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Summary

This report considers the suboptimal stochastic control of

linear discrete-time dynamical systems with uncertain but

constant parameters. The suboptimal scheme is based upon the

use of the Open Loop Optimal Feedback (OLOF) method.

Finding the optimal OLOF control strategy for a first-order

system is straightforward, but the extension to the vector

case is extremely complex. We will show that the optimal

control strategy can be found for a higher-order system, if

the controller has some knowledge of the behaviour of the

process in the future: it knows that if it were allowed to

consider a future observation program in de designing of

the optimal control strategy, it would find that the uncer

tainty (covariances of the state and parameters) do not

change much in the future. Physically speaking it means that

the controller knows that the process is stabilized o By using

this knowledge in designing the optimal control strategy, the

controller shows that it will observe the process in the future.

The behaviour of this controller will be compared with the be

haviour of the standard OLOF controller for first~order systems.

Some numerical results are presented for a third-order system.
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Samenvatting

Dit verslag beschouwt de suboptimale regeling van een lineair

diskreet proces. waarvan de konstant veronderstelde parameters

niet met zekerheid bekend zijn. De gebruikte suboptimale regel

methode staat bekend als de " Open Loop Optimal Feedback (OLOF) "

methode.

Ofschoon het vinden van de optimale OLOF-regelstrategie voor

een eendimensionaal proces zonder complikaties is. blijkt dit

voor een meerdimensionaal proces extreem kompleks te zijn. Wij

zullen laten zien dat de optimale OLOF-regelstrategie voor

een meerdimensionaal proces weI gevonden kan worden. als de

regelaar enig inzicht heeft in het toekomstig gedrag van het

proces: de regelaar weet dat als hij een toekomstig observatie

programma in het berekenen van de optimale strategie mocht be

trekken. hij ervan uit mocht gaan dat de onzekerheid (covarian

ties van de toestand en de parameters) weinig ill de toekomst

zullen veranderen. Fysisch gesproken betekent dit dat de rege

laar weet dat het proces gestabiliseerd is. Door gebruik te

maken van daze kannis bij het berekenen van de optimala stra

tegie laat de rogelaar zien dat hij "weet" dat het proces in

de tockomst geobse~reerd zal worden. Het gedrag van deze rege

laar zal vergeleken worden mot het gedrag van de standaard

OLOF-regolaar nan eon eendimensionaal model. Ook zullen enige

eimulaties gedaan worden met een driedimensionaal proces.
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Inleidi.ng.

Mijn afstudeeropdracht past in het kader van het servo

anaesthesieprojekt in de vakgroep E.R.[l ] en zij luidt als

voIgt:

1) ontwerp een regelaar volgens de methode OLOF voor een ge

geven diskreet dynamisch systeem ( model van een patient ),

waarvan de parameters niet met zekerheid bekend zijn;

2) geef een indruk van de invloed van deze onzekerheid in de

kennis van de parameters op het gedrag van de regelaar.

OLOF betekent "open loop optimal feedback" en zij duidt een

suboptimale regelstrategie aan voor een stochastisch regelpro

bleem [2] [ 3]. Waarom ten behoeve van het anaesthesieprojekt

is gekozen voor een suboptimale regelstrategie is uitgebre~d

beschreven in het afstudeerverslag van Jan van Lieshout [van

Lieshout, '77)~ 2J.Een consequentie van de methode OLOF is de

separatie tussen de identificatie van de parameters en de

berekening van de stuurgrootheide Het is deze separatie die

volgens Yaakov Bar Shaloom een duaal regelprobleem neutraal

maak·t in de zin van Feldbaum' s defini tie [4J. Een regelaar

is volgens Feldbaum neutraal als de regelaar geen duaal effekt

heeft: de regelaar beinvloedt weI de tocstand maar niet de

toekomstige onzekerheid in de schatting van de toestand[SJ.

Het ontbreken van het duaal effekt t.g.v. de separatie znu

zich uiten in:

l)de regelaar regelt voorzichtiger omdat niet rekening gehou

den wordt met een toekomstig observatieprogramma, die de on

zekerheid in de t.oekomst kan verkleinen"

2)de regelaar leert weI, maar hij draagt niet aktief aan dit

leren bij.

Ofschoon het OLOF-regelprobleem door velen is behandeld. is er

weinig kwantitatief onderzoek gedaan naar de wijze waarop de on

zekerheid ill de kennis van de parameters de regelaar beinvloedt.

De enige ons bekende uitgebreide behandeling van een OLOF-regel

probleem is gedaan door H.Atha~s, R.Ku enE"Tse[6J[ 7J. Zij komen in

dit onderzoek tot de conclusio dat het multidimensiol1.ale OLOF-
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regelprobleem, waarin zowel de elementen van de (nxn) systeem

matrix als van de (mxn) distributiematrix niet met zekerheid be

kend zijn, extreem kompleks is. Aangezien in het door ons behan

delde probleem ook de toestand in rust niet met zekerheid bekend

is, zal het duidelijk zijn dat dit gegeven de kompleksiteit aIleen

maar kan vergroten. Een OLOF-regelprobleem, waarin de systeempa

rameters ook niet noodzakelijk statistisch ofafhankelijk van elkaar

behoeven te zijn, wordt ook uitgewerkt door Yaakov Bar Shaloom en

R.Sivan[8J. Het kenmerk van de door hen behandelde methode van

oplossing is, dat de recurrente Ricattivergelijking niet determi

nistisch is, waardoor een nrnltidimensionale benadering ook zeer

kompleks zal zijn. Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat we

ons beperkingen zullen moeten opleggen indien we een oplbssing

willen vinden voor het multidimensionale regelprobleem. We zullen

ervan uitgaan dat de regelaar over de informatie beschikt dat het

proces nagenoeg gestabiliseerd is, d.w.z. de onzekerheden in de

kennis van de parameters zullen in de toekomst weinig veranderen.

De kern van een analytische oplossing van het OLOF-regelprobleem

is het vinden van een funktie , die kan dienen als oplossing van

de procesvergelijking. Onder de door ons gestelde condities blijkt

nu dat een betrekkelijk eenvoudige funktie gevonden kan worden die

als oplossing kan dienen voor het multidimensionale regelprobleem.

We zullen niet laten zien hoe we deze funktie vinden, omdat het

bewijs, waarin we laten zien dat de funktie inderdaad als op 105

sing van de procesvergelijking kan fungeren, in feite de proce

dure aangeeft waarmee de funktie gevonden kan worden. Wij zullen

de oplossing van het multidimensionale regelprobleem onder twee

verschillende condities geven ( de eerste conditie is iets strin

genter dan de tweede ) en het gedrag van de aldus verkregen re

gelaars in simulaties vergelijken met het gedrag van een zuivere

OLOF-regelaaro( ontworpen zonder voor~aarden vooraf ) aan een

eendimensionaal model.
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Hoof'dstuk 1.

Het regelprobleem.

1.1. ~lgemene pJ:obleemf'ormulering.

Wij beschouwen het systeem S beschreven door de liniaire, mul

tidimensionale dif'f'erentievergelijking[1]=

[

Xt+1=Ct+at(Xt_Ct)+btUt+Vts= .
Yt =xt+Wt

met t~T={0,1,2,••••••• ,N}

Xt'Yt,c~,at,bt,vt en wt zijn stochastische variabelen met een

normale verdeling.

Ook x
t

wordt verondersteld een normale verdeling te hebben

voo~ t~T=[0,1,2,••••• ,Nl, of'schoon de stochastische differentie

vergelijking van x t niet liniair is.

Xt is een

c t is een

u t is een

Yt is een

v t en wt

Evt=O

Ewt=O

(nx1) toestandsvektor.

(nx1) vektor, die de toestand in ruat beschrijf't.

(mx1) sturingavektor.

(nx1) observatievektor.

zijn (nx1) ruisvektoren.

COY [vt' v s] =0 ala tIs

COv[vt' va] =Pvv
als t=s

c ov [ wt ' Ws1 =0 als tIs c ov [vt ' W s1 =0 als tIs

COY [wt' Ws] =PWlY' als t=s cov[vt'Ws] =0 als t=s

at is een (nxn) systeemmatrix

b t is ean (mxn) distibutiematrix

v t en Wt zijn onaf'hankelijk van x t ' Yt' c'!: t at en b t It
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Ons doel is €len regelstrategie u O' ••••• ,uN_ 1 te vinden, zo

danig dat de kostenfunktie

W=E [(XN_XOP)q (xN-xop)+ l! f(x -xop)q (x -xop)+u q u ]}
X A;:O L s x s sus

minimaal is, gegeven het systeem S.

q is een symmetrische, niet negatieve definiete (nxn) matrix.
x
~ is een positieve definiete (mxm) matrix.

xop is een (nx1) vektor, die de optimale toestand beschrijft.

In een stochastisch regelprobleem is de keus van de toegestane

regelstrategieen belangrijk. Wij zullen kiezen voor de methode

OLOF, omdat de meest optimale methode, "feedback optimal control",

niet toegepast kan worden vanwege de extreme kompleksiteit [12J.

De OLOF-strategie verloopt als voIgt: op het tijdstip t=k wordt

de toestand geobserveerd en aannemend dat de t'oestand niet meer

geobserveerd zal worden tot aan het eind van het regoltrajekt.

wordt u. , •••• ,uN 1 berekend volgens de "open loop control" stra-
.K. - .

tegie. We voeren nu uk aan hat systeem toe. Na de stap voor t=k,

dus op hot tijdstip t=k+1, wordt do toestand opn.ieuw geobserveerd,

hetgeen inhoudt dat van de terugkoppeling gebruik gemaakt wordt.

Vervolgens wordt u k + 1 berekend op dozelfde wijze als een stap te

rug uk' maar nu op grond van de infor~matie beschikbaar op het

tijdstip t=k+1. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat een re

gelaar, ontworpen volgens de methode OLOF, gebruik maakt van aIle

informatie die uit het verladen beschikbaar is, maar niet rekening

houdt met een toekomstig observatieprogramma. Aangezien de OLOF

regelaar het proces weI zal observeren in de toekomst, is de OLOF

regelstrategie suboptimaal.
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1.2. Herleiding van het reeelprobleem.

De herleiding van het oorspronkelijke probleem naar een ander

probleem, dat eenvoudiger is op te lossen, staat bekend als

het "principle of invariant embedding" r9 ] •

Stel dat de regelstrategie u O, •••• ,uk _ 1 aan het systeem is

toegevoerd en dat we beschikken over de observatievoktor Yk •

T

Yk~[YO""'" YNJ

minimaal is.

Uitgaando van het gogeven dat de informatievektor niet meer

verandert gedurende het regeltrajekt k ~ t ~ N (een consequentie

van "open loop control"), en aannomond dat het systeem causaal

is, dus Yk is goen funktie van u k ' ••••• ,uN_ 1 ' geldt voor de

kostenfunktie :

Definieren we nu :

dan hebben we aangetoond dat onder de gestelde voorwaarden

geldt:

Dit resultaat is niet zo verwonderlijk als we bedonken dat we

de kostenfunktie Wk mini.maliseren op grond van de informati€{I

die we uit de informatievoktor 'Yk halon.
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In een OLOF-regelprobleem wordt verondersteld dat u determiniss
tisch is. Gebruik makend van dit gegeven vinden we voor de

kostenf'unktiel

Wk,k=E [(XN-XOP)qX{XN-XOP)/Yk] +f~ f(x. -xop)qx(X.-XOP)!Yk]
-0 'Ok\: ~ T 1

+UsquUs

Deze laatste gelijkheid vloeit voort uit het feit, dat u aIleen
s

afhankelijk is van informatie uit het verleden, die bekend is.

Als bij de berekening van Us ook rekening gehouden moat worden

met een toekomstig observatieprogr~~ma, dus met inf'ormatie

die aIleen met een bepaalde waarschijnlij~leidbekend kan zijn,

dan zal u in bovenstaande vergelijking niet deterministisch
s

zijn.

We definieren nu voor s ~ k:

We nemen aan dat x een normale verdeling heeft, duss

Bewezen kan worden dat (zie appendix A) :

[
T ] A T A /'>.

E (x -xop)q {x -xop)/Y1 :(x k-xoP)q (x k-xop)+trq P ks x s C s, x s, x xx,s,

Invullen in Wk k geeft :,
A i A A

Wk k={XN k-xOP)q (XN k-xop)+trq. P N k
, , . N_,x, x xx, ,

,,[_ T A A..,. ]
+L (x k-xOP)q (x k-xop)+trq p. k+u q l.l
A :: k S , x s , x xx, s , s"U S.

