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Samenvatting

Otten G.; Ontwerp van een feedforward regelaar op basis van geschatte
- -

procesverstoringen voor het Winschoten glasbuizen proces.

Afstudeerverslag vakgroep ER, Faculteit Elektrotechniek.
Technische Universiteit Eindhoven, december 1990.

In een produktieproces van kwansglasbuizen waar hoge eisen worden
gesteld aan de wanddikte en diameter, treedt in de oven, ten gevolge
van sintering van de grondstoffen, periodieke 'brug-vorming' op. Deze
brugvonning leidt tot een ongewenste uitstroomvariatie van de oven en
daarmee samenhangend tot een variatie in de diameter en wanddikte. Op
basis van een gemeten afgeleid signaal, zijn er in verschillende
werkpunten van het proces modellen geschat, die een redelijke
voorspelling geven voor deze wanddikte en diameter variaties.

Middels een feedforward regelaar kan met behulp van deze modellen
worden gecompenseerd voor deze variaties. Het ontwerp van deze
feedforward regelaar is gebaseerd op impliciete model-volging
(Implicite Model-Following Th1F). Met deze technieken is het mogelijk
om de dynamica van de regelaar zo te ontwerpen dat deze zo goed
mogelijk overeenkomt met een vooraf gedefinieerd referentie systeem.
Simulaties tonen aan, dat door toepassing van een op deze technieken
gebaseerde feedforward compensator, een reductie tot circa 60 % in de
afwijkingen kan worden bereikt.

Summary

Otten G.; Design of a feedforward controller by means of estimated

process disturbances for the Winschoten glasstube process.

M.Sc.Thesis, Measurement
Engineering, Eindhoven
December 1990. [in Dutch]

and Control section, Department of Electrical
University of Technology, the Netherlands,

In a production process of quartzglasstubes with high demands on the
tube wall thickness and tube diameter, an undesirable
'bridge-formation' appears in the melting vessel as result of
smtenng of the raw materials. This bridge-formation. leads to a
unwanted stream variation in the melting vessel and WIth that to a
change in the tube wall thickness and diameter. On the basis of a
measured derived signal, we determined a number of models in various
working points of the process. These models give a reasonable
prediction for the wall thickness an diameter variations.

By means of a feedforward controller, the models can be used to
compensate these process disturbances. The design of the feedforward
controller is based on an Implicit Model-Following (IMF) technique.
With this techniques it is possible to design te dynamics of the
controller in such a way that it closely resembles a previously
defined reference system. Simulations show that by application of a
feedforward controller, based on this technique, a reduction in the
disturbances of up to 60 % can be achieved.
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Hoofdstuk 1: INLEIDING

Procesbeheersing is de laatste jaren steeds

voor de industrie als gevolg van het feit,

eisen worden gesteld aan de kwaliteit van een

ook aan de flexibiliteit, waannee een fabrikant

de vraag van de markt te voldoen.

belangrijker geworden

dat er steeds hogere

produkt, maar tevens

in staat is om aan

Om een betere procesbeheersing te realiseren, is het noodzakelijk

dat men beschikt over een gedetailleerd model van het proces.

Daartoe zijn in de afgelopen jaren een aantal methoden ontworpen.

Een ervan, die in feite een handleiding vormt voor de indentificatie

en regeling van industriele processen, is te vinden in Bach

[1,2,3].

In dit verslag zullen we ons bezig houden met

feedforward regeling voor het Winschoten

bovengenoemde methode de leidraad vormt.

het ontwerp van een

glasproces, waarbij

Het betreft hier een proces voor de produktie van kwartsglasbuizen.

In de oven, die gebruikt wordt voor de produktie van de glasbuizen,

treedt 'brug'-vorming op. De hypothese is, dat door sintering van de

grondstof (kwartszand) een brug ontstaat van aangekoekt glas in de

oven. Doordat onder deze brug glas blijft wegstromen, ontstaat er

een onderdruk. Tevens smelt de sinterkoek zodat deze zwakker wordt.

Hierdoor breekt tenslotte de brug. Dit periodieke proces van vormen

en breken van de sinterkoek leidt tot een ongewenste variatie in de

wanddikte en diameter van de te vormen kwartsglasbuis. Men wi! nu

een model schatten waannee een feedforward regeling kan worden

ontworpen die deze variaties zo veel mogelijk kan compenseren. Dit

leidt dan weer tot een betere procesbeheersing en dus tevens ook tot

een constantere kwaliteit van het te realiseren produkt.
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Hoofdstuk 2: Beschrijving van het Winschoten gJasproces

In dit hoofdstuk zuBen we kon ingaan op de

Winschoten glasproces. Het betreft hier een oven voor

kwansgIasbuizen van een Philips vestiging in Winschoten.

werking van

de produktie

het

van

In Fig. 2.1 is een beschrijving te zien van deze glasoven.

RESERVOIR
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PRESSURE
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DIAMETER ------t-
DRAWING SPEED~

Figuur 2.1 glasbuizen produktieproces

Door middel van een indirecte electrische verhitting wordt in de oven

kwanszand gesmolten. Het gesmolten zand stroomt door een ringvormige

opening Iangs een doomstang naar beneden. Het vonnen van de glasbuis

vindt plaats aan het uiteinde en vIak onder de doomstang. Tevens

stroomt door deze doomstang onder druk gas om de vormende giazen ouis

open te houden. De vorm van de buis wordt onder andere gekenmerkt door

twee belangrijke parameters:

• gemiddelde buisdiameter

• gemiddelde buiswanddikte
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Zowel de wanddikte als diameter worden belnvloed door een groot

aantal procesparameters:

-De gasdruk in de vormingsrone net onder de doomstang: de hamdruk.

-De treksnelheid.

-Het toegevoerde vermogen aan het glas.

-De druk in het smeltvat: de smeltvatdruk.

-De samenstelling van het zand, met name de hierin voorkomende

verontreinigingen.

De twee procespararneters, die het gemakkelijkste te bei'nvloeden zijn

en die van directe invloed zijn op de vorming van de buis, zijn de

hamdruk en de treksnelheid. Bovendien zijn het de proces-ingangen, die

met de kleinste looptijd over een zo groot mogelijke bandbreedte, het

vormingsproces belnvloeden. Met deze twee ingangssignalen is het

mogelijk om de diameter en wanddikte onafhankelijk te corrigeren.

-Verhoging van de hamdruk. leidt tot een toename van de buis

diameter en tegelijkertijd tot een afname in de wanddikte van

de buis.

-Verhoging van de treksnelheid leidt tot een afname van zowel

wanddikte als diameter.

In de afgelopen jaren is voor dit proces een model geschat en is op

basis van dit model een regeling ontworpen [I]. De hypothese is dat er

in de oven ongewenste brug-vorming optreedt. Deze brug-vorming leidt

tot een uitstroomvariatie van de oven en daannee tot een niet gewenste

variatie in de wanddikte en diameter van de glasbuis, die niet door de

huidige regeling gecompenseerd kan worden. We hebben namelijk te maken

met verstoringen, zoals we later zullen aantonen, waarbij in de

procesoverdracht grote looptijden voorkomen en waarvan de periodetijd

klein is t.o.v. de proceslooptijden, zodat feedback compensatie, die

de ziel vonnt van de huidige regeling, niet mogelijk is.
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Het tijdstip waarop de brug in de oven breekt is terug te vinden in

het smeltvatdruksignaal. Het lijkt opportuum om een model schatten dat

het verband beschrijft tussen dit smeltvatdruksignaal en de variaties

in de· wanddikte . en buisdiameter ter ondersteuning van deze hypothese.

Op basis van dit model kan dan voorts door middel van een feedforward

regeling worden gecompenseerd voor de optredende wanddikte- en

diametervariaties van de glasbuis. Deze methode lijki naast het

ontwerpen en bouwen van een nieuwe oven de enige mogelijkheid om tot

een oplossing van het hierboven geschetste probleem te komen.

Voordat we ingaan op het schatten van het model zullen we in het

volgende hoofdstuk allereerst kort aandacht schenken aan de manier

waarop we dit zullen doen.
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Hoofdstuk 3 Proces indentificatie en signaalbewerking

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan de wijze waarop een

model wordt geschat nadat alle voorbereidende experimenten die nodig

zijn voor een succesvolle schatting reeds allen zijn uitgevoerd. We

besteden geen aandacht aan deze voorbereidingen, niet omdat ze niet

belangrijk zijn, (ze zijn in feite essentieel voor een goede

procesindentificatie) maar omdat we deze zelf niet kunnen uitvoeren.

Bovendien zuBen we kort stil blijven staan bij de meetdata op basis

waarvan het model geschat wordt. De gernteresseerde lezer verwijs ik

hiervoor naar Backx en Damen [2]. De gevolgde manier van schatten is

afkomstig van Backx II] en is inmiddels germplementeerd in het

programma IPeaS [4].

3.2 De schattingsprocedure

Het schatten van een model bestaat volgens die methode bestaat in

wezen uit 5 stappen:

1) In de eerste stap wordt er een Finite Impulse Response (FIR)

model geschat. De set van de FIR modellen is de grootste modelset

van alle lineaire, causale, tijdinvariante modellen. Bij de bepaling

van een FIR model is slechts a-priori informatie omtrent de lengte

van de impulsresponsie noodzakelijk. Deze informatie kan verkregen

worden uit de waargenomen stapresponsies van het proces. In het

algemeen geeft een geschat FIR model een goede beschrijving van het

procesgedrag. Een nadeel van een FIR model is het grote aantal

parameters dat bepaald moet worden, en daarmee samenhangend het

ontstaan van een hoge orde regelaar. Daardoor is het FIR-model

minder goed bruikbaar voor regelaarontwerp.

2) De tweede stap bestaat bestaat uit het bepalen van een Minimal

Polynomial Start Sequence of Markov Parameters (MPSSM) model. Bij

deze tweede stap wordt een MPSSM model afgeregeld op het verkregen

FIR model. In het algemeen heeft een MPSSM model veel minder
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parameters dan het FIR model. Het MPSSM model kan gemakkeIijk worden

geconveneerd naar een State Space (SS) beschrijving, hetgeen een

vertrouwde omgeving. is .voor regeltechnici.. VOQT d~ bepaling van het

MPSSM model hoeft men slechts te beschikken over de graad van

het minimale polynoom van het systeem. Deze graad van het minimale

polynoom kan geschat worden uit de singuliere waarden verkregen van

een speciaal geconstrueerde blokhankelmatrix [1] van de

impulsresponsies. Een MPSSM model van graad r komt dan overeen met

een State Space beschrijving van orde r·min(p,q) met p het aantal

inputs en q het aantal outputs.

Het model, dat uit deze tweede stap wordt verkregen, geeft in het

algemeen een slechtere procesbeschrijving dan het FIR-model, daar

het gebaseerd is op de met ruis behepte Markov parameters van het

FIR model.

3) In deze derde stap wordt wederom een MPSSM model berekend maar nu

op basis van de originele dataset. De MPSSM modelparameters

verkregen uit de tweede stap worden gebruikt worden gebruikt als

stanwaarden voor een iteratieve minimalisatie procedure. Deze

numerieke minimalisatie [1] minimaliseen de criterium funktie V:

min arg V = min arg
1\ 1\ 1\ 1\
a,M a,M

1\ 1\ 2
II Y - F(~,M)·n II (1)

Met:

Y - output signaal matrix.

n - input signaal matrix.

~ - de te bepalen minimaal polynoom coefficienten.

M - de te bepalen stan reeks Markovparameters.

