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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft het ontwerp van een 
modelbibliotheek binnen PRIMAL, een software pakket 
voor experimentele procesanalyse. De modelbibliotheek 
verricht binnen PRIMAL basisoperaties op lineaire 
modellen. De belangrijkste taak van de bibliotheek is 
het bouwen en intern vastleggen van komplexe lineaire 
samengestelde systemen. Daarnaast voorziet de biblio
theek in een konversies tussen de modelrepresentatie, 
die PRIMAL tijdens manipulatie van modellen gebruikt, en 
die voor interne opslag. 
Een onderzoek aan een tweetal CACSD (computer added 
control system design) software pakketten voor sys
teemanalyse en control design, heeft de totstandkoming 
van het ontwerp ondersteund. 

Bij het ontwerp heeft de lange termijn een hoofdrol 
gespeeld. De nadruk is gelegd op de struktuur van de 
operaties binnen de bibliotheek. Deze wordt gekenmerkt 
door funktionele lagen. Eigenschappen hiervan zijn 
flexibiliteit, afscherming van zoveel mogelijk details 
over de data, die door operaties worden gebruikt, en een 
bevordering van de overzichtelijkheid. De flexibiliteit 
was noodzakelijk om te garanderen, dat wijzigingen in de 
implementatie van bepaalde operaties mogelijk zijn 
zonder aanpassing van andere. 
Op dit moment is een prototype van de modelbibliotheek 
voorhanden. 
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1. Inleidina 

1.1 Het PAlMAL-projekt 

PRIMAL (Package for Reai-time Interactiva Modeling, 
Analyses and Learning) is een software pakket, dat in de 
vakgroep Systeem- en Regeltechniek aan de Technische 
Universiteit Eindhoven in ontwikkeling is. Lineaire 
modellen spelen binnen het pakket een centrale rol. Het 
manipuleren van deze modellen vormt een van de voorname 
taken van het software pakket. Bij de manipulaties wordt 
gebruik gemaakt van een modelbibliotheek, die veel 
voorkomende basisoperaties op modellen kan uitvoeren. 

De huidige modelbibliotheek biedt momenteel een beperkt 
aantal basisoperaties. Het aantal manipulaties binnen 
PAIMAL breidt zich steeds meer uit. De wens bestaat 
daarom het aantal basisoperaties in de modelbibliotheek 
uit te breiden. Het eerste deel van het afstudeeronder
zoek heeft geleid tot een nieuwe specifikatie van de 
bibliotheek. In het tweede deel is een begin gemaakt met 
de implementatie van een prototype van een nieuwe 
bihbliotheek. Dit rapport beschrijft de totstandkoming 
van de nieuwe specifikatie. 

1.2 Het PRIMAL-pakket 

Het PRIMAL-pakket is bedoeld voor de experimentele 
procesanalyse. Het pakket stelt de gebruiker in staat 
zelf op interaktieve wijze experimenten op te stellen en 
metingen uit te voeren. De binnenkomende data kunnen op 
reai-time basis worden verwerkt. Aan de hand van 
procesdata kan het dynamische gedrag van een bepaald 
systeem worden gemodelleerd en geanalyseerd. 
Verder biedt PRIMAL faciliteiten voor regelaarontwerp. 

Een eenvoudige en krac~tige kommandotaal stelt de 
gebruiker in staat op elegante wijze te kommuniseren met 
het pakket. De kommando's worden door het centrale 
programma, de PRIMAL-monitor, geïnterpreteerd. Vervol
gens wordt een module geaktiveerd, die de eigenlijke 
uitvoering van het kommando verzorgt. 
Modules zijn binnen PRIMAL op zich zelf staande 
programma's, die parallel aan elkaar en de PRIMAL
monitor kunnen worden uitgevoerd. Dit parallellisme 
heeft konsekwenties voor de toegang van de module tot de 
verschillende devices, zoals het toetsenbord, het scherm 
en de files op de disk. Kommunikatie met een van deze 
devices is niet zonder meer mogelijk; de devices, zoals 
het toetsenbord en het scherm, kennen een exklusieve 
toegang. Toegang tot files op de disk daarentegen wordt 
geregeld door semaforen. 
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Het PRIMAL-pekket is opgebouwd uit diverse lagen. De 
onderste laag omvat alle device en eperating system 
afhankelijke routines. De hogere legen kunnen zodoende 
els het ware met standaard virtuele devices en een 
virtueel eperating system kommuniseren. PAlMAL is door 
aanpassing van de onderste laag aan de omgeving 
eenvoudig implementeerbaar op verschillende komputer
systemen. De laag daarboven bevat standaard routines 
voor kommunikatie met de virtuele devices. Deze leeg is 
enerzijds in het leven geroepen om een hogere standaar
disatie en uniformiteit voor modules op het gebied ven 
I/0 manegement te bereiken. Kommunikatie met virtuele 
devices geschiedt zodoende altijd op dezelfde wijze. 
Anderzijds schermt het de module volledig af van de 
details van het IlO-management. Modules kunnen zich 
volledig konsentraren op de operaties op procesdata. 
De derde laag bestaat uit modulegroep ondersteunende 
bibliotheken. Een bibliotheek uit deze laag voorziet een 
bepaalde groep van met elkaar samenhangende modules van 
een aantal specifieke gereedschappen. Zo bestaat er een 
optimalisatiebibliotheek, die modules ondersteunt met 
numerieke optimaliseringsalgoritmes. De modelbibliotheek 
verschaft modules basisoperaties voor lineaire modellen. 
Tenslotte bevat de bovenste laag alle modules. Figuur 
1.1 toont schematisch de gelaagdheid ven het PRIMAL
pakket. 

laag 4 MODULE 

11 
MODULEGROEP 

laag 3 ONDERSTEUNENDE 
BIBLIOTHEKEN 

. 11 

ALGEMENE MODULE 
leeg 2 ONDERSTEUNENDE 

BIBLIOTHEKEN 

11 

OMGEVING EN SYSTEEM 
laag 1 AFHANKELIJKE 

FUNKTIES 

11 
devices, eperating system 

Figuur 1.1 De gelaagdheid van het PAlMAL-pekket 
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Ook modules bezitten een vaste struktuur (LINDBB]. 
Bewerkingen worden verricht op data uit een dataset, een 
virtuele, standaard PAlMAL file. De resulaten van de 
bewerkingen worden opgeslagen binnen nieuwe datasets, 
die weer ter beschikking worden gesteld aan endere 
modules. Oe kommunikatie met de gebruiker via toetsen
bord en scherm is in principe alleen t~egestaan direkt 
na aktivering. Oe gebruiker kan dan door middel van 
vragenpagina's worden verzocht waarden voor parameters 
te verstrekken. Tijdens uitvoering van de module vindt 
kommunikatie plaats via de PAlMAL-monitor in de vorm van 
berichten [ LINDBB] . 

1.2 Systeemmodellen binnen PAlMAL 

In de experimentele procesanalyse neemt de vorming van 
een dynamisch model van een proces in centrale plaats 
in. De systeemmodellen kunnen immers worden gebruikt om 
een proces beter te leren begrijpen, en daarom ook beter 
te kunnen beheersen (sturen + regelen). Vandaar dat 
PAlMAL een uitgebreide set van modules herbergt voor de 
identifikatie van zowel SISO- (single-input-single
output) als MIMO- (multi-input-multi-output) systemen, 
uitgaande van met PAlMAL verworven procesdata. Oe 
geproduceerde modellen worden op een standaard wijze 
geordend binnen een dataset, die weer te beschikking 
gesteld kunnen worden aan modules voor systeemanalyse 
en/of regelaarontwerp. Het transport van en naar de 
dataset en de ordening binnen de dataset wordt momenteel 
verzorgt door de modelbibliotheek. 

Op dit moment kampt PAlMAL echter met twee fundamentele 
problemen op het gebied van modelmanipulaties. Enerzijds 
moeten modules noodgedwongen gebruik maken van modellen 
in een representatie, die soms onhandig of ongewenst is 
voor bepaalde bewerkingen. In principe zijn slechts die 
modelrepresentaties voorhanden, die door identifikatie 
modules voor een bepaald systeem worden aangeleverd. 
Gebrek aan modelkonversiea weerhoudt modules representa
ties te benutten, die voor bewerking gewenst zijn. 
Anderzijds kan PAlMAL slechts werken met modellen van 
elementaire systemen (in state-space of matrix-fraktie 
representatie). Modellen voor samengestelde systemen, 
bestaande uit een aantal willekeurig gekoppelde 
elementaire of zelfs samengestelde systemen, kunnen nog 
niet worden ontworpen en gebruikt (voorbeeld in figuur 
1.2). Dit is een ernstige handicap bij het analyseren 
van de performance van geregelde systemen (regelaar 
gekoppeld aan het systeem) . 
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a-r 'L 
I 

Figuur 1.2 Blokscheme van een samengesteld systeem, 
dat bestaat uit twee elementaire 
systemen. 

Om PAlMAL te kunnen voorzien van modules, die kunnen 
manipuleren met modellen van zowel elementeire als 
samengestelde systemen is het noodzakelijk, dat de 
modelbibliotheek wordt uitgerust met besisopereties, die 
modellen intern ken opslean en van semenstelling kan 
wijzigen. De modellen moeten bovendien intern van de ene 
naar de andere representatie kunnen worden gekonver
teerd, en aan modules kunnen worden overgedregen. 

1.3 Eisen aan de struktuur van de modelbibliotheek 

Het ontwerp van de modelbibliotheek moet voldoen een een 
reeks van eisen. De belangrijkste eis wordt gesteld aan 
een datastruktuur, waarin modellen van zowel elementaire 
als samengestelde systemen moeten kunnen worden 
vastgelegd. De representatie, waarin het model wordt 
weergegeven, mag niet van invloed zijn op de wijze van 
opslag. Deze moet binnen de bibliotheek worden geïmple
menteerd. De bibliotheek is dan geheel van de omgeving 
a~gesloten bij uitvoering yan de basisoperaties. 
Een tweede eis is, dat de basisoperaties zoveel mogelijk 
worden a~geschermd van de ruimte, waarin de data
struktuur is vastgelegd. De operaties staan namelijk in 
~eite geheel los van de wijze, waarop de data zijn 
vastgelegd. Het garandeert zodoende een flexibiliteit, 
die van belang is met het oog op eventuele uitbreiding 
van basisoperaties. 

Het rapport besteedt in eerste instantie aandacht aan de 
wijze, waarop modellen worden gerepresenteerd in de 
datastruktuur binnen de PAlMAL dataset (hoofdstuk 2). 
In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van een onderzoek 
naar andere software pekketten, die zijn ontwikkeld voor 
systeemanalyse en regelaarontwerp. Er is gekeken naar de 
wijze, waarop deze pakketten omgaan met modellen van 
vooral semengestelde systemen, en de operaties die 
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daarop zijn gedefinieerd. Het onderzoek moet inzicht 
geven over de mogelijke basisoperaties, met name op het 
gebied van konversie, die we in de bibliotheek willen 
opnemen. Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan de beschrij
ving van de gewenste taken en de struktuur van de 
bibliotheek. De interne specifikatie binnen de date
struktuur en de modelkonversies krijgen daarbij 
uitgebreide aandacht. Het rapport wordt besloten met een 
specifikatie van alle binnen de bibliotheek voorkomende 
routines. 



2. MULTIVARIABELE SYSTEMEN BINNEN PRIMAL 2. 1 

2. Multivariabele systemen binnen PRIMAL 

2.1 Inleiding 

Multivariabele systemen worden gekenmerkt door meerdere 
ingangs- en uitgangsvariabelen. Ze worden in de 
literatuur vaak aangeduid als MIMO- (multi-input-multi
output] systemen. 
Multivariabele systemen kunnen op verschillende wijzen 
in model worden gebracht. Het model stoelt op veronder
stellingen omtrent de struktuur van het systeem en de 
klasse, waartoe het systeem behoort. Zo bestaat er een 
duidelijk onderscheid tussen deterministische en 
stochastische systemen, lineaire of niet-lineaire 
systemen, tijdvariante en tijdinvariante systemen, 
diskrete danwel kontinue systemen. PRIMAL kan op dit 
moment werken met lineaire kausale tijdinvariante 
systemen. We dienen we in het achterhoofd te houden, 
dat andere klasse van systemen in de toekomst binnen 
PRIMAL opgenomen moeten kunnen worden. 
Oe struktuur van het systeem wordt bepaald door de 
veronderstelde relaties tussen de variabelen [RAOE84]. 
Het model representeert de struktuur op een bepaalde 
mathematische wijze. 

2.2 Modellen binnen PRIMAL 

Binnen PRIMAL bestaan momenteel twee modelrepresenta
ties voor lineaire kausale tijdinvariante diskrete 
multivariabele systemen: 

model in state-space representatie 
model in matrix-fraktie representatie. 

Oe state-space representatie gaat uit van een beschrij
ving tussen ingangs- , uitgangsvariabelen en de interne 
variabele van het systeem,. de toestanden [LINDBB]: 

~( k+1) = A.~( k) 

re k+1) = c.~( k) 

met: 

k 
~( k) 

!:!_( k) 

ro.J 

A 

+ B.g(k) 

+ o. ge kJ 

(2.1.1) 

(2.1.2) 

tijdstip t=k.DT, met OT de sample periode 
de n-dimensionale toestandsvektor op 
tijdstip t=k.DT, met n het aantal 
toestanden binnen het systeem 
de p-dimensionale vektor met de p 
ingangssignalen op tijdstip t=k.DT 
de q-dimensionale vektor met de q 
uitgangssignalen op tijdstip t=k.DT 
de n*n toestandsoverdrachtsmatrix 
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B 
c 
D 

de n*p ingangsmatrix 
de q*n uit&an&smatrix 
de q*p direkte ID-matrix 

De matrix-fraktie representatie &eeft een beschrijvin& 
van relaties tussen ingangs- en uitgangsvariabelen 
[ LINDBB] : 

met: 

k 
!l( k) 

rek) 

AA 

BB 

( 2. 1 . 3) 

tijdstip t=k.DT, met OT de sample periode 
de p-dimensionale vektor met de p 
ingangssignalen op tijdstip t=k.DT 
de q-dimensionale vektor met de q 
uit&an&ssi&nalen op tijdstip t=k.DT 
q*q*ka autoregressieve matrix, met het 
eerste q*q vlak de polynoom koëfficiënten 
van ze, het ka-de q*q vlak de polynoom 
koëfficiënten van z-~ •• , (ka is het 
maximaal aantal vlakken) 
q*p*kb moving average matrix, met het 
eerste q*p vlak de polynoom koëfficiënten 
van ze, het kb-de q*p vlak de polynoom 
koëfficiënten van z-~b·, (kb is het 
maximaal aantal vlakken) 

De struktuur van 
struktuur van de 
model. 

de systemen komt tot uitdrukking in de 
matrices A,B,C,D resp. A,B van het 

Beide modelrepresentaties kunnen worden uitgebreid met 
een beschrijving van de delays voor ingangs- en 
uitgangssi&nalen van een systeem, en de offset-si&nalen 
die bij de uitgangssignalen moeten worden opgeteld. 

u 

Figuur 2.1 

Input 
delays 

systeem Output 
delays 

Blokschema van een elementair systeem met 
offset, input en output delays. 

In het 2eval van een model in state-space representatie 
kan een beschrijvin& van de toestand op tijdstip t=O 
worden toe&evoe&d [LINDBB]: 
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xo 

IOLY 

ODLY 

OFFST 

de n-dimensionale toestendsvektor op 
tijdstip t•O 
de p-dimensionele vaktor met de tijdinva
riante deleys voor de ingangen 
de q-dimensionele vaktor met de tijdinva
riante delays voor de uitgengen 
de q-dimensionele vektor met de offset
signalen voor de uitgengen 

De delays en offsets kunnen op eenvoudige wijze worden 
gemodelleerd door het eentel toestenden uit te breiden, 
hetgeen voor state-space model een grotere A,B,C-metrix 
tot gevolg heeft resp. voor een matrix-fraktie model het 
aantel polynoomkoëfficiënten te vergroten. Vanwege 
ruimte technische redenen bij de opslag van de modellen 
binnen de dataset, en vanwege het feit, dat modules 
expliciet gebrui~ kunnen maken ven de informatie over 
delays en offsets (denk een simulatie modules), is deze 
optionele beschrijving aan de modellen toegevoegd. 

2.3 Opslag van modellen binnen de PAlMAL dateset 

De state-space en matrix-fraktie modelrepresentaties 
beschrijven de struktuur van multivariabele systemen met 
behulp van matrices. 
De matrices worden binnen een PAlMAL matrix dataset 
opgeslagen als set van matrices. De set is gespecifi
seerd in de zogenaamde model specifikatie-matrix. 

Elke matrix dataset bestaat uit een informatie- en een 
datasektie [LINDBB]. De informatiesektie bevat 
informatie over elke opgeslagen matrix: 

- naam van de matrix binnen de dataset; 
elke matrix bezit een unieke naam, 
worden teruggevonden binnen de dataset 

- datetype ven de matrix; 

opdat zij ken 

binnen de matrix dataset mogen matrices ven verschil
lende typen worden opgeslagen, 
numerieke matrices hebben datatype: integer, reel, 
double precision, of kemplex 
identifier matrices hebben datatype: string 

- dimensies van de matrix; 
alle matrices worden drie dimensioneel opgeslagen, 
skalars en vaktoren kunnen door juiste dimensie keuze 
ook worden opgeslagen 

- inhoudsspecifikatie van de matrix; 
de inhoudsspecifikatie geeft aan 
matrix moet worden geïnterpreteerd, 

op welke wijze de 
voor numerieke 
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matrices is geen inhoudsspecifikatie gedefinieerd, 
voor identifier matrices geeft de inhoudsspecifikatie 
het type modelrepresentatie aan, dat binnen de model 
specifikatie-matrix is vastgelegd 

- struktuurinformatie van de matrix; 
door middel van een integer (vaste betekenis binnen 
PRIMAL) kan de struktuur van de matrix worden 
gespecifiseerd, 
voor identifier matrices specifiseert het de struktuur 
van de model matrices, die gerelateerd is aan de 
struktuur van het systeem 

De model specifikatie-matrix is een twee-dimensionale 
identifier matrix met twee kolommen. De eerste kolom 
bevat de namen (strings) van de numerieke matrices 
binnen de dataset, die behoren tot de modelrepresenta
tie, de tweede kolom bevat standaard namen (strings), 
die de funktie van de korresponderende matrix in de 
eerste kolom binnen het model specifiseert. 
Een standaard state-space model bestaat uit een model 
specifikatie-matrix met inhoudsspecifikatie CSPEC='GSS1' 
en inhoud: 

Figuur 2.2 

kolom 1 

A 

B 

c 

D 

OT 

ODLY 

IDLY 

OFFST 

xo 

kolom 2 

A_SS 

B_SS 

c_ss 

o_ss 

DELTA T 

OUTDELAY 

INDELAY 

OFFSET 

xo 

J optioneel 
indien D 
aanwezig 

J optioneel 
indien A, 
B,C niet 0 

optioneel 

Format van de model specifikatie-matrix 
voor een state-space model 

De standaard namen van de modelkomponenten: 

A_SS 
B_SS 

A-matrix van het state-space model 
B-matrix van het state-space model 
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C_SS : C-matrix van het state-space model 
o_ss : 0-matrix van het state-space model 
DELTA-T: sample tijd van het diskrete state-space model 
OUTDELAY: vektor met de tijdinvariante delays voor de 

uitgangen 
INDELAY: vektor met de tijdinvariante delays voor de 

ingangen 
OFFSET: vektor met de tijdinvariante offsets voor de 

uitgangen 
XO vektor met de initi~le toestanden van het 

state-space model 

Oe namen in de eerste kolom mogen vrij gekozen worden, 
maar moeten wel overeenkomen met de namen van de 
korresponderende numerieke matrices. De volgorde, waarin 
de komponenten worden gespecifiseerd is vrij. 
Zoals al eerder is vermeld, zijn IDLY, ODLY, DFFST en 
XO optionele matrices, die kunnen ontbreken in de 
modelspecifikatie. Verder is het ontbreken van een A,B 
en C matrix toegestaan (aantal toestanden mag nul zijn), 
mits een a-matrix is gespecifiseerd (minimaal 1 ingang 
en 1 uitgang). Wanneer A,B en C aanwezig zijn is de 0-
matrix optioneel. 