A "'-
We zien dat de kosten£Unktie afhankelijk is van x k'P ,

s, xx, S ,.I.C

en us. Us '\ford verondersteld deterministisch to zijn.
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Beschikken we nu over de differentievergelijkingen, die de

dynamiek van ~ k en P k beschrijven en beschikken we te-s, xx,s,
vens over qe beginvoorwaarden voer deze vergelijkingen, dan is

het probleem een oplosbaar deterministisch regelprobleem. Verder

blijkt ui t het voorgaande dat kennis van de observati.evektor

Y
k

niet nodig is, maar dat we kunnen volstaan met de kennis

van de beginvoorwaarden van de diff'erentievergelijkingen van
A A A A

X k en P k ' nl. x k k en P k Ir. We zeggen nu dat dezes , xx, s , ,xx, , '"
groep beginvoorwaarden een voldoende statistiek vormen voor

tA-

ons probleem. De term trq P . k is de extra bijdrage aan dex xx,s,
kostenf'unktie t.g.v. de onzekerheid in de schat~ing van de

.toestand x k.s,

We zijn nu in staat om m.b.v. het "principle of optimality"

uit de theorie van het dynamisch programmeren de procesverga

lijking af' to leiden [9J.
Uit de differantievergelijking van het proces blijkt dat de

toestand van het proces op het tijdstip t=k+1 aIleen afhanke

lijk is van de toestand op het tijdstip t=k, immers

Eon dergalijk proces noeman \-le een Markov-proces 0

Op grond van deze eigenschap van het proces wogen we .het
,

"principle of' optimality" toepassen.

Dit principe houdt in:

Een optimale opeenvolging van beslissingen in het proces

heef't de eigenschap dat, welke de begintoestand van het pro

cas ook was en welke beslissingen ook vroeger genomen zijn,

de overblijvende beslissingen ean opti.male opeenvolging van

beslissingen mooten zijn voor het resterenda probleem met de

toestand resul terend u:i. t de vroegere beslissi.ngen als begin

waarde.

Dit principe toegepast op ons probleem:

hebben wij eon beslissing genomen op het tijdstip t=k, dus er

is een Uk aan het sy.steam toegevoord, dan is het resulterende

regelprobleem voor k+ 1 ~ t ~ N met de kosten:funktif~
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A T A A
Wk 1 k=(xN k-xOP)q (xN k-xop)+trq p. N k+ , , x, x xx, ,

N-I r I' "T]
+'r(~ k-xoP)q (x k-xop)+trq P k+u a uL s, x s, x xx,s, s~ s

/G=/{-I{
, A A

een autonoom regelprobleem, met x k 1 k P k 1 k als begin-
+, en xx, + ~ A

voorwaarden voor de differentievergelijkingen van x k en P k.s, xx,s,
In formule uitgedrukt:

Algemeen voor k ~ s,$ N-1

J\ T A A T

W k=(x k-xoP)q (x k-xop)+trq P k+\1 a u +W 1 ks , s , x s , x xx, s , S"'U S S + " .

Bovenstaande vergelijking is nu de procesvergelijking.
I

Voor t=N geldt

J\ T A A
WN k=(xN k-xoP)q (xN k-xop)+trq P N k, , x, x xx, ,

WN k is de beginvoorwaarde voor de procesvergelijking.,
We hebben nu het oorspronkelijke probleem herleid llaar de op-

lossing van de procesvergelijking.

Na deze herleiding kunnen we het probleem als voIgt formuleren:

ate! dat de regelstrategie u O, ••••• ,uk _ 1 aan hat proces is toe

gevoerd en stel dat we beschikken over de voldoende statistiek
A A

Xk,k en Pxx,k,k. We willen nu de regelstrategie u k ' •••••• ,uN_ 1
aan het systeem 'toevoeren, zodanig dat W k' beschreven door

s,
de recurrente differentievergelijking

A 'T A A. T
W k=(x k-xoP)q (x k-xop)+trq P k+u .a u +W 1 ks , s, . x s , x xx, s , s ~ s s + ,

voor aJ.le s ui t 0 ~ k ~ s ~ N-1 minimaal is, gegeven de voldoende
,... "statistiek, de differentievergelijkingen van x k en P . ks, ~ xx, s,

en de randvoorwaarde WN k voor de recurrente differentievergelij,
king van W k.s,
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Hoof'dstuk 2.

Regelen als het Paroces "gestabi.liseerd is. (1)

2.1. Inleiding.

De OLOF-regelaar stippelt op het tijdstip t=k een "open loop

control" strategie ui t voor 0 ~ 1< ~ t ~ N op grond van de inf'or

matie, die hij op dat ogenblik heef't. Deze inf'ormatie bestaat

ui t de observaties, die in het verleden 0 ~ t ~ k zijn gemaakt

en is beschikbaar in de vorm van een voldoende statistiek.

Indien het proces nagenoeg is gestabiliseerd beschikt de rege

laar bovendien over de extra inf'ormatie dat d.e onzekerheid in

de kennis van de parameters gedurende k ~ t ~ N ,weinig in waarde

zal veranderen. Of'schoon de OLOF-regelaar ervan uitgaat dat

voor de berekening van de regelstap op t=k het proces niet

geobserveerd wordt in de toekomst k ~ t ~ N ,beschikt de re

gelaar toch over inf'ormatie van het toekomstig gedrag van het

proces. De regelaar behoef't nu aIleen "open loop" predictie

te doen van de toestand x t voor de berekening van de optimale

strategie. Hierdoor wordt het probleem belangrijk eenvoudiger.

Duiden wij nu rij i van de matrices at en b t aan met at(i) en

bt(i), dan kunnen we als voIgt de vektor Zt def'inieren :

Zt is een (n
2

+nm+2n x 1) vektoro

De elementen van de vektor Zt zijn stochastische variabelen

met een normale verdeling.

We def'inieren nUl

P t k is een (n2
+nm+2n x n2 +nm+2n) symmetrieche matrix ..zz, t
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Indien het proces nagenoeg gestabiliseerd is, zal de onzeker

heid in de kennis van de parameters voor k ~ t ~ N vrijwel kon

stant zijn. In formule uitgedrukt betekent dit dat de auto- en

kruiscorrelaties van de stochastische variabelen konstant zullen

zijn voor k ~ t ~ N :

A 1\

P =P-zz,t,k zz,k,k

Van at,b t en c t is gegeven dat zij zeer langzaam van waarde

kunnen veranderen in de tijd. We nemen nu aan dat het regeltra

jekt O$t~N zodanig gekozen is dat at,b t en c t konstant ver

ondersteld mogen worden. Dit geldt dus ook voor de schatting

van deze parameters, waarover de regelaar beschikt op het tijd

stip t=k.

We zullen' nu de procesvergelijking gaan oplossen onder de hier

gestelde voorwaarden.

2.2. De oplos sing van de procesvergel~jking.

Uit de formulering van het herleide regelprobleem blijkt, dat
1\ A

we de .differentievergelijkingen van x t k en P t 1 moeten ken-, xx, ,c
nen. We zullen nu deze vergelijkingen afleiden, waarbij we er

ons rekenschap van geven dat het proces nagenoeg gestabiliseerd

is.
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dan vinden we na uitwerking voor de differentievergelijking
A

van X t +1 ,k :

De term E[at,k'it,k]-E [at,ket,k] bestaat aIleen uit kruiscorre
laties en zal dus konstant zijn voor k$' t ~ N • Omdat we aange

nomen hebben dat ook de schatting van de parameters kOllstant

zal zijn voor k ~ t ~ N , zal gelden :

A
We definieren nu de konstante vektor dk k :,

1\
De differentievergelijking van x t + 1 ,k wordt nu

~

De autocorrelatie P zal konstant zijn veer 1~ ~t ~ N :xx,t,k

A A
P =p
xx,t,k xx,k,k

We kunnen nu het herleide regelprobleem als voIgt formuleren:

Stel dat de regelstrategie u O, ••• ,u
k

_
1

aan het proces is toe

gevoerd. We willen nu een regelstrategie u k , ••• o,u
N

_
1

berekenen,

zodanig dat Wttk , beschreven door de recurrente differentiever

gelijking :

A or A A T

Wt l=(Xt k-xOP)q .(xt k-xop)+trq P k k+UtqUt+Wt 1 ]
, {: II X 0 X xx" u + , <:

minimaal is voar aJ.le t en k ui t 0 ~k ~ t ~ N , gegeven de diffe
A

rentievergelijkingen van x t + 1 rk' gegeven de voldoende statistiek



-16-

en gegeven de randvoorwaarde voor de reeurrante proeesverge

lijking :

T

WN,k=(~N,k-xoP)qX(~N,k-xOP)
A

+trq P . k kx xx, ,

Wij beweren nu dat er een strategie u k ' •••• ,uN_ 1 te vinden is,

zodanig dat Wt,k minimaal is voor aIle t en k uit d:$k ~t~ N.

Dit minimum hee:ft de volgende gedaante :

met gt een (nxn) niet negatieve de:finiete matrix

en :ft een (nx1) vektor.

Wij zullen de bewering bewijzen m.b.v. volledige induktie.

De bewering is juist voor t=N, immers de beginvoorwaarde voor

de reeurrente betrekking van Wt k is,
T

A A A
WN k=(xN k-xoP)q (xN k-xop)+trq P k k, , x, x xx, ,

AT A ..... T T A A T
=xN k q xN k-xN k q xop -xopq x"'T k+ trq P k k+xopq xop,x, ,x x ~, xxx" x

Stel nu gN=qx (qx is niet negatie:f de:finiet)

:fN=-q xop
~ A

hN=xopq xop-r-trq P 1 kx x xx, c,

en inderdaad geldt nul

met gN een (nxn) niet negatieve de:finiete matrix.

We nemen nu aan dat de bewering juist is voor t:s+l, dus er is

een strategie u s + 1 ' •••• ,uN_ 1 met k~s+1~ N zodanig dat W
8+1,k

minimaal wordt volgens:

AT /' T A AT
W =x g x +:f x +x :f +hs+1,k s+1,k s s+1,k s+1 s+1,k s+1,k s+1 s+1
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Te bewijzen is nu dat de bewering ook juist is voor t=s.

Voor het minimum W geldt:s,k

A T A A T
W k=(X k-xoP)q (x k-xop)+trq P k k+u q u +W 1 ks, s, x s, x xx" s""U s s+,

Omdat de bewering juist is voor t=s+1 a

T ,.. A T

W k=(~ k-xOP)q (x k-xop)+trq P k k+u a us , a , x s , x xx" s""U S

AT ... T..... ""1""
+x g x +f x +x f +hs+1,k s+1 5+1,k 5+1 a+1,k a+1,k a+1 5+1

:

We nemen nu de termen met U 5arnen:s

W heeft nu de gedaante:5,k

., ..,.
W k=u pu +u q+qu +ra, a S 5 S

W k heef't eens,
Het minimum is

minimum als de
T -I

W =r-q p qa,k
Toegepast op ons probleem:

matrix p po~itief' def'iniot
-I

voor us=-p q.
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J\ T J\

WS,k heeft een minimum als de matrix ~+bk,kgs+1bk,kpositief

definiet is. Dit is zo, immers ~ is positief definiet (gege

ven) en g 1 is niet negatief definiet (bij aanname ).s+
Het minimum is :

We gaffi~ het gevonden minimum W nu brengen in de gedaante :s,k

AT A /IT .,.."
W =x g x +x f +f x k+hs.s,k s,k s s,k s,k s s s,

""Daartoe nemen we de termen met x k sronen :s,

W =s,k
AT
x s,k
AT'

+x ks,

+

En dus :

AT A /IT 1\ T "T A

gs=qx+~, k g s+1 ~c,k- (bk , k g S+1"ak ,k) Ks (bk ,kg s+1 ak,lt:)
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Dit stelsel recurrente differentievergelijkingen staat bekend

als de Ricattivergelijkingen.

Rest nu nog te bewijzen dat g een niet negatieve definietes
matrix is. We schrijven daartoe u in de volgende gedaante:s

"u =-k1 x k-k2s s 5, S

met
AT" A

k1 =K b g a5 s k,k 5+1 k,k
Ar '" AT

k2 =K (bk I g 1d k k+bk k f 1)5 5 ,C 5+ , ,5+

Opmerking:k1 wordt de "adaptive gain ll genoemd.
5

k2
s

wordt de ttcorrection term ll gell.oemd. [6][7J

We zijn uitgegaan van :

A T A .,.

