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SAMENvATTING. 

Ter :bestudering van niét•eonventione.Le r 

, . ." ,,• 

"--' 

.computercontrol is een niet-lineair hycirau~is~h 
tuurproces ontworpen en gebouwd, dat het "Potten ea:-,,paun~.t~t .. ;,, ' 
·proefprocès -genoemd wordt. · · ., .· / 
In dJ.t proces onderscheiden we twee deelprocessen nl• .,m· ·: 
hydraulisch en een thermisch gedeelte. Het hydr•uliac:~ ~'~· ··\·'·· 
dee.Lte beinvloedt het thermische gedee.Ltè doch ni-.t. Ollllfl··~ ~
keerdo Deze gedeelten kunnen apart of tegelijkertijd. lajt."; ..• :.< · 

stuurd wordeno Oe sturingep zij·n de ingaande koud- en -~·/,· · 
waterstromen. · . ~·-, --l~4{~. · ~:, 
In verband met lange opstarttijden en de interesse irf~tjc:l.i.< 
optimale begrensde sturingen is een studie gemaakt. van ver~"· 
schJ.llende oplossingsmethoden die onder andere toegepa,a.t 

... , 

kunnen worden .bl.j het opstarten van proces-seno · . 
Oe toepassing van het varl.atie-rekeningprincipe op .een'op-. 
timalisatie probleem leidt tot eeri stelsel differenttaG , , .. 
vergelijkingen die, in het algemeen afhankelijk van het lie-- ·.~~~\.' 
schouwde procesu niet direkt opgelost kunnen worden. 0.. a. 
optimale sturing te berekenen kunnen we verschillende -~ ·. ·•, 't' 
den toepassen: o.a. gradient technieken, tweede var1at~ ,_. '-i.· 

rekening en invariant imbedding methoden. 
Een tijdoptimale sturing kan ook berekend worden met dyna...:· 
mische programmeringstechnieken. · 
Wanneer de toestandsvergelJ.jkingen van het proce~ nauwr-· · 
keurig genoeg gelineariseerd kunnen worden, dan kan na 
diskretisatie de tijdoptimal'è sturing berekend .worden ... 

"'. 

:: :l:;··. m.bov. o.a. methoden gebaseerd op lineaire programmerinqa:..i. · 
technieken en via het tijdgewogen minimum-energie-probl~. ·, :,· .... ' 
On deze berekeningen te ·kunn$n uitvoeren worden wè ge"kon.;;., : • •..:,. · 
fronteerd met de ontwikkeling van algorithmen waarbij 4e 
stabiliteit, de convergentie en de nauwkeurigheid van cMa· ·~• 
gebruiken iteratie procedures en de rekenkosten een belat;tg:-- . -" . :"~ 
rijke rol spelen. ··' 
Gelet op de gecompliceerdheid van de algorithmen in httt~-
gemeen en in het bij zonder in het geval van het proe~proc••·• ,( , 
zullen we verschillende methoden bekijken en nagaan welke 
toegepast kunnen worden. . 
On dè bestudeerde methoden te kunnen toepassen op het proe~.. . , 
proces hebben we metingen verricht voor het bepalen yäb •• ·> 
temperatuurmodel (thermische gedeelt•). Het hydrauli~qW" ··:' .· •. ·· 
model is nl. al eerder bepaald (het hoogte model) en_léver:
de een niet-lineaJ.re tweede orde proces op. Het gest.üde . ·. · 
temperatuur model is alleen geldig bij een bepaald werlt~\)t. 
van het hydraulische gedeelte. Het is een derde orde prae..~ 
waarvan de tijdconstan1:en afhankelijk zijn van de richting .... : -
van de sturing (stijgend of dalend). 
Voor elk deelproces wordt afzonderlijk een opstart pr~ .· 
dure ontwikkeldo Een minimum-tijd minimum-amplitude o~OS-'"'~ 
sing wordt voor het hoogte model (na linearisatie en :~4~a- ;'. 
kretisatie van de toestandsvergelijki.ngen) ·:via het ti·~dg.- ~ · 
wogen minimum-energie probleem bepaaldo · 
Voor het temperatuur model wordt een optimale bang-bal'\g· 
sturing bepaald m.b.v. een gr?dient methode t.o.v. de 
schakeltijden. 

I, 



Aanvullende metingen zullen verricht moeten worden om de 
invloed van het hydraulische gedeelte in de laatst~·Op
start procedure te kunnen verwerken. 

·.f 

. ' 
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: Stuurdruk warmwaterklep 2 
: Stuurdruk uitgangsklep 3 

: Koudwaterflow 

warmwaterflow 

: Flow van vat 1 naa~ vat 2 

: Intreetemperatuur koudwater-warmte
wisselaar 

Intreetemperatuur warmwater-warmte
wisselaar 

: Temperatuur koudwaterstroom na warmte
wisselaar 

. . 
: 

Temperatuur na transportleiding 

Temperatuur in vat 1 

Temperatuur in vat 2 

Hoogte in vat 1 

Hoogte in vat 2 

Tijdconstante 

: versterkingafaktor (in toestandsvergelijkingen} 
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' 
: Vektorfunktie (in toestandsvergelijkingen), · 

n-dimensionaal. 
: vaktorfunktie (in toestandsvergeli)kingen), 

m-dimensionaal:. 
Toestandsvektor n-dimensionaal 

: Aantal componenten toestandsvektor 

Stuurvaktor m-dimensionaal, of sturingreeka. 
: Aantal componenten stuurvektor. 

: 
. . 
. . 
: 

. . 

. . 

Beginwaarde toestandsvektor. 
Eindwaarde toestandsvektor. 

Component toestandsvektor. 

Amplitude stuurvaktor op tijdsinterval k.· 

De Tijd. 

Begintijd. 

Eindtijd. 

Weekfaktor in kostenfunktie, of weegfaktor 
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.f. 
J, J' 

: Versterkingafaktor in updating formule. 
: .Kostenfunktie. 
: Scalairfunktie, 

funktie. 

,'.:! ' ', ~>.; ", 

. ' . 

cpC!_,y_,t)1 4J(!,,t): Sca1airfunktie,, dynamisch gedeelte in · lt~.r.,... "' 

'f/(!_,t) : 
B (x ( t 0 ), t 0 ) : 

E (x (te), te) : 

~I ! : 

ä (t) 
H (x, g, l , t) 

. funktie.., . . 
"" 

Vaktorfunktie, m-dimens·ionaa1. 

Vektorfunktie, gelijkheidsvoorwaarde op t 0 • 

Vektorfunktie, gelijkheidevoorwaarde op te•' 

Vektor met Lagrange-vermenigvuldigers als 
componenten. 

Kostate vektor, m-dimensionaal. 
Hamiltoniaan. 

: Transitie matrix (n x n), diskrete systemen.' . .. 4> 
ï : Transitie stuurmatrix (n x m), diskrete syst...,. • 

.. :t"· 

A 

'Z -
H 

N 

h(k) 

M(Qc',N) '"' 

(2. 3) 

(i 2. 3) 

[1~ 1 17] 

.. . 
: Transitie constant kolomvaktor (n x 1), di à-

krete systemen 

Kolomvektor, definitie (§4.4, blz.ct.ll) 

: (n x mN} matrix, definitie (,4.4, blz.'c.U) 

Aantal diskrete tijdsintervallen. 

(n x m} matrix of (n x 1} kolom, 

. W( ,N)~ definitie (§4.4.3). 
Formule 2.3 

Paragraaf 2o3 

Referenties 12 en 17 
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INLBIDING. 
In de laatste decennia is er veel aandacht besteed aan·de 
ontwikkeling en verbetering van methoden voor de berekening 
van begrensde sturingen, waarmee een proces van een begin 
naar een eindtoestand gebracht kan worden .in de kortst moge~ 
lijke tijd. . 
Bij· de groep "meten en regelen" is er een niet-lineair hy- ·. 
draulisch temperatuur proces, het "potten en pannen" proef
proces. De stuurgrootheden zijn respektievelijk de koud- en 
warmwaterflow die met behulp van twee kleppen (begrensde 
sturing) ingesteld kunnen worden. Het opstarten van ~it 
proces en het wijzigen van werkpunten neemt 'telkens,veel 
tijd in beslag. om deze operaties optimaal uit te kunnen 
voeren zoeken we een algorithme waarmee een tijdoptimale 
begrensde sturing berekend kan worden. 
De algemene formulering van een optimalisatie probleem waar
van het tijdoptimalisatie probleem een bijzonder geval is, 
luidt als volgt: 
Stel dat het dynamische systeem beschreven kan worden door 

de vergelijking: * = f(~,u,t) 
Voor dit systeem moet een sturingswet of -reeks gevonden 
worden zodat: 

1. Een nog te stellen kostenfunktie geoptimaliseerd wordt 
2. Tevens voldaan wordt aan gegeven voorwaarden en/of be-

grenzingen. 
Dergelijke problemen worden opgelost door toepassing van 
bekende optimaliseringsprincipes of theoremas. Deze leiden 
tot vergelijkingen welke i.h.a. niet direkt opgelost kunnen 
worden. om de optimale sturiné) te berekenen worden allerlei .·· 
numerieke technieken gebruikt. 
Gelet op de gestelde eisen (minimalisatie van de kosten
funktie, de tijd en het voldoen aan de voorwaarden, gegeven 
begin- en eindtoestand, en de begrenzing van de sturing) 
en verder op de gecompliceerdheid van de te ontwikkelen 
algorithmen (programmatuur, benodigde geheugenruimte, reken
kosten, stabiliteit, convergentie en nauwkeurigheid) zullen 
we nagaan welke principes en numerieke methoden toegepast 
kunnen worden bij het opstarten van processen met begrensde 
sturingen. Enkele van deze·methoden zullen uitgewerkt en op 
het proefproces toegepast worften. 
Uit het voorafgaande volgt dat drie gegevens nodig zijn om 
een optimalisatie probleem te kunnen oplossen: 

a. het statische en dynamische gedrag van het beschouwde 
systeem moet zo nauwkeurig mogelijk beschreven kunnen 
worden {Hfd. 2), 

b. de te optimaliseren funktie (kostenfunktie) moet be
kend zijn (Hfd. 3): 

c. de begrenzingen van het systeem moeten bekend zijn· 
(Hfd. 3). 

om de vergelijkingen van het statische en dynamische gedrag 
van het systeem te kunnen begrijpen geven we eerst een fy
sische beschrijving van het proefproces, gevolgd door.de 
formulering van a, b en c. Daarna worden de oplossingsmetho
den behandeld en worden de gekozen methoden op het proef
proces toegepast. 



1. BESCHRIJVING VAN HET PROEFPROCES. 

Het proefproces kan verdeeld worden in een hydraulisêl\t .m.:: 
een thermisch gedeelte. Het hydraulische gedeelte bèin~'· 
vloe'dt het thermische gedeelte (zie schema op blz. 1·2-). 
In het hydraulische gedeelte wordt in vat 2 een buffer
voorraad water op peil gehouden. Het gesuppleerde koude 
water wordt Qoor een pneumatische regelklep 1 ingesteld en 
stroomt achtereenvolgens door een warmtewisselaar, een 
lange leiding (looptijd voor het thermische gedeelte) en 
een tussenbuffervat 1 naar vat 2. 
De belangrijkste storing is de waterafname uit het buffer
vat 2 via een pneumatische klep (klep 3). De druk op ~lep 3 
en het niveau in vat 2 zijn maatgevend voor de hoeveelheid 
wegstromend water. 

1.1· 

Het koudwaterdebiet alsmede de niveaus in vat 1 en vat 2 
worden m.b.v. drukverschilze~ders gemeten. , 
Behalve een stabilisatie van de watervoorraad in vat 2 we~ 
sen we ook een stabilisatie van de watertemperatuur in va~ 2 
o.a. te realiseren door het koude suppletiewater in de warm~ 
tewisselaar op te warmen door middel van een warm-water
stroom. 

Het thermische gedeelte omvat dus een min of meer gesloten 
hydraulisch warmwatercircuit plus de procesgedeelten die 
ook deel uitmaken van het reeds genoemde hydraulische koud
waterproces. 

Het gesloten circuit bevat een warm water voorraadvat 
waarin water m.b.v. stoom op constante temperatuur gebouden 
wordt en vervolgens een circulatiepomp, een stabilisatievat, 
een pneumatische regelklep 2 en tevens maakt er de warmte
wisselaar ook deel van uit. 
De temperaturen worden gemeten met weerstandsthermometers . 
op de volgende plaatsen: v66r en na de warmtewisselaar, na 
de transportleiding, in vat 1 en in vat 3, en v6ór en na de 
warmtewisselaar in de warmwaterstroom. 
We onderscheiden vier soorten variabelen: 

1. onafhankelijke variabelen of ingangsvariabelen waarmee 
we het systeem kunnen beinvloeden.en besturen. Deze 
zijn de koud- en warmwaterstromen 0 respektievelijk Oki 
en Qwi of de druk Psk en Psw op de corresponderende 
kleppen. 

2. afhankelijke variabelen of toestandsvariabelen waarmee 
op elk tijdstip de toestand van het systeem gemetene-of 
beschreven wordt. Deze zijn: de niveaus Hi en Hu res• 
pektievelijk in vat 1 en vat 2 en de temperaturen in 
de verschillende gedeelten tot en met vat 2. 

3. produktvariabelen of uitgangsvariabel-en waarmee de ,. 
prestaties van de sturing aangeduid en gemeten ku.nnen :;~. 
worden. Deze zijn de hoogte en de temperatuur in vat 2 " 
(Hu en Tu). 

4 •. storingsvariabelen: het zijn niet manipuleerbare varia
belen die het systeem kunnen beinvloeden. De wateraf
name uit vat 2 is de belangrijkste storingsvariabele 
en wordt door de druk Psu op klep 3 bepaald. 

M.b.v. meetresultaten zullen we een wiskundig model vormen, 
waarmee het statische en dynamische gedrag van het proef
proces beschreven kan worden. 

I,· • 
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2. MODELVORMING VAN HET PROEFPROCES. 

Het statische en dynamische gedrag van het proefproces ~en 
behoeve van stabiliserende regelingen werd als onderzocht 
en beschreven in [1, 2, 3]. Op pagina(2o2) geven we het be
invloedings- (fig. A) en blockschema (fig. C) zoals het in 
[2] werd gegeven voor het hele proces. Daarin on.derscbeiden 

we het hydraulische (fig. A, I) en het temperatuurgedeelte 
(fig. B). Het eerste gedeelte dat we het hoogte model zullen 
noemen is onafhankelijk van het tweede (het temperatuur~ 
model). 
De overdrachtfunkties beschreven in het blokschema gelden 
voor kleine variaties om ~én werkpunt, hetgeen niet vol
doende is voor de ontwikkeling van opstart-procedures. 
Een bevredigend wis~und~~ hoogte model wordt in later ge
schreven verslagen ~, SJ gegeven" 
De beschikbare gegevens van het thermische gedeelte zijn 
nog niet voldoende •. Daarom zullen we aanvullende metingen 
verrichten voor het bepalen van een temperatuurmodel. 
Eerst geven we het hoogte model en daarna de manier waarop 
het temperatuurmodel bepaald wordt. 

2.1 Het hoogte model. 

Van het hoogte model, beschreven door (4, 5) houden we de 
algemene vorm aan. De numerieke waarden van de parameters 
moeten veranderd worden omdat vat l en de uitstroomleiding 
van vat 2 gewijzigd zijn. 
M.b.v. meetresultaten, genoteerd in het "logboek 11 van'het 
proefproces hebben we door polynoombenadering de waarden 
van de parameters bepaald. 
In de stationaire toestand g~ldt voor de doorzet van 

vat 1 Oki = 01 = 29.58 ~1 + 5o65 2.1.1 

en van vat 2 2.1.2 

met 

De dynamische vergelijkingen (toestandsvergelijkingen) zijn: 

~ = -7.75 ~1 + 5.65 + 0,262 Oki 

d~~ = 2. 04 \}Hl + 5. 65 - 2" 19 K • \]Ru + 17 "5 

De toestandsvergelijkingen duiden aan dat het hydraulische 
gedeelte een niet-lineair tweede orde proces met Oki als 
sturing" 
Wanneer ~ een kolomvaktor is met komponenten Hl en Hu dan 
kunnen we de toestandsvergelijkingen schrijven in de vol
gende algemene vorm: * = f (~Q u) 

Hierin is u de stuurgrootheid en vervangtOkio 
en f een niet-lineaire vektorfuriktieo 

' ' .. ·· 

, ..... ·. 
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2.2 

I 

II 

Fig. A 

Fig. B 

li" f-,u< 
Qk; l'l! "· ft• ~f .. 

I 
1+- St'.,_ ,.,. S'C I 

tl"' -I'· ~ 

I+ .st'", 

-/:!:.1< 
•SÖ p. _,,. 

1-; e 1-- I-j ~(1-t) 1--

I • S '?'#\ s . 
' 

~ /'w -~' ""'11L f'G' i iSs 
~~ 

j<.to t!:.• 
~· 

f-wlr. ~ 
~.. , __ . 

''11:.7 ...... F ":' 
I.,.S7:w I+J'Cs I -1-.S~ t•'t-&' 

. · •. ·;>!'.ft'·.· • 

Fig. C 



2.2 Bepaling van het temperatuurmodel. 

Dynamische systemen kunnen in twee typen verdeeld worden: 
1. "distributed parameters., systemen 
2. "lumped parameters" systemen. 

De variabelen van het eerste type zijn tijd- en plaatsaf
hankelijk en dergelijke systemen worden beschreven door 
partHHe differentiaal vergelijkingen. 
11 Lumped parameters" systemen worden beschreven door gewone 
differentiaal vergelijkingen omdat de variabelen daarvan 
alle~n van de tijd afhankelijk zijn. · 

2.2.1 Keuze van de algemene vorm van het temperatuurmodel. 
Voor de warmtewi~selaar. werd een "distributed parameters•• 
model gemaakt door Janssen @]. Naar aanleiding van de ver
kregen resultaten hebben we eerst gedacht om zo'n model te 
ontwikkelen voor het hele proceso 
Een "distributed parameters" model geeft betere informatie 
over alle gedeelten van het proces dan een "lumped para• 
meters'' model u De wiskundige formuleringen worden echter 

2.3 

wel ingewikkelder en de toepassing van optimaliseringstheo
rie~n moeilijker 0 zodat we afgestapt zijn van het distri
buted parameters model. In de praktijk is het nlo vaak moge
lijk om distributed parameter11 modellen door"lumped para
meters" modellen te benaderen. 
Gezien de reeds bekende gegevens over het verloop van de 
parameters van het gelineariseerde model van het proefpro
ces bij verschillende werkpu~ten (3] kunnen we zeggen dat 
de niet-lineairiteiten funkties van Oki en Owi zijn. om een 
beter inzicht in het gedrag van het temperatuurgedeelte te 
krijgen hebben we responsies op stappen in Psw geregistreerd 
bij een vaste koudwaterstroom Qki (nl. 175 1/uur). 
De temperaturen van alle deelprocessen blijken gevoelig te 
zijn voor kleine variaties in Psw en dat de gevoeligheid af
neemt met toename van ~i· 
Voor kleine variaties om een werkpunt kunnen we de warmte
wisselaar benaderen door een eerste orde proces. De tijd
constante is afhankelijk van de grootte en de richting van 
de stap. 
Uit de responsie van Tu op veranderingen in Psw volgt dat 
het thermische procesgedeelte door een tweede of derde orde 
model benaderd kan worden. 
·oe tijdconstanten bepaald uit responsies van kleine stap
vormige variaties om diverse werkpunten m~b.v. semil~a
rithmische grafieken vertoonden een zeer grote spreiding. 
Daar we in een werkgebied, waar de temperaturen (toestand&-·· 
grootheden) erg gevoelig zijn voor variaties in Psw 
(stuurgrootheid), moeten rekenen op een slechtere reprodu
ceerbaarheid van de sturing,willen we, als eerste opzet, een 
sturing berekenen in een werkgebied waar de bove~enoemde 
gevoeligheid minder hoog is en dat is het werkgebied bij 
hoge Oti-waarden. In dit werkgebied moesten aanvullende 
metingen verricht worden om de afhankelijkheid van de 
procesparameters van de stuurgrootheid of indirect van dè , 
toestandsgrootheden te kunnen vastleggen en om het model.te {f~ 
verfijnen. · · ·ï$fi!) 

',• .. · 
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Mede ter bepaling van het meetprogramma gaan we uit van het 
lineaire model geschetst in het blokschema (blz. 2o2 fîg. C} 
wanneer we daarin de tijdconstanten vervangen door een 
funktie van de sturing, g(u), of de temperatuur, h(x), ver
krijgen we respektievelijk toestandsvergelijkingen van de 
volgende vorm: 

x 
1- :A: =..,. g{u) 

2- :A: = - ~ 
h(x) 

Vergelijking (1) is niet lineair in de sturing maar verge
lijking (2) wel. Voor numerieke integraties en iteratie
procedures is vorm (2) aantrekkelijker dan vorm (1). Daarom 
kiezen we vorm (2). Hoe kunnen we nu h(x) bepalen? 
In de buurt van een bepaald werkpunt is h(x) niet anders 
dan de tijdconstante voor het lineaire model in dat punt. 
Voor het bepalen van h(x) kunnen we: 

1. Rekening houdend met de bang-bang sturing (als tijd
optinlala oplossing) h (x) beschouwen als funktie van 
de begintemperatuur en voor verschillende beginwaar
den de tijdconstanten bepalen vanuit stapresponsies 
met klep 2 open of dicht (grove benadering)o 

2. Bij verschillende temperaturen, te beschouwen als 
werkpunten, de tijdconstanten bepalen via responsies 
op kleine stappen om de werkpunten.{fijne benadering). 

We hebben de tweede methode gekozen en het volgende werk
programma opgesteld. 

2.2u2 Werkprogramma. 
1. We kiezen een Qk. (groot) zodat het proces minder gevoe

lig is voor kle~Ae variaties in Psw• . echter niet te . ··: 
groot, omdat anders het temperatuurbereik van Tu te 
klein wordt. De keuze kan gemaakt worden op basis van 
statische ijkgrafieken opgenomen in het "logboek" van 
het proefproces. 

2. Het werkgebied van Tu doorlopen m.,b.v. kleine staP:: 
vormige variaties in Psw die veranderingen van ± 5°C in 
de statische waarden van Tu veroorzaken. 

3. Een systeem bouwen waarmee reproduceerbare stapvormige 
veranderingen in Psw gemaakt kunnen worden die de ge
noemde veranderingen van + 5°C in Tu veroorzaken. 

4. Metingen verrichten zonder de lange leiding om het 
proces iets minder gecompliceerd te maken. 

2.2.3 Uitvoering van het ~erkprogramma. 
1. Voor Oki werd een waarde van 250 1/uur gekozen. Daar

mee kan een maximale temperatuur van 62~ 6C bereikt 
worden. 

2. De temperaturen onder 29°C bleken niet reproduceerbaar 
te zijn zodat we elf werkpunten tussen 290 en 62~-C 
genomen hebben. 

3e om reproduceerbare stappen te kunnen realiseren heb
ben we een 'schakelaar .. ontworpen bestaande uit elf 
potentiometers in serie, waarmee elf verschillende 
spanningen nauwkeurig ingesteld kunnen wordeno De 



spanni.~;i:·<'f~a,~,•ia'·e~n ~•lektr:optl~ia,che ~~ · · .. _ 
~ezat in ;ow~..nt~•l.ge lucht~ en ••~ k~•:2.':· .. ·-. 
toe9evoerd9 -U. pot.ntibmetier instellingen ~eden ia.- . . 
overeenatemraing met de gekozen wedcputï'ten afqeate~. · 

. ,· 

4o Het meetprogramma werd- uitgevoerd twemaal v·aor·: N.-, 
waarden oplo~nd van 29°C tot 62o. 6C en tweemaal af• ··:~ 
lopend van 62° 6C naar 29°c. Tevens w~d een· at.pr.-• · ~< ·· 
ponsie van 16°C tot 62°. 6C en een in cle tegeng .. -..lde ~.- ~';.> 
richting van 62°c tot 30°C opgenomeno ·· < .'":' · : ,; . 

Gedurende de4 metingen werden zowel de temperaturen ac:b.t.l.' · .. 
de warmtewisselaar 0 na vat 1 en na vat 2 geregistreerd' al•. 
ook de flow Owi• De begin- en eindwaarden van alle .-tttl981J'.~. · Î' : •. 

