
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Onderzoek naar algemeen toepasbaar adaptief regelprincipe

van Es, A.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/d7f24786-ef24-4453-96ac-8db1eee6fb96


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

Groep Meten en Regelen

. ~._'C". -_

TECHN1SCHE t;OGESCHOOL

EINDHOVEN

STUDIEBIBLIOTHEEK

E.1...EKTHOTECHNIEK -lA

ONDERZOEK NAAR ALGEMEEN
TOEPASBAAR ADAPTIEF
REGELPRINCIPE

door A. van Es

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van maart'78 tot maart'79

in opdracht van prof.dr.ir. P. Eykhoff

onder leiding van ire H.H. van de Ven

en ire A. Gieles (CFT-Philips).



I
011/79

Aan het begin van dit rapport wil ik aIle medewerkers

van vakgebied 6 van het CFT bedanken voor de hulp die

ze me tijdens het afstudeerwerk hebben geboden.

In het bijzonder dank ik ire A. Gieles voor de introductie

bij het CFT en de begeleiding tijdens het afstudeerwerk.

Illg. G. van Beijsterveld was behulpzaam bij het oplossen

van enige hardware problemen.

Nogmaals allen hartelijk dank voor de fijne en leerzame

tijd.

Bertus van Es



II

Inhoudsopgave

Samenvatting

Summary

011/79

1. Inleiding

1.1. De RBTA (de lineaire hydraulische servomotor)

1.2. De thans toegepaste regelaar

1.3. Eisen aan het regelsysteem (m.b.t. RBTA)

1.4. Formulering van de afstudeeropdracht

2. Toepasbaarheid van de in de literatuur bekende regel

principes

2.1. De deadbeat regelaar

2.2. De tijdoptimale sturing

2.3. De Posicast control

2.4. Ret symmetrische optimum.

3. Kombinatie van sturing en regeling

3.1. Uitwerking van het idee

3.2. Ret optimaliseren van de eigenschappen van de

stapresponsie.

~

2

3

5

7
8

9

9
10

10

11

12

13

15

4. Toepasbaarheid van het maximum principe van Pontryagin 23

5. Onderzoek naar betrekkingen tussen de schakeltijden t1 29

en t 2 van een schakelpatroon en informatie uit de

responsie van het systeem

5.1. Ret bepalen van doorshot D = f(t 1 ) 29

5.2. Iteratieproces (D-f(t 1»= 0 32

5.3. Kriteriumfunktie voor het vinden van t 2 (opt.) 34

5.4. Iteratieproces minimaliseren negatieve afwijking 42

6. De samenhang tussen de schakeltijden waarbij PI minimaal 44

is en de gevonden t 1 opt. en t 2-2Ei.
6. 1. Methode berekenen van PI min =f (T 1 min, t 2 min) 44

als een twee-dimensionaal optimaliseringsprobleem



III 011/79

~

6.2. Ret vergelijken van de waarden, die gevonden zijn 45

met de twee-dimensionaal optimaliseringsmethode

( § 6.1.) en de waarden gevonden met de vereen

voudigde methode uit Rfst. 5.

7. Opbouw van het proces met operationele versterkers en 46
de hardware voor het genereren van het stuurpatroon

8. Conclusies 54
Literatuurlijst 56

Verzendlijst 57

Bijlagen 1 tim 18

Appendix tim 9



IV
011/79

Summary

A general applicable adaptive controlprinciple.

In this report a simple general applicable controlprinciple

has been described.

The quality of the response of a lineair servosystem can be

measured by means of a Performance Index.

The use of Pontryagin's maximum (minimum) principle to

calculate a control excitation which minimizes the

Performance Index of a mathematic model has been treated in

literature extensively.

For higher order processes application of Pontryagin's

principle is extremely difficult.

It is much easier to calculate a nearly optimum control

excitation from the step-response of the controlsystem.

It is possible with a simple algorithm to estimate more

or less independent the switching times of the control

excitation.

We have chosen a control excitation with only two switching

times t
1

and t
2

•

t 1 can be calculated from the overshoot of the response,

t
2

from the way of decaying around the end value.

The simplicity of the algorithm garantees that the

controller can be implemented in a micro-processor.
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A. van Es

ONDERZOEK NAAR ALGEMEEN TOEPASBAAR ADAPTIEF REGELPRINCIPE

Samenvatting

In dit rapport wordt een eenvoudig en algemeen toepasbaar

regelprincipe beschreven.

De kwaliteit van de responsie van een lineair servosysteem

kan worden gemeten met een Performance Index.

Het gebruik van het maximum (minimum) principe van Pontryagin

voor het berekenen van een stuurfunktie om de Performance

Index van een mathematisch model te minimaliseren is in

de literatuur uitvoerig beschreven.

Voor hogere orde processen is Pontryagin echter moeilijk

toepasbaar.

Een bijna optimale stuurfunktie kan echter veel eenvoudiger

uit de stapresponsie van het regelsysteem worden bepaald.

Met een eenvoudige rekenprocedure blijkt het mogelijk de

schakeltijdstippen van de stuurfunktie nauwkeurig en min of

meer onafhankelijk te schatten.

Er is gekozen voor een stuurfunktie met slechts twee schakel

tijdstippen t
1

en t
2

•

t 1 kan worden bepaald uit de doorschot van de responsie,

t 2 uit de mate van uitslingering rond de eindwaarde na de

eerste top.

De eenvoud van het algorithme garandeert implementeerbaarheid

in een microprocessor.
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1. Inleiding

Bij de afdeling machinebesturing van het eFT wordt

momenteel veel gebruik gemaakt van een lineaire

hydraulische servomotor. Deze servomotor is beter bekend

onder de naam Hydraulisch Bar TYpe Actuator, de H.B.T.A.

(1.1). Het servosysteem wordt gevormd door de H.B.T.A.

met positieopnemer, een servoklep en een regelaar.

De thans toegepaste regelaar heeft als voornaamste

bezwaar, dat het servosysteem erg belastingsafhankelijk

is (1.2.).

Het positieservosysteem wordt toegepast bij het verplaatsen

en monteren van onderdelen. Aan het systeem worden daartoe

steeds stapvormige ingangssignalen aangeboden.

Om vernieling van de onderdelen te voorkomen moet de

responsie van het servosysteem aan bepaalde eisen voldoen,

wat betreft de doorschot - eerste maximum responsie minus

eindwaarde - en de mate van uitslingering rond de eind

waarde (1.3.).

De nieuw te ontwerpen regelaar moet adapteren.

Bovendien zou het aantrekkelijk zijn als deze voor meerdere

processen toepasbaar is. Behalve aan toepassing met de

HBTA kan ook gedacht worden aan:

- de EBTA; de elektrische servomotor met spindel

- de regeling van snelle ovens.

Dit leidt tot de gedachtengang, dat de informatie over

de instelling van de regelaar niet uit het proces zelf

moet worden gehaald, maar uit de responsie van het proces

op een stapvormig ingangssignaal.
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1 • 1. De H. B •T •A • (de lineaire hydraulische servomotor)

De HBTA bestaat uit een hydraulische dubbelwerkende

cylinder met zuiger, waarbij de positie van de zuiger

gemeten wordt door een in de constructie ge1ntegreerde

positie-opnemer. In fig. 1.1.a is de HBTA in z'n

geheel en met losse onderdelen afgebeeld.

Op de HBTA bevinden zich twee aansluitpunten. Via een

tweetal gewapende slangen wordt een servoklep aange-

sloten. De HBTA wordt steeds in combinatie met de

servoklep gebruikt. In de servoklep vindt een elektro-

mechanische omzetting plaats. De ingangsgrootheid

I k (ampere) wordt omgezet in een oliestroom

(mJ/s).

Afhankelijk van het aan de servoklep aangeboden elek

trische signaal wordt de HBTA door de oliestroom naar

de gewenste positie gestuurd. In fig. 1. 1 • b is de

HBTA samen met de servoklep en het thans toegepaste

regelsysteem (1.2.) afgebeeld. In fig. 1.1.c zier..

we de HBTA + servoklep in een positieservo-systeem

ingebouwd.

De servoklep wordt op een oliedruksysteem van 60 bar

aangesloten. De bandbreedte van de servoklep is af-

hankelijk van het toegepaste type, t.w. 66 Hz of 400 Hz.

Een indicatie van de afmetingen van de HBTA:

de maximale slag is ofweI 100 of JOO mm

de buitendiameter ligt in de grootte orde van JO mm.

Voor verdere gegevens: zie gedetailleerd blokschema

van de overdrachtsfunktie van de HBTA + servoklep

(bijlagen 1 en 2).
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fig. 1.1.a.

fig. 1.1.b.
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fig.1.1.c.

Ter verduidelijking van de thans toegepaste regelaar

in het servosysteem is fig. 1.2. opgenomen.

xll~·I,-----~*I +~fe 1

1-

------=-=----)(-11--_\15 _

fig. 1.2.
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Hp is de overdrachtsfunktie van het proces, hier

de HBTA + servoklep.

Om de geweaste statische stijfheid ( bQ 10
6

N/m),

zie ook [1] , te bereiken is als H een PI regelaar
r

genomen.

Voor het verkrijgen van een stapresponsie zonder

overshoot is de regeling met de volgende filters

uitgebreid:

een slew-rate filter

een feed forward filter

een pre filter

Er geldt:

overdrachtsfunktie Hs

"

"

.. { Hp~ H;(s> H H 1H(s) "(5) + pes) ,.(s)

dan is

..- H(5)

Aan de voorwaarde H (s)Hf(s) = H-(s) is moeilijk
p

exakt te voldoen, want H (s) is plaats- en belastings
p

afhankelijk (zie [1J ).
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Het slew-rate filter geeft een konstante instelbare

helling aan het stapvormig ingangssignaal. Dit

filter is toegevoegd om de grote signalen te reduceren.

Het feed-forward filter is in de schakeling opgenomen

om de snelheidsfout te minimaliseren, en omdat een

d-aktie in de regelaar problemen gaf i.v.m. rimpel

op het meetsignaal van de positie-opnemer.

Door de toepassing van een pre-filter wil men hoge

frequenties, die buiten de bandbreedte van het servo

systeem liggen wegfilteren; dan is het beter mogelijk

aan Hp(s).Hf(S) = H-(s) te voldoen.

De nadelen van deze regelmethode zijn:

a. De filters moeten bij variabele belasting en para

meterverandering van het proces steeds opnieuw

worden afgeregeld.

b. De regelaar en filterinstelling zijn temperatuur

afhankelijk.