Een standaard matrix-fraktie model bestaat uit model 
specifikatie-matrix met inhoudsspecifikatie CSPEC='GMF1' 
en inhoud: 

Figuur 2.3 

kolom 1 kolom 2 

A A_MFD 

B B_MFD 

DT DELTA _T 

ODLY OUTDELAY 

IOLY INDELAY 

OFFST OFFSET 

~ optioneel 

Format van de model specifikatie-matrix 
voor een matrix-fraktie model 

De standaard namen van de model komponenten: 

A_MFD: 
B_MFD: 
DELTA-T: 

A-matrix van het matrix-fraktie model 
B-matrix van het matrix fraktie model 
sample tijd van het diskrete matrix-fraktie 
model 
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OUTDELAY: vektor met de tijdinvariante delays voor de 
uitgangen 

INDELAY: vektor met de tijdinavriante delays voor de 
ingangen 

OFFSET: vektor met de tijdinvariante offsets voor de 
uitgangen 

IDLY, ODLY, en OFFST zijn optioneel binnen de systeem 
specifikatie matrix voor een matrix-fraktie model. A, B, 
en OT mogen niet ontbreken. 

Binnen de dataset mogen meerdere modellen worden 
opgeslagen. Elk model heeft zijn eigen set van numerieke 
matrices plus een model specifikatie-matrix. Het is 
echter toegestaan, dat numerieke matrices 
modelkomponent kunnen zijn van meerdere modellen. 
Figuur 2.4 schets de hiërarchische struktuur, die tussen 
de matrices in een dataset kan voorkomen. 

Figuur 2.4 

model
specifikaties 

Datastruktuur binnen een dataset 

De huidige modelbibliotheek is in staat alle modelkom
ponenten als set vanuit een dataset te lezen en ter 
beschikking te stellen aan modules, door de naam ven het 
model (naam ven de model specifikatie matrix) te 
specifiseren. Ook wordt bij schrijven naar de dataset 
automatisch door de bibliotheek een model specifikatie
matrix gegenereerd, en worden de matrices opgeslagen 
onder een unieke naam. 
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3. Onderzoek pekketten MATRIX-X/PC-MATLAB 

3.1 Inleiding 

Ter ondersteuning ven het ontwerp van een nieuwe 
modelbibliotheek binnen PAlMAL is onderzoek gedaan naar 
de manier, waarop verwante sofware pekketten voor 
systeemanalyse en regelaarontwerp manipuleren met 
systeemmodellen. De keus is gevallen op PC-MATLAB en 
MATRIX-X. Beide pakketten werken met een kommandotaal 
en zijn volledig interaktief. Het eerste pekket is een 
veel gebruikt software pakket, dat ondermeer op de PC 
binnen de vakgroep aanwezig is. Het tweede software 
pakket in in PC-versie aanwezig binnen de vakgroep 
Systeem en Regeltechniek van de fakulteit Elektrotech
niek. Een versie voor werkstation is tijdens de 
afstudeerperiode voor korte tijd onder ogen gekomen op 
de Hogeschool te Heerlen. 

Tijdens het onderzoek 
centraal: 

stonden de volgende espakten 

1) welke modelrepresentaties worden binnen de pakketten 
gehanteerd 

2) op welke manier worden modellen opgeslagen 
3) welke operaties zijn mogelijk op modellen, en welke 

representaties worden daarbij gebruikt 
4) op welke manier kunnen samengestelde systemen worden 

gemodelleerd en geanalyseerd 
5) welke konversies zijn mogelijk tussen de verschillen

de typen modellen 

We gaan nu de eigenschappen met betrekking tot bovenge
noemde aspekten voor beide pakketten belichten. Steeds 
zullen vergelijkingen worden gemaakt met PAIMAL, ten 
einde de tekortkomingen van het huidige PAlMAL-pakket op 
de in de inleiding genoemde gebieden duidelijk aan te 
geven. 

3.2 Representatie en opslag van modellen 

De software pakketten MATRIX-X en PC-MATLAB zijn beide 
nakomelingen van het vroegere MATLAB pakket voor gebruik 
op main-frame komputer systemen. Ze zijn ontwikkeld met 
het oog op de veelvuldig voorkomende en vaak komplexe 
matrixkalkulaties, waarmee men wordt gekonfronteerd 
tijdens het analyseren van systemen en het ontwerpen van 
regelingen. De pakketten bezitten beide zeer krachtige 
en gebruikersvriendelijke gereedscheppen voor matrix 
manipulaties. Daar modellen net als in PAlMAL worden 
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gerepresenteerd door sets van matrices, zijn modelopera
ties op dezelTde wijze gedeTinieerd als andere matrix 
bewerkingen. 
PC-MATLAB kent net als PAlMAL de state-space model 
representatie voor MIMO-systemen. Ook MATRIX-X voorziet 
in een dergelijk modelrepresentatie, met als enig 
verschil, dat het systeem wordt weergegeven met behulp 
van een enkele matrix S: 

s = 

met: 

s 

A 
8 
c 
0 

~ J (3.2.1) 

de ( n+q) *( n+p) 
n het aantal 

state-space systeemmatrix, met 
toestanden, p het aantal 

ingangen, 
systeem 
de ( n*n) 
de ( n*p) 
de ( q*n) 
de ( q*p) 

en q het aantal uitgangen van het 

toestandsoverdrachtsmatrix 
ingangsmatrix 
uitgangsmatrix 
direkte IO-matrix 

Oe gebruiker kan op eenvoudige wijze A,B,C,D uit S 
afleiden. 
De matrix-fraktie modelrepresentatie, zoals die binnen 
PAlMAL bestaat voor MIMD-systemen, is in geen van beide 
pakketten aanwezig. Deze representatie kan alleen worden 
gebruikt voor modellen van SISO-systemen, en in beperkte 
mate voor MISO-(multi-input-single-output) systemen. 
In tegenstelling tot PAlMAL worden modellen van systemen 
van verschillende klassen gehanteerd. Niet alleen 
lineaire diskrete systemen, maar ook lineaire kontinue, 
en zelfs binnen MATRIX-X bepaalde typen niet-lineaire 
systemen kunnen in model worden gebracht. 

Oe opslag van modellen is ook binnen MATRIX-X en PC
MATLAB een kwestie van het opslaan van een set van 
matrices. Matrices worden tijdelijk binnen een data
struktuur van het geheugen, het staok-gebied opgeslagen. 
Permanente opslag van matrices gebeurt binnen een 
volgens PC-MATLAB resp. MATRIX-X geformatteerde file. 
Matrices zijn binnen het staakgebied volled~g bepaald 
door hun unieke naam en hun dimensies. In afwijking tot 
PRIMAL, waar de module opereren op de matrices, heeft de 
gebruiker de mogelijkheid zelf met behulp van een 
interaktieve matrix kommandotaal de matrices te 
manipuleren. Matrices kunnen zelf volgens een bepaald 
recept worden gecreëerd en verwijderd binnen het 
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stackgebied. Oe dimensies van de matrix worden impliciet 
door het pakket zelf bijgehouden. Opvragen van de matrix 
geschiedt door opgave van de naam. Verzamelingen, sets 
van matrices, kunnen in geen van beide pakketten worden 
opgeslagen als groep. Dit is een ernstige gebrek van 
het pakket met betrekking tot opslag van modellen. De 
modelmatrices kunnen niet als gespecifiseerde set 
worden gedefinieerd. De gebruiker dient zelf middels 
geschikte naamgeving de matrices van de verschillende 
modellen van elkaar te onderscheiden. 
MATRIX-X kan state-space systeem modellen wel opslaan, 
daar slechts gebruik wordt gemaakt van één modelmatrix 
s. 

3.3 Operaties op modellen 

Operaties op modellen worden binnen MATRIX-X en PC
MATLAB voorgesteld als funkties op een geordende 
verzameling van matrices. De pakketten bieden allerlei 
funkties voor tal van matrixmanipulaties. De funkties 
zijn als kommando gespecifiseerd, en kunnen interaktief 
door de gebruiker worden ingevoerd. Het format van een 
funktie als kommando luidt voor beide pakketten: 

[A, 8, ........ ] funktie (X,Y, ....... ) (3.3.1) 

met: 

A,B 

X,Y 

namen van de output parameter matrices, 
die door de funktie worden gegenereerd 
namen van de input parameter matrices, 
die door de funktie worden gebruikt. 

De volgorde van de matrix )ijsten, zowel voor input- als 
outputparameters, wordt opgelegd door de specifikatie 
van de de funktie. 
De funkties stellen operaties op modellen voor, wanneer 
de input-parameterlijst de matrices van een bepaalde 
modelrepresentatie voorstellen. MATRIX-X is zodanig 
ingericht, dat operaties slechts mogelijk zijn op state
space modellen voor lineaire diskrete of kontinue 
systemen. Wanneer geen state-space model van een systeem 
voorhanden is, moet eerst worden gekonverteerd. PC
MATLAB daarentegen hanteert alle binnen het pakket 
bekend zijnde representaties. 

De funkties voor 
pakketten worden 
[ GROEBB] : 

model operaties 
verdeeld in de 

kunnen voor beide 
volgende groepen 
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1) funkties voor modelkonversies 
2) funkties voor modelrealisetie 
3) funkties voor systeemenelyse 
4) funkties voor simuletie ven systemen 
5) funkties voor identifiketie van systemen 
6) funkties voor regelaarontwerp 
?) funkties voor validatie ven geschette modellen 
8) funkties voor systeembouw 

De konversie funkties stellen de gebruiker in steet ven 
modelrepresentatie te veranderen. Er besteen funkties 
voor konversie van state-space neer metrix-frektie 
representetie en vise versa. Ze zijn echter alleen 
geschikt voor modellen ven SISO-systemen, daar MIMO
systemen altijd worden beschreven met behulp van een 
state-space model. Verder zijn funkties beschikbaar, die 
de modelrepresentatie van een lineair kontinu systeem 
konverteert naar die ven het korresponderende diskrete 
systeem. Tenslotte bestaan er modelkonversies, waarbij 
de struktuur van de matrixkompanenten wordt gewijzigd 
(minimale reelisetie, regelbaarheidsnormaelvorm, 
observeerbaarheidsnormeelvorm). 
De funkties voor systeemanalyse hebben betrekking op het 
extraheren van bepealde eigenscheppen ven een systeem. 
Voorbeelden hierven zijn: 

bepalen ven de eigenfrequenties van een systeem aan 
de hand van de ligging ven de polen in het s-domein 
stabiliteitsanalyse aan de hand ven de kriterie ven 
Liapunov 
frequentie analyses, zoals Bode-diegremmen (frequen
tie banden), Nyquist plots, Nicols cherts, Gein-phese 
diagremmen, root-locus 
simulatie aan de hand van bepaelde ingengssignalen 

De enelysefunkties dienen voorel ter ondersteuning 
regelontwerp, omdat men deermee de performance ven 
geregelde systeem kan testen. 

ven 
het 

Met behulp ven de simuletiefunkties kan de gebruiker 
uitgaande van een bepeelde model representatie het 
dynamische gedrag van het systeem onderzoeken. MATRIX-X 
en PC-MATLAB zijn in steat de stapresponsie en de 
impulsresponsie ven zowel een kontinue als een diskrata 
lineaire systemen te berekenen. Ook ken de responsie op 
een willekeurig ingengssigneel worden gesimuleerd. 
Simulatiefunkties zijn geschikt voor MIMO- en SISO
systemen. De resultaten ven de simuletie kunnen naar 
wens grafisch een de gebruiker worden gepresenteerd. 
MATRIX-X heeft een aantal extra simuletiefunkties, die 
zelfs gebruikt kunnen worden voor niet-lineaire systeem 
modellen. In het verdere verloop van dit hoofdstuk wordt 
hierop teruggekomen. 
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Beide pekketten bieden tevens identifiketiefunkties. 
Aen de hend files met procesdete kunnen SISO- en MISa
systemen in model worden gebrecht. Voor MIMO-systemen 
zijn geen feciliteiten eenwezig. 

Regeleerontwerp ken onder endere door: 

LQG-control; 
een de hend ven een lineair-kwedratisch kriterium 
wordt de meest optimale regeleer voor een bepaald 
systeem bepaeld (oplossen van de Ricatti-verg.). 

Poolpleatsing; 
PC-MATLAB biedt twee optie: algoritme ven Ackermann, 
algoritme volgens Kautsky en Nichols en Ven Doeren 
[ORIEBB). MATRIX-X kent alleen het laatst genoemde 
algoritme. Deze funkties zijn slechts voor SISO
systemen bruikbaar. 

De funkties voor modelvalidatie steunen de gebruiker in 
het beoordelen ven de betrouwbaarheid van zijn geschatte 
model. Aen de hand van werkelijke en het gesimuleerde 
gedrag van een systeem worden kc-variantie matrices 
berekend, die els maet dienen voor de schettingsfouten 
bij het genereren van een systeemmodel. 

PC-MATLAB bezit een aantal funkties voor het modelleren 
van samengestelde systemen. Een deervan berekent aan de 
hand van model representaties van twee systemen de model 
representatie voor serie-schakeling, een andere voor de 
parallel-schakeling, en tenslotte een voor de terugkop
peling. Deze funkties zijn ook voorradig binnen MATRIX
X. Oaernaest heeft PC-MATLAB twee funkties (eppend/con
nect) voor het koppelen van een willekeurig eental SISO
systemen. De wijze ven koppeling is gespecifiseerd in 
een interkonnektiemetrix. 

MATRIX-X heeft naast de basis funkties voor systeembouw 
uit telkens twee systemen, een volledig grafisch/menu 
gestuurde SYSTEM-BUILD optie. Deze optie kan vanuit 
MATRIX-X worden aangeroepen. Ze is bedoeld voor het 
samenstellen van willekeurige komplexe MIMO-systemen, 
waarin zelf niet-lineaire systemen kunnen voorkomen. 
Aangezien systeembouw en modelleren van semengestelde 
systemen een van de problemen is binnen PRIMAL, schenken 
we een aparte eendacht aan SYSTEM-BUILD binnen MATRIX-X. 

3.4 Systeembouw en simulatie binnen MATRIX-X 

De SYSTEM-BUILD optie is toegevoegd een het pakket 
MATRIX-X om op een zeer gebruikersvriendelijke manier 



3. ONDERZOEK PAKKETTEN MATRIX-X/PC-MATLAB 3.6 

allerlei MIMO-systemen te ontwerpen en te analyseren. 
De optie is gericht op modellen van zowel lineaire als 
niet-lineaire, diskrete en kontinue keusale tijdinvari
ante systemen. De ontworpen systemen kunnen worden 
gesimuleerd en in model worden gebrecht binnen MATRIX-X 
zelf. 

In tegenstelling tot MATRIX-X zelf; werkt SYSTEM-BUILD 
met funktienale blokken in plaats van matrices. Een 
funktioneel blok stelt een operatie voor op een eentel 
ingangsvariabelen, resulterende in een eentel uitgengs
variabelen. Een blok kan een dynamisch systeem represen
teren, maar tevens een koördinetentrensformatie, 
of een semenstelsel van funktienale blokken. 
Een blok is volledig gedefinieerd door: 

naam 
aantal ingangen 
aantal uitgengen 
type 
paremeters (afhankelijk ven het type) 

De belangrijkste typen van blokken zijn: 

super-blok 
integrator 
differentietor 
1-ste orde-systeem 
PID regelaar 
niet-lineair filter 
koördinatentrensformetie (poolkoörd~neten/kartesische 
koördinaten) 
lineair systeem, beschreven met lineaire vergelijkin
gen 

Een super-blok is een blo~, dat een semenstelsel ven 
funktienale blokken voorstelt. Het representeert een 
samengesteld dynamisch systeem. Als paremeter moet de 
sample-tijd worden opgegeven (sample-tijd is nul voor 
een kontinue samengesteld systeem). Verder moet het 
super-blok intern worden gespecifiseerd. 
De interne specifikatie besteet uit: 

specifiseren van 
specifiseren van 
uitgangen van de 
blok 

de blokken binnen het super-blok 
de interkonnekties tussen de in- en 

diverse blokken binnen het super-

Oe specifikatie van de blokken gaat geheel menugestuurd. 
Men kiest een blok (aanwijzen met de muis bij de 
werkstation versie, en zelf het blok op het scherm 
zetten). Afhankelijk van het blok vraagt SYSTEM-BUILD 
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met behulp van een vragen-menu om specifikatie van de 
nodige parameters voor het blok. Het aantal blokken, dat 
gespecifiseerd mag worden binnen een super-blok is 
afhankelijk van de versie. De PC-versie stelt een 
maximum van zes blokken. Dit aantal is bepaald door de 
de grafische mogelijkheden van de PC-versie om tegelij
kertijd meerdere blokken te presenteren. De werkstation 
versie heeft deze beperking niet, daar de gebruiker de 
mogelijkheid heeft zelf de grootte van het blok en de 
plaats op het scherm in de window te bepalen. 
Het is geoorloofd andere super-blokken te specifiseren 
binnen een super-blok. Op deze manier is de gebruiker in 
staat hiërarchisch opgebouwde super-systemen te 
ontwerpen. Van elk super-blok moet het aantal ingangen 
en uitgangen worden gespecifiseerd. De in- en uitgangen 
mogen, indien de gebruiker dit wenst worden "gelabeled". 
De specifikatie van de interkonnekties gaat met behulp 
van de interkonnektie-editor. Eerst wijst de gebruiker 
twee blokken binnen het super-blok aan, waartussen hij 
een interkonnektie wenst. Vervolgens definieert men 
welke uitgangen van het ene blok naar de ingangen van 
het ander blok moeten worden doorverbonden. Figuur 3.1 
toont een voorbeeld van het menu (werkstation versie) 
van de interkonnektie-editor. 

Figuur 3.1 

ingangen 
blok 2 

Voorbeeld van het menu van de interkon
nektie-editor. Met behulp van de muis 
worden de verbindingen gelegd. Slechts 
een verbinding per ingang/uitgang is 
toegestaan. 

De gebruiker moet interkonnekties specifiseren tussen 
telkens twee blokken. Het super-blok is pas volledig 
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intern gespecifiseerd, wanneer de interkonnekties tussen 
de externe ingangen en uitgangen van het super-blok en 
de externe ingangen en uitgangen van de interne blokken 
zijn vastgelegd. 

Daar interkonnekties elkaar niet mogen overlappen 
(interkonnektie is eenduidig, behorende bij een ingang 
en een uitgang) moeten superposities van interkonnekties 
apart worden gedefinieerd met behulp van de additie/sub
straktie blokken. 

(a) ( b) 

Figuur 3.2 additie (a) en substraktie (b) blok om 
superpositie van signalen te specifiseren 

Elk super-blok kan worden geanalyseerd en gemodelleerd. 
Na het specifiseren van een of meerdere, eventueel 
hiërarchisch genestelde super-blokken, heeft de 
gebruiker de mogelijkheid een van de super-blokken aan 
te wijzen voor analyse. SYSTEM-BUILD maakt vervolgens 
een simulatie-tabel aan. Deze tabel bevat alle informa
tie over de blokken binnen een super-blok. Alle interne 
super-blokken worden daarbij uiteengerafeld, totdat 
slechts enkelvoudige blokken overblijven. Ze worden 
binnen de tabel gerangschikt naar sample-tijd, die van 
belang is voor de simulatie. 

