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SA~1ENVATTI NG

In dit afstudeerverslag worden een aantal methoden bekeken

waarmee een snel regelalgoritme, bestemd voor tijdoptimale

regeling van een loopkraanrnodel, kan worden verkregen.

Succesvol blijkt hierbij de methode waarbij de korrekties op

de schakeltijden worden afgeleid uit de gemeten storing en

waarbij gebruik gemaakt wordt van de voorkennis van het systeem

en de fasebanen (a priori kennis).

Uitgangspunt bij het afstudeerwerk was een in de literatuur

beschreven zgn. "voorspellende methode" die zodanig werd

aangepast dat hiermee een stabiele regeling mogelijk werd

gemaakt, hetgeen ook is gebleken uit de uitvoerige metingen

waarvan in dit verslag een gedeelte is opgenomen.

Tevens worden in dit verslag de mogelijkheden en eventuele

voor- of nadelen bekeken van een in de literatuur beschreven

suboptimale methode.

SUMMARY

In this report some methods are considered which can lead to

a fast algoritm for time optimal control of a travelling crane

model.

It turned out to be successful to use the a priori knowledge

of the system and the fase trajectories and to derive the

corrections of the switching times from the measured disturbances.

In this research project the so-called "prediction method",

described in literature, served as the starting point. This

method was modified in such a way that a stable control can

be achieved. This result is confirmed by the measurements made

on a hybrid simulation.

Furthermore the possibilities are studied of suboptimal control

method that is described in literature.
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1 INLEIDING

In het afstudeerverslag van Hezemans/Hoefnagel [1] wordt een

methode besproken waarmee een tijdoptimaal stuurpatroon kan

worden berekend voor het in de vakgroep ER aanwezige schaal

model van een loopkraan. Een nadeel van deze methode is echter

dat.hetalgoritme een te grote rekentijd vergt, waardoor prak

tische toepasbaarheid in een regelkring, werkend volgens het

sampled-data-feedback-control principe, onmogelijk is.

In het hiernavolgende zal eerst een beknopte beschrijving

worden gegeven van de tijdoptimale regeling. Daarna zal vooral

aandacht worden geschonken aan methoden waarmee de rekentijd

van het algoritme kan worden gereduceerd.

Verder zijn in hoofdstuk 5 een serie meetresultaten opgenomen

die werden verkregen door simulatie van de loopkraan op een

ana loge rekenmachine (EAI 680) die gekoppeld was aan een

procescomputer (PDP 11/60).
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2 DE LOOPKRAAN

2.1 De bewegingsvergelijking

Figuur 2.1 geeft een schematische voorstelling van de loop

kraan.

figuur 2.1

Hierin zijn:

f k : kracht uitgeoefend op loopkat d.m.v. een elektromotor.

f : windkracht
w

81,82 : spankracht in hijskoord t.g.v. zwaartekracht resp.

windkracht

mk : massa van de loopkat

m~: massa van de last

8: (positieve) hoek van hijskoord t.o.v. een normaal

xe : eindpunt (oorsprong)

x : beginpunto
~: positie van de loopkat t.o.v. het eindpunt

x~,z~: x-z coordinaten van de last

g: versnelling t.g.v. de zwaartekracht

R: lengte van het hijskoord
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Daar op het systeem een windkracht zou kunnen inwerken wordt

bij het afleiden van de bewegingsvergelijking naast de gravitatie

kracht m£g 66k de windkracht f w in beschouwing genomen.

Voor de coordinaten van de last gelden de volgende relaties

(zie fig.2.1):

X£ = -R sin 8 + xk

z£ = -R cos 8

Voor het krachtenevenwicht op de last geldt:

m£z£ = (81 +8 2 ) cos 8 m£g

m£x£ = (81 +8 2 ) sin 8 + f w

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.7)

X£/Z£ en (8 1+8 2 ) elimineren. Differentieer daartoe verge (2.1)

en (2.2) tweemaal naar de tijd en substitueer het resultaat in

verge (2.3) en (2.4). Dit geeft

m£R(~ sin 8 + G2
cos 8) = (81 +8 2 ) cos 8 - m£g (2.5)

m£R(e
2

sin 8 - 8 cos 8) + m£xk = (8 1+8 2 ) sin 8 + f w (2.6)

uit verge (2.5) en (2.6) (8 1+8 2 ) elimineren

x
k

f w8 = R cos 8 - cos 8 - ~ sin 8
m£R R

/.ls 8 « 1 geldt:

sin 8 ~ 8

cos 8 ~ 1

zodat verge (2.7) overgaat in

xk f
~ ~ 8

w= - -
R R m£R

(2.8)

De bewegingsvergelijking van de loopkraan zonder de invloed van

windkracht kan nu eenvoudig worden verkregen door in vgl. (2.8)

f w = 0 te stellen, waardoor we krijgen

o = ~ 8
R

(2.9)
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~.2 De genormeerde bewegingsvergelijking

Wanneer we als toestandsgrootheden kiezen

Xl = xk
= .

x 2 xk
x 3 = e.
x 4 = e

dan kunnen we met verge (2.9) de toestandsvergelijkingen

schrijven als

0 1 0 0

0 0 0 0
met matrix A = 0 0 0 1

0 0 _!I 0R

0

en matrix B
1=
0
1
R

(2.10)

(2.11)

In lit. [1] wordt aangetoond dat het zekere voordelen heeft om

als ingrijpmogelijkheid de versnelling van de loopkat te kiezen.

Een van de voordelen is dat geen rekening behoeft te worden

gehouden met de wrijvingskracht van de loopkat. We kiezen dan
xk

als stuurgrootheid Ix, I. Verge (2.11) kan dan geschreven
worden als K max

x = (2.12)

met matrix B' =

o

/xk maxi

o

IXk maxi
R

matrix A blijft ongewijzigd.
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Om de systeemvergelijkingen zodanig te vereenvoudigen en te

veralgemeniseren dat ze onafhankelijk worden van de systeem

parameters normeren we verga (2.12) zodanig dat we krijgen

dy
aT = ex. + Du

met matrix e =

en matrix D =

Dit kan met behulp van een transformatiematrix L en een

constante n waarbij geldt

y = L-1 x

T = nt
xku = -Ixk maxi

(2.14)

er geldt

e 1= -n
en

dat

L-1 AL

D = 1 L- 1 B'
n

De transformatiematrix L is dan

R
0 0 0-g
=-

0 \/B 0 0
L = \xk maxi x g (2.15)1

0 0 - 0g

0 0 0 1
-r=-

Vl~

De inverse van matrix L wordt
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~ 0 0 0
R

-1 1 0 vf 0 0
L = -!X

k max r x
(2.16)

0 0 g 0

0 0 0 yR:g

De factor n luidt:

n =V~

Zodoende kunnen de toestandsvergelijkingen dan geschreven

worden als

(2.17)

Y1 = Y2
Y2 = u (2.18)
}r3 = Y4

Y4 = -Y + u3
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3 TIJDOPTIMALE REGELING MET 4 TIJDEN

3.1 De "bang-bang" stuurfunctie

De bedoeling is dat de kraan uitgaande van een gegeven start

positie y tijdoptimaal naar het eindpunt y wordt gestuurd eno e
weI zodanig dat, in het eindpunt gearriveerd, het systeem zich

in rust bevindt. Rierbij wordt aan de toestandsgrootheden een

zekere tolerantie toegestaan waarvoor naar hoofdstuk 5 wordt

verwezen.

Ret probleem komt neer op het minimaliseren van de kosten

functionaal

t f
I = J F(y,~)dt met F(y,~) = 1 '(3.1)

0

m.a.w. bepaal t f zodanig dat I minimaal wordt.

In lit. [1] en [4] wordt aangetoond dat het loopkraanmodel vol

doet aan de voorwaarden voor regelbaarheid. Riervan uitgaande en

vooropgesteld dat men de beschikking heeft over een begrensde

skalaire stuurfunctie (Iu(t) lSI) kan worden bewezen dat voor

het minimaliseren van de kostenfunctionaal en dus het vinden van

een tijdoptimale sturing de stuurfunctie u een stuksgewijze

constante functie moet zijn: een zgn. "bang-bang" functie. Voor

deze functie geldt:

u = - sign(ep)

waarbij ep = 0 het schakelvlak voorstelt.