W k=(X I-xoP)q (x I-xoP)+u q u
5, SpC X S,C S,us

A." '" "T ( ..... '" '" A,
+(ak IX. k+bk k U +dk k)g 1 a k k X k+b , kU +dk k),c s, ,5 , 5+ ,5, ~ K, 5 ,

+ overige termen.

A
Vul nu in u =-k1 x k-k2 en vorm gs 5 5, 5 5

•.

W =s,k
AT T '" '" 1- T ~ '"
xs,k (qx+k1s~k1s+(ak,k-bk,kk1s)gS+1(ak,k-bk,kk1s»

+ overige termen.

gs kan dus ook geschreven worden in de gedaante:

,. A 1\ 'T A A

g =q +k1 q k1 +(ak k-bk I k1 )g 1 (a.- I-bk kk1 )s x S 11 S , ' , C 9 S+ ' .K, {. _, s

A
x

a,k
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~ is positief definiet (gegeven)

q is niet negatief definiet (gegeven)
x

g 1 is niet negatief definiet (bij aanname)
s+

g is dus een niet negatieve definiete matrix.
s

Hiermee is de bewering bewezen.

We hebben nu het volgende resultaat bereikt:

Aan het systeem was de strategie U O, ••• e,Uk _ 1 toegevoerd.

De "open loop control" strategie u k , .... ,uN_ 1 ' die de kos

tenfunctie :

~
N~ ]

Wk=E (,t~T-XOP)"q (xN-xop)+ 2" r(x -xop)q (x -xop)+u a u J.
1~ X I< II S X "s s"'U S

~::.

minimaliseert, gegeven een observatievektor Yk,is voor aIle t

en k ui t 0 ~ k ~ t ~ N-1 :

ut(open

gt en f t kunnen berekend worden m.b.v. de recurrente Ricatti

vergel.ijkingen.

Aangezien in de OLOF-benadering aIleen de eerste stap wordt

gebruikt van de "open loop" strategie, wordt de OLOF-strategie

beschreven door :

o ~t ~ N-1

Het vinden van doze strategie was ons doelo

In deze paragraaf zullen we aandacht schenken aan de invloed

0" ···van CIu en qx (zie dofinitie van de kostenfunktie in 1 .. 1.) op

het gedrag van de regelaar .. We" zullen zien dat deze invloed

zich op twee manier-en manif'esteert .. Voor de eenvoud zullen de

schouwingen 6~ndimensionaal zjjn.



kunnen nu ~ zodanig kiezen dat de term ~u~ de

zal overheersen. In deze situatie zal de regelaar

I
Definieren we nu de kostenfuuktie W volgens :

N-I )

':=W/qx=E {(xN_xop)2,g 'f. fcX s -xop)2+ ~ u=] ?
A=ot qx j
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Stel het regeltrajekt is oneindig lang, dus N~~.

We zeggen nu dat we offset verwachten indien

Natuurlijk behoeven we niet over een oneindig lang interval

te regelen om to weten te komen of offset kan ontstaan, maar

is het reeds voldoende te regelen over een regeltrajekt dat

voldoende lang genoeg is om de inschakelverschijnselen te doen

uitdempen. De kostenfunktie die we minimaliseren is :

Stel q =1. Wex
kostenfunktie

2trachten quu t to minimaliseren door u t zo klein mogelijk te m~cen,

waardoor x t niet de optimale toestand (xop) zal bereiken.

We kunnen echter ook ~ een zodanige waarde geven dat de term

qx(x
t
-xop)2 de kosten:funktie zal overheorsen. In deze situatie

zal de regelaar veel minder rekening behoeven te houden met de

koston en de toestand dicht bij de optil11ale toestand kunnen brengen Q

We zien dat de regelaar een compromis sluit tussen q (x
t
-xop)2

2 x
en ~Ut ' oftewel tussen datgene wat we willen (xt=xop) en wat

het kost.

dan zien we dat de verhouding van qu en qx belangrijk is en

niet hun absolute l'1aards. Uit het voorga8.11.d,,) zal duidelijk ziju

dat onder invloed van de gewichtsfaktoren ~ en qx of~set kan

ontstaan.

Een regelaar kan de toestand vQorzichtig naar zijn oindlvaarde

sturen (X t verande:rt per stapje slechts zeer weinig)



eigenwaarde van hat

dat k1 t (adaptive gain)

in het kompleksa vlak.
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-------------

:figuur 1.

maar kan dit ook op een Minder voorzichtige Manier doen (X t ver

andert bij de eerste stappen erg snel).

:figuur 2.

AVullen we u t =-k1 t x t -k2
t

in in de differentievergelijking
'" AA"x t 1=axt +bu t +••• , dan vinden voor de

+ \ ~
gestuurde systeom A=~-bk1t. We zien

de plaats bepaal~ van de eigenwaarde
. '" '"Is 0 < a-bk1 t < 1, dan kunnen we eon respons verwachten als in

" ":figuur 1. Is -1 < a-bk1 t < 0 dan kunnen we ean respons verwach-

ten als in figuur 2. Is J a-bk1 tl)1 dan zal de regelaar het

proccs zel:fs niet kunnen stabiliseren.

Simulatie 1 (zie hoo:fdstuk 5) laat zien dat onder invloed van

de gewichtsfactoren ~ en qx niet alleen offset kan ontstaro1

maar het regelgedrag van de regelaar ook voorzichtiger kan

worden.

2.4. pe invloed. van .de onze!cerheiLin de_~nnis van ~ p~:r..ameters

op de_ reKolaa,r.

De invloed van de onzekerhoid inc.'.de kennis van de parameters

komt alleen tot ui ting in de term E['iii] -E[~~].-
Daze term is de correctic op do schattilig van de toestand t.g.v.

bovengenoemde onzekerheid, immers
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Deze correctie is bij toepassing van "open loop" predictie kOllstant

voor elke stap in de tijd, immers ons ui tgangspunt was dat de

onzekerheid in de toekomst konstant zal zijn. Omdat de schatting

van de toe stand in rust ( C ) ook konstant wordt verondersteld

bij "open looptl predictie kunnen we het regelprobleem transfor

meren naar een regelprobleem waarin de onzekerheid geen invloed

heeft op de regelaar (enforced separation).

en we hebben het oorspronkelijke regel-

waarin de onzeker
.,.1 Ien c za aIleen

/\1 A [N"" 7 ["""'JNoem c=c+E ax -E ac
1-~probleem getr~lsformeerd naar een probleem,

heid geen rol speelt. Het verschil tussen ~

groot zijn als ~ Z'1 of als E[ax]-E[ac] groot
/\

met c.

is in vergelijking

Het gedrag van de regelaar zal m.b.v. simulaties vergeleken

worden met hat gedrag van andere regelaars onder hoof'dstuk 5.
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Hoof'dstuk 3.

Regelen also het prgces nagenoeg gestabiliseerd is.(2)

3.1. Inleiding.

Ook nu beschikt de regelaar op het tijdstip t=k naast de inf'or

matie over het verleden van het proces (0 ~ t ~ k) tevens over

de informatie dat de onzekerheid in de kennis van de parameters

in de toekomst weinig zal veranderen. Hij kan dus weer gebruik

maken van de informatie over het toekomstig gedrag van het pro

ces bij het bepalen van de "open loop control lt strategie, waar

van aIleen de eerste stap ( Uk ) gebruikt zal worden. De rege

laar neemt nu echter aan dat de onzekerheid in de schatting van

de toestand (6" 2) een klein beetje in de toekomst kan veranderen.
x

Voor de kruiscorrelaties van de parameters a,b en c met de toe-

stand x t geldt :

~ =10 r;c
ax lax a x

G =~ G Cbx I bx b x
6 =/J G Ccx (cx c x

fi '~b en ~ zijn de correlatiecoefficienten, waarvoor geldt
/ ax ( 1 x / cx
t.;oax 1-~1, etc •• e. De regelaar neemt aan dat deze krniscorrelaties

in de toekomst zo klein zullen zijn ( de correlatiecoefficienten

~zijn gemiddeld nul ) of' zo weinig zullen veranderen, dat ze

konstant verondersteld mogen worden. Uit simulaties zal moeten

blijken of deze regelaar de zuivere OLOF-regelaar ( hoofdstuk 4)

beter benader,t in de si tuatie dat het proces gestabiliseerd is

dan de regelaar ontworpen in het vorige hoofdstuk.

De regelaar zal nu op het tijdstip t=k niet aIleen "open loop"

predictie moeten doen van de toestand (~t k ), maar ook van
s . "..

de onzekerheid in de schatting van de toestand (p t k ).
xx, ., /\

Hiervoor moet de regelaar de dif£erentievergelijkingen van x t k,
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1\
en P t k kennen. Voorxx, ,
(zie vorige hoofdstuk)

A
de differentievergelijking Vrol x t k geldt,

A

De differentievergelljking van P t 1 kan als voIgt worden afgexx, ,{.
leid: vullen we

1\ tv

xt=xt,k+Xt,k
~ /IV

ct=ck k+ck k, ,
~ N

at=ak k+ak k, ,
A ""

bt=bk,k+bk,k

in in de differentievergelijking van het proces x t

dan vinden we :

,.., N /\ ,N "" J\ IV '"'" '" A' tV A
X =c -a c -a c -a c +a x +a xt+1,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k t,k x,k t,k

+~k,k~t,k+b;~,kUt+vt-E [;k,kX'k,k1+E [a'k,kCk,kJ

A

De differentievergelijking van P t k is nu bekend, irnmersxx, ,

pxx,' t+1 ,k=covtet+1 'Xt + 1/Yk] =cov[Xt +1 ,k'~t+1 ,k]

(zie appendix B)

Wij kunnen het regelprcbleem nu als voIgt formuleren:

Stel de strategie u O, •••• ,uk _ 1 is aan hat proces toegevoerd.

Wij willen nu de "open loop control" strategie berekeneu, zoda

nig dat Wt k' beschreven door de recurrento differentievergelij-,
king

" 7"..... A.,..
Wt k=(X t k-xop)qr(x t k-xop)+trq P t l+U t q Ut+W~ 1 k

,. , _).., X xx, ,c u ~+,
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met de beginvoorwaarde :

1\ T II A

WN k=(XN k-xoP)q (xN k-xop)+trq P N k
, ! , x, X xx, ,

minimaal is voor aIle t en k ui t 0:5 k ~ t~ N-1, gegeven de dif'-
A '"f'erentievergelijkingen van x t k en P t k en hun beginvoorwaar-, xx, ,

den in de vorm van een voldoende statistiek.

Wij beweren nu dat er een strategie u k , ••• ,uN_ 1 bestaat die Wt,k

minimaliseert voor aIle t en k ui t 0 ~ k ~ t ~ N-1. Di t minimum

heef't de gedaante :

gt en h t zijn niet negatieve def'iniete matrices.

Ook nu gaat het bewijs met behulp van volledige induktie ( zie

appendix D).

Deze optimale "open loop control" strategic is :

gt,f't en h t kunnen worden berekend m.b.v. de recurrente Ricatti

vergelijkingen :
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3.3. De invloed van de onzekerheid in de kennis van de para

meters op de regelaar.

De besehouwingen in deze paragraaf zullen "ndimensionaal zijn.

De invloed van de'~ onzekerheid' in de kennis van de parameters

is nu duidelijker aanwezig dan bij de regelaar in het vorige

hoofdstuk. Beperken wij ons tot deinvloed van de autocorrela-
A ,.. '" '"

ties, dus tot P ,P ,Pbb en P , dan kunnen we het volgendexx aa ce
opmerken :

'"p •
xx

voor te komen in de formules noodzakelijk

u • Dit is in volledige overeenstem
s

ming met het separatietheorema dat zegt dat P geen inxx
vloed heeft op het gedrag van de regelaar als separatie

a)De invloed van

'"P blijkt niet
xx

voor de berekening van

wordt toegepast tussen de sehatting van de toestand en de

berekening van de regelstrategie.