Het simuleren geschiedt weer door aanroep van de 
simulatiefunktie binnen MATRIX-X zelf (SYSTEM moet 
worden verlaten) . MATRIX-X heeft een speciale simulatie
funktie, die alleen in kombinatie met de simulatietabel 
uit SYSTEM-BUILD kan worden aangeroepen. Bij het 
simuleren kan gekozen worden uit meerdere algoritmen, 
variërend van een-staps tot meer-staps integratiemetho
den. De simulatie kan worden toegepast op modellen van 
niet-lineaire systemen. 
Het super-systeem korresponderend met het super-blok, 
dat voor analyse is uitgekozen, kan worden gemodelleerd 
in state-space representatie. Wanneer niet-lineaire 
systemen deel uit maken van het super-systeem, dan wordt 
gelineariseerd. Het state-space model kan dan op 
dezelfde wijze als de andere state-space modellen worden 
gehanteerd binnen MATRIX-X. 
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De aebruiker kan te allen tijde de samenstelling van een 
super-systeem wijzigen door binnen SYSTEM-BUILD het 
desbetreffende super-blok intern te wijziaen. Voorts 
kunnen super-blokken, die aenesteld zijn in een super
blok worden aeëxpandeerd. Het aantal nivo's binnen de 
hiërarchie neemt daarbij af. Het aantal nivo's binnen 
de hiërarchie neemt toe, wanneer de gebruiker een super
blok specifiseert als vervanging van een aantal reeds 
gespecifiseerde blokken binnen een hoger hiërarchisch 
super-blok. Figuur 3.3 toont een voorbeeld van een 
super-blok met daarin een lager hiërarchisch super-blok 
genesteld. Figuur 3.4 toont hetzelfde super-blok met 
daarin het interne super-blok geëxpandeerd. Door 
extraktie van de geëxpandeerde systemen onstaat wederom 
de konfiguratie uit figuur 3.3. 

ei1 
. i 1 

ei2 

Figuur 3.3 

ei1 
, i 1 

ei2 
• 
" 

Figuur 3.4 

superblok 1 

eu1 
u1 i 1 u1 

superblok 2 
blok 1 ,......-- i2 

, 

Specifikatie van een super-blok. Super
blok 2 is genesteld binnen super-blok 1. 
i1 resp. u1 stelt de eerste inaang resp. 
eerste uitaang van het blok voor. ei1 
resp. eu1 stelt de eerstè externe inaang 
resp. externe uitgang van super-blok 1 
voor 

superb lo.k 1 
eu1 

u1 i 1 u1 ... , ~ 

blok1 
u2 ~ blok 1 

_, 

t-
... 

i2 u1 -
blok2 

/ 

Hetzelfde super-blok, waarin nu super
blok 2 is geëxpandeerd. 
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Zeer fraai is de kommunikatie mogelijkheid tussen 
SYSTEM-BUILD en MATRIX-X. Parameters van blokken, die 
via een vragen-menu moeten worden ingevoerd kunnen 
matrices zijn uit MATRIX-X. Het grote voordeel is, dat 
op deze wijze de "numeriek specifikatie" geheel buiten 
SYSTEM-BUILD kan worden gehouden, en eenvoudig binnen 
MATRIX-X kan geschieden. Verder kunnen parameters van 
blokken als variabelen worden gedefinieerd (%-teken voor 
matrix naam vermelden), zodat bij verandering van deze 
parameterwaarde niet een geheel nieuwe simulatie-tabel 
moet worden gekeëerd. De wijziging van de parameter kan 
gewoon binnen MATRIX-X gebeuren. Optimaliseren van 
systemen (regelaars) kan dan zeer eenvoudig binnen 
MATRIX-X geschieden. 

3.5 Konklusies 

Oe software pakketten bieden een uitgebreid skala van 
mogelijkheden voor modelmanipulaties. MATRIX-X steekt er 
bovenuit, als het gaat om de systeembouw en analyse van 
komplexe systemen. Ze zijn zeer gebruikersvriendelijk en 
bezitten een voor de gebruiker doorzichtige struktuur. 
Het is geschikt voor vrijwel alle voorkomende matrix
kalkulaties, waarmee de gebruiker bij systeemanalyse 
wordt gekonfronteerd. Ze wijken echter duidelijk af van 
het PRIMAL-pakket, als het gaat om de omgeving, waarin 
ze worden benut. PRIMALis ontwikkeld voor de experimen
tele procesanalyse en heeft de industrie als voornaamste 
doelgroep. MATRIX-X en PC-MATLAB vereisen een kennis van 
de lineaire algebra, daar problemen in matrices moet 
worden geformuleerd. PRIMAL schermt de gebruiker van de 
wiskundige formulering af door modules. Verder speelt 
het reel-time facet, dat zeer nadrukkelijk aanwezig is 
in PRIMAL, geen rol van betekenis in beide andere 
software pakketten (er moet wel worden aangetekend, dat 
de nieuwe versies van MATRIX-X zich steeds meer gaan 
bezig houden met de koppeling met een real-time 
omgeving) . 

Op basis van de in de inleiding genoemde vijf aspekten 
kunnen we het volgende konkluderen: 

1) - Zowel MATRIX-X als PC-MATLAB kennen de state-space 
modelrepresentatie voor MIMO-systemen, zoals die 
bekend is binnen PRIMAL. 

- De matrix-fraktie modelrepresentatie voor MIMO
systemen treffen in geen van beide pakketten aan. 

2) - modellen worden niet als koherente set van matrices 
vastgelegd binnen een of andere datastruktuur (in 
dit geval het steek-gebied). PRIMAL daarentegen 
specifiseert de modellen in een interne datastruk
tuur. 
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MATRIX-X gebruikt een enigszins verschillende 
notatie voor de state-space modelrepresentatie 
door slechts een enkele modelmatrix S te 
specifiseren. Impliciet worden de matrices A,B,C en 
0 daardoor als groep opgeslagen. 
Sample-tijden en delays moeten dientengevolge apart 
worden gespecifiseerd. Oe los van MATRIX-X staande 
SYSTEM-BUILD bezit wel een datastruktuur voor het 
opslaan van blokinformatie. 

3) - operaties op modellen zijn ten overvloede aanwezig 
binnen de pakketten. Oe meeste kunnen echter alleen 
manipuleren met modellen voor SISO-systemen (soms 
MISO-systemen) . Voor PRIMAL zijn de meeste daardoor 
niet erg bruikbaar voor implementatie binnen een 
module. MATRIX-X opereert alleen met state-space 
model representaties. Oe operaties binnen SYSTEM
BUILO werken wel met MIMO-systemen, omdat deze 
binnen de blokstruktuur kunnen worden opgeslagen. 
Oe ondoorzichtige datastruktuur van SYSTEM_BUILO 
belemmert een goed inzicht in de wijze van operatie 
met de datastruktuur, zodat ook deze funkties niet 
zonder meer overdraagbaar zijn naar PRIMAL modules. 

4) - de funkties voor systeembouw, het modelleren van 
samengestelde systemen, en de simulatie daarvan, 
zijn binnen de SYSTEM-BUILD optie van MATRIX-X zeer 
geavanceerd en geschikt voor allerlei MIMO-systemen 
(klasses die voorlopig voor PRIMAL buiten beschou
wing zullen blijven). Voor het PRIMAL-pakket zijn 
deze funkties met name van belang, omdat ze op geen 
enkele wijze voorkomen binnen enige PRIMAL module. 
Van groot belang zijn de volgende aspekten: 

de funktionele 
waarmee systemen 

blokken, 
worden 

g_epresenteerd 
super-blok als verzameling 
blokken (super-systeem 
verzameling van systemen) 
interkonnekties tussen 
blokken 
hiërarchische nesting 
super-blokken 

van 
als 

de 

van 

operaties op super-blokken, 
zoals expansie ~n extraktie 
het modelleren en analyseren 
van super-blokken in de bekende 
state-space representatie 

Op welke manier de funkties op samengestelde systemen 
gebruik maken van de blokstruktuur met de interkon
nekties, is onbekend vanwege het ontbreken van kennis 
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omtrent de 
betekent, dat 
eigen wijze 
samengestelde 

datastruktuur van SYSTEM-BUILD. Het 
PAlMAL de bovengenoemde aspekten op 

moet realiseren, opdat operaties op 
systeemmodellen mogelijk is. 

S) de modelkonversies hebben slechts betrekking op 
modelrepresentaties van SISO-systemen. Voor MIMO
systemen zijn geen konversiefunkties, daar alleen de 
state-space modelrepresentatie wordt gebruikt. 
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4. Teken en struktuur ven de modelbibliotheek 

4.1 Inleiding 

Het onderzoek een de software pekketten MATRIX-X en PC
MATLAB heeft zich voornamelijk gericht op de model
manipulaties voor samengestelde systemen. De wijze, 
waarop men samengestelde modellen representeert (door 
middel van funktienale blokken), is met name interes
sant, omdat het de basis vormt voor de operaties, die 
men op het model wenst uit te voeren. 

Voordat we kunnen ingaan op de bouw en het intern 
vastleggen van samengestelde systemen, dienen we eerst 
een of meerdere modelrepresentaties voor semengestelde 
systemen op te stellen. De belangrijkste operaties op 
die modellen passeren daarbij de revue, opdat gebruik 
van dergelijke modelrepresentaties mogelijk is binnen 
PRIMAL. 
Na introduktie van de nieuwe modelrepresentatie(s) wordt 
aangegeven, op welke wijze vastlegging binnen de huidige 
datastruktuur van de dataset kan worden verwezenlijkt. 

De taken van de modelbibliotheek zijn al globaal 
aangegeven bij de bespreking van de tekortkomingen van 
PRIMAL op het gebied van modelmanipulaties. Een 
uitgebreidere uiteenzetting kan worden gepresenteerd, 
indien eerst alle modelrepresentaties bekend zijn. 
Tenslotte komt de struktuur van de bibliotheek aan de 
orde. Ze ligt ten grondslag aan de implementatie van de 
gewenste operaties binnen de bibliotheek. 

4.2 Modelrepresentaties binnen PRIMAL 

Voor de klasse van lineaire tijdinvariante diskrete 
MIMD-systemen geven de software pakketten MATRIX-X en 
PC-MATLAB geen aanleiding om naast de state-space en 
matrix-fraktie modelrepresentatie een nieuwe in te 
voeren binnen het PRIMAL-pakket. De twee modelrepresen
taties zijn toereikend voor allerlei systeemanalyses. 
Nieuwe modelrepresentaties zijn alleen te verwachten, 
indien PAlMAL gaat werken met andere typen systemen. 

Er zijn twee mogelijkheden om samengestelde systemen 
binnen de klasse van lineaire tijdinvariante diskrete 
MIMO-systemen te modelleren, en wel met behulp van: 

een modelrepresentatie, die het samengesteld systeem 
beschrijft als een elementair systeem 
een modelrepresentatie, die de sub-systemen binnen 
het samengesteld systeem en de koppelingen tussen de 
sub-systemen beschrijft 
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In het eerste gev~l kunnen we volst~an met een state
space of een matrix-fraktie modelrepresentatie, zoals we 
die al kennen voor element~ire systemen. De tweede 
mogelijkheid is binnen PRIMAL geheel nieuw. De vraag is, 
op welke wijze we koppelingen en een verz~meling v~n 
sub-systemen wensen weer te geven. Er is gekozen voor 
een representatie, die zelf weer bestaan uit meerdere 
representaties. Elk sub-systeem wordt ~fzonderlijk 

beschreven. Verder resteert een beschrijving v~n de 
koppelingen tussen de sub-systemen. 

semengestelde 
modelrepresentatie: het systeem wordt beschreven met 

behulp van modelrepresentaties v~n 
elk der sub-systemen plus de 
modelrepresentatie van de inter-
konnekties tussen de in- en 
uitgangen van de sub-systemen. 

De reden, dat is gekozen voor afzonderlijke modelrepre
sentaties voor elk der sub-systemen, is gelegen in het 
feit, dat sub-systemen zelf een samengesteld systeem 
kunnen voorstellen. Een hiërarchisch gelaagd samenge
steld systeem, een zogenaamd super-systeem, wordt op 
deze wijze gerepresenteerd door meerdere modellen. We 
voorkomen hiermee, dat we voor een enkel super-systeem 
alle lagen van de hiërarchie in een model moeten 
brengen. Een groot aant~l lagen zou dan een groot model 
suggereren. 

sub 2.2.3 sub 3.2.1 

Figuur 4.1 Hiër~rchie binnen een super-systeem, 
gepresenteerd in de blokstruktuur 
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Figuur 4.1 laat een voorbeeld zien ven de hiërarchische 
struktuur binnen een super-systeem. Bovenstaande figuur 
suggereert zes semengestelde modelrepresentaties. Een 
voor <systeem> met sub-systemen <sub1>, <sub2> en 
<sub3>, een voor <sub1> met sub-systeem <sub1.1>, een 
voor <sub2> met sub-systemen <sub2.1> en <sub2.2>, een 
voor <sub3> met sub-systemen <sub3.1> en <sub3.2>, een 
voor <sub2.2> met sub-systemen <sub2.2.1>, <sub2.2.2> en 
<sub2.2.3>, en tenslotte een voor <sub3.2> met sub
systeem <sub3.2.1>. 

Oe modelrepresentatie voor interkonnekties gaat uit van 
een beschrijving van koppelingen tussen in- en uitgangen 
van de sub-systemen (binnen een enkele laag van de 
hiërarchie) enerzijds, en tussen interne en externe in
en uitgangen anderzijds. Op analoge wijze als bij de 
elementaire modelrepresentatie, wordt deze gevormd door 
een set van matrices: 

'!_( k) = A1.!:!_( k) 

~(k) A3.!:!_(k) 

met: 

k 

re kJ 

!:!_( k) 

~( k) 

~( k) 

A1 
A2 
A3 
A4 

+ A2. y_( k) 

+ A4. y_( k) 

(4.2.1) 

(4.2.2) 

tijdstip t•k.OT, met OT de sample 
periode 
sq-dimensionale vektor met de externe 
uitgangssignalen op het tijdstip t=k.OT 
sp-dimensionalevektor met de externe 
ingangssignalen op het tijdstip t=k.DT 
pp-dimensionale vektor met de interne 
ingangssignalen op het tijdstip t=k.DT 
qq-dimensionale vektor met de interne 
uitgangssignalen op het tijdstip t•k.DT 
sq*sp interkonnektiematrix 
sq*qq interkonnektiematrix 
pp*sp interkonnektiematrix 
pp*qq interkonnektiematrix 

Indien de interne in- en uitgangen van de sub-systemen 
binnen ~ en u gerangschikt zijn, is deze beschrijving 
eenduidig. De interkonnektiematrices bestaan dan uit 
sub-matrices, die de koppelingen tussen telkens twee 
sub-systemen beschrijven. 

1-------1: systeem 1 :1---------1: s y stee m2 il------1 

Figuur 4.2 

samengesteld systeem 

Een samengesteld systeem, met twee in 
serie geschakelde sub-systemen 
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Figuur 4.2 toont een eenvoudig voorbeeld van een 
samengesteld systeem, dat bestaat uit twee in serie 
geschakelde sub-systemen. 
De bijbehorende interkonnektiematrices zien er als 
volgt uit: 

A1 = 0 ( 4. 2. 3) 

A2 ,.. [ D 1 (4.2.4) 

A3 ... [ J (4.2.5) 
0 

A4 = c~ 0 J (4.2.6) 
0 

Het blijkt dus mogelijk interkonnekties tussen sub
systemen eenduidig vast te leggen met een set van 
matrices. De matrixstruktuur is van groot belang voor 
opslag in de huidige datastruktuur, die geheel is 
gebaseerd op vastlegging van groepen matrices. 
Bovendien kunnen addities en substrakties van interkon
nekties, die binnen SYSTEM-BUILD apart moesten worden 
gemodelleerd, binnen de matrices vast te leggen. Dat 
blijkt ondermeer uit het volgende voorbeeld. 

y 1 -1 u1 - u2 + u3 

Figuur 4.3 Voorbeeld van modellering van additie van 
drie ingangssignalen, resulterende in een 
uitgangssignaal met behulp van de 
interkonnektiematrix [ 1 -1 1]. 

4.3 De datastruktuur binnen de dataset 

De datastruktuur van de dataset is geschikt voor opslag 
van een gespecifiseerde set van matrices. Elementaire 
modellen kunnen eenvoudig worden vastgelegd als een set 
van modelmatrices in kombinatie met een model specifi
katie-matrix. Deze paragraaf besteedt aandacht aan de 
type matrices, die aan de datastruktuur moeten worden 
toegevoegd om modellen voor samengestelde systemen op te 
slaan. 

Naast 
namen 

de 
van 

set van 
de model 

interkonnektiematrices moeten de 
specifikatie-matrices, behorende bij 
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een samengesteld 
Voor het samenge

model specifikatie
de model specifi

CSPEC='GSY1' 

de sub-systement als komponent van 
systeemmodel worden gespecifiseerd. 
stelde model wordt tenslotte een 
matrix gedefinieerd. Het format van 
katie matrix met inhoudsspecifikatie 
ziet eruit als: 

Figuur 4.4 

kolom 1 kolom 2 

A1 A1-SYS 

A2 A2-SYS 

A3 A3-SYS 

A4 A4-SYS 

DT DEL TA_T 

SUB SUB_SYS 

LABEL LAB IO -

Format van de model specifikatie-matrix 
voor een samengesteld model 

De standaard namen van de model komponenten: 

A1 SYS: 
A2_SYS: 
A3_SYS: 
A4_SYS: 
DELTA-T: 

SUB-SYS: 

LAB_ID: 

A1-matrix van het samengesteld model 
A2-matrix van het samengesteld model 
A3-matrix van het samengesteld model 
A4-matrix van het samengesteld model 
sample tijd van het diskrete samengestel
de model 
matrix met namen van de model specifika
tie-matrices van de sub-systemen. 
matrix met de labels van de externe in
en uitgangen van het samengestelde 
systeem 

waarbij de matrix 
inhoudsspecifikatie 
heeft: 

<SUB> een identifier matrix met 
CSPEC•'GSU1' en de volgende inhoud 

Figuur 4.5 

SUB1 

SUBN 

Format van de sub-systeem specifikatiema
trix voor een samengesteld model (N is 
het aantal sub-systemen) 
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De matrix (vektor) bevat de namen van de model specifi
katie-matrices van de sub-systemen. De nummering van de 
sub-systemen sluit aan bij de rangschikking van de 
interne in- en uitgangen. 
Het aantal externe in- en uitgangen van het samengesteld 
systeem zijn impliciet in de dimensies van de interkon
nektiematrix A1,A2 en A3 opgeslagen. De specifikatie 
van de interne in- en uitgangen zijn impliciet vermeld 
in de externe in- en uitgangen van de sub-systemen. 

De matrix <LABEL> is een identifier matrix met inhouds
spacifikatie CSPEC='GLA1' en inhoud: 

Figuur 4.6 

LABI1 

..... 

LABIP 

LABD1 

..... 

LABDGl 

Format van de liD-specifikatiematrix 
voor een samengesteld model (p is het 
aantal externe ingangen, q het aantal 
externe uitgangen) 

4.4 Taken van de modelbibliotheek 

Hiërarchie binnen een super-systeem is niet eenduidig. 
De gebruiker bepaalt zelf, welke lagen hij in de 
hiërarchie van een super-systeem wil aanleggen. Wanneer 
een gebruiker het aantal lagen wil wijzigen, betekent 
dit automatisch een andere samenstelling van sub
systemen binnen het super-systeem. Daarmee veranderen de 
modellen voor de sub-systemen binnen het super-systeem. 
De modelbibliotheek moet een tranformatie van de 
hiërarchie binnen een super-systeem kunnen omzetten in 
konversies van de samengestelde modellen (andere 
specifikatie van sub-systeem modellen en interkonnek
ties). 