(temperatuur, niveaus, druk en flows) werden genoteerd~ Al: ~ . -,,-
deze resultaten zijn verzameld in tabel (I, II, III)W}~: .\·. _ 
Sommige genoteerde gegevens kunnen overbodig geacht :",_d~ · -.-.-._-_ ·' , '~ 
zoals. 'I'ki• Twu, Twi• Hl, Hu enz. Echter deze kunnen van riut-· ~- .· .... -· 
z~jn wanrieer b.v. eventueel later zou blijken dat &oaaiCJ11· , .: , ·. ' 
resultaten afwijkend zijn. ·· ·' >' ·'· ·;,;-

. i~:·~f~ .. ".. 2o2.4 Bepaling van de tijdconstanten. . 
Voor het bepalen van de tijdcons~anten hebben we op eemi• 
logarithmisch papier de temperatuur als funktie van de tijd 
uitgezet. aadat de warmtewisselaar een snelle reapohsie. ••r.;.. ., 
toont (3•'1: '-15 sec) hebben· we eerst de responsies van v.at .).· · 
en vat 2 bestudeerd. De resultaten zijn geqeven in tabel (X• · . 
II, II~) In figuur (2.1) geven we de algémenè vorm v.~:4ezt ::, .... 
grafieken. De ~ijdconstanten ~orden bepë_lald m.b.v. de :t-~. _:' .. ~)j!:; 
methode zoals 1n fig. (2.1) u1.tgevoerd l.S. .- '.::'>!,~:. 
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... . ., ~'J~c . 
De v~rschillen tu•••n 4e bekende waarden van de ~ij.,..~, 
t~~ 1n de verschillende werkpunten blekell· w.i.llek•u~iif. ~ ":. ;J 
Zl.Jn, zodat geen funktioneel verband kon word&J1 v"'": · · .. : '· .· 
Daarom hebben we het gemiddelde (verwachtiDgawaàr«Wl< .· ·41 . , . 
standaard-Mviatie van de waarden berekend· (zie ol\de.t*t.••n~~~:':~t )z:\~~;.· 
de reault.aten). ·· .·. · .· ''. '·'· ·'~'~ 

~ 
gemiddelde standaard-

sec deviatie sec 

.,.'"-:. 

,,_: 

vat 1 (Ta> 50.43 5.86 

vat 2 ('l"s> 190.93 14.28 

Deze tijdconstanten hebben we in de onderstaande verg•l.i.j
kingen ingevuld en vervolgens op de computer (P9200) de 
responsies berekend (algorithme I). 

Voor vat 1 x2 = (x20 - x2e) exp ( -t/ 'r•) + X2e. 

Voor vat 2 x3 = Cî exp(-t/rj' + c2 exp<-t/q + XJe 

Hierin zijn de indices o en e voor de begin- en einaw.udera11 . ~ · .. · 
cl en c2 funkties van x30, *30• "t'2 en "C3 J&:i.e · · 

appendix). 
·~ \ . 

De berekende responsies waren echter niet in dekking te 
brengen met de geregistreerde responsies en daarbij ver
toonde, vooral vat 1, de grootste discrepantie. 
Voor een tweetal grote stappen hebben we eveneens volgen•; · ; ,è ,;' :t·1 \ 

de semilogarithmische methode de drie tijdconstanten b4l- · :'< 
paald respektievelijk die van de warmtewisselaar 1 van vat 't ·: . -·.·:i 

en van vat 3. · 
voor de positieve stap van l6°c tot 62<?U'C werd gevonden.:., . l .· 

"tlp = 10 sec 1 t:2p • 41 sec en '"t3p ~ 210 ifec. , 
en voor de negatieve stap van 62°c tot 30°é: · " d.Y* · 

"tltt = 25 sec, oor211 = 66 sec en -c311 = 200 sec. 
Zetten we de laatst gevonden tijdconstanten in onders~al\0. 
vergelijking 

x3 • cl exp (-t/za) + c2 exp (-t/'C2) + c3 exp (-t/C3) + ·· 
XJe (2.2~1) 

en brengen we tevens dezelfde stapvormige excitatie aan dan 
zien we dat de berekende responsiecurven niet in dekking 
zijn met de experimentele curven. · 
We merken verder op dat: 

1. zoals reeds vermeld werd in (§2.2.1) de warmteviase-
laar als deelproces sneller op positieve stappen in 
Owi reageert dan op negatieve stappen (vergelijk ~lp 
en 'C;,.), hetgeen te verklaren is door de veranderiRtJ 
van de warmtedoorgangsco~fficilnt (water - metaal • 
water) die sterk toeneemt bij hogere Owi -r6). · 

2. uit de opnamen van Tu dit verschil niet mder op te · 
merken is. In tegendeel, TU blijkt bij negatieve stap 
in Owi· 

3. er blijkbaar ook verschillen zijn in de tijdconatanten 

,,, 

:~ . 

.. . ~ ~ 



van vat 1 als ook van vat 2, bij positieve en negatie
ve stappen in Owi· Dit is mogelijk omdat er geen reke
ning gehouden wordt met de feiten dat: 
a. vat 1 niet geroerd is • 
b. de invloed van de warmtelek/warmtetoevoer naar en 

van de omgeving buiten beschouwing is gelaten. 
M.b.v. de semilogarithmische grafieken is het niet 
mogelijk om op een objectieve wijze deze verschillen 
te verifieren. 
Vervolgens hebben we het proces als áên blackbox pe
schouwd en getracht de experimentele Tu-responsies 
door een funktie van de vorm van (2.2.1) te benaderen. 
Daarvoor hebben we in formule (2.2.1) de tijdconstan
ten zodanig veranderd dat de berekende responsies 
dichter bij de wekelijke responsies komen, en wel door 
achtereenvolgens 1: 2 , 1:3, en "tl te veranderen. Op deze 
manier hebben we de responsies goed kunnen nabootsen 
met de volgende tijdconstanten: 

1. positieve stap van 16°c tot 62QJ•c 
tlp = 15 sec, ~2 = ao sec en ~p = 175 sec 

2. negatieve stap v~n 62°c tot 300C 
~ln = 10 sec, ~2n = 45 sec en ~3n = 180 sec. 

M.b.v. deze waarden hebben we responsies berekend voor 
andere geregistreerde kleinere stappen voor Tu-waarden 
liggend tussen 30° en 62°c. De overeenstemming met de 
opnamen is bevredigend. Dit is te zien op de grafieken 
(1 t.m. 5). 

2.2.5 Het temperatuurmodel. 

Het dynamische systeem waarvoor de vergelijking 

x =Cl exp(-t/tl) + C2 exp(-t/~2) + C3 exp(-t/~3) + xe 
2.2.2 

als een beschrijvende vergelijking van zijn stapresponsie 
beschouwd kan worden, is te splitsen in een drietal fic
tieve eerste orde deelprocessen in serie. Hier::...n is x de 
temperatuur en x 2 de eindtemperatuur, terwijl Cl, c2 en C3 
constanten zijn afhankelijk van x(o), *(o) en ~(o) (zie 
appendix). 

De bijbehorende differentiaal vergelijkingen kunnen be
schreven worden door 

*1 =- it + ~ 

*2 = ~- ~ 2.2.3 T;2 ~2 

*3 = X2 - ~ 
~3 't3 

• Tijdens de metingen was de weerstand van de thermomèter 1n 
vat 1 bedekt door luchtbellen (vat 1 is gemaakt met een 
doorzichtig materiaal) veroorzaakt door de stijging van.de 
watertemperatuur. we merken op dat het meetpunt in vat 1 
in-een rustgebied ligt t.o.v. het uitstromende water en 
dat de hoeveelheid omringelende luchtbellen v~rieert met 
de tiJd (verandering warmteoverdracht van het temperatuur
meetelement). 



en de overdrachtfunktie door 

!.1!1 1 
xa(s) = (1 + s!l}(l + s't}(l + s~) 2.2.4 

Uit (2.2.4) blijkt dat XI als een scalaire sturin9 voor
komt en dat de versterkingsfaktor gelijk is aan 1. Daarom 
wordt in het vervolg x2 vervangen door de letter u welke de 
stuurgrootheid aan zal duiden. Deze sturing heeft de dimen
sie van een temperatuur en wordt begrensd door de max~male 
en minimale waarden die Tu kan aannemen dow.z. het tempera
tuurgebied dat door klep 2 ingesteld kan worden bij een be
paald koudwaterdebiet. De tussenliggende waarden zijn te 
bepalen vanuit grafiek (J.) als funktie van Psw of Owi· 
Het temperatuurmodel wordt dus beschreven door de toestand 
vergelijking (2.2.3). Het is een model met een bijzondere 
eigenschap t.w. dat de tijdconstanten die gebruikt moeten 
worden, afhankelijk zijn van de richting waarlangs klep 2 
zich beweegt (richting open of richting·dicht)9 In matrix 
vorm: 1 - 'eï 0 0 

x = 1 .1.... 0 
t:2 - t:2 

0 ....!. -
1:3 

De tijdconstanten zijn: 

"t"l 
sec 

positieve stap 15 

n egatieve stap 10 

x + u 

c:2 r3 
sec sec 

80 175 

45 180 

Dit model is alleen geldig bij Qki = 250 1/uur. 

2.2.5 

2 ~t:l··. 



3.1 .• 

3. KOSTENFUN!cr'IE, BEGRENZINGEN EN PROBLEEMFORMULERING. 

3.1 Kostenfunktie. 

De kostènfunktie is een te optimaliseren grootheid als funk
tie van de variabelen van het systeem en de tijd en bevat 
de te stellen eisen. 
Bij het proefproces wensen wij de watervoorraad en de tempe
ratuur in vat 2 zo constant mogelijk te houden. Ten gevolge 
van variaties in Psu moeten we een regeling invoeren om Hu 
en Tu in vat 2 op peil te houden (stabiliseren), en ook 
moeten wij een sturing invoeren om naar wens Hu en Tu van 
de ene toestand naar een andere toestand te kunnen brengen 
(opstarten). ofschoon de algemeenheid van de procedure voor 
beide gevallen geldig is, zullen we uitsluitend opstart
procedures behandelen.· 
Gezien & tijd die het opstarten van het proefproces vergt 
kiezen we de tijd als kostenfunktie. Dus de te minimalise
ren funktie kan de volgende vorm hebben: 

J = t._e 1 dt of J = te - to 
to 

met t 0 als begintijd en te als onbekende eindtijd. 

3.2 Be~renzingen. 

.-.. 

De begrenzingen zijn de beperkingen waaraan de variabelen :b, 
van het systeem onderworpen zijn. 
In het proefproces is de ingangstroom van het koude en het 
warme water begrensd door de maximale opening van de klep
pen 1 en 2 en de voordrukken die overigens constant zijn. 
De belangrijkste begrenzingen liggen bij de sturing en wor
den gegeven door de volgende ongelijkheden: 

0 ~ Oki ~·2so 1/uur 

0 ~ Owi ~ 600 1/uur 

Er zijn nog andere begrenzingen zoals: 
de beperking van het niveau d.w.z. de hoogte nul en de 
maximale hoogte 
de beperking van de temperatuur d.w.z. de intreetempe
ratuur van het koude water en de hoogst bereikbare 
waarde bij een gegeven koudwaterstroomo 

3.3 Probleemformulering. 

De algemene formulering van het tijdoptimalisatieprobleem 
luidt als volgt: 

Gegeven het systeem beschreven door: 

! = f (~, u) 3 • 1 

en breng als opdracht dit systeem door een juiste keuze van 
de sturing u(t), t 0 ~ t ~te, van de begintoestand ~(t0 ) 
~aar de eindtoestand ~(te) zodanig dat de kostenfunktie 

J =j te 1 dt 
to 



''."':.• 

1/ .. '·3; ·a· r. .... . . 

geminimaliseerd wordt en aan dê beperkingen van de a~uring 
voldaan wordt. 

Voor het proefproces hebben we nog geen kompleet model, 
maar wel twee onafhankelijke deelmodellen nl. het hoogte
model en het temperatuurmodel. 
Voor het hoogte model wordt (3.1) vervangen door 

dHJ =- 7o75 ~lHl + 5.65 + 0.262 Oki dt 'J 

dHu 
= dt 2 • 04 ~Hl + 5 • 6 5 - 2 • 19 K ~Hu + 1 7 o 5 

en de beperkingen van de sturing zijn: 

0 ~ Oki ~ 280 1/uur. 

Voor het. temperatuurmodel wordt (3 .1) vervangen door: 

-1 0 0 1 
"tl "'tl 

~ = 1 -1 0 x + 0 u 
't2 'C2 

0 1 .1_ 0 
"r3 1:3 

en de beperkingen van de sturing zijn: 
0 0 16 C ~ u ..(. 6 2 • 6C. 

I:;-., 
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4. OPLOSSINGSMETHODBN'. 

4.1 IntrOductie. 
• >#''. 

.·:·;/~~ 

J-';?~ 
; ~ ~ 

·M.b.v. een optimaliseringsprincipe is voor een systeem ee~.. ." .. '··· 
optimale sturing te berekenen die zowel voldoet aan de ~/ ;~;·,: ' ... ·· ·' 
steemvergelijkingen alsook aan de gedefinieerde kostenfunk:.;. 
tie en de systeembegrenzingeno De volgendf principes worden 
het meest gebruikt: 

1. variatierekening 
2o maximumprincipe 
3. dynamische programmering 

~~:~i~!j~o;~~elateerd aan bekende formuleringen uit de me- ~ ,,: ~-;J~~.:.~~ 
. ,,;~;~~~ 

1. Buler-Lagrange vergelijking .. ·' •. ~~f ·•:;~.: .. ~ .. :~'; 
2. Hamilton vergelj.jking ,, , ... -~~ 
3. Hamilton-Jacobi vergelijking. . ...... ,ll~·'-;ï. ·.' .. :'.,'""" 

-,r "I'~. .')! Indien de sturing begrensd is, dan kunnen we geen oploa8il\(<t.''::.,.:- C::.·J/' ;~' 
bepalen 111. b.v. de Euler-Lagrange vergelijkingen maar We'l .· · · 
door toepassing van het maximumprincipe of via dynamische 
programmering. · 
De twee laatst genoemde prin~ipes gelden voor continue en 
diskrete alsook voor lineaire en niet-lineaire systemen. 
Voor lineaire systemen is het mogelijk, na diskrétiaátie 
van de vergelijkingen, om een "minimumtijd" begrensde stu
ring te berekenen door toepas$ing van lineaire programme
ringstechnieken of via het tijdgewogen minimum-energie
probleem. Deze methoden worden in (\4.4) behandeld en wor
den gerangschikt onder de methoden voor het oplossen van 
lineaire diskrete systemen. · 
Eerst introduceren we de optimaliseringsprincipes en enkele 
bijbehorende berekeningsmethoden. . 
In het vervolg zullen we de volgende formuleringen gebruiken.;. 

t.. lt... . 
de kostenfunktie: J = 6( y,~~~, t) ., cf>l '!~ ~. ~) ~~ 4.1 

to te 
de toestandvergelijking: is t t ( \ , ~ J t) 
de voorwaarden: B(x(to), to) 

E(~(t•)" te) 

4c2 Dynamische programmering. 

= 0 

= 0 

4.2 

4.3 

4.4 

/ ' 
' ~ 

_)-_ ~ 

· ... 
. ,•',~·:,Jf; 

~· '--~ ';,,- . 

-> ~~- . ~. 
4.2.1 Grondbeginselen van dynamische programmering. 
De afleiding van de Hamilton-Jacobi vergelijking is geba
seerd op twee fundamentele principes afkomstig van Bellman 
nl.: 

a. Het inpassingsprincipe (imbedding principe) ti I a] : ,., 
Een probleem met vaste begintoestand en werkende ge-

,~?;i~ 
durende een bepaalde tijdsinterval mag altijd gezien 
worden als een speciaal geval van een algemener pro
bleem, nlo een probleem met een variabele begintoe
stand, en werkend gedurende een variabele tijdsinter- .. -: 
val. 

bo Het optimalitéitsprincipe Ü,a]: 

··;,. 



Elke strategie die optimaal is over het interval 
t 0 , te is noodzakelijkerwijs optimaal over een sub~ 

interval (t, te) waarin t $ t $ te• . . 
Als we de optimale sturing B. 1t ~t) en de optimale tr~j-.cto.... ·. 
rie ~ lf (t) kennen, dan wordt de kostenfunktie afhankelij~ .. 
vt~Jd~ begin~oestand en de begintijd als volgt gedefinieerd 

V(!Q, to) ~ J(~ M, u •} 

Hierin is V(~0 , t 0 ) de minimale waarde van de kostenfunktie 
J met ~0 als begintoestand en t 0 als begintijd. 
Met de veronderstelling dat de funktie V glad genoeg ia, 
d.w.z. tweemaal continu differentieerbaar naar u en t, dan 
kan de onderstaande partHHe differentiaal vergelijking af-·. 
geleid worden door toepassing van het optimalitèitsprincip6a 

ê 'lLls_.,t,) ._ t'h(!.•, ~· J t.) + u~'T. c (l·~~·. '=.)- ~ o · 
'"a \:. 0 T 'ë> t'o J 

met als nevenvoorwaarde: 
\J ( ! \~ .. ) 1 t,) :& c:J { !lte.) a~ .. ) 

We definiären nu de costatevektor 

omdat u M een bekende 
schrijven dat: 

H(~,~~,t.): 

Hieruit volgt: 

~ 
'it. 

funktie van x M en t is, kunnen we 

over de betekenis van de costatevektor !<t) en de Hamil+ 
toniaan komen we terug tijdens de bestudering van het 
maximumprincipeo 
vergelijking (4.5) is de Hamilton-Jacobi vergelijking, ook 
wel Hamilton-Jacobi-Bellman vergelijking genoemd. De oploa
sing van deze vergel~jking, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van dynamische programmeringstechnieken, leidt tot de opti
male sturing. Het is een terugkoppelingsoplossing want ~ • 
is een funktie van de toestand x H. 
Bij de dynamische programmeringstechnieken onderscheiden we: -

- continu dynamische programmering 
~ diskrete dynamische programmering. 

4. 2 o 2 Continu dynamische programmering (a] 
De Hamilton-Jacobi vergelijking kan ouao op de volgende 
manier opgelost worden: 

1. analytisch mobov. de methoden van de karakteristieken. 

: .. 

·,' 

.· .. ) 

,· .. , .. 
·1' .. 

'·····f:· 

' 

.-. 

' ' 



. •. 

!, -

Het is een te ingewikkelde en moeilijke methode voor' ' '' . . ' 

niet-lineaire syetemen, 
2o door het zoeken naar machtreeksontwikkelingen ale 

oplossingr 

,. ·r 

., 3. als een begin-voorwaarde probleem na het lineariser~ 
van de toestandsvergelijkingen. . 

,· • ~ l 

. ' 
De voorwaarden waaraan de kostenfunktie moet voldoen zijq, 
te streng. Wanneer de kostenfunktie. en de toestandvergeli:f· .. 
kingen lineair in de sturing zijn, dan wordt het niet aan 
de gladheidseisen voldaan en kan geen oplossing gevonden 

·worden. Dit is bij ons tijdoptimalisatieprobleem het qeva.l.;,.. 
Bovendien is de oplossing niet nauwkeurig genoeg bij niet""'.;,..: 

. ' 

lineaire systemen. · ' : . .~· 
Echter wanneer de Bellman theorie toegepast wordt op ge ... : ·;~.: , -
diskretiseerde systemen dan kunnen we in alle gevallen de 
optimale oplossing bepalen. Daarbij worden de diskrete 
dynamische programmeringstechnieken ingeschakeldo 

~;. . 
,. 

:-.: 
. . :~ .. . , ~ 

4. 2. 3 Diskrete dynamische programmering läJ . ;,.,: 
DiskretiseJ;en de toestandsvergelijkingen en de kostenfunkti• ··· ·."!' • 

dan krijgen we: '' 

~ \.~•') . 
! l'(.) : 

. ..;. 

~ l( ( \,l"), \6- ~) '~} '·'r:•i ';- ; <·;) 
)( c. k. .. I . . " ;:· '• .::_,:-.:~;~~~~ 

~ ( x-\k.J , ~~) ,. [ q:, ( ~_(lV , ~ lL)~ t.) . > t\~-·-·.·-~ 
k•• ~ 

J:. 

Gebruik makende van het optimaliteitsprincipe krijgen we . _. )~.:~ :)~;·~ 
de volgende recurrente betrekking: · . '· {~; _·, )}; 

"ktv : "\i .. i q, ( ~ • ~ . "') ... v .. , t' • ~ •• J! , . ,,~ 
en "' ( ~lk) 1 ~'-) : s lllt~) I \;.c,) . ·.)t 
Terugwerkend vanuit de eindwaarde V (!,(ke), ke) worden ·de·
V'J<(c) en!! *(k) bepaald. !! *(k) is funktie van.!_ *(k). . 
Daarna worden vanuit de begintoestand x (k0 ) de u H(o) ••• 
u H(ke-1) berekend. De sturing uH(k) als funktie van xKfk) 
is niet altijd eenduidig te bepalen. Daarom moeten alle 
mogelijkheden bekeken worden m.b.v. een rekenmachine met· 
grote capaciteit. Begrenzingen en voorwaarden kunnen het 
aantal mogelijkheden verminderen. 
Er zijn verschillende 'diskrete programmeringsmetboden waa~- .. ' 
bij de nodige geheugenruimte kleiner is. Het rapport van ·' 
Dercksen 9 behandelt deze varianten. 
Voor een tijdoptimalisatieprobleem met begrense sturing 
moeten de procedures herhaald worden voor verschillende -
telkens verhoogde - eindtijden totdat een oplossing gevon- .i 
den wordt welke aan de begrenzingen zal voldoen. 
omdat zulke algorithmen vaak ingewikkeld zijn en i.h.a. 
grote geheugenruimte en hoge rekenkosten eisen zullen we 
hier niet verder op ingaan. 

4.3 Het maximumprincipee 

4.3.1 voorwàarden voor een optimum r~J." 
Het optimaliseren van de kostenfunX.tie komt neer 
zoeken naar waarden voor deze funktie waarvan de 
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orde variaties veroorzaakt door de stuurvariabelen nul ti)~·( .. ; . , · ·. 
an rekening te kunnen houden met de eisen waaraan de· varia-·.,. ( ; -~', 
belen (toestands- en stuurvariabelen) moèten voldoen, wordt 
een scalaire funktie geintroduceerd, t.w. de Hamiltoniaan~;'.- .,; 
gedefinieerd als volgt: "T .

1
.> 

H ( t, ~, ~ ,t;);: 4> {~,~,t) • ~l·) f(ld~ ... ~) 4~6 " 

waarbij (t) (costatevektor genoemd) de beinvloeding van. 
de voorwaarden op de kostenfunktie voorstalto 
De toepassing van de variatierekening komt neer op het o~ 
timaliseren van de nieuwe kostenfunktie: 

waarbij en kolomvektoren zijn met de komponenten als . 
Lagrange-vermenigvuldigers. Deze kunnen (net zoals (t)J 
beschouwd worden als straftaktoren voor overschrijdingen, 
van de voorwaardeno 

•• >; 

,·. ; 

c·· 

Door ( 4. 6) in ( 4 o 7) te substitueren en na partiele integra~ · · . , 
tie van de laatste term van de verkregen integraal in . , . r , 
krijgen we: ~ 

' ~, ,., ) ) 
•. , . ,J· 

. ~~ .. 
,• ·. ~ .. 

l ~ e~! tu, t:)t.l~ r.: a~~~u~.~. ti .E ()rlt~ ;t .. l. • 
• ~ *) • !- (l) • l \f ll I ~ I ~ J t - ! • ! J • " 4 <> 8 , " 

t. t. . ' ', ·.- ,,;~ -~ )~~,",;;,, 
Kleine variaties _y van de st';lurvektor veroorzaken varia- : . '~}-~~~·~ 
ties x in de toestand vektor en ook variaties te in de .··,:}t··.);~~ 
eindtijd in het geval dat deze onbekend iso De resulterenu·Y~ ,· · ... 
eerste orde variatie I~' van l' is: t' 

,(: •)~' )" . ( 

' ' 

~j' = ~~ T { c -1!) - 1i \. fi .. ~~·>]. {"ll-' + 1!T).>!'T- A(t.J] l ;: ·. 
t_ · ~ J. h '\! /te ~/tf. 'IJ te. •i {i].[~ .. )]+ 1"~1·[~J)cH· 4o9 
~ l r - T 

+ ei te. l ~ tl' ~ . ! . ~~t .. '"\! ... ! ~ \ . 
Een noodzakelijke voorwaarde voor een optimum is dat de 
eerste variatie van verdwijnt voor alle willekeurige· 
kleine variaties ~, x en te. 
De noodzakelijke voorwaarden voor een optimum zijn dus: 

à I~(! J ~~ ~) W ....... ,~~ 

~ : - "1·/~1 - ~~.,/~! . ~lt) = .. "l\t/-1 

"" - ~·~·~ .... ê)~,h~ • ~(..) ~ 0 ")"\i • I " 
- ~ l••) a ,.. et~ "!::!,•) ... ". '"" f.au.) . b. 