Met betrekking tot de toepassing van de regelaar samen

met de HBTA in een servosysteem, moet het systeem aan

volgende eisen voldoen:

a. De overshoot moet minimaal zijn.

Bij machinebesturing kan overshoot vernielen van te

monteren onderdelen tengevolge hebben.

Als de HBTA tot zijn eindpositie uitgestuurd wordt

kan door optredende overshoot de HBTA worden ver

nield.

Orde grootte van optredende krachten: 103 N.
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b. De statische stijfheid (nauwkeurigheid) moet

behoorlijk groot zijn.
6Orde grootte: 10 N/m.

011/79

c. De tijd waarin de machine-arm de opgegeven eind

waarde bereikt moet redelijk kort zijn.
-1 /Orde grootte: 10 s 10 cm.

d. Ret systeem moet storingsongevoelig zijn.

e. De regelaar moet adapterend zijn op belasting-

en parametervariaties.

f. De regelaar moet geimplementeerd kunnen worden in

een microprocessor.

g. Het regelprincipe zou algemeen toepasbaar moeten

zijn.

De afstudeeropdracht luidt:

Bestudering en eventueel ontwerp van een adaptief

regelsysteem, dat niet aIleen toepasbaar is in

combinatie met de HBTA, maar ook met andBre processen.

Gezien de gecompliceerdheid van de overdrachtsfunktie

van de HBTA + servoklep (bijlage 1), ligt het voor de

hand de informatie omtrent de instelling van de

regelaar niet uit het moeilijk exact op te stellen

mathematisch model te halen, maar uit de responsie

van het servosysteem.

De eisen in 1.3. genoemd, dienen steeds bij de

beschouwingen te worden meegenomen.
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2. Toepasbaarheid van de in de literatuur bekende regel

principes

Ret betreft hier de volgende onderwerpen:

a. De deadbeat regelaar

b. De tijdoptimale sturing

c. De Posicast control

d. Ret symmetrische optimum.

2.1. ~~_~~~~~~~!_~~~~!~~~

De deadbeat regelaar is beschreven in [2]. Deze rege

laar zorgt ervoor, dat na n sample momenten (n

afhankelijk van de orde van het te regelen proces)

het uitgangssignaal het ingangssignal zonder overshoot

voIgt.

Voor het bepalen van het stuursignaal moeten vermenig

vuldigingsfaktoren worden berekend. Ret aantal van

deze faktoren hangt af van de orde van het te regelen

proces.

Ret toepassen van de deadbeat regeling in een RBTA

servosysteem heeft de volgende nadelen:

a. Voor hogere orde processen leidt het berekenen van

de vermenigvuldigingsfaktoren tot lange rekentijden.

b. Na n sample momenten komt het uitgangssignaal

overeen met het ingangssginaal op de sample moment en

zelf.

Over het gedrag tussen de sample tijden kan geen

uitspraak worden gedaan.

c. Ret is niet voorspelbaar hoe de deadbeat regelaar

op storingen zal reageren.

Op grond van a. contra eis f in§1.3. en c. contra eis d

kan deze regelaar hier niet worden toegepast.
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2.2. ~~_!~J~~E!~~~~~_~!~~~~~

Deze sturing wordt beschreven in [3].

011/79

Voor een tijd-

optimale sturing is een beng-beng regeling nodig

(Pontryagin).

Het stuurpatroon is onder meer te bepalen m.b.v. de

theorie van de fasebanen.

Bij de eventuele toepassing in een HBTA servosysteem

valt het volgende op te merken:

a. De uitgangswaarde van het systeem zal een eindfout

vertonen, vanwege uitwendige storingen en afwijkingen

in de aannamen omtrent het proces.

b. Om er zeker van te zijn, dat er geen eindfout

optreedt, moet een terugkoppeling worden aangebracht.

Voor verder rekenen is gebruik van het schakelvlak

noodzakelijk. De oplossing van de vergelijkingen

(ze kunnen weI worden opgesteld) vergen te veel

rekentijd.

c. Er is ook een regeling d.m.v. herhaalde sturing moge-

lijk. Ook bij deze toepassing blijft er een eindfout

bestaan.

Ook deze regeling/sturing toegepast in een HBTA-servo

systeem valt af vanwege b. contra eis f. in § 1.3.

2.3. De Posicast control

Voor de beschrijving van deze methode zie men [4].
De toepassing van dit type regelaar is niet haalbaar

vanwege de volgende nadelen:

a. Er moet een schakeltijdstip worden berekend, waarop

de responsie juist maximaal is.

b. De 2 e afgeleide van de stapresponsie (versnelling)

moet op dat tijdstip juist gelijk nul zijn.

c. Er moet een verband bekend zijn tussen de doorschot

van de stapresponsie en de stapgrootte, bovendien



Vooral de eis genoemd onder b. geeft aanleiding tot

het niet toepassen van deze methode.

De theorie van het symmetrisch optimum is te vinden

in [5].

Ook de regeling volgens het symmetrische optimum is

voor toepassing in een servosysteem ongeschikt vanwege

eis 1 in § 1.3.

011/79-11-

zal de doorschot ook een funktie zijn van de

belasting.

AIle vier de methoden gaan uit van een exact bekend

mathematisch model van het proces. Van een HBTA +

servoklep is echter bijna geen exact model op te stellen.

Dit is een bijkomend bezwaar voor de hiervoor genoemde

principes. In Hfst. 3 wordt een principe voorgesteld,

wat niet uitgaat van een exact model van het te regelen

proces.

Deze regelmethode garandeert een goede wegregeling

van belastingsvariaties. Men introduceert echter ver

houdingsgewijs grote overshootwaarden bij variaties

in de setpointinstelling.

Er is sprake van dat overshoot-waarden van 43% kunnen

optreden.

De grote overshoot waarden kunnen worden verminderd

door voorschakeling van een eerste orde filter, te

vergelijken met het minder gewenste slew rate filter in

§ 1.2.

Dit laatste leidt dan weer tot de in 1.2. genoemde

bezwaren, welke de op het ogenblik toegepaste regelaar

heeft.
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3. Kombinatie van sturing en regeling
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:till

Op grond van de in 1.3. gestelde eise~~e in Hfst. 2

genoemde regelsystemen wordt nu de mogelijkheid van de

kombinatie sturing-regeling nagegaan.

Ter bepaling van de gedachten is fig. 3 getekend.

sd-.akelP~OOI1
p.p.

J+ RQ~f2'aar
. - PROc.CS uit

nl prd"pyocec;.so,... - (PI.O)

1
I
I
I

I,
I

I

1
!------- --- - - -- --- - - ~- - - -- - - - - -- --_.

fig. 3.

De pre-processor (pp) voert op het setpoint (stapvormig

ingangssignaal) een zodanige bewerking uit, dat de stap

responsie van het gehele systeem (uitgangssignaal Y)
nagenoeg geen overshoot heeft en zo weinig mogelijk

uitslingering rond de eindwaarde vertoont, waarbij de

parameters worden ingesteld op grond van de voorgaande

responsies.

De regeling (regelaar + terugkoppeling) kan storingen

wegregelen.

y
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De eenvoudigste vorm van voorbewerking is een schakel

patroon zoals getekend in fig. 3.1.a. De parameters

in het schakelpatroon zijn de omschakeltijden en het

niveau (de absolute waarde).

Ao + ~fJ. ...- _

Ao .....

....-- ._. Ro + AFt -- - - r----,

o

I

- t o I;

V"'in..--

----.. 0 ~ t2,f:. 110--4 1=1 -- ---- -- - -- '--

][

fig. 3. 1 • a.

Met het patroon uit fig. 3.1.a.(II) wordt het systeem

eerst maximaal opgeladen en daarna maximaal geremd.

Ret is handiger om vastlopen te vermijden en daarmee

oplaadeffekten, het niveau te koppelen aan de stap

waarde en weI zodanig als in fig. 3.1.a.(III) geschetst.
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De wens om een zo eenvoudig en daardoor zo goedkoop

mogelijke regeling te maken, rechtvaardigt in eerste

instantie de keuze van een schakelpatroon met slechts

twee omschakeltijdstippen. Tijdens t 1< t <t 2 wordt

de overtollige energie uit het systeem weggenomen.

De tweede terugkoppellus in fig. J geeft aan, dat

de p,g de informatie omtrent de schakeltijden t 1 en t 2
uit de responsie van het systeem moet halen. Een

beperkt aantal responsies welke niet aan de gestelde

eisen voldoen is toegestaan. Hierdoor is het mogelijk

t 1 en t 2 na de keuze van twee beginwaarden na iedere 98
genereerde responsie bij te stellen en weI net zolang

tot een responsie is verkregen, die aan de door ons

gestelde eisen voldoet.

duidelijk te herkennen.

Het adaptieve element is nu

Als regelaar voor het proces wordt voorlopig een

PID-regelaar voorgesteld. Ter verbetering van de

eigenschappen van het te regelen proces is het belang

rijk dat door toevoeging van de regelaar de verster-

king voor lage frequenties wordt opgevoerd. Bovendien

kan men door een juiste keuze van de parameters van de

regelaar de bandbreedte belangrijk vergroten. Met een

PID regelaar kan dit worden bereikt.

Ter verduidelijking is in fig. J.1.b. het amplitude

Bode-diagram van een Jde orde proces getekend. Ook

is de door de regelaar verbeterde versie getekend.

De keuze van de PID-parameters is volgens [6].
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fig. 3.1.b.

3.2. ~~!_~E!~~~!~~~E~~_~~~_~~_~~~~~~~~~EE~~_~~~_~~_~!~E

E~~E~~~~~

In dit deelwordt onderzocht in welke mate de stap

responsie van een systeem kan worden verbeterd.

Verlangt men dat een stapresponsie van een systeem vrij

snel naar zln eindwaarde moet gaan, dan is overshoot

bijna onvermijdelijk. De overshoot kan worden verminderd

door het systeem tijdig af te remmen. Ret systeem

(geschetst in fig. 3.2.a.) wordt daartoe met een uit

het stapvormig ingangssignaal afgeleid schakelpatroon

(aangegeven in fig. 3.1.a. (III)) geexciteerd.
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u + - Re';}Qla~,.. - R-occd y

- HR(s) Hp (5)

fig. J. 2 •a.

Voor het systeem zijn een PID-regelaar en een derde

orde proces in serie geschakeld en er is een negatieve

terugkoppeling toegepast. In eerste instantie is een

Jde orde lineair proces gekozen om enig inzicht te

krijgen in het verloop van verschillende grootheden

bij bewerking van het setpoint.