A

b)Do invloed van P •aa
De formula van de derde reeurrente Rieatti-differentiaver~

gelijking is :

2 '"h =q +h 1(~ +P )s x 5+ aa ('endimensionaal)

We zien dat h_ geen eindige oplossing heeft in een onein-
:=; ",2 ....

dig lang regel trajekt als a +P > 1. Het versehijnsel dat deaa
reeurrante rieattivergelijkingen geen eindige oplossing heb-

ben' in een oneindig lang regel trajekt als de onzeJ<:erheid in

de kennis van de parameters een bepaalde drempel oversehrijdt

is besehreven door M.Athans in een artikel uit 1977 [101.
Hij noemt het versehijnsel in zijn artikel het "uncertainty

treshold principle". Voor de "open loop" predicti(~ van P
xx

geldt :



(zie appendix B)

heeft in een oneindig
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. ;")

~ A2~~ ~

P =(a +p)p + overige termen.
xx,t+1 aa xx,t

A

We zien dat P ook geen oplossing
xx 2 ,..

lang regeltrajekt als ~ +P > 1. Ofschoon M.Athans in bo-aa
vengenoemd artikel een ander regelprobleem behandelt ( een

"closed loop optimal" regelprobleem, waarvan de toestand

exakt gemeten kan worden ), komen wij tot dezelfde conclu-

sie, namelijk dat als de "uncertainty treshold" wordt over
--2 ....

schreden, in ons geval als a +P >1, zowel de recurrente ri-aa
cattivergelijkingen als ook de "open loop" predictie van
/\
P in een oneindig lang regeltrajekt geen eindige oplossing

xx
hebben. Een gevolg hiervan zal zijn dat de kostenfunktie

een zeer grote waarde aan.neemt als ~2 +P ~ 1. Di t duid t inaa
de richting dat OLOF-regelaars voor instabiele systemen

(a> 1) slechte" regelaars zullen zijn.

A

c)De invloed van Pbb •

Voor u geldt:
s

A

De invloed van Pbb op de regelaar is gelijk aan de invloed

van ~t immers we kunnen q~ definieren volgens :

1\

d)De invloed van P •
,. c~

P komt evenals P niet voor in de formulas voor de bere-cc xx
kening van u •

s

Het gedrag van de regelaar zal met behulp vm~ simulaties verge

leken worden met het gedrag van andere regelaars onder hoofd

stuk 5.
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Hoofdstuk 4.

Het 66ndimensionale OLOF-regelprobleem c

4.1. Inleidin€l.

Anders als in de vorige hoofdstukken heeft de regelaar nu geen

informatie over de toekomstige onzekerheid in de kennis van de

toestand. De regelaar zal nu moeten aannemen, dat bij het bere

leenen van de optimale "open loop" regelstrategie, waarvan aI

leen de eerste stap gebruikt zal worden, de onzekerheid in de

kennis van de toestand belangrijk kan veranderen. Dit houdt in

dat de kruiseorrelaties van de toestand x t met de parameters

van het proees (eta en b) niet konstant verondersteld mogen

worden. Door dit gegeven blijkt het vinden van een funktie, die

als oplossing kan dienen voor de proeesvergelijking, zelfs voor

een oendimensionaal proees erg ingewikkeld te zijn. Dit is een

gevolg van het i'ei t dat het probleem in wezen ni.et lineair is,

zoals in de probleemformulering in 1.1. reeds is opgemerkt: de

stoehastisehe differentievergelijking van het proees x t is immers

niet lineair. Bovendion zullen extra niet-lineariteiten worden

geintrodueeerd door een vierde moment te benaderen m.b.v. pro

dueten van eovariantios :

IVNN"-' (/VA' ) (,vA') (/VN) (IV"/) (_~ (""'''')Epqrs:E pq E rs +E pr E qs +E pSJE qr

Door het probleem niet te lineariseren wordt de uitwerking ~

ingewikkeld, maar we mogen weI verwaehten dat de rogelaar

ook bij grote onzekerheid in de kennis van de parameters goode

voorspellingan zal geven. Dit geeft ons de mogelijkheid om te

onderzoeken in welke mate de benaderde OLOF'-regelmodellen

zullen afwijken van een zo zuiver mogelijk OLOF-regelmodel als

fUnktie van de onzekerheid.

A A /\

Voor de differentievergelijkingen van x P P
"ttk' axlIt,k' bx,t,k'



-30-

j\ ;\

P en P t k geldt (zie appendix C) :
ex, t,k xx"

"" A /'''' '" Ad =P -aP -P e2 ae ae aa
A A ........ A L'o

d3=Pbe-aPbe-Pabe
" A .,A A A '"d4=P -aP -P eee ee ae
A A A A A "'2 "" ,.. .
d

S
:d4 (1-a)-d2 e+P +P P +Pae aa ec vv

De index (k,k) is bij de konstant veronderstelde variabelen

I t b " A Awegge a en, ~v. a k k=a.,

Wij kunnen het herleide regelprobleem nu als voIgt formuleren:

Stel de strategie u O, ••• ,uk _ 1 is aan het proces toegevoerd.

Wij willen nu een regelstrategie u k , ••• ,uN_ 1 berekenen, zo

danig dat Wt k' besehreven door de reeurrente differentiever-,
gelijking :

minimaal is voor aIle t en k uito, k ~ t ~ N-1, gegeven de
A "'" ,.... ",.

differentievergelijkingen van x P P P en
A t,k' ax,t,k' bx,t,k' cx,t,k
P t k' gegeven de voldoende statistiek en gegeven de randxx, ,
voorwaarde :

A 2 ~

WN k=q (xN l-xoP ) +q P ~ k, x , <: x xx, H,
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Wij beweren nu dat er sen regelstrategie u k ••••• u N_ 1 is.

zodanig dat Wt k minimaal is voor aIle t en k uit O~ k$' t~ N-1 •
•Dit minimum heeft de gedaante :

Het bewijs gaat ook nu m.b.v. volledige induktie ( appendix C).

De optimale strategie is:

met
A A'" "'2 ".A

kO.t=~+bg1.t+1+Pbbg3.t+1+2bPabg4.t+1+Pabg5.t+1+2bPbbg7,t+1
"'2. i\ A

+Pbb gS.t+1+2PabPbbg 10.t+1
"".. A ,,/I.. AA ...... "

k1.t=abg1.t+1+Pabg3.t+1+bPaag4.t+1+aPabg4,t+1+PabPaag5.t+1
"'" AI\. '" A 1\2

+bPabg7.t+1+aPbbg7,t+1+PabPbbgS,t+1+Pabg10.t+1
,.. A

+PaaPbbg,O.t+1
" A,A A -"A " ..... '"

k2.t=bg1.t+1+abg4.t+1+Pabg4.t+1+aPabgS.t+1+Pbbg7,t+1+aPbbg 10.t+1
1\ AA AA ",I\,

k3.t=ag3.t+1+abg7.t+1+aPbbgS,t+1+aPabg10.t+1
1\ 1\ '" A

k4.t=(bg1.t+1+Pabg4.t+1+Pbbg10.t+1)d1+
A " A ....

(bg4 t+1+P~bgs t+1+Pbbg 10 t+1)d2 +• • ••
(g3.t+1+bg7.t+1+PbbgS.t+1+Pabg10.t+1)d3+
'" " A "

bg2,t+1+Pabg6,t+1+Pbbg9.t+1+Pbcg11.t+1

De gewichtsfaktoren g1 t •••••• 'g12 t lrunnen berekend worden. ,
m.b.v. het stelsel recurrente ricattivergelijkingen. :

. .
A 2 A A A A 2 AA

g =q +a g +P g +2P ag +P g +2aP g
1. t x 1. t+ 1 aa 3, t+ 1 aa 4. t+ 1 aa.5. t+ 1 ab 7. t+ 1

A A <\ 2 I

+PabgS.t+1+2PaaPabg10.t+1-k1,t/kO.t
~ ~ A ~

g =-q xop+ag +P g +P g +P ~
·2.t x 2.t+1 aa 6,t+1 ab 9,t+1 ac o 11.t+1
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Er is een methode ontwikkeld om de fuructie, die als oplossing

van de procesvergelijking kan dienen, zo eenvoudig mogelijk to

maken[11J. Dat dit voor een mul tidimensionaal probleem zeker

nodig is, is aan bovenstaande formules te zien. Deze methode

houdt in dat het oorspronkelijke regelprobleom van het proces

x t wordt getransformeerd naar een regelprobleem van het ge

augmenteerde proces Zt (voor de definitie van Zt zie 2.1).

Toch blijkt ook m8 b.v. deze methode de oplossing van het moer

dimensionale OLOF-regelprobleem extreem kompleks to zijn.

Stellen we aIle covarianties gelijk aan nul, dan gaat de formula

van u t over in de f'ormule van u t ' indien lve geen rekening haddon

gehouden met de onzekerhei.d in de kennis van de parameters.
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4.3. De invloed van de onzekerheid in de kennis van de para

meters of het gedrag van de re~elaar.

Ofsehoon het moeilijk is door de omvang van de formules een

globale indruk te geven van de invloed van de onzekerheid op

het gedrag van de regelaar, kunnen we weI vaststellen dat het

gedrag van de zuivere OLOF-regelaar Qvereenkomsten zal verto

nen met hat gedrag van de OLOF-regelaar uit hoofdstuk 3. Ook
1\ '"

nu komen P en P niet voor in de formulas, nodig voor dexx cc
berekening van Ute Voor g3,t geldt (zie reeurrente rieattiver-

gelijkingen in 4.2.) :

..... 2 A

g3 t=q +(a +P )g3 t 1, x aa, +

"'-2 '"Dus ook nu geldt dat als a +P .,. 1, zmvel de reenrrante ricatti-
aa A

vergelijkingen als de "open loop" predictie van P t k geenxx, ,
eindig~ oplossing hebben in een oneindig lang regeltrajekt.

Definieren we :

~ ~ I\A A2 AA

~=~+Pbbg3,t+1+2bPabg4,t+1+Pabg5,t+1+2bPbbg7,t+1+
"'2 A A

Pbbg8,t+1+2PabPbbg10,t+1

waardoor voor u t geldt :

dan zien we dat de onzekerheid in de kennis van de parameter b

weer cen grote invloed hee:ft op de noemer van Ute

Het gedrag van de regelaar zal worden vergeleken met het ge

drag van de andere regelaars onder hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 5.

Simulaties.

5.1. Inleiding.

Dit hoofdstuk bestaat uit 4 paragrafen.

In paragraaf 2 zullen we de invloed beschouwen van de onzeker

heid in de kennis van de parameters op het gedrag van de in

de vorige hoofdstukken beschreven regelaars. Wij zullen hierbij

op 2 punten letten :

a) wordt er voorzichtiger of agressiever geregeld.

b) mogen we offset verwachten.

In paragraaf 3 zullen we in verschillende situaties onderzoeken

welke regelaar de laagste waarde van de in hoofdstuk 1 gedefi

nieerde kostenfunktie oplevert. Dit geeft een indruk in welke

situatie een bepaalde regelaar de voorkour geniet. AIle beschou

wingen in paragraaf 2 en 3 zullen eendimensionaal zijn.

In paragraaf 4 zullen we enige simulaties laten zien die ge

daan zijn aan een meerdimensionaal model.

Wij zullen in dit hoofdstuk 2 soorten simulaties doan :

a) "open loop control" simulatieso

,
jJl'J-C>U4

X(o)) C, ?l., b
:--.

iLl;

M7~
.~~

A A A ~

X{o)) C) a I];

figuur 3.

Aa n de hand van "open loop control" simulaties zien uo niet

aIleen deinvloed van de onzekerheid op de eerste stap vml de

strategie (de stap die wordt gebruik't bij "OLOF-control"), maar
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ook op de verdere stappen, waardoor we een duidelijker beeld

van deze invloed krijgen.

b) "OLOF-control" simulatias •

xop --:-

.

" ~ ~~{AMl-
~ jOnD e..t.-4 ...

r

U- t
~

~ V-~/l'e~';;:
.. t

9L /'f:eA-~ ",. I"

'~ .

figuur 4.

Het identificatie-algoritbme, dat voor daze simulaties nodig

is, is beschreven in het afstudeerverslag van F.Geris [F.Geris

t 78 J r 13].

Wij zijn er ons van be~~st dat de simulaties in dit hoofdstuk

verre van volledig zijn t temeer daar creen nauwe relatie is

tussen regelen en identificeren. De nu Yolgende simulaties

hebben als belangrijkate doel de vraag te beantwoorden of het

zinvol is een meerdimensionaal proces te besturen m.b.v. een

OLOF-regelaar. In hoofdstukbzullen we proberen deze vraag

te beantwoorden op grond van conclusies, die we uit de simu

laties in dit hoofdstuk zullen trekken.