~Uc.J = ~ fli/"aaU .. ) .... i)(f).!lt.J · i 
" t! ) ~ , ~ , ~ ).. ~ Lf 1- u of « 0 

"' ... te. 'l t'c. -

' -~ I' 

4.10 ' 

4.12 

4olJ 

4.;14·,· 

. '· 
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Oe uitdrukkingen (4.·10) en (4.11) stellen 2n diffltx-ent,4Ul*~;;_';)_::.~ .. 
vergelijkingen voor met 2n onbekenden en worden. 1canonièktL >:-. 

vergel~jkingen genoetad. .. ·. ·~- .;·:;::J.·'.t~ .. , . 
Vergel1jking (4.12) wordt de sturingswet genoemd, waa~~h.::;l; :· ... :.~ ;:·:·".:.~ 
de optimale sturing. ~18 funk~ie van de toestand~ é.n c~~i''~~;.:;~, .. :~(•~ 
vek~<?r. te berekenen 1So I:Iet 1ntegrere~ van de kanonie_k•· ~--., ._·, .. : _''l::·;~~~:~j; 
gel1Jkl.ngen is noodzakelJ.jk om de opt1male sturing te lQ.lftn~··: ,:.,~f·"~.n 
bepalen. · i.·· : .. =·~ <t .. :zt,:;,l 
De vergelijkingen (4.13) en (4.14) zijn 2n grensvoorwaar&tn.: · ~- <{' 
voor de kanonieke vergelijkingen. · \.JÎ'· ,.::'-l:;{~ 

wa~~i~~ ~: ~~~~~=:;~~d ~ ~~~~ : i~ !:f!ir, ;~k~~:~ 
gegeven zijn, dan vervallen (4o 13) en (4.14) en worden v.r-. · .. '.i :,.. 

vangen door {4.13°) en/of (4.14J )" In het vervolg zullen· 
we de grensvoorwaarden unevenvoorwaarden" noemen. . 
Voor de onbekende eindtijd is een extra vergelijkin9 (4o~5) 
ingevoerd. . 

~~-';: .:'! 

~~:i!~~g;:~:~f~~:~iî§~i~~;~;:ill~~~d!;:tm::~~ . ; · ······• .• • .. · .. _:_·_._f.:_;~-".r_~_,_._• 
~~ = 0} niet meer geldig. In dat geval passen we het .. · ,-·-~ 

maximumprincipe toe. 

4 o 3. 2 Het maximumprincipe van. Pontryagin. · . 'k~;.·~:: *" 
Slechts op die toeatandstrajectorie~n, waarbij aan de voor-·~.;~"·':'~/-·~~~ 
waarden wordt voldaan zijn de variaties van de kostenfubk.,.. · ·:· .. 1 

· ::·.:·~:\:''. 
tie afhankelijk van de variaties van de Hamil toniaan wan..:. . :; ·.>: •.• ~·~:;)~ 

ó~' ~ r· 4111• '1!!.. eh 4.16 . ';'~, 
t. "~ ' . ... li "''·:·~, 

geldt in toelaatbar·e gebieden voor .!. en .!:!• ,, 
Pontryagin heeft bewezen dat het optimaliseren van de 
kostenfunktie neerkomt op het optimaliseren van de Hamilto-
niaan. ., ;1: 

Zoals gezegd geldt vergelijking (4.12) niet mew ,:v()()f: pro- .. · ;, ·\ 
blemen met begrensde sturingen. In· zulke gevallen wordt 4e ~- : .. , :~~~ 

~:~~;~~!~i~ :::::t ~e:::a~T:::~::. ~· t > - * 1 ~tn~~ ... :t .. _···.;·.-;_._' ....... ·_;·:_~,·_ .. ··:;_:··.,··_ •. :.r .. :~:.· ... ·.~---·-,_·_.·.·.· 
ceerd wordt dan· zijd de. ~oat.en&nJtt;ie· en dé~ijbehor~·<: . ·_ .-.~tr' 
Hamiltoniaan beide maximaal of minimaal. Dit wordt het · · 

~~~!muf<gn[ip~ 1(~~~· tiJ in J te introduceren wordt~ :t4 
~~=~~~;~n~;i~a:n;::~u~~~~n~~~e)~x~~a~~t H::!!îo:::n he~.-: •. ::..:2~~ 

~::~ 
~~~~;~r~~~r;~:n~ergelijkinq (4ol6) van een negatief t~ ;'~~ 

. J ' .. ,~ 4.3.3 ''Bang-bang .. stur1ng [a . . . :•. · ·;.··\~:; 
Voor ons tijdoptimalisatieprobleem worden de verqelijltiq.· .):· .. }$.,_._·,~·-~~-: 
(4ol3) en (4ol4} door (4ol3a) en (4.l4°) vervangen en V~'' · ~,·J,~~ 
is $d {?f. 0 _!!, t) == l en wordt de begrenzing van de sturing ge- · .:,Jr1~..-
geven door de ongelijkheid I (t)l S 1 · ' '·~'-.:> ,~'~,; 

~ ... ;.-),A;i;:rt~ 
·l •Q:l\; .... :{ .... _.:: ..• f '', ~\::;.j 

... ' .. · .. \~.:~ 



Voor systemen die lineair in de sturing zijn en ··lS\\S !Se,.; 
schreven kunnen worden doo~ vergelijkingen van dé vorm 

t = h {~g t) + s (~, t) ~ 
waarbij h en g_ niet-lineaire vektorfunkties kunnen voor• 
stellen, wordt de tijdoptimale sturing gegeven door 4~ 
relatie 

u = - sign i ~~(t). ~(~, t) \ 

' ~t 
' . 

·":;' ·~. 
~ :· .. 

,. 
Als ~ (t) e g (!, 1 t) nul is dan wordt de Hamil toniaan onaf
hankelijk van ,!!··t) en kan niet geminimaliseerd worden too.vo · 
!!(t)., " 
Als ~(t}.g,(~, t) nul is in getsoleerde punten, d.w.z. dat 
~(t}g(~, t) van teken verandert, dan noemen we de oploa

S1ng normaal en de bijbehorende sturing een "bang-bang• 
sturing. 
Als ~T(t).g,(!_, t._·) nul is in 6án of meer tijdsintervallen 
dan zeggen we de oplossing voor deze intervallen is singuw 
lier. 

4.3.4 Berekening van de optimale sturing. 
De tijdoptimale sturing kan i.hoa. niet bepaald worden 
door direkte integratie van de kanonieke vergelijkingen, 
want deze vergelijkingen zijn vaak niet-lineair. Numerieke 
methoden moeten ingeschakeld worden om de berekening te · . 
kunnen uitvoeren. Van deze methoden zullen we de volgende 
nog eens verder bekijken. 

a. Invariant imbedding methoden. 
b. Gradient methoden. . 
c. Tweede variate-rekeningmethoden. 

4o3.4a Invariant imbedding (~ 
De naam invariant imbedding is afgeleid van de techniek van 
het inpassen (in bed stoppen 0 "engels") van het oorspronke
lijke tweevoudig grenswaarde-probleem in een klasse vàn 
meer algemene problemen nlo het enkelvoudig-grenswaarde
probleem. Qndat de andere voorwaarden onveranderd blijv•n 
(invariant) leidt de oplossing van het meer algemene p~~ 
bleem uiteindelijk toch naar de oplossing van het b~ ~n
dere geval nl. het tweevoudig grenswaarde-probleem. . · 
Bij de afleiding van de invariant intbedding v-ergelijking 
wordt er verondersteld dat de sturingswet al bekend ia1 · 
d.w.z. dat de optimale sturing gegeven is als funktie van ... 
_!, ,~ en t. Wanneer de sturing begrensd is, dan kunnen w.t'· :-. 
geen sturingswet afleiden m.b..,vo (4.12). Door echter aan • ·•·· 

~~:;~~~u~n!e o~e~~=n w~~e t:t~~~~n v=;::.._ ::~~~;"~. !~ :!n : ,,; • ;,_~.,~_4:,_:_:_~_.·_·,_:_~.;~.~-·' .. _±.·~,:·.~l·. 
goniometrische funktie dan kunnen we het probleem omz•~~:.~ ··· · ·· .. : "'-;~ 
en zijn we in staat om een sturingswet te vinden<> . . 

~:n!~~:~ i:~~g!~j~~!~g d~=r~;!!i~!~g k;~ ::~d~:r~~::: o ~:f• . ·-~• f -.::~~:: 
eerder genoemde methoden voor coi'ltinu dynamische progr---· ' ; :~~ 
ring ( 4.22). Voor niet-lineaire·systemen kunnen we alleen· ... :/:~i .. , 
een benadering als oplossing krijgen die in de meeste ge- ,YlJ: 
~~~~:e~~=~e~a~~~~u~!g i~~~~:\\::; i~! j e~n z~~~=k~~::;nljea .' '~, 

{,;~~ 

.· .. , , :_ .. :?' .. rg.~J 
.... 

~i~' 
, .... , ~· 
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Dus voor een niet-lineair· systeem met begrenadé 11turin.g :ta. 
de invariant imbedding methode weiniq aantrekkelijk. DaU<JII.·> 
zullen we hier niet verder op ingaan. · · .. ~ 

4.3.4b Gradient methoden. 
De gradientmethoden of methoden van "steepest descent" zijn 
iteratie-procedures waarmee een niet-optimale waarde van de 
kostenfunktie na elke iteratie verbeterd wórdt in de r!c~ 

'. 
,._~o., 

't •. 

ting van de optimale waardeu · · · .;·'.:::., 

~=~P~~~=~~~e m~;~~= :~~~~!n~P m~~~o~~i !!~1!:~r:~lr:~e~;i~:~ · ·.· ... 1··,,·····.: .• ·.·.· .. ··~.:.~.:, .. !.·.: 
sturing a Eerst wordt de gradient van de kostenfunktie t-.:do~Q :~,:. 
de sturing en vervolgens wordt een verandering in de st.U-.. ·. '. . .. ';l;o~:~~ 

~h'\ 
ring aangebracht in de tegenovergestelde richting aan de• · . ·.-' ·.ft 
gradiento · ' · · ,; :o:, >::r{: 
Sirisena (10] heeft een methode ontwikkeld voor het bèpaleàj : .'· ~·: 
van een optimale "bang-bang" sturing volgens de gradient ... ,. · 
methoden. In dit geval worden de schakeltijden van de ~Dg
bang" sturing zodanig veranderd dat de kostenfunktie min·1-. •.' 
maal wordto ; '· 

We zullen hier de grondslagen van deze twee methoden e~ de· .. 
convergentie van de gradienttechniek beknopt toelichten:.;·· ·. · 

1. Gradient van de kostenfunktie t.ooVo de stqring [SJ , 
a. Grondslagen van de gradient methode. · · 

De variaties van de kostenfunktie toOoVo variaties in 
de sturing langs de toestandstrajectorieän worden doór. 
(4.16) gagevena nlo 

f3 1: 1 tt. ~ w. T ') W cl \-
te - ~ 

Als we de grootste verandering ~Ja in J' willen makèn, 
kunnen we de gradient 1l:r berekenen en een verandeJ:in<,J 

"\U 
in J 11 maken door 4~ te kiezen in de richtinq tegeng..,;. 
steld aan de gradient, nl. · 

i~ : .;,. L ·t.!i l.)O 
«"b~ 

Dus een verandering in de kostenfunktie i Ja. met het 
doel om J 0 kleiner te maken kan als volgt uitgedrukt 
worden: 

Hoe bepalen we nu de gradient van de Hamiltoniaan ~) 
voor een systeem met begrensde sturing? 

b. Het bepalen van de gradient. 
Eerst veronder.atellen we dat de eindtijd bekend is· en . . ~ ... 
gaan we uit van een willekeurige sturing die a~n de · 
begrenzingen voldoet. De gradient van de Hamiltoniaan, ~. ~. 
die niet gelijk aan nul is, wordt door (4ol8) 999e.Veft · 

,4.,18 

,, 

'··''· 

.· 
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Voor een tijdQptimal.isatie probleem is ~~(~h }!, · ;t) • 1 
en 

l 'T 
~ & ~ • >.u-> 4~19 
r')~ 'b~ 

Deze gradient {4.18) of (4ol9) is zowel een funkti• 
van de toestand ~ als van de costate ~die bepaald · .. 
kunnen worden door (numerieke) integratie van (4.18) 
en (4 .11). Wanneer echter de begin- en eindtoesta .. 4 .· · 
gegeven zijnq hebben we geen grenswaardèn voor dien 
tengevolge zijn de integralen onbepaaldo 
Voor een willekeurige gekozen ~(t) zal normaliter 
~(te) niet gelijk zijn aan de gewenste eindwaarde !eo 
Door nu de kwadratische afwijking van de eindt.o&ata:nd · 
too.v. de gewenste eindtoestand in de kostenfunktie · ; ... ,. 
toe te voegen, krijgen we een nieuwe kostenfunktie: 

V\ I. (t' 
l= l= at;(~~ .. )-ICie.} ... J. at- 4~2o 

, =• r. 
' met de nevenvoorwaarden voor de costate: 

~,(t .. >: 101; (Jtilt.J- ~i .. ) 4ct.21, 
Op deze manier kunnen we de costatevektor ·: (t) bepal~tf/: 
door {4oll) te integreren van de eindtijd te af. 

c. Rekenschema" 
1. Kies een sturing :!:!

0 {t) die aan de begrenzingen vol-
doet. 

2. Los (4ol0) op met ~0 (t), ~(t0 ) = x 0 en t 0 $ t ~ t 8 • 
3. Los (4$11) op met (4.21)" 

4 ~ Bereken .! H en ~ u = -.t "'''i.li " ··u - u 
5" De nieuwe-sturing wordt-dan: 

~·' ~ . 
U.. ' t) :: U.· tt) i- ~ 14 • .4 • 22 , • \ lo . • 

De vergelijking (4.22) wordt de updating formule ge-
noemd en (~ het iocrement van de sturing. 
6. Herhaal deze proeedure met ~ J+l totdat \~ en/of 'J klein genoeg zijn. 
wanneer :!:! j+l(t) de begrenzingen overschrijdt wordt 

~ j+l(t) op zijn grens teruggezet. 
Wanneer de eindtijd niet bekend is, kunnen we te kie-

.. 

-,.",. :' 

c ., " 

• ~ 'l 

.. 

. ' 

:; 

'!'t"·• 

:· .~ ..... 

,· 
.··· 

zen zodanig dat ~~e nul is (dit is i" h.a. m<:>eilij'k, tft 

bepalen)" Het is eenvoudiger om de te telkens te ver~ 
hogen totdat de kwadra~ische afwijking klein genoeg. i.ll•·. 
Dus met deze gradient methode kunnen we een tijdopt~··· '·' ::: .. :x 
le begrensde sturing berekenen nadat een nieuwe koj.,W..: ;< • · ••.. 

funktie ingevoerd is. De c~fficiänten Xi en wor4•tt · 
geintroduceerd en gebruikt om de convergentie van de · ··· 
procedure te verbetereno Dit komt ter sprake in { 3) .•. , 

2. Optimale "bang-bang" sturing [lQ} 
om de grondbeginselen van deze methode te introduceren 
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beschouwen we de volgen~e algeiMme formulerin~ii _ :····- _ 
Gegeven het systeem beschreven de)()~ de toe•tandsv••qe.:.. " :. 
lijking: t • h(x t) + .(x t) - - _, g _, 

Opdracht: bepaal de schakeltijden van de "bang-bang,• 
sturing u zodanig dat dt kostenfunktie _ 

J = s ( ~t.) I t') + 1 & [ cp l I .l t) + 'f l! , t) ~] 4 t 4. 2 3 
. . 1 •• 

m~n~maa wordt. 
Hierbij zijn: - h en .9.. niet-lineaire respektievelijk n

en m-dimensionale vektorfunkties van x·e_n
t 

- ® en f scalaire funkties 
- ~ een m-dimensionale vektorfunktie. 

De eindtijd kan onbekend zijno 
De optimale sturing volgens het m~n~mumprinci-pe is: 

U = - sign ! 't' l!., l:) + )Tlt) · ~ l! "t) } 
• maar is onbepaald als 'i'll.~t') + ),.(.,) • '(• ,t) • 0 

We veronderstellen dat de optimale sturing een "bang-banèjtt 
sturing is met N schakelt~jden (of schakelingen). vaak 
worden in de literatuur de schakelingen op de begin- en 
eindtijd niet meegeteld. In de onderstaande figuur geven 
we een voorbeeld van een 11bang-bang" sturing met 3 scha
kelingen • 

• . , 
t. 'a t, ~ 

t. ., . ..:• 

T(l) = t1 - t 0 , T(2) = t2 - t1, T(3) = t3 - t2 en 
T(4) = t4 - t3 worden de schakelperioden genoemd en u(l); 
u(2) 0 u(3) en u(4) duiden de overeenkomende amplitudes 
van de sturing aan. 
N is a priori niet bekend. In het algorithme wordt de 
kostenfunktie voor een zeker aantal schakeltijden r < N 
geminimaliseerd. De kosten van de r sturingen (r = 1, 2, · 
3, •• o) dalen als r toeneemt totdat r = N. Voor r) N 
daalt de kostenfunktie niet meer en zal de sturing in be
paalde tijdsintervallen nul zijno Een juiste keuze van r 
(moeilijke keuze voor niet-lineaire systemen) leidt tot 
een kortere rekentijd. . 
Voor geheel regelbare (zie definitie ,!4.4.2c) linea,ire- , 
systemen van de ng~ orde heeft de tijdoptimale "bang-»ang~ 
sturing n-1 schakelingen. -
We geven hier de nodige formules die door Sir isena afge-, 

" 'I.~ • 

,~. 

~ -~ 
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leid Z1J n om de kostenfunktie volgens de gradient .tet'i_i. .. ·:; ·. · 
ken te. minimaliseren. · · .- .. :::r.;·· .·. 
a" Gradient van de kostenfunktie t.o.vo de schakeltjj4êfl.· · 

We introduceren een nieuwe toestandsvariabele x0 'vo1•< 
gens: *o = ~ (~, t) + 'fl (~, t ):!:! .. v" 

met Xo(t ) = o 
De toestan8svektor met n+l komponenten wordt 

~ 2 (Xo, Xl~ X2 v••• Xn)T 
Eenvoudigheidshalve kan de toestandsvergelijking om
schreven worden door: 

~ = f (~, }!, t) 

De costatevektor ~ z (~ 0 u ~1, •e•• 

nieerd volgens de vergelijking: 
\ ~fT 
~ =- "b x 0 ~(t) 

met -~ 0 (te) = 1 

)\i (te) = '):i} te 

4.24' 

De vaktorfunktie f wordt gelineariseerd, zodat we de · 
costatevektor vergelijking kunnen vervangen door: · 

• 'T 
~: - ~ . ~t~> 4 •. 2411 

met A = ~; als een [(n+l) ,c (n+l U constante matrix. 
Na integratie van vergelijking (4Q24°) vanaf de eind
tijd vinden we de uitdrukking: 

)(t) ::c exp(AT(te- tj), • ) (te) 4.26 
De gradient van de kostenfunktie t.oQvo de schakel~ 

.. ~. 
\ .. 

·_., 

tijd Ti wordt gegeven door: ·~ 

4.27 

De waarden van de funktie f- en f+ zijn de waarden v~ 
f ·voor respektievelijk u- (Ti) en u+ (Ti) d.w.,z. de ~,-. 
waarden van de sturing v66r en na de schakeltijd Ti. ':·' 

'• 
'.; ~ ,, ~-r., 

b. Gradient van de kostenfunktie tooov. de ejndtijd., · . 
Wanneer de eindtijd te niet bekend is dan wordt de "• . 
gradient van de kostenfunktie t.o.v. de eindtijd g~~ f 
ven door: · 

u ': }1(h.). (' ( x tl~;' '4-\~c.)J t .. ) ... 'li. 4. 2&•·' .. 
~~ - r - ~k 

c. Rekenschema. 
lo Kies een ''bang-bang" sturing !!0 met r schakeltijdéw,;, ·' 

en neem bov. gelijke schakelperioden. ·· .·· " 
2. Los de toestandsvergelijkingen op met de gekozen l!.o ·::· 

met ~(t0 ) = Xo• , :.~~-< 
3. Bepaal A(te) en ')('fi) respektievelijk met (4o2S.}. en\:': ·.;1"~~- ... ,; 

{4o 26) • ., } ··.;;:'~:>i·~ 
.: •''i; r: ~ ., . : ·. ': 

. . : ·. ; ... ·. ·if:n>.:,~~:~~~11 
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4. Bepaal {ie en 1~i ·met de vergelijkingen .(4.2are.~ 
(4. 27). . ' ~. 

5. Bereken de nieuwe .schakeltijden en de eindtijd a,.be'Y, 
de onderstaande updating formules: 

Tik+l =Tik l~ (i= 1,2, •••o r) 

tek+l t k = e ·t~ 
'i) te 

Herhaal deze proe!edure totdat u J 
"')Ti 

zijno 
en ~~e klein genc)eg 

3. Convergentie van de gradientmethode. , 
De gradientmethode is een eerste orde methode, omdat de~.· 
gebaseerd is op het zoeken naar eerste orde .~lati,••;-~---~ .;. 
de kostenfunktie. In de buurt van het optimum worden de,· 
variaties te klein en is de verbetering van de kosten- · 

; . 
. '· .. ; 

. ;.\ · ... ·· 

~?~:~~~~~~!~i~~i~~~~~:!~:g~:~;~g~;:~;;:E~~~:=r~~~-. · · :.·.~-~.~.:.:.r.)_·.~·.• 
een betere keuze van de weegtaktoren («) in de kosten- . ~~: 
funktie of een betere keuze van E. (zie updating formules). . :·~~~~ 
Ondat deze methoden in het bovengenoemde rapport 9 be~ :::-. 

•·' ·,1< handeld zijn, zullen we hier niet verder op ingaan. , -,.-_~·- .."_':"' 
Een andere methode om betere convergentie te krijgen be- · .... ·: 
rust op het toevoegen van tweede orde termen aan de ee~s~ 
te orde variaties van de kostenfunktie. Deze methode 
wordt de tweede variatie rekening methode genoemd. 

4.3.4c Tweede variatie rekening methode [a] 
Bij de gradient methode beschouwen we de eerste orde v-.i~ 
tie 'van de kostenfunktie. De iteratie procedure wordt ge- ' 
initialisaard mob.vo een willekeurige sturing welke aan de 
begrenzingen voldoet. Deze sturing wordt telkens van itera
tie tot iteratie verbeterd todat OJ, de eerste variatie· van 
de kostenfunktie, nul is. · 
Door ~J als de som van de eerste en de tweede orde vaxiatt•s 
te nemen, verkrijgen we een direkte tweede orde variatie 
methode. Deze tweede orde variatie methode, geinitiali•••rd 
door een goede schatting van de sturing, die b.v. berekend 
is via de gradient methode, heeft een betere convergentie · · 
in de buurt van de optimale waarde van de sturing en de 
optimale trajectorie d.w.zo in de buurt waar~~· nul ia. ·· 

.,.. / 

De te gebruiken i terat~e proeedure voor het bepalen van a.e ···· ·. 
optimale sturing is de reeds beschreven grad~ent metbode ·';<"; o.1} 
toegepast op eerste orde var~at~es in AJ (6 J ~s de soa v•n··, : __ ' 
de eerste en tweede orae ·termen van de kostenfunJctie). ~"· ·'' 
dat d~t een tweede orde meth~e ~s, zijn de weegfaktoren in 
de kostenfunKt~e (4o2U) en de versterkingstaktoren in de 
1ncrementen i.!! overbodig. Dit is wel een voordeel doch'Jii~, 
staan ingewikkelder formuleringen en rekenalgorithnlen ~n- · ·• · 
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over. In vergelijking met de eerste orde methode is het 
convergentiegebied van de tweede ·orde methode kleinar en .:· ~';··;i:<#· 

c<;>~vedrgeren de iteraties sn7ller 8, blz. • : .. ~ .. _?_:_ .. :_·.:···,·.·_;··.t··.··.:a·.~· .. -'<···.} .. {··."'_· •. ; •• · •• :. Bl.J e eerste orde methode l.S de gradient van de Hamilto- ~.; · ~ .. ".~"' 
niaan t.o.v. de sturing een belangrijke grootheid. Hier · ··· 
hebben we bovendien de tweede afgeleide nodig. Het is van~ 
zelfsprekend dat "ë)2~ . . 

~u nl.et bepaald kan worden voor systemen 

lineair in de sturing, waarbij de kostenfunktie ook lineair 
in de sturing voorkomt. In zulke gevallen kan de optimale 
oplossing niet bepaald worden zonder toevoeging van kwadrá•; 
tische termen in de sturing aan de kostenfunktieo 

4. 3. 4d Slotopmerkingen. . . , ... :s..; 
We hebben een overzicht gegeven van optimaliseringsprincfpe• 
en verschillende bijbehorende oplossingsmethoden bekeken •. ·. · 
Hieruit blijkt dat de gradient methode een pa~sende methode 
is voor het berekenen van een tijdoptimale begrensde stu
ring. wanneer de oplossing een "bang-bang" sturing is dan itt 
de gradient methode van Sirisena eenvoudiger. 
Theoretisch gezien is de berekende oplossing volgens de 
gradient methode niet de tijdoptimale oplossing, ömdat·Wè 
de oorspronkelijke kostenfunktie veranderd hebben. I.h.a. 
is de convergentie van·het algorithme en ook het berekende 
resultaat sterk afhankelijk van de nieuwe ingevoerde kosten• 
funktie. 
wanneer de.toestandsvergelijkingen in een diskrete vorm ge
geven zijn, kunnen we de bovengenoemde methoden eve.J:lèens ' · . 
toepassen en de kanonieke vergelijkingen afleiden L8, blz. &&6] 
Deze zijn enigszins afwijkend van de diskrete vorm van de . 
kanonieke vergelijkingen van een continu systeem. 
Op lineaire diskrete systemen of op systemen waarvan goed , 
benaderende lineaire diskrete modellen be.staan, kunnen we· 
nog eenvoudiger methoden toepassen. Sommige van deze met~ 
den zullen we nog verder bekijken. ~. , 

4.4 Oplossingsmethoden voor lineaire diskrete systemen. 

4.4.1 Introductie. 
De toestandvergelijkingen van een lineair systeem kunnen 
exact gediskretiseerd worden m.b.v. de transitie matrix 
methode. In de appendix geven we een dirakte methode·am 4e.-. 
matrix en de overeenkomstige diskrete toestandsvergelijki~. 
gen te bepalen. 
Een lineair diskreet systeem van de nde orde kan beschreven 
worden door de volgende vergelijkingen: 

~<k+l) =f<k> ~<k> + r(k) y(k) + ~(k) 4.4.1,: 

waarbij k een diskreet tijdstipindex is voor tk t tk+l en 
het tijdsinterval T == tk+l - tk de bemonsteringspe'riode. 
of de diskretisatietijd (k = o, 1, 2, ••• N). . 

.. -' .. , 

'·' .. 

. ' 

We zullen ons beperken tot tijdvariante systemen d.w.z.:· sy,- · 
sternen waarvan de co~fficiänten onafhankelijk zijn van de· : ) '· · ,. 
tijd. Dus., r en () zijn opafhankelijk van k. Voor tijd~ , .. · <'\_·::··:.'•:~~ 

~~~!:~t:0:~:~e~~~e~i~!~d~~. the~rie gelden echter de bewer~ '"5~~ 

., ' ~$(''' 
. ··'o~.;'';,;',~.. :·' :;~;~ ,) 



Schrijven we vergelijking 
tijdstippen (k = o, 1, 2, 
stelsel vergelijkingen: 

x(o) = !.o 

~ ( 1 > = ~ ~o + r ~ ( o > + () 
~(2) =•~(1} +r~<l> +~> 

~(N) = c:fx(N-1) +r~(N-1) + 0 

Na eliminatie van x(l) vinden we voor ~(2): 

~(2) = q:, 2~(o) +ct>. ry_(o) + ry_(l} +ct> 0 + .ê 
en in het algemeen voor ~(N): 

~(N) = qN~(o) ++N-lr ~(o) +cpN- 2.ry_(l) + ••• + ry_(N-1) 

+ ...._ N-16 +.A.N-2 A + • • • + 1). Te_. k .,. -
vermenigvuldigen we .e~~s met ·-N dan krijgen we na ranq- ~ 
schikking: N _ 1 N _ 1 

-i-1 .l:-
1 
~-i-lö =,.'I: c:p r-~(i> 4.4.2 

~ = ,- - . ~ = 0 
-N c:p ~(N) - ~(o) 

Stellen we: 

~ = cpN~(N) ?f(O) 

en h(i) = epi ~. ~ .. 
dan gaat vergelijking 

N-1 

z = i=o h(i). ~(i) 

of z = H.~ 

.. 
tq - 1 
. .C 
~ = 0 

...h-i - 1 
T b. 

i il. ç,,' 1 . . . H - 1 

(4.4.2) over in: 

waarbij zijn: Heen n x (m x N) matrix is 

4.4.3 

~ = (u1(o}, u2(o) ••• um(o), u2(o) ••• , •••• , um(N-l)T 

h(i) een (n x m) matrix 

en ~ een (n x 1) kolomvektor. 

