e""."""u-wo' ~ 1V_'''.6 ..

Bovenstaande vergelijking geeft de hoofdreden waarom de IMe structuur zo
geschikt is voor regel doeleinden. Het geeft aan dat zolang de systeem en model
gain voldoon aan de vgl. 3.26 er een stabiel gesloten Ius systeem met offset vrije
performance verkregen k.an worden voor elke willekeurige modelfout. Dit kan
bereikt worden door het vergroten van ai'

Omdat fIlter F l een factor vormt van de gesloten Ius overdracht functie wordt
geiinpliceerd dat door vergroting van de filter tijdconstante a l de robuustheid
vergroot wordt. Hiervoor moot weI betaald worden met een afname van de
performance.

Door het introduceren van filter F2 kunnen we het feedback signaal <liz)
transformeren. Een belangrijk gevolg hiervan is het effect van filter F2 op
oscillaties in het feedback signaal. Deze oscillaties worden door dit filter
verminderd. Een belangrijk gevolg hiervan is dat hierdoor de uitgangen van het
systeem minder oscillaties vertonen. Met filter F2 kunnen we dus in mindere
mate de robuustheid vergroten. Het gevolg hiervan is dat de tijdconstante a l

kleiner gemaakt kan worden. Toopassing van filter F2 leidt dan tot een betere
performance bij dezelfde robuustheid. Doordat de functie van de filters en het
effect van de a l ,2 op robuustheid en performance erg doorzichtig is. zijn de a l ,2

ideaal voor on-line aanpassingen van de robuustheid en de performance door de
onderhouds technici.

Als er bij een bepaalde instelling van de filters instabiliteit en oscillaties gaan
optreden. betekent dit dat de huidige performance niet gehaald kan worden bij
de huidige model fouten. Het enige dat nu moot gebeuren is het vergroten van
de a l ,2 om opnieuw robuustheid (stabiliteit) te garanderen.

23



Als het systeem in de loop van de tijd aan veranderingen onder hevig is, zullen
<X1,2 periodiek vergroot moeten worden. Grote <X1,2 impliceren grote model fouten

- en kunnen dUB als een indicatoroptreden voor de proces operator, dat er een
nieuw model geldentificeerd dient te worden.

Verder is ook te zien dat als we de beperking van de filter structuur opheffen,
door het toelaten van off-diagonaal elementen en dus interacties tussen signalen
toestaan, een betere performance zal optreden bij een gelijkblijvende robuust
heid. Deze verbetering van de performance zal alleen optreden als de model
fouten gestructureerd zijn. Zijn deze echter ongestructureerd dan is een diago
naal filter optimaal.

Tengevolge van filter F 1 is het ook mogelijk om de uitgangs acties van de
regelaar minder hefiig te maken. Men kan dan het filter F 1 zien als een
bouwsteen dat een eerste orde referentie traject genereert. Dit is vooral van
belang bij overschakelingen van set-points. Stapvormige signalen worden dan
via een glad expentioneel verloop gevolgd. Met dit filter is het ook mogelijk om
een zodanige instelling te kiezen waardoor er geen uitgangs beperkingen van de
regelaar optreden.

Vaak zal het uitgangs signaal
van de regelaar voor het ~cc::o"er cftIlper procesproces geclipt worden door 7-;;: . L..-.__

een zogenaamde clipper (be

grenzer van de ingangs sig
nalen van het proces). Wordt
dit geclipte signaal niet aan
het model toegevoegd dan L-------QtI~lt!er~2JE_------~

kan er instabiliteit optreden. FiiUur S.7 ;Ret volledige !MC ngel .chema.

Er is nu niet voldaan aan de eis dat het model en het proces dezelfde stuursig
nalen moeten krijgen. Door het model en het proces te voeden met de signalen
uit een clipper die geplaatst is na de regelaar zal tengevolge van begrenzingen
van het stuursignaal geen instabiliteit optreden.

Als deze signalen lang geclipt worden, zal de regelaar verzadigings verschijnse
len krijgen. De tijd die de regelaar in verzadiging verblijft, is meestal ook weer
nodig om de regelaar uit verzadiging te krijgen. Het is daarom nodig om dit
begrensde signaal terug te koppelen naar de regelaar ter voorkoming van dode
tijden ten gevoige van verzadigings verschijnselen. Het nu uiteindelijk verkre
gen IMC schema wordt door fig. 3.7 schematisch weergegeven.
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3.3 Een theoretisch voorbeeld.

Met behulp van het proces en de regelaar, die gegeven worden in voorbeeld 3.1,
zullen alle relevante aspecten van de IMC regelaar doorlopen worden. Dit
proces, dat geen fysische betekenis heeR, is ontworpen omdat het enkele
interessante dynamische aspecten heeR. Deze aspecten zijn: 1. De uitgangen
van het proces hebben ongelijke tijdsvertragingen. 2. Het proces bevat een niet
minimum rase nulpunt.

.. ,r-------------· ----------------------
"10I-r-----------'f .....-...-------··

S ._--------------------•.....•....

olL-_.........._---L__...J...-_--'-__-:-:-_-:-:-:::-----=-"'::-_-=-=~--'1

o 20 40 60 80 100 120 140 160
Aanlal data punten van de eltcitatie. -,- • input 1, 2

Fieuur 3.8 :Ret ezeit.tie verloop van de eet·pointa.

De aspecten van de IMC regelaar zullen geanalyseerd worden met behulp van
de set-point instelling, die weergegeven wordt in fig. 3.8. In eerste instantie zal
het gedrag van fllter F1 op de uitgangs responsie bekeken worden. Omdat bij de
simulaties er van uit gegaan wordt dat er geen model fouten zijn, kunnen voor
de tijdconstante (X.1 en ~ de waarde 0 gekozen worden.
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en 2 voor ~.o.8 en aw-o.
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Fieuur 3.10 t--, •• uitSanS 1 en 2 voor ~-o en aw-o.•', '.' uitpq 1
en 2 voor ~.o.8 en aw.o.
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Door het vergroten van Q 1 is te zien dat filter 1 een eerste orde referentie traject
genereert. Verder kan men zien in fig 3.10 dat door het vergroten van de
tijdconstante Q 1 ~~het filter de l,liig@gs acties. van de regelaar verminderen.

30.---_-,---_-r-_ _r_-_r_-P....R~OC;=::ESO<....-_,__-___,__-_r_-_r_-__,,

._10l--..l...--...L---'--......L.---'-----L----'------J'---.L----.J I
o W ~ ~ ~ 100 lW ~ 100 1~

Totaal wuaI data pUl'nen

FilUur 3.11: -', -~. uitpnlf 1 en 2 voor lX:I.o en CXs.o. -,- • uitpnlf 1
en 2 voor lItaO.s en CXs.o. De relfel acti.. worden belfl'ensd tu..en " en -8.

In fig. 3.11 ziet men dat voor Q1=0 het proces duidelijk aan performance inboet
ten gevolge van het vastlopen van de regelaar uitgang. Tegelijkertijd ziet men in
fig. 3.12 dat ten gevolge van deze beperkingen de regel acties van de regelaar
heftiger worden. Door middel van het vergroten van tijdconstante Q 1 van filter 1
tot bijvoorbeeld 0.8 kan men de regel acties zodanig bemvloeden zodat er maar
een maal begrenzing van de regel acties optreedt. Dit is te zien in fig. 3.12 voor
regel uitgang 1 bij sample nummer 87.

I 'U:=:.- ipOLLER:_ ' ..... "::~ll
t ,: ;/'·:..,..:;:··t,,;.'~:!1 ..;\- ... .•. .•

t :\~.~I_'...-.";·'-.';_.~"': ..''' ..~.....;;~;.;;.,...··.f;t.!'"· ~"!-.:.+•.:r-.., ..',.~

-10 L-_-'-_---'--_--'-_-'-_---'-_------'-_-----'-_---'-=--~~---'
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Totaal aantaJ data punten

FilfUur 3.12 : -, .~. uitpng 1 en 2 voor lIt-O en CXs.o. -, • - uitpnlf 1
en 2 voor lIt.o.s en CXsaO. De relfel actiea worden beperkt tunen" en -8.

Doordat de regelaar uitgang minder vaak begrensd wordt zal in dit geval de
proces uitgang sneller het set-point volgen. Dit blijkt duidelijk uit fig. 3.11. Hier
blijkt proces uitgang 1 niet genoeg tijd te hebben (rie sample nummer 70-90) om
het set-point te volgen. Door middel van het referentie traject (~= 0.8) blijkt
proces uitgang 1 het set-point weI te bereiken. Door de begrensde regelaar
uitgang op een heuristische manier terug te schakelen zal de regelaar altijd
proberen om op de snelst mogelijk manier het set-point te volgen. De regelaar
probeert dit dan door middel van maximale uitsturing. Doordat voor dit proces
regelaar uitgang 1 bij overschakeling van set-point 10 naar set-point 25 een dip
geeii, is het in dit geval voor de regelaar onmogelijk om snel het set-point te
volgen aangezien de regel begrenzing van 4 een grate invloed heeft op proces
set-point 1. Bij uitgang 2 van het proces blijkt proces uitgang 2 voor Q1=0 inder
daad sneller naar zijn set-point waarde te gaan als voor Q 1=0,8. Dus begrenzing
van de regel acties heeft effect op de uitgangen van het proces die sterke regel

26



acties nodig hebben.i-------------------------,
20

l!lt 10

..... ··t········ .. ~ . ;. . ~ .

·10

(3.27)

-10 l-_...L..-_....L-_---'-_---'-__-'--_....L...-_--->-_----'-_-''--_~I
o W ~ ~ W 100 lW ~ 1~ 1~

Totaal aanlal data plDlten
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1 en 2 voor rMpectlevelijk ~ooO.3 en a,-o.s

In fig. 3.13 en fig. 3.14 ziet men respectievelijk de uitgangen van het proces en
de regelaar als er model fouten zijn.
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1 en 2 voor a,ooO.s en a,ooO.3.

Het werkelijke proces wordt nu beschreven door het volgende overdracht
functie.

1 IZ .2 +0 Sz -s Z -2 - 0 6z -s I
G(z) = ."

(l+O,4Z-1).(l-O,SZ-1) z...1-0,7z ....c z-s_l,2z....c

In dit geval is het proces niet meer gelijk aan het model. Ten eerste liggen de
nulpunten en de polen van het model en het proces niet meer op elkaar. Ten
tweede verschillen de tijdsvertragingen van het proces en het model. Men zal
dus een <Xl groter als 0 dienen te kiezen om stabiliteit te krijgen. Als men ~
niet wil gebruiken voor robuustheid dan client <Xl op zijn minst 0.3 te moeten
zijn voor deze model fouten. Deze waarde voor <Xl is gevonden door een trial en
error methode. Deze waarde kan ook berekend worden door de polen en nulpun
ten voor het gesloten Ius systeem te bereken voor ~=O. Voor elke <Xl die groter
is als 0.3 is het systeem stabiel. (zie paragraaf 3.2.4) Bij deze configuratie
treden echter grote oscillaties op in de uitgang van de regelaar en het proces.
Door in dit geval lX:z ongelijk aan 0 te kiezen, (~=0.3) zal de robuustheid
vergroot en de performance verbeterd worden. Dit blijkt duidelijk uit fig. 3.13 en
3.14. De regelaar geeft nauwelijks nog enige regel actie, als we de stap respon
sie bij set-point veranderingen buiten beschouwing laten. De output van het
proces vertoont geen oscillaties meer en geeft onder andere off-set vrije set-point
tracking.
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4 De Dynamic matrix controller.

4.1 Inleiding. -

De Dynamic matrix controller kortweg DMC genoemd, is een regel methode die
het eerst beschreven is door Richalet. (Cutler et aI, 1980) beschrijven het
DMC algoritme en geven verder enige toepassingen van deze regelaar. De DMC
regelaar wordt met veel succes toegepast in de petrochemische proces industrie.
Door sommige onderzoekers wordt deze DMC regelaar ook weI IDCOM regelaar
genoemd. Parallel aan de ontwikkeling van de DMC regelaar werd dezelfde
regelaar ontworpen door het research lab van shell. Door hen wordt de DMC
regelaar met de naam SMOC regelaar aangeduid. Toepassingen van deze
regelaar worden beschreven door o.a. (Lebourgeois, 1980), (Prett et aI, 1980)
en (Engrand, 1980).
Het DMC aIgoritme is ontwikkeld vanuit de wens om de proces dynamica weer
te geven door een set van numerieke coefficienten. Deze numerieke presentatie,
in samenwerking met een least square methode, die de integraal van de fout
tijdcurve minimaliseert, maakt het mogelijk om complexe regel problemen op te
lossen met behulp van een digitale computer, die voorheen door traditionele PID
regel concepten niet oplosbaar waren. Een ander belangrijk punt wordt verkre
gen door het feit dat de proces dynamica in de ontwerp methode verwerkt zit.
Hierdoor is het ook mogelijk om bewust te blijven van de tijdsvertragingen van
het proces en van ongewenst dynamische gedrag van het systeem.

4.1.1 Enkele algemene aspecten van de DMC regelaar.

w

TOEKOMSTVERLEDEN

y

De DMC regelaar is eigenlijk
een van de vele predictive rege
laars die de afgelopen 15 jaar
ontwikkeld zijn. Predictive con
trol is een discrete regel tech
niek die gebruikt kan worden
om de uitgang van de regelaar
te berekenen als aangenomen
wordt dat er een model van het
proces beschikbaar is. Hoe deze
predictive regelaars functione-
ren kan men zien in fig. 4.1 voor FiJrUur 4.1 :Bet predictive controller concept.

een SISO systeem. In fig. 4.1 is t=k de huidige tijd, Y(k), w(k) en y(k) respectie
velijk de proces uitgang, de gewenste proces uitgang en de voorspelde proces
uitgang. In de rest van hoofdstuk 4 worden aIleen nog maar Multi-input Multi
output systemen behandelt.
Onder bepaalde voorwaarde is de predictive DMC regelaar gelijkwaardig aan de
IMC regelaar die behandeld is in hoofdstuk 3. (rie Garcia et aI, 1985b).
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Volgens (Soeterboek, 1990) en (Clarke et ai, 1987a,b) kunnen alle predictive
regelaars samengevat worden in de Unified Predictive Controller (UPC). De
regelwet die bij deze UPC hoort kan dan als voIgt samengevat worden.

H, H, Q
J= E [P.j(k+i)-R.w(k+i)]2 + p.E [_".u(k+i-l)]2 (4.1)

j.H. j.l Qd

Waarbij de volgende beperkingen optreden.
N.06.u(k+i-l) =0 voor ISHc<iSH, (4.2)

Door (Soeterboek, 1990) en (Clarke et aI, 1987a,b) wordt de regelwet die
hoort bij de UPC regelaar, afgeleid voor SISO systemen. Hierbij wordt getracht
het criterium J te minimaliseren voor de uitgangs acties van de regelaar.
In vgl. 4.1 en 4.2 is P de weegfunctie voor de geschatte uitgangssignalen, R is
de weegfunctie voor de set-points, Qn en ~ geven een weegfunctie voor de
regelaar uitgangssignalen, N en ~ geven de beperkingen aan van de regel
signalen. ~ is de predictie horizon. Deze wordt gegeven door de lengte van de
impuls responsie, die het proces beschrijft. He is de regel horizon. Deze regel
horizon geeft een maat voor het aanta! stappen dat de uitgangssignalen van de
regelaar in de toekomst mogen varieren. He is altijd kleiner dan ~o H., is de
minimale kosten horizon. De lengte van deze kosten horizon wordt gegeven door
de kortst mogelijke vertragingen tussen een van de ingangen en een van de
uitgangen van het proces. Voor de DMC regelaar zijn deze waarden als voIgt:

Tabel 1: Criteria parameters die van de UPC de DMC regelaar maken.

IUPC [ij H"

~
Q.s

Id+1 1DMC MIl 1 1 ..J 0
.0 .,WaarblJ 0 gedefimeerd 18 also Cl =l-z

In bovenstaande tabel wordt de minimale kosten horizon aangegeven door d+1.
Dit is simpel in te zien, aangezien in dit geval u(k) tot en met u(k+N-l) geen
invloed hebben op de uitgangen y(k+1) tot en met y(k+d) en dus ook geen
invloed hebben op bet optimalisatie probleem. De regelwet die bij DMC
regelaar toegepast wordt, wordt gegeven door de volgende 2 vergelijkingen.

N N4

J = E [y(k+i) - W(k+i)]2 +p.E [O.u(k+i-l)]2 (4.3)
j.d.l i-I

Hierbij treden de volgende beperkingen op.
O.u(k +i-l) =0 uoor 1sMds.N (4.4)

Voordat we nu het DMC algoritme kunnen gaan berekenen mooten we eerst nog
een modeIkeuze maken. Als we weer van de UPC uitgaan dan beschrijft
(Soeterboek, 1990) een model met de volgende algemene uitdrukking.

j(k +i) s Gi4U(k+i -d -1) +FiY(k)+Hj4u(k -1) + KjA [y(k) - y(k)] (4.5)
T

In voorgaande uitdrukking geeft d de tijdsvertraging tussen de ingangssignalen
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en de uitgangssignalen van het proces aan. F j beschrijft het effect van verleden
uitgangen van het proces op de nieuwe uitgang van het proces.

De DMC regelaar. die -door- (SoeteFboek. 1990) beschreven -wordt.- gebruikt een
finite impuls responsie (FIR) van de lengte N. De DMC regelaar die door
(Cutler et aI. 1980) beschreven wordt gebruikt een finite step response. In de
komende paragrafen wordt het DMC algoritme dat beschreven wordt door
(Soeterboek. 1990) verder uitgewerkt. Door de beschrijving van het proces met
behulp van een Fffi. kan bet algemene model erg vereenvoudigd worden. Voor
het model behorende bij de DMC regelaar hebOOn F i en (~.Atr) de volgende
waarden: F,=O en (~.Atr)=1. De beschrijving van dit vereenvoudigde model is nu
als voIgt.
j(k+i+d) -Gju(k+i-I) +Hiu(k-I) + [y(k) -j(k)] (4.6)

In dit model beschrijft de matrix Gj • de uitgangs responsie van het proces
tengevolge van toekomstige ingangs signalen. de matrix Hi beschrijft de uit
gangs responsie tengevolge van bekende ingangs signalen. Aangezien we bij de
Dynamic Matrix regelaar (DMC) zoals de naam al impliceert met matrices
werken. kunnen we het beste alle relevante fOrJilules met behulp van matrices
beschrijven.
Dit levert ons de volgende vergelijkingen op.
1 .. ru + C!>B + k (4.7)

(4.8)

In deze fonnwes zijn de volgende vectoren
1 .. [,9 T(k+d+l) .....yT(k+N>]T u = [uT(k), ... ,uT(k+N-d-l)]T
... [uT(k-I) • ... •uT(k-N+d)]T W .. [wT(k+d), ... ,wT(k+N)]T
u' .. [u·T(k), ....u·T(k+N-d-l]T k .. [kT(k) •...• kT(k+n-d)]T

u· • Ou(k) en k(k) =y(k) -y(k)

gedefinieerd. waarbij. 9. w en k vectoren zijn met de lengte No. No geeft het
aantal uitgangs variabelen van het proces aan. u', u en s zijn vectoren met de
lengte Nj • N j geeft het aantal ingangs variabelen van het proces aan. De
matrices van vgI. 4.7 zijn gedefinieerd als:

0 0
g1 82 8N-d-2 8N-d-1

go
g2 83 gN-d-1 0

g1 go 0r. en C!> •

gN-d-1 0 0 0
gN-d-l gN-d-2 go

0 n n "v v v

Als we nu de vector ii
u = [u T(k) .....u T(k+M_l)]T (4.9)

introduceren. dan is te zien dat deze alleen de elementen van de uitgangs
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signalen van de regelaar bevat, die daadwerkelijk berekend mooten worden. De
andere elementen over de totale predictie horizon mooten voldoon aan vgI. 4.4.
Nu alle parameters, die van belang zijn voor de DMC regelaar vermeld zijn, is
het mogelijk om het regel algoritme van de DMC regelaar te formuleren. Bierbij
moot in vgI. 4.8 J geminimaliseerd worden met betrekking tot ii. nit geeft dan
het volgende minimalisatie criterium.

fJJ 0:: 2 fJ,9 (9 -w) + .,n fJu· u· (4.10)
fJu fJu ~ fJu

Om uiteindelijk de gewenste uitgang van de regelaar en de bijbehorende sturing
ii te krijgen, moot men dit minimalisatie criterium gelijk san 0 stellen.