(3.2)

Men kan afleiden (zie lit. [1]) dat voor bijvoorbeeld een harmo

nische slinger de schakelkromme wordt gegeven door

ep = sign(Y4) {ytY3 + (2k+l) sign(Y4))2 + y 4 2' - I} = 0 (3.3)

k = 0,1,2, ....

met Y3 = hoek

Y4 = hoeksnelheid
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De kromme staat afgebeeld in figuur 3.1 (stippellijn) en is

opgebouwd uit halve cirkels.

fasevlak

--- ......,. ;,;.
" ,, .J"

\' I
\1'

3.1

boven de kromme geldt u = -sign(¢) = -1

beneden de kromme geldt u = -sign(¢) = +1

Ret aantal schakelintervallen van de stuurfunctie voor een

systeem met complexe eigenwaarden is afhankelijk van de begin

positie in het fasevlak (Y3-Y4 vlak) , doch is in ieder geval

groter of gelijk aan de orde van het systeem. AIleen in geval

men in het fasevlak precies op de schakelkromme zit kan dit

aantal kleiner zijn. Ter illustratie wordt verwezen naar figuur

3.1 waar voor een 2e orde systeem (harmonische slinger) het

aantal schakelintervallen is getekend uitgaand van een begin

positie A (resp.: u = -1, u = +1) en B (resp.: u = -1, u = +1,

u = -1).~innen het gestippelde gebied slechts 2 tchakelinter

vallen .)

Ret loopkraanmodel is een 4e orde systeem en dus zal men af

hankelijk van de startpositie 4 of meer schakelintervallen

nodig hebben. We zullen ons in het hiernavolgende voorlopig

beperken tot die startposities waarbij in maximaal 4 schakel

intervallen tijdoptimaal naar het eindpunt kan worden gestuurd.
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3.2 De voorspellende methode

Ret probleem is dus het bepalen van de 4 schakeltijden waarmee

de loopkraan tijdoptimaal naar de oorsprong (eindpunt) kan

worden gestuurd. Een methode waarmee dit kan worden bereikt is

de zgn. "voorspellende methode", zoals beschreven in het afstu

deerverslag van Hezemans/Hoefnagel [1].

genomen waarin de

vervat, te weten:

Y3 = Y4

Y4 = -y + u3

Bij de in 3.2.1 genoemde voorspellende methode wordt gewerkt

met een zgn. "snel model".

Dit snelle model is een simulatie (in de rekenapparatuur) van

het loopkraanmodel, waarbij het 4e orde proces van de loopkraan

in deelsystemen van lagere orde is opgedeeld.
eAls deelsysteem met de laagste orde wordt het 2 orde systeem

complexe eigenwaarden van het systeem zijn

(3.4)

(3.5)

+ sign(cjJ) .Y30) +
R

1

Men kan nu op geheel analytische wijze de 2 tijden T1 en T2
berekenen waarmee dit subsysteem vanuit Y30'Y40 naar de oorsprong

kan worden gestuurd en wei met behulp van de volgende relaties:

(
R124- 1)T1 = arccos 1 -

TZ = Sign(¢,.sign(Y40)·arccos(1

2

+ arccos \ 1 + :: 4- 1 J
met

R1 =\/{Y30 + sign(cjJ)}2 + Y40
2

'

en R 2 - 1
1

4 = Y3 koordinaat van het omschakelpunt.
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Er zij hierbij opgemerkt dat door de normering de hoek van de

cirkelbaan in het Y3-Y4 vlak overeenkomt met de tijdsduur Ti
yan de overeenkomstige schakeltijden.

eVervolgens wordt gekeken of met behulp van T1 en T2 het 3 orde

systeem naar de oorsprong kan worden gestuurd, d.w.z. men

voorspelt wat de waarde van Y2 (=Y2v) zal zijn indien met T1 en

T2 wordt gestuurd. Y2v bepaalt dan het teken van een stuurfunctie

u l = -sign(y2v ) die binnen het snelle model het 3e orde systeem

gedurende een tijdje 6t1 stuurt, waarnaeen nieuwe T1 en T2 worden

bepaald. Bovenstaande wordt in een iteratief proces herhaald

totdat in het snelle model het 3e orde systeem zich in de oorsprong

bevindt.

Vervolgens wordt deze procedure op geheel ana loge wijze herhaald

in een 2e iteratief proces, waarbij met de stuurfunctie

u 2 = -sign(Y1V) wordt gestuurd. Als voorbeeld client de op deze
ewijze verkregen fasebaan van het 3 orde systeem (fig.3.2):

Y2 = u

Y3 = Y4

Y = -Y3 + u4

figuur 3.2

Met de 4 aldus iteratief bepaalde schakeltijden kan na trans

formatie in het tijddomein de loopkraan van beginpositie naar
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eindpositie worden gestuurd, waarbij dient te worden opgemerkt

dat dit aIleen wordt bereikt indien op het systeem geen storingen

inwerken.

3.3 De regeling

Met de in 3.2.2. beschreven iteratieve "voorspellende methode"

zijn we in staat de stuurfunctie te berekenen uitgaande van

beginvoorwaarden die aan het snelle model worden toegevoegd.

Werken er nu storingen op het systeem in dan zal de stuurfunctie

zodanig moeten worden aangepast dat het systeem uitgaande van de

nieuwe, gestoorde, situatie tijdoptimaal naar de oorsprong wordt

gestuurd. Om dit te bereiken zal men het snelle model moeten

inbouwen in een regeling waarbij gewerkt wordt volgens het

principe van de sampled-data-feedback-control (zie fig.3.3).

Aan het begin van ieder sample-interval -in tijdsduur overeen

komend met de rekentijd- worden de toestandsgrootheden van het

proces bemonsterd. Deze samples worden als beginvoorwaarde aan

het snelle model toegevoerd. In het eerstvolgende sample-interval

wordt de loopkraan dan gestuurd op basis van de in het snelle

model berekende vier schakeltijden.

proces

(loopkraan)

"snelle

model"

figuur 3.3

3.4 De maximale rekentijd

Om het systeem stabiel te kunnen regelen zal de sample-frequentie

f s voldoende hoog moeten zijn ten opzichte van de hoogstvoorkomende

eigenfrequentie f van het systeem. Experimenteel is gebleken date
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hierbij een faktor 10 als globale vuistregel kan worden aan

gehouden. Bij de kortste hijslengte van het schaalmodel, te

weten 0,75 m, is deze eigenfrequentie

~

f - 1 \/9,8 = 0,57 Hz
e - 2TI 0,75

hieruit voIgt voor de sample-frequentie

f > 10 f = 5,7 Hzs e

dat wil zeggen dat de sample tijd Ts < 0.17 s. Met andere

woorden: aIleen die regelalgoritmen zijn bruikbaar die globaal

gesproken een rekentijd hebben kleiner dan 170 ms.

3.5 Vermindering van de rekentijd

De regelalgoritme zoals beschreven in het verslag Hezemans/

Hoefnagel [1] gaf bij een stapgrootte van 0.01 in het iteratieve

proces voldoende nauwkeurige resultaten, doch de rekentijd van

dit algoritme bleek echter veel te groot. Van de FORTRAN versie

van dit algoritme, gedraaid op een PDP 11/60 procescomputer in

het rekencentrum van de T.H.E., lag de rekentijd namelijk tussen

~14 .en ~32 minuten hetgeen, gezien de maximale rekentijd uit

par. 3.4, betekende dat dit programma praktisch niet toepasbaar

was. Er is daarom gezocht naar mogelijkheden de rekentijd van

het algoritme te verbeteren. In het hiernavolgende worden enkele

mogelijkheden bekeken waarmee de rekentijd kan worden verbeterd.

Bij deze methode wordt de berekening in grote stappen (bijv.

0,3) doorlopen en eerst in de buurt van de nuldoorgangen van Y2v

of Y1v voIgt een verfijning met behulp van ~nterval-halvering

t5 ] •

Bijvoorbeeld eerst een grote stap in richting A (zie fig. 3.4).

