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Hoofdstuk 1 

Il'ITRODUKTI;~ ADAPr~~RBlrJ REGSL:::N 

1.1 Inleidinc; 

Bij processen worden vaak regelingen toeGepast om de invloed van sto

ringen te verminderen. In veel pra~tische situaties is niei voldoende 

ir1formatie beschikbaar voor het ontwerpen van een ''goede" regeling 

voor een proces. Het kan daarom zinvol zijn om bij toepassing van eèn 

roguling ~eer infor~atie over het proces uit metingen aan het proces 

te halen en de regelinc door aanpassing te verbeteren. Dit is een ver

sla,s van een vcrken11onde studie-op dit gebied. 

In de volgende paragraaf wordt adapterend regelen geintroduceerd 

aan de hand van een indelinc V·'fl regelproblemen. Deze indeling is ge

basseerd op de hoeveelheid informatie die bij ontver» en to~paa-
sin,:_; v·1n een reecline beschikbaar is. In Paragraaf 1 .3 wordt ingegaan 

op -ie ui t:~an:::sspunten van dit afstudeerwerk en in Paragraaf 1 .4 weN-t 

een overzicht van dit verslag ge6even. 

1 • 2 I·1delinc va.n reçelproblemen 

Het ontwerpen v~ regela~s gebeurt vaak op basis van een regelkrite

rium en een procesmodel. Met behulp van resultaten van de optimalise

ringstheorie kan hierbij tr)esta.ndsterugkoppeling worden verkregen. 

Voor toepas~üni3 l:l1U"'Ya.n aoe-ten 'ie toeè'\arMlegroo'Uleden M8o.h1k- , 

baar zijn. In het alc1emeen zullen -rioch het procesmodel noch de toest~s

b'TOotheden volledig bekend zijn. Uit metineen aan het proces kan met 

behulp van een identificatiemethode het procesmodel beter worden bepuM 

en kunnen de toeatandagroothedlln met een tiltU'IIethód• .WOKQ ... ohat. 

1ettend op de hoeveelheid informatie die bij ontwerpen en toepas

sen van regelingen beschikbaar is kunnen we drie regelproblemen onder

scheiden. 

1-~-~et~!!!L:;ti3oh~ reeelprobl~om (zie fit:;"l.:tur 1.1) 

Iiierbij is de beschikbare informatie over procesmodel en metingen 

volledi.::• :ventucel incomplete metingen V.'ln toesta.ndse,-rootheden· kunnen 

met behulp van filter~et~oden (bijvoorbeeld observers) worden aangevuld. 
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fieuur 1.1s een deterministische regeling 

2-~~-st~ch~tische regelEE~bleam (zie fieuur 1.2) 

De informatie over onzekerheid in procesmodel en metingen is hier

bij statistisch. Met behulp van zogenaamde filters kunnen de toestands

_r_:ro·Jthcden uit de (mogelijke incom11lete) metingen en ingangsaignalen 

worden 0eschat en kan de onzekerheid erover worden verminderd. 
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fir;uur 1 .2: een stochastische regeling 

F s filter 
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x toestandsschatting 

3-Het~to~ha~ti~~~e adaE~~~-!~elE~~Èl~~~ (zie figuur 1.3) 
Hierbij is er eeen volledige informatie over de struktuur van het 

procesmodel en/of over de nu11erieke vraarden van de parameters. liet be

hulp van een identificatiemethode kan hèt prHeamad.el Uit .4e ari~ 

1-10rden 
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· fit,uur 1 .3: een 
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IM: identificatiemeohaäieme 
3M: besliosinesmech·lnisme 
~QI modificntiemeohanisme 
M : model 
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IIet is te vervachten (zie de figuren 1.1, 1.2 en 1.3) da.t minde;r infor

rnatie een ineewi':è:elder regtding vereint. 

Ben essentieel clement van de adaptorende reeelinc van figuur 1.3 . 
is de r:~occlijkheid om op basis vt.m meetrasul taten het procesmodel te 

veranderen. 3ovondien kan de re,:_:ela.ar op basis van het gestelde regel

:;.:ri teriu.11 a·m het momentane procaomodel aalgepast worden. 

Acla.ptf'lrend re~elen lrord t toegepast bij processen waarvan de benoeiia

de informatie niet door testen kan worden f:\Ohterha.ald (bijvoorbeeld om

d.n.t dit te kostbaar of te eev<i.a.rlijk is) en ook bij processen waarvan 

r.le lnra.kterL;tieken op onbekende wijze veranderen. Voor-kennis, over de 

-nRte waarin het prooe~:nodel l:::m veranderen en de gevoeligheid van de 

rer·ela.a.r 0_') basis van het re~;ell<ri terium hiervoor, kan belangrijk ~ij.n 

bij het toepansen van adapterende re{;elin,~~on. 

1 • 3 Kader V'lll het afstudeerwerk 

In de va.l:.::::roep 3ystce:!'l- en Recel teqlmiek worl t onder andere onderzftek 

verricht n1.a.r toepa.sba.rJ.rheid van "moderne" L'e3eltechniek. In dit kader 

i::; onder andere veel werk verzet bij het onderzoek van Kalman-fil tere 

o~n toest:mdsgrootheden en parameters uit metineen aan een pro.ces te 

sc2111tten (d. PJ.el J11, v.d. Sande r21, v.d. Dungen j3l ) • De "toepassing 

van een Kalmon-filter voor toestandsachattine in een stochastische rege

lin,_~ iG onderzocht door Vennekene 141 • Sen loeiach vervolg hierop is 

l1et on-line g·ebruik van een Kalman-til ter om ool: de parameters te schat

ton en de re:::;ela.ar daa.raa:n aan te passen. Dit ia een vorm van adapterem 

rer;elen. 

Voor toepassin~~ V"JJ'l rec:el3.l.c_:ori tmen zijn in de vakgroep proceo

cora~utcrs on proef'~)rocesGen beschi::baa.r. ~en veel gebruikt proefproces 

is een hyd.r'iuli:::eh-tenperatuurprooes dat in Paragraaf 2.3 wordt beschre

ven. Ji t proces wordt in lit verslag aangeduid met ''het proefproces" • 

Jit proefproces is niet-lineair maar kan rond een werkpunt worden ge

lineariseerd. Je para~eters v~~ het eelineariseerde model veranderen 

indien het rrer:::runt ver-'lrldert en het kan dan zinvol zijn om de regelaar 

a.a~ te passen. Op dit ,roef~rooes kan met behulp v~ procescomputers 

adapterend rezelen worden toeeepaet. 

• 
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1.4 .Q.v~rzicht V'ln het v:e.rsl!'t.$ 

Mapterend rerelen ( .\!~) is in dit hoofdstuk setntroduceerd. Een omsehrij

ving van AR staat in Hoofdstuk 2. Tevens 110rden enkele vormen van AR 

onderBcheiden en mocelijke toepassineen op het proefproces aangegeven. 

In de vorice parágraaf is reeds een vorm van adapterend regelen 

genoemd, die we in het vervolg zullen aanduiden met modelparameteradap

t"ltie. Daarbij hebben lfe een identific'ltie/fil terprobleem namelijk het 

uit 11etingen rlOh<>.tten V'l.rl de numerieke waarden V.!ln de modelparameters en 

de toost"lll.dseroothedan. 'l'evens is or een ont-.verp:prooleem namelijk het 

ont·.rernen V'ln de ree-elaar 0!' basis vrm het rer~elkri terium en het beschik

bare procesmodel. :Je kombinatie van deze problemen bij modelparameteradaP

tatie geeft een extra ko;nplik.'ltie. In de Hoofdstukken 3, 4 en 5 sullen 

we daarom dieper incaan op modelpara.meteradapt 'ltie. Het gekembineerde 

identi!'icatie/ fil ter-ontuerpprobleem zullen we 1dassifioeren onder 

"ntoch1.ctisoh adapterend rec-:elprobleem''• 

De besprekint; v·m het stoohastisohe regelprobleem in Hoofdstuk 3 

heeft tot doel enige berrippen, die ook bij het stochastisch adapterend 

regelurobleem een rol spelen, toe te lichten. 

In Hoofde tuk: 4 liOr·i t het stooh·tstisoh adapterend ras-lprobleem be

handeld. De in de literatuur gevonden methode om hierbij adapterende 

re.-elar~.rs te ontwe:·:pen wordan besproken • .tUs voorbeeld worden enkele 

adapterende regelaars toec~past op een lineair eerste orde prooes. 

In Hoofdstu.l>: .5 wordt toepas.;in:: van modelparameteradaptatie op het 

hydrn.ulisch gedeelte van het proefproces besproken. :!ierbij worden de 

p1.r'\.1letsrs ~1et behulp V3n een extended Kal;nan-f'il ter geschat en een 

PI-re[;-ela3.r wordt da-1-raa.n aangepast. Tevens worden enkele resultaten 

van deze toepa.s:;in::: cos-even. 

Hoof'clat'*·~6 geet.1.e•n atslui\ertd.e,·.be•ohniriag., · 
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OM3CIIDIJ'VING ;:rr INJJt•;LING AD.APT&REND REGELEN EN MOGEI,IJKE 

'rOEPlw3HiG~~N OP HZT PROEFPROCES 

2.1 Inleidine 

In Hoofdstuk 1 is het begrip ''a.dapterend regelen'' (AR) geintroduoeerd. 

AR is daar beschreven als het on-l~ne schatten van een procesmodel uit 

metingen aan een proces en het aanpassen van de regelaar op basis van 

de momentane kennis van het procesmodel en het regelkriterium. In dit 

hoofdstuk wordt ia het alRèm•en naar AR gakeken. ~ 

In Paragraaf 2.2 wordt een omschrijving van AR gegeven. ~oepaesings

mogelijkheden van AR kunnen worden onderzocht met behulp van een 

hydraulisch-tempera~uurprooes •• Dit proefproces wordt in Paragraaf 2.3 

kort beschreven. Voor toepassing van AR worden zeven vormen ondersohei• 

den. Deze vormen worden in Paragraaf 2.4 beschreven en dan worden tevens 

de mogelijke toepassingen op het proefproces besproken. 

2.2 Omschrljvine adapterend regelen 

In deze paragraaf wordt een omschrijving van adapterend regelen met 

enige toelichting op de onderdelen ervan ~egeven. Bij adapterend regelen 

wordt eetracht een regelaar, die in gebruik is, te verbeteren door extra 

informatie over het te regelen proces, te verzamelen. ~r wordt varwacht 

dat bi.j adapterend regelen beter aan de regeleisen wordt voldaan dan 'bij 

niet-adapterend regelen. 

Adapterend regelen (AR) kan als volgt worden 

omschreven 

Adapterend regelen is een regelprocedure wa':IX'bij de regelaar op 

basis van metineen en gestelde beliseingskriteria wordt veranderd 

om aan de regeleisen te voldoen. Het bijbehorend adapterend 

mechanisme (AM)moet ft& iedere bemonstering drie taken uitvoerens 

informeren, beslissen en modificeren 
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De drie taken kunnen als volgt omschreven worden 

Informeren: 

Onder ''informeren'' wordt verstaan het zodanig bewerken van de 

metingen dat de vereiste informatie voor de onderdelen 

"beslissen" en ''informeren" beschikbaar komt. 

Beslissen& 

Onder ''beslissen" wordt verstaan dat op basis van de beschikbare 

informatie en vooraf gestelde beslissingskriteria wordt beslist 

of en op welke manier gemodificeerd wordt. 

Modificeren: 

Onder ''modificeren" wordt verstaan d$t de verandering van de 

regelaar op basis van de informatie en de regeleisen wordt 

berekend en aangebracht. 

Na deze algemene omschrijving van AR vlorden in het hiernavolgend 

gedeelte de onderdelen ervan toegelicht. 

Bij informeren wordt uit de metingen en eventueel uit bestaande 

informatie een procesmodel bepaald of een kriterium berekend. Hierna' 

wordt belist of de ree-elaar aangepast moet worden,en in welke mate bij 

aanpassing rekening moet worden gehouden met bijvoorbeeld de onzekerheid 

in de informatie. De informatie wordt voor deze beslissingen getöetst 

aan de vooraf gestelde beslissingskriteria. Hierbij kunnen de volgende 

faktoren een rol spelen 

-de verandering in parameterschattingen 

-de onzekerheid in de informatie 

-de convergentie en converr;entiesnelheid van gebruikte schattingsmethod• 

-de gevoeligheid van de regeleis 

-de tijdsduur voor het berekenen van een regelaarverandering 

Indien tot modificatie beslist wordt moet de verandering van de 

regelaar berekend en aangebracht worden. Bij aanpassen van de regelaar 

kunnen drie vormen worden onderscheiden 

-aanpassen van een regelaar (R1 ) in het voorwaartse pad ,, 

-aanpassen van een regelaar (R 2) in het teruggekoppelde pad 

-aanpassen door middel van het toevoegèn van een extra ingangsaignaal 
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Jeze U.rie vormen zijn in ticuur 2.1(a) weor,:,egeven. In figuur 2.1(b) 

ia weergec;even hoe deze drie vormen worden sameneevat 

r • ,. 

1 

R u 

/~ 1' , 
-- R2 

( 

p 

L 

AM .... 

'I • r 
~ 

~ ~' r 
'--

m 
r ~ 
etingen 
egeleis 

belsissings
cri teria 

r: niet-manipuleerb~ iM>;R.ngssL;naa.l 

ficuur 2.1: Cl.M:passen v1.n de regelaar 

u 
R 

O:n toepassincç van :\R op het proefproces te onderzoeken wordt dit 

proces in ue valeende paraeraaf beohreven. 

p 

Het hyllra.ulinoh-tempor'ltU'.lrprooes (zie fi,.uur :::'. 2) van de vakgroep S1ltl 

wordt in deze paragraaf kort beschreven. Voor uit.::;ebreide infoNatie over 

dit '.•roof-rroces wordt verwezen naar st::l,.'je- en afstudeerverslagen ( \5\ tot 

en 11e t J ) I ) • 

1.1181"1'1\ te
VJLss:e.Laar 

fi:1.mr 2.~~= sc~1ematisch overzicht V'lll het proefpstooes 
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Het ingaande water bij het proefproces is te regelen met behulp van 

klep 1. Dit koude water stroomt door een warmtewisselaar en wordt daar 

opgewarmd met behulp van warm water. Het warme water wordt door een sta

biliserende regeling op konstante temperatuur en druk gehouden. De hoe

veelheid ervan kan ait~èehulp van~klep 2 worden geregeld. 

Het opgewarmde water loopt via een transportleiding in vat 1 dat 

niet geroerd is. Van vat 1 loopt het via een vaste uitstroomopening in 

vat 3 dat goed geroerd is. De afname van warm water uit vat 3 wordt ge

regeld door klep 3. 

Dit proefproces heeft tot doel een gewenste voorraad met een bepaal

de kwaliteit te handhaven. Dit wil zeggen dat in vat 3 een bepaald niveau 

en een bepaalde temperatuur worden gelist. 

psk 
T,_i 

P,~k.a.J 
h. 

~ ~ 
pk '\ei ~i ~, H 

warmte •trans 
p 

w wisse- T ·r. vat 1 T vat l 

laar 

'1'0 p T 
:JU wu 

notor 

ficuur 2.3a blokaolle•a Yazt het prMtp~-• ·" 

Het proefproces kan in een blakschema worden weergegeven ( sie 

figuur 2.3). De ingrijpmogelijkheden sij~ Psk, P
8
y ·t~~P8u_' o 

Niet-manipuleerbare ingangssignalen zijn Pk' ~ki en T
0

• Door de s~abi

lisercnde re~eling worden P en T i konstant gehouden. - w w 
Er worden eisen gesteld aan H en T terwijl P als stoorbron 

U U SU 

(variaties in afname water) dient. Het is de bedoeling door middel van 

P en P k aan de eisen voor H en T te voldoen ondanks afnamevariaties sw s u u 
en andere storingen. 

Het kan zinvol zijn om op dit proefproces adapterende r&gelingen toe 

te passen omdat het proefproces niet-lineair is en kan verandern"~en 

gevolee van vervuiline, slijtage en omgevingsinvloeden. De mogelijke 

adapterende regelingen worden in de volgende paragraat besproken. 

T 
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2.4 Indeline adapterend re~elen en mocelijke toepassinB!n OR het Rroefp~oees 

Een indeling van AR ia zinvol om toepassingsmogelijkheden op preoesHn 

te onderzoeken. 
-

Bij de indeling van adap·brend regelen maken we onderscheid. in het 

wel of niet bepalen van een meestal eenvoudig procesmodel, uit metingen 

aan het proces, voor aanpassing van de regelaar. Wordt geen procesmodel 

bepaald dan wordt direkt uit de regeleis afgeleid hoe de regelaar op 

basis van de metingen aangepast moet worden. We onderscheiden hierbij 

vier vormen 

1-extrema-adaptatie 

2-ad.aptatie met behulp van Stochastische Ben&dering 

3-referentiemodeladaptatie 

~.-adaptatie met behulp van Random Search 

Wordt wel een procesmodel bepaald dan wordt op basis van dit proces

model en de regeleis de regelaar berekend. We onderscheiden drie vormen 

waarbij de naam gebaseerd is op datgene dat verandert en ..ap••1n«~P

wenat·ll&akt 

5-inputadaptatie 

6-werkpuntadaptatie 

7-modelparameteradaptatie 

Deze zeven vormen van AR worden nu besproken en mogelijke toepaasinsen 

op het proefproces worden aangegeven. 

Extrema-adaptatie kan bijvoorbeeld worden toegepast indien het verband 

tussen in- en uitganessignaal van het proces kwadratisch ia. Bij deze 

systemen kan ge~iet worden dat het uitgangssi~~aal extreem is. Het ex-

tremum kan verschulven ten gevolge van varierende parameters. Door test

siG~alen kan bepaald worden of het uitgangssignaal nog extreem ta. ~ 

regelaar moet eventueel zodanig aangepast worden dat het uitgangsai~e)·, .' ·t 

weer extreem wordt. \ " <- • 

Extrema-adaptatie is een van de oudste vormen van adapterend regelen. 

Een overzicht wordt gegeven door Morosanov 1101 • 
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r 

I ·--
I 
I 

-1 

Het proces waarop extrema-adaptatie 

wordt toegepast is in het algemeen 

statisch. Daarom zal deze -.ra niet 

bruikbaar voor het proetproeea sijn. 

fi::uur 2.4s extrema-sdaptatie 

2.4.;~ ~aptatie ~ behu_!p van Stochastische Benadering 

Ad~pt~tie met behulp van Stochastische Benadering kan worden toegepast 

op processen met willekeurig varierende parameters (~). Voor het bepa

len vm de adapterende regeline wordt uit.c~ea.'lfl van de verws.ehtin&B

lraarJe van oen kri terium I , 
g 

(2.1) 

Het kri toriurn I moet door de keuze van de coUffioi!nton (.!) van de rege

la~ .~·o"Üni:n~liseerd ;-rorden. Dij Stochastische Benadering worden deze 

co~f:?icitsnton n!'l. elke bemonsterinc aru-1.:::;-epast volgens het basisprincipe: 

(2.2) 

~!ierbij is V, een eewichtsfaktor. 
OK 

Het gebruik van Stochastische Denad.ering bij adapterende regelingen 

-rror,l t uitvoerig bespJ.•o:.o::en door ·rsypkin 1111 • .Deze 11ethode is vrij 

aleurnoen toepasbaar. Mosolijke toepassingen op het proefproces zullen 

er daarom wel zijn ma.a.r speoifiel:e toepassineen zijn niet duidelijk a.20 

te c,even. 

r 

I ..._. ____ _ 

p 
y 

I 
I 
I __ J 

figu,u- 2.): ?..da.ptatie met behulp v<m Stochastische Benadering 

,· 
' 
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2.4.3 Referenti~deladapt~ 

Referentiemodeladaptatie kan worden toegepast indien een prooesmodel, 

aangeduid met referentiemodel, bekend is. Zr wordt gelist dat het ui~ 

gangssignaal van het proces een bepaald verloop heeft. Dit verloop 

wordt gegeven met behulp van het referentiemodel. De uitgangssignalen 

van proces en model zullen bij gelijk ingangssignaal meestal verschil

len (geen ''goed" momentaan model of het proces verandert onvoorspel

baar) • Door aanpassing van de regelaar wordt getracht dit verschil 

teniet te doen. De regelaar kan als een variabel deel van het proces 

worden beschouwd. 

Vaak wordt bij deze adaptatievorm de tweede methode van Lyapunov 

gebruikt om het modificatievoorschrift te bepalen (Lindorff & Caro111121 ). 

Referentiemodeladaptatie is vaak in luoht- en ruimtevaart toegepast. 

Een overzicht van referentiemodeladaptatie wordt gegeven door'Landaii·ft3l • 

]lJ( 

1 
r u p 

R 

( AM 

7r 

y .. ~· 
I I l 

I I 
I 

~---- I 
~-....1-...t 

RMI referentiemodel 

e a ui teange:tout 

Referentiemodeladaptatie kan op het proefproces worden toegepast 

indien bij werkpuntsverandering een bepaald verloop wordt gewenst. 

Uitgaande van dit gewenste verloop kan met behulp van het referentie

model de bijbehorende sturing worden uitgerekend. Passen we de sturing 

op het proceG toe dan zal het verschil tussen het werkelijke en het 

gewenste verloop aanleiding zijn om de sturing aan te passen. 

Bi.j het proefproces zal de eis van een bepaald verloop waarschijn

lijk niet optreden. Bij veel processen zal, bijvoorbeeld bij opstarten, 

wel ge~ist worden dat sommige uitganessignalen een bepaald verloop 

hebben. 

Adaptatie met behulp van Random Search kan worden toegepast indien ~en 

strenge regeleisen zijn ges~eld. Een bepaald kriterium d&t een duidelijke 
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relatie met de regeleis heeft wordt over een bepaald tijdsinterval 

berekend. Joor variatie van oolfficil!nten van de regelaar wordt onder

zocht of dit interval-kriterium verbeterd kan worden. 

Bij deze vorm van adaptatie behoeft niet veel over het proces be

kend te zijn. ·~r mogen geen strenge eisen aan de regeling worden ge

steld, omdat het anders niet mogelijk is door proberen betere regelaars 

te bepalen. Deze vorm Vém adaptatie is onder andere gebruikt door 

Saridis j141 • 

u 

,__ 
L _____ _ 

interval
kriterium 

I 
I 

--1 

ficuur 2.7a aiaptatie ••t behulp 

TU RMd~tm !learch 

Wat het proefproces betreft 

kan adaptatie met behulp van Random 

Searoh bijvoorbeeld worden toegepast 

bij een stabiliserende regelaar voor 

H • Over een bepaald tijdsinterval 
u 

kan een kriterium, bijvoorbeeld de 

variantie, 1r.rdaa 'bapaaldo ·• 

Door verandering van ool!fftoilnttn 

van de regelaar kan geprobeerd worden 

de variantie te ftni.Q4_.. •.. _.:qt.~"' ; ... · •. 

Bij de vier nu besproken vormen van adapterend regelen is steeds 

direkt van de regeleisen uitgegaan. In het volgende gedeelte van deze 

paragraaf worden drie vormen van adaptatie besproken waarbij een, Jneea-tal 

eenvoudig, procesmodel uit de metingen moet worden bepaald. Op basis 

van dit momentane model en de regeleisen wordt de reGelaar berekend. 

We spreken van inputadaptatie indien de regelaar aangepast wordt omelat 

niet-manipuleerbare ingangssignalen veranderen. Deze veranderingen 

moeten uit metingen gekonstateerd worden. Het is noodzakelijk dat een 

goed algemeen procesmodel bekend is zodat de invloed van de véranderin

gen op het vereenvoudiGde procesmodel bepaald kan worden. Deze· invloed 

getoetst aan vooraf gestelde belissingskriteria kan leiden tot aanpas

sing van de regelaar. 
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Inputadaptatie kan bijvoor~èld 

worden toegeput als '·het veràeuvoud.isde 

prooasmodel afhankelijk is van de 

frequentie van het ingangssignaal. 

Verandering van de frequentie kan leidan 

tot een ander procesmodel vaarbij een 

andere regelaar hoort. Een andere toe

passing van inputadaptatie is het aan

passen van een lineair.JCala-..~U~•• 

aan'veranderlngen in de covariantie-

matrix van de prooesruis. 

Inputadaptatie kan op 'het proefproces toegepast >worden om de regelaa:t

aan te passen aan veranderingen in de omgevingstemperatuur of in de tem

peratuur van het ingaande k:)ude water. Veranderingen in deze temperaturen 

leiden meestal tot verandering van de parametera van een vereenvoudigd 

model..van bijveerbeeld de "_.tewiisel:aar. · : .. ;,.J 

We spreken van werkpuntadaptatie indien de reeelaar wordt aangepast 

omdat het proces in een ander werkpunt terecht komt. Bij deze vorm van 

adaptatie wordt er van uit gegaan dat een goed niet-lineair procesmodel 

bekend is. Uit metingen aan het proces moeten die procesvariabelen ge

haald 1-10rden die een vrerkpunt bepalen. Het niet-lineaire procesmodel 

kan in dat ,.,-erkpunt gE:llineariseerd worden. Voor het gelineariseerde 

proces~odel kan een stabiliserende regelaar, die afhankelijk van het 

werkpunt in, bepaald worden. Blijkt uit de metingen dat het werkpunt 

verandert dan wordt de regelaar aaneepast. Hierbij moet er rekening 

mee gehouden worden dat procosvariabelen rond hun werkpuntswaarde va

r 

I 
I 
I 
I 

R 

L _____ _ 

p 

Yr 
I I 
I I 
J I 
__J 

ri~ren ten gevolge van storingen. 

Wat het proefproces betreft 

kan werkpuntadaptatie als volgt wor

don toegepast. Een werkpunt van het 

proefproces wordt vastgelegd door 

Hu' Tu en ~i bij vaste Tki en Pk. 
Indien een goed (dus niet-lineair) 

model v~ het proefproces beschik

baar is, of als bekend is hoe de 

parameters van het eelineariseerde 
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model van II , T en Cli afhangen, kan bij een gekonstateerde werkpunts-u u ~ . 
verandering dj bij het nieuwe werkpunt behorende regelaar worden be-

rekend en ingezet. Voorbeelden hiervan staan in het afstudeerverslag 

van Meulenbrugge en Neelen 151 • 

We spreken v~n modelparameteradaptatie indien de regelaar wordt aange

past omdat schattingen van modelparameters veranderen. Bij modelpara

meteradaptatie moet de struktuur van het procesmodel bekend zijn. Met 

behulp van identifio:ttiemethoden moeten de numerieke waarden van de 

parRmetero uit de metin~n worden geschat. Na elke bemonstering wordt 

het procesmodel aangepast. Op basis van dit momentane procesmodel en 

het regelkriteri~~ worden de nieuwe co~ffici~nten van de regelaar be

paald en de reeelaar aangepast. 

r 
R 

L-.11 IM ~l 
- -.---4 ~-

.MM AM 

T 
BM LA_ M 

\ 
fiL)lur 2.1 Os modelpara:neteradaptatie 

IMa identifioatiemeohaniame 

BMI beslissingameohaaisme 

~U~: modifiontiemeohanisme 

M : model 

Een overzicht van modelpara~eteradaptatie wordt g~geven door 

Hi ttenuark j15 I . Indien de processtru.~tuur niet bekend is, moet deze 

ook bepaald worden. Ik heb echter geen methoden gevonden waarmee de 

processtruktuur on-line bepaald wordt en dan wordt gebruikt bij de re

geling. 

Modelparameteradaptatie kan als volgt op ·uijvoorbeeld het .bJ«r-.l,lsch•:-

:3edeel te van het proef_?rooes worden toeeepast. In een werkpunt kan van 

een lineair tweede orde model worden uitgegaan. Met behulp van een 

schattingsmetbode kunnen de parameters van dit model worden geschat. 

Op basis van dit model en een regelkriterium zal de nieuwe regel~~ 

bepaaLd moeten vlorden. 
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In deze paragraaf is een indeling van adapterend regelen gegeven. 

~Te hebben zeven vormen onderscheiden waa:rva.n mogelijke toepassingen op 

het proefpToces zijn besproken. In de volgende hoofdstukken zullen we 

dieper inGaan op de laatst besproken vorm: modelparameteradaptatie. 
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Hoo.fdotul< 3 

.3 .1 Inlèidin;_'; 

Zo'lls i'l het vori.ç~e hoofdntu;.: is a&l0eeeven zullen we dieper ingaan op 

modelparametera.dapt·~tie. Het hiermee sa.'Tienhangende probleem, het 

stochastinch 1.da]terend re,:;elproblecn ( J ARP), wordt in het volgende hoofd

st 1l: bcc:pro~·:en. In dit hoofdstuk bespreken we het stoclv1stische regel

prooieen (3HF). -:et doel hiervan is enkele be::-rippen uit het SRP toe te 

lichten die oo'-: ui: 1et SA!:lP oen belaá8ri,jke rol spelen en tevens het 

oplossen van dit c:;ck:ombineerde filter-recelprobleem te bespreken. 