F - Markovparameters, recursief te bepalen uit ~ en M

Zie voor uitvoeriger informatie [1]. Hoewel het MPSSM model over

minder vrijheidsgraden beschikt dan een FIR model, tonen simulaties

aan, dat het uiteindeIijke MPSSM model over dezelfde simulatie

kwaliteit beschikt als het FIR model.
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4) Op basis van de eigenwaarden van het MPSSM model kan, indien

noodzakelijk modelreductie worden toegepast. In het algemeen zullen

Diet alle eigenwaarden een significante bijdrage leveren aan het

input/output gedrag van het model. Door middel van modelreductie is

mogelijk om deze niet-relevante delen van het model te verwijderen.

Hiervoor zijn een aantal technieken beschikbaar, zie [1,4]

5) De laatste zeer belangrijke stap is de modelvalidatie. Met behulp

van een tweede dataset wordt nagegaan of de kwaliteit over de

validatie data de zelfde grootte orde heeft als bij de schatting.

Het grote voordeel van deze manier van procesindentificatie is dat

we slechts welmg a-priori informatie voor elke stap in de

indentificatie procedure nodig hebben. Bovendien lean deze

informatie gehaald worden uit de resultaten van een voorafgaande

stap. Het belangrijkste, is echter het feit, dat we ons niet hoeven

te bekommeren om de modelstructuur. Deze wordt namelijk bepaald

tijdens de realisatie van het initiele MPSSM model. De vaak moeizame

bepaling van een passende modelstructuur kan daardoor achterwegen

blijven.

3.3 Signaalbewerking ten behoeve van het schatten.

In de vorige paragraaf zijn we kort stil blijven staan bij de te

volgen manier van procesidentificatie. Hierbij hebben nog geen

aandacht besteed aan de meetsignalen waarmee het model geschat

wordt. Het zal duidelijk zijn, dat de kwaliteit van de simulaties en

daarmee samenhangend de kwaliteit van het geschatte model voor een

groot deel afhankelijk zijn van de input/output data, die worden

gebruikt in de schattingsalgoritme [1].

In het algemeen zullen op de schattingsdata verstoringen aanwezig

zijn in de vorm van pieken, drifts trends, offsets, verschil in

vermogen van de verschillende in- en uitgangssignalen. Daar deze

'rois' geen extra informatie toevoegt, zal deze een negatieve

invloed hebben op de kwaliteit van het geschatte model.
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Bovendien is er in industriele processen vaak sprake van grote

vertragingstijden (looptijden) in de gemeten procesoverdrachten.

Wanneer de input/output data hiervoor niet ~ordt gecorrigeerd,

zuBen deze vertragingstijden bepaald moeten worden als deel van het

procesmodel. Hoewel zij dan deel uitmaken van het model, dragen zij

niet bij tot een betere beschrijving van het dynamisch gedrag van

het proces. Ze geven slechts aan hoelang het duun voordat een

aangeboden ingangssignaal leidt tot een waarneembare verandering aan

de uitgang van het proces. Wanneer de looptijd n samples bedraagt,

dan betekent dit dat er door de schattingsalgoritme n

Markovparameters extra geschat moeten worden. Dit leidt in het

algemeen tot een slechtere procesbeschrijving daar er meer

parameters met behulp van de zelfde dataset geschat moeten worden.

Het is dus verstandig alvorens te gaan schatten deze verstoringen en

vertragingstijden zoveel mogelijk te verwijderen.

Deze voorbewerking van de data vindt plaats in een aantal stappen:

- piekscheren

- trend bepaling en correctie

- schaling en offset correctie

- filtering

- looptijd correctie

Voor uitvoerige infonnatie over dit onderwerp, verwijs ik naar

[1,2]. In het volgende hoofdstuk zuBen we bewerking van de datasets

van het Winschoten glasbuizenproces stap voor stap uitvoeren.
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Hoofdstuk 4 Identificatie van de verstoringen in bet glasbuizen

proces

4.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken hebben we aandacht besteed aan de te volgen

manier van procesidentificatie en voorbewerking van de schattingsdata.

De besproken methode is geYmplementeerd in het programma IPeOS dat in

de simulatietaal Matlab is geschreven. We zuBen hier niet ingaan op

de procedures. die daarvoor worden gebruikt, deze zijn namelijk

allemaal terug te vinden in Ludlage [4]. WeI zullen we af en toe een

aantal veranderingen voorstellen en implementeren, die leiden tot een

efficienter gebruik van bet programma.

De gebruikte datasets voor de schatting zijn allen afkomstig van

een aantal 'free-run' experimenten. Dit zijn experimenten die gebruikt

worden ter voorbereiding op de uiteindelijke identificatie

experimenten. Ze hebben als doel de bepaling van de ruisvariantie op

de procesuitgangen. Tijdens deze experimenten is geen terugkoppeling

van de procesuitgangen naar de procesingangen aanwezig, zodat de open

loop verstoringen gemeten worden. Daanoe worden alle procesingangen

op hun nominale waarden gehouden. Op de procesuitgangen worden dan de

verstoringen gemeten. Deze verstoringen zijn merkbaar als variaties in

de diameter en wanddikte van de buis als gevolg van de brugvonning en

aile overige procesverstoringen. Vit de tijdens deze metingen

waargenomen smeltvatdruksignaal en de wanddikte- en diametervariaties

moet dan een model geschat worden, dat een zo goed mogelijke

beschrijving van deze variaties geeft op basis van het gemeten

smeltvatdruksignaal.

We zullen nu stap voor stap de benodigde data voorbewerkingen en

vervolgens de schattingsprocedure uitvoeren.
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4.2 Data bewerking ten behoeve van de schattingsprocedure

4.2.1 Bewerking van het ingangssignaal

In Fig. 4.1 is het

ingangssignaal bij

bedraagt 2 sekonden.

smeItvatdruksignaal te

de schaningsprocedure.

zien,

De

dat zal dienen

bemonstertijd

als

Ts

J l •• .J.

T 'f I ... " 1...

10

8

6

4

2

o

-2

-4
o 500 1000 1500 2000 2500

Tijd (sekonden)

Figuur 4.1 smeItvatdruksignaal.

Zoals in Fig. 4.1 is te zien, bestaat het smeItvatdruksignaal uit

posmeve en negatieve puIsjes. De negatieve puIsjes komen steeds

meteen na een positieve puIs. Bovendien is het niet altijd zo dat een

negatieve puIs wordt voorafgegaan door een positieve. Ret

smeltvatdruksignaal is feitelijk afkomstig van een akoestische sensor,

die op veranderingen in de smeItvatdruk reageen en die hoven in het

smeItvat is gemonteerd.
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Daar niet precies bekend is, wat nu weI en niet door de sensor

geregistreerd wordt op het moment dat de brug breekt, leek het ons

aanvaardbaar om het smeltvatdruksignaal om te zetten in een reeks van

negatieve pulsjes op die tijdstippen, die overeenkomen met die van

Fig. 4.1. Dit bewerkt smeltvatdruksignaal wordt gebruikt als

ingangssignaal in de schattingsprocedure voor de optredende diameter

en wanddiktevariaties. We gaan er dus van uit dat de negatieve

amplitude en het tijdstip waarop de pulsen in het smeltvatdruksignaal

optreden een duidelijk verband hebben met de optredende diameter en

wanddikte verstoringen. De wijze waarop het smeltvatdruksignaal is

behandeld is, terug te vinden in bijlage 3.

-0.5

-1

-1.5 ~

-2

-2.5

_3l-----....L..-----~---- ..........-----.......-------'
o 500 1000 1500 2000 2500

Tijd (sekonden)

Figuur 4.2 Het bewerkte smeltvatdruksignaal: puIs.
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4.2.2 Bewerking van het uitgangssignaal

In Fig. 4.3 resp. 4.4 zijn de onbewerkte wanddikte en diameter

signalen te zien. De signalen zijn eveneens bemonsterd met een

bemonstertijd Ts = 2 sekonden. Dit zijn de signalen, die gemeten zijn

tijdens het free-run experiment freeml. We zien hierin zowel een grote

drift component, doordat het proces van zijn werkpunt wegdrift, als

een bijna periodieke verstoring in de wanddikte en diameter van de

Figuur 4.3 Ret onbewerkte wanddikte signaal
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Figuur 4.4 Het onbewerkte diameter signaal

Deze drift moet vanwege een tweetal redenen verwijderd worden:

a) De amplitude van de drift is in het algemeen veel groter dan de

amplitude van de uitgangssignalen als gevolg van een variatie in de

geselecteerde ingangssignalen

b) De lengte van de te gebruiken dataset in het schattingsalgoritme.

Vaak zal slechts een gedeelte van een periode tot maxirnaal enkele

perioden van de drift in de schattingsdata aanwezig zijn. Het is

daardoor voor het schattingsalgoritme niet mogelijk om te herkennen

dat de trend niet gecorreleerd is met de ingangssignalen. Zie verder

Bach [1] en Spienz [5] voor een meer theoretische benadering.
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In Fig. 4.3 en 4.4 zijn beide oorzaken duidelijk te herkennen.

Filtering van de signalen geeft als resultaat Fig. 4.5 en 4.6. De

periodetijd van de trend met de hoogste frequentie bedraagt circa 2000

sekonden.. D.m.v. een lowpass filter zander faseverschuiving wordt de

trend berekend en vervolgens van het oorspronkelijke signaal

afgetrokken. De kantelfrequentie van dit lowpassfilter wordt bepaald

door de trend met de grootste frequentie. Daar deze trend niet teveel

door het filter mag worden gedempt, wordt de kantelfrequentie berekend

aan de hand van de door de gebruiker maximaal toegestane demping van

de trend met hoogste frequentie. Bij een maximaal toelaatbare demping

van een 0.50 dB, zoals hier IS gekozen, wordt de kantelfrequentie

gelijk aan: fk = 5.50*(l/2000)=2.75E-3 Hz. Zie voor uitvoerige

infonnatie [4]. Piekscheren is niet nodig aangezien er nauwelijks

pieken op de uitgangssignalen aanwezig zijn.
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Figuur 4.5 Het bewerkte wanddikte signaal.
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Figuur 4.6 Het bewerkte diameter signaal.

4.2.3 Verwijdering van de proceslooptijden

Zoals reeds opgemerkt is, er in vele industriele processen vaak sprake

van (grote) looptijden (delays) tussen de in- en uitgangen van het

proces. Wanneer deze delays, voordat de eerste stap van de

schattingsprocedure wordt uitgevoerd, niet worden verwijderd, dan

zullen deze als extra ongewenste parameters geschat moeten worden.

Bepaling van deze delays vindt in het programma IPeaS plaats met

behulp van de kruiscorrelatiefunktie. In onderstaande figuren zijn de

kruiscorrelaties te zien tussen het bewerkte ingangssignaal puIs en de

bewerkte uitgangssignalen.
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Figuur 4.8 Kruiscorrelatie puls-->diameter

Wanneer we Fig 4.7 met Fig 4.8 vergelijken dan zien we dat beide

kruiscorrelaties sterk op elkaar lijken. Bovendien zijn beide delays

ongeveer even groot. Desondanks is toch vrij moeilijk om de looptijden

als gevolg van het periodieke karakter met grote nauwkeurigheid te

bepalen. WeI is duidelijk dat de looptijden liggen tussen circa 200 en

225 sekonden. Om niet het risico te lopen dat we de delays veel te

groot kiezen en daardoor in de schattingsprocedure een niet-causaal

systeem gaan schatten, is er besloten de proceslooptijden met behulp

van een FIR schatting te bepalen.
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Daartoe worden de proceslooptijden in eerste instantie op 200 sekonden

geschat, waarna met een FIR schatting 25 Markov parameters worden

bepaald. Dit komt overeen met een impulsresponsie van 50 sekonden.