4.2 Bet regel algoritme van de DMC regelaar.

Met de gegevens in paragraaf 4.1 kunnen we nu het DMC regel algoritme
afleiden. De eerste stap die hiervoor nodig is, is het berekenen van de gradient
van ., ten opzichte van ii. Om deze gradient te kunnen bepalen, is vereist dat de
relatie tussen u· en ii ~kend is.
Stap 1 :De relatfe tussen u· en Ii.
Voordat de relatie tussen u· en u bepaald kan worden, moot eerst de relatie
tussen u en ii bepaald worden. Dit gebeurt door het oplossen van u(k+M),... ,
u(k+N-d-1) uit vgI. 4.4. Dit geeft als oplossing:
u(k+i-l) • uCK+M-l) voor lsM<isN-d (4.11)

Vergelijking 4.11 in matrix notatie geschreven geeft het volgende resultaat.
u =M.u (4.12)

Bierbij is M van de varm:

1 0 0 0

0 1 0 0

1

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 1 0
M 0:

1

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

o 0 o 0 1

Bet bovenste gedeelte van deze matrix bestaat uit een (M.Nj)*(M.N j ) identiteits
matrix. Bet onderste gedeelte van de matrix bestaat uit een nul matrix met de
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(4.16)

(4.18)

afmetingen Nj.(N-M-d)*(M-l).Nj en uit (N-M-d) identiteits matrices met de
afmetingen Nj*Nj. Om de relatie tussen u· en ii te kunnen bepalen is nu alleen

_ nog de relatie tussen u en u· nodig, Voor deze relatie geldt:
u "(k+i-1) ~ O.u(k+i-1) voor 1sisN-d (4.13)

Het scheiden van toekomstige en bekende (verleden) elementen, geeft nu,
o • a. +q -4.0/ (4.14)

zoals is bewezen door (Soeterboek, 1990). Daarbij hebben a. en ~ voor de DMC
regelaar de volgende waarden: 0..=1 en OJ=-1. Met gebruik van vgI. 4.14 levert
dit de volgende relatie tussen u· en u.
u "(k+i-1) • a/.u(k+i-1) +0/.u(k-1) (4.15)

In matrix notatie krijgt men hiervoor de volgende vorm.
u" ~ a.u +O.U waarbij u -[uCk _1)T]T

met matrices:

-1 0

1 0 0 0 -1

0 1 0 0 0 -1

a = 1 en 0= -1 0

0 0 1 0

0 0 0 1

r~
",

~~ I
Hierbij is ex een (N-d).Nj*(N-d).Nj identiteits matrix en 0 bestaat uit (N-d)
negatieve identiteits matrices met de afmetingen NtNj. Samengevat wordt de
relatie tussen u· en ii beschreven door de volgende matrix notatie.
u" ., aM.ii+O.a (4.17)

De partiele afgeleide van u· met betrekking tot ii wordt nu:

ou" = MT.a T
ou

Stop 2 :De relat{e tussen y en Ii.

De partiele afgeleide van , met betrekking tot ii kan berekend worden door in
vgI. 4.7, vgI. 4.12 in te vullen. Dit geeft

ell de partiele afgeieide van y met betrekking tot ii wordt dan gegeven door de
volgende vergelijking.

oy = M"rT (4.20)
oil
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Met de gegevens berekend in stap 1 en stap 2 is het nu mogelijk om het DMC
regel algoritme te berekenen. Dit regel algoritme wordt verkregen door vgI. 4.7,
4.12, 4.17, 4.18 en vgI. 4.19 in vgI. 4.10 in te vullen. Dit geeft dan voor gradient
4.10 de volgende vergelijking.

:~ .2MT(rTr +p.aTo.)Mu +2MT[rT(C1>B +k -w) +p.Oii] (4.21)

Hierbij wordt de Hessian H gegeven door:
H .2MT(rTr+p.a"a)M (4.22)

Hierbij moot opgemerkt worden dat de Hessian onafuankelijk van U is en
positief definiet is. (eis: ~O). Hieruit voIgt dat een globaal minimum verkregen
wordt, door de gradient van J met betrekking tot U, gelijk aan 0 te stellen en op
te lossen voor U. Echter alleen de uitgangen u(k) zijn nodig om het proces te
besturen. Hierdoor kunnen we de oplossing voor ii vermenigvuldigen met de
volgende matrix.

I~
0 0

01
0

~I1 (\ (\ (\

B= 1 (4.23)

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

Dit geeft uiteindelijk de volgende regelwet voor de DMC regelaar.

u(k) =B.[MT( rTr + p.aTa)M ]-l.MT.[ rT(W-c])B-k)-p.Ou ] (4.24)

Met behulp van de volgende notatie wordt deze regelwet in een simulatie
pakket voor een DMC configuratie beschreven. (zie fig. 4.2)
u(k) = dynl'(w-k)-dyn2.B-dyns'u (4.25)

In deze notatie zijn de volgende matrices gebruikt.

dyno =B. [MT( rTr + p.aTa)M ]-l.MT

dyn} = dyno.rT

dyn2 = dyno' r T .C1>
dyns = dyno.p.O

Een laatste opmerking moot nog bij deze regelwet gemaakt worden. De matrix
die gemverteerd moot worden in vgI. 4.24 bestaat uit (M.Nj)*(M.Nj) rijen en
kolommen. Om computer tijd te besparen, is het vanuit numerieke redenen
gewenst om de regel horizon M zo klein mogelijk te houden. Echter in de
praktijk zal de berekening van de regelwet off-line gebeuren, aangezien deze
berekening meestal te veeI tijd in beslag neemt om tijdens de besturing van het
proces on-line te laten gebeuren. Gebeurt de berekening van de regelwet off-line
dan zullen on-line aIleen 3 vermenigvuldigingen tussen matrices en vectoren
optreden. Bet aanta! bewerkingen dat hierbij optreedt is dan lineair afbankelijk
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van de afmetingen van de matrices. Het totaal aantal bewerkingen dat hierbij
optreedt is Nj.(No+N).(N-d) vermenigvuldigingen en N j .(No+Nj).(N-d)-3N j

9Ptellingen c_q. aftrekkingen.

4.3 Bet referentie tra;ect en een robuustheid analuse.

Bij het besturen van industriEHe processen komt het nog al eens voor dat men
plotseling van het ene stabiele set-point naar het andere stabiele set-point moot
overschakelen. Het komt ook voor dat een proces plotseling een noodstop moot
maken en daardoor gecontroleerd stilgelegd dient te worden. Deze veranderin
gen zijn dus niet van te voren bekend en kunnen dus ook niet in het verwachte
traject opgenomen worden. Dit plotseling veranderen van een voorgeschreven
traject leidt meestal tot zeer grote oscillaties van de stuursignalen. Het kan
zelfs instabiliteit opleveren. Het is dus noodzakelijk dat overschakelingen soopel
verlopen, dit wi! zeggen dat er niet te grate set-point veranderingen mogen
optreden. Dit probleem wordt meestal op een heuristische manier opgelost. Dit
gebeurt met behulp van een eerste orde laag doorlaat filter met filter coefficient
a. Men krijgt dan de volgende formule voor het gewenste traject met de lengte
(N-d).

FOR {= 1 TO (N-d)
FOR)=I TONI

reLsig(f,k+U ={l-a)·setpoint(j,kJ + a -reJU,k+i-ll;
END

END

In bovenstaande procedure geeft
i het tijd moment, en j geeft het Iet·polnl

ingangs nummer van het proces
aan. Door de gewenste proces
uitgang w gelijk te stellen aan
het referentie signaal zal de
DMC regelaar proberen om de
set-point verandering soopel te
volgen. Het nu verkregen DMC Fipur 4.2 :De DMC reeel confipratie.

regelschema wordt weergegeven
door fig 4.2.

Bij de IMC regelaar is te zien dat de robuustheid en de performance direct on
line in te stellen is. Dit gebeurt door de parameters van de 2 filters te varieren
tussen 0 en 1. Bij de DMC regelaar is dit een stuk mooilijker. On-line kan men
aIleen het referentie traject instellen. Dit garandeert echter geen robuustheid.
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De robuustheid van de DMC regelaar wordt ingesteld door de ontwerp parame
ters M en 6. Hierbij is aangenomen dat de lengte van de FIR vast ligt. Is deze
lengte zelf in te stellen dan geeft een grotere lengte meestal een betere robuust
heid. Wordt een variabele lengte van de FIR evenwel buiten beschouwing
gelaten dan heeR men 2 vrijheidsgraden om een betere robuustheid verkrijgen
voor model fouten.

Keuze 1. Verandering van de regel horizon M.
Wi! men een grotere robuustheid voor model fouten dan moot de regel horizon
M kleiner gemaakt worden. M heeR als minimum 1 en als maximum N-d. Dit is
in te zien door het feit dat als de ingangs variabelen van het proces minder
vaak mogen varieren, dan mooten de uitgangs waarden van de regelaar minder
varieren. Er is dus minder regel actie. Als de input variabelen (M=1) 1 keer
mogen varieren dan zal de input over het hele traject van k=1 tot k=N-d
constant zijn. Dit betekent dat aIle elementen van de FIR even zwaar meetellen.

De verandering van de straf op de input variabelen 6 is kwantitatief mooilijker
in te schatten. 6 heeft als minimum 0 en als theoretisch maximum 00. Echter
met enige regeltechnische kennis ziet men dat als .8 vergroot wordt, er een
stabiel regel algoritme verkregen wordt voor met minimum fase systemen.
Verder zal voor grotere 6 de regel actie verminderen. Dit betekent dat verande
ringen minder snel gevolgd zullen worden wat expliciet een grotere robuustheid
betekent.

De ernge keuze die men van te voren moot maken, is gelegen in de keuzes voor
M en 6. De keuzes voor M en 6 mooten een goode robuustheid garanderen. In
paragraaf 4.4 wordt aangegeven hoe. de variabelen M en 6 gekozen dienen te
worden. Verder moot door de instelling van de variabelen een zo good mogelijke
performance bereikt worden.

Een laatste aspect moot nog
opgemerkt worden bij de DMC • point

regelaar. Zoals ook bij de IMC
regelaar het geval is, kan het
uitgangssignaal van de rege
laar begrenst worden door be
grenzingen op het ingangs
signaal van het proces. Men
moot dus ook bij het DMC
schema de regelaar laten we- Fieuur 4.3 :Bet eeUnplementeerde DMC reeel.chema.

ten of het signaal begrensd wo-
rdt. Een good altematief hiervoor is mogelijk "constraint handling". Het
gelmplementeerde DMC schema wordt nu weergegeven door fig. 4.3.
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4.4 Een simulatie voorbeeld.

Met behulp van het procesbeschreven in voorbeeld 3.1 zullen alle relevante
aspecten van de DMC regelaar doorlopen worden. Het model wordt beschreven
met behulp van een impuls responsie. (N=15) De proces uitgang wordt geanaly
seerd met behulp van de set-point instelling weergegeven in fig 3.8. In fig. 4.4
tot en met fig. 4.9 is het model gelijk gesteld aan het proces.

30,----r----.--..........-___.---'~~~"'"T"""-___._-____._-___.-___,
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Fil(Uur 4.4 : ...• ._. uitlfanlf 1 en 2 voor a-O. -." uitpnlf 1 en 2
voor 0.-0.8. eN.lIS. M.IO. 6.1) •

Er zijn in dit geval geen model fouten. Toch kunnen we £ met gelijk aan 0 kie
zen. Dit zal dan een instabiel systeem geven door het feit dat we te maken
hebben met met minimum fase nulpunten. De inverse hiervan geeft een
instabiele pool. Door middel van simulaties blijkt dat door de keuze £=1 een
stabiele regelaar verkregen wordt. In eerste instantie zal nu het gedrag van het
referentie traject, op de uitgangs responsie geanalyseerd worden.

CONTROLLER

Totaal aantal data punten

Fil(Uur 4.5 : '-. ._. uitgang 1 en 2 voor a-O. -. • • uitganlf 1 en 2
voor 0.-0.8. eN.15. M.I0. 6.1)

Door het vergroten van a is te zien in fig. 4.5 dat door de generatie van een eer·
ste orde referentie traject de regel acties van de regelaar verminderen. Dit is
good te zien bij sample nummer 18 en 70. Het nadeel van het vergroten van a
bestaat uit het feit dat de performance van het proces afneemt. (zie fig. 4.4)

Echter als de regelaar begrensd zal worden door de clipper, dan zal 80ms voor
een bepaalde a, waarbij geen begrenzingen optreden, de uitgangs responsie van
het proces sneller zijn als voor een kleinere a waarbij weI beperkingen optreden.
Er zal dan in dit geval een verbetering van de performance optreden.
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Voor dit proces hooft ex met aangepast te worden aangezien de regelaar genoog
actie kan geven om het proces snel naar zijn set-point toe te brengen. Dit is te
zien in fig. 4.6 en 4.7. In het geval dat begrenzing van de uitgang van de rege·
Iaar weI vermindering van de performance geeft, dient men er voor te zorgen
dat met de on-line instelbare ex de uitgang van de regelaar niet begrensd wordt
om een optimale proces uitgangs responsie te krijgen.

30
PROCES
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20 - \l
!I ,- ••-.;~~~JV.;.~.......~~UA.Y'."..,..

&. 10 - ~ . t-.r'.......,~.i 0
:; it: ". '0'- •
0 ."-;!~'~"'''i~':''
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0 20 ~ 60 80 100 120 1~ 160 180

Totaal aanta! da1a punten

Fieuur 4.8 ~, •• wtpnl( I en 2 voor M.IO. _.•••• Ultpl1C I en 2 voor
M.I. (N.1S. 11-1. a-o.1)

In fig. 4.8 ziet men dat voor M=l het proces duidelijk aan performance inboet.
Hierbij nemen de regel acties duidelijk sf voor een kleinere M. Als men fig.4.4
tot en met 4.9 bekijkt dan ziet men dat ex en M hetzelfde effect hebben op de
responsie van de proces uitgang. Wil men minder regel actie dan moot men in
eerste instantie de on-line instelbare parameter ex gebruiken.
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13 is de laatste variabele die we kunnen analyseren voor het perfecte model. Uit
fig. 4.10 en 4.11 blijkt dat als men 13 groter maakt, het systeem trager wordt,
dus aan performance inboet. De regelaar toont hierbij tegelijkertijd minder regel
actie. Als men de DMC regelaar bekijkt voor het perfecte model dan blijkt dat
de verschillende variabelen bij verandering vaak hetzelfde gedrag op de proces
uitgang te hebben. Dit is echter niet het geval als er model fouten zijn. Bij de
volgende figuren wordt het proces beschreven door vgl. 3.27.
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Met behulp van simulaties blijkt dat het systeem voor 8=3 stabiel is. Hieruit
blijkt dat door een geringe vergroting van 8 een stabiel systeem verkregen is.
Probeert men door middel van variatie in a (N=15, N=10, 8=1) een stabiel sys
teem te krijgen dan is dit niet mogelijk. Het zelfde kan men opmerken bij
variatie in M (N=15, 8=1, a=.1). Hierbij is soms weI een stabiel regelaar
....... ",.,""1;;'\, ..""'" M-1 TTa fitT .d A hl;;lr+ tl ...+ h;.....'nn......... O"1"nt.. nnnfr.."';nO" van tl..--b-&-.J- • __.....-_. - .. v -b -._. _ ••., ..... -_ ... --- ._-- --- D---- -r-------D .- --
performance noodzakelijk is. Dit is dus geen goode keuze.

Kort samengevat kan het volgende geconcludeerd worden met betrekking tot de
performance en de robuustheid. De robuustheid wordt voornamelijk bepaald
door 8, terwijl de performance door aIle 3 de variabelen M, 8 en a bemvlood kan
worden. De instelling van de DMC regelaar moot dan ook volgens de volgende
drie stappen gekozen te worden.

1. E dient zodanig gekozen te worden dat de DMC regelaar een goode ro
buustheid kan garanderen. Voor zekerheid kan men een regelwet achter
de hand houden met een grotere E, aangezien de regelwet niet on-line
berekend kan worden.

2. M kan in feite wilIekeurig gekozen worden aangezien het mogelijk is om
met a het zelfde effect te bereiken. Wil men echter een rustige regelaar
specificeren dan moot M van te voren gespecificeerd worden aangezien M
deel uitmaakt van de regelwet.

3. Voor a moot men een zodanige keuze maken dat er niet te veel beperkin
gen van de uitgang van de regelaar optreden, aangezien dit een aanzienlij
ke vermindering van de performance kan betekenen. Deze afname van
performance is grotendeels afhankelijk van het proces dat bestuurd dient
te worden. Men moot dus oppassen dat als vergroting van a niet noodzake
lijk is, dit ook niet gebeurt in verband met mogelijke performance afname.
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5 De-Model Algoritmic Controller.

5.1 Inleiding.

De Model Algoritmic Controller kortweg MAC genoemd is een regel methode die
in de zestiger jaren ontwikkeld is. Het regel algoritme werd toentertijd aange
duid met de naam Predictive Heuristic Control. Uit de verandering van naam
kan men concluderen dat het regelschema in de loop der tijd aan veranderingen
onderhevig is geweest.

Een goode beschrijving van dit
oorspronkelijke MAC regel algo
ritme wordt gegeven door (Meh
ra et al, 1980) en door (Richa-
let, 1980). Het regelschema dat
hierbij ontstond, wordt weergege- ;----::-':"""":';--:-__----:~:_::_~':_:::"'-_:___:_----1
ven in fig. 5.1. In dit figuur Fisuur U :Het oonpronkelijke MAC reeel .chema.

wordt het proces beschreven door H(z) en de MAC regelaar wordt beschreven
door 1/{(z-1).H-(z)}.

Echter dit regelschema lijdt aan een aantal gebreken. Ten eerste: Voor met
minimum fase systemen is de regelaar instabiel. Ten tweede: Is het systeem
stabiel, dan zal in het algemeen ofT-set optreden ten gevolge van het feit dat het
model H-(z) in het algemeen met gelijk is aan het proces H(z).

In meer recente artikelen wordt
een oplossing gegeven voor het
ofT-set probleem. Dit probleem
kan verholpen worden door het
inbrengen van een model parallel
aan het proces. Deze stap wordt
beschreven door (Mehra et aI,
1981), (Bruijn et aI, 1984) en L----[!lIlt~.,.QE-------1

(De Keyser et al, 1988). Het nu Fisuur 6.2: Bet MAC relfeillchema zonder off..et proble.
verkregen MAC regelschema men.

wordt weergegeven door fig. 5.2.
In dit figuur worden de fllters beschreven door (l-a)/(I-az·1

), het proces wordt
beschreven door z-c·IH(z), het model wordt beschreven door z-c-·IH-(z) en de
regelaar wordt beschreven door H-(Z)·l.

Echter het probleem voor niet minimum fase systemen wordt hierdoor met
opgelost. Een oplossing voor dit niet minimum fase probleem wordt gegeven in
paragraaf 5.2.
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5.2 Bet reqel alqoritme van de MAC reqelaar.

De regelwet voor de MAC regelaar kan op verschillende manieren verkregen
worden. Men kan het proces beschrijven door middel van een impuls responsie
of men kan het proces beschrijven door middel van een overdrachtsfunctie.
Beide modelbeschrijvingen geven hetzelfde resultaat. Dit is natuurlijk te
verwachten. De regelwet voor de MAC regelaar wordt verkregen uit het volgen
de optimalisatie probleem.

min [Yik +'t- + 1) -y(k +'t- + 11 k)]2 (5.1)
~)

met betrekking tot
N

Y",(k +t- + 1) .. I:h,-(k + 1-l)
'-I

(5.2)

Hierbij wordt met y(k+t-+ll k) de verwachte uitgang y van het proces op
tijdstip (k+t-+1) aangegeven, als uitgegaan wordt van net nuiciige tijdstip k.
Voor de MAC regelaar wordt verder nog het volgende referentie traject gedefi
nieerd:
Yik+'t-+l) .. (l-a).s(k+t-+l) + ay(k+'t-Ik) (5.3)

Hierbij specificeert O~ex<l een expentionele benadering van de voorspelde
uitgang van het proces. De voorspelde uitgang y met model feed-back wordt
gegeven door:

N

y(l +'[-1 k) = I:hj-m(l-J) + [y(k) -y",(k)]
j-I

(5.4)

Hierbij zijn y(k)-Ym(k) de geschatte verstoringen op tijdstip k. Oplossing van vgl.
5.1, vgl. 5.3 en vgl. 5.4 geeft nu de volgende regelwet.

m(z) c H-(Z)-l 1-a (Z~·lS(z) -[y(z) -y",(z)]} (5.5)
1-az-l

Uit bovenstaande blijkt dat het gebruikte referentie traject bij de MAC regelaar
equivalent is met een expentioneel fliter in het feed-back pad van de !MC
regelaar. Dus door verandering van de tijdconstante ex van het referentie traject,
kunnen onderhoud technici de robuustheid direct bemvloeden. Kortom: een
langzamer referentie traject geeft een betere robuustheid.