Konversie van de hiërarchie is slechts mogelijk, indien 
alle modellen binnen het super-systeem ter beschikking 
staan. De eerste taak van de bibliotheek zal dan ook 
zijn de vestlegging van alle modellen in een of andere 
datastruktuur. De datastruktuur met modellen kunnen dan 
voor systeembouw en modelkonversie worden gebruikt. 
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Het feit, dat we geëist hebben, dat de bibliotheek wordt 
uitgerust met een eigen datastruktuur, brengt met zich 
mee, dat de bibliotheek de oude taak van permanente 
opslag binnen de dataset blijft vervullen. Tabel 4.1 
vat de taken van de bibliotheek samen. 

1) opslaan van alle gewenste modellen 
van elementaire en samengestelde systemen 
op een eenduidige wijze binnen een datastruk
tuur 

2) het bouwen en wijzigen van modellen voor 
samengestelde systemen 

3) konversie van de interne modelrepresentatie, 
waarin het in de datastruktuur is opgeslagen, 
naar de door de module gewenste modelrepresen
tatie 

4) opslag van de binnen de datastruktuur van de 
bibliotheek vastgelegde modellen binnen de 
datastruktuur van de dataset 

5) opslag van de binnen de datastruktuur van de 
dataset vastgelegde modellen binnen de data
struktuur van de bibliotheek 

Tabel 4.1 De taken van de modelbibliotheek 

4.5 De struktuur van de modelbibliotheek 

Er is gekozen voor een op funktionele lagen gebaseerde 
struktuur. De modelbibliotheek wordt verdeeld in vier 
lagen. De eerste laag verzorgt de allokatie van de 
workspace binnen de bibliotheek, waarin de datastruktuur 
voor modellen wordt vastgelegd. De tweede laag neemt de 
specifikatie van systeemmodellen binnen de datastruktuur 
tot zijn rekening, uitgaande van de specifikatie in de 
datastruktuur van de dataset. Opslag van de systeem
modellen binnen de data~et uitgaande van die binnen 
workspace is de tweede taak van deze laag. De derde laag 
verzorgt alle modelkonversies. De vierde laag bevat de 
interface funkties naar de module toe. De funkties 
hebben betrekking op het bouwen, wijzigen en presenteren 
van samengestelde en elementaire modellen. 

LAAG1 

LAAG2 
LAAG3 
LAAG4 

Tabel 4.2 

ALLOKATIE VAN DE WDRKSPACE BINNEN 
DE BIBLIOTHEEK 
OPSLAAN/OPVRAGEN VAN SYSTEEMMODELLEN 
MODELKONVERSIES 
INTERFACE 

De funktienale lagen van de bibliotheek 



4. TAKEN EN STRUKTUUR VAN DE MODELBIBLIOTHEEK 4.8 

De keuze voor een funktionele gelaagdheid van de 
geen verplichting, maar heeft wel bibliotheek is 

voordelen: 

1) Alleen de onderste laag de implementatie van de 
datastruktuur binnen de workspace behoeft te kennen. 
Modelkonversies maken gebruik van modellen zonder de 
implementatie van de datastruktuur te kennen, waarin 

2) 
ze zijn opgeslagen. 
De flexibiliteit wordt 
bepaalde laag kunnen 
operaties uit hogere 
maken, te beïnvloeden. 

bevorderd. Operaties uit een 
worden gewijzigd, zonder de 
lagen, die daarvan gebruik 

3) De grootte van de bibliotheek wordt geminimaliseerd, 
daar meerdere operaties gebruik kunnen maken van 
dezelfde operatie uit een lagere laag. 

4) De operaties worden overzichterlijker door de 
hiërarchie, die erin wordt aangebracht (gebruik van 
operaties uit meerdere lagen). 

Nadeel van gelaagdheid van operaties is, dat de 
efficiëntie zal afnemen. Operaties moeten algemeen 
worden gedefinieerd en kunnen impliciet gebruik maken 
van resultaten uit andere operaties. 

De aanwezigheid van een workspace met een datastruktuur 
voor systeemmodellen heeft ook een aantal voordelen: 

1) De datastruktuur in de dataset staat los van die in 
de workspace. Wijzigingen in een van beide beïnvloedt 
de ander niet (flexibiliteit). 

2) Er vindt nu slechts kommunikatie met de dataset 
plaats bij aanroep om een modellen van een super
systeem in te lezen (in de workspace), en indien 
gewenst modellen van datzelfde super-systeem na 
afloop weg te schrijven (in de dataset). 

Oe datastruktuur binnen de workapace 

De datastruktuur moet geschikt zijn voor het specifise
ren van modellen, die een super-systeem beschrijven. 
De samengestelde modelrepresentatie gaat uit van een 
beschrijving van de interkonnekties en de sub-systemen. 
De samengestelde modelrepresentatie legt expliciet de 
hiërarchie van het samengestelde systeem van boven naar 
beneden vast. In de datastruktuur van de bibliotheek 
leggen we ook de hiërarchie van beneden naar boven 
expliciet vast. Dit om het bouwen en wijzigen van 
samengestelde systemen eenvoudiger te kunnen definieren 
in operaties. 
De datastruktuur bestaat uit de volgende matrices: 

systeempointer matrices 
datapointer matrices 
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model matrices 

De systeempointer matrices korresponderen met systemen 
binnen het super-systeem. Ze bevetten informatie over de 
relatie tot systeempointer metrices ven andere systemen 
en set van datapointer matrices, die het model vormen. 
De dotapointer matrices korresponderen met de modelkom
ponent matrices, die een systeem binnen het super
systeem beschrijven. Ze bevatten informatie over de 
betreffende modelkomponent en de numerieke of identifier 
modelmatrix. 

Het formet van de systeempointer ziet er als volgt uit: 

adres adres edres adres adres 

l t ~ ----.. datapnt 

Figuur 4.? Format van systeempointer matrix 

met: 

adres l 

adres f 

adres ~ 

adres -

adres datepnt: 

adres van de systeempointer matrix, 
behorende bij het eerste sub-systeem 
van het korresponderende systeem ( 1e 
dochter) 
adres van de systeempointer matrix, 
behorende bij het moedersysteem van 
het korresponderende systeem 
adres van de systeempointer matrix, 
behorende bij het vorige sub-systeem 
(dochter) van het korresponderende 
moedersysteem 
adres van de systeempointer matrix, 
behorende bij het eerst volgend sub
systeem (dochter) ven het korrespon
derende moedersysteem 
edres yan de datepointer metrix van 
de eerste gespecifiseerde modelkom
ponent 

We leggen dus steeds de reletie tussen het moedersysteem 
en het eerste dochtersysteem vast, en de relatie tussen 
de n-de en de (n+1)-de dochtersysteem. Hiervoor is 
gekozen, omdat we een eenduidige systeempointer matrix 
met vaste lengte wensen. Het eental dochters van een 
moedersysteem is in principe onbeperkt; het zou een 
systeempointer matrix met onbepaalde lengte met zich 
meebrengen, indien moeder-dochter relaties worden 
vastgelegd. 

Het format van de datapointer matrix voor modelkomponen
ten ziet eruit als: 
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adres 
matrix 

d3 

Figuur 4.8 

met: 

adres adres d1 d2 

~ 

kode st ruk 

Format van datapointer matrix van een 
systeem 

adres matrix: adres van de matrix, 
van het 

die als 

adres ~ 

adres---:> 

d1 

d2 

d3 
code 

struc 

modelkomponent 
gedefinieerd 

systeem is 

adres van de datapointer matrix, 
behorende bij de vorige modelkompo
nent van het systeem 
adres van de datapointer matrix, 
behorende bij de volgende modelkom
ponent van het systeem 
eerste dimensie modelkomponent 
matrix 
tweede 
matrix 

dimensie modelkomponent 

derde dimensie modelkomponent matrix 
specifikatie kode, overeenkomend met 
het type komponent binnen een model 
struktuurgetal van de modelkomponent 
matrix 

Ter illustratie geven we aan hoe de hiërarchie van het 
super-systeem uit figuur 4.1 binnen systeempointer 
matrices kan worden gespecifiseerd. <Systeem> zal als 
systeempointer matrix hebben: 

I sub1 I -----1 ----- I A1 

Het bevat slechts een pointer naar de systeempointer 
matrix van de eerste dochter <sub1>. De verwijzing naar 
de datapointer matrix van de A1 interkonnektie matrix is 
willekeurig. <Sub1> bezit systeempointer matrix: 

sub 1. 1 I systeem I sub2 A1 
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<Systeem> wordt beschreven door een samengesteld model 
met komponenten A1,A2,A3,A4,DT,SUB,LAB. De datapointer 
matrix van A4 ziet er bijvoorbeeld uit als: 

~A-4----~-A-3----~-D-T----~-P-P----~---Q-Q--~I·· 

CODE ISTRUC 

<Sub2.2.1> daarentegen is een elementair systeem met een 
model in state-space of matrix-fraktie representatie. 

Door van elk systeem het model vast te leggen met behulp 
van systeempointer, datapointer en model matrices, is 
een super-systeem volledig gespecifiseerd binnen de 
datastruktuur van de workspace. 
Modelkonversies op de datastruktuur kunnen worden 
uitgevoerd. Een eenduidige vastlegging van de hiërarchie 
van het super-systeem maakt konversie van hiërarchie 
mogelijk. Konversie van modelrepresentatie is mogelijk, 
omdat relatie tussen de modelkompanenten eenduidig is 
gedefinieerd. 

Een laatste opmerking maken we met betrekking tot 
transport van de dataset naar de workspace en vise 
versa. De dataset wordt gekenmerkt door een unieke 
naamgeving voor de matrix. De workspace daarentegen 
gebruikt unieke adressen voor matrices. 
Zoals we gezien hebben is de naamgeving met uitzondering 
van de standaard komponentnamen vrij, mits ze overeen
komt met die gespecifiseerd in de model specifikatie
matrix. Deze laatste matrix gaat echter verloren bij 
transport van dataset naar workspace, en moet worden 
gekreëerd bij transport terug van workspace naar 
dataset. De naam van de model specifikatie-matrix wordt 
indirekt echter opgeslagen binnen de <SUB>-komponent van 
het moedersysteem, waarvan· het deel uitmaakt. Slechts de 
namen van de numerieke en identifier modelkomponent 
matrices moeten opnieuw worden gegenereerd. 
De standaardnamen voor de komponenten binnen een model 
worden vervangen door de specifikatie kode CODE. CODE 
kan dan weer zonder problemen worden vervangen door 
standaardnamen bij transport naar de datatset. 

In hoofdstuk S gaan we nader in op de modelkonversies 
uit de derde laag van de bibliotheek. We besluiten met 
een formele specifikatie van alle binnen de bibliotheek 
voorkomende routines in hoofdstuk 6. 
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5. Modelkonversies binnen de modelbibliotheek 

5.1 Inleiding 

De modelkonversies vormen een belangrijke taak van de 
bibliotheek. Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk 
besproken modelrepresentaties bespreken we in dit 
hoofdstuk de verschillende algoritmen voor de 
konversies binnen de bibliotheek. 
PAlMAL bezit voor elementaire systemen de state-space en 
de matrix-fraktie modelrepresentatie. Voor samengestelde 
systemen is de samengestelde modelrepresentatie naast 
de bovengenoemde voorhanden. 
De onderstaande tabel schetst de binnen de bibliotheek 
gewenste modelkonversies. Het betreft konversie van 
zowel representatie als van hiërarchie. 

~naar 
va 

elementair 
model 

samengesteld 
model 

Tabel 5.1 

elementair samengesteld 
model model 

state-space 

tL -
matrix-fraktie 

hiërarchie hiërarchie 

statettpace/mat. fr. 
ft 

hiërarchie 

Overzicht van de konversies binnen de 
modelbibliotheek 

Konversie van elementaire naar samengestelde modelrepre
sentatie is een mogelijkheid, die we verder buiten 
beschouwing wensen te laten. 

5.2 Konversies van elementaire modelrepresentaties 

Er bestaan verschillende strategieën om een state-space 
model te transformeren naar een matrix-fraktie model en 
omgedraaid. Het komt neer op een transformatie van de 
matrixkompanenten van het model. 
Uitgaande van (2.1.1) en (2.1.2) kan een state-space 
modelrepresentatie ook worden geschreven als: 

,Y_(k) = {C.(zi-A)- 1 .8. + D}.!:!.(k) 

met: 

k tijdstip 
periode 

t=k.DT, 

(5.2.1) 

met OT de sample 
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'=!_( k) 

rek) 

A 
B 
c 
D 

Vergelijken 
schrijfwijze 
tie: 

met: 

k 
'=!_( k) 

A 

B 

de p-dimensionale vaktor met de p 
ingangssignalen op tijdstip t-k.DT 
de q-dimensionele vaktor met de q 
uitgangssignalen op tijdstip t•k.DT 
de n*n toestendsoverdrechtsmetrix 
de n*p ingangsmetrix 
de q*n uitgangsmatrix 
de q*p dirakte ID-matrix 

we deze met de enigszins gewijzigde 
voor een matrix-fraktie modelrepresenta-

(5.2.2) 

tijdstip t=k.DT, met OT de sample periode 
de p-dimensionale vektor met de p 
ingangssignalen op tijdstip t=k.DT 
de q-dimensionale vektor met de q 
uitgangssignalen op tijdstip t•k.DT 
q*q*ka autoregressieve matrix, met het 
eerste q*q vlak de polynoom koëfficiënten 
van z 0 , het ka-de q*q vlak de polynoom 
koëfficiënten ven z-~e+, 

q*p*kb rnaving average matrix, met het 
eerste q*p vlak de polynoom koëfficiënten 
ven z 0 , het ka-de q*p vlak de polynoom 
koëfficiënten van z-~b+1 

De konversie algoritmes houden 
transformatie van de matrices in 
vise versa. Ze maken daarbij 
t heoreme 's [ EBUS89] . 

zich nu bezig met de 
(5.2.1) naar (5.2.2) en 
gebruik van struktuur 

Oe beide modelkonversies zijn in het verleden el 
uitgebreid bestudeerd. In de nabije toekomst zal dat 
leiden tot een tweetal routines, die binnen de biblio
theek moeten worden geïmplementeerd. In het kader van 
dit afstudeeronderzoek is daarom geen verdere aandacht 
aan deze modelkonversies besteed. 

5.3 Konversie van hiërarchie 

Een super-systeem kan op verschillende manieren door een 
of meerdere semengestelde modellen worden weergegeven. 
Daar een samengestelde model betrekking heeft op de 
beschrijving van een laag binnen de hiërarchie, bepaalt 
het eental lagen het eental samengestelde modellen voor 
een super-systeem. Wanneer de gebruiker de hiërarchie 
binnen een super-systeem wenst te verenderen (kon-
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verteren), brengt dit een konversie van de samengestelde 
modellen met zich mee. 
De specifikatie van de sub-systemen en de interkonnek
ties worden dan immers gewijzigd. 

Het onderzoek aan de SYSTEM-BUILD optie heeft ons twee 
basisoperaties getoond om hiërarchie konversies te 
bewerkstelligen, namelijk de expansie en de extraktie. 
Ze opereren op de interkonnekties tussen de sub
systemen. Deze paragraaf zet de konversie van de 
interkonnektiematrices uiteen met betrekking tot 
expansie en extraktie. 

Expansie: 

Een samengesteld systeem kunnen we opgebouwd denken uit 
verschillende sub-systemen, die zelf ook weer een 
samengesteld systeem kunnen voorstellen. Wanneer we een 
of meerdere sub-systemen van een bepaald samengesteld 
systeem, een moedersysteem, vervangen worden door de 
dochtersystemen van die sub-systemen, dan neemt het 
aantal lagen in de hiërarchie binnen het moedersysteem 
af met één. Dientengevolge worden de modellen van de 
sub-systemen verwijderd, en wordt het model van het 
moedersysteem gekonverteerd. 

We halen de modelrepresentatie voor de interkonnekties 
even terug. 

rek) A1 .gek) 

.!:!_(k) = A3.!:!_(k) 

met: 

k 

rek) 

'=!_( k) 

~( k) 

A1 
A2 
A3 
A4 

+ A2. ~( k) (4.2.1) 

+ A4.~( k) (4.2.2) 

tijdstip t=k.DT, met OT de sample 
periode 
sq-dimensionale vektor met de externe 
uitgangssignalen op het tijdstip t=k.DT 
sp-dimensionalevektor met de externe 
ingangssignalen op het tijdstip t=k.DT 
pp-dimensionale vektor met de interne 
ingangssignalen op het tijdstip t=k.DT 
qq-dimensionale vektor met de interne 
uitgangssignalen op het tijdstip t=k.OT 
sq*sp interkonnektiematrix 
sq*qq interkonnektiematriY 
pp*sp interkonnektiematrix 
pp*qq interkonnektiematrix 

De interkonnektiematrices A1,A2,A3 en A4 zijn opgebouwd 
uit sub-interkonnektiematrices, die de koppelingen 
tussen telkens twee sub-systemen definiëren. Expansie 
betekent konversie van de sub-interkonnektiematrices 
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van de te expanderen sub-systemen. De matrix transforma
ties laten zich eenvoudig beschrijven. Beschouw de vier 
interkonnektiematrices van het moedersysteem en die van 
de te expanderen sub-systemen. 

A1 sq 

met: 

sq 

sp 

A2 sq 

met: 

sq 

i 
n 

sp 

aantal externe 
moedersysteem 
aantal externe 
systeem 

qq, qq:L 

aantal externe 
moedersysteem 

(5.3.1) 

uitgangen van het 

ingangen van het moeder-

( 5. 3. 2) 

uitgangen van het 

i-de sub-sy~teem binnen moedersysteem 
het aantal gespecifiseerde sub-systemen 
binnen een moedersysteem 
het eentel uitgangen ven i-de sub-systeem 
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pp, 

A3 - PP:t.. 

met: 

sp 

i 
n 

pp :I. 

PPn 

pp, 

A4 • PP:t.. 

met: 

i 
n 

PPn 

sp 

( 5. 3. 3) 

eontal externe ingangen van het moeder
systeem 
i-de sub-systeem binnen moedersysteem 
het aantol gespecifiseerde sub-systemen 
binnen een moedersysteem 
het aantal ingangen van i-de sub-systeem 

qq 1 qq:l. 

- -

(5.3.4) 

- -

i-de sub-systeem binnen moedersysteem 
het aantel gespecifiseerde sub-systemen 
binnen een moedersysteem 
het aantol uitgangen van i-de sub-systeem 
het oentol ingangen ven i-de sub-systeem 

De interkonnektiematrices van de sub-systemen hebben 
dezelfde vorm. Uitgaande ven deze matrices konstrueren 
we de blok-diagonaal matrices AA1,AA2,AA3,AA4. 
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-

AA1 .. 

met: 

nn 

-
ee,, 0 0 

0 

0 

0 (5.3.5) 

-

interkonnektiematrix A1 ven het i-de te 
expanderen sub-systeem 
het aantal te expanderen sub-systemen 
binnen een moedersysteem 

De matrices AA2,AA3 en AA4 zijn van dezelfde vorm. 

Bij het opstellen van de matrixtrensformaties maken we 
gebruik van de analogie met de specifikatie van 
overdrachtsfunkties aan de hand van stroomschema's voor 
een systeem met behulp van de regel van Meson [GRIN85] 
We beschouwen het blokschema van het moedersysteem. 