In onderstaande figuren zijn de impulsresponsies te zien voor

respectievelijk de wanddikte en de diameter.
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Figuur 4.9 Impulsresponsie wanddikte

0.4 ...-------r--------r-=-=::.:..====,==.<:=.::.::....:::..::...,----.,.-------,

0.2

o

-o.201.-----1.L...0----2.L...0----3......0----4O....I.......----5......0------'60

Time (seconds)

Figuur 4.10 Impulsresponsie diameter

Ook uit deze plaatjes is

Een keuze zou zijn, om

parameters duidelijk van

(=200+10) sekonden.

moeilijk de looptijd

de looptijd zo kiezen

nul gaan verschillen.
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Fysisch gezien, zou je verwachten dat het breken van de brug zou

leiden tot een grotere uitstroomvanaue, en dus zou zorgen voor een

dikkere wanddikte en _een grotere _~ameter van de buis. Dit betekent,

dat de looptijd zo gekozen moet worden, dat de Markov parameters

duidelijk groter dan nul zijn, dus vanaf circa 225 sekonden. Uit

simulaties blijkt echter, dat een variatie van de looptijd tussen de

200 en 225 sekonden geen wezenlijke inloed heeft op het uiteindelijke

schattingsresultaat. Daarom zijn voor de looptijden de volgende

waarden, tamelijk willekeurig, gekozen:

Looptijd puls-->wanddikte: 218 ± 8 sekonden.

Looptijd puls-->diameter : 216 ± 8 sekonden.

Uit het voorafgaande bIijkt dat het toch moeilijk is om uit de gegeven

data de looptijd zeer precies te bepalen. WeI is zeker dat de gekozen

delays goed overeenkomen met de delays zoals ze in Winschoten zelf

gemeten zijn. Daar yond met een looptijd van 220 sekonden.

De laatste stap in de data voorbewerkingsprocedure behelst de

normering (schaling) van de meetsignalen. In praktijk kan de amplitude

van de verschillende in- en uitgangssignalen sterk van elkaar

verschillen. Een voorbeeld hiervan is de wanddikte en diameter van de

glasbuis die een factor 50 van elkaar kunnen verschillen. Wanneer deze

signalen niet worden geschaald, dan zullen in de minimalisatie

procedure (schattingsalgoritme) de signalen met de grootste amplitude

het belangrijkste worden geacht. Zij dragen immers het meeste bij tot

de kostenfunktie V (zie vgl.l). Om de invloed van elk signaal in de

minimalisatie procedure even groot te maken, wordt het vermogen van

elk in- en uitgangssignalen op 1 geschaald. In onderstaande figuur is

het resultaat daarvan te zien. De data is nu gereed om in de

schattingsprocedure gebruikt te worden.

20



2,---------,------r-----..-------r--------,

o1:rn".,"T"T"1r_rr~"'T"T"1..,.....,..TTTTT"'T"T"T"T"'T'T"1r_rrT'TT...._r_......,....T""""T""T""T'""....,...,.T""""""'1......,.--r-T"'""T""'T"

-2

-4

250020001000 1500

Tijd (sekonden)

500

-6

-8 L.....- ---l --.L ---L.. ---L.. -----I

o

4.----------.-------..-----..-------r------,

2
~.-"0
"0

~
-2

250020001000 1500

Tijd (sekonden)

500

-4L..- -..I'-- --.L --.L ---L.. --'

o

\~,
r'~ ,'l'~I! I ~ ~ ~~

~~ N~~V
,

4

2

-2

-4o 500 1000 1500

Tijd (sekonden)

2000 2500
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4.3 Schatting van het model.

4.3.1. Inleiding

We zullen nu in opeenvolgende stappen de resultaten van de

schattingsprocedure presenteren. We zullen ons in eerste instantie

beperken tot het schatten van het model tussen het bewerkte

smeltvatdruksignaal puIs en de wanddikte verstoring van de glasbuis.

De gebruikte meetgevens zijn afkomstig van het free-run experiment

freeml. Vervolgens zullen we een SIMO model schatten voor de wanddikte

en diameter verstoringen. Dit zullen we eveneens doen voor 3 andere

verschillende buismaten, waarvan we de geschatte modellen zullen

vergelijken. De meetgegevens van deze metingen zijn afkomstig van de

free-run experimenten maatl tim maat3.

4.3.2 Bepaling van het FIR model voor de wanddikte.

Voor de schatting van het FIR model staan ons 1250-109 (delay !)= 1141

samples (2282 sekonden, Ts=2 sec.) ter beschikking. Daar een

belangrijk gedeelte van de schattingsprocedure bestaat uit

modelvalidatie zijn voor de FIR schatting de eerste 500 samples

gebruikt, waarmee 50 Markovparameters worden geschat. De keuze van 50

Markovparameters is gedaan op basis van de eerder bepaalde

kruiscorrelatie funktie, bij de bepaling van de proceslooptijden. Vit

deze plaatjes blijkt dat de lengte van impulsresponsie circa 100

sekonden bedraagt, zodat een keuze van 50 MA-parameters bij een

sampletijd van Ts=2 sekonden verantwoord wordt geacht.

Daar het programma IPCOS tijdens de FIR schatting met aangeeft hoe

goed de schatting is, is de funktie fun31.m, die de Markovparameters

moet bepalen, aangepast zodat daar de variantie van de fout van de

schatting wordt berekend. De implementatie ziet er als voIgt uit:

de gemeten uitgangssignalen [nxq]
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i(k) de geschatte ui tgangssignalen [nxq] (3)

2 I n
O. =-'L (yi(k)- yi(k»2 variantie schatting uitgangi (4a)

1 n k=1

2 2 2 2
0= (01 + 02 + ... Oq)/q gemiddelde variant ie schat ting (4b)

In bijlage 1 zijn de veranderingen in fun31.m te vinden. Met behulp

van deze implementatie is dan reeds in de eerste stap van de

schattingsprocedure duidelijk hoe goed de modelfit zal zijn. Tijdens

deze eerste schattingsprocedure geldt dan q=1 (l uitgangssignaal);

n=500 (= aantal samples). De schatting van de 50 Markovparameters gat

als resultaat voor de variantie in de schatting:

In Fig 4.12 is de impulsresponsie van de overdracht van het bewerkte

ingangssignaal puis naar de buiswanddikte te zien.
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Figuur 4.12 Impulsresponsie wanddikte.
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De volgende stap is nu de bepaling van de startparameters voor de

bepaling van het MPSSM model.

4.3.3 Bepaling van de startparameters voor bet MPSSM model voor de

wanddikte.

Bij de bepaling van het initieel MPSSM model is het belangrijk om de

orde van het systeem te kennen. Zoals in hoofdstuk 3 besproken kan

deze bepaald worden met behulp van de singuliere waarden uit de

eindige blok Hankelmatrix, opgebouwd uit Markov parameters, die in

vectorvorm zijn genoteerd. In Fig 4.13 en 4.14 zijn deze singuliere

waarden en hun verhouding tot elkaar te zien. De afmeting van de blok

hankelmatrix is 25x25, daar we in totaal 50 Markovparameters geschat

hebben.

4 Sin lar values

3
:!)
~

2"0
0
E

1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Order

Figuur 4.13 Singuliere waarden van hankelmatrix
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Figuur 4.14 Verhouding van de singuliere waarden uit hankelmatrix
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Uit deze plaatjes is geen scherpe grens

modelorde. WeI is te zien dat vanaf modelorde

vrij klein zijn en hun verhouding nagenoeg

modelorde 6 het meest waarschijnlijk is.

te trekken omtrent de

6 de singuliere waarden

constant is, zodat een

Daar we eveneens geYnteresseerd zijn in hoe goed dit initieel model

is, is in de funktie fun33.m van IPeaS eveneens de procedure voor de

berekening van variantie van {r(k) i(k)} geYmplementeerd. We

vinden dan:

B2 = 0.1684

In Fig. 4.15 is de impulsreponsie van het initieel MPSSM samen met het

eerder geschatte FIR model te zien. Zoals te verwachten was. is de fit

van het FIR model beter. Dit is ook logisch daar het FIR model

beschikt over 50 vrijheidsgraden (50 Markovparameters) terwijl het

initieel MPSSM model beschikt over dertien (minimaal polynoom

coefficienten (6). start reeks Markov parameters (6). en de D

parameter van de toestandsbeschrijving).
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Figuur 4.15 FIR en initieel MPSSM model impulsresponsie.
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4.3.4 Directe schatting van het MPSSM model en modelvalidatie:
wanddikte

In deze laatste stap zal het uiteindelijke MPSSM bepaald worden op

basis van de originele dataset. In deze procedure wordt weI de

kwaliteit van het geschatte model aangegeven. We vinden hier:

52 = 0.1333

Zoals verwacht is de fit beter dan die van het initiele MPSSM model.

Dit model is immers geschat op basis van de originele dataset ! Het

model lijkt zelfs beter dan het FIR model. Een mogelijke verklaring

hiervoor is dat bij de directe schatting van het MPSSM model, moet

worden opgegeven hoeveel samples gebruikt moeten worden om transient

effecten te elimineren. Deze samples worden dan ook niet meegenomen in

de bepaling van de kwaliteit van het geschatte model. Hierdoor is het

MPSSM model schijnbaar beter dan het FIR model. Een andere verklaring

voor dit verschijnsel is dat we de staart effecten van het FIR model

niet helemaal kunnen verwaarlozen. Of anders gezegd: We hadden het

aantal Markov parameters iets groter moeten kiezen

In Fig. 4.16 is de impulsresponsie zijn ter vergelijking de

impulsresponsie van het FIR model met die van het MPSSM model te zien.
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Figuur 4.16 Impulsresponsie FIR model en MPPSM model.
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Vit deze figuur blijkt dat beide impulsresponsies sterk op elkaar

lijken. Dit is geen verrassing. Immers de fout in de schatting van het

MPSSM model is ongeveer even groot als die van het FIR model. In Fig.

4.17 is n0gmaals de impulsresponsie van de wanddikte voor het MPSSM

model te zien voor langere tijd.
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Figuur 4.17 Impulsresponsie wanddikte van het MPSSM model.

Hoewe1 de lengte van de impulsrepsonsie van het MPSSM model veel

langer is dan van het FIR model, is de modelfout niet wezenlijk

kleiner. Hieruit lean geconcludeerd worden, dat vooral de eerste 100

sekonden van de impulsresponsie van invloed zijn op het input/output

gedrag van het systeem, zodat de staarteffecten van minder belang

zijn. Hieraan kan tevens de conclusie worden verbonden dat de keuze

van 50 Markov parameters voor het FIR model een juiste beslissing

geweest is.
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Modelvalidatie:

Een van de belangrijkste stal'pen In de modelschaning is de

validatie. In het algemeen zal bij een goede schatting de fit van het

model tijdens de validatie iets slechter zijn dan tijdens de

schattingsfase. Oit resultaat ligt immers voor de hand. Tijdens de

schattingsfase wordt het model zo goed mogelijk gefit over de

schattingsdata, dus ook over de overige verstoringen in deze

schattingsdata.