Vervolgens grote stappen in richting B tot voorbij het punt

waarbij Y2v van teken verandert, waarna dit punt nauwkeuriger

wordt bepaald met behulp van interval-halvering. Dezelfde

verfijning wordt ook toegepast bij het punt waarbij Ylv van
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teken wisselt (punt P in fig. 3.4).

: :J Y3, ,. B

f '
I J.

.( I
, I

/" ,"4

".f' ~o{6 t = 0.3,
'"'",,~ figuur 3.4

Met behulp van de hierboven beschreven methode bleek het reeds

mogelijk de rekentijd van 14 a 32 minuten terug te brengen tot

4 a 9 seconden. Een opmerkelijke tijdwinst, waarbij praktische

toepasbaarheid echter nog is uitgesloten.

3.5.3 Combinatie van 2 iteratieve methoden

Hierbij wordt op dezelfde wijze te werk gegaan als beschreven in

par. 3.5.2 met dit verschil echter dat het bepalen van de nul

doorgangen geschiedt met behulp van een corr~inatie van twee

iteratieve methoden [5] te weten:

a) "Regula Falsi" methode

b) "Secant (koorde)" methode

ad. a) Als xa<xb en F(xa)<O<F(xb ) of omgekeerd dan is Xc

een benadering van het nulpunt van F(x) (zie ook

fig. 3.5)

X = X
c a

Xb - xa
- F(xa ) F(x) F( )b - x a

Als F(Xc)<O<F(xb ) of omgekeerd dan:

(3.6)
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x : = xa c
xb : = x

b
anders

= x
a

= x c

figuur 3.5

ad b) Als men 2 benaderingen x en x 1 voor een nulpunt
n n-

van F(x) heeft dan kan men als volgende benadering

nemen (zie fig. 3.6):

(3.7)
x x 1n - n-

xn +1 = x n - F(Xn ) F(x ) - F(x 1)
n n-

xn-1

y=F(x)

figuur 3.6

De convergentie is hierbij ~3 maal sneller dan bij

interval-halvering.
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Wil men het aantal iteraties beperken dan zal bij de laatste

methode (b) x in de buurt van de nuldoorgano van F(x) moe tenn J

liggen. Om dit te bereiken wordt eerst eenmaal de "Regula

Falsi" methode toegepast. Hierna volgt in een successief

substitutieproces de koorde methode totdat de gewenste nauw

keurigheid is bereikt.

Met deze gecombineerde methode bleek het mogelijk een rekentijd

te halen van 2,5 as,S s, hetgeen een verbetering is ten opzichte

van de methode met interval-halvering. Oak hier geldt echter dat

de methode niet zonder meer praktisch toepasbaar is.

In hoofdstuk 4 zal een methode worden besproken waarbij praktische

toepasbaarheid wel mogelijk blijkt te zijn.
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4 TIJDOPTIMALE REGELING MET 3 TIJDEN

4.1 Inleiding

Zoals we in voorgaand hoofdstuk hebben gezien blijven de

rekentijden van de regelalgoritme ongeveer een factor 25 te

groot om in aanmerking te komen voor praktisch gebruik. We

zullen daarom naar andere methoden moeten zoeken om deze

rekentijd te kunnen terugdringen. Een mogelijke oplossing biedt

de hierna te bespreken methode, waarbij nog slechts 3 tijden

worden berekend.

4.2 Sturing als functie van 3 tijden

In plaats van, zoals tot nu toe gebeurde, 4 tijden te berekenen

kan men overgaan tot het berekenen van slechts 3 tijden. Dit

betekent dat men hierdoor in de voorspellende (snelle) methode

maar 1 iteratief proces nodig heeft. Het behulp van deze drie

tijden (T1 , T2 , T3 ) kan men de voorspelde waarde van Yl (=Y1v )

bepalen aan de hand waarvan we de stuurfunctie u 2 = -sign(y1V )

berekenen. In plaats van hierna over te gaan op het 2e iteratieve

proces in de voorspellende methode wordt het loopkraanmodel nu

gedurende het sample-interval T met bovengenoemde stuurfuncties
u 2 gestuurd. Het feit dat 1 iteratief proces wegvalt betekent

dat op deze wijze de rekentijd globaal met ruim een factor 2

kan worden verlaagd. Aangezien we met de rekentijd nu nag niet

beneden de maximaal gestelde grens komen, is gezocht naar

methoden om de berekeningstijd van de 3 tijden te verlagen.

In par. 4.3 en 4.4 worden 2 methoden besproken waarmee een

snellere berekening van de 3 tijden mogelijk bleek te zijn.

4.3 Methode, gebruik makend van de laatst berekende tijd

Indien het sample-interval, waarvan de loopkraan met de stuur

functie u wordt gestuurd, niet te groot is mag men aannemen dat

de 3 nieuw te berekenen tijden in dezelfde orde van grootte

zullen liggen als de 3 eerder berekende tijden. Hiervan uitgaande

kan men dan als eerste orde benadering voor de tijd T3 de in het

vorige sample-interval berekende T3 nemen (zie fig. 4.1).
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Hierdoor verdwijnt ook het 2e iteratieve proces uit de voor

spellende methode. T1 en T2 worden op dezelfde wijze als voorheen

op geheel analytische wijze berekend. De exacte nuldoorgang voor

Y2v kan nu worden berekend met behulp van een successief substi

tutieproces waarbij zeer goed gebruik kan worden gemaakt van de

zgn. "Simplified Newton" methode (lit. [5]).

Op deze wijze bleek de berekeningstijd van de 3 schakeltijden te

kunnen worden teruggebracht tot ~175 ms.

4.4 Methode, gebruik makend van a priori kennis

De snelste methode waarmee de drie tijden konden worden berekend

bleek de methode te zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van zgn.

"a priori" kennis. Hierbij wordt er van uit gegaan dat de

toestandsgrootheden van het systeem gedurende het sample

innerval Ts slechts weinig veranderen en de parameters van het

systeem ongewijzigd blijven. In lit. [1] wordt een methode

beschreven waarbij van a priori kennis gebruik gemaakt wordt.

Bij deze methode gaat men uit van een pakket referentiebanen.

De nadelen waren vooral gebaseerd op het feit dat een groot

aantal van deze referentiebanen ter beschikking moest staan en
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men niet in staat was door middel van een iteratieve berekening

voldoende nauwkeurige resultaten te behalen. In 4.4.2 wordt een

methode besproken die aan bovengenoemde bezwaren tegemoet komt.

4.4.2 ~~~Q2S~L_g~e~~~~_~~~~~S_~~~_S~_~22~~E~1S~_~!~!j~!~g

E2~S_S~_22E~EE2~g

We beschouwen de 3-dimensionale faseruimte Y2-Y3-Y4 en daarbij

gegeven de drie tijden T1 , T2 en T3 waarmee de loopkraan vanuit

een bepaalde startpositie tijdoptimaal naar de oorsprong van de

faseruimte kan worden gestuurd. Door een variatie in de start

positie aan te brengen doch de 3 tijden ongewijzigd te laten

zullen de voorspelde waarden van Y2(T1 ,T2 ,T3 ), Y3(T 1 ,T2 ,T3 ) en

Y4(T1 ,T 2 ,T3 ) van de oorsprong afwijken. Deze afwijking is een

maat voor de te bepalen correctie die op de 3 tijden moet worden

aangebracht (zie ook fig. 4.2).

A = oorspronkeli jke
startpositie

B =gestoorde startpositie figuur 4.2

Gegeven de startpositie en de 3 tijden T
1

, T2 en T3 geldt voor

de voorspelde waarde van Y2' Y3 en Y4

Y2v = f
1

(T
1

,T
2

,T
3

) = 0

Y3v = f 2 (T1 ,T
2

,T
3

) = 0 (4 . 1 )

Y4v = f 3 (T
1

,T 2 ,T
3

) = 0
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Vergelijking 4.1 partieel differentieren naar de 3 tijden

Tl , T2 en T
3

geeft

b.y = -Mb. T
v

waarin:

(4.2)

(4.3)

(4.4)

af l af l af l
aT l aT 2 a~3· I· ·M = • •· ·· ·· •
~f3 af3 af

3
aT

l
aT2 aT3

en
b.~l

b. 'II = b.T2

b.T3

Uit verge (4.2) kan de vektor b.T worden opgelost met behulp

waarvan dan de 3 gecorrigeerde tijden kunnen worden bepaald.