Ifl de volE:ende para,:;;Taaf wordt het SH.P n.1.der omschreven. De ua.lgemene'' 

onlocsin.~ van het SilP heeft ~onkurre~e kenmerken. Dit '.iOrd t a.angeduid 

met Uduaal''. Het bepalen V1l1 de opti:JYale duale oplossing is een moeiaue 

on vall2-:: niet uitvoerbare zaak. In Para['l'aaf J.3 worden het duale regel

probleem en de ei,:,"ensch:1.ppen va.n een duaal regelsi~;naal ''caution" en 

' probin,:;'' be~proken. 

In speciale zevallen vervalt de dualiteit van het SRP. Het optimale 

recel~d~;11ae.l is d.<J.n eenvoudiger te bepalen. Deze gevallen worden beapro

:::en in Paracraaf 3. ; • Parllgraaf 3.5 geeft een overzicht va.n de besproken 

'oe :·rinnen. 

Dij het SRP bestaat er st'ltbche inform~ttie over de onzekerheid in pro

cesmodel en ~etingen. De ~odelstruktuur en ~~'Tierieke waarden van de 

pa.r~"T!ctors zi.i.'1 bo::end. 

Eet proces:nodel wordt in cli:::;crcte notatie als volgt weergegeven 

' ~: (3.1) 

~'::: tocs t "l..t1ds r;rootheden 

u_ reccl:;i!YJ.1.len 

~ procesruis 

f systoemi'u:1kties 
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Verondersteld wordt dat op k-0 de verdelingsfunktie van Zo ( en dus 

• Zo en de on;'.ekerheid erover) bekend is. De metingen aan het 

proces worden beschreven door 

(3.2) 

Hierbij zijn ~-c : metinc~-en 

w meetruis 
~( 
,~ 

..i.6. meetfunkties 

De kansverdelin[;"Sfunl::ties van { ~} en { ~} worden bekend verondersteld. 

Het SRP vraagt naar die regelsicnalen die het kriterium 

J == E [ ~ T. (V ) I uk-1 i<] 
k;;1 1< ~ ' ~-1 - ' -

(3.3) 

minimalioeren. Hierbij is 

uk-1 ... {~\ , u1 1~ } 
-v ' ••• , ~{-1 r~gelsicnalenreeks (3.4) 

- {~ ' z1 , ••• ' ~ } metingenreeks (3.5) 

De recelsignalen waarvoor kriterium (3.3) mini~aal is, worden optimaal 

cenoemd. 

In de voll-;ende paragraaf rrordt ingegaan op het bepalen van deze opti-

male oplossinc-. 

3.3 Het duale ntoch~stische regelprobleem 

De oplossine van het SRP moet worden bepaald op basis van het prooes

model (3.1) en het reeallcriterium (3.)). Allereerst wordt in deze para

graaf aan::;egeven hoc de optimale oplossing bepaald zal moeter1 worden. 

Daarna wordt bij interpretatie een "duaal karakter'' in het optimale 

regels icnaal onderkend. 

Je optimale regelsignalen worden bepaald met behulp van dynamiaoh 

procr<l!Il>:leren. I1et kiezen va.n .!:k (k=) , ••• , n-1) , zodanig dat kri te

riu..-n (3.3) minimaal is, cebeurt op de volgende manier. Daar 

J -
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en u 1 alleen invloed op de derde term van (3.6} heeft kan u bepaald 
-n- -n-1 

worden uit het minimaliseren van E 1 fx , u 
1

) • Dit resulteer~ met 
n '-=n -n-

behulp van de systeemvereelijking (3.1) in 

u c fie (t t ) -n-1 _",_1 , -n-1 

wa.at'bij ~ de van belanc zijnde ho0f3re statistische momenten op -._," -n-1 
k~-'* :n-1 zijn. 

Ket ;y~hulp van de systeemvergelijkine (3.1) en vergelijking (3.7) 
is de som va.n de tweede en derde ter:n van vercelijking (3.6) te eohrijveA 

in de vor:'l 

ie ) ie 
f <1n-2 ' .!n-2 , .!n-2 + !. (!n-2 ' ln-2 ' !u.-2 ' !n-1 ) 

Deze oom moet door de keuze van~2 geminimaliseerd worden •• (Het bepalen 

van ~ voor k (n-2 geschiedt a.na.looe,) 

Voor de bepalinc van het regelsibnaal zullen een aantal statistische 

momenten bacohikbaar moeten zijn. Deze worden bepaald met behulp van een 

ti 1 tarileohaniame ~ " Voor eèn ';nlé t-lineEJ.ire systeem- e'n/ of' ·:meetverge-

lijking heeft het rezelsic:naal via. het ti.lt•t"Muanla,ae .1nYlt4l4:.~w.;ü~ . .:h 

statistische mo~enten, bijvoorbeeld 

:3ij het bepalen van het optimale regelsi-s:rvtal moet er rekening mee gehou

den worden dat het regelsi5'na.al afhankelijk is van de schattin;g van de 

toesta.ndscrootheid en de hogere statistische momenten op dat moment. 

T0vens heeft het invloed op de toekomstige schattingen en hogere statie

tische rno·1enten .. Ji t ;na..:U<t het nodig dat zowel de systeemvergelijking (3.1) 

als de veelal in!,_:ewiY"~:elde vergelijking v.m de soort (3.9) {voor het 

verband tuscen de ho,:ere st"lti:Jtisohe momenten en het regelsigna.al) ge

bruikt uorden. Jit leidt in het aleeraeen tot vargelijkingen van erg hO@t 

orde voor het re :;elsi.::,naa.l. Hierdoor wordt het zeer moeizaam (vaak zelf'1s 

on~:w_;elijk) het optimale recelsiG'Ilaal te be11alen. 

In het vol~ende gedeelte van deze paracraaf' willen we dieper inga&a 

op een aantal aspe1:ten van het regelsir;na-ü. Hierbij zal de onzekerheid 

van de schattinc;·en een belangrijke rol spelen. De onzekerheid wordt be

paald door de hogere statistir.che momenten. 
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Als doel van het regelsignaal kan gezien worden correctie van toe

stands6Tootheden, die van een gewenste waarde afwijken 9 Omdat we echter 

schattingen met onzekerheid hebben zal het regelsignaal· in het algemeen 

bij deze correotie inspanning met de onzekerheid op dat moment rekening 

houden (zie bijvoorbeeld vergelijkinc (3.7) ). 
De keuze van het kri teriu11 berust op een afweging tussen regelin

spannine:; en toestandsaf-;ájking. De aanwezi,:)1eid va.n onzekerheid leidt 

vaa:: tot k:-iteriurnverho{,'ins (zie bijvoorbeeld vergelijking (3.8) ). Om

dat het recelsiena.al invloed o:p het verloop van die onzekerheid kan heb

ben, kan het door onzekerheidsvermindering de kriteriumwaa.rde verlagen. 

Bij de interpretatie van het karruçter van het regelsignaal k~eD 

dM ook vaak tvree facetten naar voren 

1-het (af cewoGCn) corrigeren- voor afwijkinG'Bn in de toestands

grootheden 

?-het verminderen van onzekerheid. 

Deze tvree t'l..1<::en v1.n het regelsignaal zijn vaak concurrerèilda ttn'Yijl de 

eerste het proces tot rust brengt, houdt de tweede taak een excitatie 

van het proces in. Voor dit verschijnsel is door Feldbaum l16j het b9-

crip 1'dua.a.l'' eetntroduoeerd. 

Duaal: 

~;en re,:;elsi.gnaal heet duaal indien het de oorrectieinspanning ert 

de inspannin:; ton behoeve van onzekerheidsvernindering afweegt. 

i~cn re~~elprobleer;-~ heet duaal indien het optimüe reeelsigna.al 

du,1.al is. 

De tuee:dj li_::::e funktie van het re,r:·elsignaal heei't tot gevolg dat 

het dua.le 3::U' niet -:eooheidcn kan 1-;orden i•1 een filterprobleem en een 

eenvoud i :·er re ,_:el:1robleem. 

Li t de voorl-lf'"armde besch:-ijvin:: van een duaal regelsir~aal volgt 

dat hicra1..'1., in ver.'~elij:::in~ met het equivnlente detormiatstisohe regel

ei ~naal, in het al ~emeen de ei :ennch1.ppen c:~ution en prohing kunnen wor

den t oe;-:eJ::end ( ~3!\r-~-.)l: 1.1 or:1 en Tse 11 71 ) • ~Iieronder Hordt het volgende 

verstaan 

Probin,~: ------
:Jet re ;elsicna.!1.l bevat :probin1; indien het regelsignaal op een bepaald 

;no~ent aktief zor~~ voor toekor:lSti:.;c onzel:erheidsvermindering. 

,.\ ', 
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Het re,_selsi_:·;naal bevat caution indien het regelsignaal op een be

paald moment bij de correctieinspa.nning rekening houdt met da on

zekerheid op dat :no11ent. 

Joor deze t-.ree el,jenschappen in het regelsignaal in te bouwen kun

nen vre proberen het Ol)timale duale signaal te benaderen. Het voordeel 

van zo 1 n suboptinaal O:'!t>terp is dat rekentechnische moeilijkheden ( be

horend bij het bepalen van het optimale sicnaal) verkleind. kunnen wor

den. Hierop komen l·Te in Hoofdot'~ 4 terug. 

In een speciaal c;eval is het moc;elijk dat het duale regelsignaal 

geen caution bevat (Tse en Bar-3halom 1181 ). Jit geval doet zich voor 

als 

-de systeemverGelijkinG lineair is 

-de raeetvercelij'dnc niet-line'lir is 

-de be~;i'1toestand, proces- en meetruis onafhankelijk en normaal 

verdeeld zijn 

-het l:ri ter i urn kwa.d.ratioch iJ 

J m 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

Indien -.re met behul}) viltl dyna:nisch proc:~Tamraeren het optimale regel

sic;n'lal bepalen~ blijkt .2;!.
11

_ 1 onafhan>;:elijk van de covariantiematrix tL · 
te zijn (zie Appendix A1). Jeze covariantiematrix komt echter wel in. lrêl1 

kri toriurn voor. Omd:=J.t de meetver~elijking niet-lineair is zal u 2 wel -n-
invloed hebben op L: _ • Het resebic_,naa.l u 2 zal dus wel probing 

bev~~tbn. Jacobs en .P.<:ttche~-1191 bepalen voor zo'n pro-ma:~.r t;een caution 

bleem het duale regelsicnaal. 
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In deze paragraaf is het duale stoch~stiaohe regelprobleem bespro

ken. Het opti'Tiale duale reL::elaie;naal is meestal niet te bepalen. In het 

aleerneen kunnen aan het duale regelsignaal de eigensehappen oaution en 
probing worden toeGekend. 

In de volgende paragra~f zullen we zodaniee versies van het SRP 

zien, dat probinc vervalt. Het SRP wordt dan non-duaal genoemd. Het be

palen v-m het optimale regelaignaal is dan eenvoudiger. 

3.4 Het non-duale stoohaztische. re&'elJ?ro'bleern 

3en 3RP is non-du<.tal alf.l de optir.1ale oplossinG zeen probing bevat. Dit 

kan t..ree oorzaken hebben 

1-Inlien het sy~teem zodanig is dat het reeelsienaal geen invloed 

op de t.Jekom:.Jtiee onze~~Arheid heeft, is probing onmogelijk. Dit 

uordt aaneeduid met ''neutraal''• 

2-Indien het regelkriteriu."l\ zodanic is dnt onzekerheidevermindering 

niet in een kritoriumverlaGing tot uiting kan komen, he~ft probing 

geen zin. Zo'n probleem wordt onder bepaalde voorwaarden ~uid .. -'"• - ·--' ,_ .. ,_ -· 

met ''separabcl'' of "oertainty eo.uiTalent". In die gevallen aal 

blijken dat het SRP geseheiden kan worden in een filterprobleem 

en een eenvoudi ;er re[~elprobleem. 

Deze par~~aaf beopreekt de be~~i9pen neutraal, saparabel en oertainty 

e(}:.üvalent en noemt voldoende voor'.m.arden. 

Het be3Tip neutraal k·m alo volGt vlorden omschreven (Pa.tchell en Jaoobs 1201} 

~r eutr J.:l.l: 

Gen ctocha.stisch re,·elprobleem ie neutraal als de onzekerheid over 

de vervrachtinco;m·ra.ar:ien V'1.11 de toest'lndsgrootheden op een >Tillek.urig 

so nent CJ!laf!lanl:elijk V'ln ie voorafc;a::mde regelni[,'nalen is. 

Een 3RP is neutraql in:iien a~~ de volgende voldoende voorwaarden ia 

vold 1.:m 

-de s:;rntee:nver~-:-eli.j::inc in lineair in de toest'3.11ds:;rootheden 

.2:.k "" A .3:·::-1 + .È. (.l!]::-1) + ~,:-1 (3.13) 
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-de meetvercelij%ing is lineair 

(3.14) 

-de begintoestand is normaal verdeeld met gemiddelde !o en 

cova.riantiemat:;..'iX ~ 
~ 

.!o- NI !o , ~ Eo] (3.15) 

-de proces- en meetruis zijn nornaai verdeeld met gemiddeld 

nul en covariantiematrices V en rf 

(3.16) 

(3.17) 

-de begintoestand, proces- en meetruis zijn onafhankelijk 

Onder de genoemde voor>vaarden ;vordt voor continue systemen neutra

liteit aangetoond door Tse I 211 • Voor discrete systemen wordt dit ge

daan in Appendix A2. Dij hot bewijs worlt gebruikt dat ten gevolge van 

de normale verdelineen ,le verliachtincswaarden ook normaal verdeeld zijn. 

De onzekerheid over de vcr",.;ach tincs-vTaarden 'ràrd t dan bepaald door de co

variantiematrix. VolJena een methode van lionham 1221 -vrorden de toesta.nds

crootheden en metineen cesplitst in een determiniatisch en een stochas

tisch gedeelte. Zodoende ka.."l bewezen worden dat de cova.ria.ntiematrix 

onafhankelijk van de voorafcaande regelsi~~alen is. 

vo0rbeeld neutraliteit: 

De verwachtincswaarden van de toesta~dsgrootheden van lineaire sys

temen met norr:J.3.al verdoolde ni,:;n11len kunnon ivorden bepaald met behulp 

van een li!'leair K'lL1an-filter(KF). Het verloop van de covariantiematrix 

vm de vervTacLtincs-vra.arden is dan onafh'1.nkelijk van de toegepaste regel

nisnalen (zie Appendix A3). Het verloop wordt alleen bepa1.ld door de sta

tintischa ,r;ecevens v1.n procesruis, :neetruis en begintoestand enerzijds 

en de nysteem- en neet:natrix ander,üjde. 

Voor een neutraal stochar>tisch reeelprobleem l<:a.n het Separation 

Theorer:J. (:L') ·vrorden afceleid. Indien het 3'1' vr1.n toepassine; is, dan is 

: ... 
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hot re0elproblee:n sepa.rabel. 

Sep<J.rabcl kan als volgt omschreven worden 

Sop~È~1:: 

Een stochastisch regelprobleem is saparabel indien het gescheiden 

kan vlorden in een "il terprobleem (waarbij voldoende statistische 

informatie over do toestandsgrootheden moet worden bepaald) en een 

regelprobleem waarbij de in het kriteriu~ voorkomende hogere sta

ti:Jti::whe :no:·10nten onafhan:Icelijk van de regelsi,3'nalen zijn. 

Een voldoende vo::>r;.raAXde voor .separabili tei t is neutraliteit. D.an 

zijn 'llleen de vorwachtin_:;swaarden van de toestandst,-Tootheden afhanke

lijk. vrm de recelci.:cn:üen. Je csldigheid .van·;het ST cmder c!e ·v•or.waar4e.~ 

va.n noutl"'l.liteit word:t voor èontinue •oystemen 'bewezen-deor hnhM 1a21 • 
Voor discrete systemen wordt het bewijs met behulp van dynamisch program

meren geecven door :!triebel 1231 • 
Met beltulp van het volc;ende voorbeeld wil ik het begl!ip saparabel 