Voor de schatting en validatie hebben we in toOO 2282 sekonden (1141

samples) ter beschikking. Tijdens de model bepaling (FIR model,

initieel en directe schatting van het MPSSM model) hebben we de eerste

1000 sekonden (500 samples) gebruikt in de schattingsprocedure. Oe

samples 501-1100 (1001-2200 sekonden) zuUen nu gebruikt worden voor

de modelvalidatie. Bovendien wordt deze validatie data nog in kleinere

mootjes verdeeld om te zien of de fit van het model over elke interval

van de schattingsdata circa even groot is. In onderstaande tabel staan

de resultaten samengevat.

Tabel 1: Modelfout tijdens schatting en validatie

Mode 1 fout 02

FIR model 0.1361

MPSSM s tartmodel 0.1684

MPSSM model 0.1333

Sekonden 6e 0 rde

1001-1400 0.1339

1001 - 1800 0.1903

1400 - 1800 0.3052

1 800 - 2200 1.6748

1001 - 2200 0.5468

:Schatting over eer s te

1000 sekonden.

:Val idatie 6e orde MPSSM model.
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Zoals uit tabel 1 blijkt is de modelfit over een gedeelte van de de

validatie redelijk, terwijl de fit over het laatste gedeelte

(1800-2200 sekonden) ronduit slecht te noemen is. Een mogelijk

verklaring hiervoor is, dat in de schattingsdata niet de totale

procesdynamica vertegenwoordigd is. Deze verklaring lijkt plausibel,

gezien het feit dat de gebruikte schattingsdata niet afkomstig is van

speciaal op de schatting afgestemde experimenten.

In Fig 4.18 is het werkelijke uitgangssignaal samen met de schatting

te zien. Hierin is duidelijk de slechte fit voor het tijdsinterval

1800-2200 sekonden terug te zien. Het is evenwel ook duidelijk, dat

het karakter van het uitgangssignaal zich wijzigt na circa 1600

sekonden.

2000

4

3

2

1 it
0 "I

:E
,

-0 0-0

a
~

-1

-2

-3

-4
1000 1200 1400 1600

I
I
I

~

.
""I,
"I,
I,,,
I

~
: ~

, : :~
" f 'I

f'1 II
I I • I
I' • I
II I tI: ~ :

: I,

1800

"II, ,
I
I,,
I
I,
I,
I,

, I
I .,

I • I1'1,, "
, I

~
I
II,
I,
I

,,

\. ~'
_.

, I, .
~ ,

:,
I' •, ,. : ", , '

, I '
, I '
I I I
I I I

" '" 'I I I

" I
II '
" .
" I

I
I
I
I
I

2200 2400

Tijd (sekonden)

Figuur 4.18 Werkelijke en voorspelde wanddikte
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In onderstaande

berekend uit de

MPSSM model.

figuur

State
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Space

de singuliere waarden te zien
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Figuur 4.19 Hankelsinguliere waarden uit de State Space beschrijving.
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Figuur 4.20 Verhouding hankelsinguliere waarden.

Uit deze figuur blijkt dat de effectieve model orde 3 bedraagt,

hetgeen een ander resultaat is dan voIgt uit de berekening van de

modelorde op basis van de Markovparameters. Het verschil kan verklaard

worden uit het feit dat de singuliere waarden uit de FIR schatting

berekend zijn uit een eindige blok Hankelmatrix. met 50 Markov

parameters, terwijl deze bij de State Space beschrijving worden

berekend uit de in principe oneindige Iengte van impuisresponsie. WeI

vreemd is het, dat uit bovenstaande resuitaten voIgt dat de effectieve
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modelorde 3 is, terwijl de validatie van het 6e orde model een slechte

fit oplevert. Op grond hiervan hebben we besloten de modellen met

modelorde 3 tim 7 eens naast elkaar te zetten. De resultaten zijn in

onderstaande tabel sarnengevat:

Tabel 2: Schattings- en validatieresultaten modelorde 3 tim 7

Mode lorde 3 4 5 6 7

Mode I fout 52 52 52 52 52

MPSSM s tartmodel 0.2001 0.1900 0.2038 0.1684 0.1635

MPSSM model 0.1808 0.1354 0.1332 0.1333 0.1318

s eko nden 52 52 52 52 52

1001 - 1400 0.1402 0.1263 0.1322 0.1265 0.1332

1001 - 1800 0.2138 0.2372 0.2166 0.2226 0.2107

1800 - 2200 1.8123 1.2854 1.7162 1.6748 1.6779

1001 - 2200 0.6929 0.5145 0.7634 0.5468 0.5661

Schat ting:
1-1000 sek.

In de tabel is te zien, dat er geen grote verschillen zijn tussen de

modellen van verschillende orde. Gemiddeld genomen blijkt het 4e orde

model het beste te zijn. Tevens is duidelijk, dat geen van de

geschatte modellen in staat is om een goede voorspelling te geven voor

de wanddikte voor het tijdsinterval 1800-2200 sekonden. Een mogelijke

verklaring hiervoor is, dat de validatiedata misschien procesdynamica

bevat, die niet of nauwelijks in de schattingsdata aanwezig is, en

daardoor ook niet geschat kan worden. Een andere hypothese is, dat we

te maken hebben met een niet tijd invariant proces of

niet-lineariteiten in het proces. Om dit te onderzoeken zullen we nu

de schattingsdata gaan gebruiken voor de validatie en de

valdidatiedata voor de schatting. We zullen daarbij bekijken hoe goed

de fit is over de schattingsdata in vergelijking tot de validatie

data. We hebben in totaal 1141 samples ter beschikking voor de

schatting en validatie. Samples 1 tim 641 (1-1282 sekonden) gebruiken

we voor de validatie en samples 642 tim 1141 (1284-2282 sekonden) voor

de schatting. We schatten wederom een FIR model met 50

Markovparameters.
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Tabel 3: Resultaten bij schatting op validatiedata.

Mode lorde 4 5 6

Mode I fout 62 52 62

FIR model 0.3311 0.3311 0.3311

MPSSM s tartmodel 0.8341 0.8248 0.6311

MPSSM model 0.3847 0.3234 0.3359

sekonden 62 62 62

1 - 400 0.4105 0.2527 0.3109

1 - 800 0.3275 0.2029 0.2361

1 - 1200 0.3629 0.2191 0.2523

schat ting 1284-2248 sek

validatie 1-1200 sek.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de fit van het MPSSM model over de

validatie data gemiddeld beter is dan van het eerder geschat model.

Daar staat tegenover dat de modelfout voor de schattingsdata is

toegenomen. Het is nu interessant om beide modellen met elkaar te

vergelijken. Het oude model gaf gemiddeld de minst slechte resultaten

bij een modelorde 4. Het nieuwe model geeft de beste resultaten bij

modelorde 5. We gaan nu voor de gehele dataset bekijken, hoe goed de

modelfit is. In onderstaande figuur zijn voor de gehele dataset de

geschatte en gemeten wanddikte te zien.
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Figuur 4.21a Geschatte en gemeten wanddikte model 1.
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Figuur 4.21 b Geschatte en gemeten wanddikte model2.

Tabel 4: Validatie resultaten voor de gehele dataset

S ekonden model 1 mode 12

Model fout B2 B2

1-400 0.1619 0.2527

400-800 0.1301 0.1853

800-1200 0.1467 0.2709

1200-1600 0.1878 0.2120

1600-2200 1 .0873 0.6157

2000-2282 1 .4633 0.4664

1-2282 0.4167 0.2547

Modell: schatting: 1-1000 sekonden, validatie: 1001-2282 sekonden.

Model 2: schatting: 1284-2282 sekonden, validatie: 1-1282 sekonden.

Uit tabel 4 blijkt dat model 2 het gemiddeld genomen beter doet dan

model 1. Dit blijkt ook uit Fig. 4.21. Ook hier valt op, dat voor het

tijdsinterval 1600-2282 sekonden de modelfit slechts matig is, maar

dat deze tevens toch nog een factor 2 beter is dan model 1. Anderzijds

is de modelfit van model lover de schattingsdata beter dan model 2.

Er moet nu een afweging gemaakt worden tussen een model, dat gemiddeld
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genomen de beste fit oplevert en een model, dat ooms zeer goede en dan

weer zeer slechte resultaten oplevert. Er is voor dit laatste model

gekozen. En weI vanwege de volgende reden: Achter de glasoven staat

een meetinstallatie opgesteld die de wanddikte en diameter meet en op

basis daarvan de glasbuis in kwaliteitsklassen kan onder verdelen.

Hoewel model 1 gemiddeld genomen slechtere resultaten geeft, is de

mode1fit soms tech heel good. FiniUlc1eel kan Oil dan toch

aantrekkelijker zijn dan een gemiddeld genomen betere modelfit.

In Fig. 4.21 c zijn de impulsresponsies van beide modellen te zien.

0.3 ~---.,~----r-----r------,--------r-----,

o

-0.1

-0.3

, ', ', ,, \, \, \
I I
I \, \, \,,,,,,,,,

0.2
,
I
I I
, I
I 1
I I

0.1 : ~, ,
, I

~: ~,
I,
I
I,
I
I
I,
I
1
I
I,,
I
I
I
1
1,
I
\
I
I,
\,
\ ,
\ ,
\ ,
'.

-0.2

50 100 150 200 250 300

Tijd (sekonden)

Figuur 4.21 c: Impulsresponsie model 1 (--) en model 2 (-----)

Vit deze figuur blijkt dat er vrij forse verschillen zijn tussen beide

impulsresponsies. Dit was te verwachten, gezien de resultaten in tabel

4.
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Vit het voorafgaande schattingsresultaten kunnen de volgende conlusies.

worden getrokken:

a) Nauwkeurige bepaling van de proceslooptijden op basis van de bier

gebruikte meetdata met behulp van kruiscorrelatiefunkties en/of

Markovparameter schatting blijkt moeilijk. Het zou interessant zijn om

te bekijken of geen andere mogelijk.heden zijn, waannee dit

nauwkeuriger kan gebeuren.

b) Omtrent de modelorde van het systeem is geen duidelijke grens te

trekken. Dit voIgt zowel uit het feit dat modellen, die aanzienlijk in

modelorde verschillen, vergelijkbare resultaten opleveren, als uit de

hankelsinguliere waarden.

c) Het model blijkt niet in staat om steeds de verstoringen met

ongeveer de zelfde nauwkeurigheid te voorspellen.

In de volgende paragraaf zullen de resultaten voor de gezamenlijke

(SIMO) schatting van de wanddikte en diameter verstoringen van de

datasets freemI, maatI, maaa en maat3 worden gepresenteerd.
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4.3.5 Schattingsresultaten free-run experimenten freeml, maat!
maat2 en maat3.

In - de vorige paragrafen zijn we vrij uitvoerig stil blijven staan bij

de schattingsresultaten van de wanddikte verstoringen van free-run

experiment freem!. In deze paragraaf zuUen de resultaten worden

presenteerd die volgen uit de gezamenlijke schatting van de wanddikte

en diameter verstoringen. De schatting van de wanddikte en

diameterverstoring gebeurt hier dus gelijktijdig.

In onderstaande tabel staan de

verschillende experimenten gerangschikt.

freeml hoon is niet bekend. Gezien

ongeveer gelijk zijn aan maatl. Maatl

buismaat gerangschikt

schattingsresultaten voor de

Welke buismaat bij experiment

de looptijd, zal deze buismaat

tim maat3 zijn naar oplopende

Tabel 5: Schattingsresultaten freeml, maatl, maat2 en maat3.