Eerst zullen we de in par. 4.4.2 genoemde functies Y2v' Y3v en

Y4v als functie van de tijden Tl , T2 en T3 bepalen. We gaan

daartoe uit van de systeemvergelijkingen

Y2 = u

Y3 = Y4

Y4 = -Y3 + u

(4.5)

Als schakelpatroon kiezen we bijvoorbeeld de situatie zoals

aangegeven in figuur 4.3.

T3 T1

u3 u l+11----=----+- - - - - - - - - --r-.--------.j- - - - - - - - - - -

---...·t

u2
-1--- ------+-------+----- - -- -- - - ---- ---

'r2 figuur 4.3
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De Laplace getransformeerde van deze schakelfunctie is:

u 2u -ST3 2u -S(T2+T3 )
u(s) = --- e +- es s s (4 .6)

Met behulp van (4.6) en de Laplace-getransformeerde van verg.

(4.5) krijgt men na terugsubstitutie in het tijddomein de

volgende vergelijkingen:

(4.7)

Y40 sin(Tl +T2+T3 ) + (Y30-u)cos(Tl+T2+T3 ) +

2u COS(Tl+T2 ) - 2u cosTl + u (4.8)

Y4v(Tl,T2,T3) = Y40 cos(Tl+T2+T3 ) - (Y30- u )sin(Tl +T2+T3 ) +

-2u sin(Tl +T2 ) + 2u sinTl (4.9)

Y2v(Tl ,T2 ,T3 ) =

Y3v(Tl,T2,T3) =

Hierin zijn Y20' Y30 en Y40 beginvoorwaarden.

In verg. (4~6) tim (4.9) geldt dat u = sign(u3 ).

De vergelijkingen (4.7) tim (4.9) worden nu partieel naar de

3 tijden Tl , T2 en T3 gedifferentieerd hetgeen geeft:

-6y
4v

-6y2v

-6y
3v

met

= U6T 3 - U6T 2 + U6T l

= A(6Tl+6T2+6T3 )cosa - B(6T l +6T 2+6T3 )sina +

-2u(6Tl+6T2)sinS + 2u6T l sinTl

= -A(6Tl +6T 2+6T3 )sina - B(6Tl+6T2+6T3 )cosa +

-2u(6Tl+6T2 )cosS + 2U6TICOST I

8 = Tl +T 2
a = Tl +T2+T3
A = Y40
B = (Y30 -U)

Y30 en Y40 zijn de beginvoorwaarden in het Y3-Y 4
fasevlak.

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Uit bovenstaande voIgt voor de matrix H uit 4.2

mIl m21 m31

M = m12 m22 m32

m13 m23 m33
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waarin: mIl = u

m21 = -u

m31 = u

m12 = A cosa - B sina - 2u sinS + 2u sin Tl
m22 = A cosa - B sina - 2u sinS

m32 = A cosa - B sina

m13 = -A sina B cosa 2u cosS + 2u cos Tl
m23 = -A sina - B COsa - 2u cosS

m33 = -A sina - B cosa

Uit verge (4.2) kunnen nu 6T l , 6T2 en 6T
3

worden opgelost.

Door uit vergeIijking (4.2) 6T3 te elimineren verkrijgt men:

Kl1 6T1 + K126T2 = Cl

K21 6T l + K22 6T 2 = C2

met Kll = 2u cosS - 2u cos Tl
K12 = 2A sina + 2B cosa + 2u cosS

K21 = -(2u sinS - 2u sin Tl )

K22 = 2A cosa - 2B sina - 2u sinS

Cl = -{ (A sina + B cosa)dY2v/u + dY4v}
C2 = dy 3v - (A cosa - B sina) dY 2v/ u

(4.13)

Bovendien voIgt uit verge (4.10) dat

De nieuwe gecorrigeerde tijden zijn dan

(4.16)

= Tl + 6T l
= T2 + 6T2
= T3 + 6T 3
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Met behulp van deze nieuwe tijden wordt nagegaan of men vanuit

de gestoorde beginpositie voldoende nauwkeurig in de oorsprong

van de faseruimte komt. Is het resultaat niet nauwkeurig genoeg,

dan kan de gehele procedure herhaald worden totdat de gewenste

nauwkeurigheid is bereikt.

Zijn de waarden nauwkeurig genoeg, dan kan de voorspelde waarde

van Yl (=Y 1v ) worden berekend, waarmee dan weer de stuurfunctie

u = -sign(y1V ) kan worden bepaald. Om Y1v te bepalen gaan we

uit van

Yl = Y2

Y2 = u
(4.17)

Met behulp van de Laplace-getransformeerdevan (4.17) en met

(4.6) kunnen we uit (4.17) Y1v oplossen.

u 222
YIv(Tl,T2,T3) = 2 (T 1 -T 2 +T 3 ) + Y10 + Y20(Tl+T2+T3) +

+ U(T 3T2 + T
3

T1 - T2T
1

) (4.18)

Y10 en Y20 zijn de beginvoorwaarden in het Y1-Y2 fasevlak.

De rekentijd van deze methode bleek per iteratie slechts ~15 ms

te bedragen (op de PDP 11/60 in het rekencentrum van de T.H.E.).

Stel als voorbeeld de tijdoptimale fasebaan zoals gegeven in

fig. 4.4 (er wordt voorlopig geen storing verondersteld).

De procedure is nu als voIgt: uitgaande van bijv. het punt A

wordt gedurende T = 15 ms met stuurfunctie u ~ +1 gestuurd.
s

Daarna worden de drie tijden berekend waarbij slechts 1 iteratie

wordt toegestaan. (Uit de metingen bleek namelijk dat, ook in

het geval er storingen optreden, voldoende nauwkeurige correcties

voor de tijden konden worden berekend.)

Bij punt B zal de stuurfunctie van teken wisselen. Vanaf dit punt

zullen T1 en T2 constant blijven en zal T3 telkens met de stap

grootte Ts worden ingekort.

Bij punt C zal u weer van teken wisselen. Daar nu echter T3 = 0

doet zich een geheel nieuwe situatie voor. Er bleken nu



-26-

T = sample
s interval

figuur 4.4

I,,,
, I, ,
, I
I I
I I

I I
lTV

I I
I I

I I
/ I

I I
/ /

",/ /
'" /

/

'"'"'"""

c

I I, \, \, ,, ,
\
\ \
\ ,, ,
\~2,

\ ,,,,
" ,

"
"

= tijd gedurende weTh.e
niet wordt geregeld
doch uitsluitend
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convergentieproblemen te kunnen optreden bij het berekenen van

de nieuwe "exacte" tijden. Dit probleem kon worden ondervangen

door bij C en de daaropvolgende schakelpunten een beginschatting

(zie 4.4.5) te maken van de nieuwe tijden T1 , T2 en T3 .

Deze schatting wordt daarna met de reeds eerder beschreven

procedure nauwkeuriger berekend, waarbij in dit geval meer dan

1 iteratie wordt toegestaan. Er bleken 2 a 3 iteraties nodig om

in dit geval de tijden voldoende nauwkeurig te berekenen, hetgeen

betekent dat gedurende deze rekentijd (T
d

in fig.4.4) de loop

kraan niet wordt geregeld maar gestuurd.

4.4.5 ~~~-~~Q~~E~~g-~~~-~lL_!2-~~-~3

Zoals we in par. 4.4.4 hebben gezien, moet er bij C en de daarop

volgende schakelpunten een beginschatting worden gemaakt van de

tijden T1 , T2 en T
3

. We zullen de hierbij gevolgde procedure

schetsen aan de hand van een voorbeeld zoals weergegeven in

figuur 4.5.
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In punt P wordt geconstateerd dat T3 < 4.T
s

.

Vanuit P wordt nu in het snelle model over een afstand 4,2 . Ts
naar het punt Q geextrapoleerd. (De factor 4,2 is gekozen om te

voorkomen dat men te dicht in de buurt van punt C uitkomt,

waardoor geen convergentie naar de 3 beoogde tijden optreedt.)

Hierna wordt T3 gelijk aan T2 oud en voIgt een extrapolatie

over de tijd T3 naar het punt S. Wanneer nu de straal STR < 1

dan moet T3 worden verhoogd tot een waarde waarbij STR > 1.