toelichten :. 

~~~EÈ~~ld_separabi!itei~: 

Ue "rillen voor het valsende lineair dicorete eerste orde proces 

net metineen 

y, = x,~ + wl 
j{ I. <: 

(3.19) 

een r8~lsi.:::71aal bepalen. :Iierbij willen vle het volgende kri terium 

(3.20) 

:n3.J:imaliscren onder de voorw:t.ar<.le 
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We gaan en· vanuit dat we een schatting~methode hebben waarmee de ve~waoh-
2 

tingswaarde !, en bijbehorende vuiantie a 
1 

uit de metingen kunnen worden 
~ ~ 

bepaald. 

Uit voorwaarde (3.21) 'ftlgt 

We willen nu u 1 bepalen door uitdrWdcing (3.19) te maximaliseren. Met n-
behulp van voorw~trde (3.22) en systeemverGelijking (3.18) volgt 

(3.23) 

In Pa.raCL"a.a:f' 3. ~, .1 hebben we se zien d':tt voor lineaire sy.men de varian

tie onafhankelijk V'ln het recelsir:.,na.al i~~, duo alleen de invloed vu 

u!1_1 op tn is belangrij2ç. Het optimale regelsienaal wordt dan gegeftn 

door 

I ( 1 -
2 

~ ) - at en n-1 
u 1 ... n- b 

Je kri teriuznwaarde wordt hiermee 

J .. E [ ~~01 Y., J + 
J.C= z: 

2 (1 - (J ) n 

2 
Het rageleienaal u 

2 
heeft ook ceen invloed op l: zodat u 2 ( en even-

n- n n-
zo elk verder reeelsicna.:ll) daarom op dezelfde 1anier kan worden bepaalt 

als u 
1

• Uitdruk~:ing (3.24) eeldt daarom voor alle tijdstippen k. 
n-

We 1:unnen tuee opmerkineen over dit recelsienaa.l maken 

1-~If~t recel:lienaal is afhankelijk van de onzekerheid. Het is 

'!voorzichtic'' (''cautious''). 

2-IIet equivalente dèt.err:1inistisohe probleem heeft als optimale 

rec;elsic,rnllal 

a x 
0 k - 0 

b 
u, =r 

;.C 
1 k) 0 - a. 

b 

(3.26) 

Het re,·el voornohrift voor het stochR.stisch regelprobleem verschilt 

dus van dat voor het equivalente dêterrninistisohe probleem. 

~i 

• 
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Uit dit voorbeeld blijkt dat de derde en hogere statistische momen

ten >wl van het ree-elsignaal afhankelijk moc;en zijn o:ndat deze niet in 

het kriterium voorkomen. Het probleem hoeft niet neutraal te zijn. Voo:r 

separabiliteit is de eis dat de beGintoestand, proces- en meetruis nor

maal verdeeld zijn niet noodzakelijk. 

Dit het voorbeeld blijkt tevens dat het stochastisch regelvoorschrift 

niet gelijk belneft te 3ijn aan het equivalente deterministische regel

voorschrift. In bijzondere gevallen zijn deze wel aan elkaar gelijk. Dit 

wordt boschreven :net het Certf:dnty 3quiva.lenoe Principle (CE.P). Indien 
het C3P van toepaasing is dan is het SRP eerta.inty equivalent. 

Het be[;rip cert!li!'lty es_ ui V3.lent kan als volct rrorden omschreven 

Q~!~ainty 3quiv~!~~: 

=:en stoch·1.sti::>ch reeelprobleem is certainty equivalent indien het 

c;eGchei.len 1::>.n uorden in een fil torprobleem (waarbij de verwach

tines,-raarJ.en van de toestandserootheden moeten worden bepaald) oen 

een rccel:probleem iia.al'bij die verwachtincawaarden alè de juiste 

HA.n.rclen va.n de toe st 'lndscrootheden moG-en 11orden beschouwd. 

Eet C><::l? zegt dus evenals het 3T dat het SRB gésoheid.en kan worden. 

De re,:_;ela'l.r kan nu bcpa'lld vrorden door het eçuivala.nte deterministische 

~woblecm op te lossen en voor :do· juis11e waarden de verwachtingavaarden ·.·. 

van de toestn.nls.:_;root:le·:lcn in te vullen. 

::et C~F .:::eldt onder de valeende voldoende voorwaarden 

-de syoteom- en :~wctverc;eli.~::ins zijn li:1eair 

-de be~intoest:md, proces- en meetc·uis zijn onafhankelijk en 

norma.:U verdeeld 

-11Ct kri t0.rhun is kwadratisch 

[
n-1 m T T I 1~ 

J .. ~~ , I (x,~ Q ~ + ~ R uJ + x S x r !f:" m .<:=m '"""K .-: K -t.. -n -n 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 
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Het eisen van een kwadratisch.kriterium is extra ten opzich~ vaa 
het ST. Het SRP met boveneenoemde eisen wordt in.de literatuur aangeduid 

met het lineaire kwadratische probleem met nor~aal verdeelde ruis. Onder 

de gestelde voorwaarden wordt de :,èptimale règeli11g voor· het SRP gegeven 

door het "l.Cltter elkaar 3c!1akelen van een lineair Kalman-til ter en de 

ec;_ui valent.e deterministische reeela.a.r. 

De geldi~1eid van. het C~P voor de eestelde voorwaarden wordt bewezen 

met behulp van dynnmisoh programr.1eren. Dit re sul teert in dezelfde 

Riccativergelij1dng als voor het deterministische probleem. Voor continue 

systemen ~>rord t het beuijs gegeven in 1211 en voor discrete systemen 

staat het bewijs in ~pendix .o\4. 

Bar Sh~lom en Tse I 17 I tonen aan dat het CEP geldig is voor lineaire 

kwadratische problomen met ''rri tte" additieve procesruis met gemiddelde 

nul en a.Litieve meetruin. Akashi en Nose j24j bewijzen dat bij lineaire 

kwadratische problemen met additieve proces- en meetruis er geen verdere 

eisen aan de ruis cesteld behoeven te worden.rvoor de geldigheid van het 

C~P. Bij deze ~rtikels wordt er van uit eegaan dat de verw&ehtingswaar

den vn.n de toost'tndso-ootheden bekend zijn. Het verzwakken van de voor

wan.rden leilit in het aleerneen tot het bemoeilijken van het tilterprobleem. 

l.ï t het voJrafca.ande volct dét't neutraliteit geen noodza..~elijke voor

wa·3rde voor ccrtainty equivalenoe is. Uit verGelijking van de genoemde 

vo .Jr>T·3/1rdcn volgt d1.t neutraliteit ook geen voldoende voorwaarde is. , .· 

Sep~r1.biliteit is een noodz~<elijke, maar p,ean voldoende, voorwaarde Toar 

cert'1-int;; cquiv11.lencc. 

Mot hot valeende VOén"beeld uit l19j wil ik het. begrij certainty 

equiv~lence toelichten 

~Ebe~ld_~~~!~!z-~uival~ 
1ie besohouwen het volcende llner.dre scalaire proces zonder prooasruis 

(3.30) 

met metineen ~et ruin 

y = X. + \T 1: 1{ k 
(3.31} 
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Hierbij is 

{3.32) 

vr .......,N[o 02 ] k , w (3.33) 

' Met behulp van het li:1erüre KF kiln de verwachtinc;swaarde ~ van de t .... 
2 

standserootheid met ve.riantie a k worden bepaald. De vergelijkingen 

hiervoor zijn 

2 
ok "' 

02 
k-1 

0 
L. 

a 
rl 
0 

(J'-

k-1 

2 
a, 1 K-

+ a 2 
\'[ 

r~:ot behul~) van dynn.ni:.:;ch pro[,-re.mr,wren 110rd t het regelsicna.a.l bepa3.ld 

d'lt :"et valeende ;:ri tarium nini::1aliseert 

., t 
[

n 

J = _, k•O 

Het opti'Tiale recelsicna.al is 

,....,,. 
c,. 

( 3·34) \ 

(3.35) 

~- = - b (3.37) 

He zien dat het behandelde probleem oertA.inty equivalent is want .. 

het stoch<J.stisohe rec;elv-oorscl::rift is eelijk aan het equivalente dete~ 

.linintische regelvoorschrift, indien ~ wordt vervangen door door ~· 

Tevens ts te zien dat het probleem scparabel (dit is noodz&celijk) en 

neutra~ü is."(zie ver:-,·eli.~·:in,~ 3.3)). 

In deze paracraaf is het non--:uale stochastische regelprobleem be

s:pro'~en. Dit probleem is eenvoudi cser op te losë;en omdat het niet nodig 

is :net )robinc rekeninc; te houden. De drie be.~_;rippen neutra.al,separabel 

on ocrtainty equi valenoe zijn behandeld. l:ij scparabel behoort het 

3eparation 'rhcorei1 en bij certaint~r cquiva.lence het Certainty Equiva.lenoe 

Principle • .Je relaties tussen de drie beu-rippen -rrordt in het venndiagram 

V'ill i'it_,VUr 3.1 weerc;eceven. 



fir:uur 3.1: relatie tusoen neutraal (:J), scparabel (S) en 

certainty equiv.:llent (es) 

3 .) Sru:Jenvflttin:-·· 

\le hebben gezien d:lt bij stochastische re~lproble11en het re.r;elsienaal 

in het al"'el'leen iavloed heeft op de toekornstice onzekerheid van de 

sc:nttin,~n v~ de toestandsfl;Tootheden. Indien het optimale regelsignaal 

noet afwer~en tussen oorreotie'1nsprmni:1,"7 en insp'l.rl!ling ten behoeve van 

onzekorheidsver;ninderiar: d'Ul is het probleem duar11. Het is dan niet mo

roli.ik het SrlP te scheiden in een filter- en eenvoudi,;er regelprobleea. 

ûndor bepartlde voorwa::u-den l::a.n het SRP uel ce~oheiden worden hetgeen 

uordt beschreven do':lr scparabel of oert'1inty eq•livüent. 

Ii1 cohem 1. 3.1 •mrJ. t een overzic11t ,·:ecewn van de in dit hoofdstuk 

becnrol-:en beg:Hp.:;>en. ~'let acherna culd t vo:1r normaal verdeelde signalen. 

, · iol"in wordt 0'9 twee manieren onderscheid gemaakt c 

Hori ont'l.al is het reoul taat van het til ter:neoha.nisme ui tgeset. 

Verti'::a.al io aaneegeven of het regelsi~a.!U bij correctie1nspanrt!ng 

rekening houdt met de onzekerheid. 

Zo ontstaan vier SRP waarvoor voldoende voorwaarden worden genoemd. 

IRasul ta.ten 
Ivan het 
fïl ter
necha'1isme 

I A 

I ~;:+1 
I 

I .. 
: 'i<+1 (~~ ~~+1 (~) 
I 

• I oorrectie-
r------------TI~n~e~u~t~r~a~al;_ ____________ rl------------------------l-~spanning __ _ 

voldoende 
voorwaarden 

ci,::enscl1appen 
.cccclsi, naa.l 

tilCorona 

lineaire systeem-
en meetvergelijking 
kvnldr •tisoh kri teritVn 

no~1-duaal 

CSP 

lineaire nysteem vel. 
niet-lineaire moet vel. 
::vn.à.ratisch :.:::ri terhun 

uuaal 

probinc 

~------------+---------------------~~----------------------~- - -- -- -
voldoende 
voor1,tan.rden 

lineaire systeem
en r:~ectvercelij~inc 

non-duaal 

ei::onachap;Jen caution 
recelsi. :naa.l 

theorema ST 

niet-lineaire systeem
en ~eetvercelijking 

duaal 

eau ti on 
prohing 

ocherna 3.1: bec;Ti:;:rr)en uit het stochastioche ret;elprobleem 

,. 

uc,k (~,~) 
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Hoofdstuk 4 

HE:T STOCHASTI3CH -~ APrSREND Rr~G;LPROBLEF..M 

4.1 Inleidinç 

Bij het stochastische ree-elprobleem bestaat onzekerheid in de metingen 

en over het procesmodel. In dit hoofdstuk willen we modelparameteradap

tatie bekijken. Ii1erbij opeel t extra onzekerheid ten gevolge va.n het 

onbekend zijn va11. numerieke liaarden va.n parameters van het procesmoelel 

een rol. Behalve de toestandsgrootheden moeten ook de onbekende para

meters uit de metin.c.:;en -r;orden eeschat. Op basis van het regelkri terium 

Hord. t de regelaar na elke bemonstering a.:lll het zeschatte procesmodel 

a.:tn&epast. Ji t recelprobleem wordt het stoc:nstisch adapterend regel

probleem (SA~F) genoemd. 
. . 

De aanpak van dit probleem waarbij geen principiëel verschil t.-en 

toestandsgrootheden en parruneters wordt gemaakt (door het uitbreiden van 

de toest~ndsvektor met de para~eters)leidt tot duale problemen, die bij• 

na nooit op te lossen zijn. Het maken van een onderscheid tussen de 

toestandsc:rootheden en parruneters kan eventueel leiden tot een vereen

voudi::;inc in !1et bepalen V'ln sub-optimale oploa&ingeta. In dit lloofclet• 

-rril i:<: da·1rom eerst het SARP bespreken waarbij de toestandsgrootheden 

exact gemeten worden. In de literatuur j15, 15 I wordt ook dit probleem 

duaal genoemd. Pa.ra-3Taaf 4.2 geeft hierop een toelichting, waarbij weer 

zal blijken dat het bepalen van de optimale oplossing meestal niet m~ 

lijt is• ~naderingen m~en het mogelijk om toch adsptereQde ~li,_, ... n 

te O;ltwer:;>en. In P3.ra.graaf 4.3 worden enkele adapterende regelaars be

sproken uaa.rbij probinc niet is ingebouwd" en Par~~aaf 4.4 geeft enkele 

methoden om duale (sub-optimale) recelaa.rs te bepalen. 

Bij de te bespreken methoden worden in de literatuur voorkomende 
' 

regelaars eenoemd. Tevens wil ik hiervoor verwijzen na~ het overziohts- r 

artlkel van ·,a tten.rna.rk 115 I • 3nkelc adapterende regelaars wordtul als 

voorbeeld toegepast op een discreet lineair eerste orde proces met on

bekende versterkingsfaktor. 

Para~~aaf 4.) geeft een overzicht van de besproken adapterende re

celaars. In Para.[;raaf 4.6 wordt het 3ARP besJli."Oken waarbij ook de toe

st.:mdsgroothedcn geschat, r.1oeten worden. 



- 30-

4.2 Outimale d.ua.l~reç;;ela..'ll"ft 

Deze pa.rar;ra·tf bespreekt de algemene oplosdnr:; V·'!.n het SARP in het geval 

dat de toesta.ndat!X'oot:1eden exact eerneten worden. Het duale karakter van 

de O')lossinc '1-rordt toegelicht. 

r.:et behul') van een identit'icatlenethode kunnen de numerieke waarden 

van de parameters v:m het procesmodel worden bepaald. Het regelsignaal 

zal 1.:1 het al.:jemeen invloed hebben o-; de onzekerheid van de geschatte 

pa.ra.11eters on heeft daardoor de moeelij::heid. de toekomstige onzekerh•id 

aktief te verminJ.eren (pro bint'"). 

De d~~llteit is als volGt te begrijpen. 

Tiet a.:.'~·re,:,on tussen re.":elinspa.nning en toeata..'ldsat·ájking is gebaseerd op 

de p.->..r::l.r:Inter::;ch:lttingen. Goede sch11.ttingen leiden tot een goed afgewogen 

cor~ectieinspannine het=een gunstig voor de kriteriumwaarde is. Het 

rer,elsicnaal bm echter door :;Jrobing zorgen yoor betere toekomstige J;p.oa

mctcrochat-:;in:7en. Je extra inspannin,~:; die hiervoor nodig ia ka.n tot een 
"IOment:lne kri teriurnverhor;i;l(~ leiden. Or:1dat de verbeterde schattingen 

echter een beter af{·c;iO(~·en toekomstlee oorrectieinspanning tot gevolg 

hebiJan, iGm deze extr.'J. onze':erheidsver:ninderin,:; toch tot minimalisering 

van :1et k:::-i teri-w.t leiden. 

Eet re_r::el::::i,"J1R.'1.1 moet dus meestal zovl'el corrieeren voor toestandsaf

wij::in.=;en als zor!jen voor toekomsti,~ onzekerheidsvermindering. Zoals in 

Parnc,raaf 3.3 is opecmerkt ~ijn deze twee taken meestal concurrerend. 

Het concurrerende ken:nerk wordt noe versterkt omdat de correctieinspan

ninc 1dein z1.l zijn bij ,:;rote onzekerheid ( CR.ution) terwijl door deze 

'T )te onzekerheid juint een c:rotc inspanning ten behoeve van de onzeker

hei_:svcr"1in .. lcrin.c:: noodzakelijk kan zijn. 

~i t het voorafga mde vol,:;t dat, zelfs als de toestandsgr-ootheden 

exact cerneten worden, het 3"~1P duaal i~. Probing leidt hier tot betere 

'Jlnranetcrcoh:ü ineen en zo tot een beter p::..~ooesmodel. Het is dus niet 

:no_c·elijl: ~et 3JRP te scheiden in een identific•ttieprobleem en een eenvou- · 

di· ·er rec;el~wo':Jleem. 

In het vol[;ende ~:;ecleel te V'ln deze para,eraa:f' wil ilc met behulp van 

een li~leR.ir eerste orde procos met onbekende versterkin[;Sf'aktor het be

:• '.len V'l..t1. U.e O)ti 1a.le duale rer;elaar toelichten. "\an de hand van dit 

voorbnel.i. •wrdcn ook no· te bespreken rec~laars toe~·elioht. 
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., 

Het discrete, scalaire, lineaire eerste orde prooes is 

x.+1 = a :c, + b u, + v:k .K ,( K 

Hierbij is 

~ toeRt~ndscrootheid 

~ reGelsi:~na:J.l 

vk : normaal verdeelde procesruis vk 

a sJrsteemscalar 

b "versterkin.:;sf'a.ktor" 

8~ is bekend dat 

:ë: [b]k=j 

E [(b 

X - ·r ..,_ 0 - --." r-.= J 

2 
• a) 

De toestands.s;Tootheid. uord t exact eerneten dus yk ... ~ • Gevraagd wordt 

een rec;elaar te ont~Terpen die het volgende kri terium 

. [n-1 
J "' I = " 

k=O 

mLümalisecrt. 

(4.1) 

(4.2) 

Met behulp van een lineair Kalman-filter kan de vervrachtingawaarde van b 

~ (~C+1 
? 02 

z [b 1 
"k+1 uk] ,.. - ~) 0- + bk 

= bk+1 
.~ 1< V ..• 

' 
.. 

2 2 2 
'\: ok + 0 

V 

:-Jet v1.riantie 

uk] 
a 2 2 

E [ (~+1 
? I xl:+ 1 ::02 

ok 
b)'- V 

' k+1 "' ') 2 2 '-

'\: 0 ,,. + 0 ... V 

voor elk r1o:-1ont uit d8 metineen Horden b.epa.n.ld. (In A;ppendix B2 staat 

de afleiHnc v-,_'1 deze vercelijkinc .. n.) 

(4.3) 

(4.4) 
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Het optimale regelsignaal k:m worden bepaald met behulp van dynamisch 

proeramr:Jeren. Vo )r k = n-1 geldt (zie Appendix B3) 

- a b :1-1 
U a X 

n-1 "' 2 n-1 
1 + b~-1 + a n-1 

met r:Jininale kri teriumiiaarde 

1 + 

2 "2 
a b 

1 n-
""2 2 
bn-1 + 0 n-1 

Uit de fun.!-ctionaal vercelijking 

) /'- 2 
n-1 + 0 v 

V min E L 2 2 V ( b ... ') = x " + u 2 + 1 x 1 ' 1 n-,_ u n-c.::: n- n- n- n-
n-2 

:.10et u 2 "tforden be:pa·üd. Hierbij :'loeten vergelijkinsen (4.1), (4.3) 
!'1-

en (4.4) wor·~~en t;ebrui%t. Hierdoor ontntaat een zesdegraads polynGOII 

(4.5) 

(4.6) 

{4.7) 

v:m u •• Bet ie niet gelukt u 8 anal;y-'".isch te bepalen. Voor numerieke 
n-c; n-c; 

berekenin~: van de opti·vlle re;';elsi~nalen moet meestal vanwege de benodi-3de 

(St:houc:·cnrui· te en rekentij-l l'rorden benaderd. 
,t •. ,.: 

Uit dit voorbeeld volct dat zelfs voor eenvoudige processen het 

meectlll niet mo.:;elijk is de opti:nale reeela'll' te bepalen. Slechts voo~ 

zeer eenvouLli :;e proces~;en zijn o:ptirnale duale regelaars (eventueel n~ 

:neriek) bepaald. Dit is gedaan om verc;elijkincsmateriaal voor sub-opti

male duale regelaars te hebben en om de eieensohappen van duale regelaars 

te onderzoeken. De eiecn.seha.p oaution ît011t tot uiting la w~~lij- ·.·...,. 
kin:.7 (.~.5). De molo;elijl:heid tot pro~)in::o; vol.~'t ·:it vercelijking (4.4) en 

uit ver~_;elij;::inc (;.;) volgt dat probing •inYOl kü ~ijn. 

Or3do.t de opti:nale duale recelaar rneestal niet te bepalen is, wor

den in de volc:cnde t11ec ~nrac;:rafen moc;elijke benaderineen aangegeven .. 

om toch adapterende reeela.ars te 0'1twer.!,)en. 

I·1 deze :pa.rac.,Ta·"lf uordt een oub-opti:rtale ont•.rerpnethode besproken, vaar-
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bij vero:1dersteli wordt dat de infoxmatie over het prooesmGdel niet med 

z:~.l vera.n.deren. Het reeelsicnaal zal da'lro:n geen probing bevatten. Doo:r 

deze veronderntellinc wordt het eenvoudic:er de regelaar te bepalen. 

~~r 'iworden nu twee recelaa.rs besproken die ontstaan door respektieve

lijk te veronderstellen dat de huidiere onzekerheid niet en vervolgens 

uel van invloed is OI) het ontv;erp. 

:3ij het 0.1twer ... 1 van de certainty e(1uivalence ree;elaar wordt verondersteld 

dat de schat ti!"lt.;--en v:~m de parameters juist zijnr en· hier\tij JJeélt 
de onze:cerheid van de cc~nttingen .:..:een rol. De CZ-re...;elaar is een ruwe 

bon'"l.derin: van de O::'ti vüe duale recelaa.r ( er wordt immers geen reke

nin:.; mot :JrolJinc en c·mtion sehoudon). 3ewer'dng van nieuwe 11etingen 

ceeft nieu-.-re schattinccn. De recela:U' wordt o-, basis van het regelkri

teriu:n dan a.a.n het niemr ceschatte procer:;model aangepast. 

vo:;rboeld C"S-ror~olaar: 

)ie bepalen de C~~-regelaa.r voor het in Paragraaf 4.2 besproken pro

bleem. (Je afleLlinl-:; staat in Appendix B5,) Voor het regelsignaal wordt 

cevo!lden 
,. 

a b,r p 
·~ u,r :a - "" x, 

r. 
1 bi; 

1C 
+ p 

Hierbij i~ p de strttion·dre oplos::.>inc- van een Riccati vcrcelijking 

De c-;-;-regelaar ontstaat door de ochat-:;in::;en voor de juiste waarden in 

de ec;_ui val en te deter:ninistisohe re[;-elaeu' in te vullen. 

O)merkin;,., 
-------~ 

(4.8) 

(4.9) 

~en bekend t;/'Jle c::-rec:elaU' waara'l.n veel onderzoek is gedaan en die 

ook in de 1Jr9.l:tijk ió: toecepast is de ''self-tuninc'' regelaar ( -.Ltrtsm en 

Wit ~en:.1:ll'k 25 ) • :aerbij wordt de kleinste kwadratenmethode t;ebruikt 

o:n de onbekende (::onctante) parameters te bepalen. Het te minimaliseren 

kri te.ritun is de variantie van het ui tr.:;ancssi:..;naa.l. Uit onderzoek is ge

bleken dat deze ont1-rerpprocedure cunstice oonvergentie-eipnao~a u.t'*-

."_' 
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Dij het ontwerp van de oautioua (C) regela.3.I' wordt er rekening mee ge

houden dat de sohattinG&n van de parameters onzekerheid hebben, maar 

niet :net de :.100elijkheii tot extr:l. onzekerheiJ.svermindering door middel 

van probinc. 

voorbeeld C-re ge 1 ac;.r I 

Het eautious regelsi~,;rw.al voor het genoemde probleem is (Dit wordt 

in .'\J.JlJendix: I34 af.;eleid.) 

I~ierbij is 01. de stationaire O}.Jlosnin._s van een :t?.iocativergelijking 

2 A2 2 2 A2 2 2 
+ ./ ( (a + hk, + a k -1 ) + 4 ( hk + a k ( 1-a ) ) ) (4.11) 

In g:r·!..fick 4.1 staa.n de recul taten va.n onlcele simulaties van de 

cautious recclaa.r voor het eerste orde proces. Bij de simulaties is de 
") 

vari:mtie, a 1~, van de be{Jinschatting voor b c;eva.rieerd. 

Uit de :>~L:mla.ties blijkt dat het C-recelsignaal kleinel" wordt als 

de onze .erheid groter wordt. Een klein regelsignaal geeft echter weinig 

onze:cerheidsverninderinc. Zodoende blijft het regelalenaal klein en blij-

ven de schattineen slecht. Indien de parameters niet konstant 31jn maar 
in de tijd varleren kan het zelfs gebeuren dat het regelsignaal nul 

·,:,.j' 

wordt. Dit •wrrlt ''turn-off'' genoemd. Hol!wel de c-reeelaa:r de eigenschap-· 

pen caution heeft kan hij een slechte benadering van de duale regelaar 

zijn. De C-rogelaJ.r k;m namelijk te voorzichtie zijn, vooral in gevallen 

wa·1rin probins belanc.;rijk is. 

De recul taten va.n ver{::elijkende simul.'lties van het besproken pro

bleem voor de CE- en C-regela.ar zijn vermeld in tabel D3 (Appendix»). 

Da,1.1'ui t blijkt dat de C-regelaa.r in de meeste situaties beter dan de 

CE-regelaar is. 

Op~~~i~: 

Een in de literatuur voorkomende o~utious regelaar is de Open Loop 

Optima.1 Feedback r•~t,"ela,.r (Ku en Athans 26 ) • Met 11\0pa'.Yetp" ....eid' ~ 

(vervolg bla. 36) 
~· .. 
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~ct vcrloop als fLL~(tic van de tijd vru1 

') 

a: re.:.;elsi n:-tal 

~. : :::c~nt ~inc- V"l.i1 J.n verstcridnc;sfaktor 

c: v-:rin.ntic v~m cl~ ~c:111ttinc 

tl: kri ter l urrt~;.:l.'J.ruc 

0: er 0 ,.. • ~8 
" .: a;-= .16 

2 
+: a 0 = .24 
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doeld dat geen rekening word~ gehouden met de kennis dat in de toekomst 

nieuwe informatie over de te schatten grootheden wordt verkregen. {ilord.t 

hier 1ee wel rekening gehouden dan wordt de reeelinc aangeduid met 

c losed 1 oop.) Op basis V·'ln de schat tingen wordt de optimale regelaar be

rekeni die 11et de onzekerheden rekening houdt. De regeling is cautioua. 

De parameters en de toestand serrootheden kmmen met een extended KalmaD

filter worden ceschat. 

4.4 Sub-opt~àle duale rer;elaars 

In de vorige paragraaf zijn de CE- en C-reselaar besproken. Deze kunnen 

verre va.n opti:aaal zijn. In deze para.c.raaf worden enkele methoden bespr.,. 

ken o::l te proberen de o~timale duale racelaar beter te benaderen. E~n 

r.1.et:10de L:: Uitgaan VM de eigenschappen ( c'lution en probing) van de 

du3.le re~elaa.r • .3en andere methode is het benaderen van de funktionaal

verl:,"elijldne die tot de optinale duale regelaar leidt. 

4e4e1 ~b-optimale d~ale reeelsara met behulp Y&n de 

ei,-~en:::cllappen oaution en probin;~ --- ----------- ~ 

Het ont1;erpk::i teri'llr.l voor rec;elaa.rs is va!lk het minir:1aliseren Tan de 