Experiment Freeml Maatl Maat2 Maat3

L 00 P t i j d ( s)

Wanddikte: 218 214 224 238

Diameter: 216 214 220 242

A an t a I samp les:

Schatting: 500 400 500 350

Validatie: 600 431 638 238

Mode 1 fout: 02 02 02 02

FIR 0.1694 0.2559 0.5237 0.1404

start-MPSSM 0.2053 0.3345 0.6322 0.2286

MPSSM 0.1658 0.2588 0.5745 0.1697

mode 10rde 4 3 4 4

De modelfit voor de free-run experimenten freeml, maatl en maat3 is

vrij goed te noemen. De modelfit voor maat2 daarentegen is een stuk

slechter. In onderstaande tabel staan de resulaten voor de
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verschillende experimenten waarbij de

diameter afzonderlijk wordt bekeken.

validatie dataset als de gehele dataset.

modelfit voor de wanddikte en

We bekijken hierbij lOwel de

Tabel 6: Modelfit voor wanddikte en diameter.

expe r iment freeml maatl maat2 maat3

val ida tie da ta 82 82 82 82

wan dd i kte · 0.5849 0.3862 0.7676 1 .1709

diameter · 0.9033 0.5552 0.4059 1 .0570

gem i ddeld · 0.7444 0.4707 0.5867 1 .1140·

tot a I e da tase t 82 82 82 82

wanddikte · 0.3863 0.3668 0.7960 0.5739

d i arne t er 0.5958 0.4696 0.3594 0.5319

gem i ddeld 0.4911 0.4182 0.5777 0.5529

HoeweI de schattingsresuItaten van maat2 een stuk slechter waren dan

voor de overige free-run experimenten, blijken zijn prestaties over de

gehele dataset niet veel slechter dan voor de overige datasets. Vooral

de schatting van de wanddikte bij free-run experiment maat2 is veel

slechter dan de schatting voor de diameterverstoringen. Hiervoor heb

ik nog geen verklaring kunnen vinden. De validatie van maat3 toont aan

dat er zelfs verslechtering kan optreden.

Zoals uit bovenstaande tabel voIgt, blijken de geschatte modellen in

staat circa 42 (maat2) -58 % (maatl) van het ruisvennogen te kunnen

compenseren. Dit is dan ook de maximaal haalbare reductie die met

behulp van een feedforward regeling kan worden gerealiseerd. In de

volgende figuren is voor een aantal experimenten de meting en de

schatting voor respectievelijke de wanddikte en diameterverstoring te

zien.
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Bij de schatting van deze SIMO modellen is het volgende opgevallen. In

feite zou een MPSSM model van orde 6 met 1 ingang en 2 uitgangen een

State Space beschrijving van orde 6 moeten opleveren. Hel~s maakt het

programma IPeDS bij transfonnatie van een MPSSM model naar een State

Space beschrijving geen onderscheid tussen een canonical observability

form (aantal outputs ~ aantal inputs) en een canonical controllability

form (aantal inputs ~ aantal outputs). Elk MPSSM model wordt

getransformeerd naar een canonical observability State Space

beschrijving. zodat bij meer outputs dan inputs de modelorde onnodig

verhoogd wordt. Indien gewenst, kan het programma vrij simpel

veranderd worden, zodat hiermee weI rekening wordt gehouden.
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Figuur 4.22 wanddikte (a), diameter (b) en ingangssignaal puIs (c)

----- : modelvoorspelling; -- : gemeten verstoring.
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We herkennen in Fig. 4.22 een redelijke modelfit voor zowel de

wanddikte als diameter. Wat weI opvalt is dat wanneer de afstand

tussen de opeenvolgende pulsen in het ingangssignaal puIs toeneemt, de

gemeten verstoring in zowel de wanddikte als diameter van de buis

groter wordt, terwijl de modelfit dan slechter wordt. Het zou

interessant zijn om in een vervolg onderzoek te bekijken welk verband

er bestaat tussen de tijdsduur die verloopt tussen de opeenvolgende

pulsen en de mate van verstoring in de wanddikte en diameter van de
glasbuis.
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Figuur 4.23 wanddikte (a), diameter (b) en ingangssignaal puIs (c)

------ : modelvoorspelling; -- : gemeten verstoring.
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Bij free-run experiment maat3 is dit verschijnsel eveneens

aanwezig. Uit de schattingsresultaten voIgt dat, hoewel circa

van het ruisvermogen _ gerniddeld wordt gecompenseerd! er toch

zijn, waarbij zelfs nog een verslechtering van de situatie

Misschien dat eerder genoemd verband tot betere resultaten leidt.

duidelijk

de helft

situ~ties

optreedt.
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FiguUT 4.24 wanddikte (a), diameter (b) en ingangssignaal puIs (c)

------ : modelvoorspelling; -- : gemeten verstoring.
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zien voor maat2. We herkennen

voor de verstoringen in de

voor de diameter is echter weI

In Fig. 4.24 zijn de resultaten te

hierin duidelijk de slechte modelfit

wanddikte van de buis. De modelfit

redelijk goed. Blijkbaar treden er in

we niet door meting van het

voorspellen.

het proces verstoringen

smeltvatdruksignaal goed

op die

kunnen

Ais laatste zuBen we nu van alle geschatte modellen de

impulsresponsies vergelijken. Hiertoe moeten de geschatte modellen

teruggeschaald worden. Dit is noodzakelijk daar er voor het begin van

de schatting, de in- en uitgangssignalen zodanig. zijn geschaald dat u,

allen het u,lfde vermogen hebben. Zie voor meer informatie bijlage 2.

Hieruk kunnen dan conclusies worden getrokken omtrent de verschillen

in de verscheidene werkpunten.
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Figuur 4.25 Impulsresponsie wanddikte free-run experimenten freeml

(a), maatl (b), maat2 (c) en maat3 (d).
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Figuur 4.26 Impulsresponsies diameter free-run experimenten freeml

(a), maatl (b), maat2 (c) en maat3 (d)
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Wanneer we allereerst de resultaten voor de wanddikte gaan bekijken,

dan zien we dat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen de free-run

experimenten freeml, maatl en maat3. De vonn en tijdsverloop tonen

duidelijk de zelfde karakteristieken. WeI is er verschil in amplitude

in de verschillende impuisresponsies. Dit valt te verklaren uit het

feit dat de verschillende free-run experimenten allen ZlJn uitgevoerd

in verschillende werkpunten (verscbillende buismaten !) van het

proces. De impuisresponsie van de wanddikte voor maat2 wijkt duidelijk

af en het is tevens deze buismaat, die een slechte(re) modelfit voor

de wanddikte oplevert dan de overige modellen. De impuisresponsies

voor de diameter toont eveneens aan, dat de modelbeschrijving voor de

verschillende werkpunten vrij aardig op elkaar lijkt. Ook bier is er

weer sprake van een verschil in amplitude. AIle impuisresponsies (op

freeml na) zijn na circa 150 sekonden uitgedempt.
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Hoofdstuk 5 Ontwerp van de feedforward regeling

5.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken hebben we ruim aandacht besteed aan

het schatten van de wanddikte en diameterverstoringen, op basis van

een bewerlet smeltvatdruksignaal, in de verschillende werkpunten van

het proces. In dit hoofdstuk zullen we gaan bekijken op welke manier

we een feedforward regeling kunnen ontwerpen, waarmee we deze

verstoringen zo goed mogelijk kunnen compenseren en die tevens goed

aansluit bij de reeds eerder gebruikte technieken en beschikbare

routines voor het ontwerp van de huidige regeling [1,4] van het

Winschoten glasbuizen proces. Daartoe zuHen we allereerst de

huidige regeling grondig onder de loep nemen, waama we zuHen

bekijken hoe van deze structuur gebruik kunnen maken bij het

ontwerpen van een feedforward regelaar. Door middel van simulaties

zuHen dan de prestaties bekeken worden.

5.2 Opbouw van het regelsysteem

Sp
Yp

u.

Sf
Yr Hel- t

Sm
Y. Up

N
Xm

Sp: werkelijke proces
Sm: procesmodel
Ysp: setpoint signaal
Ym: uilgang procesmodel
Yp: uilgang werkelijke proces
N" procesverstoring

F

N: Schatting procesverstoring
Up: ingangssignaal wertelijlce proces en procesmodel

Figuur 5.1 Regelschema van het Winschoten glasbuizen proces.
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De ruis

diameter

glasoven.

n
k

bevat ondere andere de verstoringen in de wanddikte en

van de glasbuis als gevolg van de brugvorming in de

We herkennen in het regelschema 3 onbekende parameters:
- - -

F: de state feedback die gebruikt wordt om de procesdynamica sneller

te maken. Deze is voor het proces feedforward.

Hel· t
: deze controller wordt gebruikt om de procesoverdracht van yc

naar ym statisch 1 te maken.

Sf: Dit filter wordt gebruikt om de invloed van de proces

verstoringen n
k

te reduceren.

5.2.1. Ontwerp van de state feedback.

De hoofdtaak van de state feedback is het sneller maken van de

procesdynamica. Op deze manier is het mogelijk om set-point

veranderingen sneller te laten verlopen, bijvoorbeeld het verkijgen

van een veel snellere reactie van het proces op veranderingen in Usp

zender dat er een oscillerend procesgedrag optreedt. In Fig 5.2 is

nogmaals het proces, het procesmodel en de state feedback F

weergegeven.
Nt

Sp
Yp

Sm
Up

N
Xm

F

Figuur 5.2 Het proces samen met procesmodel en state feedback F.
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De toestandsruimte beschrijving van het procesmodel wordt gegeven

door:

Xm(k+1) = Am·Xm(k) + Bm·Up(k)

Ym(k) = Cm·Xm(k) + Dm·Up(k)
Voor de state feedback geldt:

Up(k) = Usp(k) -P·Xm(k)

Substitutie van vergelijking (6) in (5) geeft dan:

Xm(k+1) = (Am - Bm·P}Xm(k) + Bm·Usp(k)

Ym(k) = (Cm - Dm·P)·Xm(k) + Dm·Usp(k)

(5)

(6)

(7)

Daar het signaal Up(k) zowel aan het procesmodel Sm als aan het

werkelijke proces Sp wordt toegevoerd, verkrijgt het proces een

overeenkomstige dynarnisch gedrag als het procesmodel, tussen ingang

Usp en uitgang Yp, wanneer het procesmodel een goede beschrijving

van het werkelijke proces geeft.

Het ontwerp van de state feedback vindt plaats middels een

impliciete model volgings techniek [1,4] (implicit model-following

technique IMP). Met deze techniek is het mogelijk om de state

feedback matrix P zo te ontwerpen dat de dynamica van het geregelde

proces overeenkomt met de eigenschappen van een vooraf gedefinieerd

referentie systeem. Het ontwerp start met de bepaling van het

gewenste dynamische gedrag van het systeem. In het algemeen zal een

eerste orde gedrag gewenst zijn:

Yw(k) = At' Yw(k-I) (8)

Met deze methode is het mogelijk dat MIMO systemen zich gedragen als

een aantal SISO processen door voor Al een diagonaalmatrix· te kiezen

met op de diagonaal het gewenste dynamisch gedrag.
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Neem aan, dat we voor een 2x2 MIMO systeem een dynamisch gedrag

wensen, dat zich gedraagt als 2 eerste orde siso processen met een

pool inz=O.90. In dat- geval definieren we Al _als:

[
0.90 0 ]

Al = 0 0.90

Om het nntuTPTn
~ •••.. -or 'Ian een dergeEjke fe-e-dback F mnup.1ii\c- tp.