Zoals is opgemerkt in paragraaf 5.1 is de regelaar niet stabiel voor niet mini
mum fase systemen. Hieruit voIgt dan ook dat het complete regelschema insta
biel is. Zelfs door het varieren van ex kan geen stabiliteit verkregen worden. Met
behulp van de karakteristieke vergelijkingen vgl. 3.7 kan dit aangetoond
worden. Voor het MAC regel systeem wordt de karakteristieke vergelijking
gegeven door vergelijking 5.6.
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(5.6)

W~eer 't is onge1ijk aan 'C en-H-(z) is ongelijk aan H(z) -kan-men proberen
om, met behulp van a, de nulpunten van vgl. 5.6 binnen de eenheidscirkel te
plaatsen. Echter, voor het perfecte model geeft vgl. 5.6, (z-a)H(z)=O. Hieruit
voIgt dat a de dynamische karakteristieken van het systeem bei'nvlood, maar
geen invlood beeft op de "instabiele" nulpunten van H(z). Oit probleem dient
opgelost te worden wi! men de MAC regelaar ook op niet minimum fase syste
men kunnen toepassen.

(Mehra et al, 1980) geeft 2 oplossingen voor dit probleem. Ten eerste wordt een
poolplaatsings methode gebruikt. H-(z) wordt nu beschreven door:

H-(z) 11: H.(z)H..(z) (5.7)

Waarbij H.(z) de "stabiele" nulpunten en Hu(z) de "instabiele" nulpunten van
H-(z) bevatten. Door een geschikte overdrachtsfunctie PM(z) voor l!u(z) te kiezen,
die alleen stabiele nulpunten bevat, probeert men een atabiele regelaar te
krijgen. Het interne model van de MAC regelaar wordt nu weergegeven door:
H-(z)= H.(z).PM(z). Vervolgens is bet mogelijk om met behulp van a de nulpun
ten van H.(z)( (l-a)Hu(z) + (z-I)PM(z) ) stabiel te maken. Deze methode heeft
echter 2 nadelen:
1. Er bestaan geen riehtlijnen voor de keuze van PM(z) om een goode dynami

ache responsie te krijgen.
2. Het interne model dat gebruikt wordt veor de voorspellingen van de

uitgangen van het proces wordt veranderd. Hierdoor zullen model fouten
optreden. Het belangrijkste aspect dat hierbij verloren gaat, is het feit dat
de effecten van de ingangs variabelen op het proces niet volledig meer
bekend zijn. Dit is een groot nadeel.

De andere methode die door (Mehra et ai, 1980) gegeven wordt, is een verande
ring van het interne model. Het interne model H-(z) wordt gekozen zodat H-(z)
zo dieht mogelijk bij het werkelijke proces ligt, maar zodanig dat alle nulpunten
van H-(z) binnen de eenheidscirkel liggen. Om dit te bereiken dient een riecati
vergelijk:ing opgelost te worden. Een nadeel hierbij is dat elke keer dat de on
line instelbare parameter a veranderd wordt, de riccati vergelijking opnieuw
opgelost client te worden. Het oplossen van een dergelijke riccati vergelijking
kost in het algemeen veel rekentijd. Deze methode is in het algemeen dus ook
minder gesehikt voor regel dooleinden. De enige echte oplossing voor niet
minimum fR~e systemen is om de koppcling tussen het interne model en de
regelaar los te laten. Als de regelaar door de volgende vergelijking gegeven
wordt:
H.(z) = G+1(z)H-1(z) (5.8)
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Waarbij G.1(Z) zodanig gekozen dient te worden dat de regelaar Hc(z) stabiel
wordt. Hieruit kan men concluderen dat de regelaar voor het IMC regelschema
en de regelaar voor het MAC regelschema identiek zijn. Het verschil tussen de
IMC regelaar en de MAC regelaar ligt in het feit dat de filter parameters (X1,2 bij
de IMC regelaar onafhankelijk van elkaar ingesteld kunnen worden en dat de
filter parameter (X voor het eerste en het tweede filter bij de MAC regelaar
identiek zijn.

Voor minimum fase systemen is zo te zien dat de regelaar voor MAC regelsche
ma en voor het !MC regelschema identiek zijn. Hieruit kan de conclusie
getrokken worden dat de MAC regelaar altijd op dezelfde manier berekend ken
worden als de IMC regelaar. De 2 regelschema's zullen echter niet hetzelfde
dynamische gedrag vertonen. Dit komt doordat de regel configuratie van de
MAC regelaar niet gelijk is aan de regel configuratie van de IMC regelaar.

Opmerking: Voor het perfecte model zijn de regelschema's weI degelijk gelijk-
waardig. Hierdoor zullen de IMC regelaar en de MAC regelaar
voor het perfecte model dezelfde dynamische responsie geven.

relel achema met teru,

tllter

Zoals ook bij de IMC regelaar
en de DMC regelaar opge
merkt is worden de uitgangen
van de regelaar meestal via
een begrenzer aan het proces
toegevoegd. Men dient dus ook
bij de MAC regelaar rekening
te houden met het feit dat de

!::::-:-_--::::-::--:::"""':'__-:-----=':":""::-_:--:-__~_--I

uitgangen van de regelaar Fipur 15.3 :Het complete MAC

b d k d H
koppelins van de relel aiana!en.

egrens unnen wor en. et
volledige MAC regelschema wordt weergegeven in fig.5.3.

43



5.3 Een simulatie voorbeeld.

Met behulp vanvoorbeeld 3.1 zullen· alle relevante aspecten van de MAC rege
laar doorlopen worden. Deze zullen bekeken worden met behulp van de set
point instelling die gegeven wordt in fig. 3.8. In eerste instantie zal het gedrag
van de 2 filters op de uitgangs responsie van het proces en op de uitgangs
responsie van de regelaar bekeken worden.

20 40 60 80 100 120 140 160 180
Totaal aanta! data punten

Fii\lur 15.4 _, • • uitpnc 1 en 2 voar a-O. -, .-. uitpne 1 en 2 voor
a.aO.8.

~T~~~
g _stFl::~~j:; :', ,.,,: :,.-........;:.:.,---..,-"":.;'\,:•.,.....~! \,:~.,,~ ..

-10 - ." '/, , , ! , -

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Totaal aanta! data punten

Fii\lur 15.5 t--, •• uitpng 1 en 2 voor a.aO. -', .-' uitpne 1 en 2 voor
a.aO.8.

Aangezien er geen model fouten zijn is het mogelijk am voor a de waarde 0 te
kiezen. Als men a vergroot is te zien (zie fig 5.4 en fig 5.5) dat het filter een
eerste orde expentioneel referentie traject genereert en dat daardoor de regel
acties van de regelaar verminderen.

30 .---_-,--_---r-_--r__.,....-~P~R,:,;;OC;=.ES=-......,.._---..,,.---~-....,.---,

20

20 40

i··

, , , , I ! !

ro W 100 120 140 160 lW

Totaal aantal data punten

Fipur 15.6: ~', .-. uitpne 1 en 2 voor a-O. -,' • uitpne 1 en 2 voor
a.aO.8. De reeel acties worden beerensd tussen .( en -8.
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In fig 5.6. net men dat voor 0.=0 het proces duidelijk aan performance inboet
ten gevolge van begrenzing van de uitgang van de regelaar. Door het vergroten
van de tijdsconstante a tot bijvoorbeeld 0.8 kan men de regel acties zodanig be
invloeden dat er maar eenmaal begrenzing optreedt. Dit is te zien in fig. 5.7
voor uitgang 1 van het proces bij data punt 87.

•10L-_"'--_....L-_--'-_---'-_--'-_----'-_---l__1....-_"'------'

o W ~ ~ ~ 100 lW ~ 1~ 1~

Totaal aantal data punten

Figuur &.7 : ", .... uitpng 1 en 2 voor 0.0. -. .• uitpnlf 1 en 2 voor
C1IoO.B. De relel acti.. worden beperkt tuaaen " en -8.

Doordat het uitgangs signaal van de regelaar minder vaak begrensd wordt, zal
in dit geval de uitgang van het proces sneller het set-point volgen. Dit blijkt
duidelijk uit fig. 5.6. Hier blijkt dat uitgang 1 van het proces met genoeg tijd
heen. (zie data punten 70-90) om het set-point te volgen. Door middel van het
referentie traject a=0.8 blijkt uitgang 1 van het proces het set-point weI te
bereiken. Door de begrensde uitgang van de regelaar op een heuristische manier
terug te koppelen zal de regelaar altijd proberen om op de snelst mogelijke
manier het set-point te volgen. Dit gebeurt dan door middel van maximale
uitsturing. Doordat voor dit proces, uitgang 1 van de regelaar bij overschakeling
van set-point 10 naar set-point 25 een inzinking geeft, is het in dit geval
onmogelijk voor de regelaar om snel het set-point te volgen aangezien de
begrenzing van de uitgang van de regelaar met de waarde 4 een grote invloed
heen. op proces set-point 1. Bij uitgang 2 van het proces blijkt dat de uitgang
voor a=O inderdaad sneller naar zijn set-point waarde gaat als voor a=0.8.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat begrenzingen van de regel acties effect
hebben op de uitgangen van het proces die sterke regel acties nodig hebben.

Als men de MAC regelaar bekijkt voor het perfecte model, dan blijkt zoals
opgemerkt in paragraaf 5.2, dat de uitgangs responsie van de regelaar en het
proces zeer good overeenkomen voor de IMC regelaar en de MAC regelaar. Als
het proces nu gegeven wordt door vgI. 3.27, dan is de verwachting dat er
verschillen gaan optreden tussen de IMC regelaar en de MAC regelaar.
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20 ----
%J :--"--::';..~:~;;''\'''';''''''''-::'''~W:.~~~~

t _~~":;-""4,._......~.__.L\,r'::·-J~:'''~''''''·''"': H' _'HH •••

-10 L..-._-'--_.........._.....J-_---'-_----''--_.J..-_..J...-_--'-_---'-_---',
o 20 ~ ~ ro 100 I~ ~ I~ IW

Totaal aantal data punten

Fieuur a.s :-', ._. uitpne 1 en 2 voor a-o.315. -, • • uitpne 1 en 2
voor l'e8p4letieve1ijk a-o.6

Omdat in dit geval model fouten aanwezig zijn, dient a grater als 0 te zijn am
robuustheid te garanderen. Uit simulaties blijkt dat voor cx:=O.35 het regelsche
ma stabiel is bij deze model fouten. (zie fig.5.B) Voor elke cx die groter is als 0.35
is het regelschema stabiel. (zie paragraaf 3.2.4) Voor deze configuratie treden
echter grote oscillaties op in de uitgangen van de regelaar. Dit wordt weergege
ven in fig. 5.9.

10 r---...,..--......----,--__..C~O""N~TR~O~LL~E::!:R~-_._-___r_-___,.-_,

S 1.1\ _.:... V'\......,~....,...,...,-,,~...-.,....~~~~--:-----.::l -
,\ JV - . -

'" 0H ~i' - -: V··
I -s 1~~I·:r-"~~~·tc;. .....,.-.:\\~; ..~'-!.:\ _ _

-lot ~ . -7,:":·~~~·,:·<,·;.·.'";.,';r:·..:;,: ••.,;~;·J..~~.:..i.;:,.)
·IS - ! ,!'" , j

o 20 40 60 80 100 120 140 I~ 180

Totaal aantal data punteR

Fieuur 5.9 :-., ._. uitl'anl' 1 en 2 voor a-0.315. -, • • uitpne 1 en 2
voor a-O.8

Het verschil tussen de MAC regelaar en de !MC regelaar blijkt duidelijk uit de
grootte van de fliOOr parameters. Als men voor de MAC regelaar en voor de !MC
regelaar een gelijkwaardige responsie wil hebOOn voor de uitgang van de
regelaar en voor de uitgang van het proces, dan zijn de waarden van de fliter
parameters voor de IMC regelaar cx1=O.3, ~=0.3 en de filter parameter van de
MAC regelaar heen de waarde a=O.6. Om een vergelijkbare proces responsie te
krijgen dient de MAC regelaar een langzamer referentie traject aangeboden te
krijgen. Dit betekent een grotere tijdconstante a. En impliceert vervolgens een
verlies aan performance ten opzichte van de IMe regelaar.
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(8.1)

6 Enkele implementatie aspecten.

6.1 Inleidinq.

In eerste instantie worden enige implementatie aspecten besproken die optreden
bij het implementeren van de regelaars in het meetkar systeem. In de volgende
paragrafen wordt per regelaar, de gelmplementeerde regel configuratie in een
schema weergeven. De belangrijkste variabelen die in de computer programma's
gebruikt worden, worden in deze regel configuratie ook aangegeven.

Hard-ware en omzettings problemen.
Bij digitale regelschema's werkt men met AID en D/A convertors. De D/A
convertor wi! dat er een integer waarde aangeboden wordt, de AID convertor
geeft een integer waarde sf. In de regel configuratie wordt echter met reele
waarden gerekend. Standaard bestaat in een procedure bibliotheek, die bij het
meetkar systeem hoort de functies geCsignal_int2real(?,?) en geCsignal_re
al2int(?,?). Deze functies zijn als voIgt opgebouwd.
6eCsignalJetJl2int integer.{actor+offJet • retJl
6eCsignaUnt2retJl (real-off. set) • inte6er

factor

Met deze formule kan men de waarde Upro (voor variabelen zie fig. 6.1 tim 6.3)
naar een ingangs waarde van de D/A convertor vertalen en de waarde yp van de
gemeten waarde in een integer naar de echte reele waarde vertalen. Met behulp
van Uscal en Yscal kan men eventueel een genormeerde regelaar en een genor
meerd model gebruiken.
Een voorbeeld:

De gebruikte D/A convertor geeft een uitgangs spanning af, die tussen de 0
en de +5 volt ligt. Waarbij 0 volt overeenkomt met de waarde 0 en +5 volt
overeenkomt met de waarde 4095. Vgl. 6.1 wordt nu gebruikt om er voor te
zorgen dat de reele waarde 0 naar de waarde 0 en de reele waarde +5 naar
de waarde 4095 wordt getransformeerd. (factor = 0.0012210 en off-set = 0)
Dit zou echter betekenen dat de stuursignalen niet buiten het gebied van 0
tot +5 volt zouden mogen liggen. Door de factor en de off-set good in te
stellen, moot men er voor zorgen dat de aangeboden waarde tussen de 0 en
de +5 komen te liggen. Buiten de D/A convertor dient in dit geval weI een
versterker aanwezig te zijn die de analoge D/A waarden in de goode stuursig
nalen omzet. De gebruikte AID convertor geeft een uitgangs waarde, die
tussen de 0 en de 4095 ligt. Waarbij de waarde 0 overeenkomt met -10 volt
en de waarde 4095 overeenkomt met +10 volt.
Met vgl. 6.1 (factor =0.0048840 en off-set =-10) zet men deze waarden weer
om in volt. Echter de uitgang van het model wordt niet vaak beschreven in
volt. Bijvoorbeeld: De uitgang van het model kan beschreven worden in
meters, door een temperatuur, of door andere grootheden. Met Yscal kan men
in dit geval de gemeten grootheid, die meestal in volt gegeven wordt, omzet
ten naar meters, temperatuur of een andere grootheid.
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6.2 De opbouw van het me regelschema.

6.2.1 Simulatie aspecten.

king goed te begrijpen, dienen si- !=:-_--::-::'_:::---:---:-_~:---=-~~-~
mulaties uitgevoerd te worden met Figuur 6.1 : De implementatie coDfiguratie van de
behulp van een model van het lMe rerelaar.

proces. Dit dient te gebeuren voordat men daadwerkelijk een regelaar gaat
bouwen. Aangezien men anders het risico looJ:}t dat er tijd en geld in een
regelaar gestoken gaat worden die nooit goed zal werken. Ook kan men aan de
hand van simulaties zien of een regelaar weI geschikt is voor het te regelen
proces. Daardoor is er een simulatie programma geschreven (in matlab) die de
IMC regel configuratie simuleert. De listing van dit simulatie programma wordt
gegeven in bijlage BI.I. Belangrijk voor dit simulatie programma is te weten
hoe de invoer van de verschillende variabelen in het simulatie programma is.
Dit wordt uitgelegd aan de hand van de header van het simulatie programma
welke gegeven wordt door vgI. 6.2.

In fig 6.1 wordt beschreven hoe de
IMC regelaar daadwerkelijk in het
meetkar systeem geiinplementeerd
is. In praktijk is het heel belang
rijk om de werking van de verschil
lende regelschema's op het proces
goed te begrijpen. Zo oak in het
geval van de IMC, DMC en de
MAC regelschema's. Om deze wer

m-r2

(Yuit, Uuit] • imc_simCNumY.DenY.Num..N,Den..N,Num_C,Den_CUinp,clip,alfa, max) (6.2)

Het proces wordt beschreven met de matrix Numerator (Num_P) en de vector
Denominator (Den_P). Deze zijn, uitgaande dat het proces beschreven wordt
door vgI. 6.3, als voIgt opgebouwd:

Numu Numu NumlJ/,

NumJ1 Numa NumJ}/,
(6.3)

,.cA .. I) • NumY. Numli•1 NumN•J ... Numli)l, lI(k)

DenY DenY

(8.4)

In vgI. 6.3 geeft N j het aanta! input variabelen aan en No het aanta! output
variabelen aan. In vgI. 6.3 wordt Numn en Den_P beschreven door de polyno
men die gegeven worden in vgI. 6.4.
Nu",?! • bo .. b:z·l ..biZ~ ....... b,il'"

Een belangrijke opmerking die hierbij gemaakt moet worden, is het feit dat de
lengte van een numerator polynoom gelijk is aan de lengte van de denominator
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vector. Uitgaande van de langste polynoom, moeten de kortste polynomen
aangevuld worden met nullen aangezien het simulatie programma uit de grootte
van de matrix het aantal ingangs variabelen bepaalt. Het aantal ingangs
variabelen wordt gegeven worden door de lengte van 1 rij van Num_P te delen
door de lengte van Den_P. De matrix Num_P heeft dus Ni*n kolommen en No
rijen. De vector Den_P heeft n kolommen en 1 rij.

Het model en de regelaar worden op precies dezelfde manier opgebouwd als het
proces. Een opmerking hierbij: Het proces wordt meestal beschreven door een
hoog orde model terwijl voor de regelaar meestal een laag orde model gekozen
wordt. De matrix Num_P zal dus meestal groter zijn als de matrix Num_M, die
bij het model hoort en de vector Den_P zal groter zijn als de vector Den_M, die
bij het model behoort.

Als volgende variabel komen we de variabel Dinp tegen. Uinp geeft de excitatie
van het systeem aan. Uinp bestaat uit Ni rijen. Voor elke input variabel is 1 rij
beschikbaar. Het maximaa! aantal kolommen wordt gegeven door de variabel
max. Bestaat Dinp uit meer dan max kolommen dan zal er een fout melding
gegenereerd worden aangezien er maar voor max datapunten gesimuleerd
wordt. Het aanta! kolommen kan ook minder zijn dan max. Het programma vult
dan zelf Uinp aan tot max kolommen waarbij de excitatie waarde van de
toegevoegde kolommen gelijk is aan de waarde van de laatste kolom van Uinp.
Men kan dus zelf het aanta! datapunten instellen dat gesimuleerd moet worden,
aangezien het van het onderhanden zijnde systeem afbankelijk is hoe snel deze
op zijn set-point instellingen reageert.