We zullen eerat een simul.atie doen met een volledig bekend

proces; waaruit blijkt dat onder invloed van de verhouding

~/qx (zie definitie kostenfunktie) offset en voorzichtig

regelgedrag ontstaat. De volgende simulaties in paragraaf 2

zullen laten zien dat onzekerheid in de kennis van de para

meters ook aanleiding kan geven tot een dergelijk regelgedrag.
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Simulatie 1.

doel simulatie: de invloed van de verhouding ~/qx op het

gedrag van de regelaar, indien het proces

volledig bekend is.

grafieken

parameters

: 1,2,3.

•.
x c a b P

vv

proces 200 200 .5 .04 0

~/qx="··· xop=250 N=100

Grafiek 1 en 2 laten x t en u t zien als funktie van ~1/qX(O~10-2).

Duidelijk is te zien dat offset ontstaat als ~/qx toeneemt. Ook

wordt de regelaar voorzichtiger onder invloed van €len hoge ~/qx

(x t bereikt minder snel zijn eindwaarde). Dit wordt nag eens in

beeld gebracht door grafiek 3, waar de eigenwaarde van het ge

stuurde proces is weergegeven als funktie van ~/qx :

A=a-bk1_~ (k1 is de terugkoppelingsfaktor)

Voor ~/qx:>10-2 is van regelen eigenlijk geen sprake meer.

5.2. De inv!oed van de onzekerheid in ~_ ken~i..:.'5, van de paramet.e,r,s

op het eedrag va~ de reAelaar.

Simu.latie 2.

doel simulatie:is er geen onzekerheid, dan is er ook geen ver

schil in he,t gedrag van de regelaars"

type simulatie:"OLOF control".

grafieken

parameters

:lj·,5.

:

x c a b P
vv

proces 200 200 .5 .04 50

beginschatting 181 181 .. 6 .05 50

autocorrelaties 0 0 0 0

qu/qx::10- 6
xop=250 N=100 P =2.5ww
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We zien in de tabel dat de autocorrelaties nul zijn, dus er is

geen onzekerheid. Een gevolg hiervan zal zijn dat het gedrag van

de OLOF-regelaars niet verschilt van het gedrag van de regelaar,

die regelt volgens het principe van "en:forced separation". De

indices in de gra:fieken betekenen :

id (ideaal) : de regelaar kent de parameters.

e.s(en:forced separation): de regelaar neemt aan dat de schat-

ting de echte waarde van de para

meters is.

: de ~egelaar neemt aan dat de onzeker

heden (correlaties) konstant zullen

blijven in de toekomst.

: de regelaar neemt aan dat aIleen

P enigzins zal veranderen in de
xx

toekomst.

: de regelaar neemt aan dat zowel P ,
xx

Pax'Pbx als Pcx niet konstant zullen

zijn in de toekomst.

Wij wijzen erop dat ook de OLOF-regelaars in meer o:f mindere mate

"en:forced separation" toepassen, immers separatie tussen de iden-

ti:ficatie van de parameters en de berekening van de stuurgroot

heid is een konsequentie Vrol de OLOF-strategie (zie de inleiding

Vrol dit verslag). Met de e.s-regelaar duiden wij in dit verslag

de regelaar aan, die in geen ankel opzicht rekening houdt met de

onzekerheid in de kennis van de parroneterso

Simulatie 3.

doel simulatie : welke OLOF-regelaar voorspelt het beste.

type simulatie : "open loop control".

gra:fieken : 6,7,8.
parameters •.

x c a b P
vv

proces 200 200 e5 .OJ+ 0

begins chatting 205 205 .6 .05 0

autocorrelaties 25 25 -? -4·10 - 10

~/qx=10- 6
xop=250 N=100
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We zien in de tabel dat de autocorrelaties volledig in overeen

stemming zijn met de verschillen tussen de werkelijke waarde van

de procesparameters en de beginschatting ervan.

bijv: P =.1aa
-2x .1:::::10

Me~k ook op dat de procesruis gelijk aan nul is. Nemen we nu aan

dat de correlatiecoefficienten gelijk zijn aan 1,

bijv: ~ax=(:.x(;aaV;:x ] ~
/0 =1

/ ax

p =\T;' 'r;-
ax ll'aa IFxx

dan is er van onzekerheid in de simulatie eigenlijk geen sprake

meer. Omdat de correlaties nu aIleen de werkelijke verschillen

tussen de procesparameters en de modelparameters (schattingen)

beschrijven, zal P gelijk zijn aan het kwadraat van het verschilxx
tussen de toe stand van het proces (x t ) en de toestfuLd van het

model (~t) :

De grafieken 6,7,8 laten zien, dat geheel naar verwachting,

de OLOF3-regelaar het beste P voorspelt.xx,t

Simulatie 4.

doel simulatie: mogen we offset verwachten als de parameter a

niet met zekerheid bekend is.

type simulatie: "open loop control"

grafieken

parameters

: 9,10,11.

:

x c a b P
vv

-1
proces 200 200 • .5 .o/{ 0

begins chatting 20.5 200 .6" .OLI- 0

autocorrelaties 2.5 0 .36 0

qu/qx=10- 6
xop=2.50 N=100
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We zien dat naast de toestand aIleen de parameter a onbekend

is en dat de onzekerheid groot is. Er is geen procesruis en

bovendien is ~/qx erg klein, zodat elk verschil in gedrag van

de regelaars helemaal is terug te voaren op de onzekerheid in

de kennis van de parameter a. Er is nu inderdaad een duidelijk

verschil in het gedrag van de verschillende regelaars waar te

nemen (zie grafiek 9 en 10). Grafiek 11 laat zien welke toestand

we mogen verwachten bij toepassing van de verschillende OLOF-re

gelaarso De OLOF1-regelaar, die aanneemt dat de onzekerheden

niet veranderen in de toekomst, verwacht geen offset, immers

E(x t ) =xop voor t.> 1. De OLOF3-regelaar verwacht meer offset da."1.

de OLOF2-regelaar.

Simulat.ie .2.0

doel simulatie: wordt de regelaar voorzichtiger of agressiever

als de parameter a niet met zekerheid bekend is.

type simulatie: "open loop control".

grafieken : 12

x c a b P
vv

! proces 200 200 .5 .04 0
:

beginschatting 205 200 .6 .04 0

autocorrelaties 25 0 (ix .06)2 0
-"

qu/qx=10-6 xop=2.50 N=100

We laten de onzekerheid in de kennis van de parameter a oplopen

m.b.vo de parameter i (i=0,1,2, •••• ,10). Grafiek 12 laat de "adap

tive gain" zien als funktie van deze stijgende onzekerheid. Het

blijkt dat de "adaptive gain" bij toepaBsing van de OLOli'\3-regelaar

toeneemt. Vullen we nu

(k1 t is do "adaptive gain~)

A
in in de differentievergelijking van x t

A AA 1\

xt+1=axt-bk1tXt+e •••

'" /- '"dan zien we dat de dynamiek van x t bepaald w·ordt door a-bIe1 to
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1\

In ons voorbeeld als Paa=.36 (zie grafiek 12).

/\ 1\

a-bk1 t =.6-.04 x 25=-.4

Het gestuurde proces is welliswaar stabiel, immers 1-.41<1, maar

de toestand krijgt een verloop in de tijd dat karateristiek is

voor een eendimensionaal diskreet proces met een eigenwaarde op

de negatieve as binnen de eenheidscirkel in het komplekse vlak.

J

We zien dat de toestand tijdens de eerste stap over de evenwichts-

toestand heenschiet. Omdat bij,1I0LOF.controI U steeds de eerate

stap wordt gebruikt, zal de regeling een onrustig verloop hebben
A A.

zolang a-bk1 t <O•.

Simulatie 6.

doel simulatie: toetsing van de uitkomsten van simulatie 4 en

5 aan een voorbeeld.

type simulatie: "OLOF control".

grafieken : 13,14

parameters ••
.-- --

x c a b Pvv

proces 200 200 .5 .04 50

beginschatting 181 181 .6 .04 50

autocorrelaties 100 0 .36 0

=10- 6 -
<Iu/qx xop=250 N=100 P =2t'lww -

Grafiek 13 en 14 laten het verloop van x t en u t zien. Aan het

verloop van u t in grafiek 14 is duidel~jk tOo zien dat de OL01<'3-,

regelaar agressiover is dan de overige regelaars. Ook de veron

derstelling dat we bij toepassing van de 01,01"2 en OLOF3-regelaar
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offset mogen verwachten blijkt gerechtvaardigd, daar x(OLOF2) en

x(OLOFJ) kleiner zijn dan x(OLOF1) en x(e.s). Merk op dat er geen

verschil in gedrag is waar te nemen tussen de OLOF1 en de e.s

regelaar. In deze simulaties hebben we aangenomen dat de para

meters b en c bekend zijn.

Simulatie 7.

doel simulatie: toetsing van de uitkomsten van simulatie 4 en

5 indien ook de parameters b en c niet bekend

zi..in.

type simulatie: "open loop control".

grafieken : 15.

parameters ••
x c a b P

vv
...

proces 200 200 .5 • 04 50

beginschatting 210 205 .6 .05 50

autocorrelaties 100 25 (ix o 06)2 10- 2

qu/qx=10- 4 xop=250 N=100

Nu zijn ook de parameters b en c niet bekend en heeft bovendien

q /q oen 100 maal grotere waarde als in simulatie 5. Grafiek 15'u x
laat de adaptive gain zien als funktie van de stijgende onzeker-

heid (i=0,1,2, ••• ,10). Ook nu.zien we dat alleon bij toepassing

van de OLOFJ-regelaar de "adaptive gain" toeneemt, alhoewel min

der sterk als in simulatie 4. Nu speelt echter de verhouding

qu/qx een rol, immors hoe groter qu/qx' hoe voorzichtiger de

regelaar regelt. Ook nu bleok dat de offset, die we bij toe

passing van de OLOF2 en OLOF3-regelaar mogen verwachten, stijgt

als P toeneemt. We volstaan met het geven van de numeriekeaa
resultaten.

- -
Ex

50
p =0 P :: 36aa aa •

-
OLOF2 21+1 2)2

OLOFJ 2I~ J 223
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Simulatie 8.

doel simulatie : mogen we offset verwachten als de parameter b

niet met zekerheid bekend is.

type simulatie

grafieken

parameters

: "open loop control"

: 16,17,18.
••

, x c a b P
vv

--.-.
.04proces 200 200 .5 0

beginschatting 205 200 .5 .05 0

autocorrelaties 25 0 0 10-2

CIu/qx=10- 6 xop=250 N=100

Naasu de toestand is aIleen de parameter b onbekend. Er is geen

procesruis en bovendien is qu/qx erg klein,zodat elk verschil

in gedrag van de regelaars helemaal is terug to voeren op de

onzekerheid in de kennis van de parameter b. Grafiek 16 en 17

laten zien dat ook nu een verschil is op te merken tussen het

gedrag van de OLOF2 en OLOF3-regelaar enerzijds en de OLOF1 en

e.s-regelaar anderzijd~. Grafiek 18 laat zien welke toestand

we mogen venlachten bij toepassing van de verschillende regelaarso

De OLOF1-regelaar verwacht ook bij onzekerheid :i.n de kennis van

de parameter b geen offset. De OLOF3-regelaarverwacht meer

offset dan de OLOF2-regelaar.

Simulatie 9.

.. -_.
x c a b Pvv

proces 200 200 .5 .04 0

beginschatting 205 200 .5 .65 0

autocorrelati.es 25 0 0 (ix .. 005)2

=10- 6
-~

C!,.l/qX xop=250 N=100
.--

doel simulatie : wordt de regelaar agressiever of voorzichtiger

als de parameter b niet met zekerheid bekend is.

type simulatie : t1 0pen loop controP'.

grafi eken : 19.

Pftrameters :
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We laten de onzekerheid in de kennis van de parameter b oplopen

m.b.v. de parameter i (i=0,1,2, ••• ,10). Graf'iek 19 laat de "adap

tive gain" zien als funktie van de stijgende onzekerheid. Nu blijkt

dat de "a~aptive gain" bij toepassing van de OLOF2 en OLOF3-rege

laar afneemt, hetgeen inhoudt dat do OLOF2 en OLOF3-regelaar

voorzichtiger worden. Merk op dat de OLOF2-regelaar een iets

lagere kl heeft dan de OLOF3-regelaar.