- --g--J-- --

maken, wordt

het model

begrensd:

het gewenste gedrag Yw met het werkelijke gedrag

Ym vergeleken en worden de afwijkingen

van

(Z)

Z(k+I) = Ym(k+I) - Yw(k+I)

= (Cm·Am - A I . Cm) .Xm(k) + (9)

(Cm' Bm -A 1 • Dm)· Up(k) + Dm·Up(k+l)

De berekening van state feedback F vindt plaats door de

minimalisatie van het lineaire kwadrische kriterium:

I 00

J=! 1:
i=O

0]. [Z 0+1)]
R Up(i)

(10)

Q: Weegmatrix voor afwijking in het gewenste gedrag.

R: Weegmatrix voor de inputs van het proces.

We willen dus de energie in het foutsignaal Z(k), gewogen met Q

minimaliseren. Bovenelien is het mogelijk om met R de input Up(k) te

begrenzen, zodat deze niet te groot wordt.

MinimaJisatie van elit criterium als funktie van de state feedback F

resulteert in een dynamisch gedrag van het geregelde proces,dat zeer

goed het gewenste gedrag benadert,wanneer de weegmatrix Q veel

groter wordt gekozen dan de weegmatrix R.
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5.2.2 Ontwerp van de statische ontkoppeling Hci l

Met de state feedback F hebben we de dynamica van het systeem zo

goed mogelijk proberen te ontkoppelen. In het algemeen zal de

ontkoppeling niet optimaal zijn, daar we rekening moeten houden met

de maximaal toelaatbare ingangssignalen Up(k). In deze paragraaf

willen we een compensator Hci 1 berekenen die ervoor zorgt dat de

ontkoppeling statisch gezien optimaal is.

Zoals reeds eerder is vermeld, wordt de ontkoppeling toegepast om

ervoor te zorgen dat we het proces kunnen beschouwen als een aantal

afzonderlijke SISO processen [4]. Neem nu aan dat het fIlter Sf uit

Fig. 5.1 gelijk is aan: Sf = I. De overdrachtsfunktie van het

geregelde procesmodel tussen ingang Usp en uitgang Ym wordt dan

gegeven door:

-I
Smc(z) = (em - Dm·F)·[zI - Am + Bm·F] ·Bm + Dm (11)

De overdracht van het geregelde proces van Usp naar Zp (dit is in

feite het feedforward geregelde proces) wordt gegeven door:

-1

[ [AP -Bp·F ]J [BP]
Spc(z) = [Cp -Dp·F]-rI - 0 (Am - Bm·F) . Bm + Dp

Er geldt nu:

Yp = Spc·Usp + 11
k

Ym = Smc'Usp

Usp = HciI·(ysp - Yp + Ym)

(12)

(l3a)

(l3b)

(l3c)

Neem nu aan dat het aantal ingangen groter of gelijk is aan het

aantal uitgangen. Er bestaat dan pseudo inverse Smc waarvoor geldt

dat Smc·Smc = I. Door nu voor Hci l te kiezen: Hi = Sme vinden we

met behulp van vgl 13:

49



Usp = Smc·(Ysp - Yp + Ym) = Smc·(Ysp -Yp) + Smc·Sm·Usp

_ .= Smc·(Ysp - Yp) ."±" UsP. (14)

Uit deze vergelijking voIgt onmiddellijk:

Yp = Ysp

Sp
Y,

U..

H:l·1
Sm

u,
H

Xm

F

Figuur 5.3 Regelschema met Sf=I.

(15)

Door deze keuze bereiken we een oneindige storingsonderdrukking over

de gehele bandbreedte van het systeem waarbij tevens het setpoint

onmiddellijk gevoIgd wordt. In eerste instantie lijkt het dus of we

te maken hebben met de ideale controller. Voor Usp vinden we

dan:

Usp = (Smc·spcr1·Smc·(Ysp - n )
k

(16)

Indien er geen modelfouten zijn (Spc = Smc) dan reduceen

vergelijking 16 tot:

Usp = Smc·(Ysp - n
k

)
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In het algemeen zal Sme niet-minimum fase zijn, waardoor bij een

keuze van Hci1 = Sme er een intern instabiel systeem ontstaat.

Bovendien verhinderen modelfouten een volledige opheffmg van de

term (Sme·Sperl in vgl. 16. Oaarom kan de totale overdracht van n
k

en Ysp naar Usp instabiel zijn. Oaardoor is de modelinversie slechts

over een beperkt gedeelte van de procesbandbreedte mogelijk. In het

ontwerp van elit regelsysteem is er voor gekozen om slechts voor DC

waarden modelinversie te garanderen. Oit houdt in dat de regelkring

een integrerend karakter vertoont: AIle eonstante verstoringen

worden door de regelkring weggeregeld. Bovendien zullen de

procesuitgangen gelijk zijn aan het setpoint voor gelijkspanningen.

Hci l voor gelijkspannningen wordt dan gegeven door:

-1 -1Hi = Sme(z=l) = [(Cm - Om·F)·(I - Am + Brn·F) ·Bm + Om)] (18)

Met behulp van deze statische ontkoppeling is de regelkring volledig

ontkoppeld voor statische signalen. Met behulp van IMF hebben we het

systeem tevens zo goed als mogelijk dynamiseh ontkoppeld. Vanwege

mogelijke instabiliteiten is het noodzakelijk dat de versterking van

de buitenlus hoven bepaalde frequenties gaat afnemen. Oit wordt

gedaan met het filter Sf waarvan het ontwerp in de volgende

paragraaf besproken wordt.

5.2.3 Ontwerp van het filter Sf

In de vorige paragrafen hebben we ons beziggehouden met het ontwerp

van de state feedback F en de statische ontkoppeling Hcil
. Deze

regelaars zijn ontwikkeld met het doel om de dynamica van het proces

sneller te maken en om het systeem zich zo te laten gedragen alsof

het uit een aantal SISO processen bestaat. De invloed van de

verstoringen n wordt gereduceerd door ze via de buitenlus terug te
k

koppelen naar de ingang. Zoals we in de vorige paragraaf hebben

vermeld, is het noodzakelijk dat de versterking van deze buitenlus

vanwege mogelijke instabiliteiten, hoven bepaalde frequenties wordt
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venninderd. Daar het systeem statisch volledig en dynamisch

gedeelteljk is ontkoppeld, nemen we aan dat het proces rich voor

lage frequenties. gedraagt - als een aantal SISO processen.. Het fIlter

Sf kan dan ontworpen worden als een aantal SISO laagdoorlaatfilters:

r
Sfl

1
Sf = I Sfq

q: aantal procesoutputs.

In het algemeen zal de binnenlus van het regelsysteem veel sneller

zijn dan de buitenlus, omdat de dynamica van de buitenlus volledig

wordt bepaald door de vaak relatief grote proceslooptijden. Het

kantelpunt van de SISO filters wordt dan ook mede bepaald door de

afzonderlijke looptijden van in- naar uitgang van het proces.

Ervaring en theorie leen dat een goede keuze van de

kantelfrequentie ligt tussen 1/2Td en l/fd, waarbij Td de looptijd

van de SISO overdracht is. Immers bij een frequentie f= I/2Td Hz is

er sprake van een fasedraaiing van 180°, zodat er in feite sprake is

van meekoppeling i.p.v. tegenkoppeling. Deze frequenties moeten

verzwakt worden. Vaak wordt voor alle futers dezelfde

kantelfrequentie gekozen. Het kantelpunt wordt dan bepaald door het

SISO proces met de grootste looptijd.

Hiennee valt tevens te verklaren waarom de buitenlus niet in staat

is om de verstoringen in de wanddikte en diameter te elimineren. De

grootste tijdconstante bedraagt namelijk circa 100 sekonden. zodat

de kantelfrequentie van de filters op circa 0.01 Hz zal liggen. De

verstoringen in de wanddikte en diameter van de buis hebben een

repetitiefrequentie van circa 0.025 Hz,. zoclat deze verstoringen door

het fIlter Sf weggefIlterd zullen worden. Dit resultaat kunnen we

ook fysisch aanvoelen. Slechts verstoringen waarvan de periodetijd

groot is t.o.v. de proceslooptijden kunnen goed worden geelimineerd.
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Extra integrerende actie:

Een groot gedeelte van de verstoringen n
k

zullen bestaan uit zeer

traag veranderende signalen, de zogenaamde trends. Wanneer we deze

verstoringen proberen te elimineren op bovengenoemde manier dan

zullen we steeds een restfout van deze trends overhouden tengevolge

van het ramp error effect [6]. Dit verschijnsel ontstaat doordat er

een faseverschil ontstaat in de buitenlus. Het signaal wat de

verstoringen moet compenseren is een beetje vertraagd t.o.v. de

werkelijke verstoring. Daardoor ontstaat er een constante fout e.
r

I ... '....-
nk(k) .. exk __ ..._ ...--;

~-,......-... e (k) .. n (k) - Z (k)
r P

,-

Figuur 5.4 Ramp error t.g.v. faseverschil tussen het compenserende

signaal en de werkelijke verstoring.

Deze fout kunnen we compenseren door een extra integrerende acrie in

de feedback Ius van het regelsysteem op te nemen. De

versterkingsfactoren van de integratoren moeten ongeveer gelijk

gekozen worden aan 1I(5·Td). Td neemt men meestal voor alle SISO

overdrachten gelijk en wordt bepaald door de grootste looprijd in

het systeem. De versterkingsfactor is een afweging tussen de

toelaatbare ramp error en stabiliteit van de gesloten Ius. In de

feedback Ius worden dan de volgende fIlters opgenomen:

Sint. = 1 + ~·7/(z-l)= ((/3i + l)·z -l)/(z - I)
1

~ ... 1/(5·Td)
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Het complete filter ziet er dan als voIgt uit:

SiJll =

o Sint
L qJ

Het totale regelsysteem is te zien in Fig. 5.5.

Nt

+
~ Sp I :(~

Yp
Yr

+
+0- Sf Sm

Yal
I-- Controlltr I--

- ~ Up

+

...... Sint

Figuur 5.5 Opbouw totale regelsysteem.

De statische ontkoppeling en

samengevoegd in de 'controller'.

deze controller wordt gegeven door:

Ac = Am - Bm·F

Bc = Brn·Hci1

Cc = -F

Dc = Hi

de state

De state
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Vergelijking 19 kan uit vgl. 7 en Fig. 5.3 worden afgeleid. In de

volgende paragraaf gaan we nu bekijken op welke manier we van

bovenstaande regelstructuur gebruik gaan maken bij de feedforward

compensatie van de wanddikte en diameterverstoringen.
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5.3 Toevoeging van de feedforward regelaar aan de regelkring

We zuBen nu g~ bekijken hoe we uitgaande van de bestaande

structuur van de regeling vrij eenvoudig een feedforward compensator

kunnen implementeren. In Fig. 5.6 is de allereerste opzet te zien.

N.