Het optimalisatieprobleem voor een diskreet proces met be
grensde sturingen luidt als volgt: 
Gegeven een lineair diskreet systeem beschreven door de .er~ 
gelijkingen (4.4.1) of (4.4.4); . 
Opdracht: Breng het systeem door een juiste keuze van 
~ = (y(o}, ••• ~(N-l))T van de begintoestand ?f(O) = !o naar 
de eindtoestand x(N) =Xe zodanig dat: 

1. N zo klein mogelijk is 
2. aan ö.e volgende beperkingen van de sturing wordt vdl':"' 

daan: \~ {k)l ~ 1 -" k = 0,1,2 ••• N-1 en j • 1,2 

of max. fu.j (k >I~ 1 

- .. 
' 

' ·,. 

·,' 

. .:·. 

·. ~· ·;: 
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Vanwege de diskretisatie heeft dit probleem een. àantal ~~~· ?, 

optimale oplossingen. waarbij d7 sturing aller~ei ~-: ..... •;;;)~4~t,~; __ 
tuss~m +1 en -1. kan J.nnemen (zl.e meetkundige J.nter-prebi{'êlc: ··.· · · 
4.4.3c). .. .. ·. 

In het algemeen wordt er getracht om zo min mogelijk ac~e
lingen in de sturing te verrichten. Daarom zoeken we aa.r• 
een oplossing waarbij de sturingswaarden die hetzelfde 
teken hebben, qua amplitude zo goed mogelijk aan elkaar 9 .... 
lijk zijn (minimum-amplitud~ oplossing). . ·. 
Volgens Krasovskii ~fi~ houdt het oplossen van het tijdopti
malisatie probleem tevens het oplossen van het vaste ein.4- . 
tijd minimum-amplitude probleem in. Daarom lossen we voor 
een lage N-waarde het vaste eindtijd minimum-amplitude· · 
probleem op en vervolgens moet N met 1 verhoogd worden. tot-. 
dat aan de eis max \U.j (k )\ '- 1 voldaan wordt. 
Weischedel heeft een relatie gevonden tussen het tijdgewo
gen minimum energie probleem en het minimum amplitude 
probleem. Via deze relatie bepalen we eerst de minimum tijd. 
Daarna wordt de minimum amplitude oplossing berekend d.m.v. 
een iteratie procedure bestemd voor de weegfaktoren die in 
de energie formule voorkomen. · 
Andere oplossingsmethoden berusten op de volgende formule-
ring van het vaste eindtijd minimum amplitude probleem: 

minimaliseer max lu.j (k >I 

"' j = 1,2 ••• men k = o,l,2 ••• N-1 

onder de voorwaarden dat 

Hu = z 4.4.5 

Dit probleem kan vervangen worden door een aantal gelijk- · 
waardige problemen die opgelost kunnen worden via lineaire 
programmeringstechnieken of door het oplossen van lineaire 
algebratscha vergelijkingen. We zullen de methode van 
Weischedel beschrijven en daarna aanduiden hoe de gelijk~· ' 
waardige problemen afgeleid worden om de genoemde technie
ken te kunnen toepassen. 
Voordat we de verschillende methoden gaan behandelen intr~ 
duceren we enkele definities en begrippen. 

4.4.2 Definities en begrippen. 
a. De verzameling FN. 

Het symbool FN is de verzameling van alle sturingsseries 
~ = (~(o), ••• ~(N-l))Twelke het systeem in N stappen 
kunnen brengen van een begintoestand ~(o) = ~0 naar een 
gewenste eindsteestand ~(N) = Xe . 

b. Een sturingsserie wordt toelaatbaar genoemd ala 
max \U:ï(k)l~ 1 "tl ~ = a,l, ..,. N-1 

J = 1, ••• m 
c. Geheel regelbaar systtrem (12] .. 

Een diskreet systeem •wordt dan en slechts dan geheel· r·~t 
gelbaar qenoemd als er een sturingserie u = (~(o)l P• o: · 
y_(lf-l)).be•taat welke het systeem van een willekeurli)e 
begintoestand ~(o) naar ~en gewenste eindtoestand Xe 
brengt in een eindig aantal stappen N. . 
Zonder deze conditie heeft het tijdsoptimalisatie-

... '· 

'. 

'• 



probleem geen op:L'o.j,lng voor een \iillekeurlqa bëil---·;~! 
zelfs J:>ij een niet begrensde sturing. oa een toe~ut~-~.~ ;-:-.}f· ~i~! 
oploss.1.ng te kuntten garanderen, moeten we bovend1en aan-·. . ··:::·~~ .... t:~~~ 

'''lo' ••··. ·l' 
nemen dat mN ~ n. _ . · - .. - ·:~.:-~.-:jJ,;~i~Jt~~ 
De voorwaarde . "geheel . ':eg~lbaar" impliceèrt dat ll2J ~;:.~.i· . ~1'?~~>-:h' .:)~ 
rang van matr.1.x H çell.Jk .1.s aan n, m.a.w. dat de mat~4.JIIt~::-.:·tr~t':~'-~ 
n lineair onafhankelijk kolommen bezit. ..· '- •:~·;t~1": .i·~:t''·~;~ 

d. r; ruimten en geassocieerde noJmen {13] • · · · Jj~ 
Het symbool L~- vertegenwoordigt de n-dimensionàle ruimt• 
met de geassocieerde norm V x 11 p zodat voor ~ t L~ de nQX'IQ 
als volgt wordt& · 

llx ll~ = { .r fxilp~ 1/p 
.1.=1 

waarbij p een positief geheel getal is zodanig dat 

1.$ Po$._ 

We definiären nu voor elk getal p een geconjugeerd ge
heel getal q {oo ) q ~ 1) als volgt: 

_.E_ 1 1 
q = p-1 ~ p + q = 1. 

De n-dimensionale ruimte ~ 
n 

11 ~" q =lï:· ~'il ~ i ~/q 
i•l 

met de volgende norm 

met Yf ~ 

wordt de duale ruimte 
Het inwendige produkt 

n van Lp genoemd. 
van JS_ ~L~ en f ~~ is 

n 

<x,y,) = Ï: Xi•Yi• 

i=l 
Daarvoor geldt: n 

f L, xi Yi ( 
i=l 

n n d 1' . Twee vektoren ~ 6 Lp , Y. • Lëj wor en co .1.nea.1.r genoemd als 

. <X 1 Y > = t X i Y i =· 11 X 11 P ~~ l " q 
i=l 

Dit geldt als: 1 [ ~ jy;J q- • sign als y Y· l. 
x· = t als l. . . i . Yi 

=tl als Yi) 0 

waarbij sign Yi 
-1 als Yi <. 0 

#- I 0 

= 0 

Verder is teen willekeurig niet negatief getal enii 
een getal dat voldoet aan \ E.il.$ \. 
In het geval dat p -.~ dan geldt: 

.. 
' 

\~ ' :~ 

,' ·. ~ ' ,·, 

. ~): 
: .:~; 

•, ,·,-
:\'. 

. ~·~ . 

. '~~~~:~ 
·~ \. ·.· ;7:.~. 

<;·· ,7_:~ 
.. .:~; -~ 

. ~~· 
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fl x lt. = max (hul , lx2f , ••• txnU 
en is de geconjuc.reerde norm: MY U 1 • 'Ei 6'-ï.l' 

4.4.3 Oplossing~ethoden via het tijdgewogen min 
probleem. ,ll4] • . 

Deze methode is gebaseerd op een relatie (li'OO<izakelij)te 
voorwaarde) tussen het tijdgewogen minimum-energie 
en het minimum-amplitude probleem. Allereerst wordt de 
lossing van het minimum-energie probleem berekend. Als 
oplossing aan de nooqzakelijke voorwaarde voldoet, dan ~rat 
er iteratief naar de minimum-amplitude oplossing gezocnt. 
We zullen beknopt de grondslagen van deze methode geven, 9e-· 
volgd door een meetkundige interpretatie van sommige theore-; 
mas. 
Eenvoudigheidshalve beschouw~n we een scalaire sturing~ 

' 
4.4. 3a Oplossing van het tijdgewogen minimum-energie prob'l._. 
Het minimum-energie probleem wordt geformuleerd als volgt: 

Gegeven het systeem beschreven doet de vergelijking·.· 
{4.4.1) of de gelijkwaardige vergelijking (4.4.3) t.w. 

N-1 

~ = ~ h{k).u(k) 
k=o 

Zoek een reeks u0 = (u0 {o), u 0 (1), 

N-1 

zodanig dat: E = L ~ {k) u 2 {k) 
k=o 

waarbij E de energie voorstelt 
een reeks weegfaktoren. 

• • • 

4. 4 •. '1 ' 

Dit is een tijdgewogen minimum-energie 
oplossing afhankelijk is van de tijd N 

probleem, omdat de 
en de weegfaktoren 

{k). 
Theorema I voor een vaste N {eindtijd) wordt de oplossin9 · 

van het minimum-energie probleem gegeven doo~ 
de sturing 

o l T ( -1 ) u (k) = 0( {k) h k) W (N, Of ~e 4.4.8 
met als minimum-energie 

E =~eT w-1 (N,Oc') ~e 4.4.9 

of N~l 2 
E = ~ ot {k) u 0 (k) 

k=o 

Hierin is w {N, 0{ ) = 

Uit theorema I 

...... , 

'I o; 

:.;, . 

,..,· 

~· .. 
. ' 
': .: ~'. 

.-J 
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vergelijking (4.2.8) geeft de optimale sturing a'\n wa..."~r· . , 
de energie minimaal is. Deze oplossing îs uniek als de · . 
reeks~ positief definitief is, onder de voorwaarde, dat a. 
matrix W(N, ot ) niet singulier is (wat het geval is voor g.
heel regelbare systemen). 
Wanneer ot(k)~ o dan bestaat er minstens een u 0 E FN zodat 
d·e vorige relaties geldig blij ven. 

4.4.3b Het minimum-amplitude probleem. 
Voor bepaalde waarden van N en ~e wordt de sturing uit
sluitend een funktie vanO(. We beschouwen nu 

tL = " (ot) 
.A. 4 l,a. ' 
~.. . "'"" 

0 . . . . , .. ' ' ' 
Wanneer u de oploss~ngreeks van het m~n1mum-energ1é pr~. :.;:~ 
bleem is en uH de oplossingreeks van het minimum-amplitu'M;::~ · .. ·· 
probleem, dan kunnen we m.b.v. (4.4.12) de volgende re~li·.·;. 

afleiden=,. "' .. ' ttl"'l.\.,ta..)\L ( ) ' · 
~Q.~ I\.C.tk> l ~ : M \ OI' N 

.. , atQI) \ ~lY\ 
• 

Deze ongelijkheid stelt een verband tussen het m1n~mum-
energie probleem en het minimum-amplitude probleem. De op- · 
lossing van het minimum-amplitude probleem is toelaatbaar · .· 
wanneer 

~ k = 0,1 ••• N-1 

Daaruit volgt het volgende theorema: 

Theorema II: Een noodzakelijke voorwaarde dat de oplossing 
----------- van het minimum-energie probleem tot een toe~· 
laatbare oplossing van het minimum-amplitude probleem kan 
leiden is: 

M(W ,N) ~ _!. 

Wanneer een toelaatbare oplossing uH bestaat dan hebben we: 

max luH(k)\ = max M(C.N) = M(w*,N) 
OI) o 

Voor de kleinste NH is de gevonden oplossing een tij~ni
male oplossing. 

4.4.3c Bepaling van M{~,N) 
Voor stellen we de volgende iteratieformule: 

W,l [ \ec~) V.~~~)\ ~ Ï.. \0( \k) ~{11.)\ r·'als \te'Ur.l u.too\ +o .. · .. · 
0( t ~ = l .... 4 4 16 

" ' ' ' • 0 ' ' 

E.\t) als ~\t) ~'w\ .. Q .... 

waarmee een bovenbegrensde toenemende reeks M( ,N) bepaald 
kan worden. De bovengrens wordt bereikt wanneer 

M(«H,N) = max lu(k)l 

In (4.4.16) wordt ti{k) geintroduceerd om theoretische rede~ 
neno In het rekenalgorithme kan de iteratie uitgeyoerd 
worden zonder de selectieregels van (4p4.16) en ~1(k) ver
valto ·'' ,. 

~·., ' 

:,~}~ 

t(.:~.~
:~-~~~~'~ 

.. 
•, ... 
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4.4.3d Het rekenalgorithme. · 
1. Kies de kleinste mogelijke N zodat N niet leeg is. 

Daarvoor neem N ==n (orde van het systeem). _ .. · • .--- :l 

2. Bepaal de tijdgewogen minimum-energie oplossim]'met· 
oC{k) = 1 ~ k 

3. Bepaal M(l,N) 
4. Selectieregels 

als M(l,N)) 1 dan N:= N+l ga naar 2 
als M(l,~) ~ 1. ga naar,S 

5. Bepaal ~ 1+1, u1+1 en M(~1+l,N) 
. ~- ' 

6. Se1ectierÎgels 
·als _r.t(w 1+ , N) > 1 dan N ~= N+l ga naar 2 
als M(tc~+l,N) = max \u (k)\ ~ 1 stop . 
als M(tt1+1,N) .$ 1 en max \u (k)\ '* M(ci+l,N) ga naar 2. 

4.4.3e Meetkundige interpretatie~ 
1. vergelijking (4~4u3), t.w. 

N-1 
Ze = ): h {k) u (k ) 

k==o 

is de vergelijking van een hypervlak {N-n lineaire op
spansel) t.o.vo de u(k) koBrdinaten in de N-dimensio
nale ruimte. 

2. De energie-vergelijking (4.4.7) t.w. -~ 
~ ... ' 

N-1 I 
E = Î: f)( (k) u 2 (k) 4.4.18 

·k=o 

is de vergelijking van een hyperellipsoidij!ddelpunts-.. ·· 
vergelijking) met aslengten gelijk aan 2 --'- • ' 

.(}f). 
Het is een bol in deN-dimensionale ruimte mét·straàl ~ 
als OC(k) = 1 'fk = 0,1 ••• N-lo 
Het minimaliseren van E komt neer op het zoeken naar ~ ~· / .. 
in de oorsprong gecentreerde hyperellipsoide, die de 
hypervlak (4. 2.17) als raakvlak heeft. Vergelijking_. 
(4.2.8) geeft de koördinaten van het raakpunt weero 

3: De uitdrukking E =~CC (k) u(k) u 0 (k) is de vergelij·~.< 
., 

king ~an een (N-l)dimensionale hypervlak dat de hyper
ellipsolde raakt in het punt uo (poolvlak). 
De dimensie van dit hypervlak is i.h.a. hoger dan de. 

. .; 

dimensie van (4.4.17) ~ 

.:._.. 

N-1 N-1 ., 
4. vergelijking: L. ot(k) u 02 (k)' L:' O((k)u 2 (k) '4u6~ ., _:~·<Ji 

k=o k==O ·i'}:·-:; 
betekent dat alle punten van (4.2.17) buiten de ellipsq-> ,');· 
ide liggen. ·, ·-~-.. ~ ..... ':';~ .. -..· 

s. De iteratie-proeedure komt neer op ~t bepalen van e-..·. ;·,- . .';;"7· 
nieuw raakpunt van het poolvlak met de hyperelllp111o%~ · . ·::. -~1t~ 

waarvan de aslengten gegeven worden door 2 { i,·.· ;·,1 ::.·",-;;';' 

et'• 
6 • M ( tt , N) • lt;.) .> _ 

Aan de hand van een eerste orde proces zullen we de ..-. 
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1 

\. 
~ ... , ' 

teke'tlis van M(l, 2) illustreren en m.b.v. een ~' .· 
orde proces zUllen we aanduiden hoe .M (l, 3) kleinar dan · _ 
1 kan·· zijn zonder dat er een toelaatbare oplossing ~- · ' ·' ·. 
staat. · · ·· ·. '- , 
a. Eerste orde proces met N=2. 

De continu vorm van een eerste orde· próces 'kan-"-tt""":.?:~ 
geven worden door: ',t:.Y;.' 

• x u . 
:l=-~+-=c 

De diskrete vorm daarvan is: 
_T -T 

x(k+l) = x(k)e ~ + (1-e ~ ) 

of x(k+l) =a x(k) + bu 

Voor N=2 hebben we: 
z= a-2x(2) - x(o) = a-1u(o) + a-2u(l) 

of z = 0( u ( o) +Ju (l) 
vergelijking ( o4ol9) stelt een rechte lijn 
voor in de tweedimensionale ruimte met u(o} 
als koê5rdinaten. Dit is afgebeeld in fig~ur 
Hieruit volgt: 

L I. 
'4!( 4P) + \41 (I) ;: 

~. IN• l.4j(IJ - -OG ~ oe. = \fi 
M{l, 2,) ~ i 

F"~3 I 

Äls voldaan wordt aan de ongelijkheid &; " óC = fj 
dan bestaat er tenminste een toelaatbare oplossing 
án is M{l, N} ~ 1. 

' . 

De toelaatbare oplossingen kunnen verkregen worden _ 
door de ko5rdinaten van alle punten van DF te bepa~ ·· 
len. 
We merken op dat er een toelaatbare oplossing besta•t. 
dan en slechts iliwu als E zich binnen de cirkel •t·· 
diameter oe = rr bevindt. - ·.· 

,t" 

. ~·-~ ... _, .. 

. .. ;.~~~i1 
.-. "·t 

;:~~};~ 

•.;+. 

.· :~}?-

'~ ' ' ... 
· •• ,1 • •• 

. 'i; : . .., 
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In dit geval is: 

M(W,2) .$ 1 

en max M(~,2) = Qij /2 = uK{o) • uK(l) 
oe )o 2 

In de meerdimensionale ruimte en voor hogere ord& ·. 
processen is de voorwaarde M(l, N) -' 1 een noodzake
lijke voorwaardei maar is niet voldoende. ' 
We zullen voor een tweede orde proces voor N•3 en 
met M ( 1, 3 ) $ 1 laten zien dat er omstandigheden ,.~:dn 
waarbij geen toelaatbare oplossing bestaat. In zo 0 n 
geval is max M(Cit, 3} ) 1. 

«)o 
b. Tweede orde proces met N=3. 

Voor een tweede orde proces (n•l} met N•3 stelt het 
stelsel algebratscha vergelijkingen ze = Hu eei!J .::~'·};:· 
rechte lijn voor. Wanneer deze lijn door de een- · 
heidskubus gaat, bestaat e_r een toelaatbare oplos- " 
sing. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

. I 

' ' I I I 
I I I 
I I V 
I, / .. :, / 
!V . 
~---------

/ 0 
/ 

In figuur 2 hebben we een kubus met ribben gelijk 
aan 1 en öG = rr. 
Alle punten P(x,y,z) binnen de bol met diameter öl 
voldoen aan M(l,3) 4 1. 
Bij driehoek OPG staat: 

PH loodrecht op ~ 
en PG loodrecht op ~. 

". 

'·i· 
,'. 
·'",. 

... ;·. 