Als volgende variabele komen we de variabele clip tegen. Met de variabele clip
kunnen we de grenzen van de clipper aangeven. Clip wordt opgebouwd uit een
matrix waarbij per rij (input van het proces) een maximum en minimum waarde
ingevoerd moet worden. Gebeurd dit niet dan treedt er een foutmelding op. Clip
is nu als voIgt opgebouwd.

Clip.
(US)

De laatste variabele die ingevoerd moet worden is de variabele alfa. Alfa is een
rij vector en heeft de lengte 2. Alfa geeft de tijdsconstante aan van filter 1 en
fllter 2 fig. 6.1. De variabele max, zonet al even vemoemd, geeft het aanta!
simulatie punten aan.

6.2.2 De invoer voor het meetkar systeem.

Voordat de !MC regelaar die ontworpen is voor een bepaald systeem uitgepro
beerd kan worden op dat systeem, dient men het meetkar systeem te laten
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weten hoe de regelaar opgebouwd is. Verder dient het meetkar systeem ook een
beschrijving van het model en een beschrijving van Uscal en Yscal te hebben.
Deze waarden worden ingelez_e~_ \tit e_en file !MC.mat genaamd. Deze file wordt

- gegenereerd met beh~p van het pakket PC-matlab. Deze file wordt gegenereerd
met behulp van het commando:
saue IMC.mtJt NUM_C DEN_C NUM..M DEN..M Yacal Uscal (8.8)

De desbetreffende variabelen dienen natuurlijk weI van te voren in het geheu
gen van matlab zitten. Met behulp van de grootte van deze variabelen weet het
meetkar systeem hoe het regelschema is opgebouwd. In bijlage B2.1 kan men
zien hoe de IMC regelaar in het meetkar systeem is geiinplementeerd.

De filter parameters, die bij het simulatie programma nodig waren, kan men on
line instellen bij het meetkar systeem. Een beschrijving van het proces is niet
nodig aangezien het echte proces beschikbaar is om aan te meten en om aan te
regelen.

dient men de drie matrices DYN1, =-_-:-~-=-""""":",--:_~-:,,:,,,_--:::--~~_--:--'
DYN2 en DYN3 beschreven in vgI. Fi.:uur 6.2 : De implementatie confilW'8tie van de

DMC reeelaar.
4.25 te berekenen. De 3 matrices
zijn echter niet zo gemakkelijk te berekenen als de regelaar die te berekenen is
voor het IMC regelschema. (zie hoofdstuk 3 en 4) Daarom is er een matlab
programma DMC.m ontwikkeld die de 3 matrices berekend. De listing van
DMC.m wordt gegeven in bijlage B1.2. Belangrijk om te weten voor DMC.m is
hoe de invoer van de verschillende variabelen in het programma is. Dit wordt
uitgelegd aan de hand van de header van het programma die gegeven wordt
door vgI. 6.7.

6.3 De opbouw van het DMC regelschema.

6.3.1 Simulatie aspecten.

Voor het DMC regelschema dient I I
men, om. d~zelfde redenen als ~an- fusce.'~d1Pperr;d PAOCEsl
gegcven 18 m paragraaf 6.2.1, SlIhu-

laties uit te voeren van de DMC
regel configuratie. Deze regel confi
guratie wordt weergegeven in fig .
6.2. Voordat men voor het DMC
schema simulaties kan uitvoeren ,.,.

(6.7)

Ret model wordt beschreven met de matrix Numerator (Num_M) en de vector
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Denominator (Den_M). Het model wordt beschreven door vgl. 6.3. De opbouw
van Num_M wordt gegeven door vgl. 6.4. waarbij voor een impuls respontie de
variabelen a 1 tot en met aD 0 zijn. Zijn deze variabelen ongelijk aan 0 dan
berekent het programma hier een impuls respontie bij. Het programma DMC.m
berekent nu de regelaar. Hierbij wordt uitgegaan van een impuls responsie met
de lengte Nimp, de lengte van de horizon van de regelaar M_var_in en de regel
variabel 13.

Het programma geefl. de matrices DYNl, DYN2 DYN3 en maCimp terug. De
matrix mat_imp beschrijft het proces met behulp van een impuls responsie.
Deze impuls responsie is nodig om het effect te kunnen berekenen van de regel
acties van de regelaar op het proces. Met behulp van deze 4 matrices kan nu het
DMC regelschema gesimuleerd gaan worden.

De listing van dit simulatie programma wordt gegeven in bijlage B1.3. Belang
rijk te weten voor dit simulatie programma is hoe de invoor van de verschillen
de variabelen in het simulatie programma is. Dit wordt uitgelegd aan de hand
........ ~"" 'h""..~"".......,.. 'h",,+ ,,;..... ,,1 .. +;"" ,...." ......"' .......... '" ~;"" ..."" ...""..."",.. u7n..~+ ~nn.. "'0'1 ~ R-- -- .....----••~ __ v .,._-_.... - I:' ......t:t._--, _...... e-e-·-- .......-_.. -_ ...... -e·· _._.

[Yuit. Uuit] • dmc_Bim(DYN1.DYN2.DYN3. imp_mat.NumY.Den....P. Uinp. clip. alfa. max) (6.8)

De regelaar wordt beschreven door de matrices DYNl, DYN2 en DYN3. Het
model wordt beschreven door de matrix maCimp. Het proces wordt beschreven
met de matrix Num_P en de vector Den_P. Deze zijn opgebouwd volgens vgl.
6.3.

Als volgende variabele komen we de variabele Uinp tegen. Uinp geeft de
excitatie van het systeem aan. Het aantal rijen van Uinp is gelijk aan het
aantal input variabelen en het aantal kolommen is gelijk aan het aanta!
datapunten die gesimuleerd mooten worden. Het aanta! kolommen wordt
automatisch aangevuld tot max.

Als volgende variabele komen we de variabele clip tegen. Met clip worden de
grenzen van de clipper aangeven. Clip wordt opgebouwd uit een matrix waarbij
per rij (input van het proces) een maximale en minimale waarde ingevoord moot
worden. De opbouw van clip wordt gegeven in vgl. 6.5.

De laatste variabele die ingevoerd moet worden is de variabele alfa. Met behulp
van alfa wordt het eerste orde referentie traject gegenereerd. De waarden die
alfa kan aannemen wordt gegeven door: ~a<1.

6.3.2 De invoer voor het meetkar systeem.

Voordat de DMC regelaar die ontworpen is voor een bepaald systeem uitgepro
beerd kan worden op het desbetreffende systeem dient men de meetkar te laten
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weten hoe de regelaar opgebouwd is. Verder dient het meetkar systeem ook een
beschrijving van het model, de lengte van de impuls respontie en een be

-schrijving-van Uscal en-Yscal te-hebben. Deze waarden worden ingelezen Uit
een file DMC.mat genaamd. Deze file wordt gegenereerd met het commando:
BOue DMCJfttU DYNZ DYN2 DYN3 MoUmp Lengle_imp ¥scal Uscal (6.9)

De desbetreffende variabelen dienen natuurlijk oak weer van te voren in het
geheugen van matlab zitten. Met behulp van de grootte van deze variabelen
weet het meetkar systeem hoe het regelschema is opgebouwd. In bijlage B2.2
kan men zien hoe de DMC regelaar in het meetkar systeem is geiinplementeerd.

De parameter a, die nodig is om in het simulatie programma het referentie
traject te berekenen, kan on-line ingesteld worden bij het meetkar systeem. Een
beschrijving van het proces is niet noclig aangezien het echte proces beschikbaar
is om aan te meten en om aan te regelen.

6.4 De opbouw van het MAC regelschema.

6.4.1 Simulatie aspecten.

Voor het MAC regelschema client I
men om dezelfde redenen als aan
gegeven is in paragraaf 6.2.1 simu
laties uit te voeren van de MAC
regel configuratie. De listing van
dit simulatie programma wordt
gegeven in bijlage B1.4. Belangrijk
te weten voor dit simulatie pro-
gramma is hoe de invoer van de L-.....J!I~II~~~LL..... -1

verschillende variabelen in het Figuur 6.3 : De implementatie confiJUl"Btie van de

simulatie programma is. Dit wordt MAC re~elaar.

uitgelegd aan de hand van de header van het simulatie programma, die gegeven
wordt door vgI. 6.10.

[Yuit, Uuit] • moc..fiim(Num"p,DenY,Num...M.Den...M.Num_C.Den_C. Uinp,clip,alfo,max) (6.10)

Het proces, respectievelijk het model en de regelaar worden beschreven door de
matrices Num_P, Num_M, Num_C en door de vectoren Den_P. Den_M en
Den_C. Deze worden beschreven door vgI. 6.3 en vgl. 6.4.

Als volgende variabele komen we de variabele Uinp tegen. Uinp geeft de
excitatie van het systeem aan. Waarbij het aantal rijen van Uinp gelijk is aan
het aantal input variabelen en het aantal kolommen gelijk is aan het aantal
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datapunten die gesimuleerd moeten worden, en waarbij het aantal kolommen
weer automatisch aangevuld wordt tot max.

Als volgende variabele komen we de variabele clip tegen. Met clip worden de
grenzen van de clipper aangeven. Clip bestaat uit een matrix, die per rij (input
van het proces) een maximale en minimale waarde heeft.. De regel acties mogen
tussen de 2 grenzen gevarieerd worden. De opbouw van clip wordt gegeven in
vgI. 6.5.

De laatste variabele die ingevoerd moet worden is de variabele aIra. Alfa geeft.
de tijdconstante van de 2 filters aan in fig. 6.3. De waarden die aIra kan aanne
men wordt gegeven door: ~a.<l.

6.4.2 De invoer voor het meetkar systeem.

Voordat de MAC regelaar die ontworpen is voor een bepaald systeem, uitgepro
beerd kan worden op dat systeem, dient men de meetkar te laten weten hoe de
regelaar opgebouwd is. Verder dient het meetkar systeem ook een beschrijving
van het model en een beschrijving van Uscal en Yscal te hebben. Deze waarden
worden ingelezen uit een file MAC.mat genaamd. Deze file wordt gegenereerd
met het commando:
save IMC.mat NUM_C DEN_C NUMJI DENfl Yscal Uscal (6.11)

De desbetreffende variabelen dienen natuurlijk ook weer van te voren in het
geheugen van matlab zitten. Met behulp van de grootte van deze variabelen
weet het meetkar systeem hoe het regelschema is opgebouwd. In bijlage B2.3
kan men zien hoe de MAC regelaar in het meetkar systeem is gei'mplementeerd.

De filter parameter die bij het simulatie programma nodig is, kan men on-line
instellen bij het meetkar systeem. Een beschrijving van het proces is met nodig
aangezien het echte proces beschikbaar is om aan te meten en om aan te
regelen.
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7 Een praktisch voorbeeld en een labopstellinq.

7.1 . De spray-droger als praktisch voorbeeld.

7.1.1 De beschrjjving van het sprau-droger systeem.

De spray-droger wordt gebruikt om van melk, melkpoeder te maken. Dit gebeurt
door de melk samen met hete lucht in een ruimte te sproeien (spraying). Tijdens
dit sproeien verdampt een gedeelte van het water. Uiteindelijk mag er maar 8
procent water in het melkpoeder zitten. Verder mag de temperatuur van de
lucht die uit het systeem komt, niet boven de 70 graden celcius uitkomen. Komt
de temperatuur echter boven de 70 graden celcius, dan gaat de kwaliteit van het
produkt snel omlaag. Echter om snel een grote opbrengst te krijgen van melk
poeder, dient de temperatuur van de lucht in de buurt van de 70 graden celcius
te zijn.

Om dit te bereiken heen men 2 regelingangen. De eerste regelingang wordt
gegeven door de temperatuur van de toegevoegde lucht. De tweede regelingang
wordt gegeven door de hoeveelheid melk die toegevoegd wordt. De hoeveelheid
toegevoegde melk wordt gegeven in m3/sec.
Van dit proces is in eerste instantie een llde orde model gemaakt. Dit llde orde
model heen 2 in- en 2 uitgangen. De in en uitgangen van dit model worden op
de volgende manier beschreven.

Ingang 1 : De toegevoegde hoeveelheid melk [m3/sec].
Ingang 2 : De temperatuur van de toegevoegde lucht [celcius].
Uitgang 1 : De water concentratie van het poeder (procenten].
Uitgang 2 : De temperatuur van de uitgaande lucht [celcius].

Het 11de orde model wordt beschreven door:

IY,(4.1) I
y.c4.l)

l -.0013•.06~ ·'-.2337z·I ••192z -1•.374z" -1.11&"'.1.3464z .1-.9444:" •.4()31z "-.097&·1•.01O4l'"

-.0008-.352Qz ".1.9512z "-4.7168z -I.6.537z "·5.7093z ".3.230Sz "'-1.162&" •.2463: "'-.024& "'•.0004l'1O

-.0048•.0292z"-.081z'"•.1364z-l-.1567z ".1309% "'·.081& "'•.037& "·.0122z .....0024z "-.0024z·lD I
.0092-.0558z " •.163&"-.3104l"•.41llOz "-.411Sz"•.294& "-.1495z·'•.050& "'-.01 04l'"•.001z .lD IU,(4) I

1~.7t& :J.20.24z 3-36.12z "'+4,2.33z "-34.09% ".19.13z ".7.394z .f .1.8849z"•.2863:"•.OI97z .16 UI (4)

Voor de !MC regelaar en de MAC regelaar geldt dat de orde van de regelaar
gelijk is aan de orde van het model. Hoe hoger de orde van de regelaar, hoe
meer rekentijd er vereist wordt om de uitgangen van de regelaar te bepalen. Om
rekentijd te besparen, wordt er van het hoge orde model een benaderd 7de orde
model 2'emaakt. Dit 7de orde model wordt 2'e2'even door:- - - .

I .OO51 •.0306z"-.0671z ..-.C5~ -1 ••197& "-.1353z"•.0274z" .0293-.2128z ·' •.6351z -I-l.OC~-I•.8833z "-.412& 079&"1

l'{4.1)- .0221-.5293z ".2.0085z "-3.2588z -1.2.6655: "-1.114&"•.1866z" .0126-.051& " •.0861z -I_.0696z"•.0223z ....0032z 0029z.. u
1-6.2383z .1 .11.42z .i-13.27z ""'.8.6637z 04-3.0354z ....443SZ ..
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Bij dit 7de orde model ZlJn de !MC en MAC regelaar ontworpen. De perfecte
regelaar die als eerste stap in de ontwerp procedure gebruikt wordt, bezit geen
tijdsvertragingen maar bezit 3 "instabiele nulpunten". Deze nulpunten liggen
bij:

ZI =23,6468 ~ = 1,5226 + 0,6526i Z3 = 1,5226 - 0,6526i
Deze "nulpunten" worden met behulp van G.(z) stabiel gemaakt. G.(z) wordt nu
gegeven door:

G (z) • (z-32,6468Xz -1,1i226-0,6526iXz -l,5226+0,6526i) 11 0 I
• (0032,6468" 1xl -1,5226:0,6526],. 1xl -1,6526+0,652&11.15 0 1

Samen met het perfecte model !tan de !Me en de MAC regelaar nu beschreven
worden door de volgende overdrachtsfunctie.

1
.331-1.36liliz-l.2.211Qr..-l.8361Z....58~..+.0854z ..-.01liliz ... -.1733.5.6122z-1-16.,~- ••26.42z..-23.29z ...10.88r..-2.10'z .. 1

nAl). -.5826+13.952 .. -52.96: "+85.94z'"-10.826 "'.29.3lk'"-4.9214:'" .1334+ .80152 -'-1.169z -II_l.Mlz -II+5.21526" -3.561&"'•.7226'" II(AI)
1-4.04: -1.6.51652 -i_5.2939z-S.2.2127z "'-.40lk OJ••0137z OJ

Voor de DMC regelaar wordt het llde orde model benaderd door middel van een
impuls responsie. Deze impuls responsie heeft de lengte 25. Verder krijgen de
regei variabelen M en U van de DMC regelaar de volgende waarden: M=20 en
13=0,5. De 3 matrices die voor de DMC regelaar nodig zijn, alsmede de beschrij
ving van het model worden berekend met DMC.m en worden gegeven door:
dl , d3 •

Co1urr.."l S 1 throug~ 7 -0.0341 -O.024C
-~ .149j -0.8322

-0.0043 -0.0010 0.1690 -C.98)7 0.4035 -0.3306 0.2095
-O.Onl O. 090~ -0.0215 C.0:35 -0. CC72 0.0663 0.0248

Columns 8 tt1roug~ H imp •

0.0256 0.; 770 0.:022 c. :6~:: O.:)7e~ 0.: 114 C.0393 -0.0013 -0.0048
0.0661 0.0439 0.063; C. CS,2 0.0772 0.003 o.OB3' -0. DeJa 0.0092

0.0605 -C .08.1i
Co:u:t'r.s lS thro;;gh 21 -0.3572 0.0062

O. ~ 99~ -C.0044
0.0565 0.0104 0.0094 -~.C~~j -0.0146 -0. C084 -0.0:9' -0.4319 0.0187
0.0633 0.08:5 0.073: :,).085 : 0.0749 C.0832 C.GH9 :.2:7~ -O.O~~7

-v. 4.3, 0.0226
Colu-~-5 22 through n 0.3:2; -0.0:61

-0.369£ 0.025 7
-0.0061 -C.CH] -:LO::l2i -~. ~O6~ 0.0016 o.CO~'; 0.0038 C. 3~67 -0.0:8;
0.08:5 0.:733 0.0775 C.:7:i3 0.0743 0.06E4 0.0105 -0.322E 0.0290

O.3i';1 -0.0; 13
CO~I.JIT'..... s 29 throuq~ 3, -0.2789 0.0320

0.3703 -0.0:4;
0.0044 O. OO~ 4 C.CCS5 0.0040 o.OC': C. C03i o.00~1 -0.2397 C.:30
0.0624 0.0£54 0.0594 0.0;83 0.0582 0.0495 0.0593 0.3424 -0.01&6

-0.20~5 :),0351
Columns 36 through 40 0.3027 -0.0;8'

-0.1733 0.03£2
0.0022 0.0033 0.00:4 0.0:23 C.O~13 0.259; -0.0220
0.039' 0.0627 0.0192 O.C£S3 a.C331 -::L i ~59 :::. :363

d2
0.2161 -:LJ2i 1,

-0.1121 C.03&:

Co l\rr. 5 1 through 7 0.1 a: E -C.022:
-0. ;018 0.0356

0.8710 -0.0275 0.88 76 -0.03<2 o.B57: -0.040B 0.8006 0.1511 -Q.C226
-0.080 0.03,1

-0 .0429 0.0202 -0.05! 9 :: .e2l7 -0.0;19 0.0220 -0.05;6
0.1258 -0. C2 3:

Columns 8 t hrouq~ !4
-0.070~ 0.030
0.1052 -0.02H

-0.047B 0.7260 -0.0544 0.64; 3 -0.059, O. ~5<1~ -0.0£32 -0.0584 0.0343
O. 08B} -0.023£

0.0218 -0.05: 1 0.02 i3 -0.0496 0.020 7 -0.0466 0.0199
-0.O48~ 0.0339

Columns 15 thro:.Jgt: 21
0.0744 -0.0238

-0.0401 0.031£

0.4'" -O.O6~5 0.3971 -0.OE70 0.33iE -0.0678 0.177. 0.0629 -0.0233
-0.0332 O. :)332

-0.0425 C.018' -0.0378 0.0119 .. C.O;3' 0.0168 -0.0189
0.0533 -0.0239

Ool_,s 22 throOJq~ 28
-0.Ol 75 0.0328

-C.0680 0.23;2 -0.0676 C. i90B -0.0664 O.l ;5; -0.0646
0.0157 -0.0251 0.0144 -0.0217 0.0131 -0.0IB6 0.0118

Columns 29 throug~ 35

0.1243 -0.0629 0.0985 -0.0617 0.C736 -0.0510 0.0358
-0.0163 0.0:C5 -0.0139 0.0092 -0.0112 0.0075 -C.O:?;

Colum:~s 36 through 38

-0. :3E2 -0. C:-;:)2 0.0001

O.OOSI -:).O~;C 0.0041
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7.1.2 Simulatie resultaten.