Smcllv!. k\6druk -----J Model - Delay ~ Controller Sp
vCTllloringcn

I--+ Yp
Yr

+0 Sf Sm
v..

f-~ Controller f--

v" Up- +

- Sint

Figuur 5.6 Huidige regeling met toevoeging van een feedforward

regelaar

We herkennen hier in eerste instantie de 'oude' regelkring. De

controller is verdubbeld, omdat we aIleen feedforward compensatie

moeten toepassen op het werkelijke proces Sp. De verstoringen treden

immers slecht op in het werkelijke proces Sp. De opzet en werking

van de feedforward regelaar is vrij eenvoudig. Met behulp van het

bewerkte smeltvatdruksignaal en het model voor de verstoringen in de

wanddikte en diameter van de glasbuis, proberen we de verstoringen

n
k

te compenseren. Het delay-blok is noodzakelijk om te compenseren

voor de grote looptijden in de procesverstoringen. In Fig. 5.7a is

het vermogensspectrum te zien van de verstoringen in de wanddikte

van free-run experiment freem!.
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Figuur 5.7a Vermogensspectrum wanddikte free-run experiment freem1

We zien in Fig 5.7a dat de verstoringen voomarnelijk liggen in bet

frequentiegebied van 0.015 tot 0.035 Hz (genormeerde frequentie: roT

= 0.18 to 0.44 radialen) liggen. De veronderstelling was dat de

overdracbt van de controller en proces in het frequentie gebied van

deze verstoringen de identiteit was. Dit is geenszins het geval ! In

onderstaande Fig.5.7b zien we de Bode plots van de overdracht

controller plus procesmodel Sm. We bekijken daarbij de bode plots

van setpoint (= ingang controller) wanddikte en diameter naar

uitgang wanddikte en van setpoint wanddikte en diameter naar uitgang

diameter.
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In beide plaatjes is te zien dat we in het frequentie gebied van roT

= 0.18 tot 0.44 radialen reeds te maken hebben met een vrij forse

demping. De overdracht in dit frequentiegebied is zeer zeker niet de

identiteit. Tevens is in deze figuren de goede demping te zien voor

statische signalen. Dynamisch gezien is de ontkoppeling van setpoint

diameter naar wanddikte en van setpoint wanddikte naar diameter

ongeveer gelijk. Ook is de slechte dynamische ontkoppeling te zien

van diameter-->wanddikte voor hogere frequenties. Naast de demping

In het voor ons belangrijke frequentiegebied, is er tevens sprake

van een zeer grote faseverschuiving in beide figuren. Hierdoor is

feedforward compensatie, wanneer we voor deze faseverschuiving en

demping niet op een of andere manier compenseren, niet mogelijk.

Dat deze overdracht zeker niet een indentiteit zou zijn in dit

frequentie gebied, voIgt uit het feit dat de controller ontworpen is

als een eerste orde systeem met een pool in z=O.9250. In Fig. 5.8

zijn daarvan de bode plots te zien.
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Figuur 5.8 Bode plots H(z)= 0.075·zj(z-0.9250)
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In deze figuur is duidelijk de demping te zien in het voor ons zo

belangrijke frequentie gebied. Wanneer we Fig. 5.8 met Fig. 5.7

vergelijken dan zien we dat voor. lage frequenties het gerealiseerde

dynamische gedrag goed overeenkomt met het gewenste dynamische

gedrag. We zullen dus een controller moeten ontwerpen waarvan de

demping in het frequentie gebied van 0 tot 0.50 radialen nauwelijks

demping vertoont. Oit is mogelijk wanneer met behulp van IMP de

controller zo ontworpen wordt, dat er een eerste orde systeem

ontstaat met een pool in z= 0.300. In Fig. 5.9 zijn daarvan de

bodeplaatjes te zien.
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Figuur 5.9 a: Bode plots wanddikte met nieuwe controller.
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Figuur 5.9 b: Bode plots diameter met nieuwe controller.

Tot circa roT= 0.50 radialen is er nauwelijks demping. Ook in deze

figuren is weer de goede statische ontkoppeling van het systeem te

zien. De dynamische ontkoppeling is zo voor de wanddikte en diameter

ongeveer gelijk. We lUllen nu door middel van een simulatie gaan

bekijken hoe goed de feedforward regeling wedet. Ook hier hebben we

te maken met een faseverschuiving beide overdrachten. Hoe we

hiervoor willen compenseren, zullen we in de volgende paragraaf

zien.
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5.4 Simulatie van de feedforward regelaar met behulp van MATRIXx

In. Fig. 5.10 is te ~en hge_ het simulatie schema er uitziet.

Smell~ Model U-D-el-av----,J J e-l~ W--s-p----,L;('
I vCfSloringen I II -

I I~~rorwmf ,-+ I
- I +-

t--
Yp

YI

+0 Sf Sm
YII

- Controller -
Y", Up.

+

'- Sint

Figuur 5.10 Simulatie model en regelschema Winschoten glasproces.

Daar we niet het werkelijke proces tot onze beschikking hebben,

wordt voor het werkelijke proces Sp een 12e orde state space model

gebruikt. Voor het procesmodel Sm gebruiken een 6e orde state space

model. Dit model is in feite het 12e orde procesmodel waarop

modelreductie is toegepast. In eerste instantie gebruiken we het

model van de verstoringen zowel voor de werkelijke ruis als voor de

voorspelling. Daar in de controller en procesmodel fasedraaiing

optreedt, willen we hiervoor met behulp van het delay blok

compenseren. Daar we niet voor elke frequentie op deze manier exact

kunnen compenseren, is er voor gekozen, dat de compensatie in het

frequentie gebied van de verstoringen van 0.015 tot 0.035 Hz

gemiddeld zo goed mogelijk moet zijn. Dit betekent dat we voor de

wanddikte en diameter gaan bekijken hoe groot de faseverschuiving is

bij een frequentie van 0.025 Hz (0.31 rad). De faseverschuiving

gedraagt:

wanddikte: 55°

diameter : 20°

62



Dit houdt een tijdsvertraging in van:

wanddikte: (55/360)* 0.025-1 = 6.1 sekonden = 3 samples.

diameter: (20/360)* 0.025-1 = 2.2 sekonden = 1 samples.

Op een andere manier kan jammer genoeg niet

deze fase verdraaiing. Bovenstaand simulatie

MATRIXx germplementeerd.

worden gecorrigeerd voor

en regelschema is in

Tijdens de simulatie was er geen terugkoppeling aanwezig. Hiertoe is

de verbinding tussen het f1lter Sf en de controller verbroken. We

zullen nu aan de hand van de variantie van de in en uitgangssignalen

bekijken hoe effectief deze manier van feedforward compensatie

werkt. Voor de beschrijving van het model van de verstoringen,

gebruiken we de modelbeschrijving van maatl. Tevens wordt het bij

maatl behorende procesmodel en controller gebruikt.

Wanddikte:

Zonder feedforward: variantie= 0.5475

Met feedforward...: variantie= 0.0215

Storingsreductie.. : 96 %.

Diameter:

Zonder feedforward: variantie= 0.6132

Met feedforward... : variantie= 0.1215

Storingsreductie.. : 80%

De storingsreductie in de wanddikte is beter dan de storingsreductie

in de diameter. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de betere

dynamische ontkoppeling van de wanddikte voor lagere frequenties. De

controller is namelijk ontworpen op basis van het procesmodel.

Aangezien er verschillen zullen zijn tussen het werkelijke proces en

het procesmodel, is het zeer goed mogelijk dat de dynamische
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ontkoppeling van de diameter slechter is dan de dynamische
ontkoppeling van de wanddikte. Ook a1 zou je dit op basis van Fig.
5.9· niet verwachten. In onderstaande. figuren is voor de wanddikte en
diameter de verstoring op de uitgang, met en zonder feedforward
compensatie te zien.
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figuur 5.11 a Wanddikte: zonder feedforward
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Figuur 5.11 b Wanddikte: met feedforward.
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We zien in Fig. 5.12 b dat er in verhouding tot het werkelijke

ruissignaal grote pieken aanwezig zijn. Deze pieken dragen in sterke

mate bij tot het ruisvennogen. In Fig. 5.11 is dat veel minder. In

Fig. 5.13 is het vermogensspectrum van Fig. 5.12 b te zien.
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Figuur 5.13 Vennogensspectrum diameterruis met feedforward compo

ruisvermogen 'hoog-frequent' is. Dit voIgt ook uit

ruisvermogen is vooral geconcentreerd in het

van roT= 1 tot 2 radialen. Om deze ruis te

regeischema volgens Fig. 5.10 enigszins veranderd

We zien dat het

Fig. 5.12. Het

frequentie gebied

elimineren is het

tot Fig. 5.14.

Aan het bestaande regeischema is een Ie orde lowpass Butter Worth

filter toegevoegd met een kantelfrequentie van roT = 1 radiaal. Daar

in het fIlter een extra faseverschuiving ontstaat, moeten de delays

in het delay blok aangepast worden. De delay voor de wanddikte wordt

dan 4 samples en de delay voor de diameter 2 samples.
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Figuur 5.14 Simulatie- en regelschema met ruisfiltering.

De resultaten zien er nu als voIgt uit:

Wanddikte:

Zonder feedforward

Met feedforward

Storingsreductie

Diameter

Zonder feedforward

Met feedforward

Storingsreductie

: variantie= 0.5448

: variantie= 0.0291

: 95 %

variantie= 0.6088

variantie= 0.0342

94 %
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en lowpass filtering.
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Figuur 5.15 b Storing in diameter met feedforward compensaties

en lowpass filtering
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Het lowpass fIlter zorgt dus voor een grote verbetering van de

storingsreductie van de diameter zonder dat er een noemenswaardige

verslechtering in de wanddikte optreedt. Er is ook nog bekeken of

toepassing van een hogere orde fIlter nog van invloed was. Vit

simulaties volgde, dat er nauwelijks betere resultaten behaald

konden worden, zodat dit filter voldoet. De feedback in de buitenlus

heeft eveneens geen invloed. De verstoringen die via de buitenlus

wordt teruggekoppeld worden immers door het filter Sf geelimineerd.

We zullen nu aan de hand van een tweetal sirnulaties bekijken, hoe

goed de feedforward regeling werkt, wanneer we de werkelijke gemeten

ruis proberen te compenseren. Het simulatie schema ziet er dan als

voIgt uit.

Smehvaldrulc
Model Delay
VCTSloringen

+

N.

Controller Lowpass Sp
Fccdforward Filler

+ Yp
VI

Sf Sm
Y..

Controller
Up

+

Sint

Figuur 5.16 Simulatieschema bij simulatie met werkelijke ruis.

In de eerste simulatie gebruiken we voor de werkelijke ruis nk de

bewerkte en genormaliseerde data voor het schattingsalgoritme. Op

grond van de resultaten van hoofdstuk 4 verwachten we de volgende

storingsreductie op de uitgang:

Wanddikte: variantie reductie: 63 %

Diameter : variantie reductie: 54 %
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De simulatie levert de volgende resultaten op:

_W~<;lcij.kte:

Zonder feedforward

Met feedforward

Storingsreductie

Diameter:

Zonder feedforward

Met feedforward

Storingsreductie

: variantie= 0.9757

variantie= 0.3274

: 66 %

: variantie= 0.9959

: variantie= 0.5100

: 49 %

De resultaten voor de wanddikte zijn zelfs beter dan we op grond van

de resultaten van hoofdstuk 4 mogen verwachten. De storingsreductie

van de diameter is iets slechter. Maar dat resultaat was op grond

van eerdere simulaties te verwachten. Wanneer de feedback Ius

gebruikt wordt, dan wordt de storingsreductie voor de wanddikte 64 %

en de storingsreductie van de diameter 47 %. Hieruit voIgt dat de

feedback Ius ook hier nauwelijks van invloed is.

Als tweede experiment gebruiken we voor de ruis n
k

de bewerkte, maar

niet genormaliseerde in en uitgangssignalen. Daarbij is het weI

noodzakelijk, dat het model van de procesverstoringen eveneens

teruggeschaald wordt (zie bijlage 2). Normaliter zouden we daarbij

rekening moeten houden met de offset van de in- en uitgangssignalen.