Daarna worden op analytische wijze de tijden T2 en T1 berekend

met behulp van de formules (2.4) en (2.5).

Een iets andere situatie die ook kan voorkomen is aangegeven

in figuur 4.6.
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(4.19)

Wanneer nu STR ~ 1 moet T
3

, in tegenstelling tot de vorige

situatie, worden verkleind. De tijden T1 en T2 worden in deze

situatie berekend met de volgende formules:

( R2 - 1)
T1 = arccos 1 - 2 4

T2 = -sign(¢).sign(Y40)arccos (l+Sig~~t) .Y30) +
R 2 - 1

C+
2

)++ arccos 4 2n (4.20)
R

2
met

R2 = V{ Y30 +sign (¢ ) }2 + Y40
2 •

en
R 2 - 1

2
4 = Y3 - coordinaat van het omschakelpunt.
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Het berekenen van de 3 tijden op de in 4.4.3 beschreven manier

neemt een weliswaar kleine doch zekere tijd in beslag. Om te

voorkomen dat door deze rekentijd de drie tijden niet in over

eenstemming zouden zlJn met de fysische toestand van het

systeem moet er in het "snelle" simulatiemodel over het sample

interval T worden geextrapoleerd.s
Deze extrapolatie kan met behulp van de systeemvergelijkingen

op de volgende manier worden berekend

Yl : = Yl + Y2· Ts + u.Ts · Ts /2 (4.21)

Y2: = Y2 ± u 'r (4.22). s

Y3: = R3 COS(¢+Ts)+u (4.23)

Y4: = -R3sin(¢+Ts ) (4.24)

met

R3 =V(y 4 ·y 4 )
2- (Y3 -u)

en

¢ = sign(Y4) arccos((y3-u)/R3 ).

Om de berekeningstijd van (4.21) tim (4.24) te bekorten worden

de vergelijkingen benaderd door

Yl = sl + s2· Ts

Y2 = s2 + u.Ts
Y3 = s3 + s4· Ts

Y4 = s4 + (u-s 3 )

waarin sl tim s4 de bemonsteringswaarden van Yl tim Y4 zijn.

In fig. 4.7 wordt een overzicht gegeven van het flowdiagram van

het programma. In dit programma wordt uitgegaan van de start

positie Yo = (Yl0 '0,0,0). Als startwaarden voor de drie tijden

Tl , T2 en T3 werd gekozen voor resp. 0.3377, 0.7470 en 0.7470,

hetgeen de genormeerde tijden zijn die horen bij het punt in de

faseruimte dat wordt bereikt door gedurende een genormeerde tijd

t = 0.3 met stuurfunctie u = 1 te sturen. Dit betekent dat het
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fysische systeem moet worden gestuurd gedurende een real-time

interval t
1

= 0.3/19.8/R I waarin R = hijslengte.

Voor de verdere beschrijving van het flowdiagram wordt verwezen

naar figuur 4.7 (a+b) en de voorgaande paragrafen.
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5 METINGEN AAN DE METHODE MET 3 TIJDEN

5~1 Inleiding

De in hoofdstuk 4 besproken tijdoptimale methode werd op twee

manieren uitvoerig getest. Enerzijds door middel van een

simulatieprogramma op de PDP 11 en anderzijds op een hybride

machine opgesteld in het rekencentrum van de T.H.E. en bestaande

uit een analoge computer (E.A.I. 680) gekoppeld aan een PDP 11/60.

Het simulatieprogramma, waarin het proces geheel rekenkundig

wordt gesimuleerd, deed vooral dienst bij het ontwikkelen en

testen van de regelalgoritmen. Voor een beschrijving van de

simulatie van het proces op de analoge computer wordt verwezen

naar de appendices B en C.

5.2 Meetresultaten verkregen op de hybride machine

Uit de meetresultaten verkregen met de digitale simulatie was

gebleken dat de storingen die op het systeem inwerken niet veel

groter mochten worden dan de hierna aangegeven percentages, daar

anders de 3 tijden niet meer in 1 iteratie voldoende nauwkeurig

konden worden berekend. Bij de hierna beschouwde metingen werd

uitgegaan van een stoorkracht ter grootte van 8% van de Kracht

die op de loopkat werkt. Deze Kracht kan zowel in positieve als

negatieve richting van de x-as werken (zie appendix B). De af

wijkingen die deze Kracht veroorzaakt in de hoek en hoeksnelheid

bleken daarmee te kunnen oplopen tot ~16%.

Uit de meetresultaten is te zien dat storingen van deze omvang

goed door het regelalgoritme werden opgevangen. In de figuren

5.1 tim 5.14 zijn de meetresultaten weergegeven, gemeten bij

verschillende hijslengten t.w. 1,5 m, 1 m en 0,75 m. Bij de

metingen behoefde geen rekening te worden gehouden met het gewicht

van de loopkat en de last daar door de versnellingssturing het

gewicht geen invloed heeft op het verloop van het proces.

Bij de meeste metingen werd eerst de ongestoorde fasebaan gemeten

waarbij de regelalgoritme na 6 schakelpunten de berekening stopt,
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waarna gedurende de 2 resterende schakelintervallen uitsluitend

wordt gestuurd. Bij de metingen waarbij het proces werd gestoord

werd, om de fasediagrammen (fig. 5.1 tim 5.11) overzichtelijk te

·houden, rond het 4e schakelpunt de registratie stop gezet. Het

schakelpunt wordt hier een punt bedoeld waaraan de in par. 4.4.4

beschreven tijd Td vooraf gaat.

Verder wordt nog opgemerkt dat bij de metingen steeds sprake is

van niet genormeerde grootheden waarbij xl = xk ' x 2 = Xk , x 3 = 8

en x 4 = 8 (zie ook fig. 2.1).

Serie I: Hijslengte = 1,5 m, Rijafstand = 2 m

Fig. (5.1) In deze figuur worden 3 metingen weergegeven, aange

geven met 3 verschillende cijfers.

cijfer 1: geeft de ongestoorde fasebaan aan.

cijfer 2: geeft een fasebaan waarbij tussen A en B

een constante negatieve stoorkracht werkt.

cijfer 3: geeft een fasebaan waarbij tussen A en B

een constante positieve stoorkracht werkt.

De verandering in het verloop van de baan bij punt P

duidt op een kortstondige tekenwisseling van de

schakelfunctie hetgeen een gevolg is van de aangebrachte

storing.

Verder is te zien dat rond de oorsprong een "limiet

cyclus" optreedt.

Fig. (5.2) Voor de beschrijving van deze figuur k~n verwezen

worden naar de beschrijving van fig. 5.1 met dit

verschil dat de positieve zowel als de negatieve

storing gedurende een kortere tijd werd aangebracht.

Fig. (5.3) Bij deze metingen werd aan het begin een positieve

en resp. negatieve storing aangebracht die gedurende de

Fig. (5.4) gehele meting gehandhaafd bleef. (vanaf punt A)

Wanneer het aantal schakelpunten de 6 is gepasseerd

wordt het systeem gedurende de laatste 2 schakeltijden

uitsluitend gestuurd, waardoor geen mogelijkheid meer
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bestaat nog correcties in deze tijden aan te brengen.

Dit heeft tot gevolg dat de fasebanen door de dan

nog werkende storing niet precies in de oorsprong

eindigen.

Fig. (5.5) Fasebaan 1 geeft het ongestoorde verloop in het

x 1-x2 vlak.

Bij fasebaan 2 werkt tussen A en Been positieve

storing. Tot aan het eerste omschakelpunt overlappen

de fasebanen elkaar, hetgeen wordt veroorzaakt door

het feit dat van versnellingssturing in plaats van

krachtsturing is gebruik gemaakt (zie appendix B) .

Serie II: Hijslengte = 1 m, Rijafstand = 2 m

Fig. (5.6) Voor een verklaring van de in de figuren voorkomende

en cijfers wordt verwezen naar de beschrijving van

Fig. (5.7) figuur 5.1.

In figuur 5.7 geven de punten P en Q de plaats aan

waar een kortstondige tekenwisseling van de stuur

functie plaatsvond.

Fig. (5.8) Idem als bij fig. 5.5.