.. 
·, 



G ligt tussen 0 en C want P 
diameter OG. 
Voor P _seldt : 
~2 = an.~ ~ x2 + y2 + z2 

- x + ~-:+ z G. OH = -r.r en OG.$ 

x2 + + 

. .. 
• ,t• 

... j, :_ ··{:" ;-..: .. ~'· 
,, ~· . . ,;,._ 

dus 
y2 z2 ~ 1. x + y + z 

Stel nu dat P in de ruimte tussen de eenheidl!lltubu• . ;: . ·1 
lkr'' 

en de bol met diameter ~ ligt (fig., 3). D;ln 'l>e- ,. : ";·/,,< 

staat er een vlak (V) welke loodrecht op lijn OP· · , 
staat in punt P. Vlak (V) bezit gezamenlijke puntea:' 1 __ ):.· · 

met de eenheidskubus. Het punt G is het snijpunt · . 
van OQ met V, dus onafhankelijk van de te besehQQ• 

~~~e r~~~~~e 1ÎÎjn:~ndr!a~n <~~ =~~~=d~~ iil~ ~I· 4~: '· .. ~.:~::è:;" 
' .. 

gen hebben geen gezamenlijke punten met de kubue•, · 
dus geen punten waarvoor geldt dat max(x,y,z)~ 1 
(toelaatbare oplossing), maar wel M(l, 3) "' 1. 
Daarom concluderen we dat M(l,N) .$ 1 een noodzak•
lijke voorwaarde is en max Mtlc ,N) $ 1 een nood&-~ · 

-)0 , 

lijke en voldoende voorwaarde. 

4.4o3f Slotopmerkingo .. : ·, 
Bij deze methode hebben we de minimum-energie· oplouinlf ~·· :Ît.';<~ 
paald (4.4.8) na toepassing van het variatie-rtikening ;1 . } .' j 

principe met de energie als kostenfunktie en een onbegrèn..ae ':": -/~r; i 
sturingo . . . ,.::, ;: 
De reeks M (oe, N) convergeert naar de minimum-amplitude oploaJ'';, , ,;&; 
siRg, . d<;>ch we hebben geen bewijs kunnen geven da~ d~ bov~ , ;·.:,•lf.'•t> ~.).f:f: 
ste lJ.mJ.et van deze reeks bereikt wordt na een el.ndl.g aa.,..·;'·,' ;, .';i ,,,<, 
tal iteraties. Numerieke experimenten z.j.jn nodig om na t:e-.f'''r~~t~~~!<'i; .: 
gaan hoe goed deze procedure convergeert. .: )·:~.'i~t :i.~·:r;;; 

4.4.4 Andere methoden. 
We zullen nog een drietal methoden aangeven, waarbij pr~.;; 
blemen gelijkwaardig aan het vaste eindtijd minimum-ampli• 
tude probleem worden geponeerd en opgelost. 
Deze methoden zijn: . .·· · 
A. Het twee fasen simplex al.,.gorithme [15,16,17]. 
B. De methode van Cadzow (1~ • 
Co De methode van Rasmy en Hamza [20] o 

4~4.4A Het twee fasen simplex algorithmeo 
Voor een vaste eindtijd N moet de optimale oplossing aan de' 
volgende relaties voldoen: 

,. . ·-~i'·7 

~=Hu 

en -1 "y' 1 

4.4~20 •· 

4.4-~11 
. ~ . 

De vergelijkingen (4.4.20) en (4.4o21) vormen een steliJel>; · 
van (n+mN) algebratscha lineaire vergelijkingen. De 'on~:· 
kenden zijn de komponenten van de sturing op de verschi'l~, 
lende diskrete tijdstippen. ' 

.~-- . ·. ·}f 
. " ~ '\, ~tf: 

~ è: r .. • . ·~-~i~_~:·: 
. ..,,'·"·"' 
.... 1 

· .... · ;b::," . 
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:~~~,,~$ 
We kunnen de 
het probleem 

1-

volqende.ttansfÖrmzffiee 
veranderd wordt; 

uj(k} • ul(lc) -· uj(k} 

met u! (k} = max (uj (k), o) en uj (k) = max 

' ".'. ~ : ": 

4 • '.Mlo 
0~-~ 

(-uj (k), o) 

: \~ 
'~Ft ·._t{~ 

'··;.:_. 

-,. ~?~< 

S b:
2

t- · t vj (k(4) 4= 2u2J). (kf)+l(4 4 ·23) · (4 4 20) '· ·(· ~q~·::r\ · ' .. ::~ 
u s 1 ueren we o • o • • 1n o • en : •···~·,.~::. .. 

dan krijgen we een stelselvergelijkingen welke de juist• :i\,.,.:-·.".: .···_'~~~--
vorm heeft voor de t.oepassing van het simplex algorithM~'·]:illf ·_ · .. ;. . , 
dat de nieuwe onbekenden door deze transformaties niet n~: .,_. ., ', .·· 
tief geworden zijn. · .';"·:.:' .•, . ·, : 
Het is duidelijk dat het aantal onbekenden verdubbeld word~ 
met de transformatie volgens (4.4.22) en onverandad blijfL 
met (4o4.23). · 
De eerste transformatieformule wordt in 16 en de tweede · 
in 17 toegepast. 
M.bov. (4o4.23) krijgen we: 

·4.4.,.24' 
···. 
·~ 

........ .c ·, 

HV = .! - HI 

V j (k) ' 2 
Vj (k) ~ o 

4.4.25.'>; ·' .. , 
4.4.2···.;;' 

. •. 

~ k = 1,2 •••• N en j • 1,2 •••• m. 
Door restvariabelen in., (4.,.4. 25) en nu.ltariabelen ai (i~, i., .• 
aan (4.4.24) toè te voegen krijgen we een artificille 1i\lt't~. · 
basisoplossing voor het simplex algorithme. De tijdoptimal• 
oplossing is zodanig dat ai = o( 'I i== l ..... n). > · 

In een eerste fase lossen we dus het volgende problaelll op: 

min f:. 
i=l 

a· 1 

~~- . 

-.:·:.: '.;, 

onder de voorwaarden: 

~ - In,è. • z - Hinm 
Vj(k) + Y1(k) = 2 

',•'· >, •. 

4.4.28 
met Vj(k) ~ o, Yj(k) ~oen ai~ o 

voor i == 1 ••• n, j = 1 o•• rn, k ·• 1 o•• N 

Voor de kleinste N waarbij dit probleem een toegelaten ho- . 
sisoplossing heeft (d.w.z. een oplossing welke aan (4.4.28) 
voldoet} is het probleem opgelost. Deze N is de minimum ' 
tijd. 
I.h.a. bezit dit probleem alternatieve oplossingen, d.w.&o 
andere toegelaten basisoplossingen waarvoor de kostenfunk
tie {4o4.27) onveranderd blijft (~ai = o). 

i=l 
Deze eerste fase eist 

( mN + n ) 3 ( mN - n+.l ) + 3 ( rnN + n ) 2 + mN - n 

vermenigvuldigingen en delingen voor elke waarde van N~ .. ,., 
In een tweede fase, 'kunnen we, na het stellen van een o~e~wê'< 

'• f. 

~ ' ' .. 
. . ~1;,' .. 



· .. } .:· t 
kostenfunktie, bijzon~e alternatleve 
Het •minimum fuel problEtll• kan op deze 
deno 

4o4.4B Methode van Cadzow. 

-· 
~·tv~--
,'~! 

Uit de theorie van de vektorfunktionale analyse wordt Mt;_ 
volgende theorema afgeleid Ü3) • 
Theorema I gegeven het primale probleem 
---------- min H u\\.o 

' ~ ; :· ,. 

·. . ·~. ; 

onder de voorwaarden ~ = ~ ·,t 

waar Hu = z een consistent stelsel is van n- - :· · · ' '-Y 
vergelijkingen met mN = M..,(M ~ n). onbekenden.~-·· 
Het duale probleem daarvan is (duaal in de ~'":' ·.· 
ruimtef: _ , . 

max z v ~· 

onder-d: voorwaarden ll~\lh ~ 1, _ ,, ... _ :~:~i~ 
en de oplossing d~arvan is lu0 U. • m~n ll~lè·:~ • ·; J:i~) 
m~ ~t.y_ en zodan~g dat uO en fir_s COl~neal.X' •• .; :.: ',:,-~,rl? 
Z~J n. · . . "t··~J 
Of in het kort: ' ~> ·:·!1 . ,. : . . ' ~~~·:-~ 
ll\4 u .. ,~;~ II"'"U.. ~ ..-.,.~ • 'MaJ.&T.'~ ·_ ·,.:._: ~:~ 

T ~~~ ~ T fttt''lfl
1 
~ t lf tt'v t~ .-. , '{~.~· 

cadzow [). 9] he!~\ ~e~: ·,t~!'n~~ 1 ~~~ theoremà ;bewe&en; • '-·~- :':_; 
Theorema Il: Gegeven is dat H een (n X M) matrix is met r·ftfg · · ~-. · /; 
----------- n en zeen (n X 1} vektor, dan bestaat er een .. 

(M X 1} vektor y 0 zodat: 

~t.y0 = max zt.v 

UH"~ u:' ' ,, 
t.Y\Sijn er tenminste n-1 componenten van J:(ryo :; 

nul (dat betekent h'fvo • o voor i E. ~];, ~J· •·. 
in-1) met 1 .C ik .$ Mwaarbij hi de i e kol()ldlolo ·· 
vektor is van de matrix H}. Bovendien zijn de 
vektoren van de verzameling (hil, ••• hin~1) .· 
lineair onafhankelijk. · 

Oplossingsmethode. 
Een optimale vektor ~0 staat loodrecht op n-1 lineair ·on~· 
hankelijke kolomvektoren van H (theorema II). Wanneer ~e zo 
een optimale vektor hebben dan wordt de optimale vektor'l!0 , 
de oplossing van het prima!~ probleem, gevonden m.b.v" de . · ' .. · 
colineariteit (theorema I}. We kunnen alle mogelijke(n at(n•l.)) 
submatrices met rang (n-1) van H genereren. Deze submatri.èea , . ~, 
worden gevormd door verschillende combinat~s van (n-1) ··l.ifl!_ 
neair onafhankelijke kolommen van matrix H·o · te selekterel\ •. 

· I··· • l\) .. ·.. î· 

:a:::e t::;:~ ::b~::z::e~i:g (~?~) o:~::::~::• g:~e~~;!:;~·P) • ; ;~ 
volgens: i ·T . . ····· ..... I .. · >~t~t 

(H1 } v(i) = o met 1\HTv(i)la:,. =- 1 voor~ • l, ••• .~J•,.s ·-·~~, 
Voor elke i hebben we als oplossing de twee velttoren + v (tL- .J·,' , . ,~t:~ 

- ~ -~~\' 1" .. ,":·· ••• ···> :··. ,!~:~ ·: 
' 

,,· ·,, !.!' 



want Hii)heeft <1e rang (n-1). 
De optimale oplossing van het 

zT.v0 = max (+v(i)) - - -
duale problee~ worät: 

i - l .. 0 p 
'(• . 

De oplossing van het primale probleem wordt: (zie 

u(i) ::: - ~-f
zt vo • sign (HT .~)i als {aTv) i ~ o 

OCi T· als (H y) i : o 
Deze procedure wordt herhaald door N telkens met 1 te ver-
hogen totdat zTy_ " 1 is. , ... 
Het is duidelijk dat voor grote waarden van N, p = ( ~).···9 
gro~t wordt. n · 
In Ll8] presenteert Cadzow een methode om de juiste sub~ 
matrix (voor max (+v(i)) snel te kunnen kiezen.voor een 
bepaalde N zijn er-aan 

3(mN+l)(mN- n+l) + 2(mN) 2 + 3mN vermenigvuldigingen 

en delingen nodig. 
Deze methode heeft het voordeel op het twee fasen simple~ 
algorithme, dat de oplossing een minimum amplitude oplos
sing is en de rekentijd korter is. 
Voor grote N is de relatieve berekeningsefficientie gegeven 
door 

f ." 3n 
·(n + mN}3 

dat is de verhouding van het aantal. vermenigvuldigingen<~.· 
delingen volgens de methode van cadzow t.o.v. het. simple~ .. · 
algorithme voor een bepaalde N. · :·::L':< .. , 

4.4.4C Methode van Rasmy en HamzaCI•l· . 
Voor een bepaalde N hebben we een verzameling FN van stu• 
ringsreeks u (l) ••• u (N) die het systeem van de begin
naar de eindtoestand kunnen brengen. Voor elk van deze 
reeks kunnen we als volgt scalaire h definilren: 

h = 1/max u(k) 

vermenigvuldigen we alle ~(k) van een reeks· door de over• 
eenkomende h dan krijgen we: 

Hy ::: ~.! 

waarbij y de reeks y (1) ••• y (N) voorstelt 
met y(k) = h.u{k) 

Het minimaliseren van maxJu(kJI (probleem I) komt overeen 
met het maximaliseren van h • Wanneer N de juiste waaroe. · 
heeft voor een toelaatbare oplossing {d.w.z. max.(u (k)(4t ~) 
dan hebben we 

en y {k) ~- 1 

.• ... 

We kunnen nu een 
dig aan probleem 

tweede probleem {probleem II) gelijkwaar-: ;- .·. , .. 
I stellen nl. 

max I hl 

onder de voorwaarden Hy = hz 

\ y {k )' ~ 1 k = 1, • ". N 

-~ 

.. . , 



Dit probleem heeft e~n oplossing voor N groter al gelijl: > · ·' 
aan de minimale tijd, voor welke tijd een toelaatbare ~'-~ .. ~: 
sing van het minimUm-amplitude probleem bestaat. · '·.~~~<-
Theorema: Probleem I (4.4.5) heeft een oplossing, dan en 

slechts dan wanneer problee111 II een oplossing .. 
heeft. Bovendien als y* en h" deel ui.tmaken van 
een optimale oplossing van II, dan wordt er een 
optimale oplossing van probleem gegeven door: · ·· !· 

u*(k) = y*~) . _zie (20] '. 
Op deze manier zien we dat probleem I equivalent is aan 
een lineair programmeringsprobleem. 
om de lineaire programmeringstechnieken te kunnen toepa•••n 
vervangen we ·y(k) en h door: · 

y(k) = y+(k)'- y-(~) 

en h = h+ - h 

met y+(k) = max (y(k), o) 

y-(k) = max (-y(k), o) 

max 
h- = max 

(h, o) 

(-h,o) 

De formulering van probleem II wordt dan: 
max h+ ..:. h-

onder de voorwaarden: 
+ - + -Hy - ~ - (h - h )z = o 

y+(k) - y-(k) ~ 1 

Het duale probleem (in de lineaire programmeringszin) daar-· 
van is: 

min 
2~n+mN) w· 

i=2n+l 
1 

onder de voorwaarden: 

(~:T -~~ ~ -~) ~ = t) 
Hierbij zijn: I de (mN x mN) identiteitsmatrix. 

o de mN dimensionaal nul vektor 
en ween 2(n+mN) dimensionaal vektor. 

'· .. ;:'-~~--J~ 
~' :n,',, 

Dit duale probJ eem wordt volgens het simplex algorithme . . _(: .. "; .. ,, ·'" 
methode opgelost. Door het simplex algorithm.e te initiali- -- j}·· 
seren met een expliciete basis-oplossing in plaats van een·· ' T~::. :-~{· · · · · .. 
artificiêle basisoplossing wordt er veel rekentijd bespaard. 
Een methode wordt gegeven om een expliciete basisoplossing 
direkt te kunnen bepalen. Het simplex tableau van het duale 
probleem bevat zowel eenheids- als anti-symmettische- al·s · .. 
nulelementen, waardoor geheugenruimte en rekenkosten be
spaard kunnen worden. 
Het aantal vermenigvuldigingen en delingen nodig voor een 
bepaalde N is gelijk aan 

( 2 + mN ) o ( n + 1 ) 

welke kleiner is dan bij de methode van Cadzow. 

. . . 
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4.4.40 Slotopmerkingen. 
oe hiervoor beschreven methoden, gerangschikt n•a.r hat,_~i'i ... ;:: .. , ':.,' 

st~: ~::r~~e:e f;:~~b!f~=~~~ ::~~~~t~!j{Î963) ·. ,·:·: ... );~~~;<~~'<i~ 
2 • .Dè .methode van Weischedel (197&} ·~:1t~: ':c 

3. oe methode van cadzaw (1973 )· . ,~.. . ·, 

Pa:· n~a~!~~! =~h::;à:n we~~~edel ~:~~Jeerd en ~a.·l:.:: . };,;:.·.~.:.~ 
past hebben op het hoogtemodèl ontdekten we de drie OYtt~~ · .. 
methoden. In de artikelen over deze methoden worden a.-· ·' -"'·· .~ · .. :::<::·.·.·:~:·~.Jj .. 
schillende methoden aan de hand van eenzelfde voorb.eld ;g~ " ·,, . ·. .". 
test. Daaruit bleek dat de methode van Rasmy en Hamza 4til~.,;··.·. 
meest efficiente is voor wat rekentijd en geheugenruirotfi?) ,, 

;_' . 
':~ 

betreft. Voor een zelfde diskretisatietijd zijn er geen be~
langrijke verschillen in de numerieke resultaten van ü ~;('~:::·, · · ,,; .: ' 
laatste drie algorithmen berekend met dezelfde reke~ .. ·~· · 
Daar we reeds over een optimale sturing van het hesc:;gt.~- ·.· .. 
volgens Weischedel beschikten en de vier methoden niet .-t:oe~ · ·""-i::i, 
~=~~:;e k~~~~~e w~~~e~e o~e~~~d;~m~:~;I~~~~odel hebben we cjae~. ·.'(~~~~~ 

~-,....., 

. 
' ' 

·-:;' 
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5.1 IntrodUktie. .,, .. : 
Voor lineaire systemen zijn de kanonide Vv.~o:MW'•• ........ ~ ... -n 
de bijbehorende nevenv.oorwaarden de noodz ijkfllt en ;;w!NM~i;: 
de voorwaarden voor een optimum. voor niet-lineaire· ·aviftll• 
kunnen we i.h.a. niet bewijzen dat deze voldoende ·· 
Daarom is het beter I wanneer het. beschouwde model' natiwUà*•adJ.t 
genoeg gelineariseerd kan worden, om de oploaaingsme~·~· 
op het gelineariseerde model toe te passen. · . 
We beschikken over een digitale rekenmachine om de barak_. 
ning uit te kunnen voeren. Daarom moeten al de formulü ,_.., . : ;,;· :-. 
diskretiseerd worden. We kunnen of het lnodel diskrêtisuen ..• · ... ·'-~~~"'>.; 
en dan de kanonieke vergelijkî'ngert voor het diskrete ·~· . ~. : )' <. ·.;?. · ~:: 
afleiden, of de kanonieke vergelijkingen van het continu,:·. ·· ·~. ··.,··:·i'' 
model diskretiseren. · ·· · •· · .~ .. ;~ ,A 
Theoretisch gezien is de optimale oplossing van het dia- .·~· : . '\:~f~~-
krete model niet optimaal voor het continu model en vicè. ·· .' · · · · :. · 
ver~a [a, blz. 129]. In de p:r:aktij~ zi~n er geen ji:o~a ij-~:.;··,: · ·t:\·.~·1'1'::. 

!!~;~~;i~:!~g:;~§~~~ffi~a~m:~;~~~~~;~:E:~l~~:·• ... · .. · -~ ;:~ 
veroorzaakt berekeningsmoeilijkheden, zoals hoge ·c;jevóelicJ"'". . ;,"'., 
beid voor numerieke onnauwkeurigheden en ingewik~elde con~ .. ~~ 
vergentie eigenschappen. . .-: 
Het is dus aan te raden zo mogelijk genoemde methoden v<>ot: 
lineaire diskrete systemen toe te passeno < 
Uit deze methoden werd een algorithme volgens Weischedel'&f;o" ·: 
geleverd, waarmee de werking van zulk een procedure best.V~- ·., : .. ~ .. 
deerd kon worden (proef algorithme §5.2). Daarna werd ~it 
al gor i thme geadapteerd op het hoogtemodel (iS. 3). · · · · · ./ _. . · ';·~~ 
Bij het temperatuurmodel zijn de tijdconstanten a:fhankel~:ilt~~ .. ,; ·" . t;~ 
van de richting (toenemend of dalend) van de $turiag.· a.·-..~ : .·~i .. ,"::î 
juiste ti~dconstanten in de toes~andsvergelijkingen t• ."~ ~'~·:~~ 
nen gebru:Lken, moeten we de stur:Lng kennen. Daarom zijn dJ .. · · · ·, :~ 
methoden, waarbij een willekeurige: sturing wordt. verbft .. )i · .<\{;~!~~~j 
van iteratie tot iteratie, ge·achikt voor het temperat~:··< ·:··,;~-~i}· 
delo Een de:r:gelijke methode is de grad.i.~nt methode~ W. ... :·.-.··· lt'>···$ .•. :~';·'~,~f:~ 
len. een opt:Lmale "bang-'bang" ~turint bepalen eS~. Vo ~L~~·:è.; . ·; ·· ·: 
gor:Lthme gebaseerd op de grad1ent methode waarb.1.j de· gl"a~ ·· · ê • 

dient van de kostenfunktie t.o.v. de schakeltijden wordt · 
genomen volg.ens { §4. 3. 4b-2). · · , ; 

5. 2 Proefal orithme vol ens de methode van Weisched J:. · ' 'f }.;1~···;{ 
cxn een inzicht te krijgen in de oplossingsmethode vo 9*1\s -~)' ·-·<·~., .. {',·.>, 
Weischedel hebben we een proefalgorithme ontworpen. -Dit· .. :·.•-:: ~· ·· ,· 
algorithme kan geverifilerd worden door toepassing op beTt•n• 
de lineaire diskrete processen van een willekeurige otd4t', .. " · 
bestuurd door '~n ingangsvariabele {scalaire stuurgroothei~). '!:· 
Daarmee wordt een minimum-tijdminimum-amplitude sturinga-. .·, 
reeks bepaald, die het beschouwde proces van een· willekeur i~· 
ge begintoestand naar het evenwicht (nul) brengt. · · 
In dit algorithme gebruiken we algol procedures uit het 
procedure-pakket van de •p9200" computer van het reken
centrum, nl.: 

c. 
j-: ... ':~ 

( ,, ~ 

; . 
> .· ... )'ti 



.. ·;.;<·~" . 
- Algolprocedures voor het rekenen met vierkante matrtèa.:' · ' 

en vaktoren {RC inform•tie Nr. 28). ' ·_ , .· · 
Algolprocedures voor het rekenen met rechthoekige *"'" .):. 
trices en vektoren (Re informatie Nr. 29). _ .. 

- Alqolprocédures voor het oplossen van lineaire verga•:.· 
!ijkingen, matrix inverse en de berekening van 441ter- .· 
minanten volgens cront (RC informatie Nr. 5) 

We hebben o.a. de oplossing bepaald voor het volgende pro
ces met algorithme 3 (blz. B.l5). 

2(k+l) = (! Î)2(k) + (
0i5

)u(k) 

met 28o) = (4,o)T en ~(N) = (o,o)T 

De gevonden minimale tijd is N = 10. In de gx;-afieken~~8.J.ll .. 
wordt de berekende sturing gegeven voor N = 4 en N = 'lo. ... el\ · · 
tevens na de 5de, lade en 22s~e iteratie. 
In dit geval was de stopcondit~e 

\ max Iu (k )I - M (tt, N) I $ 0. 005 max \u (k) l .~: ~ · .•: 
welke bereikt wordt na 48 iteraties. Zulk een- nauwkeurig-à ·• 
wordt overigens in de praktijk nJ.et! 'Vereist. uit de graö,.,..~ 
ken blijkt dat de verkregen stur'iWJ . na de 5d~ iterati-. a1 
bevredigend is. · · · ·; ' · 
De tweede .orde processen kunnen de gebruikte procedur .. 
voor het rekenen met matrices en vaktoren vereenvoudigd . 
worden. Voor het hoogtemodel zullen ve eem variant van>l&et 
proefalgorithme geven afgeatemd op. het proefprocea, w•afi~. ,; · 
de diskrete toestandsvergelijkingen bepaald worden. 

5.3 Minimumtijd minimum-amplitude oplossing voor het ~
model. 

De dynamische vergelijkingen van het hoogtemodel zijn go~ 
geven in hoofdstuk II, nl. : · .·. 

. ·,,, ·;, .~. 

~~] = -7.75 '{iii + o. 262 Oki 

~~u = ·2.04 ~ - 2.19 a k ~ 5. 2. <'· .. 

Eenvoudigheidshalve hebben we (Hl'+ 5.65) en (Hu+ 17.5) 
van (2ol.3) en (2.1.4) vervangen door Hl respektievelijk 
Hu. ··· 
Voor de toepassing van de methode van Weischedel zullen'.".·. 
eerst de lineaire vorm (continu en diskreet) van het ~~
model afleiden en vervolgens het xekenalgorithme presen~ 
teren. 
5.3.1 Het hoogtemodel in lineaire vorm. 
De ingangvariabele van het hooqtemooel is 
Pak op klep 1. In vergelijking (5.1) moet Oki verv"'~ ........ 
worden docr een funktie van Pak die expèrimenteel 
is. Deze funktie is echter niet lineair. De traag 
de klep is te verwaarlozen. Daarom beschouwen we Oki 
stuurgrootheid. Indien nodig kunnen we na het berekenen, . 
van de optimale sturing de resultaten vervangen door de .:_J, .. ·. · 
overeenkomstige waarden van Psk m.b.v. de genoemde funk~it. 
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.5.3 
. '· x • ,'t 

.... . ,_1!';: 

We kunnen Oki ook nog door een geno~meerde 
gen, d.w.z. een sturing •u• zodanig dat -1 
wordt verkregen door te stellen dat: 

u _ .Q.k.i_- Oki (gemiddelde) ..,.Ok_t.!!!"-·-·~ ... 1 ... 4""'"0 
- ~ (Oki(max) - Oki(min) = 140 

vergelijking (5.1) wordt dan: 

d~f = -7.75 'IHi + 36.68 u + 36.68 

sturing· Û;· ve~~-
4 u 4 1. Dit 

-r.' 

De enige resterende niet-lineariteiten in de vergelijk:i.ngèn· 
zijn de wortelvormen. . 
In figuur (5.1) geven we het verloop van de funktie y • \(lf. 

,' J .• 

•. ~~· I 

...;~· 

. -·· .· ~ . ' : ,,' 

Voor de rechte door twee dicht bij elkaar liggende punten A 
en B is 

y = '~!!&_ - '/!IB. H 
HA- HB 

s.3., · 

een goede benadering van {iï. 
We zullen deze linearisatiemethode als volgt gebruiken in 
het rekenalgorithme: 
- voor Hu worden de punten A en B respektievelijk de begin· 

en eindwaarde van Hu. 
- v9or Hl worden de punten A en B respektievelijk de begin

waarde van Hl en de maximale waarde die Hl kan aannemen 
met u = 1 (nl. 89 cm)~ 

We verwaGhten nl. dat Hu een deadheat responsie heeft en. 
dat Hl tengevolge van de minimum-amplitude sturing naar de 
maximale waarde van 89 cm zal gaan en daarna naderen naar 
zijn eindwaarde• . ;~. , 

... 

. . ' ',, 

·.c' 

Als we H1 lineariseren tussen begin- en eindwaarde (AE) dan 
gebruiken we in het algorithme hogere waarden (langs EO) van 
H1 dan in werkelijkheid kunnen voorkomen~:\ r..t). 

~ V . ' 

Op de statische eindtoestand geldt (2.1.1): 

Ox:i = 29.58 ~ H1 (ENL) 

;voor het lineaire model geldt dan: 

Oki = 29.58 (ttHltE4 + f> • 

·,. < 



Hierin is dS. 3): 

Of: fHiA .- fiii 
H!A - HlB I 

ff.•lfe) -- - - - - -

t = 

' I 
t 

Hl.A-

M,tJ-J W..,~ 

i=;,.-2 

- 'fHïi 

. en onnodige fouten te vermijden op de eindtoestand, maken 
we de volgende korrektie: 

Oi H l(EI) + ~ = '-J H$NL) 
of H*q = ~ H!f;NÛ - P 

0( 
.. 5.4 

D.w.z. dat in het rekenalgorithme de gewenste eindwaarde 
HIENL verv4f.ngen zal worden door HIEL uit (5o4). 

. ·.r._ 
:: ,~; 

.':, ··, 

Op deze manier krijgen we wel fouten in het model maar t~. 
minde: e mate in de eindtoest..d. ~Achteraf is gebleken <*:.· 
numerieke experimenten) dat de linaariseringsmethode ~t · ·. ,. 
deze korrektie voor de eindwaarde tot betere resultaten·, 
leiden. 
Volgens deze linearisatieprocedure krijgen we in matrix 
notatie: 

:: = (- 7.75 ~o(Hl 0 ) (Hl)+ (36.68)u + . __ ,_ 
_ 2 • 04 Je "\ Hl - 2 • 19 X k • o( Hu Hu 0 . 

(

36. 68-7. 75/al ) ... , 

deze is van de vorm: 

~=AH+Bu+c 

met 

2 • 04 fa1- 2 • 19 x k x (i Hu 
5 

• 5 

5.6 

Het is duidelijk dat de elementen-van de matrix A en de· 
kolomvaktor c bepaald moeten worden voor elk stelsel P•u' 
begin- en eindwaarden. 
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5. 3. 2 Het hoogtemoelil ~n lineaire diàkrete fjom. .. . 
Een lineaire diskre~e versie van een niet-linea~r ~· ~ .. 
vat fouten veroorzaakt door: 

de linear isai;.ja-methode . 
de diskretisatie methode. 

Door de lineaire versie exact te diskretiaeren (mob.v, 'M:'f> · 
transitie matrix methode) vermijden we diskretieat:te- .. 'd;: ... '",, ·~ . . 
fouten. Als de diskre:tisatiefoutan van de sturing verw._.... ::.,. .. ~ei < ., 
loosbaar zijn, dan kunnen de enige verschillen tussen· :<Mi'" • · · ';({~ ~~ 
.lineaire ·en de diskrete versiè alleen tussen de begin-· ... ~ ;,; .. !.,.i-< . ,,g 
eindtoestand optreden 8, blz. 353 , en niet op de e.t.~d~; ; .t:;'~: . :,_ 
tijd en de eindtoestand. Dit is het geval voor een a,S:JU:~'·· '>; . : · 
amplitude sturing. Dus een optimale sturing van het exa .. :' '·:~·.;.-.· . 
diskrete model brengt het lineaire model naar de eindtoe~,,~ <,(:,~ .. · 
stand. De kostenfunktie b'lij ft echter wel gevoelig vaot .·.ciif ... -)tl!:Y · . 
diskretisatietijd. . .· · · · .. ·:_:;,,• :.·:,<~[;<',.· 
Afhankelijk van de tijdsduur van de procedure en· de .,.v~ .. ~;:~:'.·-.· 
ligbeid van het proces too.v. variaties in de sturing-:; ·,.. :~·.!- . -~ · 
kunnen we de diskretisatie-periode kiezen zodanig dat 4~(· \ · 
berekende tijd zo goed mogelijk ·de minimale tijd benade~" 
Een te kleine diskretisatie-tijd zal een groot aantal itfii-

• • '~. ;•, <t-.' I 

rat1es betekenen · ~- · 
• I ··, '"Hiff'O.:•' '1 

Door numerieke experimenten kunnen we de keuze van de d~,..r·. ·· · 
kretisatie-tijd beoordelen. 
Gebruikmakend van de transitie matrix van het lineaire , 
model stellen we de diskrete vorm van de vergelijkingen · ... ::. · 
voor door: 

!! (k+l > = cp !! (k > + r· u<~> + ll -
0 l 

exp (a3T) J;, . 

Hierin zijn: 

_ (· exp (a1T) cp = exp(AT) -

a 2 (exp(alT) 
al - a3 

r = 

.,. 

',• 

(
hl a2 
al-a3 .. ..,~·~, ·, 

~ (exp(a1T) -1) 
b = 

~Î-:~ P:r (exp(a1T) -1)- !3 (exp(a3T) -~] +' . 

. ~ (exp(a3T) -1) 
3 

Voor de berekeningen en de theoretische grondslagen.vat,t· 
deze vergelijkingen zie de appendix. 

5. 3. 3 Het rekenalgor i tr:me voor het hoogtemodel o , · , 

·,. 
' 

De parameters van de lineaire diskrete ver.sie van bet hêïi>g
temodel zijn afhank~lijk van de begin· en ~indtoesta~6h 

., ,";_. ~:~; .. ·.': 



.J •. ....... ~-•. , 
van Psu (de druk op klep 3 J. DaarOIQ ~rdt ê~n lineàri--~~
en diskretisatie procedure. aan het· rekenalgorithme .t~· · 
voeg do Bovendien worden de procedures voor het t'ekenea ".liet:· 
matrices en vektoren vervangen door èlirekte berekeningèft. 
waarin symmetrie in de matrices en nulelementen in a~ht 
genomen worden. 
We geven in (i5.3~3a) een korte beschrijving van het 
flowdiagram van ons algorithme. Uitgebreide informaties 
daarover zullen in (t5.3.3b) gegeven worden. 

5.3o3a Flowdiagram. 
In het flowdiagram (blz~ I·JO) ondersche.iden we de volgende 
stappen: 

1. READ: daarin worden de nodige gegevens gelezen, dQ: 
waarden van de niveaus gekorrigeerd en de co~fficilnt · 
·K bepaald. 

2. LINEARISATIE: Hier worden de parameters van het lin•-· 
aire diskrete model bepaald volgens (JS. 3). . 

3. STAP: een label gekenmerkt door het kenteken ST, ~~~
ke uitgevoerd wordt wanner ST = 1. N wordt steede _.t 

· 1 verhoogd totdat aan de voorwaarde M(l,N) .ft l vol" .. 
daan is. Dan worden ST = o en ITER = 1. ·. 

4. ITERATIE: Dit is een label gekenmerkt dOO:t/h:et ken""! 
teken ITER. Wanner M(l,N) .$ 1 dan wordt I'fER = 1 en 
wordt deze label uit~evoerd en herhaald totdat ·": 

max :*'N) = max tu (k)\ ~ 1 · 
«'/ 0 . 

Dan worden ITER = o en BER = 1. 
5. ''BEkEK": wanneer BER = 1 - BER is het kenteken van 

deze label - dan worden m.b.v. de gevonden oplO$sJ.n.g 
de toestandsvariabelen van het niet-lineaire mQdel;:. eJl, 
de waarden van ~i op elk diskreet tijdstip beJ:'•k~.-.· . 

Elk label wordt beeindigd door een selektie-regel wa•-..n .,,::' :~ 
de integers IT, ST en BER de waar den 1 of o krijgen ~- '-:· ··!~~~~~~\··~: 
volgd door "GCYI'O" KIES. · .,. ;". 
"lUES'' is een label waarin, aan de hand van de waarden. 
van de kentekens, naar de volgende label verwezen wordt;. 
De label "KIES" wordt met ·een ovaalvormige figuur alg._. · 
beeld in het flowdiagram. Het'kenteken dat in de ovaal~ 
vormige figuur staat wijst naar de label waarvan de op
dracht uitgevoerd meet worden. 

5.3.3b Beschrijving van ·het aLgorithme. 
1. De te lezen gegevens zijn {RBAD): 

- M is een "integer" die grqj::,er of gelijk aan de té · 
verwachten minimaaltijd (N·;) moet zijn. M duidt hfl.t 
almtal vrij te houden kol.ommen aan om sommige s~· · 
gevens in het geheugen te kunnen opslaan. : , , 
T is diskretisatietijd (minuut). . . :: . 
HB en HE zijn respektievelijk begin- en eindwaatOêti · 
van het niveau in vat 1 zonder korrektie, (cent~·f\·f, ·. 
ters). · · "j. · 

HVB en HUE zijn respektievelijk begin- en eind~ ·. 
waarden van het niveau in vat 2 zonder korrekti-e· 
(centimeters). 

' ~·· ~· . 

.. r, ... 
. . . i)'~ : . ,, 

j ,. 

i. '·· 



,. .... 

'' 
'-.;. 

- P is d~ waarde van Psu (psi) •. ; . , ·•. ·.. . · .. : .... 
De colff1cilnt k wordt d.m.v. P direkt bep-.alCl'~l\.:i~ ·. ~~~ 
het vervolg. wordt k dOOI" de Hidentifier•. P aa~UJ~.;:,:~:•;<:, 
Nadat de niveaus gekorrigeerd zijn, wordêtl de .pa~:a...: .~ ·~~· ·· 
meters van het diskrete model bepaald. ·' 

2. Linearisatie. 
De linearisatie geschiedt volgens (15.3.1) met: 

\[iii = s. Hl + x 

\11ÏV = YIC HU + z 
De transitie matrix. en de kolommen Ï en ().worden 'J;;e ... ·. 
paald volgens (\5.3.2), de volgende indentiers wor~GD 
gebruikt: 

cp-1 = 

De idéntifiers Fl, 
.als hulpgrootheden 
Nadat het diskrete 
het aantal stappen 

3. "Stap". 

F3, F4, Al, A3 en A4 worden 
ingezet. 
model bepaald is, kunnen we 
zoeken waarvoor MBl,N) 1. 

hiû·'· .. ·.· 
':i .~ .. \! 

naar.· 

Eerst geven we de gebruikte rekurrente betrekkingen. 
Voor het hoogtemodel zijn de toestandsvergelijkingen 
te schrijven als: 

q)N ( ~}- (:a) - Jl 4'i(g~) • 

= t <ct)ir> u <i> 
i=l 

Hier hebben we: 
.. 

~N • +- (N-1 ). .-1 

N . 
~ -

1 u(i) 
i-=1 ct i 

{2) 

( SCl) N -i(.Cl) /SCl\ -N (Cl) 
en SC2 N = .r cp C2 =\sc2JN-l + 4$> C2 . 

1=1 
Op een willekeurige stap N Z1Jn alleen 4>-1 , .- (N-l), 
(SCl)N-1 en (SC2)N-l nodig. OaarOIWI -worden deze groOt
heden bewaard. 
De overeenkomende identifiers zijn: 

voor ~1 = (AKl o ) 
.,.... AK3 AK4 

voor - (N-1) (Al cp = A3 A~) 
en scl ~= sclN-l 

SC2 : = SC?N-1 . 
De kolommen .-;lr = h(k) zijn nodig voor het bepalf!n~+;v 
van respektievelijk de matrix W {N,I(.), de sturintj, · .... 
energie en later voor iteratieberekeningen. oaaroia.:!,\ 
worden ze opgeslagen in de matrix: · 

'.!· 

. ~ .• 

' ....... : 
•.' 

-·;' d 
.·., 

' ;· .-~~: ... · 

' .. · ... , 



waar 
SBtl (l :2., 1 :Ml ) 

. h (k) • ( SBU [1., kJ 
SBV [2,kJ 

Voor de matrix W(NM) hebben we: 

~(N,l) = W(N-1,1) + h(N) hT(N) 

of W(N,l) ={=~. :;) 
en W(N,l)-l = (:~~ 

(
Wl : = W2 

WI2) 
WI3 

W2) + { '1'W (1, NJ TW {2,Nl) 
W3 TW (2, N] TW [3,NJ.· 

.. ·• 

In de matrix TW (1 :3, 1 :M] worden de elementen van de.. 
matrix h(N).hT(N) in één kolom opgeslagen. 
De andere identifiers zijn: 

U[k] de sturing op de Kde tijdsinterval 

V[k] = abs (u {k] ) 
EN de energie 

AM= it v(iJ 
MAN~• M{te,N) 

VMAX = max l u (k ) l .. i~ 

wanneer MAN ~· 1 dan kunnen we de iteraties initiali~ 
seren. 

4. "Iteratie•• 
In de label "iteratie" wordt W(N,I() bepaald 

_ ~ 1 ( TW(l,k) TW(2,kJ) 
W(N,al) - ,_ 

k=l ALF (kJ TW [2, k] TW [3, kJ 

=(WAl 
WA2 

WA2) 
WA3 

de inverse daarvan~is: 

W(N,~)-1 = /WAil 
\WAI2 

WA2) 
WA3 

als volgt: 

waarbij ALF[k] de identifiers zijn voor de weegfakt.
renol • 
De iteraties worden beäindigd als UMAX' 1. 

5. "Berek" 
Wanneer NAU = ABS {MAN- UMAX) ~ EPS 

met EPS = 0.01 UMAX 

wordt de label "Berek" uitgevoerd. In deze label 'WCR':dt 
Okibepaald (j5.3ol) uit u(k) op elke diskrete tijds

.· interval, en ook worden de waarden van Hl en 1\t van 

. ' 

'~·~~·' . 

. :.~·. 

. ·, ., 

1' •• •·• 
' ,., 

het niet-lineaire model berekend. · · ·• ' · · 
Volgens deze gegevens is algorithme 4 otttwikkeld {?:.<.:~ •· :.~.--( r ·. 

(blz.WC) · ·,~· 

J;'~r 

'--~ ' ~~ 
·:.~~~ 



t· 

. ~ .. ·, 

. ;. \. : . . ~ . 

5.3.4 Resultaten. . ., ~ ~' 'l . ' .; 

M.b.vo het •19orithme volgens de methode van·wetached•i' 
hebben we voor verschillende begin- en ain~deri de" •ini".;:<~··· . 
mum-amplitude sturing berekend en toegepast op het P+S*~'- · .. :·,. · 
procese In tabel 4 worden de resultaten van twee mëtiMêl( ; x .. 
gegeven. In grafiek (6} geven we een verkleinde copie' VU\ · 
een opname van de responsie van het proefproces op ''" v ... ·. 
de berekende sturingen. · 

5.4 oetimale "bang-bang" sturing voor, het temperatuur~~ . 

5.4.1 Procedures. 
an een optimale "b~ng-bang" sturing voor het temperàtuuz.-.... · 
model te kunnen bepalen, passen we de gradientmethode t.o .. v/ 
de schakeltijden toe {1-4.3.4b-2). We stellen daarvoor de 
volgende kosterifunktie: 

J = ~ ~ Xi(te) - Xie) 2 

i=l 

Het optimalisatieprobleem luidt als volgt: 
Bepaal de schakelperioden T(k) =.tk- tk-1 
met k = 1,2 ••• (r+l), tè =oen T(r+l) =te- tr 
van de "bang-bang" sturing u (met r schakelingen) zodanig'. .. 
dat J minimaal is voor het systeem beschreven door (2.2 .• Sl_,. 
t.w. 1 1·. 

. - 't:l 0 tl· 

1 -1 
jt = - .. 

't2 "'C'2 
u ~+ 

1 -·· 
1!3 

0 
i . 

Hierin is r gelijk aan 3 en moet, zo nodig, verhoogd • ...,~~,. 
totdat ~(te) = ?fa• ~. · 

'\. 
'.;!· • 

'• Wanneer u =- Uk (klep dicht) dan nemen we ···; · 
'l:lk = 10 sec, ~2k = 45 sec en "Clk = 180 sec. 

en wanneer u = uw (klep open) dan nemen we . 
l:lw = 15 sec, "C:?w = 80 sec en "'C3w = 175 sec. 

Tijdens elke iterat1e van het fekenalgorithme worden de 
.~::fî~ 

volgende grootheden berekend: . 
1. De toestand variabelen op de ver•chillende schakel•. 

tijden en op de eindtijd nl. Xl {tk), x2 (t'k), x3,tk), 
Xl(te), x2(te) en XJ(te) :(18$~ 'k.• 1,2,3).., .. · .·. , 

2o De componenten van de costatevéktor t.w. )l(tJt)• ).·2(.t.k) 
).3 (tk), )1 (te), )2 (te) en )3 (te>•')J 1 J · · • 

3. De gradient van de kostenfunkti-e 'ltk en -a te 

4o na· kostenfunktie J. 
Eerst leiden we de formules af waarmee de geneerode groot
heden berekend worden voor het temperatuurmcqel. 

1~ Berekening van de toestandsvariabelen. . .; 
De toestandsvergelijkingen van het temperatuq~l 
zijn: 

*1 = 

. },..•.'-, ,, 
' .. :w~ •• • 

":\. ,·/: 



' ~. ·:" 

~2- ~- ~ 
't2 ~2 

*3= ~- 2U-
. ~3 "Ca 

Tussen twee schakeltijden kunnen we deze vergeliÎJi:~·:1 ". · 
kingen integreren (zie Appendix). De uitkomsten (: i 
zijn: · -,. 

Xl = Cl exp(-t/t:l) + u 

X2 = c2 exp(-t/~~) + C3 exp{-t/~2) + u 

x3 = C4 exp(-t/rf> + Cs exp(-tlt2> +Cs exp(~t/CJ) + 
+ u. 

De co~ffici~nten cl, c2 ••• c6 Z1Jn afhankeli)k van 
de begintoestand x (tk-1), de sturing U tussenl--1 · 
en tk en de bijbehorende tijdconstanten (zie ApPen• 
dix). · · 
In het rekenalgorithme worden de coAfficiënten d ••• v. 
de procedure COEF en de toestandsvariabelen ttr.-.v. 
de procedure STATE berekend. In de. procedure ttlfi · 

.worden de juiste tijdconstant..fn geselekteerd voör :~· 
deze procedures. 

2o Berekening van de costatevektor. 
De differentiaal-vergelijkingen waarmee de companen~ 
tenen van de costate vaktor bepaald kunnen worden 
zijn: 

.·.-ti . ~1 )2 
)1 = Q ~2· 

'•"~~'.,'.!/ 

• \2 \.3 
).2 = ~- ~ 

~2 -e3 . - ~ 
)3 - l:3 

., _,.;, 

We kunnen evenals voor ~e toestandsvergel~kingen 
deze vergelijkingen integreren en de waarden exaet 
bepalen voor elke schakeltijd vanaf de eindtijd. ,.· 
Echter een benadering is.al voldoende ( 4.3.4b•2l., 
on deze reden, en voor de eenvoud, nemen we (als·-~
nadering van de tijdconstanten): 

"t'1 = 12 sec "C 2 = 60 sec en · 'r3 • 180 sec. 

Integreren we de differentiaal-vergel~ingen van te· 
af (te. beginnen met ~3), volgens dezelfde methode . 
dan in de Appendix.beschreven, dan krijgen we: · 

1\ ' t-t ~3 = A3lte) exp(~) 

= As exp(t-te)+ 
t:3 

t-te 
= A3 exp ( 'C 

3 
) + 

t-te A4 exp( 1:
2 

) 

A2 exp(t~~e) +Al exp(t~~e) 

.. 

. ·.'· 

·~-~ ~ 
·•,.; 

.:..· ,.,, 



:~- . 

"'C'2 ' . met As ::c 'C2- 't'J ~ 3 (te) 

A4 = 12 (te ) - As 

~3t:l 
AJ = r].-1:3 As 

'1:1 
A2 = "Cl -·"C3 A4 

Al= ~l(te) - A2- A3 

en ~i (te) -~~i { ~ Î: (xi (te) - xe)
2 

\ 
i=l 

= xi(te) - Xie 

., 
.. ;~ ,. 

' ,i ' ;·:~ ' 
',• ~ .· 

' ". 
' 

De procedure ~costate." in het algorithme is geba
seerd op deze vergelijkingen. 

': 

., 
. ~ ... ' ... 

3. Berekening van de gradient. .-~~· · -~~: .. 