De overdrachtsfunktie van het proces:

Voor de PID-regelaar geldt:
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Hp(s) HR~. K KR ["Ci.Ld S~+ (ti. T 'CJ) S + 1]
t"j."[, [2 (..3 Sl4 + Li. ( l,;t:~ + T,21:, +~ 1:'3 ) S

3 + "Ci, ('G+ 'i+~) 51+ 'Ci.S

en voor de totale overdracht geldt:

Keuze procesparameters:

(willekeurig)

'1:. = 1 s

"C A. = 0,2 '[, = 0.2 s

t:S = 0.04 't. = 0.04 s

K = 7

Keuze parameters PID-regelaar (zie ook [6]
fig. 3.1.b)

en

"'CJ = 0.2 1:'. = 0.2 s

Tio = 10"('3 = 0.4 L. = 0.4 s

KR = 5.

Voor het oplossen van de differentiaalvergelijking,

die uit bovenstaande overdrachtsfunktie voIgt, is

gebruik gemaakt van het Continuous ~ystem Modeling

~rogram (C.S.M.P.).

Deze computertaal is een veredelde Fortran IV taal,

zeer geschikt voor het oplossen van differentiaal

vergelijkingen.

Om de eigenschappen van de responsie te meten is een

kostenfunktie gedefinieerd. Voor kostenfunktie

vindt men in de literatuur ( [7] en [8]) ook weI
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kriteriumfunktie of performance index (P.I.).

Bij een minimale P.I. zijn de eigenschappen van de

responsie optimaal.

De eigenschappen van de responsie, die worden

gemeten zijn:

a. de overshoot (D)

b. de mate van uitslingering rond de eindwaarde

d. de tijd, waarin de responsie de eindwaarde bereikt

gewogen met een faktor 0.1

Gekozen is voor de volgende performance index:

PI =[ :r (y~ - 1.0)~ J+
l:ft.. t.sla~ + nTa

Ter verduidelijking is fig. 3.2.b. bijgevoegd.

o

,

...!~t-- -..:.TYO

fig. 3.2.b.

HE

~-£

- I:.
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waarde responsie op tijdstip t
n

komt overeen met de waarde A in fig. 3.1.G.
- aftasttijd t -t

n n-1

I

TyD TyC
is.

Tyo = (tijdstip waarop IYn'-1.01 <:. E ) - t start.

Met responsie wordt in het vervolg steed~defenormeerde
Y'responsie bedoeld.

Om inzicht te krijgen in het verloop van PI = f(t 1 ,t
2

)

is PI voor een groot aantal waarden van t
1

en t
2

uit

gerekend.

t n -tn _ 1 = I a = 0, 1 ms, Ta komt overeen met de ti jd

stappen (TIMER DELT = 10-4) in het CSMP-programma.

Voor E is 5.0 • -210 genomen.

Er wordt tot t = 1 s doorgerekend.

Voor de stapresponsie zonder pre-processor (d.w.z.

t 1 = t 2 = 0) is PI = 56.807, de overshoot bedraagt 29%.

Tabel resultaten PI = f(t 1 ,t 2 ). (zie bIz. 20).
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~ t 2 (ms)

6.8 .6 8.0 8.8 7 .2 .6

66.8 8.399 9.599 11.042 12.877 16.959 19.382 21.811

67.2 7.321 8.295 9.499 11 .078 14.737 16.881 19.099

67.6 6.502 7.229 8.207 9.528 11 .000 12.715 14.671 16.632

68.0 5.940 6.422 7.153 8.227 9.462 10.939 12.660 14.450

68.4 5.629 5.871 6.356 7.164 8. 171 9.412 10.895 12.469

68.8 5.569 5.569 5.815 6.357 7. 118 8. 131 8.377 10.073

69.2 5.760 5.518 5.231 5.805 6.320 7.087 8.106 9.245

69.6 6.202 5.718 5.481 5.501 5.776 6.297 7.071 8.002

70.0 6.903 6.168 5.688 5.447 5.481 5.762 6.289 6.995

70.4 7.849 6.876 6.146 5.642 5.434 5.474 5.761 6.241

70.8 9.044 7.829 6.853 6.085 5.635 b· 4 331 5.479 5.739

71.2 10.490 9.031 7.818 6.778 6.086 5.641 5.445 5.484

71.6 12. 186 10.482 9.025 7.728 6.783 6.096 5.658 5.475

~
72.0 14.132 12. 182 10.481 8.920 7.738 6.802 6.118 5.172

72.4 16.292 14. 132 12.186 10.359 8.934 7.757 6.829 6.198

t 1 (ms) 72.8 18.716 16.295 14.139 12.047 10.377 8.956 7.786 6.932

Het minimum van de PI-funktie is 5.433, bij schakel-

tijden t 1 = 70.8 ms

t 2 = 78.8 ms

In grafiek I is PI = f(t 1 ) met t 2 als parameter,

in grafiek II is PI = f(t 2 ) met t 1 als parameter uit

gezet.

Door een schakelpatroon zoals aangegeven in fig. 3.1.a(III

te introduceren is de responsie van het systeem van

fig. 3.2.a. sterk verbeterd.

De kriteriumfunktie PI is met ongeveer een faktor 10

verkleind.

De overshoot (eerste maximum van de responsie minus

eindwaarde) is teruggebracht van 29% naar 3%.
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X x--x ~,= l0.Y IftS.

• • • l ... 10.6 ms.
6.-~ ~ t::. t; =' :p. 2. "'5.

?9·' -
__ L I_~_~
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4. Toepasbaarheid van het maximum principe van Pontryagin

In Hfst. 3 is aangetoond, dat de eigenschappen van de

stapresponsie van een systeem belangrijk kunnen worden

verbeterd. Daartoe wordt het systeem ge~xciteerd met

een schakelpatroon zoals gegeven in fig. 3.1.a.(III).

De kriteriumfunktie PI, die een maat is voor de eigen

schappen van het systeem (PI minimaal - eigenschappen

optimaal), bereikt een minimum voor bepaalde schakel

tijden.

PI wordt bepaald door informatie op discrete tijdstippen

te verwerken en kan worden vergeleken met het integraal

kriterium in het analoge geval.

Bij het oplossen van een minimum integraalprobleem kan

worden gedacht aan het toepassen van het maximum (mini

mum) principe van Pontryagin ([7] en [8]).

Met dit principe kan er een stuurvektor ~ worden

berekend, die ervoor zorgt, dat een of ander integraal

kriterium minimaal wordt. Pontryagin heeft een relatie

weten te leggen tussen de kriteriumfunktie (de zgn.

Pontryagin funktie I) en de energie-inhoud (de zgn.

Hamiltoniaan H) van het beschouwde systeem. Is de

energie-inhoud van het systeem maximaal dan is de Pontry

aginfunktie minimaal of omgekeerd. Dus in plaats van I

te minimaliseren kan men H maximaliseren of omgekeerd.

De Hamiltoniaan is gemakkelijker te optimaliseren dan

de Pontryaginfunktie.

Het bovenstaande wordt toegepast op het systeem zoals

dat gegeven is in § 3.2.

De kriteriumfunktie PI wordt vereenvoudigd tot:

~.i"cl

PI=S (Y'-l.o)~dt
o
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Deze vereenvoudigde vorm verschilt weinig van de oor

spronkelijke definitie. Met deze vorm is gemakkelijker

te rekenen.

Ret uitgangspunt is de overdrachtsfunktie:

yes)
u(S)

met

CS 2. = K.KR·"t'i.·Ld

C'3, = K.KR.c'Ci. +"Cd)

C1 := K.KR

Cot := "'Ci..r;:tl.Lg

C2.= '"Ci..{l:;~ + T,L,g +""C,2·'l:"s)

Cs = 1:'1. (r:,+ r~+ 1:'3) + KK~:Ci..Ld

eLf .. Li. + (t"i.. + l:'d) K.KR

De parameters kunnen worden gekozen, zoals die in Rfst. J

zijn gegeven.

Zoek nu de toestandsvergelijking van de vorm

De overdrachtsfunktie

I
Y(5)
U(S)

differentiaalvergelijking:

leidt tot de volgende

J
('Ioem y =Xi.

)(
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Men krijgt dan de volgende toestandsvergelijking:

c~ 1 0 0 0--C.
CS~

-.£!. 0 i 0 -•
~

c.,
X= C, + U

Cs ,
C4 0 0 i- e,c,
ci Cl

0 0 0 C,C,

011/79

De vektor u is hier een scalar, u is begrensd :

lui = 1. De systeemvektor x wordt uitgebreid met Xs

~eind

) (y'- 1.0t&
o

Xs = (Y~I.O)Q. =

X./- 2><... + i

XIi~) = 0

De systeemvergelijking ~ = A X +8~ wordt nu:

0 C~

X~ = -e- X! + Xa...J
0 _ C3 X ><3 -+ Cs~ U
X'z = +Ci ., C1.
• S-Y.x ~U (sl:elcsel a)X 3 = - + Xy +

c" • c,
•

~)( Cl UX~ ::: - +
c, ' c,

0

Xs= ><...2. _ .Q X.. + i
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I = ~T~ = 0<.)( I + O( 2 )(4 + 0(3 X! + 0['"1 X&4 + 0(5"")(5 ::: XIS

« ... 4-J-m 0(,4 =' 0 eX. 5" = J.

Hamiltoniaan: som potenti~le en kinetische energie.

H~ gT£ I: p"f-4 + p~t2. + psta + p~ K,+ Psfs
=PI (- C:;tCj, x:. + )(2.) T p,-- (- C%~, X, +"3 + c.s./c" u) +

+p, (_ c..,/c, 'X.. + X", + Ca'le" u) + (vgl. 1)

+ P'i (- C1/,,)(.. + C1/e, .U) + ps- ( ></'- 2.><.. + 1)

I minimaliseren ~ H maximaliseren door geschikte

keuze van u

JH
Ju

(vgl.2)

Uit vgl.(l) en (2) moet men de optimale stuurfunktie

kunnen halen in de volgende vorm:

u=f(P!t , P~ , py)

H is maximaal voor:

U= -1.

I (CSst/ cs./
a s \ /~ p.!2. + /S P3 +

als ( II

>0

<0
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0 JHt
X· =L dpi.

0 dH
PL = --

dXt.

De kanonieke vergelijkingen leveren het volgende op:

~ rC;~eI5el a

• ~/ ~.I' ~/ ell
--~> Pf· 7C.. P,+ Ie; Fh. ... /G P3+ /c;,P"l-~P5"t2PD

ofa. = - pj
•ps :: - P2.
o

PLt = - p~
oP5":: 0

J2e onbekend vanwege het f'ei t da t de eindwaarde van

de toestand vast ligt.