.~·o•'liûdelde v:u•i:mtic van :1et ui tcan{:3'SSiJlaal 

(4.12) 

Dit ~riterium leidt tot niet of zeer moeilijk te bopalen duale reeelaars 

( ~tr~n en lii tten:nark j27j ) • Daarom gebeurt het suj...::>ptimale ontwerp 

va.al: in de volg"ende twee stap~:en 

1-':ies alo l::ri tcriun 

Voor dit :;0.7en~J.a.mde ~~n:-:.ta]1s':ri terium heeft 'lrobing eeen zin. Het Gpti

:-:lale roceloi;_:,na:J.l vo•)r :1ot voll-;:ende systeem zonder meetruis 

y,~ 1 • y,~ + b u,~ + v,_.. 
.t:._+ .• :.... r.. ..... .. 

ï!let y ... 0 
r 

(4.14) 

i:::: dan eanvoudi --:er te bepalen. Dit ( ca.utious) recelsir;naal is 

A 

u, "' h • ~ "'k (4.15) 

.. •. 
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4.2a ver,::;elij~:in__; oa.utious rec:elaar met 

Cilutious reeel~n.r mot probinc;si'" n9.al 

Het vcrloop als funktie v:m de tijd v:m 

a: uc'1n.ttin.'; V'll'l de versterkin,:,""Sf'·:l.ktor 

1,. 
I.Jo varia.'îtio V'l!l de ochattine 

c: kri teriu:nwaarde 

c ( o): c'lutious rec;eln.ar 

CPP ( ... ): c;mtiouo recelaar r1et p;-;.osiove pro bint'.:' 

C.AP (.): cautiotw ro:.:;elttar ~et al:tioV() :LJrobi:lC 

_::;e .::;cvc.'1s: a "' .; 
' 

b "' .1 , xo = ·1 

"' 0 ') 

bo 
a'- .16 ~'- .J9 = •) ' "' ' 

V .. 
0 V 

0 ....... k'-" 
(e.) 
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Dij a..lct:i,cve probinc wordt het probin'3'Gizna.<'.l we:;c;elaten indien de . 

variantie V'l!l ~ kleiner is dan de gr ~nswa.arde & 
~ p 

(4.17) 

(4.18) 

In gr'lfiek 4.2 st1.an de resul taton van een ver celijkende simulatie 

V'l.n de C-, Cpp... en C . .\P-.ret;elaar. Uit deze d.mla.tie blijkt dat door 

toevoeci.1r;: van het pro· in :;;iena'll de Gchat ~i 'leen beter worden (zie gra,

fie~: 4.2 (a.)). Joor het probin :'~i::7na.al, loij voldoende Gnzakerheidsver-

~inderinc, weG te laten wordt de recelpresta.tie beter dan die van de 

C-re:;ela'l.I' (zie (,T'l.fiek ... 1.2 (c)). 

·~ • ~~. ·: ~~~~!!~~-~~-d u a!~-re .s~!~.:;rs door hen~~!!~§ 

~~-~~-f~~~!2~~~!~~E~l!~~!~~ 

In 'le :ev·èllen 1-l'é!.'.rin het niet mo'7elijl: is om uit de fun.lctionaalverge

lij::in.:" (4. ~) het o~~ti 1ale (<lU·'lle) recelsi.:._.naal te bepalen kan gepro

beerd worden door benaderen sub-opti:n<J.le (duale) reeelingen te bepalen. 

Ho~;elij~óeden zijn de :n.ethode van herh.q.ald benaderen en numerieke be

nu.derin:~. 

Dij de eerste 'let!1ode wordt het kri teriu<J na elke meting langs e~. 

bepaalde no.1nale toest~1dsba.an tot de tweede orde ban:merd om het regel

si:naal te bepalen. Lanss deze toest·:mdsbaan worden met behulp van een 

extended Kal:1an-fil ter de benodi.)ie aohattine-en met covariantiematrix 

bepa:üd. Dit 1i'Or,:t on-line toegepast op niet-lineaire systemen me"\ ein

di.:_,"e eindtijd. Deze methotle wordt uitvoerig beschreven door Tse o.s. 1311. 
-:r zij '1 vele ~et:1oden om numeriek te benaderen. In het volgende . 

voorbeeld vril ik een nutnerieke benadering ceven voor het optimale duale 

re,::;elsi:~·naa.l Vélll het eerste orde proces (,1.1) met onbekende versterkings-

faktor. 

Voorbeeld numerieke ben·'3.d')rinf,' van de OI)tiuale duale regelaar: ___________________ ;;;.t _____________ _ 

De nur1erieke benader in:_:- · rord t bij dynamisch proc:ra,:'!lmeren gebruikt. 
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Uit de funl:~ionaalverL;elijking 

V r.tin J min E [ 2 2 V ( ·' .. 2 1 
k 11: '\: k. ~ I ~ + ~ + k+1 ~+1 , .. ~1 ~·~k+1)j 

is '\: eenvoudic te bepalen indien Jk een tweedeg:J."aads polynoom in '\: 

b. Da·U'~m :rord~ 3 [ vk+1] benaderd dO·)r een tweede graad.s polynoom in 

'\;:• ~·:' bk en crk. Ji t polynoom heeft 30 ~@fficitlnten. ~et behulp van 

de syzteernvercelij':LlC (,~~ 1), verc-elijking (4.3 ) voor ~+1 en verge

lij:~inc (4.4) Vo;Jr a,: 1 i3 -~[vk 1Jvoor e·.;n groot aantal punten 
A 2 ~+ + 

{ u. , x. , b,_ , cr k } uit te rekenen. Met behulp van de kleinste kw&-
k lC t. . 

draten:::ethode •;orden de coëi'fioiË1nten aan de berekende kri teriumwaar-

den a,nn::.s-epast. ~·u in het mocelijk een ui tdrukl:inc voor '-1( en ~ te be

palen. Je 'nethode ;~.::m nu her11aald ivarden. 

:Je;·•e r:1et 10de in ui tvoeric beschreven in Appendix B6. De ool!f'fi

cianten zijn berekend r.tet het alc;olprogramr:Ja "Dual'' voor de P9200. 

(4.19) 

(De lintinc ervnn st'l.~Jt in Appendix E1) De berekende co~fi'icilnten ziJft 

ver~eld in .·\ppendix C.o De ooëffici~nten zi}1 na vier st'lppen achter

vra.'l.rts i:1 dè tijd redeli,jlc stationair, maar nn oneeveer acht stappen 

ei i ver __,;eren de coè3ffici~nton, hetseen 'VUl'àehijnlljk vord:t ·. njr.;. .• ': • 

oorzan.kt :loor bcn'Ulerincsfouten. Do oo~ffici~nten zijn tevens enigzins 
2 

afh1Jl1::elijl: vn.n J.e eekozon waa.r(len voor { ~ , x,~ , b, en a k} • We 
"<: •~ K 

moeten dus proberen deze ua~U"den zo re.èl rno~elijl: te kiezen. 

De numerieke ben!lderinc van het optL1ale duale recelsignaa.l is uit

~cvocrd r.1et een eenvoudig procesmodel en heeft een beperkte nauitkeurig

heiJ.. Eiel'voor is toch vdj ve•,l rekentijd en c;eheugenruhtte nodie. Het 

pr o:.;r:mma Jual hec..c't voor }:.et berekenen Vffil de col!f:f'ici~nten voor 10 

st"l.p:;en onc;evccr ~l§n uUJ.' reke!'ltijd en 1 OOCl ceheuc;enpla.~.tsen nadir:;. 

Grafiek 4.3 ceeft de resul ta.ten v1.n een sicnulatle van de numeriek~ 

benoocrde d.u::J.le ( "JD) racelaar (X) voor het in Par::~.gTar~.f 4.2 besproken 

probleem. Voor de BD-rec;cla."ll' zijn de co~fi'ici~nton voor de vierde stap 

uit tabel C2 ( î.ppem1 ix C) cenomcn. Ter ver~:elir,dnc :-:;ijn ook de resul

~a.ten ver·~eld vm t~rce c"l.<lrt:rterende rer;ela-.. rs' 

-C 2 c,~,utious re:;ela:u- (o) 

-C'S: Cnrtai.nty :(:uiv:1.lencc re3'ela.1.r ( •) 

en tuee niet-'ldaiJtcrcndc re::,;ela::U's: 

- 1JL: No:1-lear:1ing :re::;ela;u- (o): .:;eb1.seerd op beginschatting b0 
-,~: ·~ur~i v.:tlent Jeter:linistische racelaar ( +): c;ebaseerd op de 

exacte lTa."'.rde van b 
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Bij de !ID-recela.a.:r ko:1t de extrn onzekerheidsvermindering, in verge

lij;;:inc met de c::- of C-re ::;el aar, duidè!ijk tot uiting. (zie grafiek 4.3(d}). 

Hierdoor wordt b vrij c·oed bepaald (:de :..,-rra.fiek 4.3 (o))en het ED-regel

si.5J1a.al 1nrdt het bente ben9.derd (zie [,trafiek 4.3 (b)). Er ie zodanig 

a:? cev;o ::en tus;.wn re:?elinsp?..nnin..; en i'1spn.nninc voor onzekerheidsvermin

dering d.qt ~0t ~cri teriur.1 ideL1sr is dan bij andere ::1ethoden ( zie 

--rafid;: 4.3 (e)). 

Je C-recela:tr heeft een zwak rec;elai:na.a.l ten cevolge van de grote 

onzeJ:er11eid.. Je sclHttinc;en blijvan hierdoor slecht en de onzekerheid 

L'O ;t ,,._n het r1~ _;el si .:,nanl blijft dus Z1ia.k. De CE-re:;elaa.r heeft een ster

ker regelni:·naal dan de C-rec:.;-elaar omdat geen rekening wordt gehouden 

:Jet de onze~cer~1eid. Je onze::erheid::::vor·ünderinc; is c,:roter en de sohat

tL,~- beter. Je C ~-:;.·ecclaar heeft daa.rJo Jr een betere recelprestatie dan 

ue C-re,:_;ela.a-r. 

lït .::;rn.fiek -1.3 blij1ct dat de ad!l.pterende reselaa.:r:J een betere regel

~·restntie :1ebben clan de HL-recelaar. De ID-:·eeelaa.r is dankzij zijn 

,l u lle karakter de 'ucs"'cc van de gevonclen re~-ela.a.rs voor dit probleem. 

Ji·~ uord t beve~~tiL:d J.oor ver,;elij~;:in~ V 'lil ~;:.d terium~u!.arden gemiddeld 

over t.Lcn ruils (zi~ t:J.bcl ]2, ~\p)onûL: :D) • 

. :~.) Ovc :_'zie' :t .'Ui ~tpterende re,;;clu..:ll's 

In cle voora.f&.:l.r.tnde par.~7afen he b1)en we c_."'ezien dat het stochastisch adap

terend recelrrobleem i1 het al:.;-emeen 11ls duaal oasohreven l<:an worden. 

De o:;ti 1ale duale ret:;elR·lX is eohter rneect:.ü niet te bepalen. "Us bena

derL1t_; VOJr deze recela::tr hebben 11e a.chter~cnvolgens c;ezien' 

.'r non-c~uale r.;c;ela~s 

~=ij het ont1-rerp vw do re,:;elaar wordt ,r:;eon rekeninc met probins gehouden. 

1- Cert::.J.int:.r ~~quiv.q,lence (C~~) re.::;elr:~.-'ll' 

De ;chattinc,-en uorden n.lc juist besohomil 

2- Cautious (c) regelaar 

Je ze :10'..lcl t 1tel rGl:eninc ,-aet de 0:1ze.kerheid van de schattingen 

~ ::mb-JyGi·;:ale duale recel1.arn 

JJ1: su1 .-o~ tLaa::;. 3 d U'.l.le roce lar1.rs ceb·:tsecrcl op de eigenschappen ca.ution 

c~1 ~~:.:o"...JL1c 

1- C-:::::·e.:..:olan.r 1ot p ..... .ssiovo probin '.'• 

~\an je C-l~ec;ol.1.::.u- wordt een :;robin ;ei. n&·'ll toer;evoeQi. 

,· .• 
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2- C-recelaar ~et ~ctieve probinc. 

Het probinGni.:naal vervalt indien de oazeker~1eid van de schattingen 

benedon een bepaalde erenaraarde kont. 

3- 'l':tieve sub-orti -na.le du:lle recela;~.r. 

De7Je wordt o·1t~:orpen door de toekonstise onzekerheid van de 

schat tinaan in een é~nat&J:J}:.ri teriu:1 op te nemen. 

B2: rm:J-o:Jti:nale du9.le rozelaars gèbaseerd op bena.derinc- van de 

fun1e:tLonaalvert:eli.ildnc doora 

1- on-liu hèrhaald beiu•.d•w .. 

2- of:.'-line nu:Jerie:: benaderen 

In het nu vol3ende cedeel te van deze para..:,rra-'lf wil ik de resultaten 

van c:o :::i·mlA.ties oanenv1.tten. 

Uit de voorb.o;clden is cebleken dnt cloor adapteren een l~re kri-

ter i u:n;:a'U'de berei:ct wordt. 

:Je c~~-roc;ola.'n- is het ec!".vouà.i:.J3 te te berekenen ma'J.r deze regela.az 

L; :1e~.Jt1.l een Jlechtere benadcrine dr.m de C-re.=ell.r'lre De C-recela.a.r zal 

een ~.ocde benJ.derL1c Vl.."l de o ·tinale re.:;elaar zijn indien probinc weinig 

zinvol i::;. -:en :1oci1ij:cheid bij deze ree-elaar in dat de variantie van de 

:·c-:nt .i t[; beke!1d 'lloct z:i.jn. Grote ,.,aarden voor deze variantie kunnen 

leicle:!'l tot een t9 voorzichti.";e regelaar. 

·.rord t onder bcpa,"'ldc voorl-raarden een probin~·::;i,"na.al aan het oa.utiom

re .::;elni ';naïl toecevoe[?,d d1111 kRn dit tot verbetering leiden, :~maar de 

:ceuze van een '' ::::oed '' probincsiG'ntla.l is m:Jeilijk. iiet mli:leriek benaderen 

v:n de op ti "TJn.le op1osdns verst ve0l rekentijd naar deze benadering geeft, 

indien pro~i!lC zi•wol 1.r:;, betere resultaten. 

In de vooraf.:;aa.nde p.'ll','l.::;t'"'l.fen in het 3 BP besproken waarbij de t~ 

staüoc-root:wden cxl'lct LJHleten vrorJen en de parameters uit de metingen 

,,10eten -:rorlen .:;e:::chat. L1 de volc-e!1de para[;Taaf wordt het s·ARP besproken 

i!llicn ool: cle too;:;t:m.l:::,_;roJt1teden moeten uorden ceochat. 

Indien 4• metiJlgen !let ruial't.4af*-; zijn moe-ten·, de t.estaninerootàe4en en 

paraneters ·:::er·chat worden. Dit kam door de par1.meters als extra toest~ds

cr )ot:1eden in de toestandsvektor op te nemen. Het systeem is da.n in het 

al_~eneen nict-line'lir L1 de nieuwe toestandsc:;rootheden. 
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Bij dit probleem zijn er twee redenen waarom het re~l•1Mlittal ". 
eventueel zinvol probinG kan bevatten 

1- do:)r probing kan de onzekerheid over schattingen van de oor

sprorL.çel ijke toestandsE.,Toothedon klein gemaakt worden. Die on

zel:erheid t:;eeft dan weinit:; verhoging van de kri teri\Jmwaarde 

(zie Pa.r'l{3Ta.af 3.3). 

2- J.o.·)r probi11C kunnen goede parameterseha.ttingen verkregen worden 

en zo een coed proceamodel. Dit zal een cunstige invloed ep 

toe~w·1sti.se ret;elsil;n.:üen heboen en zo minder verhoging van de 

kriteriumuaarde tot cevolc heboen (zie Par~-rraa.f 4.2). 

HP-t o;1tstane duale SRP is zelden oplosbaA.I'. Voor het bepalen van 

een recel2.1.r kunnen de i:1 de 'vori :e para.t.,-raa.f cenoemde bena.derinJen 

~·ebrui:<:t 1wrden. :Joor de t1-ree mocelijke redenen voor probing te onder

:JCheidcn kan het o:1.t1rrerp van sub-optimale duale regela::1.rs eventueel 

vercenvoudi e::,u ..ror~en. 
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Hoofdstuk 5 

MODELPARAM:.J~RADAPT:\.TL~ TOEGEPAST OP H~T HYDRAULISCHE GEDEELTE 

V .o\N HET PJ.O;!;FPitOCr:;.3 

5.1 Inleiding 

Het onderwerp van dit hoofdstuk is een toepassing van modelparameteradap

tatie op het hyJraulische gedeelte van het proefproces. Enkele van de 

in het vorige hoofdstuk besproken regelaars zullen daarbij gebruikt wor

den. De receling ia geimplementeerd op een PDP-8ri procescomputer. Aan 
diverse asiJekten van de regeling wordt aandacht, geschonken en resultaten 

Horden c;egeven. 

Deze paragraa:f bespreekt eerst het gebruikte proces en geett vervol

e·ens een overzicht van de overige paragrafen van dit hoofdstuk. 

5.1.1 ~oo~teproces - ~ 

Het hydr~ulische c;edeelte van het proefproces wordt aa.nöeduid met hoogte

proces (zie fi.yur 5.1 ) • Het hoo,cçteproces is niet-lineair maar kan rond 

een werkpunt worden beschreven door 

l:lep 1 

F 
SU 

3 

figuur 5.1: het hoo0teproces 
. ~, 

het tweede v~t is. 

een lineair tweede orde model. De 

waarden van de parantetere van dit 

model zijn werkpuntsafhankelijkozo

dat modelparameteradaptatie toegepaa~ 

kan ·.-rorJ.en. 

Belangrijke storingen zijn stap

vormige veranderingen in de afname 

uit het tweede vat. Bij de keuze van 

het kriterium, waarop het ontwerp van 

de regelaar gebaseerd wordt, moet er 

rekening mee gehouden worden dat de 

belan(;Tijkste grootheid ( die we wil

len stabiliseren) de waterhoogte in 

Joor het t;ebruik van een di[;i tale computer hebben wfi te maken met 

een bemonsterd proces. :tet :îodel van het hooèteproces is dan ook discreet. 

\{e .:::aan er van uit dat het hoocteproces rond'.een werkpunt kan worden be-

·-
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schreven door het volgende discrete lineaire tweede orde model 

met :netingen 

Hierbij zijn 

x1 k ' x2 , 
' tK 

v1 l~ ' v,) ·-' .. ~ '~-

a11 ' H.21 ' 

b11 

(5.1) 

(5.2) 

: toest:mdsgrootheden; a:fwijkinc:;en van de hoogten in 

vat 1 en vat 2 van de respektievelijke werkpunt

waarden 

sreeelsicnaal; verandering van de stuurdruk voor 

klep 1 ten opzichte van de wer~·:puntwa.arde 

:stapstorin:, 1i stapvormige storing in het ingaande 

debiet 

:stapstoring 2; stapvormige vè~Bàdering in de afname 

door klep 3 

: proceE:ruis 

a
22 

:elementen van de discrete systee::1matrix A 

: ele:11ent van de discrete 'versterkingsvektor•• ~ 

a ::-mtincenJ de a:fvdjkingen van de eerneten waarden 

ten opzichte van de werkpuntwaarden 

: meetruis 

Lle par;;uneters van het zojuist besproken model zijn onbekend. We willen 

een adapterende regel:1ar bepalen aan de hand van dit model en een nader 

te specificeren kri terium. In het vori:::;e hoofdstul: hebben we gezien dat 

het recelproblec:1 dat d'ln ontstaat duaal is en het meestal niet mogelijk 

is de opti:1ale duale re:~elaar te bepalen. Om toch tot adapterende rage*-· 

la:1rs te komen gaan we eerst de eenvoudigste, nanelijk de CE:-regelaar, 

bepalen. : liervoor moeten 11e het eq_ui valente deterministische probleem 

oplossen en schattingen van parameters en toest.'l!ldsgrootheden bepalen. 



- 47-

Paragraaf 5.2 bespreekt het ontwerp van een regelaar voor het equi

valente deterministische probleem. We willen dat deze regelaar Integre

rende -aktie bevat om het effekt van stapstorin88n te reduceren. De 

aflciJ.inc van een PI-regelaar wordt gegeven en er wordt ingegaan op de 

keuze van parameters va.n het ontwer.pcri terium. 

Je modelparameters en de toest~dsgrootheden moeten uit de metingen 

worden ~~eschat. Ji t kan met behulp van een extended Kalman-til ter. Dat 

filter wordt in Par86Taaf 5.3 besproken. 

In Paragraaf 5.4 worden nog twee·andere adapterende regelaars voor 

het hooeteproces bepaald. Dit zijn een cautious en een duale regelaar. 

Voor de toepassing op het hoogte~rooes is de regeling geimplemen

teerd op een PDP-8I procescomputer. :~nkele aspekten van deze implemen

tatie vrorden besproken in Paragraaf 5.5. Voorbereidende simulaties wer

den uitcevoerd met behulp van analoog tueede orde proces. De resultaten 

hiervan staan in Paragraaf 5.G. Par&éTaaf 5.7 geeft de resultaten van de 

toepaosine op_het hoogteproees. 

).2 PI-rcçelaar voor een discreet tweede orde proces 

Bij het ontHerpen van een reg:üa.ar voor lineaire systemen kan zinvol ge

bruik eernaakt worden van een kwadratisch l:ri terium over een oneindig 

tijdsinterval. Hierbij wordt meestal gelist dat het systeem asymptotisch 

stabiel is, dé!.t lvil zeggen 

lirn 
k~c.-o 

0 

Indien stapstarineen optreden zullen bij Proportionele (P) -aktie niet 

alle toestands- en regelr;rootheden naar nul gaan voor k ___.""'? • Door het 

toevoe~en VAn InteGTerende (I) -aktie kQ~nen statische afwijkingen te

niet vrorden e;edaa.n. De PI-aktie wordt ineevoerd door een (uit (j.1) afge

leid) nieuw procesmodel te kiezen. Met behulp van dit model en een kw~. 

dratisch kri terium kan een PI-regela.:lr ontworpen worden. :o••• methode 

wordt in Sub-paragraaf 5.2.1 toegepast. 

l)c gewicntennatrioe• i l ·~,~t kwa.dratinch kri terium moeten in het al

·'"emcen Horden .·el~o~on. in Su)-pea.graaf' 5.2.2 ga&n we in ep een-'me\bQde.; 

._ deze keuse .enigmins zinvol te doen. 
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We willen een PI-regelaar bepalen voor het equivalente deterministische, 

discrete tweede orde model van (5.1): 

{5.4) 

Het invoeren van PI-aktie gebeurt door een nieuw procesmodel te b&

palen dat asymptotisch etabiel moet zijn. 

Ale nieuw regelsignaal wordt gekozen 

(5.5) 

Door het gebr~k van sk in rlaata van ~ ontstaat er ~~n vrijheidsgraad 

namelijk de keuze van· de stationaire waarde van ~· Hiermee kan het et~ 

fekt van de stapstoring d1 of d2 teniet worden gedaan zodat x1,k of 

x2 1 naar nul gaat. ,.< 
Als nieuwe toestandsgrootheden worden de ver'Ulderingen in de toestanda-

grootheden en ~~n oorspronkelijke toestandsgrootheid gekozen. 

z1,k • x1 k- x1 k 1 ' ,. -

z2,k ~ x2 - x2 1 1 ,k ':C-

z_ k • x,. 1 1 
J' ~ ,K-

Omdat er slechts tUn ingrijpmpeelijkheid is mag er slechts Un oor

spronkelijke toestandserootheid wvrden gekozen. De keuze valt op x2,k_1 ~ , 

omdat deze als de belangrijkste toestandsgrootheid dient te worden be

schouwd. ,(Wordt ook x1 ,k_1 gekozen dan leidt dat tot een niet-regelbaar 

systeem (zie Appendix F).) 

De nieuwe systeemvereelijkingen zijn dus 

z1,k ... a11 z1 ,k-1 + b11 sk-1 

z -2,k 8.21 z 1 ,k-1 + a22 z 2,k-1 (5.7) 

z3,k ". z 2,k-1 + z 3,k-1 
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Het ontwerp van de regelaar wordt gebaseerd op het minimaliseren 

van het volgende kwadratische kriterium: 

met 

Q een symmetrische, positief semidefini•t• .m'atrix 

R een postleve soalar s 

Voor systemen met bekende parameters kan het regelvoorschrift 

worden bepaald met behulp van de stationaire oplossing P
0 

van de 

Riccativergelij~ing 

Er geldt 

Substitutie van de oorsproruçelijke toestands~ootheden in vergelijking 

(5. ') en herschrijven levert: 

k-1 

(5.8} 

(5.11 ). 

~ .,. G1 x1 ,k + G2 x;?,k + G3 k~O x2,j (5.12} 

Dit is een discrete PI-regelaar. 

in een kwadrat·isch kri terium 

Een moeilij.:heid bij het eebruik van bovenstaande methode ontstaat in

dien de matrices Q en ~ niet gegeven zijn. De keuze van de elementen 

van Q en R dient dan zodanig te zijn dat zo goed mogelijk aan het reg&L

doel voldaan wordt. Zo levert bijvoorbeeld de keuze Q positief semi~e

finie\ en B positièf de:lin:i.M•'y.ls het ongeregelde systeem stabiel is, 

een stabiel cereeold systeem. Tevens vermindert deze keuze de parameter

gevoeligheid. 

.. ' 
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Bij systemen met één ingrijpmogelijkheid kunnen de elementen van 

van Q gekozen worden ten opzichte van H. Door de keuze van Q kan een 

afweeing tusse~ de diverse grootheden gemaakt worden. Dit gebeurt meest

al vrij willekeuri~. De relaties tussen de keuze van Q en R en pool

li~ging, dempingssnelheid of dempingsverhouding zijn echter veel moei

li~ker (Meiring I 321 ). 

Om Q enigzins zinvol te kiezen wordt in 1321 de volgende methode 

voorcestelde Op [~ond van fysisch inzicht wordt een te regelen uitgangs

vaktor gekozen en deze wordt in het kriterium kwadratisch gewogen met 

een diagonaalmatTix. Deze methode wordt hier besproken en toegepast op 

ons probleem. 

De symmetrische matrix Q is te schrijven als 

(5.13) . 

Hierbij is 

D, een diagonaalmatrix 

L, een transformatiematrix 

Joor een lineaire kombinatie van toestandsgrootheden, namelijk 

(5.14) 

vol7t met vercelij:dnz (5.13) 

T T 
z Q z,_-:: = v D ," 
-=k - ""-k ~c 

De li;1e1.lre l:onbinatio van toestandssrootheden kan nu zodanig ge

naakt worden d-at de variabele 4 een duidelijke betekenis heef't. De dia

gonaaleléue!1ten V3.n de !natrix D geven de elementen v:m ~ een gewicht. 

Door de lineaire kornolnatie behoeven minder elementen te worden gekozen 

en de keuzes kunnen zinvoller c;edaan worden. 

Voor het besproken derde orde systeem kan voor ~ worden gekozen 

( 

1 

4-
.• 0 

0 0 
) ( x1 k -. x1 k-1 ) ., = ' ' ~ 

1 x~ k ,_' 
(5.16) 

1 

Met behulp va.n de di'lt;ontnlmatrix J kl\ll ,.ror·1.~n afgewogen tussen de ver-
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andering in x1 ,k en de v~aarde van x2,k. De matrix Q wordt 

D11 0 0 

Q .. 0 D22 D22 (5.17) 
0 D22 D2;~ 

:5.3 Een extended Ka.l:n:m-::.'11 ter 

Voor het bep:üen van de CE-regelaar moeten we schattingen van de toestands• 

grootheden en par~~eters hebben. We gebruiken een extended Kalman-filter 

(~KF) om die schattingen uit de metingen te bepalen. 

:5.5 .1 :~en extended Kalman-filter voor een discreet derde orde model 

Voor het ontwerp van een PI-regelaar hebben ue in Sub-paragraaf 5.2.1 een 

derde orde modal in~evoerd 

z 1 ,k "' a11 

z? , = a21 
- 'J.Ç 

z 3,k 
c 

met metine-en 

z1 1~-1 + ,.-.. 

z1, ~c-1 + 

z.. 1 + .. .:: ''<:-

b11 

8'22 z + e2 , 1 2,k-1 ,.c-

= z1 1 + ,K 

Hierbij is de procesruis 

v2,::-1 

en ::1eetruis 

V 
1,k-2 

V 
2,k-2 

r = w1 1 - w 1 ,k ,re 1 ,k-1 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 

(5.21) 

De schatt-inc:;en Wln toestandsgrootheden en pararnete'l's kunnen worden be
paald door de parameters als extra toestandsgrootheden in de toestands-
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vektor op te nemen. De nieuwe toestandsvektor wordt 

m 

~ .. ( z1 ,k ' a11 ' b11 ' z2 ,k ' a22 ' a21 ' z3 ,k) (5.22) 