~~~t:::::~~:~:::::~~::~::~~:t:~~:::: ~~~J} ... {\:~ 
1J = ~(te) f- ~(te), u- (te) ·.te 

Het bepalen van (f-
wanneer de sturing 
stip tk dan hebben 

*lk ~ *1w = -{~ik 

*2k *2w = (~~k 
*3k - *3w =· ( ~~k -

f+) geschiedt.als volgt: 
gelijk is aan Ok v66r het tijd
we met f+ = ~ en f- • ~~ 

- iÎw) Xl + ...Ek Y.lJi 'tlk 'tlw 

?:~w} (xl - x2) 

~w) (X2 - x3) 

-wanneer de sturing gelijk is aan uw v66r het'tij4~ 
stip tk dan moeten de tekens van de coäfficilnt.en . 
omgekeerd worden. ,"_ 
In procedure GRAD.wordt de gradient van J volganS 
deze relaties bereke~. Het kiezen van de tijd-· 
constanten wordt gedaan dom. v. de procedure TAv· • 

. . 4. Berekening van de kostenfunktie. 
De kostenfunktie wordt direkt berekend met: 

3 2 
J =~I: (xi(te)- Xie> 

i=l 
nadat À(te), x(te) in te bepaald zijn. 

5.4.2 Rekenalgorithme. 
We hebben in (i5.4.1) de nodige procedures·voor het·rek .... 
algorithme besproken. Slechts de updating formules van d.i. ; 
schakeltijden en de eindtijd blijven overo naarvoor hebben>·· 

.,.. ' 

~ s~.~. 
. . ·-,_~ 

.. i 

~ \ j;.\"':i 

~'"'!:/ 
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we de methode van Qavidon gekozen in ti• vorm zoalà die ver~:.'· 
beterd werd door Fletcher en Powell ft.a].' :8ovendien worcUt ·. 
er een. kubische interpolatie gebruikt om een beter• .waanle 
van de kostenfunktie te bepalen tussen de oude eri <:1è - _, 
"updated 11 schakeltijd. Het blijkt, ~ nume-rieke· èxpèJ:i~""·· 
ten, dat de kubische i.taterpolatie niet werkt {d.w.z. dat 
er geen minimum van de kostenfunktie gevonden kon wordèta ·X:···. 
tussen de oude en de "updated" schakeltijd) en· dat de 1ijtj.;'~ .. ~
minimaliseringsmethode opnieuw gestart moet worden na .. a: .· ... ·. J;> 

..:· 

aantal iteraties omdat het increment (fTi -~~i) in s~~~> -~ 

gevallen te groot (of te klein) is geworden en daardoor'a.::.. · · ' 
kostenfunktie niet verbeterd kon worden. · :. 
Daarom hebben we de lijnminimaliseringsmethode verandêrt ~-
de methode van Fletcher en Powell niet meer toegepast. , ~ 
De gebruikte lij nminimaliseringsmethode werkt á.ls volgt t> ·· ... 

lo Het increment van de schakeltijden wordt gelijk aan 4-. · .. ·· ·' 
gradiertt gekozen, maar met een tegengesteld,teken, en 
het nieuwe schema van de schakeltijden bepaald.· .-

2. Berekening van de ko-stenfunktie en de gradient voor_h.t 
nieuwe schema van de schakeltijden. 

3o Selektieregel: ·"' .,·. 

Als de nieuwe kostenfunktie kleiner of gelijk is aan zijn. .. . ' 
oude w~arde en dè nieuwe gradient hetzelfde teken heeft ~: 
de oude gradient, dan wordt het nieuwe schema van de scha~:. 
kaltijden genomen. 
In andere gevallen wordt de increment gehalveerd en de bè- ) .·· 

t'.:' 
. ~''·· " 

. ··" 

',· 

rekening van 1 af herhaald. · ~ 
Oe berekeningen worden beäindigd als het increment voor alle . 
schakeltijden en de eindtijd klein genoeg is. .· · . ~· 'ç; 

~=t e!~~e!;e~=~i~e e~c~:k:î~~j~~a!!~~t v:t e~~e~!~a~~~!~ ,!~ .r: ~:~} 
de schakeltijden in de procedure "SCHAK" bepaald. l)aar~ij 
verandert de som van de schakelperioden. met het incre.ment .. 
van de eindtijd en niet onder de invloed van veranderiD9"1ft : 
in de tussenschakeltijden. Het programma, algorithme (5), 
wordt op bla. (l.tS') gegeven en .. de flowdiagram op blz. ( .. ll) '! 

5.4o3 Resultaten. 
De 9ebruikte lijnminimaliseringsmethode is een eerste orde 
methode. De veranderingen van de kostenfunktie worden na 
enkele iteraties te klein. Bij. v~rbeeld met 

de beginwaarde 6ooc • • 
de eindwaarde 550C """.. so~ u..$> ,l,, c. ':· ~ 

en de schakelperiode 35 sec voor 3 schakeltijden krijgen· 
we: 

Xl Oe x2 oe XJ oe 

eindtoestand beginsituatie 30.88 42.13 54.99 

" lste iteratie 33o63 47.36 55.96 

" 2de iteratie 53.76 53.01 56.52 
,. 6de iteratie 54.82 53o90 56.65 
• lOde iteratie 54.97 53o63 57o74 

·,·, 

·:! _.· 

,~·"\ü~ 
,.: .. ::~~~\; 

·><;-·,..·r:: 

'v ,,:',~;? 
·';j;.": 

·.·-.·: 
.. 

. " . ~--

,.;i'~,~l 



Op de llde iteratie zijn dé gcadienten respektievelijk ~-· ., 
+0.16, -0.25 en +0.036 sec met 9~.2 sec als eind't.ijd. ·-INt;. 
zulke incrementen kan de.minimale waarde van de koatenf\1-..k.,.;.
tie niet bereikt worden binnen een aanvaardbare rekentijd. 
Daarom is het nodig voor verdere ontwikkeling van het oP
starten van het temperatuurgedeelte van het proefproces 
om de hier gebruikte lijnminimaliseringsmethode te veranda~ 
ren. 

. ·. 

• <' ~ -· 

-~ c • ' 

':l' 

.. , 

... 
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6 o CONCLUSIE. ,_ .... 
\, ·~, 

kF : 
Voor het thermische gedeelte van het proefproces hebbtÎÎL:iM 
een model voorgesteld welke bij Oki • 250 1/uur geldt... . .. 