Simulati,e )9..

toetsing van de uitkomsten van simulatie 8 en 9

aan een voorbeeld.

type simulatie: "OLOF control".

graf'ieken

parameters

: 20,21.

:

x c a b Pvv---proces 200 200 .5 .04 50

beginschatting 181 181 .5 $05 50

a.utocorrelaties 100 0 0 25 0 10-4

qu/qx=10- 6 xop=250 N=100 P =25ww

Graf'iek 20 en 21 laten het verloop van x t en u t zien. De OLOF2

en OLOF3-regelaar blijken inderdaad erg voorzichtig te regelen.

Merk op dat er geen verschil in gedrag is waar te nemen tussen

de OLOFl en de e.s-regelaar.

Simulatie 11.

doel simulatie : toetsing van de uitkomsten van simulatie 8 en 9

indien ook de parameters a en c niet bekend zijn ..

type simulatie : "open loop control".

grafieken

parameters

:'22.

beginschatting 210 205 .6 .05 50

autocorrelaties 100 ~~ 1_0_,-_2__(_i~_OO.?_)_~ i
/ -4

qu q_x_=_1_0 Xop:25 0 , N=~.~O J
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Nu zijn tevens de parameters a en c niet bekend en heeft bovendien

q /q een honderd maal hogere waarde als in simulatie 9. Grafieku x .
22 laat de "adaptive gain ll zien als f'unktie van de stijgende on-

zekerheid (i=0,1,2, •••• ,10). We krijgen weer het zelfde beeld als

in simulatie 9, nl. de OLOF2 en OLOF3-regelaar zullen voorzich

tiger regelen dan de overige regelaars. Merk op dat er ook nu

ge~n verschil is waar te nemen tussen de OLOF1 en e.s~rege

laar. Ook nu blijkt de 6ffset, die we mogen verwachten bij toe

passing van de OLOF2 en OLOF3-regelaar, toe te nemen als funktie

van de stijgenda onzekerheid (zie tabel).

-
Ex

50 Pbb=O
-4

Pbb=25. 1O

OLOF2 239 219

OLOF3 241 224

Simula,tie._l.,g,.

doel simulatie : onzekerheid in de kenni's van de parameter c

geeft geen aanleiding tot het ontstaan van

offset of tot voorzichtig regelgedrag.

type simulatie : llopen loop control"

grafieken : 23

par31ne ters :
-

x c a I, b Pvv

proces 200 200 .5 .04 50

beginschatting 220 220 .6 .05 50

autocorrelaties 400 (ix2)2 10- 2 10- 4
-

~/qx=10- 4 xop=250 N=100
--

Uit simulaties is gebleken dat als de parameters a en b bekend

zijn, de onzekerheid in de kennis van de parameter c geen invloed

heei't op de regelaar., We willen n~ toetsen of dit ook geldt

indian de parameters a en b niet met zekerheid bekend zijn.

Grafiek 23 laat zien dat de "adaptive gain" niet wordt beinvloed.

Ook blijkt er geen offset te ontstaan (zie onderstaande tabel).
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Ex50
p =0 p =400

cc cc

OLOF2 241 241

OLOF3 239 239

5.3. Eendimensionale "OLOF control"simulaties.

Bij de probleemf'ormulering hebben we de kostenfunktie als voIgt

gede:finieerd:

( ~ }W=E,q (x
N
-xop)2+ ~ rq (x _xop)2+~u2]L x I A::O L' x s s

We hebben in hoof'dstuk 1 aangetoond dat bij

"OLOF control" strategie de bijdrage aan de kosten:funktie op

het tijdstip t gelijk is aan:

A 2 A 2
~W=q (xt-xoP) +q P t+q u tx x xx, U

A
met xt::E(xt/Yt )

/\ fV IV

P t=cov(xt,x t )xx,

1\
De term q P t is de extra bijdrage aan de kostenfunktie t.gev.x xx,
de onzekerheid in de schatting van de toestand.

In daze paragraa:f zullen we onderzoeken welke regelaar bij een

bepaalde onzekerheid in de kennis van de parameters de laagste

waarde van de boven gede:finieerde kostenf'unktie oplevert. De

grootte van de kostenfunktie vinden we door voor het rogeltra

jekt 0 ~ t 'f N de bijdrage tv voor elk tijdstip t ui t 0 ~ t ~ N bij

elkaar op te tellen. Behalve aan stabiele systemen (a < 1)

zullen \'!e ook aandacht schenken aan een instabiel systeem

(a=1.1). Om de simulatie met a=1.1 uit te kUlli~en voeren hebben

we de beperking dat a niet groter mag zijn dan 1 uit het identi

:ficatiealgorithme verwijderd. AIle simulaties in deze paragraaf

zijn van hettype "OLOF control".
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Simulatie 1~.

doel simulatie : de invloed van de grootte van de systeempara

meter a op het minimum van de kostenfunktie.

grafieken I 24,25,26,27,28,29,30,31,

parameters :

x c a b P
vv

proces 200 200 • • • .04 50

beginschatting 181 181 .8 .01 50

autocorrelaties 100 400 .25 • 1

'lu/qx=10- 6 xop=250 N=100 P =25ww
-~

Grootte van de kostenfunktie na 5 stappen 0 § t ~ 5 •

" ,,'.'.J,
1 • 1a= .5 .7 .9

e.s 42809 39652 41261 47499

OLOF1 42807 39656 41272 47513

OLOF2 10248 10845 11792 13318

OLOF3 67863 59820 54901 ••• '" e

De identif'icatie op t:.::5 voor de simulatie met a=.5 •
-,. A ,..

VPbba=.5 c V~ a ¥P bcc aa-
e.s 181 15 .61 .06 .042 .002

OLOF1 181 15 .61 .06 .042 .002

OLOF2 190 18 .84 .39 .127 .278

OLOF3 197 15 .47 .07 .041 .002

We zien aan de kostenf'unktie dat de OLOF3-regelaar door zijn

agressief gedrag we~.swaar veel duurder is over de eerste 5

stappen dan de vool"zichtige OLOF2-regelaar ll maar dit agressief

gedrag is de idantificatie weI ten goode gekomen. Grafiek 24

en 25 laten x t en u t zien gedurende de eerste 15 stappen.
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De identificatie op t=100 voor de simulatie met a=.5 •

a=.5
A

~
A VPaa

1) VPbbc acc

e.s 182 12 .58 .06 .042 .002

OLOF1 182 12 .58 .06 .. 042 .002

OLOF2 194 10 .39 .09 .049 .007

OLOF3 199 7 .46 .06 .041 .002

Voor t:> 50 is het proces nagenoeg gestabiliseerd. We zien dat

voor stabiele systemen (a> 1) de OLOF2 en OLOF3-regelaar goed

koper zijn dan de e.s en OLOF1-regelaar. Bij toepassing van de

OLOF3-regelaar wordt de numerieke verwerking op de Burroughs

7700 afgebroken wegens "exponential overflow" tijdens het reke-.
nen met de recurrente ricattivergelijkingen. Dit is uiteraard

een gevolg van het feit dat het stelsel recurrente ricattiver

gelijkingen niet stabiel is voor a 2
+p >1. Merk op dat de OLOF2aa

en OLOFJ-regelaar de parameter c beter identificeren dan de

e.s en OLOF1-regelaar.

Grafiek 26 en 27 laten x t en u t zien voor t=0.10.20, ••••• 100.

Grafiek 28 geeft een beeld van de ontwikkeling van de kosten.

Grafiek 29.30 en 31 geven een beeld van het identificatie- .

proces van c.a en b.

Simulatio 1}+ •.. ---~_ .............

doel simulatie

parameters

: de invloed van ~/qx op de kostenfunktie.

•.
x c a b P

vv

proces 200 200 .5 .04 50

beginschatting 181 181 .8 .01 50

autocorrelaties 100 400 .. 25 • 1

~/qx=·"· xop=250 N=100 P =2S
Ww -.

Grootte van de kostonfunktie na 5 stappen o

qu/qx= 0 10- 5 10-4 _21
10

e.s 51375 ~809----- 1'7218 8093
OLOF1 51373 42807 17220 8071

I

OLOF2 102 lt8 10248 10248 10255

~3 67434 67863 71688 367250
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We weten dat een grote q /q de regelaar voorzichtiger ma~t.u x
Uit bov~nstaande tabel blijkt dat ~/qx weinig invloed heeft

op de OLOF2-regelaar. Dit kan verklaard worden uit het feit

dat de OLOF2-regelaar bij grote onzekerheid tach al erg voor

zichtig is. Opmerkelijk is ook dat ondanks de duurte van de

sturing (~/qx=10-2) de OLOF3-regelaar zijn agressief karakter

behouden heeft bij grote onzekerheid, waardoor de kosten zeer

hoog zijn.

Bijdrage aan de kostenfUID<tie vanaf stap 50 tot en met 100.

qu/qx= 0 10- 5 10-4 10- 2

e.s 3926 4084 5638 95585

OLOF1 4001 4121 5655 94447

OLOF2 2994 3207 5125 88221

OLOF3 3411 3626 5535 87863

Voor t>50 is het proces nagenoeg gestabiliseerd. Ook nu zijn

de OLOF2 en OLOF3~regelaar goedkoper.

/
-2De identificatie op t=100 voor de simulatie met ~ qx=10 •

/ -2 ,A.. VpCC
A y;: A VPbb l~ qx=10 c a b

- e.s 175 14 .34 01 1 .092 .021

OLOF1 176 14 .34 • 1 'I .092 .021

OLOF2 199 6 .32 .12 .047 .01'7

OLOF3 201 3 .40 0 0 7 .oho .003

Uit de tabel blijkt dat de hoge kosten die de OLOFJ-regelaar

bij de eerste stappen gemaakt heeft de identificatio ten goede

is gekomen. Merk op dat ook nu de OLOF2 en OLOF3-regelaar de

parameter c beter identif'iceren dan de e. s en OLOli'1-regelaar.

doe I simulatie de invloed van de procosruis op de kostenf'unktie.
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parameters :

x c a b Pvv

proces 200 200 .5 .04 ••••
beginschatting 181 181 .8 .01 ••••
autocorrelaties 100 hoo .. 25 e 1

j~/qx 0-6 xop=250 N=100 P ww=:2 5=1

Grootte van de kostenfunktie na 5 stappen.
I

p = 0 50 100 225vv -
23383

,
42809 45336 49757e.s

:
OLOF1 23376 42807 h5333 49756

OLOF2 11554 10248 10662 11392

OLOF3 74711 67863 67818 677L~5,.
Bj,idragc aan de kostenfunktie vanaf stap 50 tc.t en met 100.

p = 0 50 100 225vv

e.s 81Lt- 4084 6347 11694

OLOF1 812 4121 6417 11838

OLOF2 238 3207 5650 11188

OLOF3 787 3626 5942 11339

De identificatie op t=100 YO or de simulatie met P =225vv
A

VPee
A

~ P~a
A

P{rV=225 c a b

e.'s 176 20 .58 .08 .042

oLOI'"1 1'77 20 .58 .08 $042

OLOF2 187 14 .42 .09 .. 051

OLOF3 195 14 .45 .09 .043

l Pb~
,---+

.003

.,003

.009

.004

Oak nu' blijken,de OLOl'-'2 en OLOF3~regelaar goedkoper te zijn dan

de e.s en OLOF1-regelaar. Ook de paramoter c wordt weer bater

geidenti:ficeerd door de OLOF2 on OLOl<'J-regelaar.

§imu.la,t~e.....l.€..

doel simulatie ~ de invloed van q /q" op de kostenfunktie alsu x
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x c a b Pvv

proces 200 200 1.1 .04 50

beginschatting 181 181 .8 .01 50

autocorrelaties 100 400 .25 • 1

q /q = •••• xop=250 N=100 P =25u x '\'lW

Grootte van de kostenfunktie na 5 stappen.