A1 

A3 SUB A2 

A4 

Figuur 5.1 Blokschema ven het moedersysteem 

Figuur 5.2 toont hetzelfde 
de sub-systemen verdeeld 

moedersysteem, meer 
in een groep ven 

nu zijn 
niet te 

expanderen sub-systemen en een groep ven wel te 
expanderen sub-systemen. Oe interkonnektiematrices A2 
wordt opgedeeld in: 

A2 "' [ A2N j A2 8 J (5.3.6) 
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A3 wordt: 

A3 = 

En A4: 

A4 = 

met: 

N 

a 

u 

[ 

A3N J 
A38 

(5.3.?) 

[ J (5.3.8) 

index voor niet-2eselekteerde sub-systemen 
index voor geselekteerde sub-systemen 

A1 

SUBN 

SUB8 

Figuur 5.2 Blokschema van het moedersysteem (~· 

resp. ~· de inputs resp. outputs van de 
geselekteerde sub-systemen, u" resp. y" 
de inputs resp. outputs van de niet
geselekteerde sub-systemen) 

We schetsen nu het gekonverteerde moedersysteem, waarin 
de geselekteerde sub-systemen SUBS zijn vervangen door 
de dochtersystemen van de sub-systemen SUBS'. 
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u 

Figuur 5.3 

A1 

SUBN 

AA1 

SUBS' 

A A4 

Het gekonverteerde moedersysteem (~ 

resp. ~de inputs resp. outputs van de 
dochters van de geëxpandeerde sub
systemen) 

Toepassing van de regel van MASON op het bovenstaande 
blokschema levert de gekonverteerde interkonnektiematri
ces: 

A 1 ' = 

A2' = 

A3' = 

[c A2N + A215 • AA 1 . c I-A415 • AA 1 J-, . A4SNJ N 

(A2 15 .(I-AA1.A48 )- 1 .AA2) 8 ~ 

(5.3.10) 

(5.3.11) 
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A4 I = 

Extraktie: 

rcA4N + A4Ne. AA,. ( I-A4e. AA 1) -1 . A40N) N 

~AA3.(I-A48 .AA1)-1 .A4SN) SN 

(A4N5 .(I-AA1.A48
)-

1 .AA2) Nee J 
... (AA4 + AA3.A4 6 .(I-AA1.A48 )- 1 .AA2) 

(5.3.12) 

Vervanging van één of meerdere sub-systemen binnen een 
moedersysteem door een nieuw samengesteld sub-systeem, 
betekent een toename van het aantal lagen in de 
hiërarchie van het moedersysteem met één. Deze extraktie 
is de inverse van de besproken expansie binnen een 
moedersysteem. Ook extraktie leidt tot een konversie van 
de interkonnektiematrices binnen het moedersysteem. 
De interkonnektiematrices van het moedersysteem behoeven 
slechts te worden gereorganiseerd (de sub-matrices, 
behorende bij de geëxtraheerde sub-systemen worden tot 
een sub-matrix samengevoegd). Daarbij worden de 
interkonnekties tussen de geëxtraheerde sub-systemen 
zelf verwijderd en overgeheveld naar de interkonnek
tiematrices van het model van het nieuwe samengestelde 
sub-systeem. 
De interkonnektiematrices AA1,AA2,AA3,AA4 van het 
nieuwe model zien er als volgt uit: 

AA1 = 0 

AA2 = sq, 

met: 

sq I 

qql 

qql 

.-- -
I 0 0 

0 0 I 

-

het aantal externe 
nieuwe samengestelde 
moedersysteem 
het aantal uitgangen 
teerde sub-systemen 

( 5. 3. 13) 

(5.3.14) 

uitgangen van het 
systeem binnen het 

van alle geselek-
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sp' 

~ -
I 0 . 

AA3 • pp' ( 5. 3. 15) 
0 0 . 

0 I . 

. . 
~ -

met: 

sp' het aantal externe ingangen van het 
nieuwe samengestelde systeem binnen het 
moedersysteem 

pp' het aantal ingangen van alle geselekteer
de sub-systemen 

AA4 = A4 :1. .:1 ( 5. 3. 16) 

met: 

verzameling van sub-matrices van de 
interkonnektiematrix A4 van het moeder
systeem, behorende bij de te extraheren 
sub-systemen 

Alle in- en uitgangen van de geselekteerde sub-systemen 
worden externe in- en uitgangen van het nieuwe samenge
stelde sub-systeem, mits ze gekoppeld zijn aan de in- en 
uitgangen van de niet-geselekteerde sub-systemen binnen 
het moedersysteem. Sp' en sq' zijn daarom kleiner of 
gelijk aan pp' en qq'. Oeze keuze is gemaakt om 
interkonnekties binnen het. nieuwe systeem geheel voor de 
omgeving af te schermen. AA1•0 is ook een keuze; we 
wensen geen interkonnekties tussen externe in- en 
uitgangen als dat niet nodig is. De expansies zouden 
hierdoor onnodig moeilijk worden gemaakt. 

5.4 Konversie naar elementaire modelrepresentatie 

De konversie van een samengestelde model naar een enkele 
elementaire model in state-space of matrix-fraktie 
representatie is de tot nu toe enige onbelichte 
konversie. Binnen de modelbibliotheek specifiseren we 
alleen de konversie naar een state-space modelrepresen
tatie, omdat de matrix-fraktie representatie uit deze 
kan worden verkregen met behulp van eerder genoemde 
konversies. 
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In principe ken deze modelkonversie worden verwezen
lijkt met de eerder behandelde expansie. Door eerst de 
hiërarchie binnen een super-systeem op te heffen met 
behulp ven expansie ven alle interne semengestelde sub
systemen, blijft slechts één semengesteld systeem over 
met elementaire systemen. Alle sub-systemen worden naar 
dezelfde modelrepresentatie gekonverteerd en sam
negevoegd, zodat een enkel elementair systeem over
blijft. Voor konversie van een samengestelde model 
representatie, bestaande uit elementaire model represen
taties, wordt gebruik gemaakt van de formules (5.3.9) 
t/m (5.3.12), waarbij D AA1, C AA3, B AA2, en A 
AA4 vervangen (blok-diagonaal van alle state-space 
matrices). 
Er is echter voor een rekursief algoritme gekozen, omdat 
implementatie daarvan eenvoudiger is. 

In plaats van expansie van samengestelde systemen van 
boven naar beneden in de hiërarchie ven het super
systeem, is het rekursieve algoritme gebaseerd op het 
samenvoegen van elementaire systemen van beneden naar 
boven in de hiërarchie. De modellen van samengestelde 
systemen, die slechts uit elementaire systemen bestaan, 
worden gekonverteerd naar een elementair modelrepresen
tatie. Samengestelde systemen uit een hoger nivo in de 
hiërarchie bezitten op deze wijze samengestelde sub
systemen in een elementaire modelrepresentatie. 
Uiteindelijk bestaat het bovenste nivo slechts uit 
elementaire en/of samengestelde systemen in een 
elementaire modelrepresentatie. Het super-systeem is dus 
gekonverteerd naar een elementaire modelrepresentatie. 

We zitten echter met het probleem, dat de elementaire 
modellen zijn uitgebreid met delays en offsets. Zoals in 
hoofdstuk twee is gemeld, behoeven ze niet expliciet te 
worden gemodelleerd. Impliciete modellering is zelfs 
noodzakelijk, alvorens konversie mogelijk is. Voor een 
state-space model worden de matrixkompanenten dan els 
volgt weergegeven: 

-
A1 0 0 0 

A -

B2.C1 A2 0 0 (5.4.1) 

B3.D2.C1 B3.C2 A3 0 

0 0 0 A4 
~ 
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met: 

A1 
A2 
A3 
A4 

8 = 

met: 

81 

c = [ 0 

met: 

C3 

C4 

D 0 

de A-matrix van 
de A-matrix van 
de A-matrix van 
de A-matrix 
systeem, zijnde 

81 

0 

0 

0 

het input-delay systeem 
het elementaire systeem 
het output delay systeem 
van het output offset 
de identiteits matrix I 

(5.4.2) 

de 8-matrix van het input-delay systeem 
(de struktuur is beschreven in appendix 
A) 

0 C3 ( 5. 4. 3) 

de C-matrix van het output-delay systeem 
(de struktuur is beschreven in appendix 
A) 

de C-matrix. van het offset systeem 
(de struktuur is beschreven in appendix 
A) 

(5.4.4) 

Het aantal toestanden wordt uitgebreid met de toestanden 
van de input- en output-delay systemen, en het output
offset systeem. 
Appendix A geeft een afleiding van het state-space model 
van een zuiver delay-systeem. De bovenstaande formules 
zijn expansies van van een elementair systeem met 
input- en output-delay en output-offset systemen (serie 
schakeling). 
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6. Specifikatie ven de modelbibliotheek 

6.1 Inleiding 

De vorige hoofdstukken hebben een uiteenzetting gegeven 
ven het takenpakket, de struktuur ven de bibliotheek, en 
de gebruikte algoritmes voor de modelkonversies. Dit 
hoofdstuk gaat in op de formele beschrijving ven de 
modelbibliotheek. Per leeg belichten we de routines en 
hun teken. 
De onderste leeg vormen de routines voor operaties op de 
struktuur ven de workspece. Ze schermen de implementatie 
ven de datestruktuur binnen de workspece af. De leeg 
daarboven bevat de routines voor lezen ven model 
matrices uit de dataset naar de workspace en schrijven 
ven model matrices uit de workspece naar de dataset. De 
derde laag omvat de modelkonversie routines. Tenslotte 
bevat de bovenste laag de interface-routines voor 
systeembouw. Figuur 6.1 geeft een samenvattend 
overzicht van de lagen binnen de modelbibliotheek. 

MODULE INTERFACE ROUTINES 

ROUTINES VOOR MODEL KONVERSIES 

ROUTINES VOOR LEZEN/SCHRIJVEN 
MODEL KOMPONENTEN 
DATASET/WOAKSPACE 

ROUTINES VOOR WORKSPACE ALLOKATIE 

Tabel 6.1 Overzicht van de verschillende legen 
binnen de modelbibliotheek 
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6.2 Workspace allokatie 

De introduktie van de workspace is in hoofdstuk vier 
reeds aan de orde geweest. De funktie is tweeledig; 
enerzijds dienen de samengestelde modellen van een 
super-systeem erin te moeten worden opgeslagen, 
anderzijds moet ruimte gereserveerd kunnen worden voor 
de tussenresultaten van operaties op de modellen binnen 
de bibliotheek. 
De workspace bestaat net als de dataset uit een 
datasektie en een informatiesektie, de workspace array 
pointer. Deze laatste sektie is niets anders dan een 
twee-dimensionale matrix, waarin de adressen van de 
matrices en hun grootte binnen de workspace zijn 
opgeslagen. 
De datasektie is gespecifiseerd als een een-dimensionale 
double precision array. Normaal gesproken zijn model 
matrices niet alle van hetzelfde datatype. De biblio
theek zou in eerste instantie te omvangrijk worden, 
wanneer voor elk datatype een aparte array en boekhoud
ing moet worden georganiseerd met de daarbij behorende 
allokatie routines. De keus is gemaakt voor de eenvoud 
en betekent geen groot verlies. 

MLXALW Allokeert ruimte binnen de workspace 

MLXGBC Sorteert inhoud van de workspace 

MLXCLW Verwijdert inhoud uit de workspace 

MLXWDW Schrijft inhoud naar de workspace 

MLXRDW Leest inhoud van de workspace 

Tabel 6.2 Routines laag 

SUBROUTINE MLXALW(SIZE,MPW,MAXPAW,PAW,MAXWSP,WSP,PW,ERR) 

INTEGER SIZE 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(MAXPAW,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER PW 
LOGICAL ERA 

!required space 
!top element in PAW 
lmax size of PAW 
!pointer array 
lmax size of WSP 
lworkspace 
lreturned pointer 
!error condition 

(I) 
( IO) 
( I) 
( IO) 
( I) 
( IO) 
( 0) 
( 0) 

Deze routine allokeert ruimte ter grootte van SIZE 
binnen de workspace WSP. Het adres van het eerste 
geellokeerde element wordt geretourneerd in PW. Pointer 
en grootte worden bijgehouden in de pointer array PAW. 
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De ruimtetoewijzing is gebaseerd op garbage collection. 
Een meer geavanceerde ruimtetoewijzing kan later worden 
ingebracht om zo weinig mogelijk garbage colleetien te 
hoeven toepassen. 

SUBROUTINE MLXGBC(MPW,MAXPAW,PAW,WSPMAX,WSP) 

INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 

!top element in PAW 
!max size of PAW 
!pointer array 
!max size of WSP 
!workspace 

(I) 
( I) 
( IO) 
( I) 
( ID) 

De workspace wordt herschreven. De adressen van de 
pointers, die zijn gespecifiseerd binnen de pointer 
array PAW worden zodanig aangepast, dat de vrije 
workspace na afloop wederom kontinue gevuld is. 

SUBROUTINE MLXCLW(PW,MPW,PAWMAX,PAW) 

INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 

PW 
MPW 
PAWMAX 
PAW(PAWMAX,2) 

!returned pointer 
!top element in PAW 
!max size of PAW 
!pointer array 

( I) 
( IO) 
( I) 
( IO) 

Deze routine verwijdert een matrix (informatie) uit de 
pointer array van de workspace. De inhoud van de 
workspace blijft ongewijzigd. Er vindt geen aanpassing 
van de overige pointer adressen binnen PAW plaats. 

SUBROUTINE MLXWDW(PW,D1,D2,03,A,WSPMAX,WSP) 

INTEGER PW 
INTEGER 01,02,03 
DOUBLE PRECISION A(*) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 

!returned pointer (I) 
!dimensions matrix A (I) 
!matrix to be written(I) 
!max size of WSP (I) 
!workspace (IO) 

Deze routine specifiseert een één-, twee- of drie
dimensionale double precision matrix binnen de workspace 
vanaf het adres PW. In principe is deze routine niet 
zozeer noodzakelijk voor implementatie, daar ook 
rechtstreeks kan worden geschreven vanaf PW. Grote 
matrices (3-dimensionaal) kunnen op deze manier echter 
veel eenvoudiger worden gekopieerd naar de workspace 
zonder gebruik van loops in de andere routines. 

SUBROUTINE MLXRDW(PW,D1,D2,03,A,WSPMAX,WSP) 

INTEGER 
INTEGER 

PW 
01,02,03 

!returned pointer (I) 
!dimensions matrix A (0) 
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DOUBLE PRECISION A(*) !metrix to be written(O) 
INTEGER WSPMAX !mex size of WSP (I) 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) !workspece (IO) 

De double precision metrix op PW wordt gelezen uit WSP. 

6.3 Lezen en schrijven ven modellen 

Oe tweede leeg ven de modelbibliotheek bevet de routines 
voor het kopiëren ven de samengestelde modellen vanuit 
de deteset neer de workspace en vi~e versa. De APLLIB
bibliotheek (de bibliotheek voor komuniketie met de 
dataset) leest de modellen uit de deteset. Elk model 
krijgt een systeempointer matrix en een oentel dotopain
ter matrices. De systeempointer matrices resp. dotopain
ter matrices worden als element opgeslagen binnen een 
grotere systeempointer metrix resp. dotapointer metrix, 
de systeempointer resp. dotopainter spoce. 

MLXCDP Kreëert een dotopainter matrix 

MLXWDP Specifiseert een datapointer matrix 

MLXRDP Retourneert een datepointer matrix 

MLXODP Verwijdert een dotopainter matrix 

MLXCSP Kreëert een systeempointer matrix 

MLXWSP Specifiseert een systeempointer matrix 

MLXRSP Retourneert een systeempointer metrix 

MLXDSP Verwijdert een systeempointer matrix 

MLXWNC Schrijft numerieke modelkomponent 

MLXRNC Leest numerieke modelkomponent 

MLXWCC Schrijft identifier modelkomponent 

MLXRCC Leest identifier modelkomponent 

MLXWSY Schrijft model neer workspece 

MLXRSY Leest model ven workspece 

MLXWSS Schrijft modellen super-systeem 

MLXRSS Leest modellen super-systeem 

MLXCSS Allokeert ruimte voor de modellen 

Tabel 6.3 Routines laag 2 
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SUBROUTINE MLXCDP(DPAMAX,DPA,POS,EAR) 

INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) 
INTEGER POS 
LOGICAL ERA 

!max size OPA 
Idatapeinter space 
!pointer in OPA 
!error condition 

( I) 

( IO) 
( 0) 

( 0) 

Er wordt ruimte geallokeerd voor een datapointer 
matrix binnen de datapointer space OPA voor het super
systeem. Wanneer de datapointer spaèe van tevoren niet 
voldoende groot is gekozen (DPAMAX te klein) wordt een 
foutmelding gegenereerd. Het adres van de datapointer 
matrix wordt geretourneerd in de pointer POS. 

SUBROUTINE MLXWDP(PD,POS,PPREV,D1,D2,D3,CODE, 
STRUC,DPAMAX,DPA) 

INTEGER PD 
INTEGER POS 
INTEGER PPREV 
INTEGER 01,02,03 
INTEGER CODE 
INTEGER STRUC 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) 

!pointer to werkspe (I) 
!actual pointer OPA (I) 
!previous pointer OPA (I) 
!matrix dimension (I) 
!specification code (I) 
!structure information(I) 
!max size OPA (I) 
Idatapeinter space (IQ) 

Deze routine specifiseert een datapointer matrix binnen 
de datapointer space op adres POS binnen OPA. De 
datapointer matrix wordt gevuld op de wijze, zoals in 
hoofdstuk 4 is geschetst. De vorige datapointer matrix 
op adres PPREV wordt gekoppeld aan deze nieuwe datapoin
ter matrix op adres POS. 

SUBROUTINE MLXRDP(PDS,DPAMAX,DPA,PD,PPREV,PNEXT,D1, 
D2,D3,CODE,STRUC) 

INTEGER POS 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) 
INTEGER PD 
INTEGER PPREV 
INTEGER PNEXT 
INTEGER 01,02,03 
INTEGER CODE 
INTEGER STRUC 

actual pointer OPA (I) 
max size OPA (I) 
datapointerspace (IO) 
pointer to werkspe (O) 
previous pointer OPA (0) 
next pointer OPA (0) 
matrix dimension (0) 
specificatien code (0) 
structure information(O) 

De inhoud van de datapointer matrix 
geretourneerd. Oe specifikatie van 
in hoofdstuk 4 is geschetst. 

op adres POS wordt 
de inhoud is, zoals 
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SUBROUTINE MLXOOP(POS,DPAMAX,DPA) 

INTEGER POS !pointer in OPA (I) 
INTEGER DPAMAX lmax size OPA (I) 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) Idatapeinter space (IO) 

De routine verwijdert een datapointer matrix uit de 
datapointer space. De koppelingen met eventuele endere 
datapointer matrices worden verbroken. De linker en 
rechter buurmen worden met elkaar verbonden. 

SUBROUTINE MLXCSP(SPAMAX,SPA,POS,EAA) 

INTEGER SPAMAX !max size SPA (I) 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) !systempointer spece(IO) 
INTEGER POS !pointer in SPA (0) 
LOGICAL ERA !error condition (0) 

Er wordt ruimte geellokeerd voor een systeempointer 
matrix binnen de systeempointer space SPA voor het 
super-systeem. Wanneer de systeempointer space van 
tevoren niet voldoende groot is gekozen (SPAMAX te 
klein) wordt een foutmelding gegenereerd. Het adres van 
de element matrix wordt geretourneerd in de pointer POS. 

SUBROUTINE MLXWSP(PO,POS1,POS2,0IA,SPAMAX,SPA) 

INTEGER PO 
INTEGER POS1 
INTEGER POS2 
CHAAACTER DIA 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(SPAMAX,S) 

!pointer to OPA 
lactual pointer SPA 
!new pointer SPA 
I direction 

( I) 
( I) 

( I) 
( I) 

!max size SPA 
!systempointer 

( I) 
spece(IO) 

Specifiseert een verbinding tussen twee systeempointer 
matrices binnen de systeempointer space. Het type 
verbinding is aangegeven i~ DIA. Het adres van de eerste 
datapointer matrix is tevens gespecifiseerd in de nieuwe 
systeempointer matrix op adres POS2. 