· .. '. 

overeenstemming tussen de stapresponsie van het procee ·en ,·. ·, 
het voorgestelde model is bevredigend. Aanvullende -tJ.n!en · . ·. '· 
zullen verricht moeten worden om de be!nvloed~ng van ver-· ~
schillende koudwaterstromingen op het temperatuurg~ee~~e.· 
te kunnen vastleggen. 

'! 

Uit het algemeen overzicht van berekeningsmetheden voot lwt; "" 
bepalen van tijdoptimale begrensde sturingen blijkt dat de · 
gradientmethode een geschikte methode is. Daarbij j,.a een · .. , 
toevoeging van de kwadratische afwijking van de eindt.oeat:.anèl. 

::., .. 

t.o.v. de gewenste eindtoestand aan de kostenfunktie nOod- · ·-.; 
zakelijk. 
Voor systemen .~·lineair in de sturing- kan deze procedux-e 
vereenvoudigd worden door de kosten toO.Vo de schakeltij-
den van een "bang-bang" sturing te minimaliseren. . 
Wanneer systemen goed benaderd kunnen worden door lineaire 
systemen dan is de methode van Weischedel {minim~tij_d _ , . , 
minimum-amplitude oplossing via het minimum-energie prob~). 
aan te raden en beter nog de .methode van Rasmy en Ham~, · '" 
waarbij - gezien de bewerkingen - geheugenruimte en reken
tijd bespaard kunnen worden. 
De toepassing van de methode van Weischedel op het hoogte
model heeft goede resultaten opgeleverd. Terwijl het voor
gestelde algorithme voor het temperatuurmodel te traag ia .. 
voor wat betreft de convergentie. De lijnminimaliseringe~·· 
procedure moet nog verbeterd worden. ' 
Het zal niet mogelijk zijn om het hele proces door een 
lineair model goed te kunnen beschrijven zoals we het ge~ 
daan hebben voor het hoogtemodel, daarom is de graaient
methode voor het bepalen van een optimale "bang-bang" 
sturing een adequate methode voor het opstarten van.het 
hele proces. 
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In de uitvoering van de berekeningen gebruiken we va~ 48· 
uitkomst van de integralen van lineaire. differentiaal-· vel',..;. 
gelijkingen. We zullen hier de gebruikte form~les afleid~n 
en ook daarmee de diskrete vorm van een lineair proce•·be~ 
palen. . 
Laten we de volgende eerste orde differentiaal-vergelijld.Qf · · 
beschouwen: 

~ = ax(t) + bu(t) + c 

Hierin zijn a, b en c constanten. 
De oplossing van (Aal) is de som van de oplossing van de 
homogene differentiaal-vergelijking en van een particuliere 
oplossing van de hele differentiaal-vergelijking. 
De homogene vergelijking 

~ = ax{t) A.2 

kan direkt geintegreerd worden van de begintijd t 0 af. 
De integraal daarvan is: 

x {t) = exp a (t-t0 ) * x (t0 ) A.3. 

Om een particuliere.oplossirtg van (Aol) te bepalen passen 
we de methode van de variatie van de constanten toe en 
zoeken we naar een oplossing van de vorm: 

A.4 

waar Cl(t) funktie van de tijd iso 
Door de afgeleide van (A.4) gelijk aan (A.l) te schrijven 
krijgen we 

• Cl(t) = exp a(t0 -t) tt(bu(t) + c) A.S 

>.•. 

De integraal van (A.S) tussen t 0 en t wordt: 

c1{t) = J t exp a(t0 -l') * {b u([) 

to 

+ c) d'r+C2 A.6 

Met (A.4) en {A.,) krijgen we 

x(t) = exp a(t-t0 ) .c2 J t. + t·· exp a (t-"t) • (bu CC)+c)d~ 
0 

·.·• •• > 

,; 

: '··~ .. 

: ,;Ä,.: 

omdat exp a(t-to) = 1 

x(t) = exp a(t-t0 ) 

voor t = t 0 hebben 

.x(t
0

) + J te exp 
to 

we . ,·· .. :-~~~;:~ 
a (t·t;). (bu ( c)4ie·)a~.f~~ .·· . >~'· 

Dit resultaat kan gegeneraliseerd worden wanneer x 
kolomvektoren zijn (dowez. voor een stelsel eerste 
differentiaal-vergelijkingen). 

In dit geval wordt de oplossing gegeven door: 

A. 7- .. 

en u 
orde 

~(t) = exp A(t-t0 ) ~(t0 ) +/ t 

to 

exp a(t-t) • (B~("C)-c)dl: 

Hierbij zijn: x een (n x 1) kolomvaktor 
exp A(t-t0 ) een n x n matrix, transitie matr,.iX, 

genoemd. 



. I 

.. ... 
Y. een (11 x 1) lcolomvektor 
B een (n x m) matrix 

en C een (n x 1) kolomvektor. 

. ~.2 

., ,;; 

..:. ,''!':,;'", 

··.:'·;~ 

Gedurende een tijdsinterval T = t2 - t1, waarin u coniiÎtaot·;. ,.,; ' , .' .. ~~~;; 
is, h~bben we T . ~ . ·.· ':4.J.tZ :~:· 

~(t2) = exp(AT)~(tl) + [ exp(At)dt. (B,!! + c) .. :~ ·.f'.'";;r,·,r· · \ 

M.b.~. deze relatie kunnen we gen diskrete vorm van een 
lineair model (van een proces) afleiden, t.w.: 

~ (k + 1) = cp ~ (k) + ,.. }! + I> 

met c$) = exp(AT) de transitie matrix 
T = de diskretisatietijd 

r = /T exp(At)dt ft B 
0 

t\ = J T exp (At) dt .. c 
0 

Deze formules worden toegepast voor het diskretiseren van 
het lineaire hoogtemodel. 
Nu leiden we de relaties af die gebruikt worden in de algo-· 
rithmen 1, 2 en 5. 
Voor een derde orde proces beschreven door: 

*1 
Xl u = -- + 'tl "Cl 

*2 
Xl X2 

= 
"C2 1:"2 

*3 
X2 X3 

= 
1:3 ~3 

en gebruikmakend van (A.7) krijgen we met t 0 = o: 

xl = (XlO - u)exp(-t/1:1)+u = ~ exp(-t/~l)+u 
x2 = x 20 exp(-t/-c2> +j t exp {~) Xl(i) dO 

0 't2 "C2 

en x3 =X3Q exp(-t/t3) +Jt exp(-t't+f} X2(1) dG 
0 3 'C3 

De integratie van de laatste termen van x2 en ~~ leidt tot: 

x 2 = c2 exp(-t/~1> + c3 exp(-t/~2> + u A.S 

., . •. '. ~'< 

. ~:··.~ \. 

' " 

-.... 

x2 = C4 exp ( -tlt:l) + c5 exp ( -t/'t2 ) + c6 exp ( -t/c3 ) + u ; ... 

A.9 
met 



"Cl C2 ' 

c4 = 
t"l -~3 

cs 
"C'2 C3 = 1:2 - 'C 3 

A.ll. 

C6 = X3Q - u - C4 - cs A.l2 
Deze formules worden gebruikt in algorithme s. 
We kunnen.de coêffici~nten in (A.8) en (A.9) ook op een 
andere manier bepalen nl. door c2 en C3 als funkties van 
x 2 (o) en ~2 (o) te bepalen en C4, Cs en c6 als funkties 
van x3(o), *3(o) en ~3(0). · 
In de algorithmen 1 en 2 wordt deze methode gebruikt. met: 

x 2 (o) = x2o en *2(o) = o voor A.8 

en x 3 (o) = x30 en * 3 (o) = ~3(o) = o voor A.9 

Na invulling in de betreffende formules krijgen we de 
volgende relaties: 

= "t2(Xl0- u) 
c3 -c2 - "Cl 

c2 = x2o - c3 - u ~ 

cG = i •Ir, • '/t', I ( '-••- .. )( '/'C.) - ( X~a- u.) (. Y c •) 
t•tc._• •te&)( '/G- yr:3) ~ ~/"Ct)'&. + lY~l) L . 

cs = l 'Xlo- v.) l yc,) -l 'Ie. - Yr: j)· c, /( '/r. - '/t: .. ) 

c 4 = x 30 - xe - c 5 - c 6 
Door de laatste formules te verwerken krijgen we de eerder 
bepaalde relaties. 

' ·:~t;'~ 
',".';foM 
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AL.a0Rx~.;~t~'~ .· . . . . , 
. STA1'"'m:S'PalSlE. WW Fm Th'"ltEa: F.mr ·~!"eb:S•. 

-.\, . 

0020 AXI El' SI STA1:2J 

0030 NL~JPRINTTEXT<. ( '»TAUl =I). H TAUl :=READJ 

0040 (.Jl.C?J ?RINT'!'EX'T < ' < ' • • • TAU2 ,. ' > ' >J TAU2 : =~O; 

0050 NLCRJPRINTTEXT<'<'•••XB='>'>l XB:=PEAOJ 

0050 NLCRJPRINTTEXT<'<'•••XE ='>'>; XE:=READJ 

0070 NLCD.J?RINTTEXT<'<'•••STAP ='>'>J STà0 :=PEADJ 

0080 NLCP;?n.INTTEXT<'<'•••EPS -'>'>J EPS:=READ; 

0090 C2:•TAU2•<XB-XE>I<TAU2-TAU1>J 

0100 C1:=XB-C2-XEJ 

0110 T1•0J AX:=5J 

0120 't..'HILE' AX>EPS '00' 'BEGIN' 

0130 T:=T+STAP.: 

0140 AX:•Cl•EXP<-TITAUl >+C2ti!EXPC-T/TAU2>J 

0150 X:•AX+XEJ 

0160 AX:=ABS<AX)J 

0170 NLCRJ?RINTTEXT<'<'•••••'>'>JPRINT<T>.: 

0180 PRINTTEXT<'<'•••••••'>'>JPRINT<X>.: 

0190 •mo•; 

0200 'END' • 

:r. 



~;· 'Àl..GeRt:'l'llt! t2l~. 
·~ STAP-'RIS1'>IN$ll VJ!H !:91 -':eta PMCIS. 

' . 

0010 'BIXliN' 'JmAl.' CI#C2.,C3.~X,XS,XL 
0020 TA1Jl.,TAU2#TAU31Al6ALA3.T#XHJ 
0030 NL.CfUPRlNTTÈXT<'·P ... TAUl •')')I TAUts•REAPJ 
001&0 NL.CRJPRINTTEXT< • <' • • • TAU2 •' >' )J TAUQa•READJ 
0050 NL.CRJ PRINTTEXTC' < ' .. • TAU3 • • ) ' >J TAU3a•RI'ADJ 
0060 NLCPUPRINTTEXT< • c • •••• xa • • > • H .X!h•M'ADJ 
0070 NLCRJPJUNTTEXT<' (' • • • ·XE •' >' >J X!:t•M'ADJ 
0080 Alt•liTAUIJ A2a•IITAUII A3a•IITAU3J 
0090 C3s• <<Al +A2>•<X'B-XE>*Al-()(&-XE>•<Al i 2> > J 
0100 C3:•C31<<Al+A2>•<AI-A3>·<Alt2>+<A3t2>>J 
0110 C2s•<<XB-XE)'1e!Al•<Al~A3>•C3>1<Al-MH 
0120 Cls•xs-:XE .. C!-C31 
0130 NLCRJPR1NTCCI)JPRINTCC2HPR1NT<C3H 
0140 XHa•SJ Ts•OJ 
0150 Xa•CI+C2+C3+~ 

0160 NLCRJPRINTTEXT<'<'•••••'>'>JPRlNT<T)J 
0170 PR~EXT<'<'•••••'>'>JPRlNTCX>J. 
0180 '\IHli..E' XH>a0.2 '00' 'BEGIN' 
0190 T:=T+30J 
0200 XKt•Cl•EXP<-TITAUl>+C2*EXP<-TIT~2>+C3*EXP<-TITAU3>J 
0210 X a•XH+KEJ >Oh •ABS<XH >J 
0220 NLCRJPRlNTTEXT<'<'•••••'>'>J?RlNT<T>J 
0230 ?RINTTEXT<'<'•••••'>'>JPRINT<X>J 
0240 'END' J 
0250 'END' • 
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ALGIP.l'TIItt !31. 

MINlMt.tt·TtJD MINl:«!1~1TUtE ~lNG VIN?t 
Î UN NIE 0ME PPaCES <Va.GaiS VElSc::HEIB->-

RFAO: ·MAX· AANTAL STAP?EN• 
-0P.DE VPIJ HET pqO(;ES . ' 

-BEGIN-WAMDEN <IN V0LG-0P.DE>· 
-SYSTEEM-MATRIX <!'Dt K0LQH >. 
-S~JUR-MA~IX <N•l>• 

0005 I BEGIN I I REAL 'VEP~ EPS .. MAN .. EJ 
0010 MAN1 .. MAN2,EN,AM,UMAX,M .. NAU .. UM,VMJ 
0015'B00I..FAN'lC; 
0020 
0025 
0030 
0035 
0040 
0045 
0050 
0055 
0060 
0065 
0070 
0075 
0080 
0085 
0090 
0095 
0100 
0105 
0110 
0115 
0120 
0125 
0130 
0135 
0140 
0145 
0150 
0155 
0160 
0165 
0170 
0175 
0180 
0185 
0190 
0195 
0200 
0205 
0210 
0215 
0220 

'INTEGElP ST,IT,TIT,I,J,K,N,tXJ ·.' 
'RFAL' '?R0CEilmE' CRfllM'DECfilMP0SITI2N<N, A.. LU, p, IC, E" SGU 
'VAllJE' N" Iw V 'INTEGER' NJ 'P.EAL' EJ 'AR'PAY' A.. LUl 
• INTEGER I • ~y· PJ • 80QLEJ.W' I Cl • LAm:L. SGJ 
'BEGIN' 'lNTmE'R' I, J, K.. KlU 'RFAL' Q, ft" SI 'A.'f:{RAY' Nerflet • liJ: 

'F0R' K :• 1 'S'T'EP' 1 'U..TIL' N '00' 
'BEGIN' S :• o; 

'END' J 
Q := u 

'FIR' J s• 1 •stEP• 1 'UNTIL' N 'De' 
'BEGIN' LUCK, Jl :• R za ACK.. JlJ S r= S + ABStR) · 
'END' J 
'IF' S = 0 'THEN' 'BEGIN' PCNl &=• KJ 'G0T0' SG '1110' 
'El..SE' N0JtiCKl ::; S 

'F0R' K := 1 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
'BEGIN' S := o; 

'F0R' I := K 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
'BEGIN' LUCI, Kl a= R :• ~P~D(J" 1, K- 1" 

-LUCI, J), LUCJ, K], LUtl" Kl>J 
' I F' 1 a K '0R' 1 C '"!HEN ' 
'BEGIN' R := ABS<R>IN0RMCllJ 

' I F' R > S ''mEN ' 
'BEGIN' 5 ::r: ru l<K :• l '!NO' 

•mo• 'END'; 
'lF' S < E 'THEN' 
'BEGIN' PUll := lU 'G0T0' SG 'END'J 
'If' S < Q 'THEN' Q := S; ?CKl := KK; 
'lf' KK 'NQ' K 'THEN' 
'BEGL!\J' N0'R'JCKKl 1• N0R1CKH 

'F0P' J :• 1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'Dl' 
'BEGIN' R a= LUCJ<.. JlJ 

'END' 'END' J 
'? : = LUCK, KlJ 

LUtK .. Jl := LUCKK.. JlJ 
LUCKK.. Jl a= R 

'f0R' J := K + 1 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
'BEGIN' LU(J, KJ := LUCJ, Kl/PJ LUCK.. Jl :• lNPRI~ 

I .. 1, K - 1 .. -LUCK.. 1], LUti" Jl .. UJtiV ~ 
I END' 'END' J 
CR0UTDEC0M?0SITieN a= Q 

I END I CR0UTOECG!MP0S 1T 1 eN; 

'-: ·''. 

·, j _. 

;~ .· 
. : .. :·~'}'*' 
. . ~~. 
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l, ; ~_.:, ·:~~ 
'•,, r 

:'. ··: ~~\·~\/': 
;:ii':::: lA", ... ,, , '1. ~\i \•. ·~;J•:, 

',~ _"'':./:··, .. ·.'.~:.'~t,-~,$:··.:.':;_; <" r 

~· ,. : . ': :; ... ;;iJtt;~.\:~;2~'f': 

g~ :::·.~~~~~.x~ 'JNTmD' ,2.:';~~~~. ':;~ 
~~ ·mDJN· ~§~r~~J~~;;~?;·î:;:7.~.~~:·~~:ipi~l 
0260 'F0R' 1 := K + 1 'STEP' 1 'WTIJ..' N '1»' ·. ·. · .. :.,' . \~,,,·:~i~~:~. 
0265 XC 1" Kl :=r lNPReO<J" K + 1" N", Xt t" "'~ MVJi"ll ft~;~C :·~! ':'; 
0270 • 'T0'R' J := K + 1 'STEP' 1 'lNTU.' N '00' '· \ .;: . ·r-4: '\.>y 

. "' ~ J --'<· '''· ·:.·: t' 
0275 SAVECJl := -L.UCK" J]; R := LUCK" KlJ .. i·: . ..:~'Yr 
0280 'F0R' J := K 'STEP' 1 'tHTll.' N •·at• ' "''~~:(' . .,.;" 
0285 XClv Jl := INPR0D<I .. K + t .. N; SAVEtU". X[l.i ~j,,.~·;,lc_·,·::f:.t:;· 
0290 'lF' J = K 'nfEN' 1 'ELSE' 0)/R ;:':' · :··;-,'.\Jtii·•: 
0295 'END' INVEP.SE 0F L * u; . : . ·;P'i~~\t~ 

~i s 0300 'F'0R' K := N 'STEP' -1 'tNTIL' 1 '00' .,. . .. ··· 
0305 'BEGIN' KK := PCKJJ 
0310 'IF'' KK 'NQ' K 'THEN' 
0315 'F'0R' I:= 1 'STEP' 1 't.NTIL' N '00' 
0320 'BEGIN' R := XCI" Kl; 
0325 XCI" KJ := XCI" KK]J XCI" KKl IC R 
0330 'END' 'END' 
0335 'END' C?.WTINVERSEJ 
0340 '?R0CE~JRE' READMATRIXCN" K" A>J 
0345 'VAL.UE' N" KJ 'lNTEGER' N.l KJ 'ARFAY' AJ 
0350 'BEGIN' 'INTEGER' I" J" JMIN" JMAX; 
0355 JMAX := o; 
0360 'F0~' JMIN := JMAX + 1 'T"!HILE' JMlN <• N '00' ;._. ... 

0365 'BEGIN' JMAX :• 'lP"' ciMAX + K < N ''mEN' JMAX 
0370 'F0R' I := 1 'STEP' 1 't.NTIL' N '00' 

+ K •a.sr~._;. '· 
)~ 

0375 'F0R' J :• JMIN • STEP' 1 'tNTIL • JMAX •ap 
0380 AC I, Jl s.a RFAD 
0385 'END' 
0390 'END' RFAD1ATRIXJ 
0395 'PR0CE!XmE' A PLUS B<N" Al a. C>J 
0400 'VALUE' NJ 'INTEGER' NJ 'ARRAY' A.. ~ CJ 
0405 'BEGIN' 'INTEGER' I" JJ 
0410 'F0R' I := 1 'STEP' 1 'tHTIL' N •oe• 
0415 'F0R' J := 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
0420 CCI, Jl := ACI, JJ + BCI" Jl 
0425 'END'; 
0430 'PP.0CEIXJRE' A MAAL B(N" A.. a, CH 
0435 'VALUE' NJ 'INTEGER' NJ 'ARFAY' A.. a, CJ 
0440 'BEGIN' 'INTEGER' I" J" KJ 'REAL' SJ 'ARRAY' P.C1 : NlJ 
'0445 'F0R' K :• 1 'STEP' 1 'tNTIL' N '00' 
0450 'BEGIN' 'F0R' I :c 1 'STEP' 1 'tNTIL' N •oe• 
0455 Rri J :• BCI, KJJ 
0460 'F0R' I :• 1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'C0' 
0465 'BEGIN' S := OJ 
0470 'F'0R' J t• 1 'STEP' 1 'tNTlL' N •ne• 
0475 S := S + ACI" Jl * RCJlJ 
0480 CCI" KJ := S 
0485 'END' 
0490 'END' 
0495 'END' A MAAL BJ 

... 

. ! . 

. ;·· '~., :4:\<j~::~~li.illi 
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•·PR0CillJRE• · D MAAL A<N, A# D. C>J· 
'VALUE• N.J 'INTEGER• NJ 'ABifAY' Al o, CJ · 
'BEGIN' 'INTEGER' 1~ Jl 'REAL' HJ 

'FeR' 1 &• l 'STEP' l' 't.NTIL' N 'De' 
'B&liN' H :• IXIlJ 

'F0R' J s• l 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
eet, Jl :• H • Atl, Jl 

'!NO' 
'niD' · 0 MAAL lU 
'PR0CDlJRE' A MAAL VCN, A. v, W> J 
'VAL.UE' NJ 'INTEGER' NJ 'A1t'RAY,. A, V, VJ 
'BEGIN' 'INTEGER' I,~; 

'END' J 

'REAI..' SJ 
'F'0R' l := 1 'STEP' 1 'l.NTIL' !\1 '00' 
'BEGIN' S := O; 

'END' 

'F'0R' J := 1 'STEP' 1 'l.NTIL' N '00' 
S :• S + ACI, Jl * VCJlJ 
WCil t= S 

'PReCEilJRE' A"mPANS<N" Al C>J 
'VALUE' NJ I INTEGER' NJ 'ARRAY' Al c; 
• BEG IN • • INTEGER • I, J-, JMAXJ • RF.AL. • ru 

'F'0R' I a= 1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'De' 
'BEGIN' JMAX t• I - 1.: 

: .... 
:. .. ·. 

'F'0R' J t= 1 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX •oe• 
'BEGIN' R a= A(I, JlJ CCI, JJ := A[J, IlJ 

CCJ, IJ c:a• R 
'END'; 
CCI, Il := Ati, ll 

'END' 
'END'; 
'?P.aCEIURE' C \T0P.OT A <N, A# C >I 
'VALUE' N.: 'INTEGER' NJ 'AFPAY' Al CJ 
'BEX3 IN ' ' INTEGER' 1, J; 

'F'0R' 1 :• 1 'STEP' l 'UNT1L' N '00' 

.; < 

1.'> ., 

0500 
0505 
0510 
P515 
0520 
0525 
0530 
0535 
05110 
051&5 
0550 
0555 
0560 
0565 
0570 
0575 
0580 
0585 
0590 
0595 
0600 
0605 
0610 
0615 
0620 
0625 
0630 
0635 
0640 
0645 
0650 
0655 
0660 
0665 
0670 
0675 
0680 
0685 
0690 
0695 
0700 
0705 
0710 
0715 
0720 
0725 
0730 
0735 
0740 

'F'0R' J :• 1 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' CCI, Jl a= ACI, Jl 
'END'; 
'REAL' I PReCEIXJRE' N01M8 V <N # V )J 

'VALUE' NJ ' INTEGER' NJ 'AP.P.AY' V.J 
'BEG IN' ' INTEGER' u I REAL. MA}(, \IJ 

MAX := o.: 
'f'0R' I := 1 'STEP' l 'tl'JTIL' N •oe• 
'BEGIN' W := ABSCVCll>J 

'IF'' MAX < W 'niEN' MAX := W 
'END'; 

N0PM8 IJ := i1A-'< 
'END' N0'1l·18 1/# 
'PR0CEIJ..r=tE' o:::'EAU1AT2(M, N" r< ... AH 

r)745 'W~L:;:;• N.., N" iG 'H..;'l'E,Gr:r:• :-'J.., \J" i{; '4;;:-,,~v• ft; 
Oï ')() 'dEl.; .&>·J' 'li\lTS:j ·-;' J" ,J... •)l'; E.•... .Jr·J(;Y; 

0-; '15 J 1t~ .... : = (i; 

07 :;') 
0770 

·:-~~· J~'ll.. :== J:01f'l7: ... l '1;'-jL_.~' J:·!I ~ <= ·'J '!)0' 
','~'Elil.,i' vMA'< := 'l}' J;:t>:< + :\ < N '1liEN' ~ + K '!L$E' 

'FeP.' • I= 1 'STEP' 1 'UNTIL' M '00' 

·• 
t " 

.. ' 
)< 

..... 