~/qx::: 0 10-5 10-4 10-2

e.s 56154 47499 21196 7069

OLOF1 56167 47513 21218 7044

OLOF2 13313 13318 13318 13327

OLOF3 • • • • • • • • • • • o •••• •••••

Bijdrage aan de kostenfunktie van stap 50 tot en met 100.. "'-

~/qx = 0 10- 5 10- 4 10-2

.
e.s ·5336 5239 4960 15733
OLOF1 5309 5212 4926 15688

OLOF2 92620 92767 94118 80198

OLOF3 .1'.. .... • • • • • • ... ... ......
Ook nu werd de berekening van u(OLOF3) afgebroken wegens

"exponential overflow" tijdens het rekenen met de recurrente

ricattivergelijkingen. De OLOF2-regelaar blijkt veel duurder

te zijri dan de e.s en OLOF1-regelaar bij de regeling van het

instabiole systeem. Eenzelfde simulatie met q /q =10-6 en
u x

met verschillende '\'iaarden voor de procesruis (0~ 225)

leverde in grote lijnen het zelfde beeld op, nl. dat de OLOF2

en OLOF3-regelaar slechto regelaars zijn voor instabiele sys

temen.

5.h. Multidimensionale "OLOF-control" simulatie~.

In de probleemformulering hebben we de kostenf'unktie als voIgt

gedefinieerd g
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f
N-I }

W=E (xN-xop)q (xN-XOp)+ 2: ~(X -xop)q (x -xop)+u q u ]. x s x 5 sus
,4:.0

We hebben in hoo£dstuk 1 aangetoond dat bij toepassing van

"OLOF control" de bijdrage op het tijdstip t aan de kosten£unktie

gelijk is aan :

In de vorige paragraa£ is gebleken dat het verschil tus~en de

e.s en OLOF1-regelaar zeer gering is. Omdat bovendien hat ont

werpen van de meerdimensionale OLOF3-regelaar zeer kompleks

is, zullen we ons in daze paragraa£ beperken tot het onderling

vergelijken van de meerdimensionale e.s en OLOF2-regalaar. We

zullen uitgaan van het systeem, beschreven door de proces

parameters :

[04 .0 00]
a= .1 .5 .0

.0 .0 .6

[004 .0 001J
b= .0 .01 .0

.0· .0 .02

(systeemmatrix)

(distributiematrix)

Het proces is volledig bestuurbaar.

T
c=[200 205 2101

x O=t 2OO
T

205 210J
T

P =[100 225 400]vv

Regelparameters z

(toestand in rust)

(toestand op t=O )

(autocorrelaties van de procesnlis)

xOP=[JOO 400 (optimale toestand)
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(weegmatrix van de sturing)

(weegmatrix van de toestand)

Wij zullen met dit proces en doze regelparameters een simulatie

uitvoeren waarbU de onzekerheid op t=O groat is en een simula

tie waarbij deze onzekerheict klein is.

Simulatie 17.

doel simulatie : de invloed van grote onzekerheid op de regolaars.

graf'ieken :

beginschatting :

1
.8 .0

~0=.0 .8
.0 .0

001.0

.8 [

.25
; = .25aa

.25

We geven aIleen de autocorrelaties van do matrixelementene

[001 .01 OO~ ["'
• 1 • 1 ]bO= .01 .01 .01 Pbb= .1 • 1 ·,

.01 .01 .01 • 1 .. 1 • 1

~0=[194 177 20~ ~ = [900 1444 2116Jcc

~0=[194 177 201) P == [256 256 256 Jxx

De onzekerheid in de kennis van de parameters a en b is erg

groote Uit graf'iek 32 en 33 blijkt dat de OLOF2-regelaar door

de grote onzokerheid zo voorzichtig regelt, dat eerst na 60

stappen het identif'icatieproces zover is, dat de regolaar hat

aandurf't hot proces uit de rusttoestand to regalen.
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Deze voorzichtigheid maakt de OLOF2-regelaar gedurende de eerste

stappen erg duur :

Bijdragen aan de kostenf'unktie :

o ~ t < 100 100 ~ t < 200 200 ~ t < 300 , 300~ t < 400

e.s. 120496 56288 49790 47613

OLOF2 612125 59417 53906 49076

Duidelijk is te zien dat gedurende 0 ~ t < 100 de OLOF2-regelaar

veel duurder is dan de e.s-regelaar. Ook nadat hot procas bijna

gestabiliseerd is (t>100) blijf't de OLOF2-regelaar iets duurder

dan de e.s-regelaar.

De identificatie van de vektor 0 op t=400.

/\.

VF;c
A 'fP:- A vP:C 1 C 2 co C

3
e.s 181 13 151 21 180 18
OLOF2 201 4 192 7 184 10

De identif'icatie van de vektor c is door de OLOF2-regelaar iets

beter dan door de e.s-regelaar.

.§i.rilp lQj;i.e ,18 •

doel simulatie : de invloed van kleine onzekerheid op de rege-'
laars.

beginschatting ••

['5
.0 .0 ] [0_2 10-2 10- 2

a O= .0 .5 .0 P = 10-2 10- 2 10- 2
aa -2

10- 2 10-2.0 .0 .5 10

[01 .01

'OJ rO-
3 10-3

10=~Jb O= .01 .01 .01 -3 10- 3P
bb

= '(0 ' 10
.01 fr 01 .01 10- 3 10- 3 10- 3

c O= [193 177 201J p == [qOO 11~h4 2116]cc -

x O= [1 93 177 2011 p =1 256 256 256 Ij xx
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De onzekerheid in de kennis van de parameters a en b is nu

belangrijk kleiner. De onzekerheid in de kennis van de para

meter 0 is even groot als in de vorige simulatie.

Bijdragen aan de kostenf'unktie&

o ~ t <50 I 50 ~ t < 100 100 ~ t < 150

e.s 73509 27356 28250

OLOF2 106770 28213 26726

Nu de onzekerheid in de kennis van de parameters a en b klein

is, blijkt de OLOF2-regelaar na stabilisatie van het prooes iets

goedkoper te zijn dan de e.s-regelaar.

De .identificatie van de vektor 0 op t=150 :

"" VPoo
A r ...... vP0 1 O2 00

0
3 00

.,
e.s 177 26 . 174 32 184 39

OLOF2 179 19
"

178 24 177 29
--
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Hoo:fdstuk 6.

Nabe s chou"lin...B:.

Het op de praktijk gerichte uitgangspunt van de afstudeeropdracht

is het ontverpen van €len multidimensionale OLOF-regelaar, die

toegepast kan worden in de situatie dat het regelproces nagenoeg

gestabiliseerd is. Met stabilisering duiden we de situatie aan,

waarin de regelaar over de in:formatie beschikt dat de onzekerheid

in de kennis van de parameters (covariantiematrix) in de toe

komst niet meer zal veranderen. Of'schoon de OLOF-regelaar de eer

ste stap van een "open loop" strategie gebruikt, houdt hi~ bij

de uitstippeling van deze strategie toch rekening met de informatie

over het toekomstig gedrag van het proces. Dit wijst in de richting

dat de regelaar "weet" dat het proces in de toekomst geobserveerd

zal worden en t.evens dat hij ven"lacht dat di t toekomstig observa

tieprogramma slechts de informatde ial bevestigen, die hij a1

heeft.

We moeten ons beperken bij het ontwerpon van de meerdimensionale

OLOF-regelaar, omdat het probleem extreem kompleks is~ zoals

reeds door M.Athans is opgemerkt r71 • We hebben op daze manier

t~vee maerdimensionale OLOF-r0gelaars ont-worpen:

de OLOF1-regelaar

(de regelaar neemt afuL dat de onzekerheid (p ) inzz
de toekomst konstant blijf't )

de OLOF2-regelaar

(de regelaar neemt aan dat aIleen de onzekerheid in

de kennis van de toestand (p . ) in garinge mate verxx
andert in de toekomst. )

Voor een eendimensionaal probleem zijn we weI in staat de

OLOF-regelaar zonder vocJ:'\vaarde voorai' te ontlverpen :
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de OLOF)-regelaar

( de regelaar neemt aan dat zowal P ,P ,Pb
xx ax x

in de toekomst belangrijk kunnen veranderen.

als Pex
)

Het gedrag van de bovangenoemde ) OLOF-regelaars hebben we verge

leken met het gedrag van de regelaar, die ervan uitgaat dat er

geen onzekerheid is. Deze wijze van regelen hebben wij in dit ver

slag aangeduid met "enforced separation" :

de e.s-regelaar

( de regelaar neemt aan dat de covariantiematrix Pzz
een nulmatrix is. )

De eendimensionale simulaties hebben het volgende laten zien :

a)Er is geen noemenswaardig verschil te ontde~cen tussen het ge

drag van de.e.s en OLOF1-regelaar.

b)De OLOF2-regelaar blijkt een voorzichtige regelaar te zijn als

de onzekerheid in de kennis van de parameters a en b groot is

(zie o.a. simulatie 13). Ofschoon de identi:ficatie van de

parameters door het voorzichtige regalen slechtar is dan door

de overige regelaars, blijkt de OLOF2-regelaar weI in het al

gemeen het goedkoopst in .de kosten to zijn. Wij herinneren eraan

dat de OLOF2-regelaar is ontworpen als benadering van de zui ..

vere OLOF-regelaar (door ons OLOF)-regelaar genoemd) en weI

voor de situatie dat het proces nagenoeg gestabiliseerd is.

De eendimensionale simulaties wijzen in de richting dat de

OLOF2-regelaar inderdaad aan deze eis voldoet. De parameter

c (toestand in rust) wordt door de OLOF2-regelaar bater ge

identficeerd dan door de eos en OLOF1-regelaar. Voor insta

biele systemen (a>1) blijkt de OLOF2-regelaar veel duurder

te zijn dan de eos en OLOF1-regelaar.

c)Ofschoon de OLOF)-regelaar voorzichtiger regelt als Pbb groat

is (zie simulatie 9), blijkt dat als naast P
b

" oak P ergo aa
groot is de OLOF)-regelaar toch zeer agrsssief te zijn (zie

simulatie 1). Voar eendimensionale stabiele systemen (a<1)

blijkt de OLOF)-regelaar zowal ben goed identificatpr als een
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goed regelaar te zijna De idontificatie van de parameter c is

zelfs veel beter als door de andere regelaars. De OLOF3-rege

laar blijkt in de situatie dat het proces nagenoeg gestabili

seerd is iets goedkoper te zijn dan de e.s.-regelaar en iets

duurder dan de OLOF2-regelaar. Bij toepassing voor instabiele

systemen ( a >1 ) is het gevaar groot dat de berekening van

de regelstrategie wordt afgebroken door de computer wegens

het instabiel zijn van de reeurrente Ricattivergelijkingen.

Op grond van de eendimeIlsionale simulaties zou men verwachten

dat ook voor meerdimensionale proc~sseIl de OLOF2-regelaar een

goed regelaar zou kunnen zijn. De meerdimonsionale simulaties

laten echter zion dat bij de zelfde mate van onzekerheid als in

de eendimensionale situatie (vergelijk simulatie 13 en 17) de

OLOF2-regelaar toch veel voorzichtiger regelt. Dit is waar

schijnlijk eon gevolg van het foit dat bij het groter worden van

de dimensie van het probleem het aantal ~e identificeren para

meters sneller stijgt dan hot aantal stuurvariabelBn (ingangs

vermogen). Door dit voorzichtige regelgedrag geraakt de rege

laar in een vicieuze cirkel. immers door het voorzichtige re

gelen b1:lji't de onzekerheid lange tijd erg g'root. De OLOF2-re

gelaar blijkt in een dergelijke situatie erg duur te zijn.

Onze voorzichtige eindconclusie is:

De OLOF1-regelaar heeft nauwelijks andere eigenschappen dan de

e.s.-regelaar. maar is weI ingewilct~elder.

De OLOF3-regelaar is voor een meerdimensionaal proces praktisch

onmogelijk.

In het algemeen moot voor de r(~geling' van een meerdimensj.onaal

proces de voorkeur dan ook gegeven worden aan de e~s.-regelaar.

AIleen indien de dimensie van het regelprobleem klein is

(waarschijnlijk voor n <3 ) of indian de parameters vrij nauw

keurig bekend zijn. kan de OLOF2-regelaar iets beter zijn dffiL de

e. s. -regelaar. De grotero kompl(~xitei t kan echter ook dan tegen de

Z~ regelaar pleiten.
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Appendix A.

StellinlLl :

( Astrom, Introduction to control theory ,

Academic Press 1970, pagina 262 )

De (nx1) vektor x heeft een normale verdeling I

Ex=m cov(x,x)=R

De stelling is I ExSx=mSm+trSR

Bewijs I

T T 'T" T
ExSx=E(x-m)S(x-m)+EmSx+ExSm+EmSm

T" T

=E(x-m)S(x-m)+mSm (immers Ex=m)
T T T

(x-m)S(x-m)=tr(x-m)S(x-m)=trS(x-m)(x-m)

Nemen we nu links en rechts de vorwachting :

T T T

E(x-m)S(x-m)=EtrS(x-m)(x-m)=trSE(x-m)(x-m):trSR

p. is rij ivan do' (nxm) matrix p
:1.