DIR-'0' 
verbindt een systeempointer matrix van het moedersys
teem met die van het eerste dochtersysteem. 
DIA-'L' 
vebindt een systeempointer matrix van een dochtersys
teem met die van het volgend dochtersysteem (zoals 
gedefinieerd binnen het moedersysteem) 
DIA='T' 
specifiseert het top-moedersysteem; het adres voor 
verwijzing naar het moedersysteem binnen de systeem 
pointer matrix wordt gevuld met -1. 
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SUBROUTINE MLXRSP(POS1,0IR,SPAMAX,SPA,POS2,PD) 

INTEGER POS1 
CHARACTER DIR 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(SPAMAX,S) 
INTEGER POS2 
INTEGER PO 

!actual pointer 
I direction 

SPA (I) 

!max size SPA 
!matrix for sys.pnt 
lnew pointer SPA 
Idataspace pointer 

( I) 
( I) 
( ID) 
( 0) 
( 0) 

Oe routine retourneert het adres van de pointer POS2, 
gespecifiseerd in DIR, alsmede het adres van de pointer 
naar de datapointer space PD. Wanneer het adres van de 
gewenste systeempointer matrix niet is gedefinieerd, 
wordt de waarde 0 geretoutneerd in POS2. PO heeft dan 
geen betekenis. 

DIR='U' 
het adres van de pointer, behorende bij de systeem
pointer matrix van het moedersysteem wordt geretour
neerd. 
DIR='O' 
het adres van de pointer, behorende bij de systeem
pointer matrix van het eerste dochtersysteeem wordt 
geretourneerd. 
DIR='L' 
het adres van de 
pointer matrix 
geretourneerd. 
DIR•'R' 

pointer, behorende bij de systeem
van het vorige dochtersysteem wordt 

het adres van de pointer, behorende bij de systeem
pointer matrix van het volgende dochtersysteem wordt 
geretourneerd. 

SUBROUTINE MLXDSP(PDS,SPAMAX,SPA,DPAMAX,DPA) 

INTEGER POS !pointer in SPA (I) 
INTEGER SPAMAX !max size SPA (I) 
DOUBLE PRECISION SPA(OPAMAX,S) lsystempointer space(IO) 
INTEGER DPAMAX !max size OPA (I) 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) Idatapeinter space (IO) 

Een systeempointer matrix van een moedersysteem wordt 
verwijderd uit de systeempointer space. Systeempointer 
matrices van de sub-systemen en de dochtersystemen 
daarvan worden vervolgens ook verwijderd. Alle verwij
deringen van systeempointer matrices gaan gepaard met 
opheffing van de bijbehorende set van datapointer 
matrices binnen de datapointer space. 
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SUBROUTINE MLXWNC(PPREV,D1,D2,03,CODE,STRUC,A,DPAMAX, 
DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,POS,PD, 
ERA) 

INTEGER PPREV lprevious pointer OPA (I) 
INTEGER D 1, 02,03 !matrix dimension ( I) 
INTEGER CODE ! specificatien code ( I) 
INTEGER STRUC lstructure informetion(I) 
DOUBLE PRECISION A(*) !matrix to be written (I) 
INTEGER DPAMAX lmex si ze OPA ( I) 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) ! datapointer spece ( IO) 
INTEGER MPW I top element in PAW ( IO) 
INTEGER PAWMAX !me x si ze of PAW ( I) 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) !pointer array ( IO) 
INTEGER WSPMAX lmex si ze of WSP ( I) 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) !workspace ( IO) 
INTEGER POS !pointer to OPA ( 0) 
INTEGER PO !pointer to workspace ( 0) 
LOG I CAL ERA !error condition ( 0) 

Deze routine specifiseert een numerieke model komponent 
binnen de workspace. De numerieke matrix wordt geschre
ven naar de workspace (MLXWDW) na allokatie van de 
benodigde ruimte (MLXALW), en een datapointer matrix 
wordt aangemaakt (MLXCDP) en neer de datapointer spece 
geschreven ( MLXWDP). De datapointer matrix wordt tevens 
verbonden met die op adres PPREV. De adressen van de 
pointer naar de datapointer spece resp. de workspace 
worden geretourneerd in POS resp. PD. Er wordt een 
foutmelding bericht aan de PAIMAL-monitor, indien de 
nodige ruimte voor allokatie ven een datapointer of 
numerieke matrix niet aanwezig is. 

SUBROUTINE MLXANC(POS,DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX, 
WSP,PD,PPREV,PNEXT,D1,D1,D3,CODE, 
STRUC,A) 

INTEGER POS 
INTEGER OPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER PO 
INTEGER PPREV 
INTEGER PNEXT 
INTEGER 01,02,03 
INTEGER CODE 
INTEGER STRUC 
DOUBLE PRECISION A(*) 

!pointer to OPA (I) 
lmax size OPA (I) 
Idatapeinter spece (IO) 
!top element in PAW (IO) 
lmax size of PAW (I) 
!pointer array (IO) 
lmax size of WSP (I) 
lworkspece (IO) 
!pointer to workspace (O) 
lprevious pointer OPA (0) 
!next pointer OPA (0) 
!matrix dimension (O) 
lspecification code (O) 
!structure information(O) 
!matrix to be written (0) 
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De routine retourneert de inhoud van een numerieke model 
komponent. De inhoud van de komponent informatie wordt 
gelezen (MLXADP) uit de datapointer matrix, korresponde
rende met de model komponent. De matrix komponent wordt 
geretourneerd in de matrix A (MLXRDW). 

SUBROUTINE MLXWCC(PPREV,D1,D2,D3,CODE,STRUC,A,DPAMAX, 
DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,POS,PD, 
ERA) 

INCLUDE 'PAIMAL_PAA' 
INTEGER PPREV 
INTEGER 01,02,03 
INTEGER CODE 
INTEGER STRUC 
CHARACTER*(IDSIZ) A(*) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION OPA(OPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER POS 
INTEGER PO 
LOGICAL ERA 

previous pointer OPA (I) 
matrix dimension (I) 
specificatien code (I) 
structure information(I) 
matrix to be written (I) 
max size OPA (I) 
datapointerspace (IQ) 

ttop element in PAW (IQ) 
max size of PAW (I) 
pointer array (IO) 
max size of WSP (I) 
workspace (IO) 
pointer to OPA (0) 
pointer to workspace (0) 
error condition (O) 

Vergelijkbare routine met MLXWNC, maar nu voor het 
schrijven van een string komponent van een model. 

SUBROUTINE MLXRCC(PDS,OPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX, 
WSP,PO,PPREV,PNEXT,D1,D1,D3,CODE, 
STRUC,A) 

INCLUDE 'PAIMAL PAR' 
INTEGER POS 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER PO 
INTEGER PPREV 
INTEGER PNEXT 
INTEGER 01,02,03 
INTEGER CODE 
INTEGER STRUC 
CHARACTER*(IOSIZ) A(*) 

!pointer to OPA (I) 
!max size OPA (I) 
datapointerspace (IO) 
top element in PAW (IO) 
max size of PAW (I) 
pointer array (IO) 
max size of WSP (I) 
workspace (IO) 
pointer to workspace (0) 
previous pointer OPA (0) 
next pointer OPA (0) 

.matrix dimension (0) 
!specification code (0) 
!structure information(O) 
!matrix to be written (0) 

Vergelijkbare routine met MLXANC, maar nu voor het lezen 
van een string komponent van een model. 
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SUBROUTINE MLXWSY(UNIT,SYSTEM,NSUB,PSUB,CWSPMAX,CWSP, 
DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX, 
WSP,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
INTEGER UNIT 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM 
INTEGER NSUB 
INTEGER PSUB 
INTEGER CWSPMAX 
CHARAATER*(IDSIZ) CWSP(CWSPMAX) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,S) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
LOGICAL ERA 

dateset unit number 
system neme 
nr. of sub systems 
pointer to sub nemes 
size of CWSP 
string workspece 
max size OPA 
datapointer space 
top element in PAW 
mex size of PAW 
pointer array 

lmax size of WSP 
!workspace 
!error condition 

( I) 
( I) 
( 0) 
( 0) 
( I) 
( W) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( 0) 

De routine leest het model ven systeem SYSTEM uit de 
dataset met dataset unit nummer UNIT. Er wordt gebruik 
gemaak van routines uit de APPLIB-bibliotheek voor 
standaard-kommunikatie met de dataset [LIND88]. 
Vervolgens worden met MLXWNCC en MLXWCC de modelkom
ponenten binnen de workspace gespecifiseerd. CWSP wordt 
gebruikt als tijdelijk workspace voor strings, die uit 
de dataset worden gelezen. 

SUBROUTINE MLXRSY(UNIT,SYSTEM,NSUB,PSUB,CWSPMAX,CWSP, 
DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX, 
WSP,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
INTEGER UNIT !dataset unit number 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM !system name 
INTEGER NSUB !nr. of sub systems 
INTEGER PSUB !pointer to sub names 
INTEGER CWSPMAX lsize of CWSP 
CHARARTER*(IDSIZ) CWSP(CWSPMAX) !string workspece 
INTEGER DPAMAX lmex size OPA 
DOUBLE PRECISION OPA(OPAMAX,S) Idatapeinter spece 
INTEGER MPW !top element in PAW 
INTEGER PAWMAX lmex size of PAW 
INTEGER PAW(MAXPAW,2) !pointer array 
INTEGER WSPMAX lmax size of WSP 
DOUBLE PRECISION WSP( MAXWSP, 2) I werk space 
LOGICAL ERA !error condition 

( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( W) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( 0) 

Aan de hand ven de binnen de workspece vestgelegde 
numerieke, string, en datepointer matrices ven een model 
worden de korresponderende modelmatrices binnen de 
dateset met unitnummer UNIT gespecifiseerd. Het lezen 
ven de desbetreffende komponenten geschiedt met behulp 
van MLXRNC en MLXRCC. Schrijven naar de dataset gebeurt 
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met de routines uit 
CWSP gebruikt als 

APLLIB. Net als bij MLXWSY wordt 
tussentijdse opslagruimte voor 

strings. 

SUBROUTINE MLXWSS(UNIT,SYSTEM,DEPMAX,STK,SPAMAX,SPA, 
CWSPMAX,CWSP,DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX, 
PAW,WSPMAX,WSP,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
INTEGER UNIT 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM 
INTEGER DEPMAX 
INTEGER STK(DEPMAX,S) 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) 
INTEGER CWSPMAX 
CHARARTER*(IDSIZ) CWSP(CWSPMAX) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,S) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
LOGICAL ERA 

dataset unit number 
system name 
size of STK 
stack 
max size SPA 
systempointer space 
size of CWSP 
string workspace 
max size OPA 
datapointer space 

!top element in PAW 
!max size of PAW 
!pointer array 
!max size of WSP 
!workspace 
!error condition 

( I) 
(I) 
(I) 
( W) 
( I) 

( IO) 
( I) 
( W) 
( I) 

( IO) 
(I 0) 

( I) 
( IO) 

( I) 

( IO) 
( 0) 

Alle modellen behorende bij een enkel super-systeem 
SYSTEM worden vanuit de dataset met unitnummer UNIT 
gekopieerd naar de workspace. Elke model wordt met 
MLXWSY gespecifiseerd binnen de workspace van de 
modelbibliotheek. De modellen worden gekopieerd in de 
volgorde, die wordt afgeleid uit de inhoud van de stack 
STK. Deze bevat informatie over het aantal dochters van 
elk moedersysteem, dat op dat moment wordt gekopieerd. 
De strategie is erop gericht de modellen van de 
dochtersystemen op de laagste nivo van de hiërarchie 
binnen het super-systeem als eerste te kopiëren, en 
vervolgens diegene van een steeds hogere nivo (neem als 
voorbeeld figuur 4.1; kopiëren startend van het systeem 
meest linksonder in de 'bo!)m'). 

SUBROUTINE MLXRSS(UNIT,SYSTEM,DEPMAX,STK,SPAMAX,SPA, 
CWSPMAX,CWSP,DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX, 
PAW,WSPMAX,WSP,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
INTEGER UNIT dataset unit number 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM system name 
INTEGER DEPMAX si ze of STK 
INTEGER STK(DEPMAX,S) stack 
INTEGER SPAMAX ma x si ze SPA 

( I) 
( I) 
( I) 
( W) 
( I) 

DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) systempointer space ( IO) 
INTEGER CWSPMAX si ze of CWSP ( I) 
CHARARTER*(IDSIZ) CWSP(CWSPMAX) string workspace ( W) 
INTEGER DPAMAX ma x si ze OPA ( I) 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) datapointer space ( IO) 
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INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
LOGICAL ERA 

!top element in PAW 
lmax size of PAW 
!pointer array 
lmax size of WSP 
lworkspace 
!error condition 

( IO) 
( I) 

( IO) 
(I) 

( IO) 
( 0) 

Leest de systempointer, datapointer, numerieke en string 
matrices, korresponderende met modellen van een super
systeem uit de workspace ( MLXASY). 
Daar de namen van de matrices niet binnen de workspace 
worden opgeslagen (er wordt gewerkt met adresverwijzing 
i.p.v. verwijzing door namen in de dataset) moeten zij 
worden gekreëerd bij specifikatie van de model specifik
atie-matrices. De specifikatie kades worden gebruikt 
voor de generatie van de standaardkomponent namen 
binnen de model specifikatie matrices (MLXCOD). De 
bijbehorende unieke namen van de matrices worden aan de 
hand van die standaard namen gekonstrueerd. 
De model specifikatie-matrix krijgt de systeem naam, 
zoals die als dochter binnen een moedersysteem is 
gespecifiseerd en opgeslagen in de workspace. 

SUBROUTINE MLXCSS(DPAMAX,SPAMAX,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX, 
WSP,PDP,PSP,EAA) 

INTEGER 
INTEGER 

DPAMAX 
SPAMAX 

INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER POP 
INTEGER PSP 
LOG I CAL ERA 

req. si ze OPA ( I) 
req. size SPA 
top element in PAW 
max size of PAW 

( I) 
( IO) 
( I) 

pointer array 
max size of WSP 
workspace 
returned pointer 

lreturned pointer 
!error condition 

( IO) 
(I) 
( IO) 

OPA( 0) 
SPA( 0) 

( 0) 

Deze routine allokeert ruimte voor de datapointer en 
systeempointer space binnen de workspace van de 
bibliotheek (MLXALW). Grootte en pointer adres worden 
bijgehouden in PAW. De adressen van de eerste elementen 
van de datapointer space OPA resp. systeempointer space 
SPA worden geretourneerd in POP resp. PSP. Een foutmeld
ing wordt bericht aan de monitor, indien onvoldoende 
ruimte kan worden gevonden. 

Tot slot bevat deze laag twee hulp routines (specifika
tie kode generatie en datatype konversie) 

SUBROUTINE MLXCDC(ACTION,IDENT,D) 
INCLUDE 'PAIMAL_?AA' 
CHAAACTEA ACTION 
CHAAACTEA*(IOSIZ) IDENT 
DOUBLE PRECISION D 

lrequested action 
lidantifier 
!double precision 

( I) 
( IO) 
( IO) 
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Een identifier (string) wordt gekonverteerd neer een 
double precision. Deze routine is opgenomen venwege de 
eerder besproken beslissing vooralsnog gebruik te meken 
van een enkele double precision metrix. Er wordt 
expliciet gebruik gemaakt ven het feit, det identifiers 
binnen PRIMAL echt kerekters zijn (IDSIZ~B), en vandeer 
precies pessen in de echt kerekters voor een double 
precision. 

ACTION-'W' 
een identifier wordt gekonverteerd neer een double 
precision 
ACTION-'R' 
een double precision wordt gekonverteerd neer een 
identifier 

Deze routine zal in de definitieve bibliotheek eleganter 
worden uitgevoerd (meerdere datatypen in de workspece) 

SUBROUTINE MLXCOD(ACTION,SPEC,CODE,ERR) 
INCLUOE 'PRIMAL_PAR' 
CHARACTER ACTION 
CHARACTER*(IDSIZ) SPEC 
INTEGER CODE 
LOG I CAL ERA 

lrequested action 
lidantifier 
lspecificetion code 
!error condition 

( I) 
( IO) 
( IO) 

( 0) 

Deze routine is eigenlijk een bijzondere konversie 
routine. Aan de hand van standaard namen, die binnen de 
dataset voor model specifikaties worden gebruikt, wordt 
een integer kode gegenereerd. Bij elke stendaerd naam is 
een vast integer getal gedefinieerd. Inverse konversie 
is ook mogelijk afhankelijk ven ACTION. Deze konversie 
staat echter volkomen los van de beslissing slechts 
double precisions toe te staan. Ook in een eventuele 
toekomstige versie van de modelbibliotheek moet de 
metrix binnen de korresponderende datapointer metrix 
worden vastgelegd. Een identifier specifikatie is dan 
niet meer mogelijk. 
Een voordeel is ook, det ,.gerekend' ken worden met een 
specifikatie kode (dit zal duidelijk worden bij de 
routines aangaende modelkonversies). 

6.4 Modelkonversies 

De modelkonversies zijn uitgebreid behendeld in het 
vorige hoofdstuk. De formules (5.3.9) t/m (5.3.12) zijn 
gebasseerd op de het feit, dat koppelingen tussen 
externe in- en uitgangen zijn toegestaan (AA1 niet nul). 
De term (I-AA1.A4 8 )- 1 verschijnt als gevolg daarvan in 
de formules. Deze termen duiden op niets anders den 
'algebraïsche lussen' binnen het systeem. Wanneer de 
determinant ven de bovengenoemde invere matrix nul is, 
is expansie zelfs onmogelijk, deer we niet teeleten 
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instabiele systemen te modelleren. 
Als voorlopige tussenoplossing is besloten, dat de sub
systemen niet zo'n interne specifikatie mogen hebben 
(AA1=0). Dit besluit betekent automatisch een sterke 
vereenvoudiging van de -formules (5.3.9) t/m (5.3.12). 
Verder wordt de routine voor het. selekteren van sub
systemen veel eenvoudiger. 

MLXMSC Konverteert el. model naar sss repr 

MLXCMS Konverteert el. model naar MFD repr 

MLXSEL Selekteert sub-systemen 

MLXAPP Voegt twee int.matrices samen 

MLXEXP Konverteert int. matrices mbt expansie 

MLXEXT Konverteert int. matrices mbt extraktie 

MLXDSY Expandeert sub-systemen 

MLXISY Extraheert sub-systemen 

MLXCIO Konverteert delay/offset naar 555 model 

MLXCDT Konverteert sample tijd 

MLXBSS Konverteert sam.model naar el.SSS model 

MLXBMF Konverteert sam. model naar el.MFD mod. 