De eindwaarden van de momentenvektor (~e ) zijn niet

bekend. Deze eindwaarden worden hier niet alleen

bepaald door de vektor ~ , maar ook door begrenzingen-
in de eindwaarde van de toestand. Symbolisch: h(~e):O

en

met ~ vektor Lagrange vermenig

vuldigers.

Ret voorgaanJe leidt tot een two point boundary value

problem (T.P.B.V.P.) met onbekende eindwaarden voor de

systeem vektor.
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o

x. -
o

><'1. ::.
o

><3=
o

X'1 =
•
Xs=

x,(~ x. X',(O) =0
~(t-e) = of. 0

)(2.LI:e); + C%J.

X{be.)= ~ _Ca%.
X~(l::e)= ~ - 4Yc

f

xs-Lte):rt Inini...-af

o ~L c'.I' c"f/ C"'lLPi ;: + /C" R + /~, R2 + IC,P5 + y~ ,PLI - 2 x;.,p.s + 2 PEO

•f.t.. ~ - P.
P3 - - p2. Pe= vrCj
•
p~ = - P3
•ps- = 0

u - f (Al,Ps# Plt) moet direkt

Bij het oplossen van het T.P.V.B.P. zullen een aantal

moeilijkheden optreden.

De optimale stuurfunktie

uit vgl. (1) en vgl. (2) afleesbaar zlJn.

In [7] en [8] wordt steeds gerekend met een 1e of 2e

orde systeem bij het toepassen van het maximum principe

van Pontryagin. Voor hogere orde systemen is de

optimale stuurfunktie moeilijk te bepalen (zie vgl. (1) en
( 2) ) •

Bovendien zijn een aantal component en van de systeem

vektor ( ~~) onbekend voor teind.

Ik heb dit probleem voorgelegd aan dr.ir. J.L. de Jong

en prof.dr.ir. M.L.J. Rautus, beiden afd. Wiskunde

van de T.R.E •• Beiden erkenden de problemen bij het

hier toepassen van het maximumprincipe van Pontryagin.

Ze adviseerden de optimale schakeltijden in het patroon

te berekenen door PI = f(t 1 ,t 2 ) te beschouwen als een

twee-dimensionaal optimaliseringsprobleem.

Ret toepassen van een gradi~nt-methode hiervoor is

gebruikelijk.
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5. Onderzoek naar betrekkingen tussen de schakelti ,jden

1 1 en t 2 van een schakelpatroon en informatie uit de

responsie van het systeem

Voor de beschouwingen in di t hoofds·tuk is weer gebruik

gemaakt van het systeem zoals aangegeven in Rfst. 3.2.

en fig. 3.2.a. Ret gebruikte schakelpatroon is reeds

aangegeven in fig. 3.1.a.(III).

Om een indruk te krijgen van de invloed van t 1 en t 2
op de responsie van het systeem, zijn een groot aantal

responsies berekend en uitgeprint m.b.v. CSMP.

Ret blijkt hierbij dat door variatie van t 1 de doorschot

vrijwel kan worden weggewerkt, terwijl t 2 de mate van

uitslingering rond de eindwaarde sterk kan verminderen

en de vraag rijst of een eenvoudige rekenprocedure

gevonden kan worden,om min of meer onafhankelijk de

tijden t 1 en t 2 te bepalen.

1.0

Y't

o

De doorschot D wordt hier als volgt gedefinieerd:
I

D is het verschil tussen het eerste maximum van )f
(genormeerde re sponsi e) en de eindwaarde van y'
De eindwaarde is ook genormeerd en derhalve gelijk

aan 1.0 (zie ook fig. 5.1.a.).

--I:
fig. 5.1.a.
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A = U ma>< :Q stapgrootte ingangssignaal

eindwaarde y ~ A
t ""eindwaarde y = 1.0

Met een negatieve D wordt aangegeven, dat de eerste

top beneden de eindwaarde blijft. Een responsie

van die vorm is de gestippelde kromme in fig. 5.1.a.

Tijdens het genereren van een stapresponsie kunnen

twee markante tijdstippen worden gedetekteerd, nl.

t en t , zie fig. 5.1.a.grens max

t - het tijdstip waarop de stapresponsie voorgrens

t max

de eerste maal de eindwaarde bereikt

- het tijdstip waarop de stapresponsie het

eerste maximum bereikt.

Experimenteel is gebleken dat wanneer

t 2 weinig tot geen invloed heeft op de doorschot D.

Ret is nu mogelijk D = f(t 1 ) te bepalen.

Tabel 5. 1 •

t 1 (msec) doorsch. D t 1 (ms) D t 1 (ms) D

50 -.258 65 -.032 80 · 126

51 -.243 66 -.028 81 • 137

52 -.228 67 -.013 82 .145

53 -.211 68 -.00024 83 .154

54 -.195 69 +.0117 84 • 163

55 -.180 70 +.0222 85 • 171
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Vervolg tabel 5.1.
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56 -.166 71 +.035 86 • 178

57 -. 151 72 .046 87 • 186

58 -.135 73 .058- 88 .194

59 -.120 74 .068 89 .199

60 -.107 75 .079 90 .207

61 -.095 76 .087 91 .214

62 -.079 77 .099 92 .219

63 -.065 78 .109 93 .226

64 -.051 79 • 1 18 94 .231

65 -.039 80 .126 95 .236'

Enkele waarden uit de tabel zijn uitgezet in grafiek I.

Aangezien de responsie zo weinig mogelijk overshoot

moet vertonen, noemen we de t 1 waarbij D = 0 optreedt

t 1 optimaal. Hier is t 1 opt. &t=- 68 ms.

5.2. !!~~~!!~E~~~~~ (D-f(t 1 ))=0

De kromme D=f(t 1 ) biedt de mogelijkheid t 1 opt. te

zoeken met een iteratieproces. Hierbij staan ons ver

schillende methoden ten dienste.

Twee methoden zijn onderzocht:

a. intervalhalvering

b. de "vaste-koorde" methode of "simplified Newton".

De methoden worden beschreven in [9] en [10].

Het blijkt dat de methode van intervalhalvering te lang

zaam convergeert (aantal iteraties: 15 of meer!)

De "vaste-koorde" methode convergeert vrij snell na

± 5 iteraties is een nauwkeurigheid van IDI < 10-4

bereikt.
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t 1 opt. (1) =t grens'opt. (0) =

We kiezen 2 startwaarden t 1 opt. (0) en t 1 opt. (1)

en berekenen vervolgens een nieuwe benadering

t 1 opt. (n).

Startwaarden: t 1
t - 10 ms.grens

fig. 5.2.a. dient ter verduidelijking van de "vaste

koorde" methode.

Ot-~-;--~rL-------:;.jL-.t.=_----_---':"'-_-----------

~(opC)(o)

t

fig. 5.2.a.

De tangens van de "vaste koorde" noemen we TAN.

TAN

De nieuwe benadering t 1 opt. (n) = t 1 opt. (n-1)
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Op bijlage 3 is nog eens een flow-chart van het

0" /79

programma getekend. Bijlage 4-5 geeft het CSMP-

programma. De compileerde Fortran IV versie op

bijlage 6-7.

Door aIleen gebruik te maken van de doorschot in de

responsie van een systeem, is een t, te vinden

waarbi j D .. 0 •

Hiervoor zijn altijd een aantal "stappen" (iteraties)

nodig om een bepaalde nauwkeurigheid te bereiken.

5.3. Kriteriumfunktie voor het vinden van t (op~)--------------------------------------2------
In 5.2. is een eerste schakeltijd t, gevonden, waar

voor de doorschot nagenoeg gelijk aan nul is.

Voor t, = t, (opt.) is D ~ o.

De tweede schakeltijd t 2 is ingesteld op een waarde

tussen t - ( t ..... alC - to tjJ ...r\S) en t •
max ~ max

In fig. 5.3.a. is de gedaante van de responsie die

bij deze situatie hoort geschetst.

~
I

1.0

I
0-"-------'--'------------

~terlS" t",-.c

fig. 5.3.a.

t-----
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De uitslingering van de responsie rond de eindwaarde

1.0 kan geminimaliseerd worden door t 2 te vari~ren.

Een maat voor de mate van uitslingering kan als voIgt

worden gedefinieerd:

MAAr

De waardenvoor MAAT = f(t 2 ) bij t 1 = t 1 opt. zijn

uitgerekend met een CSMP-programma. De resultaten

staan in de tabel vermeld. In grafiek I is MAAT =

f(t 2 ) getekend.

t 1 = t 1 ( opt.) = 6.8017 ms

t 2 (msec) kriteriumfunktie MAAT benadering TAN.
in interval

70 31 .81 -8.728 10+3

71 23.09 -7.198 10+3

72 15.89 -5.705 10+3

73 10. 19 -4.183 10+3

74 6.00 -2.662 10+3

75 3.34 -1 • 137 10+3

76 2.21 +3.874 10+2

77 2.59 +1.911 10+3

78 4.50 3.434 10+3

79 7.94 4.952 10+3

80 12.89 6.45 10+3

81 19.34 7.97 10+3

82 27.31 9.47 10+3

83 36.78 10.972 10+3

84 47.75

85 60.21
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Het minimum van de kromme MAAT = f(t 2 )

011/79

geeft een

indicatie over de optimale waarde voor t 2 (t 2 opt.).

Bij verandering van de parameters van het systeem

zal de kromme weI dezelfde vorm behouden, maar hij

zal iets verschoven liggen t.o.v. de getekende kromme

op grafiek I. Dit geeft een extra moeilijkheid bij

Zie ook

het vinden t 2 opt. m.b.v. een itererend proces.

Een mogelijkheid zou zijn een nulpunt te zoeken in de

tangenskromme, waarvan aIleen een grove benadering

berekend wordt tijdens het iteratieproces.

grafiek I voor de tangenskromme.

Bij onze berekeningen met een dergelijk iteratie-

proces is gebleken, dat er geen convergentie optreedt.

Het steeds opnieuw weer uitrekenen van de tangens in

een interval 6 t 2 leidt tot veel rekentijd.

Vanwege bovengenoemde nadelen is deze methode niet

bruikbaar. Er moet gezocht worden naar een eenvoudiger

kriteriumfunktie die toch een t 2 optimaal levert.

Uitgangspunt hierbij is weer de situatie, zoals die is

aangegeven in fig. 5.3.a.