Serie III: Hijslengte = 0,75 m, Rijafstand = 2 m

Fig. (5.9) Voor de betekenis van de cijfers wordt weer verwezen

en naar de beschrijving van fig. 5.1.

Fig. (5.10) In fasebaan 3 van fig. 5.9 is in het derde schakel

interval de extra schakelactiviteit goed zichtbaar.

Fig. (5.11) Beschrijving als bij fig. 5.5.

Opmerkingen

I. Uit de metingen zoals hierboven omschreven is te zien dat de

afwijking rond de oorsprong van de ongestoorde zowel als de

gestoorde metingen in dezelfde orde van grootte liggen. Dit

is vooral goed te zien in fig. 5.5, 5.8 en 5.11.



-36-

II. Bij de hijslengte van 1,5 m zien we dat bij het vierde

schakelpunt (voor omschrijving van schakelpunt zie par.5.2.1)

voor de toestandsgrootheden geldt (zie fig. 5.1, 5.2 en 5.5).

ongestoord gestoord

I
x 1 1

~ 10-2 m
I
x 1 1

~ 10- 2 m

I
x 2 1

~ 0,15 m/s I x 2 1
- 0,15 m/s-

Ix
3 1

- 0,015 rad
I
x 3 1

~ 0,02 rad-
I
x 4 1

~ 0,2 rad/s
I
x 4 1

~ 0,2 rad/s

Gezien de rijafstand en de maximaal optredende hoek kunnen

deze resultaten als goed worden beschouwd. De resultaten van

de beide andere hijslengten liggen in dezelfde orde van

grootte. Hierbij zijn de "limiet cycli" echter beduidend

groter.

III; Gezien de optredende limiet cycli en gegeven de bovenstaande

meetresultaten kan worden geconcludeerd dat het aanbeveling

verdient bij het 4e omschakelpunt de regeling over te dragen

aan een conventionele regelaar.

In de figuren 5.12, 5.13 en 5.14 staan telkens een drietal

metingen als functie van de tijd te weten:

A. ongestoord tijdverloop van de toestandsgrootheden, de

uitwijking van de last en de schakelfunctie

B. Idem als bij A, maar met constante negatieve storing

tussen de punten b en e.

c. Idem als bij A, maar met constante positieve storing

tussen de punten b en e.

Door middel van deze metingen is een goed v~rgelijk van de

overeenkomstige tijdfuncties mogelijk.

Bij de toestandsgrootheid xl en de uitwijking van de last xl

verandert op zeker tijdstip de gevoeligheid van de schrijver,

hetgeen in de meting is aangegeven. Voor het overige wordt steeds

de gevoeligheid aangehouden zoals steeds geheel links van meting

A is aangegeven.
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Figuur 5.13
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hijslengte = 0,75 m
A B c
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6 EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN SUBOPTIMALE
METHODE

6.1 Inleiding

In het hiernavolgende wordt bekeken wat de mogelijkheden en

eventuele voor- of nadelen zouden kunnen zijn van een in lit. [1]

beschreven suboptimale methode.

Dit is een methode waarbij de lange rekentijd van de in hfst.3

beschreven tijdoptimale methode kan worden verminderd door

a. de kraan gedurende het sample-interval T (= rekentijds
algoritme) te sturen. Hierdoor verdwijnt het Ie iteratieve

proces.

b. het 2e iteratieve proces te elimineren door op analytische

wijze 5 (in plaats van 3) tijden te berekenen.

Een en ander zal in het kort in par. 6.2 nader worden uitgewerkt

waarna in par. 6.3 een aantal meetresultaten worden bekeken.

6.2 De suboptimale methode

Als beginvoorwaarden voor de berekening van de schakeltijden

worden de bemonsteringswaarden van Y2' Y3 en Y4 (= Y20 , Y30 , Y40)

genomen. Er worden nu 2 tijden berekend, TS en T4 , waarmee de

toestandsgrootheden Y3 en Y
4

naar de oorsprong van het fasevlak

worden sestuurd (zie fig. 6.1).

Figuur 6.1
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Uitgaande van de systeemvergelijkingen (4.5) vindt men voor T5
en T4

arccos (1 :oY30) (4~o + :0)~ = + arccos
5

waarbij u -1

T = arccos (5 -4Ro
2
) waarbij u = 14

waarin R V(Y30 + 1)2 + Y40
2

=0

(6. 1 )

(6.2)

De toestandsgrootheid Y2 zal met behulp van deze twee tijden in

het algemeen niet 0 worden doch een waarde,y 2B , aannemen

bepaald door

(6.3)

u is teken van de sturing gedurende T5

Vervolgens bepaalt men 3 schakeltijden T
3

, T2 en T1 waarmee

zowel Y3 en Y4 als Y2 naar de oorsprong van de faseruimte worden

gestuurd (zie fig. 6.1 en 6.2).

T2

Figuur 6.2

-t

Bij het berekenen van deze tijden kan worden gebruik gemaakt van

het feit dat uit sy~metrie-overwegingengeldt: T3 = T1 "
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In lit.[l] wordt aangetoond dat afhankelijk van de waarde van

Y2B voor de tijd T2 geldt:
T

2
.

0:5. Y2B :5. 1 "2 = 0,074.ln(y2B +0,00l) + 0,524 (6.4)

T2
1 < Y2B :5. 3 : "2 = Y2B· (-0,0235.Y2B + 0,0275) + 0,519 {6.5}

T2
3 :512B < 2n:"2 = -0,1l88.Y2B + 0,7464 {6.6}

T2 Y2B
voor T3 = T1 geldt T3 = ~ + --2- {6.7}

Met de 5 aldus berekende tijden wordt de voorspelde waarde van

Y1 (=Y1v ) berekend. Aan de hand van deze waarde kan men dan de

stuurfunctie bepalen met de relatie

u = -sign(y1V }

De rekentijd van het in Fortran geschreven algoritme bedroeg

% 20 ms (gemeten op de PDP 11/60 in het rekencentrum van de

T.H.E.).

6.3 Metingen aan de suboptimale methode

Gemeten werden een zestal tijdsfuncties t.w.: de vier toestands

grootheden xl' x 2 ' x 3 en x 4 ' de uitwijking van de last x£ en de

schakelfunctie u bij een hijslengte van 0,75 m en 1,5 m.

In ta.bE:l 6.1 wordt een overzicht gegeven van de gedane metingen.

Bij de metingen 1 tim 4 werd als storing een gesimuleerde

windkracht aangebracht (fw =IN, gewicht = 1,5 kg). Bij de

metingen 5 tim 7 werd gekeken naar de invloed van meetfouten.

Daartoe werd op toestandsgrootheid x
3

een stoorsignaal aangebracht

bij de metingen, aangegeven met de letters " s t". De storingen

bij de metingen 1 tim 4 worden aangegeven met de letters b i en e i
{i = 1,2, ... } die geplaatst zijn langs de bovenzijde van de

registratie van xl'

Verder wordt er op gewezen dat de gevoeligheid van een aantal

kanalen van de 6-kanaalsschrijver na een zeker tijdstip verandert

hetgeen in de metingen is aangegeven.
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meting hijslengte met of zonder
(m) storing

1 0,75 zonder

2 0,75 met

3 1,5 zonder

4 1,5 met

5 0,75 zonder

6 1 ,5 met
Tabel 6.1

De rijafstand is bij aIle metingen 2,5 m.

6.3.2 Meetresultaten

Bij aIle verriehte metingen kan men eonstateren dat de suboptimale

methode, ondanks het optreden van storingen, de vier toestands

grootheden van het proees goed naar de oorsprong van de faseruimte

stuurt. Hierbij is op te merken dat, wanneer de storing optreedt

op een moment dat de toestandsgrootheden nog ver van de oorsprong

van de faseruimte verwijderd zijn, de sehakelfunctie relatief

sleehts weinig verandert ten opziehte van de ongestoorde situatie.

Rond de oorsprong behouden de 4 toestandsgrootheden een "dynamisehe

uitwijking" die afhankelijk is van de hijslengte (zie tabel 6.2

en de meetresultaten) .