Tabel 6.4 Routines laag 3 

SUBROUTINE MLXCSM(P,Q,N,A,B,C,D,KA,KB,AA,BB,ERR) 

INTEGER P 
INTEGER Q 
INTEGER N 
DOUBLE PRECISION A(*) 
DOUBLE PRECISION B(*) 
DOUBLE PRECISION C(*) 
DOUBLE PRECISION D(*) 
INTEGER KA 
INTEGER KB 
DOUBLE PRECISION AA(*) 
DOUBLE PRECISION BB(*) 
LOGICAL ERA 

!nr. inputs 
!nr. outputs 
!nr. states 
!A-matrix 
!B-matrix 
IC-matrix 
!D-matrix 
!nr. coef. AA-matrix 
!nr. coef. BB-matrix 
!AA-matrix 
!BB-matrix 
!error condition 

( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 

De routine verzorgt de konversie tussen de twee 
elementaire modellen, in dit geval van state-space naar 
matrix-fraktie representatie. De invulling van deze 
routine wordt in de toekomst verwacht. 
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SUBROUTINE MLXCMS(KA,KB,AA,BB,P,Q,N,A,B,C,O,EAA) 

INTEGER KA 
INTEGER KB 
DOUBLE PRECISION AA(*) 
DOUBLE PRECISION BB(*) 
INTEGER p 

INTEGER Q 

INTEGER N 
DOUBLE PRECISION A(*) 
DOUBLE PRECISION B( *) 
DOUBLE PRECISION C( *) 
DOUBLE PRECISION D( *) 
LOG I CAL ERA 

De routine verzorgt de 
modelrepresentatie naar 
De invulling van deze 
verwacht. 

'nr. coef. AA-matrix ( I) 
nr. coef. BB-matrix ( I) 
AA-matrix ( I) 
BB-matrix ( I) 
nr. inputs ( 0) 

nr. outputs ( 0) 

nr. states ( 0) 

A-matrix ( 0) 
B-matrix ( 0) 
C-matrix ( 0) 

!D-matrix ( 0) 
!error condition ( 0) 

konversie van matrix-fraktie 
state-space modelrepresentatie. 
routine wordt in de toekomst 

SUBROUTINE MLXSEL(SP,SQ,PP,QQ,N,PPP,QQQ,SEL,A2,A3,A4, 
AN2,AS2,AN3,AS3,AN4,ANS4,ASN4,AS4) 

INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 

SP 
SQ 
pp 

QQ 
INTEGER N 
INTEGER PPP(N) 
INTEGER QQQ(N) 
INTEGER SEL(N) 
DOUBLE PRECISION A2(*) 
DOUBLE PRECISION A3(*) 
DOUBLE PRECISION A4(*) 
DOUBLE PRECISION AN2(*) 
DOUBLE PRECISION AS2(*) 
DOUBLE PRECISION AN3(*) 
DOUBLE PRECISION AS3(*) 
DOUBLE PRECISION AN4(*) 
DOUBLE PRECISION ANS4(*) 
DOUBLE PRECISION ASN4(*) 
DOUBLE PRECISION AS4(*) 

nr. external input (I) 
nr. external outputs (I) 
nr. internal inputs (I) 
nr. internal outputs (I) 
nr. of sub systems (I) 
nr. inputs sub systems(I) 
nr.outputs sub systems(I) 
vector sel.sub systems(I) 
A2-matrix system (I) 
A3-matrix system (I) 
A4-matrix system (I) 
A2-matrix non-sel sys(O) 
A2-matrix sel systems(O) 
A3-matrix non-sel sys(O) 
A3-matrix sel systems(O) 
A4-matrix non-sel sys(O) 

.A4-matrix non-sl/sl s.(O) 
!A4-matrix sl/non-sl s.(O) 
!A4-matrix sel systems(O) 

De routine verzorgt de splitsing van de interkonnek
tiematrices in de sub-matrices, zoals ze zijn getoond in 
hoofstuk vijf. Er wordt gebruik gemaakt van de infor
matie met betrekking tot het aantal inputs/outputs van 
alle binnen het moedersysteem vertegenwoordigde sub
systemen PPP en QQQ en de vektor SEL, waarin is 
aangegeven welke sub-systemen zijn geselekteerd. 

SEL( *) = 1 
betekent, dat dit sub-systeem voor expansie dan wel 
extraktie is uitgekozen 
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SEL(*) • 0 
betekent, dat dit sub-systeem niet voor expansie dan 
wel extraktie is uitgekozen 

SUBROUTINE MLXAPP(ACTION,D1,D2,D3,D4,A,B,APP) 

CHARACTER ACTION 
INTEGER D1,D2 
INTEGER D3,D4 
DOUBLE RPECISION A(*) 
DOUBLE PRECISION B(*) 
DOUBLE PRECISION APP(*) 
LOGICAL ERA 

!requested action (I) 
!dimensions A (I) 
ldimensions B (I) 
!matrix A (I) 
!matrix B to be app.(I) 
lappended matrix (O) 
!error condition (0) 

Deze routine voegt een matrix B aan een matrix A toe 
volgens de wijze, zoals in ACTION is gespecifiseerd. 

ACTION='R' 
Matrix B wordt rechts van matrix A geplaatst. 
D3 moet overeenkomen met D1, anders volgt een 
foutmelding 
ACTION='D' 
Matrix B wordt beneden matrix A geplaatst. 
02 moet overeenkomen met 04, anders volgt een 
foutmelding 
ACTION=-'B' 
Matrix B wordt diagonaal van matrix A geplaatst. 
De dimensies van APP zijn dan D1+03 bij 02+04. 

SUBROUTINE MLXEXP(SP,SQ,PP,QQ,PPP,QQQ,A1,A2,A3,A4,AA1, 
AA2,AA3,AA4,AN1,AN2,AN3,AN4,ERR) 

INTEGER SP nr. external input ( I) 
INTEGER SQ nr. external outputs ( I) 
INTEGER PP nr. internel inputs ( I) 
INTEGER QQ nr. internel outputs (I) 
INTEGER PPP nr. int. inp. sub sys( I) 
INTEGER QQQ nr. int. out. sub sys(I) 
DOUBLE PRECISION A 1 ( *) A1-matrix system (I) 
DOUBLE PRECISION A2(*) A2-matrix system (I) 
DOUBLE PRECISION A3(*) A3-matrix system (I) 
DOUBLE PRECISION A4(*) A4-matrix system (I) 
DOUBLE PRECISION AA1(*) A1-matrix sub systems( I) 
DOUBLE PRECISION AA2(*) A2-matrix sub systems( I) 
DOUBLE PRECISION AA3(*) A3-matrix sub systems( I) 
DOUBLE PRECISION AA4(*) A4-matrix sub systems( I) 
DOUBLE PRECISION AN1(*) A1-matrix exp. system( I) 
DOUBLE PRECISION AN2(*) A2-metrix exp. system(I) 
DOUBLE PRECISION AN3(*) !A3-metrix exp. system( I) 
DOUBLE PRECISION AN4(*) !A4-matrix exp. system( I) 
LOG I CAL ERA !error condition ( 0) 
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Deze routine berekent aan de hand van de interkonnek
tiematrices {A1,A2,A3,A4} van een systeem, de in blok
vorm samengevoegde matrices {AA1,AA2,AA3,AA4} van de te 
expanderen sub-systemen de nieuwe interkonnektiematrices 
{AN1,AN2,AN3,AN4} van het moedersysteem, waarin de sub
systemen zijn geëxpandeerd. 
Door onze aanname betreffende interkonnekties tussen 
externe in- en outputs, wordt gekontrolleerd of AA1 de 
nul-matrix is. Zo niet, dan wordt een foutmelding 
gegenereerd. {A1,A2,A3,A4} behoeven slechts de sub
matrices van de te expanderen sub-systemen te bevatten 
(van tevoren moeten ze worden gesplitst in wel en niet 
geselekteerde delen (MLXSEL) ) . 

SUBROUTINE MLXEXT(SP,SQ,PP,QQ,AN2,AN3) 

INTEGER SP !nr. external input ( I) 
INTEGER SQ !nr. external outputs ( I) 
INTEGER pp !nr. internal inputs ( I) 
INTEGER QQ !nr. internal outputs ( I) 
INTEGER PPP( PP) !input specifications ( I) 
INTEGER QQQ( QQ) !output specifications(I) 
DOUBLE PRECISION AN2( *) !A2-matrix ext. system( I) 
DOUBLE PRECISION AN3( *) !A3-matrix ext. system( I) 

De routine berekent de interkonnektiematrices {A2,A3} 
van het nieuwe samengestelde systeem, dat onstaat bij 
extraktie van sub-systemen uit een moedersysteem. De 
vorm van de matrices is weeregegeven in hoofdstuk 5 
formule (5.3.13) en (5.3.16) 

SUBROUTINE MLXDSY(POS,SPAMAX,SPA,DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX, 
PAW,WSPMAX,WSP,N,SUB,ERR) 

INTEGER POS 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER N 
INTEGER SUB(N) 
LOGICAL ERA 

pointer in SPA 
max size SPA 
systempointer space 
max size OPA 
datapointer space 
top element in PAW 
max size of PAW 
pointer array 
max size of WSP 
workspace 
nr. of exp. sub sys 
selected sub systems 
error condition 

( I) 
( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 
( IO) 
(I) 

( IO) 
( I) 
( I) 
( 0) 

De routine verzorgt de expansie van N sub-systemen 
binnen een moedersysteem met systeempointer matrix op 
adres POS binnen SPA. SUB specifiseert welke sub
systemen moeten worden geëxpandeerd. Het bevat de 
nummers in volgorde van specifikatie binnen het 
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moedersysteem. Met behup van MLXEXP, MLXAPP en MLXSEL 
worden de nieuwe interkonnektiematrices berekend. Er 
vindt een automatische heradministratie plaats van de 
sub-systeem specifikatie binnen het moedersysteem. 

SUBROUTINE MLXISY(POS,SPAMAX,SPA,DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX, 
PAW,WSPMAX,WSP,N,SUB,ERR) 

INCLUDE 'PRIAML_PAR' 
INTEGER POS 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER N 
INTEGER SUB(N) 
CHARACTEA*(IDSIZ) NAME 
LOGICAL ERA 

!pointer in SPA 
!max size SPA 
!systempointer space 
!max size OPA 
Idatapeinter space 
!top element in PAW 

max size of PAW 
pointer array 
max size of WSP 
workspace 
nr. of ext. sub sys 
selected sub systems 
name of new system 
error condition 

( I) 
( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( I) 
( I) 

( I) 
( 0) 

De routine bewerkstelligt een toevoeging van een 
hiërarchie in het moedersysteem met systeempointer 
matrix op adres POS in de systeempointer space. Met 
behulp van MLXSEL, MLXAPP en MLXEXT worden de nieuwe 
gekonverteerde interkonnektiematrices berekend. Er 
wordt tevens zorg gedragen voor de veranderde sub
systeem specifikatie binnen het moedersysteem en het 
systeem van geëxtraheerde sub-systemen. De naam van het 
nieuwe samengestelde systeem moet daarbij worden 
verstrekt middels NAME. 

SUBROUTINE MLXBSS(POS,SPAMAX,SPA,DPAMAX,MPW,PAWMAX,PAW, 
WSPMAX,WSP,P,Q,N,A,B,C,D,XO,ERR) 

INTEGER POS pointer in SPA 
INTEGER SPAMAX max size SPA 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) systempointer space 
INTEGER DPAMAX max size OPA 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) datapointer space 
INTEGER MPW top element in PAW 
INTEGER PAWMAX max size of PAW 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) pointer array 
INTEGER WSPMAX max size of WSP 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) workspace 
INTEGER P !nr. external inputs 
INTEGER Q !nr. external outputs 
INTEGER N !nr. internal states 
DOUBLE PRECISION A(*) !A-matrix 
DOUBLE PRECISION B(*) !B-matrix 
DOUBLE PRECISION C(*) IC-matrix 
DOUBLE PRECISION D(*) !D-matrix 

(I) 
(I) 

( IO) 
(I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
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DOUBLE PRECISION XO(*) 
LOGICAL ERA 

!initia! states 
!error condition 

( 0) 
( 0) 

Deze routine konverteert een verzamelin& samen2estelde 
modellen van een super-systeem naar een enkele elemen
taire state-space model. Alle inputs, outputs, offsets 
van interne elementaire systemen worden als toestanden 
gemodelleerd volgens (5.4.1) t/m (S.4.4). Elementaire 
matrix-fraktie modellen worden &ekonverteerd naar state
space model met behulp van MLXCMS. Modelleren van 
input/output-delays 2eschiedt met behulp van MLXCIO. 

SUBROUTINE MLXBMF(POS,SPAMAX,SPA,OPAMAX,MPW,PAWMAX,PAW, 
WSPMAX,WSP,P,Q,KA,KB,A,B,ERR) 

INTEGER POS pointer in SPA 
INTEGER SPAMAX max size SPA 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) systempointer space 
INTEGER DPAMAX max size OPA 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) datapointer space 
INTEGER MPW top element in PAW 
INTEGER PAWMAX max size of PAW 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) !pointer array 
INTEGER WSPMAX !max size of WSP 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) !workspace 
INTEGER P !nr. external inputs 
INTEGER Q !nr. external outputs 
INTEGER KA,KB !3rd dimensions A,B 
DOUBLE PRECISION A(*) !A-matrix 
DOUBLE PRECISION B(*) !B-matrix 
LOGICAL ERA !error condition 

( I) 
( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 

Met behulp van MLXBSS wordt in eerste instantie een 
elementaire state-space model van een super-systeem 
2e2enereerd (er wordt gewerkt met een kopie van de 
systeempointer en datapointer matrices) . Vervol&ens 
wordt MLXCSM gebruikt voor· konversie naar een matrix
fraktie representatie. 

SUBROUTINE MLXCIO(P,Q,N,A,B,C,D,XO,IDLY,ODLY,DFFST, 
AN,BN,CN,DN,XDN) 

INTEGER P 
INTEGER Q 
INTEGER N 
DOUBLE PRECISION 
DOUBLE PRECISION 
DOUBLE PRECISION 
DOUBLE PRECISION 
DOUBLE PRECISION 
DOUBLE PRECISION 
DOUBLE PRECISION 

IDL Y( *) 
ODLY(*) 
OFFSET(*) 
A(*) 
B( *) 
C( *) 
D( *) 

nr. inputs 
nr. outputs 
nr. states 
input delays 
output delays 
output offsets 
A-matrix 
B-matrix 
C-matrix 

!D-matrix 

(I) 
( I) 

( IO) 
( I) 
(I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
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DOUBLE PRECISION XO( *) !initial states (I) 
DOUBLE PRECISION AN( *) !new A-matrix ( 0) 
DOUBLE PRECISION BN( *) !new B-matrix ( 0) 
DOUBLE PRECISION CN( *) !new C-matrix ( 0) 
DOUBLE PRECISION ON(*) !new D-matrix ( 0) 
DOUBLE PRECISION XON( *) !new initial states ( 0) 

Het elementaire state-space model wordt samengevoegd met 
het input-, output-delay en output~oTTset systeem. Het 
aantal toestanden van het nieuwe state-space model wordt 
uitgebreid. 

SUBROUTINE MLXCDT(DT,DT1,A,B,C,D) 

DOUBLE PRECISION OT actual sample time ( I) 
DOUBLE PRECISION DT1 requested sample time (I) 
DOUBLE PRECISION A(*) A-matrix (IQ) 
DOUBLE PRECISION B( *) B-matrix (IQ) 
DOUBLE PRECISION C( *) C-matrix ( IO) 
DOUBLE PRECISION 0( *) 0-matrix ( IO) 

Deze routine is noodzakelijk bij konversie van een 
samengestelde naar een elementaire modelrepresentatie, 
wanneer de sample tijd van de sub-systemen niet 
overeenkomt met die van het moedersysteem. 
Vooralsnog wordt deze routine niet geïmplementeerd, en 
zal een Toutmelding het gevolg zijn in routine MLXBSS, 
wanneer sample tijden niet hetzelTde zijn. 

Twee hulp routines ondersteunen de modelkonversie 
routines: 

SUBROUTINE MLXGCO(CODE,POS,DPAMAX,DPA) 

INTEGER CODE !speciTication code 
INTEGER POS !act/new pointer OPA 
INTEGER DPAMAX !max size OT OPA 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) !datapointer space 

(I) 
(IQ) 
( I) 
( IO) 

Deze routine is ter ondersteuning van de konversie 
routines ingevoerd. Aan de hand van de speciTikatie kode 
wordt het adres van de bijbehorende datapointer matrix 
geretourneerd. POS dient bij aanvang het adres van de 
eerst gespeciTiseerde datapointer matrix van een model 
representatie bevatten. Na aTloop bevnt POS het adres 
van de datapointer matrix met speciTikatie kode CODE. 
Indien de gewenste datapointer matrix niet kan worden 
gevonden bevat POS de waarde nul na aTloop. 
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SUBROUTINE MLXCOP(SPAMAX,SPA,DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX,PAW, 
WSPMAX,WSP,POS1,POS2,ERR) 

INTEGER SPAMAX lmox size of SPA 
DOUBLE PRECISION SPA(SPAMAX,S) lsystempointer space 
INTEGER OPAMAX lmax size of OPA 
DOUBLE PRECISION OPA(DPAMAX,B) !datapointer space 
INTEGER MPW ltop element in PAW 
INTEGER PAWMAX lmax size of PAW 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) !pointer array 
INTEGER WSPMAX lmax size of WSP 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) !workspace 
INTEGER POS1 !pointer to SPA 
INTEGER POS2 !pointer to OPA 
LOG I CAL ERA !error condition 

( I) 
( IO) 
( I) 
( IO) 
( ID) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( ID) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 

De routine maakt het mogelijk de konversie te verrichten 
op een kopie van de datapointer en systeempointer space 
van een super-systeem. POS1 resp. POS2 bevotten no 
afloop de adressen van de pointers SPA resp. OPA 
behorende bij het nieuwe geellokeerde deel von de 
workspace. 

6.5 Interface routines 

De interface bevat de basisroutines voor het kreëren, 
wijzigen en verwijderen van samengestelde en elementaire 
modellen uit de workspace. Er zijn routines voor het 
editten van interkonnektiematrices, het editten von 
state-space en matrix-frkatie modellen, en het editten 
van sub-systemen binnen een samengesteld systeem. De 
module gebruikt deze funkties voor de ·komplexere 
systeembouw. 

MLXPSY Retourneert sub-systemen van sam. sys. 

MLXSSY Specifiseert sub-systemen van som. sys. 

MLXPIN Retourneert interkonnek ties 2 sub-sys. 

MLXSIN Specifiseert interkonnek ties 2 sub-sys. 

MLXPSS Retourneert een state-spoce model 

MLXPMF Retourneert een matrix-fraktie model 

MLXSSS Specifiseert een state-space model 

MLXSMF Specifiseert een matrix-fraktie model 

Tabel 6.5 Routines loag 4 



6. SPECIFIKATIE VAN DE MODELBIBLIOTHEEK 6.22 

SUBROUTINE MLXPSY(SYSTEM,SPAMAX,SPA,OPAMAX,OPA,MPW, 
PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,N,SUB,EAA) 

INCLUOE 'PAIMAL PAR' 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SYSTEM 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER N 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SUB(N) 
LOGICAL ERA 

!system name 
!max size SPA 
!systempointer space 
!max size OPA 
!datapointer space 
!top element in PAW 

max size of PAW 
pointer array 
max size of WSP 
workspace 
nr. sub systems 
sub system narnes 

!error condition 

(I) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( IO) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( 0) 
( 0) 
( 0) 

Oe routine verstrekt de module de sub-systeem namen in 
volgorde van specifikatie van een samengesteld systeem 
SYSTEM. In principe werken de routines niet met namen 
van systemen, maar met adressen van de systeempointer 
matrices. De module en gebruiker wensen wel met namen te 
werken. Vandaar dat deze routine met behulp van routine 
MLXNAM de link legt tussen adres en naam. 