Ter bepaling van de gedachtengang wordt het volgende

experiment gedaan. We bepalen t 2 (opt.)(t 2 opt. d.w.z.

die t 2 waarbij de responsie nagenoeg geen uitslinge

ringen rond de eindwaarde vertoont) experimenteel.

t 2 wordt gevarieerd met A t en weI als voIgt:

b.v: A~ ~ i mS

Bij dit experiment komen twee duidelijk herkenbare

situaties naar voren. Zie fig. 5.3.b. en 5.3.c.
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1
1.0

I I

o ~~--7""~J~ -;-~!.-1-at-----------------.--
C
--

'I'

l'

fig. 5.3.b.

I

Y

t

o

fig. 5.3. c.
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In fig. 5.3.b. is t 2 duidelijk groter dan t 2 opt.

(t 2 > t 2 opt.). Tussen t en t (gedefinieerd
I grens max

in 5.1.) heeft )I slechts een negatieve afwijking

t.o.v. de eindwaarde 1.0.

In fig. 5.3.c. is t 2 < t 2 opt. De responsie

heeft hier slechts een positieve afwijking t.o.v. de

eindwaarde 1.0. Hier wordt als het ware een nieuwe

doorschot gecre~erd.

Tussen deze twee situaties zal zich een toestand kunnen

voordoen, waarbij de positieve - gelijk is aan de

negatieve afwijking.

Terugblikkend naar het experiment is het zinvol twee

nieuwe kriteriumfunkties te defini~ren voor zowel

YI
positieve als negatieve afwijking van t.o.v. 1.0.

De benaming ligt voor de hand: MAATP en MAATN.

,
\It:)Or Y> I. 0

1
\)oor y < 1.0

M.b.v. CSMP berekenen we nu de waarden van

en MAATN = f(t 2 ) bij t 1 = t 1 (opt.).

De berekende waardenstaan in de tabel 5.3.
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tabel 5.3.

t 1 = t 1 opt. = 6.8017 ms

011/79

t 2 (msec) pos.afw. MAATP neg.afw. MAATN

70 12.07 1 • 12 10-5

71 8.25 1.2 10-4

72 5.20 3.2 10-4

73 2.89 4.6 10- 4

74 1.28 4.9 10-4

75 0.33 4.98 10-4

76 0.00329 1. 37 10-3

77 0 .26

78 0 1.06

79 0 2.37

80 0 4.14

81 0 6.34

82 0 8.92

83 0 11 .84

84 0 15.07

85 0 18.56

De resultaten zijn uitgezet in grafiek II.

De waarde van t 2 , die hoort bij het snijpunt van

MAATN = f(t 2 ) en MAATP = f(t 2 ) zou als t~ (opt.)

kunnen worden beschouwd. Men vindt t 2 opt. dan door

het zoeken van een nulpunt in (MAATN - MAATP) = f(t 2 )

m.b.v. een iteratieproces.

Deze methode heeft als nadeel, dat zeker een over

shoot gecre~erd wordt. Immers we maken MAATP = MAATN

en geven daarmee MAATP een waarde.
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Beter is het MAATP of MAATN te minimaliseren.

MAATP valt hierbij af, vanwege de te kiezen start-

waarden. De in 5.2. gevonden D ~ 0

is niet langer blijvend gelijk nul.

bij t 1 opt.

Zie ook

fig. 5.3.c. Er wordt dan eigenlijk een nieuwe door

schot D gecre~erd.

Blijft over: het minimaliseren van MAATN = f(t 2 ).

5.4. !!~~~!!~E~~~~~_~!~!~~~!~~~~~_~~~~!!~~~_~!~!J~!~~

Bij het minimaliseren van MAATN = f(t 2 ) is gebruik

gemaakt van de iteratiemethode van Newton (zie fig.

5.4.a.). De methode wordt beschreven in [91 en [10}
• II

Iteraties volgens de in 4.2. gebruikte vaste-koorde

methode zijn niet bruikbaar vanwege te langzame

convergentie.

rnet TA NCn) s:

MARTN t

o

fig.5.4.a.

MAArN (n-.)
= t2, op/::. (n -I) - TAN en)

MAArN (n-t;t) - M~A'-N (n-,)
t~ (n- 2) - ~Q. (n-I)

---
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De startwaarden kunnen worden gekozen in het gebied:

Ret zal duidelijk zijn, dat het aantal iteraties dat

nodig is om een bepaalde nauwkeurigheid te bereiken

sterk afhangt van de gekozen startwaarden.

Om het aantal iteraties te beperken is voor de

volgende experimenteel bepaalde startwaarden gekozen:

Ret proces stopt als MAATN (n)~ €", ~ 5 • 10-3

of MAATN (n) - MAAT (n-u ~ €~ ~

Samen met 5.2. levert dit een programma op, dat:

1. stapresponsie genereert

2. t 1 optimaal berekent

3. t 2 optimaal berekent.

Van dit programma is op bijlage 8 een flow-chart

getekend. Ret CSMP-programma staat op bijlagen 9 en

10. De gecompileerde Fortran versie op bijlage 11-13.

Ook zijn opgenomen de responsies die achtereenvolgens

worden gegenereerd. (Appendix 1 tim 9).
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6. De samenhang tussen de schakel ti,iden waarbi,j PI minimaal

is en de gevonden t 1 opt. en t2-2Ei.

6.1. Methode berekenen van PI. = f(t min,t min)---------- mln ~-----2----

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

De in Hfst. 4 gedane suggestie om de gradi~ntmethode

toe te passen is niet overgenomen. Het is eenvoudiger

om uitgaande van t 1 opt. en t 2 opt~ de optimale

Performance Index PI. te vinden. t 1 opt. en t 2 opt.mln.
zy" eenvoudig met de methode uit Hfst. 5 te berekenen.

Men mag aannemen dat t
1

min. en t 2 min. iets groter

zuIIen zijn dan t
1

opt. en t
2

opt. Immers bij t 1 opt.

wordt geen enkele overshoot toegelaten. Laten we weI

enige overshoot toe, dan zal het systeem zich rustiger

Na de berekeningengedragen, m. a. w. t 1 min > t 1 opt.

bIijkt dat deze aanname juist is.

In fig. 6.1. is het berekenen van PI

t 2 min.) geschetst •
min min,

•

~,2 "':n./-----+-f'--------T

I '

fig. 6. 1 •
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A t 1 en 6 t 2 worden verdeeld in elk 20 intervallen.

Met een CSMP-programma wordt PI berekend voor een

(20 x 20) t 1 , t 2 matrix. Ret programma bepaalt even

eens het minimum van PI (PI min) en de bijbehorende

t 1 en t 2 (t 1 min, t 2 min).

Bij de berekeningen is weer uitgegaan van het systeem,

zoals dat gegeven is in 9 3.2.

De tabel 6.1. (zie blz.45a) geeft een overzicht van de

berekende waarden. Ter vergelijking zijn ook de

in Rfst. 5 bepaalde waarden weergegeven.

6.2. Ret vergelijken van de waarden, die gevonden z1Jn met

~;=!;;;;~~;;;~~~;~~!=~~!~;~!~~;~~;;~;;!~~~;=1=~=§~21-
~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~~-~~!_~~-~~~~~~~~~~!~~~-~~!~~~~
uit Rfst. 5.-----------
Over het algemeen genomen kan men zeggen, dat t 1 opt.

en t 2 opt. in aIle gevallen weinig afwijken van

t 1 min. en t 2 min.

AIleen no. 5 uit tabel 6.1. valt enigszins uit de

toon. Rierbij kan worden aangetekend dat een derge

lijke instelling van de PID-regelaar een zeer slechte

is.

De stapresponsie (t, = t 2 = 0) bij deze instelling

vertoont een overshoot van 40%. Ret zelfzoekend

programma brengt de overshoot in dit geval terug van

40% naar 8%.

Ret is ook interessant te kijken naar het verloop

van de kriteriumfunktie PI bij verschillende parameter

instellingen. PI verloopt van 2.208 naar 11.434.

De PI's die bij overeenkomstige parameterinstellingen

horen, liggen relatief gezien dicht bij elkaar.



tabe16.1.

de tweedimensionaal opt.meth. methode Hfst. 5

no. parameters scha kel ~gden krit.funktie schakeJlgdcan krit.funktie

K
R 'Cd (s) Lt(s) t 1min(ms) t 2min(ms) PI min t 1Opt. (ms) t 2 op~.(ms) PI min

1 5.0 0.2 0.4 70.42 78.64 5.704 68.0'2 76.04 5.937
2 8.0 0.2 0.4 50.28 57.72 3.223 49.08 56.32 3.598

3 10.0 0.2 0,4 43.56 50.82 2.603 42.36 49.03 3.354

4 3.0 0.2 0,4 103.4 112.0 10.868 100.0 108.25 1 1 .434

5 5.0 0.2 0.2 66.41 76.62 8.294 63.41 72.83 10.197

6 5.0 0.4 0.4 44.74 51.07 2.208 44.34 51.07 2.513

I
+=
\Jl
III
I

o.....
.....
'-.
-.1
\0
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De door het zelfzoekend programma gevonden optimale

schakeltijden t 1 opt. en t 2 opt. zijn een zeer goede

maat voor de werkelijke t 1 min. en t 2 min.

7. Opbouw van het proces met operationele versterkers en

de hardware voor het genereren van het stuurpatroon

In voorgaande hoofdstukken is het te regelen proces

steeds met CSMP op de computer gesimuleerd.

Het proces is echter ook gemakkelijk op te bouwen m.b.v.

operationele versterkers. Als bouwsteen kan de in

fig. 7.a getekende schakeling worden gebruikt.

c

V:Z:N
VOU'T

fig. 7.a.

De overdrachtsfunktie luidt:

Vou-r (s) 

V:r~
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Een schakeiing van drie bouwstenen in serie geeft een

derde orde proces, zoais het proces waarmee in voor

gaande hoofdstukken is gerekend.

De keuze van de componenten kan ais voigt zijn:

R1 R2 C tijdkonstante (s)

1 k 1 k 1 n 5 1.5 10

100 k 100 k 1 n 5 150 10-6

1 k8 12 k 4 nF 56.4 10-6

Een PID-regeiaar kan eveneens met operationeie versterkers

worden gemaakt. De P, I en D aktie worden afzonderiijk

opgebouwd en daarna opgeteid. De PID is weergegeven

in fig. 7. b.

c,

R

':"

R OUT

O-_Hie
C2,

IN
':'

":"
R

I P-akbte
Ra R

fig. 7. b.
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Voor de component en zijn de volgende waarden gekozen:

zie ook [6] "Instellen van regelaars"

R
1 = 100 k R4 = 12 k R = 4 k 7

R2 = 12 k C1 = 15 nF

R
J = 4 k 7 C2 = 4 n7

Met de schakelingen uit fig. 7.a. en 7.b. kan nu een

systeem worden opgebouwd, zoals geschetst in fig. 7.c.

i

P 1cz.o rde.I
"eorJe. "e.orJe.