In de nu yolgende simulaties wordt het procesbeschreven door het llde orde
model. Het interne model behorende bij de IMe en de MAC regelaar wordt
beschreven door het 7de orde model. Het interne model behorende bij de DMC
regelaar wordt beschreven door een impuls responsie. De lengte van deze impuls
responsie is 25. In eerste instantie zullen de simulatie resultaten van de IMC
regelaar bekeken worden. Vervolgens zullen de simulatie resultaten van de
DMC regelaar, en als laatste zullen de simulatie resultaten van de MAC
regelaar bekeken worden.

100

aantal data punten -->

300

100

N SO

-=0.

"8 0

-SO
0 100 200 300

aantal data punten ->

FilrUur 7.1 I -, • " -', uitpng 1 van het
.pray droog proeM voor (Clt,as)- (0.1,0.1)
(0.9,0.1) en (0.95, 0.1) De output waarden wor
cien gelfeven in procenten.

FilrUur 7.2 : -, 0 " -, uitgane 2 van het
.pray droog proeM voor (cxuas)- (0.1,0.1)
(0.9,0.1) en (0.95, 0.1) De output waarden wor
den gelfeven in !traden ce1ciua.

CONTROLLER100 .---__--:C~O::.oN~'T~R~O~L'TL=:.ER~-___,

50 I

1.:···.,.-:>-~.........._-......j
~.

o 1

-50
0
'---'-----'100'----2....00------'300

600

400
N

~ 200
.5O

0

-200
0 100 200 300

aantal data punten --> aantal data punten ->

Figuur 7.3 : -, • 0, -', uitp.ne 1 van de FilrUur 7.4 : -, 0 0, -, uitpne 2 van de
IMC reeelaar in m"fIeC voor (cx1,as)- (0.1,0.1) IMC regelaar in Jrllden celciUli (CIt,a.>- (0.1,
(0.9,0.1) en (0.95, 0.1) 0.1) (0.9,0.1) en (0.95, 0.1)

In fig. 7.1 en 7.2 kan men zien dat er perfecte set-point tracking optreedt. Ver
der kan men zien dat naarmate a 1 groter wordt, de regelaar rustiger wordt. (fig.
,., <:> ~- c,_ ,., A\ Un• .:I ........ ~"...... "+",, ..lii'\r ,.,01 l", ... tro.. 1Tnn..Nl:at hot n,.IV'P~ ~;;n ~pt-1.0 t:;u U6- e.""Z1 ......~" uu.L.&..£.'" 10,,6~ .&..I.I..&"'Y~"""J" ••• ~ ... ·-'b""" • __._-- --- r----:- ...;-.,,- ~_._.

point bereikt heeft.
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aanta! data pumen ->

o

300200100
-so '--__-'-- '--__--J

o300100
lWItaI data punten -->

Fil\lur 7.s I -. ° 0, -\ ultpne 1 van het
spray drool procea voor ex- 0.1, 0.9 en 0.915. De
output waarden worden ,e,even in procenten.

Firu\U' 7.6 : -, ° 0, '-, ultllan, 2 van het
spray droog procea voor ex- 0.1, 0.9 en 0.915. De
output waarden worden gegeven In sraden
celciua.

60 !==ONTROL~ER

4O~A ..._-----l
20

:;
c-
.:: 0

-20

I I
'":;
c-

-::

CONTROLLER

300200100
-100 '-------'----~-------'

o
-40 L..-__---'- ~__~

o 100 200 300
lWItal data pumen --> lWItaJ data punten -->

Figuur 7.7 : -, ° 0, -, ultraDi 1 van de Figuur 7.8 : -, - -, -', ultgang 2 van de
DMC re,elaar in m"sec. Voor a. ia 0.1, 0.9 en DMC regelaar in sraden celchUl. Voor a i. 0.1,
0.95 0.9 en 0.915

In figuren 7.5 tot en met 7.8 ziet men dat de DMC regelaar duidelijk trager is
als de IMC regelaar. Dit wordt veroorzaakt door de ontwerp procedure van de
DMC regelaar. Een andere consequentie ten gevolge van de ontwerp procedure
is het feit dat de DMC regelaar voor een grotere 13 in het algemeen minder regel
aetie zal geven als de IMC regelaar.

300200
-50~---'-----'--_----Io 100

100 PROCES

f\.o,

N so itJ/. ~
:; .'

So
8 0

lWItaJ data punten ->

Fipur 7.10 : -, • 0, -, uitpng 2 van bet
spray droog proeeB voor a ia 0.1, 0.9 en 0.95.
De uitgangs waarden worden ,egeven in gra
den eeleiu8.

60 PROCES

40

-:;
20c.. ,, f\2 ; ~ .~--

o~r V:'W-
-20

0 100 200 300
aantal data punten -->

Firuur 7.9 : -, ° 0, -, ultgan, 1 van bet
spray droo, proeM voor a is 0.1, 0.9 en 0.95.
De uitganp waarden worden gegeven in
proeenten.
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300100 200

aantal data punten ->

o

,coo
....
g, 200
.5

300100 200

Banta! data puntcn -->

o

·50L...:.:---L...-__L...-_.......J
o

150r----T='-"--'-'-'=r>=------,

100

~ 50
.5

Fil(Uur 7.11 r ---. • " -, uitpDe 1 van de Fipur 7.12 r ---. • " -, uitPI1C 2 van de
MAC re~elaar in ml/tee. Voor 11 fa 0.1, 0.9 en MAC re~elaar in poaden celciua. Voor C1 b 0.1,
0.915 0.9 en 0.915

Als men de MAC regelaar en de !MC regelaar vergelijkt ziet men dat de
uitgangs responsies vrijwel overeenkomen met elkaar. Dit werd oak opgemerkt
in paragraaf 5.2 en 5.3. Echter uit de figuren 7.1 tim 7.4 en figuren 7.9 tim 7.12
kan men weI een klein verschil waarnemen. Als men de uitgangen van de
regelaar bekijkt dan blijkt dat de MAC regelaar wat grotere regel signalen
genereert. De responsies van de uitgang van het proces zijn vrijwel gelijk. Als
het echte proces echter aan veranderingen onderhevig is, is de verwachting dat
de IMC regelaar betere resultaten zal geven als de MAC regelaar. (zie paragraaf
5.2 en 5.3)

Een laatste opmerking moot nag bij het model gemaakt worden. Ret model is
geschat bij zijn set-point instelling. Dit betekent dat het model in feite met
gebruikt mag worden om het proces in te stellen. Met dit gegeven kan men de
grate inschakelings verschijnselen verklaren. Het is echter weI mogelijk am het
proces met dit model in te schakelen. In dit geval moot men gebruik maken van
een speciaal referentie traject dat speciaal voor dit proces berekend dient te
worden.

7.2 De heater als labopstellinq.

7.2.1 De beschri;vinq van het heater systeem.

Ret heater proces beschrijft het
proces van een warmte wisse
laar. Dit proces wordt schema
tisch weergegeven in fig 7.13.

Ret heater proces heeft 2 in- en ~ tllter ~ heater 1-JLp
2 uitgangen. De ingangen ell de I I
uitgangen zijn elektrisch en. y1) I
worden in volt gemeten. Het .
heater proces combineert langza- Fil(Uur 7.13 : Bet schema van het heater proees.

me dynamiek met een snelle dynamiek. Ten gevolge van de langzame dynamiek
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duurt het enige tijd voordat het proces zijn uiteindelijke waarde bereikt. Deze
tijd ligt in de orde van grootte van 300 seconden. Het proces kan verstoord
worden door de turbulentie van de lucht rand het warmte wissel element. Van
dit proces is een 5de orde genormaliseerd model gemaakt. Dit 5de orde model
heeft 2 in- en 2 uitgangen. De ingangen worden op de volgende manier beschre
ven.

Ingang 1 : De input van het onderste filter. [volt] (zie fig. 7.13)
Ingang 2 : De input van het bovenste filter. [volt] (zie fig. 7.13)
Uitgang 1 : De uitgang van het onderste filter. [volt] (zie fig. 7.13)
Uitgang 2 : De uitgang van de sensor. [volt] (zie fig. 7.13)

Het 5de orde model wordt beschreven door:

I.3025-.28532 "_.2637% ....24492 ....0035% -4 .0209-.0618% .1••08122 "'_.059&-11•.0195%-4 I
J'{A.l). -.0113 •.0165%"-.015252-11•.0393% -0•.00122" -.3975•.7538% "-.6667% ....2991%-0-.002&.. V(A)

1-2.815& .1.3.4106%3_2.2742 3 •.68162"

Bij dit 5de orde model zijn de IMC en MAC regelaar ontworpen. De perfecte
regelaar die als eerstP. !;t·~D in de o!!.twerp procedure gebr'..ri.kt 'Wordt. bezit geen
"instabiele nulpunten" en geen tijdsvertragingen. Men hoeft dus geen factorisa
tie te plegen van de perfecte regelaar. De perfecte regelaar is in dit geval dus de
vereiste regelaar. De IMe en de MAC regelaar worden nu beschreven door de
volgende overdrachtsfunctie.

1

3.3124-6.3099% ".5.580& -0-2.503& ....023& -4 .1748-.5173% "·.679& .1-.5004% -0•.1631%" I
J'{A). -.0945•. 138%"-.4396t·I•.328&·I•.OI02z'" -2.5321.2.3884z·'~2.2075-O-2.0498z"-.0293%" VeA)

1-.0294:< .9039z 3 •.OO55z ..-.0004% ..

Voor de DMC regelaar wordt het 5de orde model benaderd door middel van een
impuls responsie. Deze impuls responsie heeft de lengte 10. Verder krijgen de
regel variabelen M en 13 van de DMC regelaar de volgende waarden. M=9 en
13=0,1. De 3 matrices die voor de DMC regelaar nodig zijn, alsmede de beschrij
ving van het model, worden berekent met DMC.m en worden gegeven door:

dy~.l eye.3

:::ol~;s 1 t~:ocg~ 7 -O.n6\ C. CS2E:

0.8505 0.0~97 -0.0047 -0.C!09 -0.1709 0.",29 -,.03"
0.1693 -0.0",8
0.04:'2 ·:.2599 -0.0682 -0. 366~ O. "028 -0.1082 O.OO~S

Cclurnns 8 t r.roug~ :4 lmp I:

-0.0191 -0.0282 -0.0038 0.028, 0.0011 0.0096 0.00"1 0.3025 o.ong
-0.0323 -0.0026 -0.0101 -0.0022 -O.OC3i -O.COCi -0.00:9 -0.0:13 -0.3957

0.5664 -0.CC30
Co~~s 15 thro.x;r. 2: -0.0:53 -0 .36'~

0.2993 C.:JC15
-0.004, -C."0:2 -0.0034 -0.0028 0.0008 -0.0038 -0.0571 -0.33;8

0.0004 -0.0002 0.000: 0.0000 -O.OC:; o .000i -0. :5., O.OC23
-0.0949 -0.30,8

dyr2 -0.37\, -0 .OO:~

-0.C98\ -0.2819
Co 1urnr.s : through 7 '0.2298 -0.0034

-0. OC/~ ·C.4\66 -0.~037 -O.53'<S -0.C729 -0.2598
O.166C -0.0071 0.143C 0.014~ -0.0:;0

0.0\8 ! 0.0212 0.14:1 0.5722 0.1830 O. \27:' O. :\70 -0.0463 -C.2192
C.24~9 -o.con

Co~ umns 8 th:"o~g!": 14
-0.04:0 -O.22CO

0.1719 0.0000

-0.0082 -0. J4 36 -O.OlCI 0.210& -0.0:00 0.333& -0.0095 -0.0\62 -0.2023

0.~867 0.1019 0.4~13 0.0688 0.409B 0.C196 0.3113 -0. C288 O. C008
-0.0740 -a,alii

COl\J:!'!lS ~~ thro~qh :8

C.104: -0.0084 ·C.G22: C.00C8
O. :01" 0.323: C.091 9 C.2345
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7.2.2 Test en simulatie resultaten.

In de nu volgende simulaties wordt -het procesbeschreven door het -5de orde
model. Het interne model bij de IMC en de MAC regelaar wordt beschreven door
het 5de orde model. Het interne model behorende bij de DMC regelaar wordt
beschreven door een impuls responsie. De lengte van de impuls responsie is 10.
In eerste instantie zullen de simulatie- en meetresultaten van de !MC regelaar
bekeken worden. Vervolgens zullen de simulatie- en meetresultaten van de
DMC regelaar bekeken worden en als laatste zuBen de simulatie- en meetresul
taten van de MAC regelaar bekeken worden.r--------------------,

PROCES

o -,

N -I
S ~c..

B g -2

-3

-2
0 SO 100 ISO 200 so 100 ISO 200

aantal data punten •.> aantal data punten ->

Figuur 7.14 : -, simulatie - " labopstelling
Vitpnl' 1 van het heater proces voor (al,as) is
(0.1, 0.35). De uitl'anp waarden worden I'ege·
ven in volt. 1 data punt b 1 sec:onde.

Figuur 7.15 : -, simulatie - -, labopstelling
Vitpng 2 van het heater proces voor (a.,as> is
(0.95, 0.35). De uitpngs waarden worden gel'e
ven in volt. 1 data punt b 1 seconde.

2.S .--_---.--"C""O~NT~RO~L~L=E'_i'R'---_____, S.--_.............."C'-"O:..:..;m"R:..;.:.:..:::.OL=L::.:E""'R=___----,

ISO 200100SO

2

3

4 :',

N

~
.5

ISO 200100SO

O.S

O'-----"'-----'-----'---...J.....--.......J

o

2

- 1.5-;
c..
.5

aantal data punlen .•> aantal data punlen ->

Fipur 7.18 I -, simulatie ° 0, labopstelline
Uitpnl' 1 van de !MC rel'e1ear in volt voor
(a.,a,) b (0.1,0.35). 1 data punt is 1 sec:onde.

Figuur 7.17 I -, simulatie - 0, labopstelline
Uitpnl' 2 van de IMC rel'elear in volt, voor (.
a.,a,) i. (0.915, 0.35). 1 data punt i. 1 sec:onde.

Uitgang 2 van het proces en uitgang 2 van de regelaar voor (cx1=0.l, ~=0.35) en
uitgang 1 van het proces en uitgang 1 van de regelaar voor (cx1=0.9, ~=O.35)

worden gegeven in bijlage 3 fig. 3.1 tot en met fig. 3.4. In fig. 7.14 en 7.15 kan
men ziell dat e:r perfects oet-point tracking cptreedt. Verder kan men zien dat.
naarmate (Xl groter wordt de regelaar rustiger wordt. (fig. 7.17) In de figuren
zijn er 2 aspecten die er uitspringen. 1. De heater heeft in de lab opstelling
grotere stuursignalen nodig. Dit ligt aan het feit dat de uitgangen van de heater
opstelling steady state off-set geven. Men kan zien dat deze off-set good wegge·
regeld wordt. Dit gaat dan ten koste van de grootte van de stuursignalen. (zie
fig 7.16 en 7.17) 2. De uitgangen van de IMC regelaar geven bij simulaties
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grotere oscillaties te zien. (fig. 7.16) Dit ligt aan het feit dat er bij de simulaties
automatisch mis wordt toegevoegd aan de proces uitgang. Deze ruis heen
maximaal een amplitude van 1 procent van de set-point instelling. Deze
amplitude moot dus duidelijk groter zijn dan de amplitude van de ruis die
optreedt bij de Iabopstelling.

0

N -1
'5
So
8 -2

-3

-4
0 50 100 ISO 200

o 

-I

-2

-3

-4L--..........-----'----'--:--__=_'
o 200

aantal data pOOlen -> aantal data pooten ->

Figuur 7.18 I -, .imulatie - -,lahop.tellinw
Uitpng 2 van bet heater proeea voor a b 0.1.
De uitlangs waarden worden leleven in volt.
1 ~.to iiui"£. 18 1 .econoe.

Figuur 7.19 : -, .imulatie - ", lahop8telline
Uitpn, 2 van het heater proeea voor a b 0.9.
De uitpngs waarden worden lelfeven in volt.
1 data punt fa 1 aeconde.

5 CONTROLLER
5

4 ~ 4
~

N 3 N 3
'5 .

~"'-
.S 2 ~.. ~(. ,.,~~ .... ' --..........- .5 2

~ -. ' ..-.... ~~ .......
. -

IrI ....
0 00 50 100 150 200 0 50 100 150 200

aantal data pOOlen -> aantaJ data pOOlen -->

Figuur 7.20 : -, .imul.tie - -, labop.telling
Uitganlf 2 van de DMC regelaar in volt voor a
b 0.1. 1 data punt b 1 aeconde.

Figuur 7.21 : -, .imulade - -, lahop.ternnlf
Uitpng 2 van de DMC regelaar in volt voor a
fa 0.9. 1 data punt 1. 1 aeconde.

Uitgang 1 van het proces en uitgang 1 van de regelaar voor (a) is (0.1) en (0.9)
worden gegeven in bijlage 3 fig. 3.5 tot en met fig 3.8. In fig. 7.18 en 7.19 en
kan men zien dat er perfecte set-point tracking optreedt. Verder kan men zien
dat naarmate a groter wordt de regelaar rustiger wordt. (fig 7.21) Ook wordt
door het vergroten van a bereikt dat uitgang 1 van de regelaar niet meer
begrensd wordt. Het proces reageert hierbij weI trager op de set·point instelling.
Dit ligt natuurlijk aan het rustiger referentie traject dat met behulp van a
ingesteld wordt. Verder zijn er 2 aspecten die erg opvallen in de bovenstaande
figuren. 1. De heater heen in de lab opstelling grotere stuursignalen nodig. Dit
ligt evenals bij de IMC regelaar aan de steady state off-set. Deze wordt good
weggeregeld. Dit gaat ten koste van de grootte van de stuursignalen. 2. De
uitgangen van de DMC regelaar geven bij simulaties grotere oscillaties te zien.
Dit ligt ook weer aan het feit dat bij de simulaties ruis toegevoogd wordt die een
grotere amplitude heeR als de amplitude van de ruis, die bij de labopstelling
voorkomt.
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0 50 100 150 200 0 SO 100 ISO 200

aantal data punten -> aantal data punten -->

Fipur 7.22 : ---. slmulatie " ", labopstelliDl'
Uitpne 2 van het heater proeM voor at. 0.1.
De uiteanp waarden worden I'eeeven in volt.
1 data punt t. 1 Mconde.

Fipur 7.23 I ---. slmulatie - -, labop8teUine
Uitpne 1 van het heater proees voor a ia 0.9.
De uiteanp ...aarden worden ceeeven in volt.
1 data punt is 1 Mconde.

100 ISO 200SO

-g,
.5

100 ISO 200SO

N 3
g,
.5

4

aantal data punten -->

I I
Fipur 7.24 : -, simulatie • " labopstelling
Uitgang 1 van de MAC regelaar in volt voor a
t. 0.1. 1 data punt is 1 seconde.

aantal data punten -->

Fipur 7.25 : -, slmulatie - -, labop.telling
Uitgang 1 van de MAC regelaar in volt voor a
is 0.9. 1 data punt is 1 seconde.

Uitgang 1 van het proces en uitgang 1 van de regelaar voor a=O.l en uitgang 2
van het proces en uitgang 2 van de regelaar voor a=O.9 worden gegeven in
bijlage 3 fig. 3.9 tot en met 3.12. In fig. 7.22 en 7.23 kan men zien dat er perfec
te set-point tracking optreedt. Verder kan men zien dat naarmate a groter
wordt de regelaar rustiger wordt. (zie fig 7.21) In de figuren 7.22 tot en met
7.24.zijn weer 2 aspecten te zien die erg opvallen. 1. De heater heeft in de lab
opstelling grotere stuursignalen nodig. Dit ligt evenals bij de IMC en DMC
regelaar aan het optreden van steady state off-set. Deze wordt good weggere
geld. Dit gebeurt duidelijk mooilijker als bij de IMC en de DMC regelaar. Dit
wegregelen gaat evenals bij de IMC en de DMC regelaar ten koste van de
grotere stuursignalen. 2. De uitgangen van de MAC regelaar geven bij simula
ties grotere oscillaties te zien dan de uitgangen van de regelaar te zien geven bij
de labopstelling. Dit ligt aan het feit dat bij de simulaties ruis toegevoogd wordt,
die een grotere amplitude beeft als de amplitude van de ruis, die bij de labop
stelling voorkomt. Als men de MAC regelaar en de IMC regelaar vergelijkt, ziet
men dat de IMC regelaar betere resultaten geeft. De set-point instellingen
worden sneller bereikt en de stuursignalen van de IMC regelaar geven minder
oscillaties te zien. Als men de IMC en de MAC regelaar vergelijkt met de DMC
regelaar dan is er maar een conclusie mogelijk VOOI' dit proces. De DMC regelaar
geeft veruit de beste performance te zien. Ook treden er bij de DMC regelaar
veeI minder oscillaties op in de stuursignalen.