Dil is hier niet noodzakelijk daar eventuele offsets door de

feedback Ius onmiddellijk worden weggeregeid. We maken dan optimaal

gebruik van de reeds aanwezige regelkring. We verkrijgen dan de

volgende resuitaten:
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Wanddikte:

Zonder feedforward

Met feedforward

Storingsreductie

: variantie= 0.1777

: variantie= 0.0641

: 64 %

Diameter:

Zonder feedforward

Met feedforward

Variantie reductie

variantie= 0.1160

variantie= 0.0612

47 %

In Fig. 5.17 en Fig. 5.18 is duidelijk het effect van de feedforward

regeling te zien
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Figuur 5.17a Wanddikte verstoring zonder feedforward compensatie
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Figuur 5.17b Wanddikte verstoring met feedforward compensatie
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Figuur 5.18a Diameterverstoring zonder feedforward compensatie
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Figuur 5.18b Diameterverstoring met feedforward compensatie

Ais Iaatste wil ik aan de hand van een aantal plaatjes het nut van

het integrerende filter Sint tonen. We bekijken allereerst de

situatie dat het integrerende filter niet ingeschakeld IS. Daartoe

zetten we de werkelijke gemeten ruis op n~: De drift in deze ruis

moet door de feedbak Ius worden weggeregeid. Tevens passen we

feedforward compensatie toe. In Fig. 5.19 zien we dat de drift in

dit signaal onmiddellijk wordt weggeregeld. Toch blijft er een

slingering 10 het signaal over die vrij groot is t.o.v. de

verstoring in de wanddikte.
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Figuur 5.19 Wanddikte verstoring met feedforward compensarie en

terugkoppeling maar zonder Sint.

De vraag is dan: Wat is nu nog het nut van de feedforward

compensatie ? Deze vraag wordt beantwoord door figuur 5.20.
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Figuur 5.20 Wanddikte verstoring met feedforward compensarie, terug

koppeling en Sint.
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In deze figuur is te zien dat het integrerende filter Sint deze

slingering bijna volledig compenseert. WeI is daM enige tijd voor

nodig, zodat het in het begin Iijkt of het zelfs nog slechter wordt.

We hebben in dit hoofdstuk met behulp van simulaties laten zien,

dat door middel van feedforward compensatie we bijna optimaal

kunnen compenseren voor de optredende wanddikte en diameter

verstoringen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de technieken en

routines die gebruikt zijn voor de realisatie van de reeds bestaande

regelstructuur. Daardoor kan deze feedforward regelaar gemakkelijk

worden geYmplementeerd in het werkelijke proces. Dit is immers nog

niet gebeurd. Met behulp van deze gereedschappen kunnen nu ook voor

andere buismaten controllers ontworpen worden en d.m.v. simulaties

getest worden.
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Conclusies:

In elit verslag hebben we ons bezig gehouden met het ontwerp van een

feedforward regelaar voor het Winschoten glasbuizen proces op basis

van geschatte modelverstoringen. Met behulp van deze regelaar moet

worden geeompenseerd voor de verstoringen in de wanddikte en

diameter van de glasbuis

Vit de simulatieresultaten m.b.v. modellen in de verschillende

werkpunten van het proces, is gebleken dat we middels een

feedforward regeling tot circa 60 % van het ruisvermogen kunnen

compenseren. Yanuit de industrie bekeken, is elit een enorme reductie

van het het ruisvermogen. Anderzijds houdt elit in dat de modelfit

niet altijd even goed is. Bovenelien traden er zelfs situaties op,

waarbij sprake was van een verslechtering van de situatie. Bij de

schatting van de modellen is tevens gebleken dat de looptijden niet

erg nauwkeurig bepaald konden worden. Bovendien was er geen scherpe

grens te trekken omtrent de modelorde van het systeem.

Een mogelijke verklaring voor deze matige schattingsresultaten is,

dat de modellen zijn geschat op basis van het gemeten

smeltvatdruksignaal. Waarschijnlijk treden er ook verstoringen in de

diameter en wanddikte van de glasbuis op t.g.v. andere

stoorinvloeden. lk zou dan ook willen voorstellen om door middel van

een aantal prbns experimenten een goed model

verstoringen op basis het smeltvatdruksignaal.

gekeken kunnen worden naar een fysisch

procesverstoringen. Dit zal in ieder geval een

in de mogelijke procesverstoringen.

te schatten van de

Bovenelieil rou er

model van de

beter inzicht geven

De op IMF gebaseerde feedforward controller blijkt goed te

functioneren. Wanneer het model van de verstoringen een 100% goede

voorspelling zou geven van de optredende wanddikte en diameter

veranderingen, zouden we 95 % van het ruisvermogen kunnen

compenseren. Eventueel kan deze performance nog verbeterd worden,
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door met behulp van andere technieken eisen op te leggen aan de

overdracht van de controller en procesmodel Sm, in het frequentie

gebied waar de verstoringen optreden. Hierbij rou gedacht kunnen

worden aan een op Internal Mode Control (I.M.C.) gebaseerde

feedforward controller.

Gezien het verschil in performance tussen de feedforward regelaar en

de geschatte modellen, kan de aandacht in eerste instantie beter

uitgaan naar de verbetering van het model van de procesverstoringen.

Mogelijk leidt dit tot een niet-lineair model.
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Bijlage 1: Bepaling van de variantie in de schatting.

Bij de bepaling van het FIR-model geeft de schattingsalgorinne niet

aan, hoe goed of hoe slecht de modelfit is. Daar deze informatie zeer

nuttig is, is er eeo algoritme voor de berekening hiervan gei'mplemen

teerd. De implementatie ziet er als voigt uil:

r(k):

r(k):

met:

de gemeten uitgangssignalen [nxq].

de door het schattingsalgortime voorspelde

uitgangssignalen [nxq].

n: het aantal samples

q: het aantal uitgangssignalen

2 n
1 ~ - 2& = -"k (yi(k) - yi(k»
n

k=1

variantie schatting uitgang i

2 2 2 2
5 = (51 + 52 + ... Bq)/q

gemiddelde variantie schatting.

Daar het vermogen van de ingangssignalen steeds 1 is (de signalen

worden namelijk allen geschaald), geeft 52 een goede indicatie voor de

modelfit van het model. Hoe kleiner 52 hoe beter de modelfit zal zijn.

De implementatie in de simulatietaal Matlab is dan vrij simpel:

%Bepaal voor de uitgangssignalen de foutsignalen
-ee= r - r

%bereken het totale vermogen in elke foutgangssignaal;

Vare=sum(ee.*ee);

%bepaal vervolgens het totale vermogen van aile uitgangssignalen

v= sum(Vare);
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Bijlage 1: Vervolg

-%bepaal -het aantal samples en het aantal foutsignalen _

[n,q]=size(ee);

%Bepaal de gemiddelde variantie van de foutsignalen

disp('De gemiddelde variantie van de schatting is :');vnnn=v/(n*q);
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Bijlage 2: Schaling van de in- en output signalen.

Voordat de input/output data aan het schattingsalgoritme wordt

aangeboden, moet deze allereerst een aantal bewerkingsstappen

ondergaan. Ben van deze stappen houdt de normering van de meetsignalen

m. Bij deze normalisatie worden alie in- en outputsignalen zodanig

geschaald, dat ze allemaal het zelfde vermogen hebben. Hiermee

bereiken we, dat elk in- en outputsignaal even zwaar wordt meegewogen

in het schattingsalgoriune. Meestal worden de signalen geschaald op de

wortel van het vermogen van het signalen: de zogenaamde standaard

deviatie. Hiermee wordt het vermogen van elk signaal gelijk aan 1.

Stel dat de modelbeschrijving van het niet geschaalde model er als

voIgt uit ziet:

X(k+l) = AX(k) + B·U(k)

Y(k) = e-X(k) + D·U(k) (1)

SUi : Schalingsfactor ingangssignaal i.

SYi : Schalingsfactor uitgangssignaal i.

Su = diag(SUl, ... ,Sup)

Sy = diag(Syl, .,. ,Syq)

De in- en outputsignalen worden nu als voIgt geschaald:

U'(k) = Su·U(k)

y'(k) = Sy·Y(k)

Substitutie van vg1.3 in vg1.1 geeft:

X(k+l) = A·X(k) + B·Si{U'(k) = A'·X(k) + B'·U'(k)

Y(k)' = Sy·e-X(k) + Sy·D·Su1·U'(k) = C'·X(k) + D'·U'(k)
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Bijlage 2: Vervolg

Wanneer het geschatte model gegeven wordt door {A',B',C',D'} danword.t

het niet geschaalde model gegeven door:

A = A'
..... ,....., C" _ ~

D = D ''>U

C = Syl·C'

D = Syl·D'·Su

(4)

Bij het terugschalen van de geschatte modellen moet eigenlijk ook

rekening worden gehouden met de offsets in de in- en uitgangssignalen.

Deze worden voor de schatting namelijk ook verwijderd. Wij hoeven hier

geen rekening mee te houden aangezien het regelsysteem uit hoofdstuk 6

statisch volledig ontkoppeld is ! Wanneer we met behulp van vg1.4.

terugschalen heeft dit geen invloed op de resultaten tijdens de

simulaties.
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Bijlage 3: Bewerking van het smeItvatdruksignaal.

Voor de schatting van

verstoringen moet het

bewerking is vrij sirnpel.

de optredende

smeltvatdruksignaal

wanddikte

bewerkt

en diameter~

worden. Deze

10r----r----r----r-----r----..,---....------.

5 1 •• " ••.••••••••••••••••• .................. ··1·····················.·.;·· " . . , -
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4 ······~················7 ; ; + ~ ; , ..

2 ··".. i· ..· ; : j : ·t.. ······ ···.:.··..· ; ..
o

200180160140
-2~----:~_~_~_---I.-_--l__..i..-._....i....-_~_---i.-_-l
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Samples

Figuur 1: Het smeltvatdruksignaal en een uitvergroting ervan.

In Fig.l is het smeltvatdruksignaal samen met een uitvergroting

ervan te zien. In deze uitvergroting is aangegeven op welk moment de

negatieve pieken in het smeltvatdruksignaal optreden. Hierbij moet

worden opgemerkt dat de grootte van de negatieve pulsen sterk

afhankelijk is van het bemonstertijdstip. Een hogere bemonsterings

frequentie is dan ook zeker gewenst. We willen van al deze pieken

het tijdstip en amplitude weten.
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Bijlage 3: vervo)g

Door nu dit signaaI verder uit te vergroten, k~ het tijdstip van aI

deze samples exact bepaald worden. Deze tijdstippen worden

opgeslagen in een array a. De amplitude van deze samples kan dan

zeer eenvoudig met het volgende algoritme in Matlab bepaald worden:

I = length(smeltvatdruksignaal);

puIs =zeros(l, 1); %maak aIle samples nul

for i=l:length(a),

%Array a bevat de index van de pulsen in het smeltvatdruksignaal

%BepaaI de amplitude van de pulsen

pulsea(i))=smeltvatdruk(a(i»;,

end;

In Fig. 2 is het resultaat van deze bewerking gezien.
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Figuur 2: Het bewerkte smeltvatdruksignaal.

Enige nadeel van dit aIgoritme is, dat het relatief veel tijd kost,

om alle tijdstippen waarop de negatieve pulsen optreden, te bepalen.
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