De systeemver_c:;elijkingcn ,,:orden hierdoor niet-lineair in de nieuwe toe

standsgrootheden 

t;, .. t;, t;, 
+ 

t;, s + e 1,k 2,k-1 1 ,k-1 3,k-1 k-·1 1 ,k-1 
t;, .. t;, ~ , 1 t;,. ~ t;, r 
4,k , 4 ,k...;1 e o,,c- 1 ,k-1 5,k-1 + 2;k-1 

(5;23) 
t;,n·~"' t;, 4,k-1 + t;, . . 

7 ,k-1 

t;, i,k "" t;, 
i,k-1 

voor i = 2, 3, 5, 6 

.Jit vrordt korter geschreven als 

~ • f ( ~c-1 ~-1 !4c-1 ) 

De meetverg·elijkin,rs wordt 

(5~25) . 

:net mect:natrix 

0 0 0 0 0 0 
c "" (5.26) 

0 0 0 1 0 0 1 

Voor het bepalen van ''mini:nwn-variantie'' schattingen gaan we de systeem

vergelijkinc lineariseren rond de vorige schattingen. Op dit gelineari

seerde systeem passen we het lineaire Kalman-filter toe. Voor de systeem

matrix moet de J acobiaan:1atrix 

ar 
... - (5.27) 

~. = -'K-1 
ineevuld word.en. 

Dit schattinrrsmechani~'lr:J.e wordt aanceduid met extended Kalma.n-fil ter (EKF). 

Voor e<m ui tgebreid.e afleiding van het ZKF wordt verwezen naar 11 ~ • 

~en belangrijk verschil met het lineaire KF is dat de systeemmatrix af-

hankelijk van de schattingen en da:::u-om van het regelsignaal is. 

·" 
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Het EKF kan a.ls vol·_;t beschreven worden • .Joor extrapolatie wordt 
"'I 

de voorspelling ~ verkregen 

"'I A 

L = f ( r , sk_
1 

, 0) -"k ~-1 

met covariantiematrix 

' L: t A, 
k 

8 

r;:-1 
T 

"'k-1 + E 

Deze wordt aa.ni_Seduid net vooraf-cov'll'iantiematrix. 

E is de covaria.ntienatri:c Vllll de procesruis. 

Je r.linimUI'l-varia.ntie-schatting viOrdt verkregen door een gewogen kombi

n.'ltie van voorspellin;::; en metinc 

... ' .. ' 
~ = ~c + ~ (~c - C ~) 

Hierbij is ~ de ~ewichte~~atrix, waarvoor geldt 

R is de cov~i~tienatrix van de meetruis. r 
De cov<triantiematrix vq,n de schatting wordt 

' L: • (I - ~ c) ~ k -"k k 

Het EKF wordt gegeven door recurrente betrekkingen (5.27) tot en 

met (5.32). ~ret ~ vrordt ,r:-:el'lta:rt n."ld1.t onder andere beginsch'1.ttingen 

net een cov'U'i ·tntior.ntriJ:: O:;Jt:.:eeeven zijn. L;i t bovensta.:.l.nde verrrelij

lci.'l,':en vol,-·t d1.t de covn-i ·tnticmatrix (via de s~rsteemmatrix A) van het 

reeelsiij!la:1l afhankeli,jl;: is. Hierdoor is :t;>robine moeelijk. 

(5.28) . 

(5.29) 

(5.31) . 

Het derde orde model (5.18) is alleen geldig voor kanstante stap

storincen. Het is niet geldie op het moment dat nieuwe stapstoringen in 

het tweede orde systeem (5.4) optreden • .Je voorspelling gebaseerd op het 

derde orde model zal dan zeer onjuist zijn. ~en nieuwe stapstoring zal 

da.aroo gedetekteerd moeten li'Orden waarna de schattingen van de toesta.nds

erootheden aangepaat zullen 1-rorr.len. 

Voor het dete>::teren van stapstorinc;en wordt een methode uit Soeda en 
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Yoshimura I 331 cebrlÜ.kt. 

1fe nemen hierbij aan dat de schattingen norm:1al verdeeld zijn. 

De correctie 

corr. 1 = ( c;. k - I C. . J.,·: ~, . ~,J 
J 

(5.33) 

/'al dan ool: normaal verdeeld zijn :net variantie 

2 a .,. (c 
corr. ~ 

1. ' •• ' 

(5.34) 

Er vrord t setest of de oorrectie een trekkin.: uit een normale verdeling 

met c;e:nB.<lelde nul en variantie 

interval van 99% moet celden 

• Voor een betrouwbaarheids-

2 oorr. k 
~, 

:Iet niet voldoen a.m deze onc-elijkheid k'!.n drie oorzaken hebben 

1-e (m r. t a.pr3 t orinc is opeetreden 

:~-de ::::;c~1attincen van de parameters ûjn slechter dan op basis van 

de cov'l.riantiernatrix te verwac:1ten is 

3,;_ecn ruiskomponent bui ten het 99'~ waarsohijnlijkheidsgebied is 

op~etreden 

(5.35) 

Het is dus mot;elijk o;; optredende stapstarins-en en di vere-entie van para

meterschnttingen te detekteren. Indien niet aan onzelijkheld (5.35) is 
t T 

voldaan wordt het filter r::ecorriseerd door C L: k+ 
1 

C ,:;el ijk aa.n 

( cor::.'i k) 
2
/ 9 - R 

1
. te stellen. l)e scltattin(3' van de toestandsgroothe14.~ 

'. r, ~ 
zal hierlaar meer op Je netineen gebaseerd zijn. 

5.4 3nke le ad ~;,.;')tereade PI-re ·ela.-:>.rs voor het hoorrteproces 

Adapterende PI-re:~elaars· voor het hooc;tr~proces 1-10rden ontworpen met be

~1Ulp V'ln het derd) nodel (5.1t3) en een kwadratisch kriterium 

J .. E[ ~ 
ka) 

(5.36) 

Schattin[;en v.\n par-1.1neters en toestand:::;(3'rootheden l:unnen on-line worden 

bepaa.ld met behulp V·1.n het bea:ItroJ::en 'SKF. De optbtale regelaar ~;:unnen we 

niet bep clon dtn.rO"l (:"ebrui :en 'tle benaderin(;en. 
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In deze para[jraaf' willen we een C»,, een Crt.utious ( C) - en een du&lë (D )

recelaax bespreken. 

1-cs-~~~l~~ 

Het CB-regelsicnaal vrord t Gevonden door het eqni valante determinis

tische reselprobleem op te lossen, zoals in Sub-paragraaf 5.2.1 is gedaan. 

De als juist beschouwde schattingen wordon in Riccativereelij;:ing (RV) (5,10) 

en in ver .:;elijking (5. _.) voor het re;-elsi,:_;naal in[.,"eVUld. 

2-c-:.~!:.~ela~ 

Bij Cn.utiou3 re~~elaars vrordt rekeninG' cehouden met de onzekerheid van 

de scha.ttincon. ::-;ij eebruik v~n het 2KF wordt een covaria.ntiematrix, een 

méHt voor de onzekerheid van de schattin,:_;en, berekend. Indien de para

meters naar de juiste wa.J.rden converc~ren zal de regelaar worden gegeven 

voleens hot c:·~F. In dàt r.:;ev1.l ·Hordt ceen rekenin:; gehouden met de cova.:ri9ll

tie::~:1.trix van de geschatte toe~tandsgroot:1eclen. Vamrage bovenstaande willen 

we dat bij de C-rccelaU" alleen met de varianties V·1.Il de geschatte para-. 

Lleters rekeninc: vrord t eehouden. Uit de ~leidin~ (Appendix 14) volgoh 
~, 

b.i. 
Po A ... 

s,, . - ... " 2 ~ (5.37) 
~- :?. ( b'- ) p11 ,o + + 0 

s 11 b11 

Hierbij is P 
0 

de stn.t.ion.<tire oplossine v.:m de vol2·ende Riccati vergelijkinG 

"'m A A·;-t ... 
"T 

AJ. p b b~ p A 
p p A+ Q. + V-~-

n-- n 
n-1 = A ,.. " 2 n 

R ( b~ 1 ) p + + 0 
s b11 11,n 

rTa'lrbij 

P11,n + 
02 P2,., 0 0 

a21 (~ 'fl 

V "\R 0 2- p 0 (5.39) - a 
a"') .-22,n 

"-'-
" 0 0 'J 

3-D-re G"Sl aars 

:;)e gebruU::te duale ret:;elaar bestaat uit de C-recela.ar wa.JTbij aan 

het rec;eLJicnaal een probin:_:sicnaal uord t toec;evoe01-l• Zoals we in 

Fara:raaf ,,_. ~ ce::üen he1Jl::Jen kan probin__; <;inval zijn o:n goede parameter

schattineen te :;even en om covnriantie::Jatrb: Vél.l1 de c;eschatte toestands

e-rootheden er,~: klein te L1ak:One 
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In het progrWfu~a gerealiseerde prohingsignalen zijn 

a- bloksicnaal 

b- een becrened probinr_,"Sienaal dat erop gerioht is de variantie van t, te 

verminderen. (Dit is eenvoudig te berekenen (zie Appendix 14)). 
Dit wordt aanceduid met OS~probingsi~1aal • 

.:iet blo!<:sie:,naal is erg willekeurig maar het OS.Ar-probin3'Bignaa.l hOUdt meer 

rekening met het doel van de probin:::. Het probingsienaal kan a4hterve~ 

worden celaten indien de variantie van !
1 

of de. som van d• varianties 

van de par~neterschattingen onder een bepaalde grenswaarde komt. 

In tabel (5.1) wordt een overzioht gegeven van de drie, in desa 

paragraaf,besproken, adapterende regelaars waarbij de drie onderdelen 

van AR noG eens wordan onderscheiden. 

tabel :;.1 

infor-noren 

beolianen 

modi:iceren 

Overzicht ndapterende PI-recel~s 

c D 

J3(;palen v:m schattingen van de parameters en de toe

st 1.ndscro Jtheden en covariantiematrix 

geen rekening 

houden 11et de 

onze '::er:;. eid 

doorrekenen 

van de RV 

rekening houden 

met varianties 

van de geschatte 

parameters 

toevoegen Y&a een 
.. ~ ~ 

probingsignaa.l aaa 
cautious regelsie

naal; indien 

variantie onder 

bepaalde grenswaarde 

dan prohingsignaal 

weglaten 

doorrekenen van de voor caution 

aangepaste RV 

berekenen van het 

prohingsignaal en aan 

cautious regelsignaal 

toevoegen 

5.5 Implerwntatie v:m modelpar3llleterad.aptatie voor een 

tweede orde proces OJ) een P.UP-8I procescomputer 

.In deze par<lG!'a..:l.f wordt aangegeven hoe modelparameteradaptatie voor het 
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hoogteproces op de PDP-8! is ge!mplementeerd. Voor een gadetailleerde 

beschrijving en een flowschema van het computerprogramma "Adap" genaa.l 
wordt verwezen naar Appendix t. 

De P.DP-8I in onze vakgroep is een procescomputer met een kerngeheugen 

van 2 x 4 K en werkt met 12 bits woorden. De gebruikte computertaal is 

Assembler. 

Blj modelparameteradaptatie moet tussen twee bemonsteringen de ver
~;elijkingen van het :SKF worden doorgerekend en de stationaire oplossing 

van de RV worden bepaald. Tevens moeten nog diverse kleine berekeningen 

worden gedaan.O. het bemonsteringsinterval zo klein mogelijk te maken 

is het belanerijk dat de berekeningen met zo weinig mot;elijk verrpenia

vuldi~::inc-en gepaard gaan. (Zen vermonic-vuldi;:_~ng voor de nauvkeurig:he1d 

uit~~voerd in softw.~e floatins point, duurt na~elijk + 2,2 mo.) 

.Je RV is zoda.nie ui t&eschreven dat volledig van de SlJecifieke sya

teemmatrix; A, en ver:sterldné;""SVektor 12. eebruik is gemaakt (zie Appendix 13). 

De RV in matrixvorm omvat 96 vermenigvuldlzlnoen en dit is terugsebracht 

tot :~3 ver:nenicvuldic;ineen. De oplossing van de RV na 64 i teratleslagen 

verandert bij een e.ttrt\ .ag minder dan 1 o-4% en deze wordt als de "st,.._ 

tionaire'' oplos::Jinc beschouwd. RV (5.38) voor de oautious regelaar omva-t; 

drie vermeni['VUldiGincen meer. Daarom v1ordt de oplossing hiervan na 56 
iteratieslazen als ''stationair'' beschouwd. 

Het derde orde model is een seriesohakelinc van twee eerste orde 

systemen en een som:nator. In I 31 is aan::::;egeven dat het SKF voor een der

gelijk oysteem goed benaderd kan worden door 3KF's voor de afzonderlijke 

syst~men. Het :ZKF wordt gesplitst in hiee ~~KF' s voor de eerste orde sye

temen om parameters en toesta.ndsgrootheden te schatten en een lineair 

KF 0::1 z
3

,k te schatten (zie .1ppendix I2). Het aantal vermenigvuldigingen 

is door tevens de matrixvergelijkingen uit te schrijven teruggebracht 

van 1153 na1r 59. 
Met behul~ van bovenstaaade is het mo~elijk het bemansteringsin~er

val te beperken tot vier seconden. De verdeling van d~ rekentijd en de 

cebruikte geheucenrui:.1te over de diverse onderdelen is weergegeven in 

tabel 5. 2. ,.,, 

In deze on voor'lfea;:J.."lde paraerafen in de aanpak van een adapteren-ae 

FI....-recrelin,:: vo:lr het hoo,>:-te:-;rooes besproken. De volgende twee paragrafen 

geven result~ten. 
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t~bel 5.2: verdelinc van rekentijd en geheugenruimte over de diverse 

onderdelen van het programmfl Adap 

onderdeel 

hoofdprogramma 

.SKF 

RV 
software floating point pakket 

in- en uitvoer routines 

c~i ve:..•scn 

tótaé'.l 

rekentijd (ms) 

130 

3200 

500 

3330 

seheueenruimte (pagina•a) 
(1 pagina m 128 woorden) 

2 

6 

3 

8 

20 

5 

44 

_;.) :{~taten v:-:~r1 ~nodelnt~.r·3.rnctera.daptatie toe::;e:Jtt.st. o;p 

eon 1...'1al•.)OG ·esi mlec ... ~l txcc .e orde >Jrocc~ 

!Iet co::tp~lteryro ':I'a.nn1 L '1 ,.\d 'lp 1 uercl gete,;t :1ct behul_., van een tweede orde 

:nroccr; ( oestll.a..nde uit t~-:ee in serie geschcl:elde eerste orde prooessen) 

,_:eci mleerd op een analoee re::enmachine ( nu:nerleke ,:.,w;evens over proces 

en ro-~:eli:1·: 3t::w.n in AD"e·1dix G). Je verhoudinr:en v:m de- tij_dkoils'ianten 

van cii t -:_1roces tot de discretisatietij ·1 zijn on:"evcer gelijk gekozfJn aan 

die v tn het hoo,rrte:proces. In verband met de reproduoeerbaarheid en de 

snelieid v~n l1et resinuleerde proces kon effioi~nt een vooronderzoek voor 

do .ïer~:e l~Y:e toepas:Ji;1~~ -vrorden ui tcev:1erd • 

.Je erafleken ).1 en :;.:z "-even resultaten v:.m de CE-règelaar bij een 

st~~storinD 09 het eerste respektievelijk tweede,eorste orde proces. 

:=ierin ~ij.'1 
... 

tingen ( ":1.
11 

neg 12, Re,:r 

de ... metin,:en (y1 'y2), het rer"elsicw:lal (u), de parameterscha~ 

, '1,)
1 

, r:~..)') , b
1 

) en de co~ffici~nten v1.n de re,:-;:elaa.r (Reg 11, 
'- '-'- 1 

13) uit;·ezet :üs fwJ:tL: v1..11 •1.8 tl~--· . i.t ~~l"~:'"lqk 5.2(a} 
blijkt dat de parametars v:J.n het eer<.~te orde proces -vraarin de ct3.pstoring 

o-::Jtreedt het eerst 'lchtcrhaiilU. zijn. Dij st."l:ostorin:~ d
2 

worden de para.

motorn v1.11 !1et t'.;-eedc, eer~ te orU.e ~;roe en beter A.Cllt"!rha~ld. Tevens blijkt 

de tcru ·':o:;i]elinc (!.te~ 13) \"().!1 de co:1::F1tor -,rei:'li::; v·~:1 de para'1eterscha.t

tin?;Cn af:11.n!;:clijk to zijn. (:)i t is t~ verw<~.chten want voor continue oys

to<J:m vol."t ,ürokt uit de ver;~elijkinccn voor de stationaire oplossing 

v·1n ie 'dcc :tivercclij":in,-: d·.Lt de tcru ·ko'>'elin,;:;-sfn.ktor v:m de overeen

l:o!sti:;c intc.:r•tor onafhankelijk vun de par&lleterà ia. -.Deze is--àl.l••• ....,_ 

het alenent ~3v:;~L1 de .:ev:ichteru:Jatri:r •--·~·m:cli:jk~) 

Je .ï.d:'3.;tcra nclc _r_•o, ·el 'l'U'S zijn r1et behul::- va . .r1 dit :;Jrooes vergeleken. 
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'.Pa bel j .3 ceeft de eerealiseerde kri te:·iunnTaarden van 1.d.apterende en niet

adapterende re::ela'trn v~nr ct 1.:nctorin:;en d1 en d 2• De afkortingen van de 

re:~;-ela.a.rn zijn ver:'113ld i:1 t ·.~Jel ~; .(." 

t I. bel _j. _',: ver,~·e lij~:i:1. ": ad.1.ptere:1de ret:;elaars en niet~ada.pterende regelaars 

~et behu1u v~1n het analo:~e -;;l·<eede orde p?oces 

11oetruic: ~
"'1 

"" c;: = .1 (volt) 
W,) ,_ 

ct ~:~mto:-in_: eer~>te, eerste 

orde procos 

c1
1 

=.)(volt) 

:1.d tnterend ---.!--·--· ---

C'" :. 

c 
j 

1 
( :->::) -- ' 

J,) (~:;,jo) 
~ 

J, ( 1 J) 
_) 

J. ( 1 J, ~to) 
! 

J_ ( 1.) } ,1 ) 

) 
~ '•, ·--'-r 

nict-J.da11t or·':l.:ld ---------.--
~TL 

.::;D 

::1 net n:F 

na 1 JJ x A 'I' 

x 1J7 

.2~G 

• '50 

.276 

.277 

.::.Tl 

.323 
• :~7J 

• ~31 

.5GG 

nt LpstorL1·~ tweede, eerste 

orde proces 

d.) ... 4 (volt) 
,_ 

recola .r kri teriunrwa.arde 

se üddeld over 

drie runs 

C'S .73 .09 

c .75 .16 

J)1 (20) 1 .01 .17 

D,> ( 20,1 )Cj) .86 .04 
,_ 

DJ ( ~0) 1.30 .18 

_[) 
/.:.. 

(20,50) .89 .15 
D- ("'' ~1) 

) 
.:. ... )' .. ,.,' .85 .03 

.3) .09.,. 

.92 .11 

1.54 .20 

ED :Jet KF • :...:24 (i:; o~)ti::n.a1 vol,:ens C:8P) -;.57 .03 
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t~bel ).4: ar:~ortincen recelaars 

CZ: Cert~inty ~quivalence 

C : C'l.,;tiouo 

D duaal: aan ~1et c:mtious ro;::relsi n:'!.r~l een :probirl:~Tiicnaa.l toevoseen 

type 

D1 (a) blo:::.ü "':'n~ü 

j)') (a, o) idem 

],.. ( ~, b) ide'TI 
) 

::8 4 ( '"' 1~) i do::: 

nict-:J.dctuterend: ______ .._ __ 

:nel; hOOl_"te a 

we.r;laten indien 

... 
V"'.riantie ( z

1
) <.. b 

som van de vu-ianties van 

de par~netor3ohattineen ( b 

... 
v ~X ia.ntie ( z1 ) ~ b 

1;1: no1~-lea.rninr~~~ reeelaflr gebaseerd on be[i.1schnttingen 

v~ de )arameterc 

BD: equivalent detQr·1inisti:>oh: re_~el1. IX ::::·ebaseerd o:p exacte waarden 

van de paraneters 

=ret barekenen V"Ln het ]ei teritun J (5.36) cebeurt met behulp van de 

metin-:-en ~ 

On,l ·.t ~: .. -4c + .!:.: en~: on E,c onr:-ecor.:·clecrd zijn verwachten rre dat dit 

<J 11 voor .'l.J.le re "·~l2ars :::;elijke verho.-:in- v::m de krl teriur.twaarde gee:f"t 

[ ] [ 

1 :):) 

~i: Jr = J + E ~ 
kc() 

(5.41) 



• 
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Uit t-:tbel 5.3 voL-t dat de ontw·orpen cautious ree-ela.llr beter is dan 

de c:~-recel1.·'.r• De eenvoudlee du.1.le re.::;ela'l.r~,die aan het o':l.utious regel

:}i naa.l een probin,::si:_;n.:ta.l toevoegen, ,~evan [,"'en verbetering ten opzichte 

v:.m de cautiou::: ree la-:1.1'. Het arvüo,)(; ce:::dmuloerd :proces en de metingen 

bev1.ttcn li'~nr~:w'lijnlij'c: niet ?.oveel on::e~:erheid d."'.t de kri teriumverlaging 

"en :;evoL:;-e VM de onze::.:erheid:::ver·ünderin'; do.Jr de gebruikte probing'-

si .n ~len opuec.:t te· ·en de kri tcriu.-nverhorin-'J ten ecvolge van de extra 

re .. elin;:;pannin ,~. Je c- en C3-rerela-'lr geven een duidelijke vooruitgang 

te :üen ten opzichte v1.n éle ~~1-recelaa.r. Deze vooruitgang is ook duide

li;jl: te zien door ;;ra.f'iek ).2(a) met r,rafielc 5.3(a) te vergelijken. 

Gr!l.fie~: :).3(1., t, c end) !3'eeft het vorloo:~ van de :1etin[S'en en het 

rc~~·olsi ;na.al voor de niet-adapterende regelaars al of niet met een 

lL1e~ür 101
• Ver:::elijldn-.,. V'ln gra.fiek 5.3(b) met j.3(d) la.q,t duidelijk 

het effekt v~m !10t ge brui:-: v>n een lineair KF in de~e si tu-:.tie zien • .Oij 

do =rL-rer~;elaa.r (deze hee.E't een :üeoht p.rocen'ilodel) wordt de ret::eling ver

slcc11tnrd door het :;etrui~-<: van het lineair KF (zie grafiek ).3{ a) en ( c)'.., 

en tevens t:lb-&1 5.4). Hieruit blijkt het belMg· van het aanpassen van 

.i1et linerür KF aan de schattintren V.'ll'l de parameters. 

Gr:l.±'iek j .4 ,::'eof't d · re::ml t~ten V'.tn de C ~-re.--;ela::u- bij twee keuzen 

V'l..'1 de elementen Q en ·{. Je tueede keu3e heeft minder V'lria.tie in x
1 

en 

u tot cevolc omd~t die V'~i~ties zwaarder gewocen worJen. De parameters 

a11 en b11 iiO.rJen hierlloor slechter cesohat • .:.Jij ~mb-optimaal ontwerp 

V!l.n de ror~elaa.r lijkt het versta.nclir: bij een eventuele keuze van de gewioh

ten1·•.tricen llier!'!lOe rekeninG te houden • 

.. 
' 



grafieken 5.1 grafieken 5.2 

Het effect van een CE-regelaar bij een stapstoring op het analoge proces. 
(gegevens: tabel Gl) 

stapstoring op het eerste eerste orde proces stapstoring op het tweede eerste orde proces 

s 

'h 
LL 

t vL 

f, 
[,;10 

grafiek 5.2(a) grafiek 5.3(a) 

Het verloop van de metingen (y 1,y2) en het regelsignaal (u) als funktie van de tijd. 

grafiek 5.2(b) grafiek 5.3(b) 

Het verloop van de schattingen van de elementen van de discrete systeemmatrix a11 , a
22

, á
21

) en de 
discrete versterkingsfaktor (6 11 ). 

~-

grafiek 5.2(c) grafiek 5.J(c) 
Het verloop van de coëfficiënten van de regelaar. 

1 -
z 

-- ._ __ -

1~11 

t 
' ... 
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,::,-r d'iel: j .31 ver·.,.elij~d·1..·· v;,n niet-'ll.h.ptercnde re,:ela.a.rs bij een 

ctapstorin ·:. op hnt tweede eernte orde procao 

~2r-~~----~----------~6 
3 ---7>t( ... i .. ) 

SI----

'lal (_ uolt) 

~2r-+---~--~----------~ 

l --iJb( ....... ) ' 

8Y'·~·e.k. .S::l (_dJ; 1:0- ,.e..ttela-ar 
mebk"F · 

( due.. (s opliwa aaL vol~"'s CEP) 

-z ,·e ba beL ~.t { .. "_I".", di :x G"") 
ç-rn e~ f:. ".u.( .s - • ~ ~~~ 



(4 -u .. 

Gt''l:f'iok ).•h invloed v·.l.l'l P.e ~e'frichtemntriccs voor het kuadratisoh 
kri teriu:n 011 nL--:,nalen en ~o:ntttneen 

5 

1 
u.. 

(~Ik) 

Lootk) 
11. 
J 

-2 

~.12. 
·~ 

1 .8 
A 
a.., 

·] 

b,. 

1 

(
14 oe) Q= e 11 R,='t 
() I I 

t 
u 

(11olh) 

0 

&on) 
~ 
1t. 
-2. 

vc..- L~GJ~ \laf'\ cie., ~e.bil'\~ (tz.) 
e.."" h.e..t v-e.~e.l\~~na.at li.A..) 
b ~ e,.e...,_ C.S. - r"'e~ e laar 

~. 

ilfl;._.._ .. ___ ....;;;.,G:..:.;...,, -

A 
au 

....;,Jf 

.o!..jCöi,O>~de 
-a..- .. 

- .82. 

.JS -
-....-.b 
....... aavd.el" 

.o8 -

)\ 

'ha. i 
"" 
r~ 

.3 

/'1 

b ... z 

f 
1\ 
(lll .I 

,(JS 

i~ 00) 
Q o I 1 (\•Y 

0 I I 

J.\,. ( 

....,;Jb 

:.~~ 
" o,., - .8Z. 

~~ 
- -18 -

:=~ 
--:"'"o8 

"erloor \JéiH'\ J.e. ~" él WleJe., seha.hb~~CN1> l. 
b ~ e.CN'\. c ~ - r-e ~e.. ta.a,. <I 

~e<:{e..oe~ s : ba'loel <O:t. . . 
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5. 7 H.ecul taten Vil!l moJelr:ar~eter.9da;pta.tie toee;euast op het hoogtem:ooes 

De ont;-rornen ada.pterenJe recelinc 1~1 toe~paat op het hydraulisch ge

deel te van het proefprocos. Ge ::;ovens over proces en receling- zijn ver

llleld in A})pendix :~. 

CrTfie~<: j .5 ceeft het verloop v::m de hoocte in l1et t·rTeede vat en 
I 

hot racelol naal ueor, indien de afna.J-:le uit het t1-1eede v~t vergroot 

·.r·;r-lt, bij eebruik van de re:>;ela.ars 

(a) c:rrecela.'ll' 

( b) C-ret-:elaiU" 

(a) ~TL-re:-:elaa.r 

(d) ED-re~;e lM.r ra1~t KF ( r~e baseerd o=' nieuw werkpunt) 

l''.J.. deze ·~" r;rr1fiek blij~t :iulcleli.ik het ver::::ohil tussen de situatie waarin 

wel en die waarin niet ceadapteerd wordt. 

Grafiek 5.6 ceeft het verloop van de parameteraohattin.;en bij een 

ver"Tote en ver",deinde a:fn.:we wa.:ll'bij een C.•~-rec;ela.ru- is t,"ebruikt. Hier-

uit bli.]kt het nié1·dinea.ire l:arakter van !let hoo~r-teprooes. 

tabel J .:;: cere:lli:aeerde '.<:ri teriumwaarden n:1 1 JO x ó.T 

voor het proefproces 

afn."lffie uit vat 2 CE c HL 

v11r.~:-root .44 .91 

verkleind .45 .30 

ED 

.19 

Uit tabel 5.5 bli.jkt de kri teriumverlaeine door de adaptatie. 

O:pcenerkt TJoct ·..rorden dat de verochillon tussen de c~:- en a-regelaar be

invloed wordon cloor l:e opce.c7even vari:mties v~m Je P'i.l'.'l.'lletersoha.ttingen 

en cl1.t ''vJorJeel '' v tn de C-re n:el:lar daardoor be!nvloed wordt. Ondanks 

l1et zoe:·::en (binnen aan klasse . van probin,:--signa.len) nn.T een coed p:robin8""' 

si.~·naa.l voor !let ee::i n lleorde ~'lroce::; c:·•vcn de cobruikte probineni:J:nalen 

ceen voordeel. :-)aa;r d.e si.·na.al/ruin-verhoudin.:: bij de analoce simulaties 

1,1.eer il!l.S dn ... '1 die bij lle ox)erirnen.ton Oil ~ct hoocteprooos mocht da.n ook 

:::;een voordeel v1.n toopw:;;in-; v·on die prooinc:::;i:;n3.len verwacht worden. 

Daaro:n zijn de:1e bij de cX}"Jeri 1enten ue:;gelaten. 

,Us een be l::t..'1"""2Î~~: re::ml ta!:\t v·,.n het eXl)e::.~i nentele werk moet gezien 

worden dat a;m~;etooc1,l is d .,_t met behulp van de a3.!lwezi,'je apparatuur 

(PJP-.~I) het mo~elijl:: is verbeterinc V'.ill reeelin,:::;en voor het hoo["teprooea 
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t':Ta.fiek J•JI ver-relijJ::int:: V'l!l vier re{.;el.'la.rs voor het boosteproces 

bij een verl;rote afna.'lle uit vat 2 
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~1.fick j.i: verloop V'3.I1 de aoha.ttin,·,m V"lll de parameters bij een 
I 

vcr-:rote en eon verl~leinde· afnrl.":le uit vat 2 van het 
• 

0 
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door :ni ldel v·m ada)t'ltie t:! ver::rij,":"Cn. :Je voor ada:pt"ltie benodigde 

extr::t inf'o.~."1l.tie over het proces 1rord t verkrep:en door 0ebruik te maken 