62



8 Conclusies en aanbevelingen.

Na een intensief literatuuronderzoek zijn 3 model gebaseerde regelaars geiInple
menteerd op het meetkar systeem. Deze 3 regelaars, de IMC regelaar , de DMC
regelaar en de MAC regelaar, worden uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3, 4 en
5 en kunnen met behulp van de beschreven procedure snel en eenvoudig
ontwikkeld worden. Door het feed-forward gedrag van de IMC en de MAC
regelaar zijn deze regelaars snel en eenvoudig te ontwerpen. De DMC regelaar
heen een moeilijkere ontwerp procedure. Dit ligt aan het feit dat er een least
square vergelijking opgelost dient te worden. Om toekomstige gebruikers van
deze regelaar enig gebruikersgemak te geven, is er een matlab programma
geschreven dat automatisch de DMC regelaar genereert bij het onderhanden
zijnde proces.

Met behulp van een speciaal gegenereerd input file, dat gemaakt is met behulp
van PC-matlab, wordt de regp.l~a!" 1-1'1 het meetkar :;ys~w geill.itiali~eerd. De
input file client weI een bepaalde opbouw te bezitten. De opbouw van dit input
me wordt voor de 3 model gebaseerde regelaars beschreven in hoofdstuk 6.

Afhankelijk van de dynamica van het praces, zal de concIusie zijn dat de DMC
regelaar of de IMC regelaar de beste performance zal geven. De MAC regelaar,
die een grate gelijkenis vertoont met de IMC regelaar, zal alleen voor het
perfecte model een even goode performance bieden als de IMC regelaar. Dit
wordt geconc1udeerd uit simulaties en metingen die in dit rapport beschreven
zijn.

Met betrekking tot de robuustheid kan men concluderen dat de IMC regelaar de
grootste robuustheid geen met betrekking tot model fouten. Aangetoond wordt
dat voor zeer grate model fouten het regelsysteem stabiel blijft. Deze stabiliteit
wordt verkregen met behulp van de on-line instelbare filter parameter cx}" Met
behulp van de on-line filter parameter ~ is het mogelijk om de performance te
verbeteren. De MAC regelaar garandeert oak stabiliteit met betrekking tot
model fouten. Maar door de andere opbouw van het regelsysteem, wordt niet
dezelfde performance bereikt als de performance die bereikt kan worden met de
IMC regelaar. Bij de DMC regelaar wordt de robuustheid voor model fouten bij
de ontwerp methode in het regel algoritme ingebracht. Dit gebeurt met de
parameter 13. Het grote nadeel van de DMC regelaar is het feit dat de robuust
heid niet on-line instelbaar is. Dit is weI mogelijk bij de IMC en de DMC
regelaar.

Doordat het altijd verstandig is om een regelaar in zijn regel omgeving te
simuleren voordat de regelaar op het systeem toegepast wordt, zijn er 3 simula·
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tie programma's geschreven die de IMC regel configuratie, de DMC regel
configuratie en de MAC regel configuratie simuleren. Uit deze simulaties kan
dan geconc1udeerd worden of de regelaar geschikt is ·voor het onderhanden
zijnde proces. Afhankelijk van de verwachte model rout, zullen de simulaties
meer or minder op de metingen lijken. De metingen <lie uitgevoerd zijn op een
heater opstelling bevestigen <lit.

Ter afsluiting worden nu enkele algemene kenmerken opgesomd van de 3 rege
laars.
1. De 3 regelaars geven geen off-set bij steady-state.
2. Door de on-line instelbare parameters van de 3 regelaars kan de regel

actie zodanig vermindert worden dat er geen uitgangs begrenzingen van de
regelaar optreden.

3. Door de on-line instelbare parameters kan ook het uitgangs gedrag van
het proces beinvloedt worden, zodanig dat een eerste orde expentioneel
traject gevolgd wordt.

4. De robuustheid van de IMC regelaar en de MAC regelaar kan on-line
ingesteld worden.

5. De robuustheid van de DMC regelaar wordt bepaalt door B. De robuust
heid wordt door de ontwerp procedure in de regelaar gebracht.
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LUst met gebruikte symbolen.

G(Z), H(z)
N;
No
Gi-<l,Gi
Hi-<l,Hi
F1

r
c%>

J

GIIl(z), H-(z)
G.cz), H.(z)
G.(z), Hu(z)
G.1(z), G.2(z)
PM(z)

G.(z), H.(z)
c(z)

Numn
Den_M, Den_p, Den_c

dynl, dl
dyn2,d2
dyn3,d3
mat_imp, imp
He
HI'
H.
N
M

Overdrachts functie van het proces
Aantal ingangs variabelen van het proces
Aantal uitgangs val'iabelen van het proces
Beschrijft proces responsie op toekomstige ingangs signalen
Beschrijft proces responsie op verleden ingangs signalen
Bechrijft het effect van verJeden ingangs signalen op het
proces
Beschrijft het effect van de verstoringen op de proces uit·
gang op toekomstige proces uitgangen
Matrix met elemente van Gl

Matrix met elementen van Hi
Minimalisatie criterium bij de DMC regelaar

Overdrachts functie van het model
"Stabiele" (inner) gedeelte van bet model
"In!;t-8bi~lett (cuter) bcdcclte va.! het fJiudl:'l
Factorisatie van G.(z)
Bepaalde factorisatie behorende bij de MAC regelaar

Overdrachts functie van de regelaar
Overdrachts functie van de feedback regelaar

Beschrijft de Numerator van bet Model, het Proces en de
Tegelaar
Deel van de Numerator.
Bescbrijft de Denominator van het model, het proces en de
regelaar.
Beschrijft de l°l.e matrix van de DMC regelaar
Beschl'ijft de 2de matrix van de DMC Tegelaar
Beschrijft de 3de matrix van de DMC Tegelaar
Beschrijft het model behol'ende bij de DMC regelaar
Horizon van de regelaar
Horizon van de vool'spellingen
Horizon vool' de minimale kosten
Lengte van de stap responsie
Lengte van de l'egel horizon

Weegfunctie vool' de geschatte uitgangssignalen
Weegfunctie voor de set-point signalen
Weegfunctie vool' de stuursignalen
Weegfunctie vool' de stuursignalen
Stl'af voor de stuul'signalen
Bepel'kende functie voor de stuursignalen
Exponent van (1oZ·1) behorende bij de beperkende functie
vool' de stuul'signalen
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F(z), FI(z), F2(z)

a, ai' ~

Uscal, Yscal
Uinp
clip
alfa

m(z), u(z)

ii.
u
li
M
a,n
yCz)

Yd(Z)
y(z)

d~z)

dCz), k
~(-,
0\£'1

Overdrachts functie van de filters
Tijdconstanten van de filters

Bepaa11 de normering van het model.
Input vector behorende bij de simulaties
Bevat maximum en minimum van de clipper
Bevat de tijdconstante van de filters

Geeft 10taal aantal data punten bij de simulaties aan
Tijdsvertragingen van het proces
Maximale, geschatte en de tijdsvertraging tussen ingang i
en uitgang j van het proces

Stuursignalen voor het proces
Beschrijft. de vector van de te berekenen stuursignalen
Vector met ingangs signalen van het proces
Het vorige ingangs signaal voor het proces
Matrix behorende bij u=M.ii
Matrices behorende bij u·=a.u + n.li
Uitgangs signalen van het proces

Gewenste uitgangssignalen van het proces
Geschatte uitgangssignalen van het proces
Terugkoppel signaal bij de IMC regelaar
Verstoringen op de proces uitgang
Set.-point van het proces
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Biilaqe 1. Simulatie programma's.

Bijlage BI.I Bijlage BI.2

'-"tal 11p.rt.. van proc.••
'-ntal output. ,..,. prooea31,lanqt. wetar van wn iJ1:Nt

tot~.

for 1-1:)1 1I';l
for k-l:N 0

~~i:~:i
..~_I'_.UIpul.(,.(k-II....1.ill'

tot-tot+l:
.Jut.UIpI,ot.:1 J-I'_J,

and

te.t-o:d=O; .
wle te.st-<l

for i-1:1I 1JlIP
ifC:::r~l U-l)·N_otl~b-l)·N_o+N_o.d-IUO.(N_o,N_11

else
tat-I;

end
and

IIld

for i·(l~·N ol: (N o'N ~)
I,.p)-II;· --
for ,.1: (len li-d'M 0) IN i)
...1_I,_.IUlt_1ip(1-h-11 '11_0.:1 J'

.,.\dyneU-d'll.o.:I J-I,_.IerO.(I. (II.1·(II_tlp-dll-j.,,11-d·••01l J;

tot-o;k-l;
f<>r 1-«d'II'II.ooll: (II.o'M.1.Ip1

~-~J:!l;
lor ,..:N iJop-d-)
...1-I'iop.IUlt.1.Ip (11_0' (d.II.,ot'I;-1l '11.0.:1);

(olinYI (1- (d·ll ·N_ol. :1 )-I,.p. lelOO(1.1e. U-d'll.ol-lon(ll.oollll:
11 lW(tot.M 0)-<)

tot-o:t-k·Y;
and,

and
c1in.-Id1nY'lerOi (II.o.N_1· (._ilop-d-ll) I:

" ...t ~(N 1," va: 1n);
16.. i-I: C'H ~-var-in-e}..:l_U'-IM:U' "irOllN.1.N.1·(M__.to-1I1 •• (II_ill;

t-.-l'eyo(ll 11,
for i-):N iI;rlI

QM9p[o..;a:ttlllp]:
OIld

del,'-a" I (II_tIp-1Il'll_lI'

tellp .- fdytlll' 'dynrli +delta;
ei-jey,rCN_l}.Ier08 CN_l,N_i' 0'1.. '4l_iJt-l) I);

~~~~~t'• (t.-p_II) "'tMt) 'M_Nt' ;

Dl1I2m(lYWI·d.1nv;
DY'N3a01MO'~1t.·OMI9B;

and

ilo-Il. _0111 •• ~lll;
for i-) :tot -

~\Il1h, :)-filtltf(n~(i,:) .IDJI. U1):
ond

f<>r 1-1: (II I'll 1.01>1
11 naU;'N 1T-- 0

f<>r ,.l:R °
l_lleii.1),

end
erd

IIld

fw>ot1cn IDIII1. D1Il2. DYID._.1.IpJ-OC:(WlIlJl. tOJl._.!ep.M_.._to.beta) ,

:f=~~;:m~-:.~c:i:;~Jl.••U;>.M..._"'.beta)

, • ~1c _riJl llI'laIe .
, 'A:Ior een n&IdMrd tIC pldll_ bl:ft.Mt • YeCtOt ...." \lit
, do -=:tor (1.0.0, •••• 01
, JI'lJ4...p bevat • I'I.-rat.or van -.~ 1l\ MCht... vaA 1 4 (-1)
, tGlJ> bevat • ~1nator van Me Proal:' iI' ..chtetl .,., ."(-1)
, M iii, 10 Iw< aanta..l _10 rapontle., M-_ in _ft ... _I iJ'CM' in de t.aoI<-' ........1_
, Iliu 900ft de Itrat .." • -in; .." 2 _ ""19IndI ,..U ...

In~~'~~,fJD.~:~-Jl',_:1 - n_colJlIl_.nJl:
• 0 • n 1"OW"'p:
L-Y - 1·.nJl;
tOt-o; -
for 1-1:H 0

lor "1'" i

~~in'y
t_I''''''.lnIU,Ci.(;-Il·1 den p.t)1:

ena -
tot-tot 4 1;

.Jnlll(tot. :)j-I'_I,

end

Dit programma berekent de
matrices en het model behorende
bij de DMC regelaar.
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and
end
for ..~I:L den c-l

Uui£ (uL.,n.aal~\J1t (iIJII,n.sj..aJ - ..•
De:n_C lua.l) 'Uuit (uJa.nI1Jl'""1U1a1;

and
end
lor u.I:L _;>-1

Yu1£lua.ftlUl)-'!uit lu1a, rwaJ- •.•
Den_,(ua+II·'luit(ba.n8la-UiIll;

l\litJ-caro.lhulpJ. ~>;
Fuit~.a.eroa(hulpJ. P9t1:
ftP"lel'Ol(N.TOW-p.!QJ;

f<>r ..lJooIlulp2:~
..ilo
for kliJo-) :hulpJ

Ui:\CIr:.1Jl, ft111a)~hn IU1aI.nalll) -l'u1t2 (h1ll, Mia-I):
and
for tn.-) :hulpJ

Flutl (ua,Mia)- (1-.110» 'Oin(klia, naia) -alfU) 'ru1tl (kIWI, 1'131.-1);
ood

, •••••••••••••••• ..,..t.:nd QUt,ptJt: centrollar .
fer kI~-I:N row e

lor loiJool :huiPJ
fer "1II-l:L detl c

Qult filua, M1aTllllQult (ilIA. Mal t •••

Ihlll_C(UiJII, .. ia+ (aa-l) 'L_dItn_c) 'natl Ula., n.aia+l",u&I' :

end
and, .

, •••••••••••••••• Qltput 1J111ter ••••••••••••••••••••••••••••••••••
for 1-I:~ row c

l1uu~~tt~.:t:l~~.(~j ~)
e1_

11 Uui,(1...1II1<liloU.11
~i.t U.MUI)-laU. 21;

and
end

and, .
, •••••••••••••• It,...nd output procaa ••••••••••••••••••••••••••••••••

forlo~~~M~p\'
lor .,1Jo-l:L donJl

Nt (tta. naw)-Y\l.i.t (b.1a, naial •...
'~_P (ku..... ia. (aa-I) ·L_dItn...pJ '\NJ,t (aa, l'Ia""I1Sia);

Dit programma simuleert de
IMC regel configuratie.

:=~al~~t;::1~~~i·~.o~·:~c:t'=_c.-_C.Oto.11ll.alI.1IAl

:'~l;'~l:~ ~1~~tE,~" aantrol~r .,....1d.
~:1~'="~~a::-;=_"Don_ ._.... Don-".....C.Don.C.Oto.l1II.alI.1lll
\Oen-' • Dl!taIinatDl Pnxa••
""..""')4 • '~.tar It:ldel\Den"ll • Deral1nator tbie1
....-c • N\8U&t.ar CD'It:rt:llllU'
'OartC • 0II:rI:a1Alto.r cantroller
\U1.n-. ~ut -.tria for CDnt.rollu

~ll i t~=i':rO: ~~~ller
\aU 2 10 9IPloo1Ot to • ~l~
_ • tot.aal aantal diu punta"
rand(' rcm&!' I'

["a:.#i:r:~~":r(ilia.'I ,
(I row •• N 001 e]-iinon- M);
L a." i-IailqthlOon M): -
II roW c.1I ClJl C]-il.. (1UI C);
L.a.,,)j-!ailqthlOon.CI' -

.1.... CU1.n·);

~~!:!'.~~~/L••nJl:•__.-.. -".Y'

~~::l-~M;J;c:
~~t:~::~:~~L_dlrn}~:

1l'Qf.1J1.aol.in}.iceroitll:

fer i.-l::rt:lw in
oMU;> 11.: 101)1.11. coI_"'I·.... (I.KA-a>1.to-hulp21:

01". [Ierot ("",.to. hulp2). U11I.1/1>J:

~n::: ~-~:;::t;
~~;~=;~~~~:
fer 1-1:row 11'1

1'01_(1, :1-.01·.1 hl·rardll.fQJ:
oM

end
end
tor NUPl:L den .-)

)Ilut (kn••NaT~it (ua,nllJI1- ..•
tnd Dan_"t,u1a t l) '1'lUt (uiII, n'~1JI1;

e:rdre. (illJl.n.1aI-Yl.llt_l'I(ba.naiJll..ftult (oa.Nlia);, .
for t •• l :hulpJ
erdFuit2Ibill.Mla)-«I-alf (2) I'Ra (hiJI.n.la) +al! 12) '(\ut2(ulJI. nUJa-) I;

...d
T\J~t-YU1t n';
U'ultc:(Juit Y ;

end
.,J\Jit_n (Uia.naia)-Yu1t (bia.naiaJ+no1ae(ka1a. nala):

, .
,................ lerei:end CNtput ..1 •••••••••••••••••••••••••••••••

for blll-]:N row II
f<>r 1o.I:Jwlpl

tor ua-I:L cII1l •
~1t (ini.nailtl~u.t (1Lu.•• n.at.)t .••

lha). (oa...a. (1.IIa-l) ·L..den_.) 'OWt (aia.uiat) .... iIl);



Bijlage BI.3 Bijlage B1.4

-Dit programma simuleert de 
DMC regel configuratie.

Dit programma simuleert de
MAC regel configuratie.

iar u~·l;ii u
U~(ua:ns1aJ-ruJ.tl (u1a.nsw)-J\Ut2CJt.liA,n.:ia-l);

one!
, ~~ output (J;)Iftrollv ••••••••••••••••••••••••••

tor klla-l,' 1
for lJii.-l TN 0

tor uia-l:hulp4
!hut Ut'JJI,NJJI)~it(hill.n3UB) ••..

W\a_C (ua.uia. lJ.ia-ll·tu.llp4) ·U~ (18111, ftliill+l1J~);

tIIlCI
..d
for ..,..1 :hIlI.... l

...It Ikllo.M18I_11 (ula.Mlal- .
DI:n M(u1.a.l) •...Ut CUlal.n 1al:

and •
.;:' fU~. 11.18-) .bit_" (uw, IWa.l-fltult (uia.llIw);, .

far~~~~~~I\I1a).(l-&lfl.ra.k.1a, M18-) +alf'ru1t2("'1a,nI~]J:
and

end
Yult-Yu1t n':
Uuit~uit";

and
oncI, .

, Oltput liaiter ••••••••••••••••••••••••••••••••••
tor 1-I:N i
it Dul(I.",,!a»l..h.ll

\1uit (i,n.wl-1J.a (I, l);
abe

U Uult I1,M18)<I18 II. 2)
Dult (1,nal.ail·liaU,2J:

and
and

and, .
, •••••••••••••• 8eIWnd ovtput pl'CXlIIeS ••••••••••••••••••••••••••••••••

tor kliaol:1 i
for 1J~lTN c

tor 001o-I:nuJp2
Yldt (Ua.naw)·lu1t (ua.M.S.} •.•.

•~ , (ua.uill.(laia-l) 'hWp2) 'U\lit (uia,ftlu+l1Jial:
and •

and

tor "jpi~j~li.""1a)-To.i'(kllI ...lal- ...
Den P (Nl8.l) 'Yuit (uia.n.ja-u1a);

and •
1'U1t nCUa, nI~)·~lt(bu.. l1li18) .noae(Uia, II.iIt) ;

and •, .
, IlIreIiDlrd output 1ICde1 •••••••••••••••••••••••••••••••

tor klla-I:I I
tv: l:=-l~ c

tor 00..-1:n04>6
fl1.1t (ua.l\lia)~itCU1a, naiAl .....

Ii._"(ua....~. 'l=i:-l~·"=.:~E~ 'O'J1t o.llill. Nlia·l .... iA);

='~~:.:t;:::I:.1..--ri!~:r~·=t~~...e~~,Don.C.U1II.11I,.lt.1IAl,,
:,\~li':"~~=-;=·'·Doft.'...._M,Doft.".....c,Doft.c.U1n,l1a.alt.1al
\Den-' - Drwm1Mtar ,~..
u~1t • _lMrator fitlde1
\Dan')C - Danao1natot _I
\111.--c • •-.rat.or aI:lrItro1lar
\Den-c - DI:tG1Mtar centro1ler
'01.11-" 11$\11 aatUa for ~ro1lar
..It - ,1_ robulIt_1 ~ alt <I
"" • tataal aantal dat4Nnten,
rard (. 1lllnLL!' 1:

J:,~·;:4f~i~f:':"·P1:
l:~i~1c:.\-M~(IIlA-'l):
(I c,1 001 C)-Ill. (lIlA Cl:
hIl!p4 ;laftithlDoft.CI: •

al... (UiJ'l');
1._.colJlIhulp2;

l:"I~t:;_~)"l_(D1n1;
and!J1>li.' l:(Jln(1. 001.1111 ..... Il.II1t-<loI.1II-lw!p21:

UinoIIU'OO(.... 1II.hll1j>21.U1II.i...J:
Ul.....u,oo /II l:lal:

~~~:::::~:~;
YuH II"RrOOTN 0.1IAl:
M.lU-IU"» Oi.o;MlJ;

tor 1-1,""'ln
noIM(I. ,r-.OI..1h)'rardll.lal:

tIIlCI
Fu1tl.ae.rg.(N 0."):

~~=:~:~~);
for ",,1.a"It1l1p2,1ll....
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Oprol:.N11.al~'lMl·.k - D'fV2" - D'ftO·u;,..................•..........................................
, •••••••••••••• Ooatput 1181t.,. •••••••••••••••••••••u .

tor l-l,1 1
11 Uproli.""181>l1all.11

IJpn> (i••Ia) -I.. (i. II :
01..