~ I. t;": ~= -, "1:=

O.
_I.

sb. -"I - '.~.IO \5'0.10 4.10
i

fiq. Tb tiS' la +i9·1·a +i91.11

j- - ---_. - - ---

: setpoinL

! bewerkins
l __ - j. _

i

L __ • ~ - -_~ --~ - -

,
- - - -'

fig. 7. c.

De responsie van dit systeem willen we nu verbeteren

door het te exciteren met het eerder beschreven schakel

patroon. Van dit patroon moeten de schakeltijden instel

baar zijn, bovendien moeten het oude setpoint (V ~) enre-L
het verschil tussen het oude en nieuwe setpoint ( A V)

instelbaar zijn.

In fig. 7.d. is het blokschema van de hardware die nodig

is voor het genereren van het schakelpatroon geschetst.
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~V5;H

· .

fig. 7.d.

In het blokschema zien we de niveau' s V f + A V enre
Vref - A V ontstaan door de oude setpointwaarde te

verminderen resp. te vermeerderen met 6 V (verschil

oude en nieuwe setpoint). De schakeltijden worden

binair in de registers t
1

en t 2 gezet. Via presettable

counters worden de tijden bepaald, waarop het niveau

van het patroon wordt geschakeld.
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Op de bijlagen 14, 15 en 17 is de schakelpatroongenerator

gedetailleerd geschetst.

Op bijlage 14 is de kl~kgenerator getekend. Er zijn

twee uitvoeringen gemaakt. De klok in fig. I heeft een

vaste frequentie van 1 MHz. De andere in fig. II heeft

een regelbare frequentie van 1.3 kHz tot 12.5 kHz.

Soms is het nodig de klokfrequentie aan te passen aan

het te regelen proces.

Bijlage 15 geeft het hart van de schakeling weer.

Hierin worden de schakeltijdstippen t = 0, t 1 en t 2
gegenereerd. De presettable counters worden geklokt,

door de klokgenerator. Als de schakelaar (punt (d» op

stand "load" staat, dan kunnen de binaire waarden

(8 bits) van de schakeltijdstippen worden ingenomen.

Het tijdstip t = 0 wordt bepaald door het moment waarop

de schakelaar (punt (d)) in stand "count" wordt gezet.

Na omschakeling naar "count" wordt op het tijdstip t 1
(binaire waarde t 1• periodetijd klokgenerator) een nega

tieve puIs op s1 en op t 2 (bin.w. t 2 • per.tijd klok)

een negatieve puIs op s2 wordt geproduceerd (zie bijlage

16) •

Om een duidelijk beeld op de oscilloscoop te krijgen,

kunnen we de schakelaar automatiseren m.b.v. een blok

spanningsgenerator (0 - 5 v). De blokspanning wordt

gezet op punt (d). Met twee set-reset flip-flops en

twee exclusive or's lukt het de signalen (a) en (c) te

maken (zie bijlagen 15 en 16).

Het signaal (b) wordt van (a) en (d) afgeleid via een

extra "AND" schakeling. (b) is nodig om tijdens "load"

het schakelpatroon te laten beginnen met V (de ouderef.
stapwaarde).

Het gedeelte op bijlage 17 valt uiteen in twee onder

delen.

In het eerste deel worden de signalen (c), (b) en (d)

van bijlage 16 geschikt gemaakt om een HEF 4016 schake

laar werkend op een voedingsspanning van +7.5 V en



-51- 011/79

-J.5 v te kunnen schakelen.

Het tweede deel maakt de benodigde niveau' s V f + A Vre
en V f - A V ui t de gegeven V f (oude setpoint) enre re

AV (verschil oude en nieuwe setpoint).

Op bijlage 18 zijn de diverse signalen van deze schake

ling getekend. Als laatste het gewenste schakelpatroon.

Het in het eerste deel van dit hoofdstuk opgebouwde

systeem kunnen we nu exciteren met dit schakelpatroon.

Door nu naar het uitgangssignaal van het regelsysteem

te kijken en de binaire 8 bits waarden voor t 1 en t 2
te vari~ren, kunnen we de responsie van het systeem

optimaliseren. De tweede Ius (zie fig. 7.c.) wordt

nu eigenlijk door ons zelf gevormd.

Er zijn enige foto's genomen van het schakelpatroon,

zie fig. 7.e. en 7.f. Het verschil in beide foto's zit

in het instellen van een ander niveau, een andere

amplitude en andere schakeltijdstippen. Het bovenste

signaal is het signaal (d) van bijlage 15, 16 en 18.

In fig. 7.g. zien we in een beeld de responsie van het

geregelde systeem (links boven) en die van het ongere

gelde systeem (rechts onder).



-52-

fig. 7.e.

fig. 7.f.
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fig. 7.g.
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Met het in dit rapport beschreven regelprincipe kan men

een optimale stuurfunktie voor een lineair servosysteem

berekenen, zodanig dat de responsie zo goed mogelijk

aan de gestelde eisen voldoet.

Voor niet-lineaire systemen is het principe ook bruik

baar, mits de kriteriumfunktie PI als funktie van de

schakeltijdstippen in het stuurpatroon de vorm heeft van

een enkelvoudig dale

De beschreven rekenprocedure haalt de informatie omtrent

de parameters van het stuurpatroon uit de responsie van

het systeem (onafhankelijk van het te regelen proces).

Na iedere gegenereerde responsie worden de parameters

bijgesteld. Het regelprincipe krijgt hierdoor een adap

tief karakter. De parameters van het stuurpatroon worden

bepaald uit kriteria, die onafhankelijk van elkaar zijn.

Vanwege de betrekkelijk eenvoudige rekenprocedure kan

implementatie in een microprocessor plaats vinden.

Het voor hogere orde systemen moeilijk toepasbare maximum

principe van Pontryagin (het is gebruikelijk dit principe

toe te passen om een stuurfunktie voor een lineair

servosysteem te berekenen, zodanig dat een kriterium

funktie minimaal wordt) kan worden omzeild.

Volgende stappen in het onderzoek zouden kunnen zijn:

a. Het implementeren van het gevonden algorithme in

een microprocessor.

b. Verder kan gedacht worden aan een vervangende regelaar

voor de PID. Het is best mogelijk dat de PID door

een optimaler werkende regelaar kan worden vervangen.

c. Het eventueel verplaatsen van de setpointbewerking na

het aftrekpunt.
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GM

d. Bepalen van de stabiliteitskriteria voor diverse

processen en regelaarinstellingen.

Eindhoven, maart 1979

Centrum vo'or Fabrikagetechnieken

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
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Seart

GenerQer 5tapresponsie

bepaa I t.~p.ens

"' trnilx

Gen. rcasponsie met schakelpcrt-roon

bepaal doorschol: 0«0)

t opl..(.)

Gen. r-esponsie mel:. "c.hakelpel~roon

bepaal TAN

Generear re.s pons'is

beflaal O(n)

STOP



****CONTINUOUS SYSTEM MODELING PROGRAM****

***PROBLEM INPUT STATEMENTS***

*MACRO Y=OVERDRCU,C1,C2,C3,C4,C7,CS2,CSl)
D4H=U/C1-C2/C1*D3H-C3/C1*D2H-C4/C1*D1H-C7/C1*HULP
D3H=INTGRLCO.O,D4H)
D2H=INTGRLCO.O,D3H)
DIH=INTGRLCO.O,D2H)
HULP=INTGRLCO.O,D1H)
Y=CS2*D2H+CS1*D1H+C7*~ULP

ENDMAC
*
INITIAL
T1=TOLO-MIN
PARAMETER TAU1=1.0,K=7.0,KR=5.0
YMAX=O.O
REM=O.O
TAU2=O.2*TAU1
TAU3=O.04*TAU1
TAUD=TAU2
TAl.II=10.0*TAU3
C7=K*KR
C5=TAUI*TAUD
C6=TAUI+TAUD
CSl=C7*C6
CS2=C7*C5
Cl=TAUI*TAU1*TAU2*TAU3
C2=TAUI*CTAUl*TAU2+TAU1*TAU3+TAU2*TAU3)
C3=TAUI*CTAU1+TAU2+TAU3)+CS2
C4=TAUI+CS1
CONSTANT TOLD=7.0E-02,MIN=0.0,INOEX=O.O,T2=8.0(-02
*
DYNAMIC
U=STEPCO.O)-2*STEPCT1)+2*STEPCT2)
Y=OVERDRCU,C1,C2,C3,C4,C7,CS2,CS1)
NOSORT
IfCKEEP.NE.1> GOTO 102
IfCY.GE.YMAX.AND.REM.NE.1.0) GO TO 101
O=YMAX-1.0
REM=l.O
GOTO 102
101 CONTINUE
YMtl.X=y
D=YMAX-1.O
102 CONTINUE
*
*
TERMINAL
IfCINDEX.GT.1.S) GOTO 600
IfCINDEX.LT.1.5.AND.INDEX.GT.0.5) GOTO 550
TOLO=6.0E-02
DNUL=D
T1NUL=Tl
GO TO 2
550 CONTINUE
TAN=ABSCD-ONUL)/A8SCTI-TINUC)
600 CONTINUE
IFCABSCD).LT.l.OE-04> GOTO 3



C2 TAUD CS
ZZ0001 ZZ0002 ZZ0003
o ZZ0015 TOLD

C1
U
YMAX

TAUI
C4
REM
INDEX

TAU2
CS1
D
MIN

TOLD=T1
MIN=D/TAN
2 CONTINUE
INOEX=INDEX+1.0
CALL RERUN
3 CONTINUE
TIMER OUTDEL=4.0E-03.PROEL=4.0E-03
TIMER OELT=1.0E-04,FINTIM=5.0E-01
PRTPLT Y(O,T1.INDEX)
METHOD SIMP
END
STOP