In tabel 6.2 is weergegeven de maximaal gemeten uitwijking rond

de oorsprong van de grootheden xl en x£ (uitwijking loopkat resp.

last) als funetie van de hijslengte.

hijslengte uitwijking uitwijking
(m) loopkat (en) last (em)

0,75 2,6 1,8

1,5 2,8 0,7 Tabel 6.2

Wordt een storing aangebraeht op het moment dat de 4 toestands

grootheden zieh rond de oorsprong bevinden, dan worden de uit

wijking van de loopkat en de hoek van de last in een bepaalde

evenwichtspositie gebraeht waarbij de hoeksnelheid en de snelheid
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van de loopkat nagenoeg nul zijn. Er kan hierbij een grote

schakelactiviteit optreden. Wordt de storing opgeheven, dan

~egelt het algoritme de toestandsgrootheden weer terug naar de

oorspronkelijke "dynamische uitwijking".

Ook storingen ten gevolge van meetfouten die, afhankelijk van

het tijdstip,een grootte hebben van 10-50% van de signaalwaarde

worden door het regelalgoritme goed opgevangen (zie meting 5 en

6). Hierbij kan worden opgemerkt dat ook Hezemans/Hoefnagel

enige metingen met een simulatieprograrnma hebben verricht op

de Burroughs 6700, waarbij de invloed van de meetfouten werd

onderzocht en men goede resultaten boekte.
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7 CONCLUSIES

Uit de meetresultaten blijkt dat de in hoofdstuk 3 beschreven

-methode, waarbij de stuurfunctie wordt berekend uitgaande van

a priori kennis, goed voldoet. Hierbij dient te worden opge

merkt, dat door het optreden van de limiet cycli het aanbeveling

verdient de regeling van het systeem in de buurt van de oorsprong,

-bijvoorbeeld bij het vierde schakelpunt, over te dragen aan

een conventionele regelaar.

Verder kan worden opgemerkt dat, gezien het feit dat per sample

interval de storing niet te groot mag worden (daar anders de

correcties van de schakeltijden niet meer in 1 iteratie kunnen

worden bepaald), de meetopnemers aan nader te bepalen hoge eisen

zullen moe ten voldoen.

De meetnauwkeurigheid van de opnemers zal kunnen worden verlaagd

wanneer in plaats van een, twee iteraties worden toegestaan.

Gezien de uit de simulatie verkregen resultaten kan worden gecon

cludeerd dat thans tot toepassing van het regelalgoritme op het

loopkraanmodel kan worden overgegaan.
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VOORSPELLENDE METHODE MET VIER TIJDEN

Een andere mogelijkheid voor een tijdoptimale regeling krijgt

men door uit te gaan van het in par. 3.2.2. beschreven iteratieve

proces met dit verschil dat de berekening van de vier tijden

gebeurt met de in hoofdstuk 4 beschreven methode. De bedoeling

is dat men na ieder sample-interval Ts vier nieuwe tijden

berekent met behulp waarvan dan de sturing kan worden bepaald.

A.2 Berekening van de vier tijden

Op dezelfde wijze als in hoofdstuk 4 kan voor de voorspelde

waarden van Yi , Y2 , Y3 en Y4 worden afgeleid:

m u 2 2 2 2
YiO + Y20(Ti+12+T3+T3) + 2(T2 -T i -T 3 +T 4 ) +

U(T4T3-T3T2+T4T2+T2Ti-T3Ti+T4Ti)

Y3v = (Y30 -u) cos (T i +T 2+T 3+T 4 ) + Y40sin(Ti+T2+T3+T4) +
(A.l)

2u COS(Ti+T 2+T3 ) - 2u cos (T i +T 2 ) + 2u cosT i - u

Y4v = Y40cOS(Ti+T2+T3+T4) + (u4-Y30)sin(Ti+T2+T3+T4) +

-2u sin(Ti +T2+T 3 ) + 2u sin(T
i

+T
2

) - 2u sin T
i

waarin u = sign(u
4

) u
4

= teken van sturing tijdens T4

Stelsel (A.i) differentieren naar de 4 tijden T
i

, T
2

, T3 en T
4

geeft een stelsel vergelijkingen

-!'Jy = MlITv (A. 2)

waarin

!'J'r =

en
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ffill ffi12 ffi13 ffi14

ffi21 ffi22 ffi23 ffi24
M = ffi31 ~32

ffi33 ffi34

ffi 41 ffi 42 ffi 43 ffi 44

ffiet

= Y20 + u(T2-T3+T 4-Tl )

= Y20 + U(T 2-T3+T 4+T l )

= Y20 + U(T 4-T 2-TI -T3 )

= Y20 + u(T
4

+T
3

+T 2+T l )

= -u

= u

= -u

= u

= -(y30-u)sina + Y40cos a - 2u sinS + 2u siny - 2u sinT l
= (u-y30 )sina + Y40cos a - 2u sinS + 2u siny

= (u-y30 )sina + y 40cosa 2u sinS

= (u-y30 )sina + y 40cosa

= -y40sina + (u-y30)cosa 2u cosS + 2u cosy - 2u cosTl
= -y40sina + (u-Y30)cosa 2u cosS + 2u cosy

= -Y40 sina + (u-Y30)cosa 2u cosS

= -Y40 sina + (u-Y3 0)cosa

ffill
ffi12
ffi13
ffi14
ffi 21
ffi22
ID23
ffi 24
ffi31
ffi32
ffi33
ffi34
ffi 41
ffi 42
ffi 43
ffi 44

waarin a = Tl +T 2+T3+T
4

S = Tl +T 2+T3
Y =. Tl +T 2

Uit verg.(A.2) kan nu 6Tl , 6T 2 , 6T3 en 6T4 worden opgelost,

waarna voIgt:

Tl = Tl + 6Tl
T2 = T2 + 6T 2
T3 = T3

+ 6T3
T4 = T4

+ 6T 4
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A.3 Nadelen van de methode met vier tijden

Evenals bij de methode met 3 tijden moet v66r een schakelpunt

een zekere tijd Td worden uitgetrokken waarin, vanuit een

beginschatting, in een aantal iteraties 4 nieuwe tijden kunnen

worden berekend. Bet aantal benodigde iteraties is hierbij

echter hoger dan bij de vorige methode en kan oplopen tot 6.

De rekentijd van de methode met 4 tijden is per iteratie

ongeveer een factor 2 groter dan bij de methode met 3 tijden.

Dit betekent dat de tijd Td , gedurende welke niet kan worden

geregeld, vrij groot wordt (~180 ms). Daar gedurende deze

relatief grote tijd geen correcties op de schakeltijden mogelijk

zijn betekent dit dat de schakeltijden een zodanig grote af

wijking kunnen krijgen ten opzichte van de tijden die met de

fysische realiteit overeenkomen, dat de correcties hiervoor

niet meer voldoende nauwkeurig in 1 iteratie kunnen worden

berekend. Een en ander werd bevestigd door metingen met behulp

van een rekenkundig simulatieprograrnrna.

Een ander nadeel bleek te zijn dat bij deze methode convergentie

moeilijkheden optraden bij de schakelpunten. Een verklaring voor

deze moeilijkheden kon vooralsnog niet worden gegeven.

Gezien de hierboven genoemde nadelen werd besloten de volledige

aandacht te schenken aan de in hoofdstuk 4 beschreven methode

met 3 tijden.
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HET ANALOOG REKENMACHINESCHEMA

Gedurende de periode waarin de prograrnrna-ontwikkeling van de

regelalgoritmen plaats vond, bestond geen gelegenheid deze

algoritmen onder praktijkomstandigheden te testen.

Om desondanks een goede indruk te verkrijgen van de werking

werd overgegaan tot het simuleren van de loopkraan op een

analoge rekenmachine (de EAI 680). Deze analoge machine is

door middel van een interface gekoppeld aan een PDP 11/60

procescomputer met behulp waarvan het gesimuleerde proces kan

worden geregeld.

B.2 Genormeerde bewegingsvergelijking van gestoord proces

We gaan uit van de in hoofdstuk 2 afgeleide bewegingsvergelij

king (2.8) waarbij we nu f w ~ 0 stellen.

x f
e = ~ - ~ e - ~ (2.8)

R R miR

Met behulp van stelsel (2.10) worden uit verge (2.8) de vier

toestandsvergelijkingen afgeleid .