It vpnUl,N1i1ll~lia';i,~i
Up", Ii. ""a)-Ill 11, 21 :

end
and

end, .
, •••••••••• "Proc:.I uitput ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

fer i.-I:,. 0

tor ~HIl i
tor pI:l,J>

~~:;f~;~)I;~f~l~~t:;;~;:~1Jl.l-kl:
tIIlCI

tIIlCI
for pI:I...... I

Ypro(l.nla.U ·'tptoh. nl1II·1)-, ..
end COt".P(k·U·Ypm(l.n.a- .... ·ll;

Yuit h,Nt-.U-'lproU.nliJI.l).rlJueU.nJiJI·l);
end, .
farYa~:~~i8~I.lIIodl:. n,5i1ll.l).1.IIIF_1'I (lII.O·II-1I.1: eN_o' I1-U 1"'.0.: I', •.

Upro( :,nJw-.l·1J;
end

, ••••••• Wtieren wn de wetoren .
wk. IUOS(1.Jri o·(trI ~d»;
.- • z:erCD(~.ItI-l·OI-i.IqHI-l)l;

u • arosCl.N); •

tor ""_ay: loy, .
"".., _in ,a1oUat1••••••••••••••••••••••••••••••
(I",p)-II:
tepooYu1t (:. Nia)-'r..odl: .naa);

l:';:E~ ap-<!
arvo(irv:tep! :

and

tor ,-I: (II i.op-<ll I aalaon .." ~te....tie 119Ma!. ref.

fc:..1(t~;~~).O-&1I.)'U~ I). nliAl.alf.·Rf I,. n.ia'1-1) :
tIIlCI

ard

!:J~!I;(II i.op-<ll
walw:ri!(:.M~.l));

ard
• _Pw-erv:

~-jlL...p-<l-I
.,.rlo:Upio(:.""....11 I:

\P'Upro (:. Mia-I) :
, ••••••••••••••••• CDntro1lar autpvt .

DlJ1>o Ioarolla1 •• daloyl. D1IIp.1Ilp1:

rard I' IlllnLL!• I :
.l-.ax (UUlP' »:
tor I-I:. 1

noioeli: 'I ~.Ol"lll)·randO,......lay.IOI:
and

~~ =~-~:=::t:~l&~;
~ WJ,U"OICJ(o,MA+de.t.y.l0);
~"'" rnsl'W 1.MA~aY.I01:, , .

tv""'l... l'tIl1t.IJpn»~.I1alD'tIIl,l7lII2.DlIIl.lwp.I.IIIlJl.CDlJl.Q!J1>.l1a.alt....I:

, 01t fU••iaW-n. de CJUtp.lt rapcl"lU. van

t :"=:ue~De=.~l~a:l~:t~iriOMtmn. D'nI2 tin D!IO:=::i::.:..:-.=n==~ :.~~.~ ..
, !lot~ _po1nt e>r<ll be""",-, dcar Ul.... •
, W. t. • ~nl1nQ van btt '1;nM1.
, l1j 1 O~ Nt output i
, 11llfl.1) • aaauaale -.rdlt en l.ia(1.2} • a1n1Ml.~.
, lit. bepaalt hot _Ita Cllda ..t .....t1a tnljac:t.

:1:':.::"~~~t~~~l.I8p_"I.-,J>.IDJI.U!J1>.I!a.al.ta.Ial:
(II o.U.J..l_llI\Il,J>l:
laIa.C18I..1_(~••r:
• 1 - C18:
.:_ - (UaIII.ol:

talt~:doO:
.tul. tat-G

lor 1-1:)1 lIlp
it ':=;!~(l-1I...0.1: (1-1)'11._.0. :)_fIl.0.I.l1

a~
t.~·l;

etId
ard

tIIlCI
d:

t.t..c1ll~~W~l;
dalo~( II,J>:' lapII :
..foraroo (P.1i\, lOClI :
for 1-1:)1 i

!J1>(I, :r~1Ilp(l.C1nI"""11...+da1oy<1II·10):
tIIlCI

, eU'ldlt 1 .iaulati. l'Q'loCIItI .

tIIlCI



Biilage 2. Simulatie programma's.

Bijlage H2.1

Deze bijlage geeft Control.c voor het IMC regelschema.

, ld1ttan ¥all filter par~v /

/ /

/ ,

./
"/

./

./

,. c. • or*r of __ I
, .... m.i:ler of iJplt. acml

,. QI • nWlbar of output. Model
/' tota - tDtal IXll..". Df JU'l_C

,. De • ordltr of oontroller .,
,. Pc • maber of i~. a:lntrolle.r ./

,. Qc •~ Qf output. CX)I'Itrollar .,
,. tote • total mllolM' of NtI'l_C ./

·MtriJlIDI:• 'Mtn.. 11 :
• _trixrz ;
• _rut] :

:=~~!: ;

, • ...- -.trJ.Jil .,

1f\1-11
J Dc· mll: Pc • tate/Dc:

1f II - 21
( QI, • mw.: tOUl • CDa:
I

1f \1 - JI( ta· aDl,: ... tatc/DI;
I

,. rMd ~.,

for Ii· 0: 1 < 6: 1")

h-'""r,Oileof(~l.S. fpcr):
if ,~rIDJ II ""rlJlJ

i~ln_''''''.1.
vot.....:bOOP_!loyOlO]J,.·b _r 1Il00rrect. 'ro.. any.oy ... ·.pr.hl:
muZ'7'l:
}

ItM • 111I,'~crlll:
colo. Il1It)~trI2 :
.1-rt. (1J\t)t1:>trI4 :
optr· aol1t><:(don':
_ aO:
fnodloptr,l.oa... fpcr);

if~~~~~_~.(~•• "'tra " ('0 by \dl. ~! (lIM) ..

}cJ<- (/ptrl:
return:
I

tree(~trl:

11 \1 - 0\
{ OC. raws; tc1C • oola;
I

Ultor _ • __1"TIL'ltl.srr-,I••,,,,,,". " ..""."):=t..bU~lHf~er~bi:
iIl~ID• ·I,.} 'Ivot..- ""rlfll'or _.01;
o1hl.iII • 'In&! 'Jvotr-qltrlf11ter--.IJ:
aU''''''IOj. I - o1f.IO:· •
alfo1J\v 1 • 1 - allall ;_'._'fll'w__) :

_nll.'" - 0:

.l9n&I _ICJW. 11M:
pUW>lIt:_IIIPI1T)olx:

11{ I (/ptr •~ tpoth. 'm"» - JMJ.I

11 _rm - DlD"llL) U1'nO. 0: ea. dec* cblU:
9ot_.....~_Iooy(llJLL."CoMoC_. \0. 'rai any Iooy ... ·.pathl:
.return:,

Mtra!il • Mb ."ra(l"DlleI.ccl.l:
lor (ocl .0: m! < mI.; CD1H)

for (rQf. 0: lUll' < row: It.,..)
U (tre-i(MtriJt!l)->dat.a • row' CI:IlJ .001••11.01(,..&11. Lfptrl :- 1)

lC~lfptr):
vot_..co_~_lloyllml.."\oCllIt of doU ...... Wly Iooy ... ",pothl:
return:
I

fcl-I/ptrl:
CIOIlCrOI_ok • I:

PC
DElCe
IQ04
Drli10l

c:i

lnt
IWllIX
ro&I
rool
lASt
IW~

.-tat1c
at.tiC
~.UC

I'tauc
atatlC
atat1.C

at.,uie wid lc.d fU"er('IOU!1

~ _ fonol;'l'or 0. "\6.41t· .&If'IOII:r:....:fonolfllcor: I. "".41t·.&If. 1 I:

.-titie ..-aid ..w ..filter(<lCid)

vot ou' fonolfllter "",0. "\61t·.I&lf'IOll:
vot-...'-lcnolhltor-"".I. "'61f" ...11011 I:

:ii:::;~m: :: :ii:lW,

1nt .1qna.l 11M:
1J'It p1nput-...:
11\t CDfttrot .ut~:
11lt CDfttrol-error;
char 'CI:lnt.rcI err liat I] •

- I ••

I:

~f1C t«nIX .........tr1x(1lIt arow. int ncolJ

IllIllIX '-ru:

MUla • aalloc(li~foo.nm);

utnx"_rQf • VOlf;
Mtrur->ncol • nool:
Mtr1.Jro.>Gat.a • caliocc.n- • nco!••1.,t (nal)):
n'turn utru:
I

,.., "., , , ,

'~f ocrvc<
(
1M 1Ut>V;
1M oool:
nal "data:
, IllIllIX:

notie ch&r .1lt filtn(wld)
{ .
llIt od1 • filter ..k->cn~;
r-J. __ • 01 fa lcill I :

vot fonolfll,er "".CII11. ·'6lt· ••parol;
11 tp.r < 0 II par....,.. 11

{
~(J:
ntW'1l 0:

"J_""_fono Ifllcor......0011. "'6.Ur, para):
return 1:
\

/ /

I: CXIl1llCI..C ICI Cq>yrl¢t Dr DCXlS•••1101.... I • v/d"-. tl-07-2S
• _lUJ~ _.r__.
: Itu tift!ll. VCDr hat. DC II:Wltml ~.

'1

,1ncl.uW <urno.h,»
hncludt <&llDc.1\>
IIncludt _.1\>
f1ne1uet. <aacs.l\>

frdef1M SIGNAl MU J4 ,. Ml'ltal .itptAl... ciat bdMen Un "OZ"dan /
"fine 'IIIPt1r)aX 2 '* MItt&! aipalarl dar. uit9l1l::ll'dM an ...." ,

1'"
len;
c1lor
c1lor
FlU:
M.\TJIX

- ooJlt>c(Oo.u_flAolII:
• ooJ It>c100.Ol_f I.... II I ;

~rr

uf1l2
I

far (jo():I<IO:l .. '
I
yC112 [il

~l1'lJ
~I'

, ,

void 1n.it CU!trcl haid)
I 
I'tAtic:
ft.atlC
nat lC
-.-tic
at.at 1.(;

.... lc

fi.1t~_...k • Mft_U3kllliO • !> • 12:,•.

• f1Itor _tor I; $SS$$$
: hlter __or z: s.sSSIS "I:

filter auA->1aI.d • 1* hlter;
fUtu-....II:->uve. Mw-fllte.r:
filter:_u.lt->-.!..1t • IICbt:filtu;
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I
"" (k·1: k<llc: k++1

I
Fl1J IOJ~11JIOl-DDI_C->data I') • ~IOIIJ I'J:

,•••••••l..............................................•••••••••••••••••••,
I ••~ ••• -..r.-lW'l output cl.ipptr 'Ia)J' t-t pn:xIeII. .. ,
/ •• tt ." ~aenden van data nMr ~~ ••••••••••••••••,

for (1-0; i<Pa: h+)
(
">I"/llIOlocl1PI1'" I~/IJ /01 'loocal->data Itll ):
::),;l1il!j~l~:ihm/~:~i'iJnIOll:

,•••••••l..............................................•••••••••••••••••••,
, ..~.~;~; ~~~Joutput.1~.~~i~~·;,;:~·....·.. :::::::~

!or (~: )<Po: j++l I ~1I1Nt aocIel • ..1

!or (lr-O; k~: k_) I ~tal vertre;~ ,
(
~I iJlOI.,..-lllllDI_J.->dat.alk'lOjk.,·toaol • ~IOI J)[kl:

, I
for (k.I: kG: t'-I

{j"'ll110Joyaodlll 101~D1J~_talkl ' -'11J IkJ;

/•••••••1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• /,..~.t····. V.ndll,uwft van~ tnaar ~t••••••••••••••••••••••••,
for 11-0: 1<00: 1..1

I
~r?i'i'Oi~:j>-I: j-l ~rl)[j+lJoyaodlllljJ:

, l ,.•....•....•.....•...•.........., ,
'··1tapII.2 "-r.chuiven van ylil1 1 ,..,. recht ,

101 U-O; 1<1)1: 1++}

l~litnot~ri.i j-i i:i1~ ::.1 :j~~Ji·!.:.!.l ~!.1 !j~'

, !.••••••••.•..••.•.........•.••••••..•..•.•••..•.••....••........,
, ••Itap8.) r.ch"iwn ~ Up~ 1 twar ,..d\t ,

!or U~: i<": 1")

l/Dr {jo(lo-J: »-1: j-I """11JIl'IJ~roIIJIlJ:
~"'11J 10J-o:

, 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,

1·.~1:;::; ~o:~~-)"'" yfi12 1 raar I-.cht ,

~1l111111!oyfll1I1110J;
ffl1211 0-0:, ,,..~.~~~; r~)~ .t.vtwIJ filtu 1 ,

(
rrrli 1·lYw<rll/yoaal->dataIUI-ylill III Ill: 0, ,'..~·i;;;·~~~)autput .~ filt.r 1 /

(rill (1110Ioalf&1llvIOI 'yoan(1J' allolOJ ' yfU1I1l11J:, ,
'··~·i~:O~ ~)ovtput .1~!.~~f~·;;;;;;ii;;·.. :::::::~

lor (j~; )cpc: '''I , ~ut oantroUer ,

lor (PO: k<Oc: t..... , ~al VillU'tr"9~ ,

~(1J 10J~IOI1J 10J .... C->datalk'j·Dc+I'totcJ • yUlll jJ Ikl:
I -

__ ootpc1J>11
~• .-t:point 2
prooe•••etPOl1lt J
pn:x:ea. MtPOlllt ,.
~. Ie't:POlllt S
pt'OOeI' MtP01J\t 6

proc.II. ClUtp\rt 1
Pl'DQIP ovtput 2__ output)

~. cutpvt."
prOCll'U ol,ltput !>
pr'OQI!I' output 6

, •••••••••• Ct'Wltra1 s-r-tUli ecbttC\ ,

for U~: 10: h+)
I
IYIOl/ll • QO<.oi4nOl.-1JI0111l:

..,itell (CDMtc) _ate)
( -
ca;r~~: 1<01: 1"') , -.w.l.In c. • i. .. /

I , s. U9Nl defwrutiorl ,
~I,J· ",",,-wt,·6):
I

br~:
_RUll:

If CCOl"ltrcl okl
{ -
ClDfttrcl I'tate • CIT:
fa! (l~; i<()I.; 1'" ,.u M.xYB\IIl Ql • 6. ...u,

i , ... See Ilqn&l de!etIiuor. .....,
~IIJ • _.,..II"')'
I

break,

,..sUII'll aer'-:enen If1N1. .i.;1l&I.1 fIlter 2 U ,

for b-o; 1«)l; 1+')

~h12111.{CjIOI ol;n&! UlI2noo111.yplilllyoCL1->daloI11l --,:,]11],I _., , ,, t~;.~:~;.1~~ outpllt .UiVlAIl filter 2 ,

{
yfi12111101-allOinVll] • ufiI21'] • all,ll) 'yfil211l1l1:, /

"'jd odit.ClDIItlOllw>d1

1I>t 'oy-o:
IIIlt ...kl IUtor ...k I:
put tovo _1'\1- - 1Il1T FILmt 'AUEl'DS',IIlICSI:
:li:T~"f~1l-"lj> ·Eoc-llotllnl'l:-or 0 0 0

"4tch (key. 9"t ....' ...y(llIt..._...kll

QUe f'1! ::-~~(1.' lntu·fllter s-r-ten"btt-.. 0 and 1. -J:
*blWl: 'OY. odil__ ffllto,_...k.'eyl:
I

I
air. ..of IJltw -..k ,;
I - -

•'l;na1l'r "'l'"t
10
1• '1;nal 9 -)'11ft 11

• .19"&1 1 -Y"t 2
• .i;n&! 11\ ")'lot 13::~::m~ == I~
'I

I
~.t1C: lIlt
~.tit Lnt
.-tatic i.rIt
ftC!c~

, d;nallOI' ol;na1ll
: :t;:ll~
• .1gn&lj'
: 11;na.l S
,
, d;nall'l: 81fJ'*l .,
,

, u ••••••••••••• /

~.=~~lH,~~.:~.~.~l ,
, 1Z'J' CXI%) CIt D DE AID~ ,
, A»aSlDTDf IIJN u ,,.......................................................•...............,
I'
'sl~wan,----

, /
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Bijlage B2,l

Deze bijlage geeft Control.c voor het DMC regelschema.

, £d.itten Y&tl referefttl. traject ~le.ra ,

/ ,

.ft*I • u.l'lt)~trl1l;
ao1l. l!Jlt)"',,12 :
.1... l!Jlt),",,,I. :
IIItr. Mlloeldl!n);

D'IliI
D'Ili2
D'Ili3
IMPULS
~:rlo
",cal

" ..-. N-Sez t I
fw U • 0; 1 < 1: 1++)

b-1""r.I1'«>fl!.ana). S. /ptr):
11 l"'trlDI II "".1ll1

}clo.. l/pt.):
1JIt......_-.•."lllllLL."\. -..~. , ... "y"y ... ·.pathl:
nturn;
I

luPP. L iJlp\Jl_"'t.aIO);

::~ , ~~~!~f~:
CJlt....C8..lIeI!p_-..y(NOlJ..·W mntn)l_~.•• ClCWltrol ..ok);

fer f1~; i<No: 1")
{
Ff11! • ralloclllJJll>'Delay"I.I1_II.-.JII:

fez U-tic:l<lO;l"I
I
Fllil • ralloc(l ••lIooflrMll):

for UooO;l<1b:1.t)
I
~"'lil • cal1oc(llillp.ai_HrMlll:

for U ...l;i<lO;1-J
I
~ Ii] • callocU••Utml(,.))):
I

_dooO:
u-dlaptr.I••1IIn. !ptrl:

if l:~i~~~!~:j~trub lid by \<II. CJt? (lllll".

!cloool/ptr) :
m\U1\;
I

f_laptrl:

11 U - 0) ,. 11 • maber of CXltput. cont~l1e.r '/
ifll~':~: tb1.dyIll • ao1l: ) I' Co1.dYftI -110 • 01.... - delayl ,/

I ....!apIU. ''-: )

/. r-.:l Mtri.Jt. .,

~;r~l.·O~I~~!J~l~t·):
"'P' !~ .. ~; ~• .;: 4,-..... cuw-i
if lu-I(_triJIlil"~ • row • (IDa t col,I1I8)f(raa..!L t.tptr) !- 1)

!c~l/ptr):
9Ot.""'.-'."'(lIllLL."b cut of data. , ..... _ !ley •• ·.petll):
return:
)

lnt
Ill!1lIX
rMl
..-l
rMl
lASt
IWK

netic
ata1:1C
n.ti.c
atauc
at.tiC
ltaUc
ftat1c

RfiC wid lo.t..flltef(wldl

rn......fonIlfiltor...... D. 'U. 411" .alloID! J:

8t~lC '«)id lave..flltV(Wldl

~ ...k fonl(fiJuar ..... 0. -''It-.lef_IO));
al!UzlvICj' I· alIaTD):
)

Itatlc dw.r .tit filtu IWld)
{ .
1IIt cell - fUte.: Ulk->enlll:
rMl pcII. alfa loill 1:

~ -uk fol1l(filtat ...k.~ll.·\6lt-.,puaJ:
if lpara"< 0 II para">- 1)

(
t-pll:
return 0:

vJ.""_fOl1lllhltor."". ",II. ·U.41l". JlOIol:
return 1:
I

t~f 1Itrvct.