VARIABLE SEQUENCE
YMAX REM TAU3
CS2 C3 C6
ZZ0005 Y ZZ0014
T1NUL T~N TOLD

JTPUT
l
7
~0004

IJUL

)UTPUTS INPUTS PARAMS INTEGS + MEM BLKS FORTRAN DATA COS
+1(500) 102(1400) 11(400) 4+ 0= 4(300) 49(600) 7

ENOJOR



~;i RELEASE 2.0 UPDATE DATE = 18221 14/35/0

SUBROUTINE UPDATE
COMMON ZZ9901(5),IZ9901,ZZ9902,IZ9902,ZZ9903,IZ9903,ZZ9991(54)
CO~1MON TIME

1,OELT ,DELMIN,FINTIM,PRDEL ,OUTDEL,ZZ0002,ZZ0003,ZZ0004,ZZOOO~

1,ZZ0001,ZZ0016,ZZ0011,ZZ0018,ZZ0001,ZZ0009,ZZ0011,ZZO013,TAU1
1.K ,KR ,TOLD ,MIN ,INDEX ,T2 .T1 ,YMAX ,REM
1,TAU2 ,TAU3 ,TAUD ,TAUI ,C1 ,C5 .C6 .C51 ,C52
I,C1 ,C2 ,C3 ,C4 ,U ,Y ,ZZ0014,D ,ZZ001~

1,DNUL .T1NUL ,TAN
COMMON ZZ9992(19~1),NALARM,IZ9993,ZZ9994(411),KEEP,ZZ9995(489)

£,IZ0000.ZZ9996(824),IZ9991,IZ9998,ZZ9999( 104)
REAL K

1,KR ,MIN ,INDEX
GO TO(39995,39990,39991,39998),IZOOOO

C SYSTEM SEGMENT OF MODEL
39995 CONTINUE

179993= 50
179997= 4
179998= 49
PEAO(S,39990) (ZZ9999(IZ9999),IZ9999=1, 104)

39990 FORMAT(18A4)
IZ9901= 250019
Il9902= 490026
lZ9903= 104
GO TO 39999

C INITIAL SEGMENT OF MODEL
39996 CONTINUE

T1=TOLO-MIN
YMAX=O.O
REt-1=O.O
TAU3=0.04*TAU1
TAU2=0.2*TAU1
TAUI=10.0*TAU3
C1=TAUr*TAU1*TAU2*TAU3
C2=TAUI*(TAU1*TAU2+TAU1*TAU3+TAU2*TAU3)
TAUO=TAU2
C5=TAUr*TAUD
C7=K*!'(R
CS2=C7*C5
C3=TAUr*(TAU1+TAU2+TAU3)+CS2
C6=TAUI+TAUD
C51=C7*C6
C4=TAUI+CSI
(:'0 TO 39999

C DYNAMIC SEGMENT OF MODEL
39q97 CONTINUE

U=STEP(0.0)-2*STEP(T1)+2*STEP(T2)
ZZ0001=U/C1-C2/C1*ZZ0002-C3/C1*ZZ0003-C4/C1*ZZ0004-C71C1*ZZOOO



RELE~SE 2.0 UPDATE DATE = 78221 14/35/04

550

.ZZOOOI
,ZZ0002
,ZZ0003
,ZZ0004

2

102

c
C
C
C

101

550

ZZ0002 =INTGRL CZZ0007
Z70003 =INTGHL (ZZ0009
ZZ0004 =INTGRL (ZZOOII
ZZ0005 =INTGRL (ZZOOI3
Y=CS2*ZZ0003+CSl*ZZ0004+C7*ZZOOOS
IFCKEEP.NE.l)GOTO 102
IFCY.GE.YMAX.AND.REM.NE.l.0)GOTO 101
D=YMAX-l.0
REM=I.0
GOTO 102
CONTINUE
YMAX=Y
D=YMAX-l.0
CONTINUE
ZZ0016=ZZ0002
ZZ0017=ZZ0003
ZZOOI8=ZZ0004
GO TO 39999

C TERMINAL SEGMENT OF MODEL
39998 CONTI\lUE

IFCINJEX.GT.l.S)GOTO 600
IFCINDEX.LT.l.5.AND.INDEX.GT.0.5)GOTO
TOLD=6.0E-02
DNUL=D
TINUL=Tl
GOTO 2
CONTINUE
TAN=ABSCD-DNUL)/ABSCTI-TINUL)
CONTINUE
IF(ABS(D).LT.l.0E-04)GOTO 3
TOLD=Tl
MIN=D/TAN
CONTINUE
IN0EX=INDEX+l.0
C~LL RERUN

3 CONTINUE
39q99 CONTINUE

RETURN
ENt)

600
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****CONTINUOUS SYSTEM MODELING PROGRA~****

***PRngl EM J NPUT STA TFMENTS**-l:-

*
FIXFD TNDFX. oEM,DFEL2,lNDExA,RFMl

MAr:RO Y=OVF:RDR (IJ,Cl ,C2.C3,C4,C7,CS2.CS1)
04~~=lJ/rl-C2 IC 1*D3H-C3/C 1*02H-C4/C 1*Dl H-C7 IC 1*HIJLP
03H=INTGRLCO.O,D4H)
n2H=INTGRL(0.O.03H)
~lH=INTGRLCO.O,D2H)

HIJlP=INTGRL «().O.OIH)
y=rS2*D2H+CS1*DIH+r7*~ULD

F"lilMAC

*
PJITIAI
Pi='"M=O
RP"1 =0
YMAX=O.O
MAhT=O
PARAMETER TAU1=I.n,K=7.0.KP=5.0
TAU2=0.2*Tft,lJl
TAI13=0.04*TAUI
TAlln=TAU2
TAlJT=lO.O*TMJ3
C7=K*KP
CS=TAUT{,'TALJD
C~=TAU T+TAllO
C51 =C7"-'C6
CS?=C7'.l-C5
C1 =TAUr*TAIJl *TAIJ2*TAU3
C2=TAUT* <TAU1 *TAU;:>+TAUI *TAU3+TAU?*TAU3)
rl=TAUT* (TAIJl +TMJ?+TAU3) +C52
C4=Tft,UT+CSl
CONc;TANT INOEX=I.Tl=O.0.T2=n.0.INDEX~=n.DEEL2=O

*
f)Yf\lllMIC
lJ=STFP (0.0) -;:>*STfP (11) +2*STFP (12)
Y=IWEROR (U.C1 ,C2,C3.C4,C7,CS2,CSl)
(-.locORT
IF (KEFP.NF.l) GOTf) 300
rFCorEI 2.~~.1) GOTO 220
IF C PlnEX.GT.l) GOTO 200
T~(A8SCY-l.n).LT.l.OE-02.AND.REM.NE.l)TGRENS=TIME
Ir:(Y.LT.YMI\X) GOTO 10(1
y~~" x=y
TMll X.=T TME
(inTO 100
1n('l CO~ITPJlJE

or:-,'=1
(i()T() 300
?no COt\'TINUF.
IF(Y.GF.YMAx.ft,ND.~EMl.NE.l) GOTD 210
n=YYAX-l.n
Qp'1 =1
(i(Hn 2?O
? 1') CO!'!T PJIJE
Yt~" X=Y
n=YMAY-1.n



~~ la«3€ 10

220 CO~HINlJF.:

IFfTIMF.LT.TGRENS.OR.TIMF.GT.TMAX) GOTO 300
IF( (v-I.O) .GT.O.O) GOTO 300
MAAT=MAAT+(Y-1.0)**2
3') 0 CO"-IT P,IlJr.
AA~T=I~DFX+I~DEXA

*
TFOMINI'L
IF(OEFL2.EQ.l) GOTO ~OO

TF(INnFX.GE.4) GOTO 420
IF(INnFX.F.Q.]) GOTO 410
IFIINDFX.EQ.?) GOTO 400
TI=TGRFNS
T?=TMAX-ITMAX-TGRfNS)/2
r,rno 8no
4()() CnNTINUE
m'JIIL=f)
Tl=TGRJ:"I'!S-1.nE-02
(,()Tn ROO
41 11 Cn~,'!TINUF

T2=TMAX-9*(TMAX-TGRENS)/10
TAN=A8S(D-f)NUL)/ARSIT1-TGRfNS)
4'2n CO'\IT I NUF.
IFI6BSID).lT.1.0E-03) GOTO 500
Tl=T1-!)/Tt\l'J
r,nTO 800
c;(}n COf\,ITINUE
f)FFL2='
':'00 CONTH1UE
IFIINOFXA.GT.O) GOTO 700
T?OLD=T?
"ItHT1=vAAT
T2=T'-1A x-II * fTMAX-TGRE'IS) Ill'.
GO TO 7S0
70n COl\;TINUf
IFIABS(MAAT).LT.5.0E-03.0R.ABS(MAATl-MAAT).LT.1.0F-04) GOT0950
TAN=(MAATI-MAAT)/(T20LD-T2)
T2'"'LI)=T2
M~AT1=MAAT

T?=T2-!,AAAT ITA~

7Sf) CQr,!TpJUE
TI\J!"' EXA=!f\mF XA+ 1
GrHO ClOO
Ron CO"JTpIUE
Tf\Jn f X=1NnE x + 1
gO n CO~JT P,JUF:
I~(AANT.GT.9.0) GOTO 950
Ce.LL oERU"J
ClC; (1 CaNT PillE
PPTPLT Y(Tl,T2,AANT)
TIMER FINTTM=3.0E-01,~ELT=1.0E-04,PRf)EL=4.0E-03,OUTI)EL=4.0E-03

ME THaI) SP1P
EI-H")
ST0P

)UTPUT VaPTIIRLJ: SEQUENCE
~D1 R~Ml YMA)( MAAT TAU3 TAU2 TAUl C1 C2 TAUD
:5 C7 eS2 C3 C6 CS1 C4 U ZZOOOI ZZOOn2
7Z0003 ZZOO04 770005 Y 7Z0014 TGRENS YMAX TMAX REM n
<EMl Yt~A 'J( 0 'IAAT AMH 770015 T1 T2 DNUL T1



lc3ge II

RELFASE 2.1') UPDlITE f)A TF = 7qn43 14/29/33

SLJE3ROUT I fI.'E IJP~!l TF
cniAMOI\J 7Z9901 (5) ,IZ9 901.ZZ9902.IZ9902.7Z9903.IZ9903.ZZ9991 (541
C0'1MO~J TTMF
1.~ELT ,DELMIN.FINTIM.PRDEL .OUTDEL.ZZ0002.ZZ0003.ZZ0004.Z700nS
1.770001.770016.770017.ZZ0018.ZZ0007.ZZ0009.ZZ0011.7Z0013.T~U1