vm de in :wt :Jroce~ o:9tredende (stap)storin["en. Door een stapstoring 

in ::et hooct J:]rooeo vora.ndcrt het werkpunt zodat _!V"l.rameters V'lrl het ge

J.ine n-i:JecrJe :proces:ao,lel vcr:J.flcloren, ii'éVt.rdoor de a.clapt:1tie zinvol kan 

Om eon D'l'0~1dic-e st~tl:::-tinche o9Sis voor korü::lusies te verkljgen zal 

eon er oot ··. ·mtal herh ·tlln :;en noodzal<elij:< zi.jn. 'lier bij raat zowel de 

tr.'l.1.c;hoi l als de niet-repro1ucaerb.:~,·,.rheid v-:m i1et ~)races een behoorlijke 

rol ku-1ncn spelen. 

\ 
t:· ··-···~-.·-·----··~···'- - .. --.· 

:5.] Sa.;wnvattin.·-:-

In dit i1oofictu.'-<: is de toepasr;inc van modelparaneterad<'lpt'ltie op het 

hoo· toproce::: besproken. ~:et du!lle ::>robleem iG "l.éUl[;'epa.kt door eerst het 

'ont~·rorp"-nroblee:a en het sohatting~1)roblee"! apart te onderzoeken en 

da1.rna zi,;n enkele eenvoudige benäderingan beapiPoku. lJr-:.is &&ll4181fftll 

i1oe een PI-re-:.;elaar op basis van een proce3r"!odel on een kwadr:~tisoh 

~~iteriu~ met behul, vcm de o~timnliserin~stheorie kan worden ontworpen. 

:~iorbij is een metholle a.ancee-even om de cowiohten:natrioes in het kwadra

tisch ::ri toriurn zinvoller en eenvo:..1dl ~·er te kiezen. .~r is een ·!:KF be

o.:~ro::en om de to ;st1..t1.ds,r;rootheden en p·ll"n..rnetors te sch 1.tten. 

Als benaderin:;en zijn de CE-, eon cautioun en duale regelaars bestaande 

uit tle o,<tutiou:J recelo.-o.r 'let een probingsi::,naal cebruLd. 

i)e rc:.~olin(~; is ( :1et on::ele vereenvoud.i(;inC'On) c;e!-aplementeerd op de 

PJ?-.:.:,1 procenco:nputer on met succes op het proefproces toegepast. 

De ra,:ul t3ton Vi'\...'1 de toegepaste re.;elin~7 zijn van veel f'al{toren 

a:f'n "lil :olijk (onder andere v·m d~ becinsch".tti 1,:_-:'en, de oova:riantiematrioea, 

de niL·na·ü/ruio-verhoudin ·, het wer;:elijke proces, de vor:!l en grootte 

V'ln rlet probin ·•si,·~na:J.l en de c·euio:1tennatricea) • 

Aan enkele fal<.:toren is in het exneri:ncntele <fer~: aandacht beateed. De 

ir1vloed v:m de?.e :-1~<.:tor"m k'ln veel punten van verder onderzoek opleTer,n. 
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Hoofdstuk G 

:\i'<'3 L LT~, rr G 

:Iet regelen V"tn :yroccsnen OTJ b·1.sis van onzek,!re modellen en metingen is 

;-:-e~::onpliceer.l d.oordat :het te bepalen re gelei -~"HJJÜ in het aleerneen a:f

han~~elijl: i.~ v1.n de mor:1entane onzekerhei:i en invloed heeft op de toe-

i:o:n~: ti,-e onzol:erheid • 

. nachts ir: sneoia.le r::ev:tllon kan het problec::1 caseheiden worden in een 

14e.n'\1f1oat1e/:f1lteP-probleem en een eenTou4i~r ontwer~probleell• 

.~e::cntcc:~l1ische moeili;j;<:heden m-:U:en VA-ak het bepalen V1.Jl optimale duale 

rer:eL3i 'JU.!. en on 10(~~eli~::. In dit ver:üae zijn verschillende banderings

::tet· codon besc:1reven or1 sub-on ti :1ale oplos:3inf,'en te bepalen. 3ij de in

delin_r· hiorv:ill spelen de uit. ·an:;s:yurtten over de invloed van de onzeker

heid een bel:J.."lc-:Ti;j}:e rol. Zo wordt or bi; het ont1;erp van de "certa.inty

er·ui wtlence rer~ela-'lr" V'm ui t,.-eea'lll d 'l.t de onzekerheid c;een rol speelt 

':Jij ".Je·;·üL~1.~· vn.n het re:':elsir;naa.l. ~Iet ter beschi:c.ldne staan van de 

::w:acntane onzekerheid '7eeft de noeeli,j::heid. een ''cautious regelaru-'' te 

on'!;>;orpon, t~~riüjl het invoeren van een ''probin~~~;icna;ll'' de onzekerheid 

in de tool:o::~r:t op een l.'lt:er niveau l<:'l!l bren·~:en. 

Je keuze vrm het type recelaar zal mede bepaald worden door een a.fwesf.ng 

van het te vr)rwacl1ten voordeel enerzi;jcla en de benodi;:de prooeskennis 

en i:.L'lementJ.tie-ener ·ie ander:;i jdc. 

:-ret bepï.lcn v1.n een voordeli:':' probing~ir:na·1.l ( '.li tcra.s.rd voor een onbekend 

proces) ia c;een eonvouui:e zaak en hierbij ~-::a.n het zinvol zijn onder

ncl1Cil te ~Hll:en tussen 1J'U'amoters en toestandc~;rootheden. 

:..i t cl a recul tntcn blij ::t d :t het identL'icoren v1.n het proces bel~€"' 

rij':er kan :üjn voor de toc::Jt'l.nclsa·c:lattin,,· dan voor de te berekenen 
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A P P E N D I X A: 

AFLEIDINGEN BIJ HOOFDSTUK 3 

In Paragraaf 3.3 zijn voorwaarden genoemd waaronder het duale regelsig-. 

naal geen ~aution bevat. We willen dit hier m.b.v. dynamisch programme

ren verduidelijken. 

Ten gevolge van de niet-lineaire meetvergelijking zal het regel

signaal op tijdstipkinvloed hebben op de onzekerheid op tijdstip k+l. 

het regelsignaal bevat probing. U.b.v. dynamisch prograblleren bepalen we 

het optimale regelsignaal voor k=n-1. De minimale waarde van het kriterium 

wordt dan gegeven door: 

V n-1 = min 

min 
• ~-1 E[~:1 Q + u T 1 R u 1 + x T s x I y n~ 1 un- i1 

~-1 -n- -n- ~ -n - - J . (A.l) 

Met behulp van de systeemvergelijking en met 

T T 
~ Q ~ .. spoor (Q ~~) 

is hiervoor·te schrijven 

min 
Vn-1 = ~- 1 E [spoor {(AT SA+ Q) !n- 1 ~Tn- 1 + 

+ (R + BT SB) u uT + Sv 1vT l T T 
--n- 1 --n-1 -n- -n- + A SB x I u l + -n- -n-

+ BT SA u l T ATS T + BTS u 
1 

vT + 
-n- 3n-1 + ;-1 ~-1 -n- -n-1 

+SA V 
1 

xT +SB v 
1 

uT }iYn- 1 Un-2] 
-n- -n-1 -n- -n-1 - -

We mogen verwachtingswaarde en spoor omwisselen. Gebruik makend van de 

statistische eigenschappen en met behulp van vergelijking (A.2) kunnen 

we voor Vn_ 1 schrijven: 

(A. 2) 

{A.3) 



min V = n-1 u --n-1 

.... T 
+ x 1 --n-

{${ T 
--n-1 

- A2 -

T T . T 
A SB u + u B SA x 

1 
+ 

--n-1 --n-1 -n-

+ spoor { (ATSA + Q) l: . + SV}} 
.!n-1 

(A.4) 

Omdat de covariantiematrix van de ve·rwachtingswaarden t en die van de pro

cesruis V onafhankelijk van het regelsignaal ~- 1 zijn ~~~t het minimum van 

het kriterium bereikt voor 

[ T J -1 ~- 1 = - R + B SB 

met als kriteriumwaarde 

BTSA x 
-n-1 

V n-1 
. T 

= ~- 1 Pn_ 1 ~- 1 +spoor {(A SA+ Q) Lx + SV} 
-n-1 

hierbij is 

en Pn_ 1 is onafhankelijk van het regelsignaal. 

Voor het bepalen van u 2 moeten we J 2 minimaliseren. Dit leidt tot -n- n-

V . 
n-2 

min 

= ~-2 E [~-1 pn-1 .!n-2 + ~-2~-2 + ~-2 R ~-2 

+spoor {(ATSA + Q) L + SV)J 
~-1 ~ 

(A.S} .. 

(A.6) 

.(A. 7) 

(A.S) 

De eerste drie termen van het kriterium zijn van dezelfde vorm als het 

kriterium van vergelijking (A.1). Bij het regelen van de verwachtingswaarden 

van de toestandsgrootheden naar een gewenst niveau geeft het kriterium geen 

aanleiding tot een cautious regelsignaal. het regelsignaal ~-l heeft in-

vloed op L en daarom moet bij het bepalen van u 2 deze term worden 
~-1 --n-

meegenomen. het optimale duale regelsignaal zal daarom moeilijk te bepalen 

zijn. 
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In Paragraaf 3.4 zijn de voldoende voorwaarden genoemd voor het neutraal 

zijn van een stochastisch regelprobleem. Hier willen we de neutraliteit 

bewijzen voor de genoemde voorwaarden. 

Omdat de vergelijkingen lineair zijn, de ruis nonnaal verdeeld is 

en het regelsignaal bekend is, zijn de verwachtingswaarden van de toe

standsgrootheden ook normaal verdeeld. Voor normaal verdeelde signalen wordt 

de onzekerheid bepaald door de covariantiematrix. We moeten dus bewijzan·dat 

de covariantiematrix van de verwachtingswaarden onafhankelijk van bet re

gelsignaal is. 

Voor het bewijs ~rdt een methode van Wonhai:l (1968) gebruikt, 

waarbij zowel de toestandsgrootheden als de metingen worden gesplitst in 

een deterministisch en een stochastisoh gedeelte. 

Voor de toestandsgrootheid schrijven we 

x = -k 

waarbij 

met x • i 
~ -o 

~ het geregelde deterministische gedeelte, en 

'V 
~ het autonome stochastische gedeelte is. 

Voor deze twee gedeelten gelden de volgende vergelijkingen: 

_!k = A ~- 1 + b (~) met ~ = 0 

'V 'V 

~=A ~-1 + ~-1 
'V 

met~ 
.... ... x 
~ 

Voor de meting passen we dezelfde splitsing toe 

hiervoor gelden 

-
~ = c~ 

De covariantiematrix van de verwachtingawaarden is te schrijven als 

(4.9) 

(A. JO) 

(A. 11) 

(A._U) 

ïi. 
(Xif 14) 

• 
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-
"' E - x + 

"1\ 

Om k- 1 b k d . . k 11 d' b d d dat ~ e en 1s, lS oo ~ vo e 1g eken , us 

• x 
-k 

Omdat Yk en Uk- 1 bekend zijn is ook ~k bekend. Uit de meetvergelijking 

volgt dat ~k met de verdelingsfunkties voor de storingen voldoende sta

tistische informatie over ~ heeft. Bovendien zit het regelsignaal niet 

meer in de systeemvergelijking voor ~k· Dus 

Met behulp van (A. 16) en .(A. 17) wordt de covariantiematrix gelijk aan 

Deze 1s dus onafhankelijk van het regelsignaal. 

Voor lineaire systemen met normaal verdeelde signalen kunnen m.b.v. het 

lineaire Kalman filter (KF) de verwachtingswaarden .!wc én de covarit •. i.1.~ 

matrix ~k van de geschatte toestandsgrootheden worden bepaald. Uit de 

vergelijkingen voor het KF is. direkt in te zien dat de covariantiematrix 

onafhankelijk van het regelsignaal is. 

De vergelijkingen voor de ve~wachtingswaarden en de covariantie

matrix zijn 

(A .. lS) 

(A.ló) 

(A. 17) 

(A.l8) 
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.. ~ [E I yk uk-IJ 
~ ~ - , -

.. 

Hierbij is 

~k de covariantiematrix van de geschatte toestandsgrootheden 

V de covariantiematrix van de procesruis 

W de covariantiematrix van de meetruis 

een gewichtenmatrix 

Voor de gewichtenmatrix geldt: 

Met behulp van voorafgaande vergelijkingen ziet men snel in dat de 

covariantiematrix van de verwachtingswaarden van toestandsgrootheden on

afhankelijk van het regelsignaal is. De covariantiematrix is alleen af

hankelijk van V, W, ~ 0 , A en C. Omdat deze bekend zijn is het mogelijk 

de covariantiematrix ~k voor elk tijdstip vooraf uit te rekenen. 

De neutraliteit van lineaire systemen met normale onafhankelijke 

verdelingen is hiermee duidelijk aangetoond. 

In Paragraaf 3.4 zijn de voldoende voorwaarden voor het CEP genoemd. 

We willen hier het CEP bewijzen voor de gestelde voorwaarden. Dynamisch 

programmeren wordt gebruikt om het optimale regelsignaal te bepalen. 

Uit de voorwaarden volgt dat het probleem neutraal is. 

We mogen er dus van uit gaan dat met behulp van het lineaire Kalman 

(A.l9) 

(A. 20) 

(A:. 21) 

filter de verwachtingswaardert ~ en de covariantiematrix L van de 

verwachtingawaarden op elk tijdstip kunnen worden bepaald ~ie Appendix A3). 

hierbij is ~ onafhankelijk van de voorafgaande regelsignalen. 
!k 

Indien we met behulp van dynamisch programmeren het optimale tegel-

signaal voor k•n-1 bepalen hebben we in Appendix Al gezien dat dit t~idt tot dé 
volgende vergelijkingen. 

i 

' ,, 
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AT T 
Vn_ 1 == ~- 1 Pn_ 1 ~n- 1 + spoor{(A SA+ Q)L:~- 1 + SV} (A.23) 

(A.24) 

Pn_
1 

is onafhankelijk van de regelsignalen. Omdat ook L: en V onafbanketijk 
~- 1 ' .. . 1.\f' 

'J' is de in V 1 van u 2 afhankeliJ'ke van ~-2 z1 n, n- -u- term van dezelfdé ' 

vorm als de in V van u 
1 

afhankelijke term n -n-

T V =X P x met P sS n--ll n-n n 

Het bepalen van de reeks van optimale regelsignalen leidt dan tot de 

volgende recurrente betrekkingen. 

pk-1 

~-1 

ATP A + Q - ATP B [R + = k k 

.. - [R + BT pk B ]-1 BT p 
k 

n 
p k-1 .!k-1 + L: 

j=k 

T B J-1 BTP A B,Pk k 

A ~-1 

Bekijken we het equivalente deterministische systeem dan krijgen we 

dezelfde recurrente betrekkingen (Riccativergelijking) voor Pk_ 1 
en ~- 1 • Alleen moet voor ,!k_ 1 de juiste waarde ~- 1 worden ingevuld. 

hiermee is het bewijs voltooid. 

(A.25) 

(A.16) 

(A.27) 

(A. 28) . 
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A P P E N D I X B: 

ADAPTERENDE REGELAARS VOOR EEI 'DISCREET EERSTE ORDE PROCES MET ONBEKENDE 

~sft~SFAKTOR 

In dit appendix worden enkele adapterende regelaars bepaald voor een 

discreet eerste orde proces .met onbekende versterkingsfaktor. In Appeadix 

B2 wordt een methode om de versterkingstaktor te schatten bepaald~ Het 

regelsignaal heeft invloed op de onzekerheid van de schattingen, dus hèt 

probleem is duaal. 

In Appendix 'B3 wordt ingegaan op het bepalen van de optimale duale rège

laar. het zal blijken dat dit niet lukt. In de volgende delen worden de 

non-duale regelaars, de Cautious- en de Certainty Equivalence regelaar 

bepaald, 

In Appendix B6 wordt een numerieke benadering van de optimale -duale re

gelaar besproken. 

We bekijken een lineair discreet eerste orde systeem 

met exacte metingen. Van dit systeem is de systeemscalar a exact bekend 

maar van de versterkingstaktor b is een normaal verdeelde beginschatting 

& met variantie cr 
2 

bekend. De storing 'ti.k is normaal verdeeld met 
0 0 

gemiddelde nul en variantie cr; • Gevraagd wordt de begintoestand x
0 

weg 

te regelen zodanig dat het volgende kwadratische kriterium geminimali

seerd wordt. 

J 
m 

2"1. 2' 2) 
(~ '+ ~ ') + xn met n -+ oo 

In het volgende deel wordt een schattingsmetbode bepaald om meer 

informatie over de versterkingafaktor te krijgen. 

(B.2) 

" ' 
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In dit deel wil ik de formules afleiden voor de minimum-variantie 

schattingen voor de versterkingsfaktor b. Uitgaan van de 'maximum

likehood' schatting leidt tot dezelfde resultaten. De minimum-variantie 

schatting van b is dus gelijk aan de verwachtingswaarde van b. 

Bij het bepalen van een nieuwe schatting wordt er vanuit gegaan dat 

er een schatting Sk met variantie G~ basehikbaar is. Omdat ~ bekend ia 

en ~+l exact gemeten wordt, komt er nieuwe informatie over b beschikbaar. 

namelijk 

6 .. ~+1 - a~ 
m,k+l ~ 

met variantie 

2 
0 m, k+l 

We eisen dat de nieuwe schatting een lineaire combinatie van Sk en 

sm,k+l is. 

Omdat Sk en vk normaal verdeeld zijn zal de nieuwe schatting, vanwege 

de lineaire combinatie ook normaal verdeeld zijn. We willen nu bovendien 

dat de variantie van de nieuwe schatting minimaal is. Zodoende volgt 

2 
0 

V 

--z 2 
"'k ov 

g .. 
2 = "2 ~ 2 

0 
2 

0 +~ ok V V 
-+ ok 
~ 

De nieuwe schatting wordt dan 

(B.3) 

(B.4) 

~4-s> · 
-~-

(B.1) 
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met variantie 

Een afleiding voor de "maximum-lik.ehood" schatting wordt gegeven door 

Eykhoff (1974, blz. 406-408). 

De resultaten zijn hetzelfde. Er .mag ge~teld worden dat de mini~ 

variantie schattingen gelijk i• aan de "maximum-likehood"- schatting • 
. ' ( /!o .. '· 

In dit deel willen we proberen de optimale duale regelaar voor het eante 

orde proces te bepalen. Voor meer informatie over b wordt de schattina•-· 

methode uit het vorige deel gebruikt. Voor het bepalen van het optimale 

regelsignaal wordt gebruik gemaakt van dynamisch programmeren. 

min min [ 2 2 2] 
V = u J = u E x + u + xn n-1 n-1 n-1 n-1 n-1 n-1 

Met behulp van de systeemvergelijking (B.1) en met behulp van de statis

tische eigenschappen volgt 

~ (J2 } 
+ 2 aon-1 xn-1 un-I + v 

Het minimum wordt bereikt voor 

-a 6 n-1 u = K n-1 2 2 n-1 
+ 0n-l + (J 

n-1 

De kriteriumwaarde is dan 

2 
a2 s2 

V (l+a2) n-1 = x -n-1 n-1 + s2 + 02 
n-1 n-1 

(B.S) 

(B .. f) 

(B.IO) 

(1\.ll) 

(B.J2) 

(B. ll) 
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Voor het bepalen van un_ 2 gaan we een stap verder 

Het behulp van de vergelijkingen (B.1), (B.7) en (B.S) is Vn-l 

te schrijven als een funktie van x u S en a 2 • 

Zodoende krijgt men ook voor 

S 2 en o 2 
2

• Dit is echter n- n-
is vrijwel zeker onmogelijk 

n-2~ n-2' n-2 n-2 
Vn-Z een uitdrukking in xn_2, un-Z' 

een zesde orde polynoom in un_2• Het 

om un_2 analytisch te bepalen. 

het is dus onmogelijk voor dit eerste orde proces met onbekende 

versterkingsfaktor de optimale duale regelaar te bepalen. In het vol

gende gedeelte worden de non-duale adapterende regelaars bepaald. 

Daarna wordt een methode voor numerieke benadering van de optimale 

duale regelaar gegeven. 

(B. 14) 

Bij de cautious regelaar wordt verondersteld dat informatie over het proces~ 

model bestaande uit Sk en o 2 niet meer veranderd. M.b.v. dynamisch pro-
k· 

grammeren wordt dan de regelaar bepaald. De eerste stap gaat analoog 

aan die bij de optimale duale regelaar. Het optimale regelsignaal is dan 

u = -n-1 

De kriteriumwaarde is dan 

met 

V = a x2 + a 2 n-1 n-1 n-1 v 

a = 1 + a 2 
n-1 

t"2 2 
ok a 

+ sz +at 
k k 

Omdat we veronderstellen dat Sk en a~ hetzelfde blijven is an-I 

onafhankelijk van un_ 2• un-Z bepalen we op deaelfde manier. 

(B.IS) 

}.~.16) 
;·<$( 

(B.l7) 
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min 
V • u n-2 n-2 

~bru4kmakend van de systeemvergelijking en de statistische eisen

schappen wordt het minimum bereikt voor 

2··· 2 
I + an-1 Sk + an-1 °k 

De waarde van het kriterium is dan: 

met 

2 62, 2 
2 a k an-1 

a 2 • 1 + a a 1 + ----------2w---------~2r-n- n- S · 1 + an~1 k + an-1 °k 

We krijgen een recurrente vergelijking.voor a, die afhankelijk van 
2• 

Sk en ok is. Van deze recurrente vergelijking moeten wè de stationaire 

oplossing bepalen. Deze is: 

Bet cautious regelsignaal is gelijk aan 

Indien een nieuwe schatting van b beschikbaar komt moet de cautious 

regelaar weer berekend worden. 

2 
Bij de CE-regelaar wordt geen rekening met ok gehouden. De CE-regelaar 

kan worden bepaald door in de vergelijkingen voor de cautious regelaar 
2 

ok gelijk aan nul te stellen. Dit resulteert in 

(1.18) 

(~_.19) 

.. (1. ZO) 

(B.21)' 

(8.22) 

(B.23), 
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·(B.24) 

De recurrente vergelijking voor p is 

2 = 1 + a p 
1 

+ n-

De stationaire oplossing hiervan is 

p = 

Vergelijking (B.25) is de scalaire discrete Riccativergelijking voor 

het equivalente deterministische regelprobleem waarin de schatting ok 
voor de juiste waarde van b is ingevuld. 

B6 ~~~!i~~~-~~n!g~!ins_Y!n_9~_QESi~!~-g~!1~-~~s~!!!~ 

In Appendix B3 hebben we ge:.ien cia,~ het optillala c..l•:reaelá~ ::·.l,: · 

niet te bepalen is. In dit deel wordt een methode gegeven voor nume-

rieke benadering van de optimale duale regelaar. Het regelsig~aal uk+l 

is gemakkelijk te bepalen indien Jk+ 1 een kwadratisch polynoom in ~+I 

is. Voor Jk willen we dan ook een kwadratisch polynoom in ut hebben. 

Met behulp van de systeemvergelijking (B.1) en de vergelijking voor de 

schatting (B. 7) en de variantie (B. 8) kunnen we Vk+ 1 uitrekenen voor 

een groot aantal punten (~, ~. Sk en cr~ ) •. Het behulp van de kleinste 

kwadraten methode passen we de coefficienten van het polynoom aan de nieuwe 

kriteriumwaarden aan. 

We hebben gekozen voor het volgende polynoom 

~+1 
T 2 

+ ~+1 ~+1) ~+1 

Hierbij zijn 

tien-dimensionale coëfficiëntenvektoren 

(1.25) 

(1.26) 

(B. 28 
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het polynoom bevat dertig coëfficiënten. Deze vorm is gekozen omdat 

het regelsignaal gemakkelijk te bepalen is, namelijk 

T 
~+1. ~+1 

uk+l = - T 2 . ~+1.~+1 

het kriterium wordt dan 

min T 
vk+l • ~+ 1 Jk+1 • f-4+1 ~+1 -

( T 2 
~+1.te~+l) 

Voor de volgende stap geldt 

Voor de verwachtingswaarde van Vk+l veronderstellen we 

(~+1 • E [~+~2 
4.C 3;+ 1• E [~+J 

Met behulp van de systeemvergelijking (B.l) en de vergelijking van de 

schattingen (B.7) en de variantie (B.8) en de statistische eigenschapp•n 

kWtnen we E { !!!Ik+ 1j als volgt in uk, ~, Sk en sk uitschrijven. 

E [te~+ I 11 IJ = E[t]= 

E [te~+ I 12 1] = E[ ~+IJ • a~+ sk ~ 

E [te~+ I 131] E [ ~+1] 2 
~· + (S2 + sk) ~ + 2 aSk~~+o~ "" = a k 

E ~e~+l 141] = E [ Sk+IJ • sk 

E [te~+ 1 I si] =EI S~+ 1 ] = 
2 '{ sk 

sk + 
02 +~ V sk 

(B.29) 

(B.30) 

(B. 31) 

(8.32; 

(8.3: 
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Door oplossing van dit stelsel vergelijkingen kan men de coëfficië.en 

C 1, C 2 en C 3 bepalen. Voor cle kriteriumwaarde Jk .moeten de coëffi.eiët)ten 
2 2 . 

voor~, C 1131 en voor ~C 3111 nog met 1 ophogen. We heb,en dan een b•-

nadering voor J;k die kwadratisch in ~ is. Deze kan gemakkelijk worden be

paald en de procedure kan herhaald worden. 

Voor ons probleem kunnen we beginnen met 

V 
n 

2 = x 
n 

Dus alle coëfficiënten nul behalve 

C1!3l=1 

(B.37) 

(B.38) 

We kunnen ook beginnen met de nog analytisch te berekenen V 1 (zie vern-
gelijking (B. 13)~ Dan zijn alle coëfficiënten nul behalve 

c 11 I 2 c 1 131 
2 .. a 

V ' 
• 1+a 

c 2 Is I = 2a 

c 3 !1 I .. 1 ; c 3 lsl = 1 ; (! 3 161 = 
(B.36) 

Met deze methode kan het optimale duale regelsignaal numeriek benaderd 

worden. 
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Appendix Ca 

. NUMH'JUBKE R:~3ULTAT-.:::N Vl>!T IE'f COMPUTERPROGRAMMA DUAL 

In Appendix B6 is een numerieke benadering voor het optimale duale regel

signaal voor het eerste orde proces (B.1) met onbekende versterkinga

faktor gegeven. Voor het berekenen van de colfficilnten van het regel

signaal en van de kriteriumwaarde uit vergelijkingen {B.36) is het 

algolprogramma "Dual'' voor de P9200 geschreven. De listing van dit pro

gramma. staat in .t\i>pendix E1. Hierna wordt het programma Dua.l kort be

schreven en worden de resultaten gegeven. 

Vergelijkingen (B.36) kunnen als volgt kort worden geschreven 

(Q.1) 

De matrix A wordt berekend met behulp van de prooe'dure Klkwmatrix. 

Deze matrix behoeft voor een gelijkblijvende verzameling punten 
2 uj , xj , ~j , 6j slechts ''nmaal berekend te worden. Bij deze be-

rekening is van de symmetrieeigenschappen van de matrix A gebruik gemaakt. 

De vektor b wordt berekend met behulp van de procedure Klkwvektar. 

Hiervoor wordt telkens de kriteriumwaa.rde met behulp van de colfficilnten 

uit de vorige stap in een bepaald pun~ berekend. Hiermee wordt de bij

drage van dat punt aan de vaktor ~ bepaald. De vaktor ~ moet voor iedere 

stap worden bepaald. 

Met behulp van de standaardprocedures Croutdecomposition en Crout

solution kQ~nen de colfficiänten nu worden berekend volgens 

,•' 

{c.2) 

Berekende coäfficilnten staan in tabel C1, C2 en C3. Er dient opge

merkt te worden dat de stappen achterwaarts in de tijd zijn. De gebruikte 

puntenseries zijn 
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- • 
serie 1a uj • { -2.3 ' -,69 , .34 '1.79} 

xj • { -1 e47 ' .23 ' 1.63 
' 3.45} 

~j -{ ·5 ' 1.6 ' 2.5 ' 3.3 } 
G2 