1nt uow;
1Jlt llCOl:
.-..l -dlta:
I JGmIX:/ ,

static MUJJX -.Me MU1aUJIt at'Dtl.1nt Ja)l}
f -
IlImtlX 'MU1.a:

."tria -aa1locC.il8)fO«rJ.IXl);

..tri.-~ - az-gw;
u.triJt->naol • nool;
utri>t->dIlta· call.oclNoo' llCOI••i_frMlll:
mUnl utrix:

/.1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,/
~~ :=-=~int CD'ltrot ~te;
int CDntrol-enor:
char 'CI)1lU'OI vrLUt 11 . (,.

I' CXJrIIQ..C IC! CqJyrl<jl1t by lPCXlS. , ...11...... v/d"- 11·1-21

::a~na~~~~~m~l~.
'I

'illclucit <vrno. II>
f1IlCl\l1lt <alloo.11>
,1Jlcluclt _.11>
,1Jlcluclt -".11>
I1llClucit _th.1I>

1def1nlt SJQW. MU 1. /*..mal ai..pll1eft .-: __• Un~ •••••• /

~;~.!~~~.!...~:.=:~.~~~~.~.~~~~.~.~~.::::::~

...••path):

~ C1t.CDnt.nJltvo!.d)

!Jlt key-o;

iJI1t ....1 lilt...... I:
put J.ovo '-II""· - all'! FILm ,lMIt:'lDS".~):
""·10,,,(1_ 1"·Fl_1p -ta.__""'·l:
WIlla IlIiy !-escl

(
""ltc/l I." • 9Ot._.koylfllter....kll

- F1: ::-~,:"",(l." Inter"filter _t..."bet_ 0 IJ'd 1. "I:

~f.Ult: key· edit .....Ullt.r•....n.ltey);

Irit..... 1 lilt....... );

• ralloollli:l ••l_fl.-lll:
- calloc (No. air.,t (I'M1) J :
• aa.llo:( ('Nap-Oelayl·)rt)••ileo!(~II:

: :fi:l~~~tt~1t; .iaeofCrWII:
• ml1De(Nl ••l..,fI,..&1));
• mllcxINl.aillSJf(rea)});

dJu • aalloeCWi •• l~f(ftIal));_._0:
/.1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••/

, •••••••••• Q:lntrol saar-ten edJ.tten. • ,
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void init Cl)ntrol tvoJ..dJ
I .
It.atlc 1nt 1. alen. f'OW2I, ClOt.. row.ml.1ow..1IIputa. Col..efynl:
Aat1c lon; I1Jtrt!>l:
8't.etlC char 'Jlptr:
::~~ ~ ~~;_ ·~...t·;

Ratie MA17JX eaatruPJ;

aUa • c:alloc:(). ail8)f(rMl):
allaUlV • rallooll. o1_f(...al)):

fUtu ....~NSk(160,~·82.3.

:jbfuenti: trajeet puaMter: $$$S$$ I:):
filter auk->kad • J.a.d, fHte;
filter"...Il:->..ve • ...,.·I1lter:
filtu:auk">-d,lt • .t.i.t:f1ltu;

filtor _ • ..te b..e('FILm.Srr.I.'",,,,"a·):
Wt welllitor We):
9O<urorlliltor '--.01:
:t1al::vIOJ:'~~~~.qKr(hlter)"".Dl:
eut.bue(tilte.t .base):

oontrol.ok • 0:

ai;n&l _1CJW.!lU:
p~ut:_I1IPIJ'I)lU:

if «Ip" - fopon(path. "rb'll - WLLI

If (ume - rJa"ILEl ermo· 0; else dwcl <los () ..
:~~~.Mp_key(NUIJ.. -cannot qJen b. Preai any kIP')'

)



, /

for u-o: 1<Jb: 1....

J'Uf,h. 1'1"' "9J'Al int2.-lh,ypl.)l/yseol->dot.:>1I-yoodll]:
)"'1').0' •

/ /
,· t..I;Jt icc~l ."-, l"n::. :ef::::."':~.:.~ !:!~" /

tor U-l; .1< ('Ih-v-D818y.U ; 1")

b 1;-0: J<1lo: 1"1

yrell,]I.I'(I.lf01nvICI 'yo«I)) I ly.eo.I->dot.ll]I ••lfal O]'yroll J! 1'-, J:
\

t<J (;-0: J<lIo: , .. I

;",flllI0J-vrefIJ)ll]: 1

,••••••••1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••

, """,1111.-1]:

""oC):..O:
lor 11-/IIo'o.1oyl: 1<(11,->'110): 1,,\

I
11 lfood(I.IIoI-e1 {.":I
for (,.<I: "">: j"l
{
~ ItotJ~ Itot). JloI'QLS->doto I j 'lh'l]

tot·.:f ::.:;.t~~} :~~:}

break:
cue IXP:

~-l(~t'I~y~r·ar...yl ,
I
)Pll) -eliH>Orll.6. 9"t•• i9M1_iJlt2ntol1l·'.pu",,,_uroyll]J I;

bruk:
)

for lIoC): 1<6: 1"1 .14Ml ..,.ayll] • YP1ij:
tor (i.(l: 1<1; h') .1gnal-array!J..') • ~Ii :
for hooO: J.<6: i"') ai.Qna.l:arr.yll.l) • ~_.i4n&l_real21tlt(i.~tilll:
)_li;n&1_uraYtl lQw_array) ;,......•...............................................................····f

fot (100: 1<111: 1..)
(
1 ...lOlllIOI..sl••• ll]~.l>I-<lJu(ll:

f·········· ..·········································· // ••~ lerear.n e-:tput e:11Pl' VCOl' Mt prDClIIIa /
/ en ¥lU' van data /

for U-G: 1<11i: 1++.
I:r:l ll 101=1~'~ml~~~~·lrnr11]1:
...rol~J.I..."'llJ 10JIllOeol->dotoI' I:
)

/ /
/··~l··· reD,*, output a~ 1 /

, /
/ ••1t.ap8 " V.rac:hul..-.n VIL1\ \JI)ro 1 nM%' recht /

for (i-<l; i<lh; i.')
I
~im~~: :»-1: ~) ...roll) Ij·I)"""",I,) 11]:

)
/ /

,ttn.pJ aez.k""" ~ * CD'ltml iJ1Nt l1~en /

fur 11~: l<'.~l.yl:l..)

lor (1"0, :j<Ilo: 1"1
, w)IU'IIo)'j)' _tljllhl) - ,..rr/jJ:

fur (l.,j): 1< (Il1op-lloloy-IJ : 1")

lor U::;: ""I' ,..)
I -, 'lI1J~jJ''''''W(hU:

fw (1~: i<'U; j •• J
I ulll"",o(l) 11]: I, ,,tt.tap4 lenianen eutput .1qnaa.1 CD'ltrol1er /

1••i:O~ v.:r..n.i9'Wl dioen van _tria D'nJ_l at w_k /

t: (i.e: 1<111: 1'+1
I
~~.tf~~: I->nall; .)

IJ~w lln:'!w .111 • ai;1--'(P1o"J'w ./j):}
) . - .

, ••~~ ~fW,1cl19an." _u1Jt Dn_2 Mt. • ,

t: ,i.e; 1<111: 1+')

.b.IIJ.e:

1o~:m~~>;;~:J:;~IPla'.J·.llJ'
I

/'.~~""" v.r-nJ,qvu.ld.1.9-n ." _tl'U ani.] Mt u /

~ (1-0: 14)'ftI3-~; 1••)

.hUllJoC):

m~1~~>=:J;~IP~.. )·.(j):,, /

...................../

/, .. Maxi.m~ ()ll • 2. .. ,
, ... '- .icJna.l defenition ,

/'" ttax.a\lll Wi • Z. ...../
, .., See .J4n&l defenitlon •••.. f

I'" MIIUJrla No • 6. .. /
,,,....1Q:n&l cie&n1tion /

_lJopt 1_. iJ1lut 2

~ output 1
proce.. output 2
prooen "",put J
prooal cutput •
prooen _put ~
~. output ,

-ttd'i (OClntml_n...)

caa~:
for b-o: i~l: 1....

~II) • noaiJ'AlI1"I:,
t>r-k:

ClUe R!l.1l:
U ((!atrltrol_Ok)

~ml-"t.·~:
for 11~; i<lU; 1")

1
",I,) • -"'el(1");
I

_k:

, ..SUlPl1....... Iluekenen lf1JUt a1QnMl mntroller

/ /
, •••••••••••••"'Lrr CZT.D CI' a 01. AID DNAl.DI /,••··············llJN MNGESlDn:N /, , /
I'
, SIGIW. IM01I, . .
,

:::;:1111:;111' Il;nal 2 '"W 12
, .I;nal) '"W I)
, .I;nal 4 ::!'.!:I:
: a1CJM1 S -I"

,
: :i;:l l~l =:111
,
'.I;nal 18l _101
: :i;:ll~bl ;:I~'.';nalill _ J

: :i::tm ;:1:
'I

1
otat Ie int .1.QnaI.arRY ISIGIW. INj:

::::~ i: f~~o£Mr.~IIIPl1r)Wl:
otatle _1 _1'1:

tor u-o: 1<110: 1++1
1
I'""t 1tJ • vot••19nal.-1nOl /1/;
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Bijlage B3.1

Deze bijlage geeft Contro1.c voor het MAC regelschema.

at.tlC
atetic
ltat1c
n.tJ,c
It.atJ,c
It..tic

/. Qc • naber of CIltprt. ~troller ./
/. tote. 'tOW aDilaN of NlM C .,
,. Dc - ordBr of CDltrtlUer - .,
/. Pc • fI'IIIbu of 1MNt. controller .,
/. QII • tnIIber ot outputl ttJdel .,
/. tota - teIt&1 CIOi\al\l of JMIl C .,
'·OiII_arodfl.rn,."..,l - .,'
,. ,. • ftl8lblr of iI1lutl "1 .,

- ..trurOl':=~~a ~
: :~~~I~I~
• utrud5];

/' Na:I ~r"
for (i • 0: i < 6: i")

h- I","r ••hoof II«lgI. ~.lpt.rl:
If OI>uIO) II ~rI3JI

lelDoo lfJ>trl :
",.-=-.*p.lotylllllJ.,'" _r 1>\-'-...... _ ny ...·.pothl'
!WtWl\;
I

I'd by \<II. CJl? \lillI',

::'~: l~ll:~llj;
.1.,. 4iJ'1tl~tr 4 :
~. .lloc: I.lenl ;
_ DO;

frudlOJltr.I ••len,fJ>trl:

It 19't Mel~ !loy I"til' , ","triJc "
¥-r.iaw.,Ooa}-~" 'y')

lc1<>.lfptrl;
mum;
)

frwltptrl;

If II - 01
I OC • rt*a; tote • coli; }

If II - 11
I llc • cola, 'c • totcIDc' \

11 II - 21
{ QI. • rClllfl; tot•• mu: 1

if (i - J)
\ ~ • 01:)1&; .. - tGtc:/DI:)

/. r.-d _tr1a .,

.,ralll • _._ralrod.oo!al:

for (001 - 0: (1)1 < aot..: ao1-)

~rll~~r~ij_=~~I. aDa • aol,ai..,fU-l),l,fptr) !_ 11

lC~I/ptrl;
9't,-ClI.boop.lotylllllJ.,"\t out 01 ......... "'" hy ... ·.pothl:
return;
1

fcl_llptrl,
ClCrrt.rol.OIl - 1;

, Edit ten ...,.. filter par-.ter ,

at-.ic void load hlt.r (wid)
( .
r"_out./bnolhltor ....t. O. "\6. 4jf',alialOJ I;

"aU.c "Old ..w filtec(widl
I '
QIIt ...t /bno!fil,or ...t.O. ·UIf'.'alIaIO}I;
alli1llYIO). I • alfaTO]:

typodot """'"
l.t _:
l1lt _I:
~"U:
) MmlIX:

/ /
.tatic tan:II Mlrahm artIW,lJ't nool)

I •
-.nIX •..u La;

_ria • MllDc\.I..,f09JllXll,
..tr1Jt"'>-.I"Olif • aJ'QI;

u.tn..x-)onccl - naol;
..tu....>dIt•• calloctvow II naol••i~f(rMlJ):
m.\lCftutr.&.;
I, ,

int 81qN.1_au::
1.nt pinput ..... ;

~~ =~:i-=:;
char laou'lt"",T ~!':!~!':!~ -

- I

): OC.Dc.t<>tc.Pe.()o.totao.Do.... _trol 01<;

:';:i1i~~1Cf:rnI~i :~~iitj~' '~ca1;
__110). ';;['12, 'alf•• 'alfa1zlY, 'ylillIIO}:
·filt.r be..:
·hlt.r:....;

I' _trol.C ICI Cq>yrl\lllt by 1PCXlS••.•11_.. , • • /d..- '1-7-2~
II 'bo~h9 _t"l ....,.~t.

II 1tu tatfil. 'tIIDOr )wt M\C mntrol ~.
'I,iftcI_ <erne.1\>

hJlcl_ <alloc. I\>
'Includo <pear. I\>
fiftcl_ -".1\>

tdtf1.ne SIQW. 1QX 14 /' &an'tAl dc;valen dat "'en w wrdtn ...... /

~!~.~!~~~.:•••!:.~;~.:~;~.*;.::~Y:~.=.~.::::::~

VD1d ':ut CDltmJ. (wid)

1", k';-o;
ill!' _I fil'.,. out I'
put~ 11-'1"\'- - alit nL'lD • ...-rDS·.IlICS);
:r~~~.&:p-.lp -c.c-fletW'J\-I;

(
-Itch lloty· .......t.lotyIii It.......klI

_ FI: ~~(I.' Int."flltor _ ..._-.0 and I. 'I;

rf.u.lt: key • edit_'" (filt.r....Ir;. kevl ;

I
jlt._1 flltor.out I;

J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .....................,

/ ~rol .-r-tert ed.1tt8tl •••••••••••••••••••••••••••••••••• /

tar h-:l:i<10;lH)
(
Yh121'! • otlloc:I2."..,flro&lll;
y.hll\l • calloct2,lllflOflrea.l));
\/prell) • calICC(DN, lil*)f fnsa!»);
)Oltldllj • callDcIDo,.lnool lreall I ,rrr I' • callDclDc. ,,_flro&ll I;

utili • callDcIOo••I_flro&lll;

I, ,
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1. 11e:n.l'CMI. (1)1•• tDlIf. ml;""r I~)'·tptr::=h --..c.....t·;
~~i..I'J;

/ ,
'«ud 11'l1t aantrol (void)

( .
netic
~tic

fUl,e
Ratte
~tJ,C

Ratie

at.tic c:hIlt cit f iltlrr lvoid)
{ .
1M cell • h lter M31->enua;
~ par. - alfalaelll;

vot ...t /bno lfil'.......t,Clll. 'Ujf'. ,paral;
It lpore'< 0 II pore',. 11

(
beep(l:
return 0;

pul ...t /bno(hltor ...t.otl!. '\6.4U',porel,
ntUrTl 1; -
)

filter uak-Nb U3k (liO.S.U. 1.

:lfilter ~ter : '$.$$$5 I:);
filter ...k->1md • lmd filter;
filter-..k->uw - uw·flltv;
fi.1t.,.:..Ir;-JIiClt • M1lt:filter;

fl1ter _ • __1-rll.m.srr,I.'tf..tftll'l,
Wt .bU. ft1lter bUet;
vetroror1lilter ~.Ol,
:ff:~:OJ:I~~~m~·q>tr(flltor)....,OI;
u.it.buelhlter_.bu.):

aDfttrol.c* • 0;
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11 lorrroo - DlCFILI:) 8rTllO • 0;.1M dood< doo II:
ge, Mel~ ny(NIILl.."CtN'ct ~n ". 'r..' any key ... ' ,pathl:
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I
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!or 11-0: ~: :)t.} , j-1qNt -*1 ,
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(
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Ir'" 11110) "V1'llll' I (I!-yfU2 III (I):, /

'..~·~i~; ~~) ClUtJNt .1~~.~~~~er~·;:;;:ii:;..·:::::::~
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I
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"l~lll ........ IOll
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... IIJ - ...lJlall'+6):
)
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~1I211J -(....1_1 1JIt2rulh,)1l111J/yo<:al->cIIt&1111-~I')II);
) .., /
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(
ytl12 Ii I11J-rH12/1J 10):fl1U IiI 10100:
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Biilage 3. Test en simulatie resultaten.

0

N -I

~
8 -2

-3

-4
0 SO 100 150 200

aanal data punten ->

200ISO100so
_1l..-_--'-__-'-_----'__-'

o
aanal data punlen -->

4.--_--,-_-'-'PR,.OC=.=ES=-...,...._---,

figuur 3.1 : -, simulatie .•, labopstelling
Uitgang 1 van het heater proees in volt
voor a l =.9 en ar.35. 1 data punt is 1 see
conde. (IMe).

figuur 3.2 : -, simulatie ••, labopstelling
Uitgang 2 van het heater proces in volt
voor a l =.1 en as=0.35. 1 data punt is 1
seconde. (IMC)

5 ,......,..._--r_C=.O=.NTR'-'--T""O~L:::L==E:::,R'--_-.

4

N 3
&.
,5 2

1 '

oUlll!~t=:::=======::l
o SO 100 150 200

aanta! data punten --> aanal data punten ->

figuur 3.3 : -, simulatie • " labopstelling
Uitgang 1 van de IMC regelaar in volt voor
(al'~) is (0.95, 0.35). 1 data punt is 1 se·
conde.

figuur 3.4 : -, simulatie ••, labopstelling
Uitgang 2 van de IMC regelaar in volt,
voor (al,CIs) is (0.1, 0.35). 1 data punt is 1
seconde.

fjguur 3.5 : -, simulatie ••,labopstelling
Uitgang 1 van het heater proces in volt
voor a=0.1. 1 data punt is 1 seconde.
CDMC).

aanta! data puntcn -->

4

3
'I

; 2
c:..
B

~

-1
0 SO

PROCES

100 ISO 200

4 PROCES

3

!(- 2
&.
8 1

~

·1
0 SO 100 ISO 200

aanta! data punten -.>

figuur 3.8 : -, simulatie ••, labopstelling
Uitgang 1 van het heater proces in volt
voor a = 0.9. 1 data punt is 1 seconde.
(DMC).
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1.5 r-_--r-..::C""o:<.:NTR~~O<.::L::::L:::ER:,:_-__, 1.5 ,---_--r-..::C"-'O~NTR_'_T"~O~L=L:=.ER~-.....,

[
.S

0.5

50 100 150
aanta! data poolen -.>

; .
.. ',;. -.. .. • 'Ow .. __

.. /.'

J
0.5

°o'-'----'---"'------'-----J
50 100 150 200

untal data punten •.>

figuur 3.7 : -. simulatie " ". labopstelling
Uitgang 1 van de DMC regelaar in volt
voor a is 0.1. 1 data punt is 1 seconde.

figuur 3.8 : -. simulatie " ". laopstelling
Uitgang 1 van de DMC regelaar in volt.
Voor a is 0.9. 1 data punt is 1 seeonde.

20050 100 150

aantal data punlen->

-2

-3

-4l-------'---'-----'------'
o

N' -1

i

figuur 3.10 : -, simulatie " ", labopstelling
Uitgang 2 van bet beater proces in volt
voor a = 0.9. 1 data punt is 1 seconde.
<MAC).

200

.

PROCES6

4
,
~:\;"'~""

i 2

0 ...·

-2
0 50 100 150

aantal data punten ..>
I ,

figuur 3.9 : -. simulatie • ", labopstelling
Uitgang 1 van het beater proces in volt
voor a .. 0.1. 1 data punt is 1 seconde.
(MAC).

2.5 ,---_-.-..::C""O:<.:NTR.:..;.:.~O<.::L::::L=.ER;.:_-_,

~
.S

200

3
N

~ 2
.S

50 100 150 200
until data punten _.> aantal data punlen->

figuur 3.11 : -. simulatie • ", labopstelling
Uit~ng ! van de M.4.C ~gelaar in volt
voor a is 0.1. 1 data punt is 1 seconde.

figuur 3.12 : -, 8imulatie " ", labopstelling
Uitgang 2 van de MAC regelaar in volt
voor a is 0.9. 1 data punt is 1 eeconde.
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