;j is rij j van de (nxq) matrix;

Sij is element i,j van de (nxn) matrix 5

cov(p.,r.) is de (mxq) covariantiematrix van p.
:1. J :1.

"'"en r .•
J

,..,T ~

De stelling is I EpSr=

Bewijs:
Sijcov(Pi,Tj )

T
,.., ;v

Noem d::psr d is een (mxq) m,atrix«,

Voor element k,l van de matrix d geldt t

.Ih hl /}? -n
~\"" ..., I\ '" /'-'d kl=L L.. p. 1 S •• r . ] = IS. jP. k r .]

• •_, LC :1. J J '. '7" :1. :1. J.
l;/ j- £"=./ ;=1



-94-

Nemen we nu links en rechts de verwachting I

;y,1h

Edkl~IJ 5ijE(Pik'~jl)
(=I J::I

Omdat E(Pik';jl) element k,l is van cOV(Pi'Tj ) :

T ", 1"1

Ed=Eps~=I L 5 i ocov(po ';:j)
i:/ j=1 J 1.

Hiermee is de stelling bewezon.

Benaderen we het 4~de moment zoals aangegeven in 4.1. :
"".4-1 .'k 'h

=2' Lh 0 2 2: (p, P +P P +1' P )
. . 1.j ajla' k XlXk a ol x 1 aikxk'~ BjlXk aokx 1i~'1 ;:1 J(d 1-;1 1. J 1. .

Blijft over om aan te tonen dat :
T T ~,"'" hI."" .

E(xE('aha)i)= 2 L." hi . LIp p
•. J I a a. x x
t,"1 )'" ~>,.-::I jl 1.k k 1

Weer volgens stelling 1 I
T T T

E(xE(aha)x)=trE(~a)cov(x,x)

Volgens stelling 2 :
*' ~

E(aha)= L L h P
(-;1 /' ij a i a j

En dUB :
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AIwendix ~o

A

dan.gehoeven we de differentievergelijking van P t k niet toxx, ,
kennen, maar kulmen we volstaan met de differentievergelijking

~ A ~

van Xt,k. Om de differentievergelijking van xt,k en Xt,k te ver-

eenvoudingen, voeren we de hulpvektor d in I

A /< 1\/\ N'" f4'N)
d=c-ac+E(ax)-E(ac

('V AN ,.,1\ I'VN (",,,,,),,vN ("'''')d=c-ac-ac-ac+E ac +ax-E ax +v

'""Merk op dat geldt Ed=O •
A

De difforentievergelijkingen van x t

A 1\.... 1\ A

x t + 1=axt +bu t +d
'V AN Nil IV IV

xt+1=aXt+aXt+out+d

'"en xt·worden nu I

Om de notatie te vereenvoudigen hebben we de indices (k) wegge-
/'\ /'\ ;.. j\

laten, dus xt,k=x t 00 ak,k=a •• etc ••

De bewering dat de minima W~de bovenstaande gedaante hebben is

juist voor t=N (randvoorwaarde)

T
iN=xopqxxop

qx is niet negatief dofiniet, dus gN en h N ook.

Aannemend dat de bewering juist is voor t=s+1, geldt voor Ws,k :

tv
8,

.... T,.. ",T"" T I'-r /' AT
=(x -xop)q (x -xop)+Ex q x +u q u +x g x +X fs x s s x 5 S~ 5 5+1 5+1 5+1 8+1 5+1

T" "" T """+f x +Ex h x. +i5+1 5+1 8+1 5+1 5+1 s+1.

gs+1 en h
S

+ 1 zijn bij aanname niet negatief dofiniet.

Vullen we nu de diffcrentievergelijkin~cnvan ~S+1 en ~s+1 in

en nomen we de tennen met u samen, dan vincten we :
s
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U
S

T

)

)

+

T
U

S,.
+U

S

J(.T A ""T

( ~+bgS+,b+EbhS+,b) Us
AT ,,_1" _ A ",T A-

«bg , a+Ebh , a) x +Ebh , ax..."
~+ s+ s s+ T T

"T A'" "" /\

+bg ,d+Ebh ,d+bf ,
T s+ s+ s+

,.7 /\ "" N A ,-vr A""

«bg ,a+Ebh ,a)x +Ebh ,axAs+ s+ SAT S+"...,..,T "" ~T

+bg ,d+Ebh ,d+bf J_'S+ S+ S...
I AA A I'A" T 11_ """ IV T AN,...,I\"'"

+f ,(ax +d)+(ax+d)f ,+E(ax +ax +d)h ,(ax +ax +d)S+ S S+ S S 5+ S S

W k=s,

",7 ",,..,T "'"

Het minimum bestaat als ~+bgs+,b+Ebhs+,b definiet positief is.

Dit is zo, immers ~ is definiet positief (gegeven) en gs+' en

h , zljn niet negatief definiot (bij aanname). Het minimum bestaats+
en wordt gevonden voor :

1\
u =-k' x -k2s s S S

.... T A ",,:r ,...,
k' ·=K (bg ,a+Ebh.,a) "adaptive gain lt

s s s+ s+ T
...... T A/V AT A,.,T tv ;0.

k2 =K (Ebh ,ax +bg ,d+Ebh ,d+bf ,)s s s+ s s+ s+ s+
AT A ~T ,..., _,

K=( a +bg ,b+Ebh ,b)s ~ s+ s+

A ,-v
Nemen we de termen met x en x samen, dan krijgt hot minimum des s
volgende gedaante :

W k=s,
AT ",T /\,..,' IV

X (q +ag ,a+Eah ,a·s x 8+ s+ r
AT A,...,T IV AT '" N ..... A

-(bg ,a+Ebh ,a)K (bg ,a+Ebh ,a» xs+ s+ s s+ S+ S
AT AT ",T /\ _T ;0. ...... '"

+x (-q xop+af ,+ag ,d+Eah ,(ax +d)s x s+ s+ s+ S
A'T A IV T T"T ",;0.TNT """" '"

-(bg ,a+Ebh ,a)K (bg ,d+bf ,+Ebh ,(ax +d»)s+ s+ 5 S+ S+ s+ s

(
AT ,,7 ,.. NT "'" '"

+ '" -q'xop+af ,+ag ~d+Eah ,(ax +d)x ". S+ S+ I s+ s
,..:1" 1\ ",T ", "T. A ",T ",'I 1\...,..... T A

-(bg ,a+Ebh ,a)K (bg ,d+bf ,+Ebh ,(ax +d») xs+ s+ s s+ s+ S+ s S
,..,r ",T /V .v

+Ex (q +~~ ,a) x
5 x S+ S

AT I' T ,,'I T A Nr....T "... ",,7 A,v ",T ,.J

+dg ,d+xopq xop+df ,+f ,d+Exah ,d+Edh ,ax+Edh ,ds+ x S+ S+ S s+ S+ S s+
AT 1\ AT _T N"T AT A /\7 ",T "'"

-{bg ,d+bf ,+Ebh , (~x +d»K (bg ,d+b:f ,+Ebh , (~ +d))s+ s+ s+ s s s+ s+ s+ s

+i ,s+
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,..7 ",T ,-""
komen de 4-de momenten Ex ah 1ax en

5 s+ 5

valt iets voor te zeggenom deze momenten

T
rv /"I

Edhs +1d

Er

In de term
NTAJT ,...,J'\..o

Ecah 1ac voor.s+
nul te stellen, immers we hebben reeds verondersteld bij het

ontwerp van deze regelaar dat de kruiscorrelaties (2-de momen

ten) klein zullen zijn. Wij zullen dit niet doen en het 4-de

moment benaderen (zie 4.1.) :

(zie appendix A)

T",.., , )NHierdoor wordt de te1~ Ex •••• x
S 5

in W :s,k

'Y-" ",T ,A _r ,.,. IV

W k=.8 ••••••• +Ex (q +ag 1a+Eah ,a)x +••••••••s, s x s+ 5+ S

We zien nu dat W k de beweerde gedaante heeft :
5,

",T A T.A AT NT I"V

W k=X gx +f x +x f +Ex h x +i5, 5 5 S S 5 5 5 ~ 5 5 S

g ,h,f en i kllnnen m.b.vl!) reeurrente betrekkingen berekends 5 5 5
worden. Rest nu nog te bewijzen dat g en h niet negatief defi-

"" 5 5
niet zijn. Vullen we u =-k1 x -k2 in in W k en vormen we gss 5 S 5 5,
(zie ook hoofdstuk 2), dan vinden we :

- I T
A 1\ A A AI tV A._ ,.;

g =q +k1 q k1 +(a-bk1 )g 1 (a-bk1 )+E(a-bk1 )h 1 (a-bk1 )s x sus 5 S+ 5 5 S+ 5

~ is positief defi~iet (gegeven)

q is niet negatief definiet (gegeven)x
g 1 en h 1 zijn niet negatief definiet (bij aanname)s+ 5+
g zal dus ook niet negatief definiet zijn.s

T T
'" A 'V I'V

h =q +ah 1a +Eah 1as x s+ s+

Ook h is niet negatief definiet c
S

Daarmee is de bewering bewezen Q



-98-

Appendix C.

Ui tgaande van de dei'ini tie van de vektor Zt (zie 2.1.) kunnen

we voor het eendimenaionale procea definieren :

Yk ia de obaervatievektor.

We hebben aangenomen dat Zt een normale verde ling heeft :

".. A A A

P Pxc,t,k P
XB, t, k

P
xx,t,k xb,t,k

r- A /'.. .......
Pcx,t,k P cc,k,k

p
ca,k,k

p
cb,k,k

- /' A ....... "..

P ax,t,k Pac,k,k
p
aa,k.k

p
ab,k,k

""" /'.. ",... A

P Pbc,k,k P P
bx,t,k ba,k,k bb,k,k

Merk op aan de j.ndicea dat we hebben aangenomen dat we de para

meters c,a en b konstant mogen veronderstellen gedurende het
A....... A A

regeltrajekt (k~ t~N): at k=ak k •• P t ·k=P k k etc ••
" aa" aa, .. ,

Laten we nu om de notatie te vereenvoudigen de index (k) achter-

wege, dan kunnen we. m.b.v. de bovenstaffi~de definities en m.b.v.

de differentievergelijking van het proces x t (zie algemene pro

bleemformulering in 1.1.) de differentievergelijkingen van ~t'
""" ,..... '" A

P t'Pb t'P t en P t afleiden.ax, x,· cx, xx,

De be\vering dat het minimum van W't de gedaante heef·1; :

is juist voor t=N (randvoon·,aa.rclo 'vN), immers :



g1 N=qx

g6N=O

g11 N=O

g2N=-2q
xxoP

g7 N=O

2g12 N=qxxop
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Aannemend dat de bewering juist is voor t=s+1, geldt voor het

minimum van W
5

:

/' 2 AA. 2 ..... 2 ,.... A
W =q (x -xop) +q P +0 u +g1 x +2g2 x +g3 p5 x 5 X XX,S ~ 5 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 XX f 5+1

A "" ~2 A A
+2g4 x P +g5 P +2g6 P +2g7 x -;5+1 5+1 ax,5+1 5+1 ax,s+1 5+1 ax,s+1 6+1 s+1
A .1"2 A A. A

P +g8 P +2g9 P +2g10 P Pbx,s+1 5+1 bx,s+1 5+1 bx,s+1 s+1 ax,s+1 bx,s+1
A

+2g11s+1Po~+g1~s+1

A A A A A A

Drukken we nu x 1'P 1,Pb 1'P 1 en P 1 uit in x ;etc5+ ax,s+ x,s+ cx,s+ xx,s+ 5

m.b.v. hun differentievergelijkingen,.waardoor de kostenfunktie

Ween kwadratische funktie wordt van u , en differentioren we
6 s

vervolgens W naar u en stellen we cW /au =0, dan vinden we
s s s s

de optimale u • Ook de recurrente ricattivergelijkingen Inlnnen
s

direct uit het minimum worden afgeleid. Ofschoon de uitwerking

nogal bewerkelijk is, is de theoretische achtergrond ervan erg

eenvoudig : voor welke u is W =pu2 +qu +r minimaal? We hebben
s s s s

daarom de uitwerking achterwege gelaten.
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