SUBROUTINE MLXSSY(SYSTEM,N,SUB,PP,QQ,SPAMAX,SPA,DPAMAX, 
DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP) 

INCLUDE 'PAIMAL_PAA' 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SYSTEM 
INTEGER N 
CHAAACTEA*(IOSIZ) SUB(N) 
INTEGER PPP(N) 
INTEGER QQQ(N) 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 

!system name 
!nr. sub systems 
!sub system narnes 
!nr. inp. sub systems 
!nr. out. sub systems 
tmax size SPA 
systempointer space 
max size OPA 
datapointer space 
top element in PAW 
max si:ze of PAW 
pointer array 
max size of WSP 
workspace 

( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 

Met behulp van deze routine is het mogelijk voor een 
module sub-systeem namen te wijzigen, te verwijderen of 
toe te voegen. Er mogen slechts sub-systemen worden 
toegevoegd, die binnen het super-systeem als systeem 
bekend :zijn. Zo niet, dan volgt een foutmelding. De 
interkonnektiematrices. Wanneer het samengestelde 
systeem nog niet bestaat, dan worden lege interkonnek
tiematrices gegenereerd. Bij editting van reeds bekend 
zijnde systemen, worden de interkonnektiematrices 
gereorganiseerd. 
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SUBROUTINE MLXPIN(SYSTEM,SUB1,SUB2,SPAMAX,SPA,DPAMAX, 
DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,P,Q, 
INT,EAA) 

INCLUDE 'PAIMAL_PAA' 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SYSTEM 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SUB1,SUB2 
INTEGER SPAMAX 

!system neme 
!sub system nemes 
!max size SPA 

DOUBLE PRECISION SPA( OPAMAX, 5) ! systempointer spece 
INTEGER OPAMAX !mex size OPA 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER P 
INTEGER Q 
DOUBLE PRECISION INT(*) 
CHAAACTEA*(IDSIZ) LABELS(*) 
LOGICAL ERA 

!detepointer space 
!top element in PAW 
!max size of PAW 
!pointer array 
lmax size of WSP 
!workspece 
!nr. inputs SUB2 
!nr. outputs SUB1 
linterconnections 
!input/output labels 
!error condition 

( I) 
(I) 
( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 
( 0) 

Oe routine geeft de mogelijkheid te interkonnekties 
tussen twee sub-systemen weer te geven. Interkonnekties 
zijn gespecifiseerd tussen de inputs van SUB2 en de 
outputs van SUB1 in de vaktor INT. De indices van de 
vaktor zijn de nummers van de ingangen van SUB2. Het 
getal behorende bij de index binnen INT is het getal van 
de output van SUB1. De labels van de externe in- en 
uitgangen worden ook geretourneerd. 

SUBROUTINE MLXSIN(SYSTEM,SUB1,SUB2,P,Q,INT,SPAMAX,SPA, 
DPAMAX,DPA,MPW,PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP) 

INCLUDE 'PAIMAL_PAA' 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SYSTEM 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SUB1,SUB2 
INTEGER P 
INTEGER Q 
DOUBLE PRECISION INT(P) 
CHAAACTEA*(IDSIZ) LABELS(*) 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,5) 
INTEGER DPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
LOGICAL ERA 

!system name 
!sub system nemes 
!nr. inputs SUB2 
!nr. outputs SUB1 
linterconnections 
!input/output lebels 
lmex size SPA 
lsystempointer spece 
lmex size OPA 
ldetepointer spece 
!top element in PAW 
lmax size of PAW 
!pointer errey 
lmax size of WSP 
!workspace 
!error condition 

( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
(I) 

( IO) 
(I) 

( IO) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( I) 
( IO) 

( 0) 

De interkonnekties tussen twee sub-systemen worden met 
deze routine gespecifiseerd. Er vindt tevens kontrole 
plaats, of P en Q overeenstemmen met de dimensies van de 
interkonnektie matrices, waarbinnen deze koppelingen 
moeten worden vastgelegd. 
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SUBROUTINE MLXPSS(SYSTEM,SPAMAX,SPA,DPAMAX,DPA,MPW, 
PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,P,Q,N,A,B, 
C,D,XO,IDLY,ODLY,OFFSET,DT,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM !system neme (I) 
INTEGER SPAMAX lmex size SPA (I) 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) !systempointer space (IO) 
INTEGER DPAMAX lmax size OPA (I) 
DOUBLE PRECISION OPA( DPAMAX, 8) I datepointer spece ( IO) 
INTEGER MPW !top element in PAW (IO) 
INTEGER PAWMAX !max size of PAW (I) 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) !pointer array (ID) 
INTEGER WSPMAX lmax size of WSP (I) 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) lworkspece (IO) 
INTEGER P I nr. inputs ( 0) 
INTEGER Q !nr. outputs (0) 
INTEGER N !nr. statas (O) 
DOUBLE PRECISION A(*) IA-matrix (O) 
DOUBLE PRECISION B(*) !8-matrix (0) 
DOUBLE PRECISION C(*) IC-matrix (0) 
DOUBLE PRECISION D(*) !0-matrix (O) 
DOUBLE PRECISION XO(*) linitial stetes (0) 
DOUBLE PRECISION IDLY(*) !input delays (O) 
DOUBLE PRECISION ODLY(*) !output deleys (0) 
DOUBLE PRECISION OFFSET(*) !output offsets ( 0) 
DOUBLE PRECISION OT !sample time (0) 
LOGICAL ERA !error condition (0) 

Deze routine levert de komponenten van een state-space 
model. Wanneer SYSTEM geen elementair systeem is, wordt 
een foutmelding gegeven. Indien SYSTEM els matrix
fraktie bekend is volgt konversie. 

SUBROUTINE MLXPMF(SYSTEM,SPAMAX,SPA,DPAMAX,OPA,MPW, 
PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,P,Q,KA,KB, 
A,B,IDLY,ODLY,OFFSET,DT,ERR) 

INCLUOE 'PRIMAL_PAR' 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM lsystem neme (I) 
INTEGER SPAMAX lmax size SPA (I) 
DOUBLE PRECISION SPA(OPAMAX,S) lsystempointer spece (IO) 
INTEGER DPAMAX lmax size OPA (I) 
DOUBLE PRECISION OPA( DPAMAX, 8) I datapointer spece ( IO) 
INTEGER MPW !top element in PAW (IO) 
INTEGER PAWMAX lmex size of PAW (I) 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) !pointer array (IO) 
INTEGER WSPMAX !max size of WSP (I) 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) lworkspace (IO) 
INTEGER P I nr. inputs ( 0) 
INTEGER Q !nr. outputs (O) 
INTEGER KA,KB !nr. coef A and 8 (0) 
DOUBLE PRECISION A(*) IA-matrix (O) 
DOUBLE PRECISION 8(*) IS-matrix (O) 
DOUBLE PRECISION IDLY(*) !input deleys (0) 
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DOUBLE PRECISION ODLY(*) 
DOUBLE PRECISION OFFSET(*) 
DOUBLE PRECISION DT 
LOGICAL ERA 

!output delays 
!output of'f'sets 
!sample time 
!error condition 

Eens2elijk routine als MLXPSS, maar nu voor 
elementaire matrix-fraktie model representatie. 

SUBROUTINE MLXSSS(SYSTEM,SPAMAX,SPA,OPAMAX,DPA,MPW, 
PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,P,Q,N,A,B, 
C,D,XO,IDLY,ODLY,OFFSET,DT,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM 
INTEGER SPAMAX 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) 
INTEGER OPAMAX 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,B) 
INTEGER MPW 
INTEGER PAWMAX 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) 
INTEGER WSPMAX 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) 
INTEGER P 
INTEGER Q 
INTEGER N 
DOUBLE PRECISION A(*) 
DOUBLE PRECISION B(*) 
DOUBLE PRECISION C(*) 
DOUBLE PRECISION D(*) 
DOUBLE PRECISION XO(*) 
DOUBLE PRECISION IDLY(*) 
DOUBLE PRECISION ODLY(*) 
DOUBLE PRECISION OFFSET(*) 
DOUBLE PRECISION DT 
LOGICAL ERA 

!system name 
!max size SPA 
!systempointer space 
!max size OPA 
Idatapeinter space 
top element in PAW 
max size of' PAW 
pointer array 
max size of' WSP 
workspace 
nr. inputs 

!nr. outputs 
!nr. states 
!A-matrix 
!B-matrix 
!C-matrix 
!D-matrix 
!initial states 
!input delays 
!output delays 
!output of'f'sets 
!sample time 
!error condition 

( 0) 
( 0) 

( 0) 
( 0) 

een 

( I) 
( I) 

( IO) 
( I) 

( IO) 
( ID) 

( I) 
( IO) 

( I) 

( IO) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( I) 
( 0) 

Specif'iseert een nieuw elementaire state-space model 
binnen de workspace. 

SUBROUTINE MLXSMF(SYSTEM,SPAMAX,SPA,OPAMAX,OPA,MPW, 
PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,P,Q,KA,KB, 
A,B,IDLY,ODLY,OFFSET,DT,ERR) 

INCLUDE 'PRIMAL_PAR' 
CHARACTER*(IDSIZ) SYSTEM !system name (I) 
INTEGER SPAMAX ! ma x si ze SPA (I) 
DOUBLE PRECISION SPA(OPAMAX,S) !systempointer space (IO) 
INTEGER OPAMAX !max size OPA (I) 
DOUBLE PRECISION OPA( OPAMAX, 8) ! datapointer space ( IO) 
INTEGER MPW !top element in PAW CID) 
INTEGER PAWMAX !max size of' PAW (I) 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) !pointer array (IO) 
INTEGER WSPMAX !max size of' WSP (I) 
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DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) workspace ( IO) 
INTEGER p nr. inputs ( I) 
INTEGER Q nr. outputs (I) 

INTEGER KA,KB nr. coef A and B ( I) 
DOUBLE PRECISION A(*) A-matrix (I) 
DOUBLE PRECISION B( *) B-matrix ( I) 
DOUBLE PRECISION IDL Y( *) input delays (I) 

DOUBLE PRECISION DOL Y( *) !output delays ( I) 
DOUBLE PRECISION OFFSET(*) !output offsets ( I) 
DOUBLE PRECISION OT !sample time ( I) 
LOG I CAL ERA !error condition ( 0) 

De routine maakt het mo2elijk een standaard matrix
fraktie model binnen de workspace te specifiseren. 

Als hulp routine voor deze laag is de naam-adres 
konversie aanwezig. 

SUBROUTINE MLXNAM(SYSTEM,SPAMAX,SPA,DPAMAX,DPA,MPW, 
PAWMAX,PAW,WSPMAX,WSP,POS,EAR) 

INCLUDE 'PAIMAL PAR' 
CHAAACTEA*(IDSIZ) SYSTEM system name (I) 
INTEGER SPAMAX max size SPA (I) 
DOUBLE PRECISION SPA(DPAMAX,S) systempointer space (IO) 
INTEGER DPAMAX ma x si ze OPA (I) 
DOUBLE PRECISION DPA(DPAMAX,8) datapointerspace (IO) 
INTEGER MPW top element in PAW (IO) 
INTEGER PAWMAX max size of PAW (I) 
INTEGER PAW(PAWMAX,2) pointer array CID) 
INTEGER WSPMAX max size of WSP (I) 
DOUBLE PRECISION WSP(WSPMAX) workspace (IO) 
INTEGER POS returned pointer (0) 
LOGICAL ERA error condition (0) 

Deze routine vertaalt een systeem naam naar een pointer 
adres in de systeempointer space. 
Een foutmeldin2 is 2e2enereerd, wanneer SYSTEM niet als 
samen2esteld systeem is 2edefinieerd binnen het in de 
workspace 2especifiseerde super-systeem. 
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?. Konklusies en suggesties 

?.1 Konklusies 

In dit rapport is een nieuwe specifikatie voor operaties 
binnen de modelbibliotheek beschreven. De nieuwe 
modelbibliotheek voorziet in een pakket van taken, dat 
modellen van lineaire systemen kan interpreteren en 
intern kan vastleeeen. Momenteel is de modelbibliotheek 
slechts in staat modellen voor elementaire systemen in 
state-space of matrix-fraktie representatie op te 
slaan. Modellen voor sameneestelde systemen konden niet 
worden gespecifiseerd. 
Een onderzoek van de software pakketten MATRIX-X en PC
MATLAB is van belang geweest bij de bestudering van de 
struktuur van samengestelde systemen. Het heeft 
geresulteerd in een nieuwe modelrepresentatie voor 
samengestelde systemen, de samengestelde modelrepresen
tatie. Ze is gebaseerd op een kompakte notatie in matrix 
vorm van interkonnekties tussen in- en uitgangen van de 
usb-systemen binnen het samengesteld systeem. 
De konversie funkties worden uitgevoerd met de intern 
eespecifiseerde modellen. De modellen kunnen in de 
gewenste representatie aan de module worden geleverd 
voor manipulatie. 

De struktuur van de bibliotheek wordt gekenmerkt door 
funktionele lagen. Hiervoor is gekozen, omdat het 
operaties afschermt van herkomst van input data en de 
bestemming van output data; operaties worden op deze 
manier zo onafhankelijk mogelijk van elkaar. Verandering 
en wijziging van operaties zijn eenvoudiger uit te 
voeren met een struktuur, die flexibiliteit is. 
De konversieoperaties op het gebied van konversie zijn 
in het ontwerp vereenvoudigd, om een eenvoudigere 
implementatie binnen het prototype te bewerkstellieen. 
Het !eet een eis op aan de interkonnekties (externe in
en uitgangen) binnen een ~amengesteld systeem. Deze eis 
betekent in de praktijk slechts een eeringe beperking 
van de vrijheid om systemen samen te stellen en te 
modelleren. Een elegantere oplossing is wellicht te 
verkiezen om in de toekomst deze beperking op te heffen. 

Operaties zijn zodanig gespecifiseerd, dat de werkruimte 
voor uitvoering wordt vastgelegd door operaties uit 
hogere laeen, of zelfs door de module. Het betekent, dat 
de operatie geen aandacht hoeft te besteden aan de 
omgeving, van waaruit data worden aangereikt en waarnaar 
resultaten worden overeebarcht. Dit kenmerk versterkt de 
flexibiliteit van de struktuur. 
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?.2 Suggesties 

Er is slechts een eerste prototype ontwikkeld, dat nog 
onvolledig is. Met name operaties uit laag3 en laag4 
zijn vergen nog werk met de implementatie. 
Vervolgens zullen modules moeten worden ontwikkeld, die 
gebruik gaan maken van samengestelde modellen. De 
performance van de modelbibliotheek kan worden belicht. 
Eventuele nieuwe taken kunnen worden toegevoegd. 

In deze paragraaf geven 
ontwikkeling van een 
bouwoperaties zijn in 
belicht. 

we nog enige richtlijnen voor de 
systeembouw module. De mogelijke 
hoofdstuk drie al grotendeels 

De module zal net als plot module binnen PRIMAL moeten 
werken met kommando's. De gebruiker kan dan interaktief 
zelf systemen naar wens samenstellen en in model 
brengen. Belangrijke groepen van komando's, die 
onontbeerlijk zijn voor de systeembouw module zijn: 

presentatie kommando's 
Er moet worden nagedacht, op welke manier de 
gebruiker informatie over samengestelde systemen 
krijgt aangeleverd. De meest elegante methode is 
een grafische, net als bij MATRIX-X. Probleem is 
echter, dat een grafische bibliotheek moet worden 
ontwikkeld, die de struktuur en samenstelling van 
een systeem kan presenteren, uitgaande van de 
modelpresentaties. 
specifikatie kommando's 
Uitgaande van een of andere lijst van systemen 
moeten met een kommando nieuwe systemen kunnen 
worden gespecifiseerd. De gebruiker moet daarbij zo 
min mogelijk worden belemmerd door de hiërarchische 
ordening tussen deze systemen. 
editor kommando's 
Interkonnekties moeten met behulp van een editor 
kommando eenvoudig worden gedefinieerd. Ook 
interkonnekties tussen systemen, die niet op 
hetzelfde hiërarchische nivo aanwezig zijn, vallen 
daaronder. In principe zal gebruik gemaakt worden 
van signaal labels. 
konversie kommando's 
er moeten nivo's binnen een 
systeem kunnen worden verwijderd 
wordt gebruik gemaakt van de 
routines uit de bibliotheek. 

hiërarchie van een 
of toegevoegd. Er 
basis konversie 

kommando's voor bijzondere systeembouw, zoals 
serie, parallel, of feedback koppeling. 
kommando's, waarmee nieuwe systeembouw kommando;s 
kunnen worden ontwikkeld. De gebruiker kan zodoende 
zelf zijn bijzondere koppeling met behulp van een 
nieuw kommando bewerkstelligen. 

Als tweede belangrijke taak zal de bestaande simulatie 
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module geschikt moeten worden gemaakt voor samengestelde 
systemen in elementaire modelrepresentatie. Er kan dan 
geen gebruik worden gemaakt van informatie over delays 
en offsets, zoals bij elementaire systemen het geval is. 
Tenslotte zal een begin moeten worden gemaakt met de 
ontwikkeling van analyse modules, die de samengestelde 
model representatie gaan gebruiken. Oe performance van 
met PRIMAL ontworpen regelaars kunnen dan worden getest. 
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APPENDIX A A. 1 

Appendix A 

Modelleren ven deleys en offsets 

PRIMAL maakt voor systemen gebruik ven de standaard 
state-space of matrix-fraktie modelrepresentatie. Naast 
de matrices, die de reletie tussen de verschillende 
systeem variabelen weergeven, zijn matrices opgenomen 
voor het beschrijven ven input/output delays en output 
offsets. 
We kunnen de modelrepresentatie echter ook opvatten als 
een mathematische beschrijving van een samengesteld 
systeem, bestaande uit een elementair systeem, een 
input-delay, een output-delay, een een output-offset 
systeem. Nu weten we op welke wijze we een enkele 
elementaire state-space model kunnen samenstellen uit de 
modellen van elk der systemen. 

Het input delay systeem heeft dan de volgende state
space model met model matrices: 

A 

met: 

N 

p 

N1 

0 1 0 
N1 0 0 

0 
0 

0 

0 0 
0 0 

NP 
0 

NP 

aantal toestanden, behorende bij de delay 
van een enkele input 
het eontal toestonden is afhankelijk van 
het aantal samples deloy per input 
signaal van het elementaire systeem 
aantal inputs van hét elementaire 
systeem 
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J 0 N 1 
8 .. 

0 [ NP 

p 

0 0 

c 

0 
. 0 

0 0 

Voor het output delay systeem stellen we een 
soortgelijke beschrijving op. 
Het output-offset systeem laat zich beschrijven met een 
toestand per output. 

A = I 

8 - 0 

C • I 

D 0 

(toestanden blijven onveranderd) 

(offset wordt met koëfficiënt 1 bij de 
output opgeteld) 

De gootte van de offsets voor elk van de outputs wordt 
vastgelegd in XO van het output-offset systeem. 

De systeem vergelijkingen voor de systemen afzonderlijk: 
(input-delay systeem) 

~,(k+1) =A, .~,(k) + 8, . .!::!_(k) (A.1.1) 
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y_,(k+1) = c, .~,(k) + D, . ,!!( k) (A.1.2) 

(elementaire systeem) 

~z( k + 1) Az. ~z( k) + 8z. ~, ( k) ( A. 1 . 3) 

l:._z( k + 1) Cz.~z(k) + Dz . ~, ( k) (A.1.4) 

(ouput-delay systeem) 

~,(k+1) = A3 ·~3( k) + 83. ~z( k) (A.1.5) 

~3( k+ 1) c3. ~3( k) + D3 ·~z( k) (A.1.6) 

Couput-offset systeem) 

(A.1.?) 

(A.1.8) 

Samenvoegen van deze vergelijkingen leveren de vergelij
kingen voor het samenstelsel van de afzonderlijk 
systemen met de matrices, zoals die in hoofdstuk 5 zijn 
gepresenteerd. Wanneer voor enkele inputs en/of outputs 
geen delays of offsets zijn gespecifiseerd, betekent dit 
een mindere grote A-matrix van het samengestelde 
systeem, en vollere 8- en C-matrix. De D-matrix zal dan 
ook niet meer nul zijn. De matrices laten zich op 
dezelfde manier uit de systeemvergelijkingen afleiden. 