.
xl = x 2

*2 = xk = Uk (bij versnellingssturing) (B.l)

*3 = x 4

-~
f uk

*4
w += x 3 -R miR R

Uit dit stelsel vergelijkingen blijkt dat een storing ten

gevolge van de wind uitsluitend inwerkt op de hoek en de hoek

snelheid van het systeem en geen directe invloed heeft op de

positie en snelheid van de loopkat. Dit vindt zijn oorzaak in

het feit dat versnellingssturing wordt toegepast.

Om de vergelijkingen (B.l) op een analoge rekenmachine te

kunnen prograrnrneren worden ze genormeerd met
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Xl
xl

X2

X2 X
3

X3=
- IX 2 maxi = IX 3 maxiIxl maxi

(B.2)
x 4 uk f

X Uk F w= = IUk maxi
=

Ifw maxi4 !x 4 maxi w

Hierdoor gaat verge (B.I)

~l
IX 2 maxi=
~1 IX

2max

· luk maxiX
2 =

[X2 'Ukmax

· IX 4 maxi
X3 = X

IX3 maxi 4

· _ ~lx3 maxiX4 = X3Rl x 4 maxi

over in

(B. 3)

Ten aanzien van de uitwijking van de last geldt

(mi ts e << I)

Met behulp van

gaat dit over in

x = x 9- I
Rx 3

(B. 4)

x9-
Normeren met X9- = Ix 1 en stelsel (2.10) geeft

9- max

IX I maxi X R IX3 maxi X
X9- = IX9- maxi I IX9- maxi 3

(B. 5)

Voor een overzicht van het analoog rekenschema wordt verwezen

naar figuuur B.I.

Hierin geldt:

IUk maxi
PI = \x 2 maxi. A
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P5
\uk maxi

Pa
Ifw maxi

= =
m.Q,R·lX 4 maxl-1"R·lx 4 maxi· A

Pg
lx4 maxi

PIO= Ix l maxi
=

1x3 maxj.X IK.Q, maxi

PII=
R·lx3 maxi

P12=
g .lx3 maxi

1x.Q, maxi ~max

A geeft tijdsnormering weer.

P2.' P4 , P6 en P7 zijn de beginvoorwaarden.
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ENIGE ASPECTEN TEN AANZIEN VAN FYSISCHE STORINGEN

Mochten er storingen op het systeem inwerken, zoals een storing

ten gevolge van windkracht, dan moeten de regelalgoritmen, die

in dit verslag besproken worden, in staat ZlJn een aan de

gewijzigde toe stand aangepaste stuurfunctie te berekenen. Daar

voor is het, vooral bij de simulatie, van belang te bezien in

welke orde van grootte deze storingen kunnen zijn.

C.2 De dynamische druk

Om iets te kunnen zeggen over de krachten die door de wind op

een voorwerp worden uitgeoefend gaan we uit van de zgn. "dynamische

druk" , die door bewegende lucht op een voorwerp wordt uitgeoefend.

Deze druk blijkt te kunnen worden berekend met behulp van de wet

van Bernoulli, die geldt voor niet samendrukbare vloeistoffen.

Volgens Wieghardt [2] geldt de wet ook voor gassen, mits de

snelheid van het gas < 66 m/s. Beneden deze snelheid kan de

soortelijke massa van de lucht als constant worden beschouwd.

Er geldt nu:

1 2de dyn.druk P = 2 p v (C.l)

waarin p = soortelijke massa van de lucht ~1,29 kg/m3

v = snelheid van de lucht op relatief grote afstand

van het voorwerp.

C.3 Enkele voorbeelden

We gaan van de volgende v66ronderstellingen uit:

a. de wind vaIt loodrecht in op het oppervlak

b. er wordt geen rekening gehouden met het.schuin hangen van

de last bij een uitwijking

c. het oppervlak van de last wordt rechthoekig verondersteld.
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geval Ia

Windkracht 6 (krachtige wind)

hierbij is v = 11 m/s

I 2
p = 2 . 1,29 . 121 = 78 N/m

Oppervlak gewicht van 1,5 kg in schaalmodel = + 40

Hieruit voIgt voor de windkracht

-4
f = 40 . 10 . 78 = 0,3 Nw

2cm .

Oppervlak gewicht van 6 kg in schaalmodel = + 64

f w = 0,5 N

2cm

am naderhand de storingen bij variabele windkracht en massa te

kunnen vergelijken kan men kijken naar de verhouding K = (kracht

werkend op last)/(massa last).

In bovenstaand geval geeft dat voor de resp. gewichten:

K1 = 0,3/1,5 = 0,2

K = 0,5/6 = 0,082

geval IIa

Windkracht 7 (harde wind - storm)

v = IS m/s

P = 145 N/m2

Kracht werkend op gewicht van 1,5 kg

f = 0,5 Nw

Kracht werkend op gewicht van 6 kg

f = 0,9 Nw

Voor de factor K geldt

K1 = 0,33

K2 = 0,15

Bovenstaande afgcleide krachten gelden uitsluitend voor het in

de vakgroep ER opgestelde schaalmodel. am te bekijken hoe groot

de krachten zijn die op een reeel systeem inwerken gaan we uit

van gegevens uit lit [3].



-69-

Gewicht grijper 6.10
3 kg

Gewicht inhoud 10.10
3 kg

Totaal 16.10 3 kg

Opp.bak + 3 2m-

Geval Ib

Windkracht 6 met lege grijper geeft:

v = 11 m/s
p 78 N/m2=

f = 234 N
w

K1
= 234/6000 = 0,039

Windkracht 6 met volle bak geeft

K2 = 234/16.000 = 0,014

Geval lIb

Windkrach t 7

v = 15 m/s
p 145 N/m2=

f = 145 . 3 = 435 Nw

Met lege bak: K
1

Met volle bak: K
2

= 435/6000 = 0,07

= 435/16.000 = 0,027

Naarmate K kleiner is zal de invloed van de wind op de last

kleiner zijn. Vergelijken we nu de K waarden van het reele

systeem met die van het schaalmodel, dan zien we dat windkracht

in de praktijk een kleinere invloed op het systeem uitoefent.
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10 SYMBOLENLIJST

f e eigenfrequentie van harmonische

slinger

9

I

K

L

mk

m~

p

R

RO' R1 , R2
8

1
,8

2
T1,T2,T3,T4,TS

T
d

xe
x

k
x o
x~,z~

x l ,x2 ,x3 en x
4

YI 'Y 2 'Y3 en Y4

kracht uitgeoefend op loopkat

sample-frequentie

windkracht

versnelling t.g.v. de zwaartekracht

kostenfunctionaal

verhouding tussen windkracht en

massa last

transformatie-matrix

massa van loopkat

massa van de last

dynamische druk

hijslengte

stralen in Y3-Y4 fasevlak

spankrachten in hijskoord

schakeltijden

tijd gedurende welke niet wordt

geregeld doch uitsluitend gestuurd

sample tijd

stuurfuncties

snelheid van de lucht

eindpunt (oorsprong) van loopkraan

positie van loopkat t.o.v. eindpunt

beginpunt van loopkraan

x-z coordinaten van de last

zijn niet genormeerde toestands

grootheden, t.w.:

xl = positie van de loopkat

x 2 = snelheid van de loopkat

x 3 = hoek van hijskoord t.o.v.normaal

x 4 = hoeksnelheid hijskoord

genormeerde waarden van resp. xl' x 2 '

x3 en x 4

[N]

[N]

[rad]

[N]
2[m/sec ]

[-]

2
[m/sec ]

[-]
[kg·]

[kg]

[N/m2 ]

[m]

[- ]

[N]

[s]

[s]

[s]

[-]
[m/s]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m/s]

[rad]

[rad/s]
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beginvoorwaarden in fas.eruimte van

Y1' Y2 , Y3 en Y4
voorspelde waarde van resp. Y

1
' Y2 ,

Y3 en Y 4

a, S, y

11

e
A

p

T

ep

som van aantal genormeerde schakeltijden

tijdsnormeringsfactor

(positieve) hoek van hijskoord t.o.v. normaal

tijdsnormering in analoog rekenschema

soortelijke massa van de lucht

genormeerde systeemtijd

schakelvlak (kromme)

[-]
[l/s]

[rad]

[-]
[kg/m3 ]

[-]
[-]
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