j ·{ .3 ' 1 ' 2 ' 4 } 

serie 2a u. =- { -.76 ' -.47 ' -.11 t .27} 
J 

xj ,. { 1.1 ' • 71 ' • 21 , -.35} 

'ej • { 1.2 ' .8 ' .5 ' .3 } 

(j~ 
J 

. { .25 ' .16 ' .05 ' .09} 

Uit tabel C1 blijkt dat de berekende co8ffioilnten na vier stappen 

"redelijk'' stationair zijn, maar na acht stappen divergeren. ·De colf:ti

oiänten zijn tevens afhankelijk vsn de gekozen waarden voor 

I uj , x. , 'e. , G~ J (vergelijk tabel C1 met C2) en van de hoeveelheid 
l J J 2 J 

procesruis, u (vergelijk tabel C2 met C3). 
V 

De benodigde rekentijd voor het programma Dual op de P9200 is 

matrix A berekenen 17 minuten 

coöffioilnten voor 'én stap berekenen 4 minuten 

De benodigde geheugenruimte is ongeveer 1000 geheugenplaatsen. Deze 

gegevens zijn voor een eerste orde proces en de resultaten hebben een 

beperkte nauwkeurigheid. 

....... :{\; 
, .. ~ 

,.,.~! 
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tabel C1a colfficilnten serie 1 ' a • .9 u2 • ·09 V 

C1 I 11 I 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
stap 

1 ;09 .o 1 .81 .o .o .o .o .o .o .o 
2 1.30 • )1 2.12 -1.12 .13 .16 -.03 -.33 .oe .02 
3 2.48 •')3 2. 31 -2.31 .40 .44 -.04 -.62 .11 .01 
4 4.03 1 .33 2.38 -3.92 .69 .75 -.06 -.81 .16 .01 
) 5.52 1.66 2.43 -5.50 .98 1.08 -.06 -.97 .17 .01 
lJ 7.11 1.)2 2.45 -7.23 1.32 1.43 -.01 -1.09' .20 .01 
7 8.)9 2.14 2.48 -8.90 1.70 1 • .31 -.07 -1.25 .20 .01 
d 9.40 2.30 2.67 -10.42 2.39 2.32 -.06 -1.82 .16 .04 
) -1 .ao 3.23 3.50 2.53 -.98 5.42 -.53 -2.13 - • .}8 -.44 

10 73.63 -5.13 .85-175.56 56.93 75.24 -4.54 -3.07 -10.86 3.2o 

C2 I il . . 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 .o .o .o .o .o .o .o 1.80 ... o ... o 
2 -.04 .44 .o .20 -.06 -.09 .01 1.82 - .. o6 .02 
j .o6 • 31 .o .52 -.34 -.43 .02 2.27 -.01 .04 
4 .o6 .43 .o .58 -.37 -.55" .03 2.23 -.08 .o6 
5 .oB .38 .o .89 -.52 -.73 .03 2.35 ... os .o6 
' .1 0 .42 .o .92 -.50 ·-.77 .03 2.28 -.08 , .oa. u 
7 -.05 .43 -.02 1 .13 -.50 -.84 .03 2.18 -.08 .09 
6 -1.)0 -45 .36 1.42 .16 -.65 .o6 1.04 -.16 .18 
9 -192.61 32.60 12.86 227.13 -60.33 40.16 -7.86 -2.27 -10.70 -5.17 

10 I 77.84 -1.C5 -.51 -2.44 -6.43 -12.71 2.08 -7.16 2.54 -2.04 

C3 I il . . 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 1.00 .o .o .o 1.00 1.00 .o .o .o .o 
2 1 .19 .o .o .26 .97 1 .14 -.01 .o .o -.03 
3 1.24 .o .o .14 1 .23 1.43 -.01 .o .o -.04 
4 1.30 .o .o .17 1 • 21 1 .41 -.01 .o .o -.04· 
5 1.34 .o -.01 .11 1. 29 1.49 -.01 .01 .o -.04 
6 1.42 .o -.02 .os 1.27 1.48 -.01 .04 .o -.04 
7 1 .61 .o -.07 -.02 1. 24 1.49 -.01 .13 .02 -.05 
8 3.u7 .04 -.43 -.50 .78 1.37 -.04 .91 .11 -.11 
9 -34.25 14.58 5.78 99.60 -23.24 21 .15 -3.46 -3.11 -4.79 -2.53 

1J 11 .17 -2.05 -.6d 11 .131 -8.31 -12.39 .53 -.39 2.87 -.21 
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tabel 021 colfficilnten serie 2 , a ... 9 (/2 .. 
V .09 

C1 I i I I 
i& 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 .09 .o 1 .81 .o .o .o .o .o .o .o 
2 .30 .17 2.27 -.09 .02 -.01 -.03 -.26 .07 .05 

3 .60 .36 2.51 -.33 .12 .o6 -.16 -.57 .27 .09 

4 .95 .53 2.62 -.67 .29 • 21 -.38 -.82 .55 .08 

5 1.32 .65 2.67 -.10 .48 .42 -.62 -1.01 .85 .12 

C2 I 1 I I 
i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 .o .o .o .o .o .o .o 1.80 .o .o 
2 -.12 .36 .o .39 -.26 -.04 .os 2.14 -.32 .02 

3 -.os .40 .o .45 -.46 -.37 .oe 2.50 -.28 ' 22 .t 

4 -.07 .47 .o .55 -. :'J1 -.64 .os 2.58 -.33 .4& 

5 -.06 .47 .o .61 -.74 -.82 -.01 2.97 -.30 .66 

C3 I i I I 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 1.00 .o .o .o 1.00 1.00 .o .o .o .o 
2 .92 .o .o .52 .95 1.72 -.23 .o .o -.45 

3 .92 .o -.02 .57 1 .1 2 2.04 -.43 .02 .1'4 -.52 

4 .93 -.02 -.03 .64 1 .11 2.23 . -.35 .07 .03 -.55 

5 .93 -.04 -.06 .66 1 .11 2.34 -.13 .15 -.16 -.45 
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tabel C3t oo!ffioi!nten serie 2 , a • .9 6"2 • 
V 

.01 

C1 I 1~ I 

ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 .01 .o 1 .81 .o .o .o .o .o .o .o 
2 .o8 .17 2.27 -.09 .02 -.01 -.03 -.26 .07 .05 

3 .20 .36 2.50 -.34 .13 .o6 -.16 -.57 .24 .07 

4 .35 .53 2.61 -.68 .29 .22 -.31 -.82 .44 .04 

C2 I il I 

ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stap 

1 .o .o .o .o .o .o .o 1.80 .o .ö 

2 -.12 .36 .o .39 -.26 -.04 .o8 2.14 -.32 .02 

3 -.os .42 .o .45 -.45 -.33 .11 2.49 -.47 .18 

4 -.06 .48 .o .53 -.60 -.62 .12 2.56 -.58 .37 

C3 I il I 

ia 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

stap 

1 1.00 .o .o .o 1.00 1.00 .o .o .o .o 
2 .92 .o .o .52 .95 1.72 -.23 .o .o -.45 

3 .93 .01 -.03 .56 1.12 2.02 -.28 .02 .03 -.6.0 

4 .95 .o -.07 .60 1 .12 :? .18 -.29 .11 -.11 -.6~?.~ 
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Appendix Ds 

RESULTATEN V.-lli SIMULATIES VAN DE -~APT!mEND~ REGELAARS UIT AfPENniX !· 

In dit appendix staan nog enkele re sultaten van gesimuleerde adapterertde . · 

racelaars voor het eerste orde proces (B.1) met onbekende versterkin~ 

faktor. In Hoofdstuk 4 zijn enkele resultaten in de vorm van grafieken 

gegeven. In de, in dit appendix, gepresenteerde tabellen staan he' ge

middelde (J.) en de spreiding (SJ) yan de kriteriumwaarde na twintig 

discretisatietijden. Deze zijn bepaald over tien ruisensembles. 

De volgende regelaars zijn vergeleken 

-adapterende : 

-niet-adapterende: 

CE: Certainty equivalence regelaar 

Cs Cautious regelaar 

BD: Numeriek benaderde duale regelaar 

EDa Equivalente deterministische regelaar 

NL-CE: Non learning CE-regelaar 

KL-C I Non learning c-regelaar 

De resultaten staan in de tabellen D1, D2 en D3. De simulaties zijn 

uitgevoerd met behulp van het algolprogramma "Sim'' voor de P9200. De 

listine van dit programma staan in Appendix S2. 

tabel D1s Vercelijking CE, c, BD, ED en Nl-CE 

voor a = .9 t = .5 y2 - .16 u2 
a .09 x = 4 

0 0 V 0 

b "' .1 b • .9 

re._:;ela.ar 'J20 ... J20 s.r ~.T 

CE 79.04 10.9 28.29 1.3 

c 73.35 9.8 28.25 1.5 
BD 78.21 7.6 28.30 1.3 

..::D 76.45 8.3 28•17 1 • 3 

~~L-C3 80.09 8.2 28.36 1 .3 
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tabel D2t 2 Invloed van de beginonzekerheid ( q
0

) op de 

a-regelaar voor a • .9 ~ • .5 û
2 • .09 x

0 
• 4 . o V 

G2 • .2 ~= .16 <ï2 - .1 
0 0 0 -

J20 -J20 SJ SJ J20 SJ 
~ 

b = .1 33.67 28.9 83.16 ' 28.1 81.79 25.6 . 
b = .9 27.70 1.87 27.66 1.98 27.64 2.06 

tabel D3: Vergelijking van de adapterende regelaars c, CE 

met niet-adapterende regelaars voor 

a "" .9 x<t • 4 

situa:t;ie c }JL-C CE NL-CE ED 
2 2 - J2!J - .... 

Go .... tJ b uv J20 J20 J20 J20 0 

.01 -, .2 .09 60.30 60.34 60.33 60.39 (:IJ. 21 ne.) 

.4 .01 38.75 38.76 38.76 38.76 38;73 

.16 I' .2 .09 58.84 58.72 58.93 59.03 58.73 .o 

.01 55.22 5:5.22 55.30 55.42 55.21 

.09 26.14 26.13 26.42 26.26 26.12 . 

.01 24.01 24.01 24.24 24.Z7 24.01 

1 .5 1.5 .09 23.91 24.49 "23.97 24e37 22.18 

.01 22.05 22.43 22.51 22.52 20.51 

1 ·5 .5 .09 39.45 41.39 38.21 38.90 37.36 
.)1 36.16 38.17 34.98 35.62 34.21 
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.4PP1!~IX Z.: 

1'1LGOLT:~KST V@ P)200 PROGRAMMA'S 

In dit appendix staan de ''souree"-listings van de algolprogramma'il 

'' Jual'' en ''Sin'' voor de P9200. 

Het pro;-r::wuna Dual is voox berekening van een numerieke benadering 

voor het duale regelsignaal van het probleem dat in Appendix B1 is be

schreven. ttet programma word.t kort beschreven in Appendix c. 
~·~et behulp van het programma ''Sim'' kunnen de adapterende regelaars. 

uit Appendix B gesimuleerd worden. 

. ~ '·' '. 

'· 



Ll S lQ-€30 
0010 I BEGIN. 

0 020 'REAL 'AA. SI GtH, SI GM 2V; 

- El2 -

0030 'Pil> CEDURI 'KLKWM ATRIXI At UI,U, BI, SI, AAN TAL Ut A.ll T.ALX, 
OQ40 AANTAL Bt AM 'I ,ALS); 
0050 'REAL "ARRAf' At UI, XI, BI, SH 
0060 'lM'fEGEB' AANTAL Ut URT.At.Xt AANTALBt UR'I'ALS; 
0 0'?0 'BEGIN ' 'RiAL ' 'ARRAI 'HUL PC la lOt 11 101 • 'IEHH h 101; 
0~0· 'IN TEGER'Î ,J, TELU, TELX, TEL Bt TEL SI 
0090 'REAL' UltU2eU3tU41 
0100 'FO R'I := 1' STEF '1'UNTIL '30' IX>' 
0110 'FOR'J:=1'STEP'l'UN'I1L'30'00'ACitJ1:=0; 
0120 TE!fH 11 :=U 
0130 •:ro R 'TEL UI= 1' STEP 'l'UN TIL' AARTAL U '00 ' 
0140 'BEGI:t• 
0150 Ul:=UI ( TELUll U2:=-U1t 21 U3:==U1*U2; U4:=03*Ut; 
0160 •:ro R' TELX := 1' STEP'l'UNTIL 'AAN 'IALX 'ID' 
01 '?0 'BEGIN' 
0 lB 0 TEltH 21 :=.U C TEL X); TEltH 31 :=U ( TELX lt 2; 
019 0 'JO R'TEL B:= 1' STEP'l'URTIL 'AAKTAL B'ID' 
0200 'BEGIN ' 
0210 TERH 4J :=BIC TEL BH TEIMC 51 :=BIC TEL Bl t 2; 
0220 TERH8l :==XI t TELXl*BI [TEL Bl; 
0230 •ro R' TEL S:•1'STEP' l'tM TIL' UN TAL S 'IO' 
0240 'BEGIN ' 
0250 TElt4 [ 61 ::a SI [TEL Sl; TEB4 [ '?l :=SI (TEL SJ t 2; 
0260 TERH 9 l :=U ( Tltl l *SI[ TEL SH 
02'?0 TEftH lOlt= BH TEL Bl* SIC TU. SH 
0430 'FOR'I:=l'STEP'l'UNTIL'10'00' 
0 äl 0 ' BEGI M ' 
0300 'roR'J:==l'STEP'l'UMTIL '10'00' 
0310 'BEGU 'HULP( I ,J) := TElMei l*TEFM [Jl; 
0320 A(I,Jl:=ACI,Jl+HULP(I,Jl; 
0330 'END'; 
0340 'FO .k 'J:•I+10' STEP'l'WTIL '20'00' 
0350 AC I, JH= AC I, Jl+HUL PCI tJ• lOl *UH 
0360 'FO R 'J :=-1+20. STEP'1'UMTIL. 30 '00 I 

03'?0 AC I, Jl :=AU, Jl+U2*HUL PC I, J- 20H 
0:!30 'DH'; 
0:90 'FO R'I := ll'STEP'l'UNTIL '20'DJ I 

0400 'lU R 'J :=I+ 10' STEP '1'{!{ TIL' 30' In' 
0410 ACI, Jl :=A( I, J l+U3*H ULPCI-10, J- 201; 
0420 'lOft'I:=21'S'lEP'l'UNTIL'30'00' 
04~~o •ro.rr•J:=I 'STEP'l'UNTIL •3o•oo • 
0440 A(l,J) :=MI,Jl+U4*HULPCI-20,J-201; 
0450 'E~D' LOUPS; 
0460 'E.."JD' LOUPB; 
04?0 'IND' LOUPX; 
04HO 'END' LOUPu; 
0490 'FD h 'I:= 2'STEP '1'U~TIL '10 'IO' 
0500 'BEG!~ I 'F'J lt 'J Z= 11' S'IEP' l'Ut'lTIL '1+9 '00 I 

0510 A(l,Jl:=AtJ-10t!+10J; 
0520 'ID H'J:=21' STEP'l'UMTIL '!+19 '00 I 

0530 AC I, Jl := M J- 20ti +201; 
0540 'END'; 
0550 'FOR'I:=ll'STEP'l'UNTIL '20'00' 
0560 'BEGIN'':roR'J:=I 'STEP'l'UNTIL'20'D)' 
0570 A(l,JJ:=Ati-lOtJ+.lO); 
0590 ':roR'J:=21'STEP'l 'IJNTIL 'I+9 '00 I 

0590 A(l,JJ:=A[J-lOti+lOl; 
0600 '1.'iD'; 
0610 'FJ R •r := 1' sTEP • 1'U~TIL • 30 •ro • 
0620 'FO H 'J :=I+ 1' STEP 'l'UN TIL' 30' 00 'At J, I l :=AU, JJ; 
0630 'EMD'PlDCEDURE KEIMSTE KWADRATEN MATRIX; 

.: 
I 



L I S 64<>- 1240 
0640 
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0650 • PlO CEDURE 'KLK'tJVEK'l'O RC 00 EFFt Be UI ,XI, BI, Slt UlfUt Uilt AAR Bt UI S); 
0660 'REAL '' ARRAl' 00 EFFtlitXI tUIt Bit SI; 
0670 'ltfTEGIR' AAlfUt AJNX, AMBt AAN SI 
Oe80 '!JEGIM"OOMMDIT' BEREllllD VAM DE WAARDlil VM HET VORIGE ltBITiRlt14 
069 0 EN H I i14 EE DE \i AARDEN V Al DE .RE OI TERVEK '10 R V AH HET UIT Dl 
0700 !C'IiADRATI SQU: ME'ÏHODDl ONTSTANE LIMEAI RE PIOBLEDU 
0710 'RIAL 'X 1tX 2, B1t S1eH ULPltH ULP2tH uLP3t VI' 
0720 H leB 2tH 3tH 4tH5,H6tH 7tH8,H9tH EL PER. DELER: 
0730 'RIAL'' ARRAY 'RULP, TElt(( 1: 101; 
0?40 'INTEGER 'I, TEL u, TELlC, TEL Bt TEL SC 
0750 'R> R 'I : •1' STEP' 1 'UN' TIL '30 '10 '11( I l : = OI 
0760 TEH4[ 111• U 
0770 'JO R'TELUa= 1' STEP'1'UNTIL 'AAHU '10' 
0~0 '!OR'T:ELXa•1'STEP'l'UNTIL 'AANX '10' 
0 'i9 0 ' BEGI N ' 
0800 TlliH 2l :=XH 'l'ELXH TEINt 31 :=XH TELXl t 21 
00.10 'JO R'TU. B:= 1' STIP' l'lli TIL' AAN B'IX>' 
00 20 'BEGIN ' 
OB 30 'IE Hot [ 4l :• BI [TIL Bl I 'lEllt ( 51 :• Bl (TIL Bl t 21 
0040 TEHH8l :=XI C TELX:l* .B[[ TEL Bl; 
0050 'FO R' TEL St•l' S'IJ.;P'l'UITIL 'AJN S 'IX>' 
0860 ' BEGIN ' 
00 70 TEH4 [ 61 :=SIC TEL SH TERH 71 :=SIC TEL Sl t 2; 
0880 TEH4C9l :•XH TELXl *SIC TEL SJ J 
089 0 TE lil [ 1 Ol : = BH 'I iL Bl *SIC TEL .SH 
09 00 'BEGIN "OOMM :m T' BEREK DUll V AH DE !ft AARDD Y .AM VI ttt. :S. V • DE 
0910 VORIGE Q) EFFI CI J.XT!li IN DE DI VERSE PUNTIJU 
0920 H l:=UH TEL UH H 2:=XH TELXH H 3:= Bl [TD. BJJ H 4:• SIC TEL SJ; 
09 30 HUI. PC 1Lt = U HUL PC 2lt•H8s = AA*H ~H l*H 31 
0940 H5tsH1*HU H6t=SIGM2V+H4*H5; HULPC3l: .. H8*HB+H6; 
0050 HULPC4lzzH3; HULPC51:•H31tH3 +H5*Hf.*H41H61 
0960 HULPC6l:=H9z=H4*SIGM2YIH6; HULPC7lt=H9*H9J 
0970 HULPC9l :=AA*H2*H3 '+ H 1*tH9+HULPC5l J1 
0980 HULPC9lt=H8*H9; HULP( 101 :=H JltH91 
099 0 HUL l' l:=H OL P2:•H UL P3t= o; 
1000 'FOR'I:=l'S'IEP'l'UNTIL'10'00' 
1010 'BEGil 'HULP1a=HULPl+CX>iJ'fCI+10l*HUL.PCI l; 
1020 H ULPZs=HULPêf-00 Elf[ I+20l*H ULPC I H 
1030 HULP3:=BULP:3+00 EFF[ I l *HULPU); 
1040 •mn•; 
1050 'I F 'HUL P2= 0' 'lH Dl" BEGIN 'VI :=HULP31 '00 'ID 'NUL; 'DID •; 
1060 VI ::aHULP3-HULPl*HULP111 4*HOLP2t; 
1070 MOLt 
1000 ':Di D' 
1000 NU NOG DE VEK'ID R B BEREKilfEIH 
1100 'FO R'I := 1' STEP'l 'utfTIL '10'00' 
1110 'BEGI!I ' 
1120 HELPERI=TElMCI l*VI; 
1130 BC I l I= .B( I J+H EL PER& 
1140 HEL PERI=H EL PER* UI (TEL Ul; 
1150 BCI+10H= BU+10l+HEL PER; 
1160 . Be I +20] := B[ I +20J+H EL PER* UI C TEL Ul; 
1170 'ftl D'J 
11ao •:mn•; 
1190 'FlfD'; 
1200 'BID'; 
1210'EIID' P!OCEDURE KLEIMSTE n;ADRA'IIN VE!'IDR; 
1220 

GO AHEAD 
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LIS 1230-1B40 
1230 'REAL ' 'Pro CEDvRE' ClO UTDE<D!4 R> SI 'IIOtH llt At L Ut ft I Ct Et SGH 
1240 'VALUE' lt IC. E; 'IITEGER' lU 'RIAL' EJ 'ARR.U' A. LU; 
12f>O 'INTEGER' 'ARR.U' P; 'B>OLEM' ICI 'LABU.' S(U 
i260 'BEGitf' 'HITIGER' I, Jt Kt KI; 'RiAL' Q, R, s; 'ARRAY' !1011([1 I NH 
12?0 'JTJR' KI= 1 'STEP' 1 'UNTIL' ll 'lD' 
12:30 'BEGIN' S l= OI 
12i}0 'lU R' J := 1 'STE.f·' 1 't.NTIL' !i 'lX>' 
1300 'BEGIN' LUU, Jl := R := ArKe Jl; S := S + ABSC lU 
1310 'END'I 
1320 'I F ' S = 0 ''lH Flf ' ' BEGIN ' P(t(] : = K; '00 'rO ' SG 'Dl D' 
1330 'ELSE' ~OiMCKl I• S 
1340 •mn•; 
1350 Q I= U 
13€ 0 'R> R' K : = 1 ' S TF:F' 1 'UI TIL ' N 'lX> ' 
1370 'BEGIN' S &a O; 
1~0 'FOR' I a= K 'STEP' 1 •tP.fTIL' rf •ro• 
1310 'BI GIN' tUUt Kl :• R ::a INPR:>DC Je 1t K - 1t 

- L U[l, J l t LUC J, K l t LU [I t KJ ) ; 1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
~490 
1500 
1510 
1520 
1530. 
1540 
1550 
1560 
15?0 
1580 
1!:90 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
16?0 
1680 
1690 
1?00 

. 1710 
1720 
1?30 
1?40 
1750 
1760 
17?0 
1't80 

'IF' I= K 'OR' IC "110»' 
'BEGI!I' R :• ABSC R) /NO RH I l ; 

·'IF' h.,. s •mm• 
'BEGU I s := RI KK I= I '»fD' 

'lN D' ' l:ll D ' ; 
'I F' S < E '11UN ' 
'BEGI ~I • }'[ tU I= K; '00 '10 ' SG I END'; 
'IF 1 S < Q ''llHX 1 0 := s; PCKJ := KlO 
'IF' KK 1 llCI' K ''i'H»>' 
'BE-GIM' NOR!,f[KKl I= N'Off.i[K]; 

'DfD' 

'FOR' J := 1 'S'IEi" 1 'UM'I'IL' M 
' B1Gl N ' R : = LU[ K, J l ; 

'END'; 

LUCKt JJ := LUCKK, J]; 
LU[KK, JJ := R 

R := LHKe KJ; 
'FOH' J := K + 1 'STEP' 1 'UM'l.IL' !I •ro • 

'IO' 

'BEGI1' LUJ, Kl :::a LHJt KJ/RI LUCK, Jl 1:; IIPJODC 
l• 1• K- lt ·LUCKt Ilt LU[l, Jlt LU(K, Jll 

'iND' 'END'; 
C.iiOUTDEOOMPJSI'IION := C 

'END' CR> U'lDEOOM FO SI 'l'I O!H 

'PR>CEDURE' ClOUTSOLUTIONCN, LUt Pt Bt :OI 
• 'AL UE. N; 'HiT EG ER' !B • ARRAY I Lu, Bt x; 'IN 'lEGER' I ARRAY • PI 
'BEGI !I' 'IN 'lEGER' It. K, KK; 'REAL' R; 

• m R • K a= 1 • sTEP • 1 • UH TIL • M • ro • xr K 1 : = K K 1 ; 
''roR' K := 1 'STEP' 1 'UM'IIL' N '00' 
'BEGIM' KK := HKl I 

'IF' KK 'KO' K ''IHEN' 
'BEGIN' R := ){[Kll XCIO := XCKKH X[Ul I= R 'END' 

'}l{D'I 
• ro H • K : = 2 • s TtP •· 1 • UN TI t • N • ro • 
XCICl I= INFR>~ It lt K- 1, -LUCKt IJ, 
'FOR' K := N 'STEP' -1 'UliTIL' 1 'ID' 
XUJ ::a UPR>DC It K + 1t H, -LUCKt IJ, 

'IN DI CR> UTSJL U TI ON; 

X[I), XCKJJI 

X[llt X[Klt/LU[K, Kl 

1 ?9 0 'REAL' 'PiO CEDURE' IN PR> DC I t I lt I 2, AI, BI, C); 
1800 'VALUE' Ilt I2t c; 'INTECER' It I1t 12; 'REAL' Alt Bit Cl 
1810 'BEGIN' 'FO.R' I t= 11 'STEP' 1 'tlfTIL' I2 '00' C I= C +AI* Bil 
1820 IN PR> D := C 

1B 30 . '!N D' I N PJO Dl 
1840 

,; 



LIS là50 
WAlT 
1850 
1860 'I I TIJGER' AN 'I U, Atl'rX, AM TB. AH TSI 
1870 'lDOLEAN '1N0itl AL; 
188 0 'REAL 'FIUY D, I! SI 
189 0 1110 a4 AL s = 'F AL SI ' ; 

- ~5 .. 

19 00 IL CRI PRI!f TTEX Tt 'C 'AAN T ALL Di U, X, Bt SI GM 2! ') 't; 
1910 MTUt=RE.ADI AMTX:==READ; ANT:Ba•READI M'IS:=READ; 
19 20 'BIC IN ' 
19·30 • REAL I • ARRAY • .A( 11 30, 11 30] ' (X) EFFt B[ 1& 301 t 

1940 UH U JIITUltXU 11 ANTll t BH ta MTBlt SIC 1: .AJTSl; 
1950 'U'I'EGER" ARRAY 'P[ U 301 I 
1960 'IliTECER'I,JtKtll 
19'70 NLCRJPRIITTIXTC'C'AA.SICMV 't'H 
1980 AAs=dU:ADI Sl<JfVI=-READJ SIGM2Ya•SIGMVt2; 
199 0 tiL CRI FIX 1'C 2t Odll TUH PRI 11 TTil 'fC 'C 'lUARDlll VOOR UI 'J 'll 
2000 'FO R 'I 1•1' STIP'l 'UH TIL' MI TU 'IX> 'UI [I 11• READI 
2010 KLCRUIXTt 2tOtMTXHPRIIITTil1'C 'l '"WAARD. VOOR XI 'I ')I 
2020 'JU R 'I ast 'STEP'l'UMTIL '.AlTI '00 'XI [I l I•UADI 
2030 ILCRU'IX TC 2, o, MTIII PRIKTTEl 'ft 'C '"WA.l.RDJI 100 R BI ') 'H 
2040 'J'OR'I 1•1 'STEP'l'tlf'l'IL 'Al'fi'OO 'BUIl I• RIAD; 
2050 lfL CRI nx Tt 2t o, AM TSI I PRI N T'l'J:l TC 'C '"WAARD. VOOR SI 'I 'll 
2060 'FO R 'I I= 1' STEP 'l'tll TIL 'Atl TS 'lX> 'SI [I la• READI 
2070 tLKt.MATRIXC At UI ,u, BI, SI, Al TUt All TX, MTBt MI TSH 
2000 !.fLCR; PRlliTTiX'l'( 'C 'MATRIX A IS BEREKIID'I ') I!ILCR; 
2030 CIOU'l'DECX>M R> SI TIOHC 30, A. A.P. ''IRUE'• '-6, Sl!fGULARI; 
2100 'FO R'I :•1' STEP'l'Ulf Tl L '30 'IX>' 00 EFF[ I l := o; 
2110 00 EFFt 3ll= 1J 
2120 Ka= o; 
21300 PN 1 lLIWlll '10 RC (X) EFF, Bt UI, .U, :BI, SI, AR TUt All TX, AM 'lB. M TSI I 
21-!0 ClOUTOOLUTIONf 30, A. p, Bt CX>Ill) I 
2160 00 EFrt 31 t• 00 Elf( 31+ U 00 El'f[ 21ll== 00 DJ[ 211+ U 
2160 NL CRI PRIITTU TC 'C '00 Efll Cl D'I'JN DUAL REGIL ~0 RSQl il JT'I ')I 
2170 Kasi+U 
2SBO PRINTTEXTC 'f 'VOOR K • 'I 'HFIX'1l 2tOtiil 
2190 'JUR'I:=l'STEf'l'UHTlL'30'In' 
2200 'BEGIK 'NL Clii FIX TC 2t o, I tI FLO 'l'C 8, 2t (X) Eff[IJI J 
2210 •mv• 
2220 KLCRIPRI!I'ITEXTC 'C 'NOC Eilf SLAG? JA • 1 ')'IJ 
2230 N:=READI 
2240 'I F 'N= t''IH m • •oo m •o FN • EL SE • •oo ro 'EI M n; 
2250 SltfGULAR:PRlNTTEX'll 'I 'ILEINSTI Ui MATRIX IS SINGULIER'J '11 
2260 DY D& 
2270'DlD' EI GllfLIJKE PR>GRAMMA; 
2iBO'»>D'I 

GO .ABEAD 



PRO 
OLD 0 R NE\dO 
'iA.~E:SIM2 

L Alf GU AGE: A 

GO AHEAD 
LIS lCJ-~0 
0010'BEGIN' 
0 020 'P !0 CEDU hf. 'Cl REG EL AARt p, BlO; 
0030 'HEAL 'h BK: 
0040 'BEGl'i ''HlAL 'PK• PKMI!l H 
0050 PK'4HI1:= H PK::r3; 

- s6 -

0060 'WilLE' AB St 1- PK.M IK V PK l > '-5' 00' 
0070 'BEGIN 'PKz=PKMUIU 
0000 PKMIK l:=AAt 2'tfK-C PJ(t ~ll(t ~ AAt 2)/1 1+PK*BKt 2)+1; 
0090 ·~D'; 

0100 1':-::::PKMIN'U 
0110 'END' Ct; 
0120 
0130'PiOCEDUR.E'CAUTlOUSREGELAAR( AtliCt SlQI2IIO; 
0140 'REAL 'At BKt SIGM211CI 
0150 'BEGU "REAL 'AICMI!Ilt AIU 
0160 AKMIN 1:• U AIO• 31 
0 170 '\1HI L I ' A BSC 1- AK~H !f V AIO> '• 5' 00 ' 
0180 'BiGU'AK:=AKMINH 

- -- ---· - --------...--..... 

0190 AKMI N 1:= AAt 2't AK-( AKt ~ Bl{t ~ AAt 2l I( 1+ AK* lKt 2+ AK* SI GM 2BO +U 
0 200 ' L'l D ' ; 
0210 A:=AKMIN U 
0220 'D'fD'CAUTIOUSJ 
0230 
0240 'PIO CEDURE 'HO CESC XK, U!Ct SI GM V,X.KPL U; 
0250 'REAL 'XK,UKt SlGMVe:<.KPLH 
0260 
0270 
O::BO 
01:90 
0300 

'BEGIN' 'REAL 'VKI 
VK :=NO .FM AAL* SI GM V; 
XK PL 1:= AA*XK+'B* UK+V!O 

'END'PIDCES; 

0310'PID CEDURE' SCH AT'I'ERC ltKtXKPL lt UK, 1Kt SI GM 2BKt SI GMVl; 
0320 'REAL 'X Kt XK PL 1, UK, BK, SI G.l.f 211Ct SI GM VI 
0330 'BEGIN'' REAL 'SI GM 2V,H UL p; 
0340 SlGM2V:•SIGMVt2; 
0350 HULP:=UKt 2't SI GM 2liC+SI GM 2V; 
0360 liC t:a:C UK*C XK PL 1- AA*XK l *SI GM 2liC+ BC* SI GM 2V) /HULP; 
0370 5I GM 2BK ::::SI GM 2V* SI GM 2BK/H ULP: 

. 0~0 ':lliD'SCllA'f'I·E1H 
03}0 

GO AH EAD 



LIS 40G-930 
0400 'REAL '' PfO CEDURE'RO !MAAL I 
0410 'BECI lf ' '0 ".'N ' 'RIAL''( RAND; 
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0420 'I F' BlO lM AL' 'lH Dl 'MO R4 UL z=Y RJI D' D. SE' 
0430 'BIG I I ' 'RIAL 'u, V, Cl 
0440 STAR'f:Ua=21"RMOOM•U Vs=21tfUNOOM-U 
0450 Cs•U*U+V*H 
0460 'I F '<> 1 ''lHDf ''CO'l'O 'ST!RT'EL SE'Ca•SQR'l'f ·21"LIC Ct/ Ct I 
0.,0 NO!MAALs=U*CI YRJIID:•V*CI 
0490 'DID'J 
0490 BfO !M ALz= '80 T' lHO 114 AL; 
0500 'Jlf D 'NO lM AL; 
0510 
0520 'PlD CEDURI.' DRI 84 AAL; 
0530 'BIGI tf ' 
0540 PlD CESC X IC, UK, SI CM VtXKPL U J 
0550 SQI ATT!RtXICt.U PL 1t (}(, ]1(, SI GM 2B!t SI GMYI I 
0560 KO ST!N I=ICO S'I'!I+X( PL 1t 2tUKt 21 
0570 'I J''K•I 'I 'M*M ''!HDI'PRINT; 
Of:SO ltKa•XKPL U 
OESO 'llfD' DRI D4 AAL I 
0600 
0610 'PlOCEDURE'PBII'!J 

'BEGIN' 0620 
0630 
0640 
0650 
0660 
0670 
0680 
050 
0700 
0710 
0720 
0730 

NL CRI liX !t 3t OtiO I FLO Tl 6, 2tXKPL U; FLO !C e, 2. UlO; 
FLO TC 6, 2t lK t ; rtO 'ft 6t 2t SI GM 2•) I 
FLO'f C 6t 2tKO STIN); 

'BfD'PRINTa 

'PID CEDURI'Tl TELJ 
'BEGIM 'NL CR; 

PRIITTlXTf 'C ' K 
PRitl TTEK '1'f 'I ' 

'iXD''II 'l'ELI 

0740 'REAL "PlO CEDURE' RAN OOM; 
0750 'BEGI!f 'FRMDI•fRJII)It102U 

XI U( 

SI CM 211C KO STill 't 'I ; 

0760 RAMOOM a= FRMD a= FRNID- »fTIERf FRANDt 
0770 'IN'D'I 
O'ieO 
O'i90 'PlOCIDURE' SETR.ANIX>MCXtl 'VALUI' X.; 'INTEGER' l{; 
0000 'BEGIN' X := ABSC Xt; 
0810 
0820 
0830 •mn•; 
0040 

'I F I x • x ., ' 2 * 2 • 'JH IX. x •• x + u 
FRMD := X/1048576 

0850 'PH> CIDURE 'T'WED( AAL; 
0860 'BIGIJl' 
0870 UJ[s:~~•REG*XU 

0880 PIOCIS.X(,UK,SIGMVtlCICPL1H 
009 0 KO STili ::aKO STDl+XICPL lt 2tUKt 21 
QgOO 'I F 'I• I 'I 'M*M • 'DUX 'PRI M T; 
0910 XK::aXU'L U 
09 20 'nf D'TWEDt AAL I 
OI) 30 

GO AIUAD 

•• , ')I 
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LI s· 9 4o-1460 
0040 'RIAL 'XO tXK, XKPL lt UK, B>, ll(, SI GM 2B>, SIGM 211C' 
0960 SI GM f, p, At AA. Bt F RAl Dt lO S'fllt REG I 
0960' I)OLIM 'BlO .114 AL I 
0970 'llf'ti:GJ:R'l•I•M• tiiLitiOGt TI Te U: SJ 
096 0 'RIAL ' 'AU.U ' RUl S( 11 1001 , 00 lfF[ 11 201 I 
0990 ILCRI PRUITTIX'lt 'C 'BlO B:> SlOM2JD SIGMY AA 'J 'tl tiLCRI 
1000 Bt• UADIXO t• READJ B> l•ii.lDI S1 CM2B>t• READI S1 GMVa• BIADI 
1010A.At= READI 
1020 PRI 1 T'l'IX Tt •c 1 WIL 1111 TI TEL , J AF= 3 •, • te TI T: .. RJ:ADI 
1030 PRIIT'I'IX,. 'C 'US 't ')I lllt•UADI 
10•0 PRIITTIX'ft 1

( 'HOIYiiL S'l'APPM g liAitfEIR PRII!S ') 'J; 
10f>O M I• RIADI M :• READI 
1060 PIUIT'tEifC 1

(' 'WELII iEG .. llRS'I t-Cit a.CAU!IOUS, 3-DUJL, 
1 0?0 4= EX AC!, ó-NL• Cl 'J ') I IL CRI 
USO PRIIITTJI'l't 'C' 6=ILCAUTIOUS, "iWBDlADEIIJG 
1(90 B=C·MER PAS. PR. 9=C.MET AC'I• PB. O=GE»f 'I •t J 
110.0 MLCRI lfOG:=O; lNO~ALt= 'F&SE'I 
1110 SETRA){JX)NC 2736461; 
1120 ':roR 'l1•1' STEP'1'UMTIL 'N 1 lX> 'RUIS[ Kl :•lfO .!«AAL; 
1130 'JU i 'IC I= 11 STEP '1 1 UN TIL' 20 'IX) '00 EFFUl := RJ:AD#4; 
1140 'I F'Tt T'IJQ'3''lliiH 'Tl 'IEL; 
11500 Hf I SETRAM OOM( U SJ; 
1160 'A'EL(t•.READI 
1170 BfO lM AL:= 1 F AL SE •; 
118 0 KO STIII=XOt 2; 
1190 XK:=XOiliO•B>J SI GN2iiC:= SI GM2liH 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
ueo 
1~0 

1300 
·1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 