1. K .KR .INDEX .T1 .T2 .INOEXA.DEEL2 .REM .REMI
1.YMOX .~AAT .TAU2 .TAU3 .TAUD ,TAUT ,C7 ,C5 ,C6
1.r,Sl .r,S2 ,Cl .C2 ,C3. ,C4 .U ,y ,770014
1 ,T Co R Er-,J S , PI fl X , 0 , AANT , 7ZOO 11:; , f) "IUI • TAN • T20 Lf) ,MAA T1
C0YMO~ Z79992(7945) .NALARM,IZ9993.ZZ9994(417).KEFP,ZZ9995C4A9)

f.TZOOOO.7Z9996(824),IZ9997.IZ9998.ZZ9999( 113)
PF tIL K

1,K.) .MAAT .MAATl
INT[(jEP RE'·'

I • "EEL2 ,RFMl
G0 TOC3999S,39996,39997.3999R),IZOOOO

r: SYSTf~1 SEGMFNT OF Monn ..
1999S C0tlT I ~JUE

I7y99)= 56
179997= h

17499R= C;I:;

(Wfl[') (S.39990) (Z79999<IZ9999) dZ9999=l, 113)
)9990 FOR~4AT(lPA4)

179901= 260019
179902= 550027
IZ(j9()]= 113
r-.n TO 39qq9

r, Jl'IITU!. SfGMPH OF MOOEL
10996 COrH I ~UE

RF'''=O
~F~q=()

Y"AX=O.O
r~AAT=O

T~U3=0.04*TAU1

T~lJ2=f') .2 iql\IJl
TAlJ I =10 • 0 it TAU 3
CI=TAUT*TAlll*TAU2*T~U3

C?=TAUT * (TlIU1 *TAU2+TAUl *TAU3+TAU2*TAU3)
TflUO=TAU?
r,S=TAUJ*TAlln
C7=K*o<P
c<:;2 =C7 itC5
c~=TAI J1* (T AlII +TAU2 +TAU)) +C 52
C~=TAUI+TAlIO
cc;1=C7*CA
C4=TAUI+CSI
(~() TO 19Q99

C DYNnMIC SEGMFNT OF M00EL



18 1a3e I~
i>: .[ t. c;~ 2.0 UPDATE r)ATE = 79043 14/29/33

c
,~

'.,

30n

??O

100

19997 CO"H I 'JUE
U=STEP(0.0)-2*STEP(T1)+2*STEP(T2)
Z7 1)001=U/C1-C2/C1*ZZ0002-C3/C1*ZZ0003-C4/C1*ZZ0004-C7/C1*Z70005
Z70002 =I"lTGPL (ZZ0007 ,ZZOOOI )
770003 =I"lTGRL (ZZ0009 ,ZZ0002 )
770004 =INTGQL (ZZOOll ,ZZ0001 )
170005 =INTGPL (ZZ0013 ,Z70004 )
Y=C~2*ZZ0003+C~1*ZZ0004+C7*ZZ0005

IF(KEEP.NF.1)GOTO 300
IFCnEEL2.F.Q.1)GOTO 220
IF(INJEX.GT.1)r,OTO 200
IFCABS(Y-1.0).LT.1.0E-02.AND.REM.NE.1)Tr,PENS=TIME
IF(Y.LT.YMAX)GOTO 100
yr4f\ '1.= Y
TMAX=TIME
(;() fO 300
COr'IT I \JUE
nn~=1

GnTO 300
CONTI"lUE
IFCY.Gf.YMAX.AND.RE~1.NE.1)GOTO 210
D=n1Ax-1.0
Rn.,l =1
(;rHO 220
COrn I "JUE
y.t:A x= y
f.)=YMAx-l.()
C(1'.)T I 'iU E
IF(TI"'1t.I.T.TGPFNS.OR.TIMF.GT.TMAX)GOTO 100
IF ((Y-l.(\) .GT.O.O)GOTO 300
MftAT=....,AAT+(Y-l.0)**2
Cn,H l'JUE
AANT=INDFX·IN~FXA

Z7001,=Z70002
770017=Z70003
77001~=Z7001)4

G(') TO 39099
C TfRMI~AL SEGMENT OF MODEL
1099;; (()rlT T'fUf

IF(nEEL2.EQ.l)GOTO 600
IF(I~)fX.GF.4)GOTO 420
IFCIN)EX.FO.3)GOTO 410
IF(I N1EX.FO.2)GOTO 400
Tl =TG~FNc
T?=T~AX-(T~ftX-TGRENS)/?

(onTO ~OO

(()'H I tl.JUE
1)1\1 1.11.=)



la~e IB
RFLFlISE 2.() UPDATE r'lATE = 79043 14/29/31

Tl=TGP~NS-l.0E-0?

GnTO ROO
410 COi,JT P.JUE

T?=TMAX-O*(TMAX-TGR~NS)/IO

T~N=AgS(O-ONUL)/ABS(TI-TGRENS)

420 emIT I "JUE
IF(ABS(D).LT.l.0E-03)GOTO 500
T 1=T1- D1 TA~,!

r.,r)TO ~OO

riO I) CO,HI"JUE
[)EEL2= 1

hon C()\JTJ~JLJE

IF(IN~EX~.GT.O)GOTO 700
T20L[)::T?
MAATl::MAAT
T?=TMAX-]1*(T~AX-TGPfNS)/12

GO TO 7r::.0
70 () rO!\IT P.lUE

IF(~8S(MAAT).LT.5.0E-03.0R.ARS(MAATI-MAAT).LT.1.0F-04)GOTa050
TAN=(~AATI-MAAT)/(T20LD-T2)

T?OLD=T2
MflAT!=MAAT
T?=T2-"'lAAT /TAI\J

7sn CO~JT I ~JUE

I~mEXA=HJDFXA+]

GOTO 900
PI)(' CWiTI'lUE

II\JDEX=INnEX+}
91)n CntHI'lUE

IF(AANT.GT.9.0)GOTO 950
r"LL PERlIN

oC)O CO~'H I 'JlJE
1909Q cn;JT J \jUE

RFTUR\I
P!~
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----------------------------------------------+

------------------------------------------------+

---------------------------------------------+
--------------------------------------------+
-------------------------------------------+

---------------------------------------+

T1 T2 a 0\', T
0.0 0.0 1.0000•• 00
0.0 0.0 I.OOOOF .00
0.0 0.0 1.0000F .00
0.0 0.0 I. OOOOF '00
0.0 0.0 ) .OOOOE·OO
0.0 0.0 I.OOOOE·OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE .00
0.0 0.0 I. 0000t': +00
0.0 0.0 1.0000'+00
0.0 0.0 1.0000r,·00
0.0 0.0 1.OOOOe+00
0.0 0.0 1.0000E+00
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 1. OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE,+OO
0.0 0.0 I. OOOOE +00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 1.0000t+00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 1.0000F+00
0.0 0.0 I. oooor, .00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I. OOOOE +00
0.0 0.0 l.OOOOE+OO
0.0 0.0 1. OOOOE '00
0.0 0.0 l.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I. OOOOF .00
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 1. OOOOF+OO
0.0 0.0 1.0000E+00
0.0 0.0 I.OOOOE'+OO
0.0 0.0 1.0000F·00
0.0 0.0 1.0000F+00
0.0 0.0 1.0000f+00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 1.000HE.00
0.0 0.0 1.0000"00
0.0 0.0 I.OOOOE·OO
0.0 0.0 1.0000,-00
0.0 0.0 I.OOOOE +00
0.0 0.0 I.OOOOE-OO
0.0 0.0 1.0000F+00
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE·OO
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I. 0000t' +00
0.0 0.0 1.0000,+00
0.0 0.0 1.0000E-00
0.0 0.0 I.OOOOE -00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 1.0000,+00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 1.0000,+00
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 I.OOOOE+OO
0.0 0.0 1.0000'+00
0.0 0.0 1.0000,+00
0.0 0.0 I.OOOOF+OO
0.0 0.0 I.OOOOE·OO

T xlpu~ddld

",o\q"lUM
1.790:;0F+00

r

VE lJ 5US TIMFy

--------------------------------------+

-------------------------------------+
-------------------------------------+
-------------------------------------+
-------------------------------------+
--------------------------------------+
--------------------------------------+

-------------------------------------+
-------------------------------------+
-------------------------------------+

-------------------------------------+
-------------------------------------+

--------------------------------------+
--------------------------------------+
-------------------------------------+
-------------------------------------+

--------------------------------------+

--------------------------------------+

------------------------------------------+
-----------------------------------------+
----------------------------------------+
----------------------------------------+
---------------------------------------+

'.-TNI ~ljM

0.0
y

0.0
h.77~,r-03

2.f-20',.-r,c
S.f,Qn;:"I:-1l2
9.74h'-,F-02
1.4h4,4[-01
2.0;><;h lO -01
2."43f-,'-01
3.305",-01
3.Cl9Cl?>-01
4.71?7F-r.)
5.41<;1i:::-01
6.1<;";><-01
6.~h70F-01

7.<;"'-',>F-ol
A.??<;"F-OI
A. '1<;07!: -0 I
9.4<;"<;>-01
1.0012"00
1.05;>lo·Oil
I.OQp.1r.(l~

1.130"f·{H,
1.17"i4,.On
1.?1)7n~.(lO

1.211?"'ilO
I.;.><;"o".no
1.;>"1If·00
1.?~ll··no

1.?Q0l~F .Of!
1.?C)4f':)F""+(lO
1.;>04,,-.+no
1.?Ql?i:"+nn
1.?n4Q'+O')
1.?7L\~~·+r)n

1 • ?f..4. /.d"-. nn
1.?'"lnr+oo
1.'>l"O',OU
1.?lQ7F.OO
1.;>n?I,. +00
1.1 r~4l<~ +l)(l
I • 1,,-- IF + 0 0

1.1'~7I-..F.n(~

I. I ?O;>F +M'

1.11\;>F+I111
l.oo'7L'+00
1.I11',QF+OO
1.nL,1f)c-+nn
1.04"-1 L'+OO
1.r'l1;.J?~·+no

l.f'l}qc,;: +nf)
1.0()·lol:.+OO

'1.Q77,<,-01
9.41''11 .. -01
9."11 0 '-01
Q.74 h4tC-()1
4.<9''''-i'1
4.ho,11~-nl

9. (,?14.;.--n 1
0.hn41f-01
4.<;94 Q '-I\]

Q. <;040:;': -0 I
0.(,0?1'-01
9.hI74'--1\1
9.",'1>1'-01
9."h50[-01
".hCl7f-F-nl
9.7));,>0-nl
9.77]1'-01
9.QI?40-01
9.A5"""-01
'I. AQ7"F-0 I
'1.9407F-OI
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