'I i' 1 WII.K= 1 ''lHEti' 
'BECI!i 'NL CR; PRI N TT»: TC 1 C 'CE-- REGEL AAR 1 ) •) J 

'I F'TI T:a3 1 '1HF.ll' TI TU. I 
'lt>R'ICz=1'STEP' l'UtUIL '1'00 1 

I BEGIN 'CEREGEL AAR( p, BlO I 

'IN D'l 
'END'; 

UK :=-C F'* BK* AA*XK 1/C l+J>It ll(t 21; 
DRI Dl AAL; 

'l r•~·ELK=2'THDJ' 
1 ncu 'IJL CR; PRUl 'lTEX ·n •c 'CAUTious REGEL AAR 'I •,; 

• I F. TI Tm 3. TH !ll I TI 'I EL; 
'FOR'Ka• 1 1 S'IEP'l'UffTIL 1 N' 1 00' 
'BEGI ti 1 CAUTI 0 USHEGEL AAltC At !I{, SI GM 211( J I 

UK r=-( A* BK* AA* XIC) IC 1+ A* BKt 2+- A* SI GM 2BO; 
DRI Dl AAL; 

1370 1 »fD'; 
1:!30 1 DfD'J 
13JO 'I F''fELK•3''1HEM' 
1400 'BEGIIf'NLCRIPRII'l'TiX'I1 1

(
1 DUALE REG. VAlf FLORDfTilf 'J'II 

1410 'lf 1 li'I=3''IHlN' TITEL; 
1•20 'J'OR'Ka=1'STIP'1'UNTIL 'N '00' 
1430 'BEGIn 1 UK:=- ll:* AA*X KI ( BK t 2+ SI GM 211(1 2+-11 ; 
14.0 DRI »4 AAL; 
1450 'END'; 
1460 1 DID'; 

GO AHEAD 



LIS 147D-1960 
1470 'IF''AELK=4''l'Hnf' 
1460 'BEGIM'' 
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149 0 PIL CRI PRU TTEX Tt 't 'IX AC 'IE REGEL AAR' t ') ; 
1500 'IF'TIT=3'1BDf' TITEL& 
1~10 liCI=lUSIGM2llt&•OI 
1520 CIRIGIL AA.RC Pt J) ; 
1530 REG&•C P*Btt AA)/t 1+P*Jt 2); 
1540 '1'0 R '!Cl= 1' STEP '1'UR TIL 'lf 'JX) 'nEDU.AL I 
1550 •mn•; 
1560 'IF'~ELK=5''BUB' 
15?0 'B!GI M ' 
lfBO MLCRIPRllfTTIXTC 't 'KON-LEARMING CE- REGELAAR 't 'tI 
1590 'I !''TI !-3''11UX' TI TEL I 
1600 CERtGIL AAJlC p, 19 t ; 
1610 REGI•C P*lD* AA) I( 1+P*lDt 2t I 
1620 { 'FOR'K:=1'STEP'1'U5TIL'N'IX>.'T~EDU.ALI 

1630 'UI D'l 
1640 
1650 
1660 
16?0 
ltBO 
1000 
1700 
1710 

'IF''tiELit=6''IH»i' 
'BEGU' 

HLC.klf'RINTTEXTC 'I ' NON-LEABNING CAU'JIOU5-REGELAAR 't 'tl 
'I F'TI T- 3''DUlf 'Tl TIL; 
CAUTIOUSREGELAARt A.lD.• SIGM2B>t I 
REG&•C A* lD* AAt /t 1+ A* B>* B>+A* SI CM 2B)); 
'1'0 R 'KI= 1' STEP'l'llfTIL 'M 'JX) 'TliE»4 AAL I 

1120 •mn•; 
1?30 
1740 
1750 
1760 
1770 
1?80 
1'i90 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1320 
1930 
1940 

'IF'"ELK""7'1HEN' 
'BEGil' 'IMTEGER'H 

'REAL 'H 1,H 21 
'REAL"ARRAY' HULP( 1110); 
NLCRIPR!NTTIXTC 'C 'BJNADERIIfG DU.AL E REGEL AAR' t 't; 
'I F ' TI '1= 3 ' 'IH D ' TI TEL I 
'10 R 'KI • 1' S'l'EP' 1 'UK TIL 'M 'JX) ' 

'BIGIIf' 
HUL PC lla• U 
H UL PC 21 :=X K; 
HULP[ 3l :•XK*XK; 
HULPC4l:=ll(; 
HUL PC 5] I= .11{* 110 
H1rsH2:•01 

H ULPC 61 :=SI GM 2.11(1 
HULP( 71 I= SI GM 21Et 21 
IIULP(8l :•XK•Bn 
HUL PC 91 :=XK* SI CM 2BIO 
HUL Pt lOl:= BK* SI GM 2110 

'!UR'I t•l'STEP' 1 'UNTIL '10'00' 
'BEGIN'' lfl:=Hl + HULPlll*ClEFFtlH 

H 2a •H 2 + H UL P[l l *<X> EFF( I+ 1 OH 
•mn•; 
UKz•-H 11 C zttH 2t; 
DRI IMAM...; 

1950 'END'; 
1960 

GO .AH EAD 

' ; ,I 



LIS 19?0 
19 '10 'I F 'bEL K=8 ''111 EN ' 
198 0 . 'BEGI!f ' 
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1990 KLCR; FRltlTTF..XTC 'C' C.lU'liOUS MI:'I' PASSlEVE PlOBitfG 'I'); 
2000 'I F 'TI 'IS 3' 'IH nl ' '1'1 TU.; 
2010 'FOR'Ka=l'STEP'1'UMTIL'H'IX>' 
2020 'BEGIN' CAUTIO USREGEL AARC At 11[, SI GM 2110; 
2030 UK:=-1 A* BK* AA*XKI/1 l+A*liC*liC+A*SI GM211:1; 
2040 UK:= UK + 4*51 GMV*ItUI S[Kl; 
2050 DHI Dl AAL I 
2060 •mn•; 
2070 'EN n•; 
2000 

'I F •r. ELK=9 ''Dl Dl ' 
'BEGI lf '' REAL 'SI GM 2V; 

KLCR;'pftllfTTE:<'I'C 'C 'CAUTIOUS MET 
'I F'TI '!';=3''IHIN' TI TEL; 
Sl GM 2Yas SI GM Vt 21 
'i'O h 'Ka= 1' STEP'1'UlfTIL 'N' 'IX>' 

ACTI EV E PIO BIN G 'I 'I ; 

2000 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 

'BEGIN' CAUTIO US REGEL AAHC A; a, SI GM 2BC t; 
UKr••C A* IK* AA*X!OIC l+A* M* BC+A*Sl GM2BO J 

'I F' SI GM 2l!K,. SI GM 2V/10' 'lH 1lf 'UK r= UK+4* SI GM V* RUI S( K l; 
DRI lli AAL I 

'DfD'; 
2200 'llfD'I 
2210 
2220 'I F'~ELIC=0''11UN ''00 'ID 'EUD; 
2230 
2240 ~OG:=~OG+U 
2250 'I F '!10 Gr=9 ''lH EN'' BEGI!f 'l'iO Gl.,. O; 
2260 MLCR; IKS:=IKS*FRA.'lD; FIXTI9t0t!KSI; 
2270 'lllD'; 
2a30 'G()'ID' O?ri; 
2 ä) 0 EIM D: ' L"l D ' ; 

GO AHEAD 
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APPENDIX F 

REGELBAARHElD 

In dit appendix word_en de definitie van en voorwaarden voor regelbaarheict.te• 

geven • M.b.v. de eisen voor regelbaarbeid kan worden verklaard dat bij het 

bepalen van I-aktie, maar een beperkt aantal integratoren mag worden ingevoerd. 

De afleiding hiervoor wordt gedaan door continue systemen. Voor discrete 

systemen gaat de afleiding analoog. Tenslotte wordt nog aandacht aan het 

fysische aspekt geschonken. 

Definitie Fl: Regelbaarbeid (Hautus, 1974, blz. 102). 

Een lineair systei!m ! = Ax + Bu (dimensie n) heet (nul)regelbaar als er voor 

elke~ een stuksgewijs continu funktie u en een Qetal T bestaan waarvoeT 

x (T,x ) • 0 
-u -o 

Stelling Fl: Regelbaarbeid 

Een lineair systeem i·= ~ + Bu is (nul-)regelbaar dan en slechts dan als 

de rang van de n•(nm) matrix 

n-1 
(B, AB, •• ,A B) 

.gelijk is aan n. 

Bij het bepalen van de PI-regelaar voor het tweede orde systeem van 

paragraaf 5.2 kunnen we als nieuwe toestandsgrootheden kiezen 

s - û 

Door deze keuze wordt zowel x 1 als x2 met PI-aktie teruggekoppeld naar u. 

De keuze leidt tot de volgende matrices 

8
11 

0 0 0 bl 

a21 8
22 

0 0 0 

A B = 
0 0 0 0 

0 0 0 
6 

,j • ~ ' 
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De matrix 

is te schrijven als 

bl all a 11 0 all 

0 a21 a2,l a22 a21 
' bI ' all bi + b2bl 2 bl ' a I I + . 

0 0 

0 0 0 0 

0 

a22 
(a 1+a2)b

1
b2 

0 

Er zijn maar drie onafhankelijk koloumen, dus de rang is gelijk aan drie. 

Het zo ontstane systeem is niet regelbaar. We kunnen niet x 1 en x2 als 

nieuwe toestand!tgrootheden kiezen ma•~ IlOeten Un van de twe• k.iezea. 
lndiën het rêgè!Slgna:ar · Ne·r-alï&ètisiöruia1. "·is :·kan na"ist· ·x-2 'ëjoK"-x)-wtcëftifi"'""..l=.::p=·r-·""i&;o,...-..__ 

kezen. 

, Fysisch kan bovenstaande als volgt verklaard worden. I-aktie wordt ingevoerd om 

stapstoringen volledig te reduceren. Indien een stapstoring in het tweede eerste 

orde proces optreedt kan deze alleen gereduceerd worden door een blijvende 

afwijking in u enx 1• Indien x1 ook met I-aktie is teruggekoppeld zal u hierdoor 

weer veranderen. De stapstoring zal dan niet volledig gereduceerd worden. De 

I-aktie van x 1 naar u is dus niet terecht. 
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t;-~.bel G1: numerie1::e gecevens over het a.na.loce tweede orde preces 

en de .<t.da.pterende reeeline 

proocs:pa.ra.11oters ~ T1 • ?O(~) )C1 • 1 t 
2 

• 100(s) ~2 ",. :2 

disoretiLatietijd • 4(s) 

disoretioatie geefts a11 • .818 b11 - .131 a22 • .961 

gevdcl1ton in het ':cwn.d.ra.tiseh kriterium 

Q -(~ ~ ~) 
0 1 1 

R • 4 s 

ûe colfficilnten van de exacte régel~~ zijn 

Re.;: • (1.3, 4.0, .44) 

be,1insohattingen parameters: a11 - .7 b11 a .3 
De oo~fricitSnten van de recelaar zijn hiermee 

Reg = ( 1 .,) , 1. 7 , .4:2) 

rui:-,p;ecevons: 

~1 • w2 a .1 (Volt) 

v1 • v2 - 0 

sagevena SKFs 

s D diag ( ) , 1J f 10) 

R .. diag (~';Oü , 300 , 400) 

A A 

P • dia,e (300 , .02 , .D2 , 800 , .03 , .J3 , 400) 
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AP3NDIX R 

'n ~e.r fo...ce- "'~ hel pv-oe.f rv-oce-s V\8-8-V PDP -~I 
,; 

lc~ 
AP ~~Y'\d~r 

PS'-' ,, 
P/e. OW\-z.e.lJw 

""""V 1. 
..., c.o""' vc>e-n \.abor 

s-
e.. -v ,, 

ve.Ys. bei \<.e.f' 2000 x. 

·• V 
ADC 

OAC 

0~ -z.e.\:. \. L V\'!\ ~c:..wk l-of' ~ 
ck t : 1- V ~ .1- jiJ S ,· 

V 
,I/ 

s.- ... V /r o .. ~el!et" -, 
e.. 

tn.A 
\IJ 

r /P OW'Ic.lAe~ 
1 psC 

~~ . 
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tabel H1a numerieke geg~vens over het hoogteprooes en 

de adapterende regeline 

proces& 

werl~unt: Hu • .JO om , P nk • G ,5 pc i 

dit betkent 

~i • 175 1/h n1 • 33 om 

prooenparameters a 

P • 5,5 psi 
SU 

uit \7[ a t 1 • 85 s ~2 • 603 

_.,u-1 •l%. 3 cm/ 7)Si 1'-2 • 1 • 9 

disor~tisatietijJ • 20 e 

discretisatie .;;eeft 

a.11 • .19 'b11 • 2..,.' a22 • .91 'a:21 • .o6 
[.'91-rioll.ten in het kw&lraticch kriterium 

Q-(~~~) 
0 4 4 

R = 16 
G 

bef,'inachattineen parametera 1 
A A A 

a
11 

• .9 , h
11 

• .4 , a2 ~ • .9 , b11 • .1 

ruis(;'e(~"Ovensa? 

,:·et,Qvens EKF: 

=: .. diag ( 1 0 ' 

R • diag ( 1 JO", 

P = diae (1JO , 

wer~:punt;'/'aa.rden 

5 ' 5) 
50 ' 25) 
'') 

• J '- ' 
.o2 , 50 , .o2 , .J2 , 25) 

atapstorinc~ p ~I ( on;eregeld) ~ (eere~ld) psk ( cere geld) 
au u 

+ i- pa i 35 cm 47 om 1 '1 psi 

-i psi 75 om 21 om ],7 psi 

'·· 



- Il - · 

APPENDIX I: 

ASPEKTEN VAN IMPLEMENTATIE VAN MODELADAPTATIE OP EEN PDP 8/I-PROCESCOMPU'tER 

Modeladaptatie voor een tweede orde proces 1s geimplementeerd op de PDP 8/I

procescomputer van onze vakgroep. Enkele aspekten van de implementatie wor

den nader toegelicht. Aandacht wordt besteed aan de manier waarop 

- het extended Kalmanfilter (EKF) 

- de Riccativergelijking (RV) en 

- caution en prohing 

in het programma Adap zijn gerealiseerd. Het programma wordt kort besproken. 
I 

Tevens wordt een flowschema gegeven! waarvan de subroutines worden beschreven. 

De assemblertekst van het PDP 8/I-p~ogramma Adap staat in V.d,Sande•NR-76/134. 

In Paragraaf 5.2 is door invoering van I-aktie het volgende systeem ontstaan: 

z3,k+l = 

met metingen 

Y2,k 

k 
Z z

1 
• 

,J j=o 

(I. 1) 

(1.2) 

Om het gebruik van rekentijd en geheugenruimte te beperken wordt het drie

dimensionale systeem gesplitst in drie één-dimensionale systemen • 

. De metingen worden hiervoor zodanig geschreven dat,een.drie-dimensionale 

meetvektor ontstaat. 
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y - y = z + w - w 
1 'k 1 'k-1 1 'k 1 'k 1 , k-1 

(1.3) 

Door invoering van de variabelen 

(1.4) 

en 

(I.S) 

r3 k = w2 k-1 
' ' 

zijn de metingen te schrijven als 

(!.6) 

Voor de variantiematrix van de meetruis Ek geldt 

De systeemvergelijkingen worden als volgt geschreven 

z2,k+l (I. 8) 

I 
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Door invoering van 

en 

is het systeem te beschrijven door 

0 

~+1 0 0 0 

0 0 0 0 

0 

0 

e' "' 3,k 

s,_ + e' 
~ -k 

Voor de variantiematrix van de procesruis ~·k geldt 

We hebben de systeem- en meetvergelijkingen zodanig geschreven dat er 

(1.9) 

(1. 1 0) 

(I.ll) 

(1.12) 

drie een-dimensionale eerste orde systemen zijn ontstaan. Voor het bepaien 

van zl,k en z2,k en de schattingen van de parameters kunnen twee eerste 

orde EKF's gebruikt worden. M.b.v. een eerste orde lineair KF kan z3,k 

bepaald worden. 

Hierna volgen de vergelijkingen voor een eerste orde EKF. Deze worden geaeven • 

voor het eerste orde systeem 

(1.13) 

met metingen 

(1.14) 
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Voor de vooraf~covariantiematrix ACMk ge~dt 

+ zk-IACM12,k+sk-IACM13,k+a; 

De voorspelling zk is 

Voor de det.ektie van stopstoringen wordt de volgende test gebruikt 

Wordt de test. verworpendan wordt 

Voor de gewichten matrix Kk geldt 

K3l,k = ACM 13 ,k/Hulp 

met Hulp= ACM 1 l,k +a; 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

(I.18) 

(I. 20) 

(1.21) 
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De vergelijkingen voor de nieuwe schattingen zijn 

.. ... ... , 
+Kllk(gk-zk) zk zk 

' 

ak = ak-1 + K2l,k(gk-zk) (I. 22) 

s = k 6k-1 + K3l,k<gk-zk) 

De vergelijkingen voor de covariantiema~rix ~ zijn 

CM 1 2, k = (l-K 1 1 , k) ACM 1 2 , k 

(I. 23) 

CM23,k = CM23,k-1 - K21,k ACM13,k 

CM33,k = CM33,k-1 - K31,k ACM13,k 

Indien in het EKF behalve CM 1l,k alle elementen van de covariantie~ 

matrix CM gelijk aan nul zijn, is het EKF gelijk aan het lineaire KF. De 

parameters worden dan niet geschat. 

De vergelijkingen voor het lineaire KF voor het eerste orde systeem 
(1. 24) ~;"' 

met metingen 

(I. 25). 

zijn 

AC~ (1.26) 

AC~+ a~ 
A~ 

(I. 27) 



- 16 -

Het aantal vermenigvuldigingen voor het EKF in matrixvorm voor een 

u-dimensionaal systeem met m-dimensionale metingen is (Vennekens, 

1976, blz.61): 

3 2 2 3 3 2 2n + n (1+2m) + n(3m+2m ) + ~m +-rn + 7m . 

Hierbij is aangenomen dat, voor het inverteren van een (m~)-matrix 
1 3 3 2 '7 . ld. . d. . . . b . id 2m + zm + m vermen1gvu 1glngen no lg ZlJn.· De Ultge re e toe-

standsvektor voor het oorspronkelijke systeem is 7-dimensionaal. 

(I. 28) 

(1. 29) 

(!.30) 

Er zijn twee metingen. Het EKF in matrixvorm vereist hiervoor 1153 ver

menigvuldigingen. Het is gemakkelijk na te gaan dat het aantal verme

nigvuldigingen, door het benaderen van het EKF door drie KF's, is terug

gebracht tot 225. Door de matrixvergelijkingen voor deze filters uit te 

schrijven wordt het aantal benodigde vermenigvuldigingen gelijk aan 59. 

De regelaar van het systeem (L 1) wordt bepaald door de stationaire op

lossing van de matrix Riccativergelijking 

Hierbij 1s de systeemmatrix 
a 11 0 0 

0 

0 

de distributiematrix .1s 

bll 

B = 0 

0 

De symmetrische strafmatrices Q en R zijn 

(1.31) 

(I.l2) 

(1.33) 

.. 
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Door de RV uit te schrijven kunnen we het aantal vermenigvuldigingen 

verminderen. We voeren hiervoor de volgende matrix in 

· De vergelijkingen voor Pk zijn 

Hierbij ts 

(I.34) 

· (I .35) 

(1.36) 

~ . ' . 
;., .. 

(I.37) 

(1.38) 
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De vergelijkingen voor de oplossing van de RV zijn m.b.v. matrix Pk 

te schrijven als 

P = 2 P' + 2 P' +. 2 P' Q ll,k-1 all ll,k 8 tla21 12,k a21 22,k + 11 

P 
2 P' 2 I P' 22,k-1 = a22 22,k + a22p23,k + 33,k + Q22 

De rnatrix-RV voor een n-dimenstionaal systeem met één regelmogelijkheid 

vereist 

vermenigvuldigingen. Voor het beschouwde systeem zijn 96 ver

menigvuldigingen nodig. Door de matrix-RV uit te schrijven is dit 

aantal tot 23 teruggebracht. De coëfficiënten voor Pk in de verge

lijkingen voor Pk-l worden vooraf en slechts éénmaal berekend. De 

RV wordt 64 maal doorgerekend om de "stationaire" oplossing P te 0 

bepalen. 

De vergelijkingen voor de coëfficiënten van de regelaar zijn 

c 
0 

(1.40) 

(1.41) 

1 • 
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De CE-regelaar wordt gerealiseerd door voor de parameters de schattingen 

van de parameters in te vullen 

Het cautious regelsignaal willen we voor dit derde orde model op dezelfde 

manier bepalen als voor het eerste orde systeem uit Appendix B. 

We gebruiken hierbij dynamisch programmeren. 

J = E rzT P z + zT Qz + R s 2 ] 
n-1 l.!...n n -n -n-1 -n-1 s n-1 

Door het invullen van de systeemvergelijkingen, het nemen van de ver

wachtingswaarden en uit te schrijven is in te zien dat 

J = z T{AT P A + Q + VAR}z I n-1 -n-1 n -n-

+ { (b 211 + crb2 ) pIJ + R } s 2 
11 ,n s n-1 

+ (AZ T AT T A ) 
-n- 1 P b + b P A z I s I n- n -n- n-

+ {termen t.g.v. ruis en rA } 
.!n-1 

Hierbij is alleen met de varianties en niet met de covarianties van de 

geschatte parameters rekening gehouden. Ter vereenvoudiging is in de 

formules niet aangegeven dat de parameters schattingen zijn. 

De matrix VAR is 

2 p +o2 P (J 
0 0 all 11 ,n a

21 
22,n 

VAR= 0 02 p 
a22 22,n 0 

0 0 0 

Omdat de invloed van het regelsignaal op de diverse varianties niet 

meegenomen wordt is Jn-I eenvoudig te schrijven als 

Het optimaal geregelde systeem wordt gegeven door 

s n-1 
= - ...§... 

2a 

(1.39) 

(1.40) 

(1.41) 

(1.42) 

(1.43) 

,, ,, 

i 
1 
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met minimale kriteriumwaarde. 

V n-1 = min 
8 n-1 

i 
Jn-1 = Y - 4a 

Wordt Vn-l weèr geschreven als 

vn-1 ~ !u-1 pn-1 !n-1 + {termen t.g.v. 

(i:. 44) 

ruis en l:... } 
.!n-1 

(1.45) 

dan volgt uit voorafgaande de volgende recurrente vergelijking voor P 
n-1 

P = ATP A + Q + VAR n-1 n (1.46) 

Het cautious regelsignaal wordt berekend door de stationaire oplossing P
0 

van deze Riccativergelijking te bepalen. Het cautious regelsignaal is 

met 

G 
2 2 R + (b 1 1+ob )P 1 1-s I I ,o 

Prohing wordt gerealiseerd door aan het cautioua regelsignaal een 

prohingsignaal toe te voegen. Dit kan een bloksignaal of een zogenaamd 

"One Step Ahead" (OSA)-probingsignaal zijn. Het OSA-probingsignaal pro

beert de variantie van z 1op het volgende tijdstip te minimaliseren. Het 

OSA-signaal is wel begrensd. 

De variantie van zl,k+l -WQrdt geminimaliseerd door 

Het OSA-probingsignaal is 

Voor het OSA-probingsignaal moet gelden 

Het regelsignaal wordt 

voor ls08AI <grens 

sk + sign(s08A).grens voor lsosAI > grens 

(I.4 7) 

(1.48) 

(1~49) 

(1.56) 

(I.-51) . 

{l.Si)-
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het computerprogranma Adap is zo gemaakt dat de gebruiker enkele keuzes 

kan maken. Dit wordt hierna toegelicht. 

In deel I.6 van ·dit Appendix staat een flowschema van het programma. De 

subroutines van dit flowschema worden hier beschreven, na een algemene be

schrijving van het programma. 

Indien het programma Adap en de "floating point package" in het kern

geheugen zijn gebracht, wordt het programma op adres 200 gestart. Na enkele 

initialisaties kunnen de beginschattingen van de parameters, het aantal 

"loops" en de grootte van de •tapato~~ worden iDSelezen. Hierna 

worden de "setpoints" en de gewichten matrices Q en R ingelezen. 

Nu volgt de vraag of de gebruiker wil filteren (F), identificeren (1) 

of geen filter (N) wil gebruiken. Onder filteren wordt het schatten van de 

toestandsgrootheden m.b.v. een lineair K.F. verstaan. Onder identificeren 

wordt het schatten van toestandsgrootheden en parameters m.b.v. een EKF 

verstaan. Het kiezen van I en F heeft tot gevolg dat de gegevens voor de 

filters moeten worden ingelezen. Bovendien kan de gebruiker dan bepalen 

welke "output" hij wil. Hij kan de parameters (P), de coëfficienten van de 

regelaar (R) of de geschatte toestandsgrootheden (X) naar de schrijver en/of 

naar de teletype sturen. De gegevens op de teletypè worden pas na afloop van·de 

"run" getypt omdat dit anders te veel tijd vergt. 

Na de keuze van het filter kan de gebruiker de regelaar kiezen. Hij kan 

de CE-regelaar (E), de cautious-regelaar (C), een duale regelaar (D) of 

geen regelaar (N) kiezen. Indien een regelaar wordt gekozen wordt de R.V. door

gerekend en worden de coëfficiënten van de regelaar getypt. Wordt een duale 

regelaar gekozen dan moeten nog enkele gegevens van het prohingsignaal worden 

ingevoerd. 

Het progranma komt nu op een "halt". De gebruiker kan het progranma doo.r

starten, waarna de eigenlijke regeling begint. 

In een "loop" worden metingen aan het proces gedaan. Het proces wordt geregeld 

met het, in de vorige "loop" berekende, regelsignaaL Hierna wordt het ge-' 

kozen schattingsmechanisme toegepast en het gekozen regelsignaal berekend. Boven

dien wordt de gewenste output verzorgd. Na een "klokpuls" wordt deze "loop" weer 

herhaald totdat het gewenste aantal "loops" is bereikt. Dan komt het proar8liiD& 

in een wachtlus en wordt op een interrupt van de TTY gewacht. 



Subroutine's: 

ADAPT 

BERU 

CLENDA 

CRLF6 

FILTER 

(;ET ALN 

KRIT 

LAAD U 

HEETYl 

MEETY2. 

PRINT 

PRO BE 
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In deze subroutine worden m,'b.v. abb.routásif 
FILTER de parameters en toestandsgrootheden 

geschat. 

M.b.v. subroutine RIREG wordt de CE- of C

regelaar berekend. 

Deze subroutine berekent met behulp ~an de 

coëfficiënten van de regelaar het regelsig

naal. Eventueel wordt m.b.v. subroutine 

PR~BE _het prohingsignaal bepaald en bij het 

regelsignaal opgeteld. 

Hiermee worden alle DAC's op nul geïnitialiseerd. 

Hiermee wordt de CRLF uit de printroutine van 

de floating point gehaald. 

Afhankelijk van de keuze I of F is dit een EKF 

of een lineair KF. M.b.v. drie filters worden 

de gewenste schattingen bepaald. 

Deze subroutine initialiseert een aantal veel 

gebruikte getallen in floating point notatie. 

Deze subroutine berekent de kriteriumwaarde. 

Hiermee wordt het regelsignaal naar DAC 1 ge

transporteerd. 

y
1 

wordt gemeten via ADCl. 

Yz wordt gemeten via ADC2. 

Deze subroutine verzorgt de gekozen output 

naar de schrijver en teletype. 

Deze subroutine berekent het gewenste probing

signaal, SP. 



RETOUR 

RI REG 

STAFIL 

SURFIL 

TELOP 

TEKST 4 

UIT 2 

UIT 4 

UIT 5 

VERSCH 

VRAAG 1 

VRAAG 2 

VRAAG 3 
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Deze subroutine transporteert de,voor de teletype 

opgeslagen, getallen van het kerngeheugen naar de 

teletype. 

In deze subroutine worden de coëfficiënten 

van de CE- of C-regelaar berekend. Hiervoor 

wordt de stationaire oplossing van de R.V. 

bepaald. 

M.b.v. deze subroutine worden de benodigde ge• 

gevens voor het filter ingelezen. 

Hierin worden de schattingen gelijk gemaakt aan 

de metingen. 

Hierin worden de werkelijke toestandsgrootheden 

berekend. 

Deze subroutine typt een bepaalde tekst op de 

teletype. 

Met deze subroutine worden de coëfficiënten van 

de regelaar getypt. 

Met de subroutine wordt de stationaire oplossing 

van de R.V. getypt. 

Deze subroutine typt de kriteriumwaarde. 

Hierin worden de verschillen tussen twee op~en

volgende metingen berekend. 

Welk schattingsmechanisme moet worden gebruikt? 

Welke gegevens moeten op de schrijver worden 

weergegeven? 

Welke gegevens moeten na afloop naar de teletype 

worden gestuurd? 



VRAAC:. 4 

VRAAG 5 

Zlz..l I 

ZIN 2 

ZIN 3 

ZIN 4 

ZIN 5 

ZIN 6 

ZIN 9 

ZIN P 
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Welke regelaar moet gebruikt worden? 

Welk prohingsignaal moet aan het cautious regel

signaal worden toegevoe&d? 

Inlezen van de benodigde gegevens voor het eer

ste, eerste orde EKF. 

Inlezen van de benodigde gegevens voor het 

tweede, eerste orde EKF. 

Inlezen van de schalingsfaktoren voor de "output" 

naar de schrijver. Deze kunnen dan tevens ge

tést worden. 

Inlezen van de gewichten-matrices Q en R. 

Inlezen van de systeemgegevens. 

Inlezen van de setpoints voor de metingen. 

Inlezen van de gegevens voor het eerste orde, 

lineaire KF. 

Inlezen van de gegevens voor·het probingsignaal. 
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!6 !lovschema prOfFIGll& AD AP 

STAJ'IL 



druk 

"continue" 

(0 
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BERU 

PROBE 