... · 
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0775 
0180 
0185 
0790 
0795 
0800 
0805 
0810 
0815 
0820 
08~5 
0830 
0835 

•NR• J •• ...JM~ • STEP' I 'UITU.-' ~ , • til" . 
Att .. J] •• ~ 

081&0 
0845 
0850 
0855 
0860 
0865 
0870 
0875 
0880 
0885 

. 'END' 
'DJD' RFAIMA1'21. . ' ' 
'PReCEIXmE' A MAN.. B2<~ M.. N" Al S, · C'>J · 
'VAUJE' L." Mo~ NJ 'INTEGER' L." ~ NJ 'APPAY' A.. a, Cl 
'BEGIN' 'INTEGER' I" J" KJ 

'END'; 

'RF.Al.. s.; 
'F0R' I :• 1 'STEP' I 'WTIL' L '00' 
'F0R' J := 1 'STEP' 1 't.NTIL' N 'Dl' 
'BEGIN' S := OJ 

'END' 

'F0R' K I• 1 'STEP' I 'UNTIL' 
S a= S + A[ I" Kl • BCK" JlJ 
en .. Jl := s 

'PR0CEilJRE' D MAAL. A2CM" N" A.. 0.. CH 
'VAl..UE' M" NJ 'INTEGER' M" NJ 'ARPAY' A.. tb CJ 
'BEGIN' 'INTEGER' I" J; 'REAI..' HJ 

'F0R' 1 := 1 'STE?' 1 'lNTIL' M 'Dl' 
'BEGIN' H := DCIJ; 

M '00' 

'F0R' J := 1 'STEP' l 'UNTIL' N '00' 
ct I" Jl :• H • A[lll Jl 

0890 'END' 
' 0895 • ENO I D MAAL A2J 

0900 '?R0CWJP.E' A MAAL V2<M~ 
0905 'VALUE' M~ NJ 'lNTEG~' M" NJ 'AfmAY'. A.. V" Vl. 
0910' 'BEGIN' 'INTEGER' I" JJ 
0915 
0920 
0925 
0930 
0935 
0940 
0945 
0950 
0955 
0960 
0965 
0970 
0975 
0980 
0985 
0990 
0995 
1000 
1005 
1010 

·1015 
1020 
1025 
1030 

'END'; 

'RF.Al... s; 
'Feft' I 1• 1 'STEP' 1 'UNTIL' M 'De' 
'EEGIN' S a• OJ 

'END' 

'F0R' J := I 'STEP' 1 'UNTIL' 
S := S + A[I" Jl • VCJlJ 
W[ IJ := S 

N •oe• 

'?R0CEJ:l1m:' AT'RANS2CM" N" Al CU 
'VAUJE' M" NJ 'INTEGER' M.. NJ 'ÄRRAY' A.. c; 
'BEGIN' 'INTEXlER' I., J" IMIN" lMAX" J~UN" JMAX; 'REAL' RI 

'IF' M < N '!HEN' 
'BEGIN' lMAX := MJ IMIN t• M + U JMIN :• 
'Fl..SE' 'BEGIN' IMAX 1• NJ IMIN t• U ..MIN 
'FSR' I :• 1 'STEP' I 'urtlL' lMAX '08' 

1 - u 

1 'END' 
:= N + 1 'END'J 

'BEGIN' JMAX := 
'F0R' J a= 1 'STE?' 1 'lNTlL' JMAX 'Dl' 

'END'; 

'END'; 

R a= ACI" JJJ CCI" Jl := ACJ" IH 
CCJ~ Il := R 

C[l" ll := A[I" Il 

'FOR' I a• IM1N 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
'r0R' J a= JMIN 'STEP' 1 't.NTIL' M '00' CCI" Jl a• ACJ1 ll 

1035 'END' J 
1040'nF.Al..' 'PR0CEtx.mE' INPReD<I" 11" 12" Alo~ BI~ CH 

. ~-

, .. _{ .. 
..:._ y . . 

... -· ... 



·~ . 

'VAL.UE' u~ ~~ CJ 'INTEGER• I# ll1 121 ·~· Al,; 81.; CJ 
'BEXllN' 'F0R' I &• 11 •STEP• l 'WTIL' 12· 'Dl' C a• C + Al .• a,.u.: 

INPRSD a• C 
'!!JO' 1NPR0DJ 
'PmJCmmE' ?RINTMATRIX<N" Al DH 
'VAL.UE' N" D; 'INTEGER' N" DJ 'ARRAY' AJ 
'BEGIN' 'INTEGER' 1" J" JV JMIN" ~; 

K :== 73 '/' <D + 8>1 JMAX IC OJ 
'JI"Gm' JMIN I= JMAX + 1 'WHILE' JMIN <• N. '00' 
'BEGIN' JMAX I* 'IF' JMAX + K < N 'mEN' JMAX + K 'ILSJ:'' NJ 

Nl.cru 
. ·' 

,·'' ,1-• 

10"5 
1050 
1055 
1060 
1065 
1070 
1075 
1080 
1085 
1090 
1095 
1100 
HOS 
1110 
1115 
1120 
1125 
1130 
1135 
1140 
1145 
1150 
1155 
1160 
1165 
1170 
1175 
1160 
1165 
1190 
1195 
1200 

'F0R' I a== 1 'STEP' 1 't.NTIL' N 'De' 
'BEG IN' NL.CID 

.. : ~;- {_· 

'F0R' J I= JMIN • STE?' 1 'l.NTll.. JMAX ...... 
' BEG IN ' SPACE < 1 H f'L.liY' < o" 2" AC l" J l > '!ND• · 

'END' 
'END'· 

'END'; 
'PR0CEJ::lmE' PRIN1MAT2<M" N" Al DH 
''JAL.UE' 
'BEGIN' 

M" N" DJ I INTEGER. M" N" o; • ~AY' AJ 
'INTEGER' I" J" K.. JMIN" ~; 
K 1= 73 '/' CD+ 6>J JMAX := OJ 
'F0R' JMIN := JMAX + 1 'WHILE' JMIN <= N '00' 
'BEGIN' JMAX := I IF' .)MAX + K < N ''!HEN' JMAX + 

NLCRJ 
'F0R' I := 1 'STEP' 1 't.NTIL' M '00' 
''BEGIN' NLC!U 

K 'ELSE:' 

'F0R' J a• JMIN 'STEP' 1 'l.NTIL' JMAX '00' 
'BEGIN' S?ACE<l>J P1..0TCD" 2" ACl" Jl) 'Jiflr 

'END' 
'END' 

'END' P1UNTMAT2J 

1210 ZX z•~FADJ N:='READJ Ea=10t <-7>.: 
1220 J:==1J ICa='TRUE'JITa=OJ TIT:•OJ 
1230 'BEGIN' 'PEAL''ARRAY' EE,D"U"~l"RH"QHCl:NJ" 
1240 A#AI,H"\.."VI"'WU""IIJ"?."RT"LU"XC l:N" l:Nl" 
1250 EAIDAC hN"1a1 ]"QBC l :N" l:ZXl"!'Cl :NH 
1260 READMAT2<N"1,1"EA>J REACMATRIX<No~1"A>J READMAT2CN"t"t"OA>J 
1270'F0~' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
1280 'BEGIN' IXIl:=rACI,1lJ EECilt•-EACI"llJ 'END'J 
1290 CR0UTDECI!1?0SITHt.J<N"A"LU;,P~ IC"E" SG>J C1:wt!T'IN1JERSECN"LU"P~A1H 
1300 C \TeROT ACN"AI"H>J A MAAL V<N"H" D":q.{H 
1305 NLCRJ?RINTTEXTC 'C 'MATRIX Al'>' HNLCP.J?RIN1'MAT'RIX<N"AI"3H 
1310 I:=lJ 
1320 'F0R' K:=l 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' RCK..Il:=PHCKlJ 
1330 'F0R' I :=2 'STE!'' 1 't.NTIL 'N '00' 
1340. 'BEGIN' A MAAL B<N"H"Al"X)J 
1350 C \T0RUT ACN,X"H>J A MAAL V<rhH"O"'Rii)J 
1360 'F0R' K:=1 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' RCK"Il:=RHCKlJ 
1370 'END' J . . 
1380 NLCR1PRINTTEXTC' C 'MATRIX P.' >' >JNLC1U~IN1'MAmlX<N~R. 3H 
1390 ATRPANS eN, R" RT >J A MAAL ...,R" RT" \!UH · 
1400 A MAAL BCfi,H"AI,X>J C W0RDT ACN..X"H>J A MAAL VCN"H"D"QH>J 



'i:.·' 

11&10 
1420 
ll&SO 

·:_~;~·
'FIR' h•1 'STE:fH l '0011:.' N 'Dl' 

STs~+ll HANa•2J EPSl•lJ 
KIES I 

1460 'BEGIN' 'lF' MAN>l 'nn:N' 'G0T8' SEREIQ 
1470 'IF' MAN<=l 'AND' NAU<•~S 'THEN' 'Ge10' ElNJE 
1480 'END'; 
1490 BEREK : 
1500 'BEGIN' J:=J+1J Ii:•OJ 
1505 Si:=ST+lJNl..CJUPRlNTTEXTC' C 'AANTALSTAPPEN=' >' )J!'fUNTCST>.J 
1510 'BEGIN' 'RF.Al..''A.~Y' QCl:N.~1:Jl,QTCtzJ"1:Nl,GChNl.,tJ.,JI'thJH 

1520 'RFAL' Z.~ZA.Z21 
1530 A MAAL BCN.~H"AI.~X>; C \o.'0RDT ACN,~X,H>J A MAAL. VCN,H., INQHU 
1540 'F0R' Iz=1 'STEP' 1 'UNTll..' N '00' QBCI,Jl:=QHCllJ 
1550 'F0R' K:=l 'STEP' 1 'UNTlL' J '00' 
1560 'BEGIN' 'FIR' la•1 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' QCl,Kl:cQB(l,KlJ'END'I 
1570 NLCRJ?RlNTTEXTC'C'MATRIX Q'>'>JNLCRJPRIN~T2CN,~J,Q,3>J 
1580 ATRANS2CN"J"Q"QT)J A MAAL B2<N,~J,N,Q,QT,W>J A PLUS BCN,~W,\'U,W>I 
1590 CR0lTI'DECI!tf?fiJSITUtHN,W,LU,?, IC"E" SG>J CR0UT1NVERSECN"LU,P,Wl>l. 
1600 A MAAL. VCN"t,JI,EE.,W>J A MAAL V(N#RT,W,U>J A MAAL V2CJ.,~QT,UV"V>L 
1610 NL.cru PYUN1'TEXTC' < 'STU!UNGS'II.'AARD!'N')' >J 
1620 'F0R' I:•1 'STEP' 1 'tNTIL' N 'Dl' 'BEGIN' NLC'RJPruNTCUCllH '!ND'J 
1630 'F0R' 11•1 'STEP' 1 'lNTlL' J 'Dl' 'BEGIN' Nt.eruPRINT<VCllH '!ND'J 
1640 ENa•OJ AMa=OJ 
1650 'F0R' Ia=1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'Dl' 
1660 'BEGIN' ENa•EN+UCil•utilJ Ma•ASSCUCil>JAMa•AM+MJ'END'J 
1670 'FIR' I:=1 'STEP' 1 'UNTIL' J 'Dl' .. 
1680 'lEGlN' Dla•EN+VCil*VClH M:•ABS<VCil>J AM:=AM+MJ 'END'J 
1690 MAN s• EN I IIIMJ 
1700 NLcru PR1N'M1XT<' C 'MCALPffA.,N>•·•) 'H PRlNT<MAN>i 
1710. 'lP'' MAN>l ''!HEN' 'G0i0' KIESI 
1720 t.M:=N~8 VCN.,U>J \Ma=NeR18 V(J#VH 
17 30 ' 1 F' tl"'> •\JM ' '!'HEN ' t.t1AX: •t.M ' ELSE' U1AX a•\MJ 
1740 EPS1=5*tMAX•l0' C-3H NAU&•l.MAX-MANJ NAUt=ABS<NAU>J 
1750 NLCRJ PRINTTEXTC' < 'tMAX-MAN•')' U PRINT<NAU>J 
1760 Nl..CIU PRINTTEXTC' < 'EPSt-=OeOOsti-IAX•')' HPRINT<EPS>J 
1770 'lP'' NAU<•EPS 'nfEN' 'G0T0' KIESJ 
1780 'FIA' la•l 'STEP' 1 'UNTIL' N 'D0' GCllt=lJ 
1790 'reR' It•l 'STEP' 1 'UNTlL' J '00' FCllt• IJ 
1795 'VEJ\t•SJ 
1800 'WKILE' MltJ<•l 'AND' VP.:R>EPS '1»' 
1810 'SEX; IN' 'REAL"ARRAY' GsthNl.,FSC hJl.,WAC liJ, l:Nlo~ 
1820 WA..WAI.,\IUA"WUS,WBC liN" hNlJ 
1830 lT:=IT+lJ TITt•TIT+lJ 
1840 NLCU PRINTTEXT<'<'AANTAL ITEMTIES ~ STAP='>'H PRINT<IT>J 
1850 Mlo-cru PRIN1'11XTC'<'T0TAAL NIHTAL ITEPÀTIES •'>'H PfllNT<TlT>J 
1860 NLCR1 PRINTTEXT<'<'ALPHAVAARDEN'>•>J 
1870 'P'0R' lt•l 'STEP' 1 'UNTIL' N '00' 
1880 'BEGIN' Mt~SCUCll>J GCilt•GCll*M/AMJ GSCll:•l/GtllJ 
1890 NL.cru PRINT C GC Il >; 
1900 'END' J 

· · 1910 'F0R' 11=1 'STEP' 1 'lNTIL' J 'De' 
1920 'BEGIN' Ma•ABS<VCil>J FCilt=FCll~/AMJ FSCila•liFCilJ 
1930 NLCRJ PRINTCFC I l H 
1940 . 'END'; 
1950 D HAAL A(N,RT"QS"\I't)A>J A MAAL B(N"ltVUA.tWUB>J 

... 
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1960 D MAAii,MCJ"H#oT#J'$.,NÜJ A .. 82(N,,.J"N.,~~~)·:, 
197() A PLUS 8<N.,WS,W8;"A)J - . . 
1980 Clllt.7TlECfJMPSlTI~<N"VA;LU" P"IC..L SGH 
1990 NLCP.JPRIN1 fUT<'< 'M11UX VAl'>' HNLCFUPRlEN'TMA~miXCf • .--.............. . 
2000 A MAAL V<N#WAJ"EE"W>JA MAAL VCN"~W"U>IA MAAL (J • .tr .. ~IMu1lU.,D.I 
2010 NLCRJ PRINTT!X'T<' < 'S'I'tJP.lNGSWAARIEN' > '>J 
2020 'FeR' I :=1 • STEP' 1 'WiiL • N •oe• 'BEGIN' NLOUPfUNT<Ut HH 
2030 'JI"0R' 1:=1 'STEP' 1 't.NTIL' J '00' 'BEGIN' NLCfUPftiNTcvtllfJ~·~-;4:-
2040 . EN :•0.1 AHa•OJ 
2050 'F0R' 1:•1 'STEP' 1 'WTJL' N '!»' 
2060 'BEGIN' Z:=GCil•UCllJ ZAa•ABS<Z>J Z2:=Z•utllJ 
2070 EN:•EN+Z2J AM:•AM+ZAJ 
2080 'END'.I 
2090 'F0R' I:=l 'STEP' 1 't.NTIL' J 'Dl' 
2100 'BEGIN' Za•Ffil•VCllJ ZA:•ASSC%)J Z2a•Z•VCllJ 
2110 ENt•EN+Z2J AMc•AM+ZAJ-
2120 'END' J 
2130 MANli•!N/AMJ 
2140 NLCRJ PniNTTEXTC '< 'MCAL.PHA..N>lT•' >' H?RINTCMANl >J 
2150 'lP'' ~&>I 'THEN' 
2160 'BEGIN' MANa•2J EPS: =U NAU&•VER:•2J 'G8T0' KIES 'END' I 
2170 U1:=N-0R-18 VCN"U>J Ui:=-N0R18 vtJ"V>J 
21180 ' IF'' U1> ·~ 'mEN ' tl1AX:•U1 '!l.SE' t.MAX: =\MJ 
2190 EPS:•s.t!IJAX•tOt<-3>J NAU:•t.JotAX--tUWU NAU:zABS<NAU>J 
2200 NL.CRI P'AlNTTiiXT<' < 't!1AX-MAN-l•' >-• >J P!UNT<NAU>I 
2210 NI..cru· ~I~11:!XT< '< *F?Sa0.005tJW(•' l' HPRINTCEPSH 
2220 'lP'' NAU<•EPS ''THEN' 
2230 'BEGIN' VER:=NAUJ MAN1-HANU 'GfJT0' KIES '-END' J 
22«) MAN I lilMAN l J 
2250 'END'; 
2260 '!HD'J 
2270 'END' J 
2280 E;lNIE1 NLcru P~INTTEXTC' < 'EINIE' > 'H 
2290 SG : NLCRJ PRINTTEXTC' <'SINGULIER'>' H 
2295 'END•J 
2300 'END' • 

:·,. 

.·"··'··· 



... 

MINI~JM-TlJD MlN~1-AMPL1ruDE STURING V00R 
HET H000TE M01EL <V0LGENS \'EI SCHEDEL> • 

0010 'BEGIN' 
0020 
0030 
0040 

'INTEGER' ST,ITEP~~N"l~lT#TIT#M; 
I P.EAL I TI HBI HUB# HE.. HUE .. p" 

MJW" È:'J#.AM" t11AX#NAU# E?S, 
Fl #F3,F4.t Bl # 82, 

r . 

' 

0050 
0060 
0070 

Al"A3,A4,AK1 ,AJ<3,AK4, Cl, C2" El, E2" SCl" SC2, 
\11 # W2" W3" WAl# "'A2 .. HA3,?., s, x, y, z, XY I 

0080 
0090 
0100 
0110 
0120 
0130 
0140 
0150 
0160 

'''I t,\.112, WI 3,\'AI 1 ,WA12, l..JAI 3; 
'PR0CEOURE' INV <A"S#C,x,y,z>; 

'REAL • A .. a..c,x,y,z; 
I BEG IN ' 'P.EAL. I DET; 
DET:= ABS<A*C-Bt2)J 
X:=C/DET; Z:=A/DET; 

Y:=-B/DET; 
'END'; 

M:=READ; T:=?EAD1 P:=READJ 
HB:=READJ HB:=~5.651 

0170 HE:=?~D; HE:=HE+5.65i 
0180 HUB:=READi HUB:=HUB+17·5; 
0190 
0200 
0210 
0220 
0230 
0240 
0250 

HUE:=READJ HUE:=HUE+J7.s; 
P:= C0.0417•CPt2>-0.1618*P+0.0736>t0.5J 

'BEGIN' 'REAL' 'A.~AY'. u,~J,Q,ALFC 1 :MJ, SEUC 1:2,1 :MJ,T\'C 1:3, hMH 
S:=<HBtO.s-9.434)/CHB-89>1 
X:=9.434-S*891 
Y:=<HUBt0.5-HUEt0.5>1CHUB-HUE>J 
Z:=HUEt0.5-Y*HUEJ 

0260 HE:=<HEt0.5-X)/Si 
0270 ~:=-2.19*Pi 

0280 Al:=-S•7.75i 
0290 A3:=S•2·041 
0300 A4:=R•Yi 

0310 C1:=36.68-X•7.75i 
0320 
0330 
0340 
0350 
0360 
0370 
0380 
0390 
0400 
0410 
0420 
0430 
0440 
0450 
0460 
0470 
0480 

C2:=2.04*X+~*Z; 

AKI: =EXP<Al*TH 
XY: =A3/CAl-A4>; 
AK4: = EXP <A4*T >; 
AK3: aXY* <AKl-AK4>; 
F1 :=<AKl-1 >lAB 
F4::::<AK4-l)/A4i 
F3:=XY*<Fl-F4H 
Bl :=36·68*FU 
92:=36. 68•F3J 
C2:=Cl*F3+C2*F41 
Cl :=Cl•FU 
F1:8AKJi F3:=AK3i F4:=AK4J 
AKI :=1/AKU AK4:=l/AK4i AK3:=-AK3*AKl*A1<4J 
N:=OJ Al:=A4:=li A3:=0J 
SCl:=SC2:=Wl:=V2:=~3:=0i 
ST:=lJITER:=O; BERj=OJ 

0490 TIT:=OJ 

.·; 

,, i 

( ·. 
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OC'Io Kl!!t 
0510 'EEGlN' 
0$20 'lf' ST•l 'THEN' 'Gffl' STAPJ 
0530 'lf' ITER-1 'THEN' 'G0i0' IT~TIEJ 
0540 'lf' SER-1 'niEN' 'Ge18' BEM'l<J 
06!50 'IND' J 
0560 STAPI 
0570 •BEGIN' Na-N•lJ 
0580 ENt•AMa•UMAXa•OJ lTa•OJ 
0590 A3t•A3*AKI+AA*AK3J 
0600 Alt•AI~1J 

0610 Mt•A4*Al<4J · 
0620 SSJC l.Nl:•Al•BlJ 
0630 SEUC2.Nla•A3*81+A4*B2J 
0640 SC1s=SCl+A1•ClJ 
0650 SC2a•SC2+A3*C1+A4*C2J 
0660 El :•Al•HE-HB-SCIJ 
0670 E2:•A3*HE+A4•HUE-~SC2J 
0680 TWCl.NJs•S8UC1.Nlt2J 
0690 TWC2"Nls=SWC l.Nl*SBUt2.NlJ 
0700 TWC3.Nls•SEUC2"Nlt2J 
0710 Wl:=Wl+TWCl"NlJ 
0720 V2:•W2+TWC2.NlJ 
0730 W3:=W3+TWC~NlJ 

0740 'If' N<=~ 'THEN' 'G0T~' KIESJ 
0750 INV <VI "w2.WJ"Wil.Wl2"Wl3>J 
0760 Xa•Wil*El+W12*E2J Ya•Wl2*El+Wl3*E2J 
0770 ENs•El•X+E2*YJ 
0180 'f0R' Is•l 'STEP' 1 'UNTI~' N '00' 
0790 'BEGIN' UC l) a•SaJC t. I J•X+SOOC2.- Il•YJ 
0800 VCila•ABS<UCIJ>J 
0810 N11•.AM+'J( llJ 
0820 'If' VCI l>tl<tAX ''mEN' l}IIAXa =Vt llJ 
os30 •aJo•; 
0840 MAN:=EN/AHJ 
0850 ' If' MAN> 1 ''!'HEN' 'G0T0' KI ESJ 
0860 ~cru PRINTTEXT<' < 'AANT. STAPPENs ')' H PRlNT<N>J 
0870 'F0R' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'De' ALFCil:=1J 
0880 'IF' t.MAX>1 'THEN' 'BEGIN' 
0890 ST:•OJ 1TERa•1J 'G0T0' KIESJ 
0900 'END'J 
0910 ST:•Ol BER:•1J 'G0T0' KIESJ 
0920 'END'; 
0930 ITERATIE: 
0940 'BEGIN' TITa•TlT+lJ ITs•IT+lJ 
0950 WAl:=WA2a•WA3:aQ; 
0960 'F8R' Is•l 'STEP' 1 'UNTIL' N •oe~ 
0970 ALrtlla•Vtll/AMJ 
0980 'P111R' 1 uat 'STEP' 1 'UIJTI~' N 'Dil' 
0990 'BEBlN' ~l:•VAl+TWCl"Il/ALFCllJ 
1000 VA2:cWA2+TWC2.- ll/AL.P't I H 
~0 VA3s•WA3+TWCJ"Il/ALFCllJ. 

'101!0 'END' J 
1030 INV <WAl"WA2.WA3.VAll•VA12.WAI3>J 
1040 ENz=AMz•UMAX:•OJ 
1050 X:*VAI1*El+WA12*E2J 
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1060 Ya-wAJMl+WAl~W 
1070 1Nt•EI•X+E9*YJ 
1080 'F1JR' 11•1 'STEP' 1 't.'NTIL• N 'Dl' 
1090 'BEGIN* Sa•SJil1tl.,ll.X+SBUC21Il•Y; 
1100 Utlls=S/ALFCllJ 
1110 Vtllt=ABS<S>J 
1120 AMs=AM+VCllJ 
1130 :Z 2 •ABS<UC ll >J 
1140 'IF' :Z~tliAX '·ni&J' t.MAXaa:ZJ 
1150 'END'; 
1160 MANa•EN/AMJ 
1170 'IF' MAN>I 'THEN' 'BEGIN' 
ll80 STa=U ln:Rs•OI 
1190 'G0T0' KIES; 'END'; 
1200 'Ir' UMAX>1 'THEN' 'G0T0' KIESJ 
1210 NLCRJ PRINTTEXT<'<'AANT.ITERATIES:'>'>J ?RINTCIT>J?RlNT<TIT)I 
1220 ITER:=O; BER:=ll 'G0T0' KIESJ 
1230 'END'; 
1240 BEREKI 
1250 'BEGIN' NAU:=ABS<MAN-UMAX>J 
1260 E?S:=0·01•UMAX; 
1270 'IF' NAU>EPS 'THEN' 'BEGIN' 
1280 BEP.:=OI lTERt•ll 'G0i9' KIES 'END'J 
1290 NJ..C!=tJ PRINTTEXTC f (' IN~GFl..IW•QKI (1../tJ'UR) I I).) J 
1300 'F0R' 11=1 'SiEP' 1 'WTIL' N '00' 
1310 'BEGIN' QtllacJ40+140*utllJ 
1320 Nl.CRJPRINi<I>; PRINTTEXT<'<'••••'>'>I PRINT<QCil>J 
1330 'END'; 
1340 Nl..CRJ ?RINTTEXT< '< 1 NIE'UW WERKPlNit QKl=' P); 
1350 Xa•31.63*P*CHUEtO.S)I ?RlNTCX)J 
1360 NLcru PRINTTEXTC' < 'EXAKTE W~. VIW OE H00GTEt '> '>J 
1370 Xs=HBJ Yt=HUBJ 
1380 NLCRJ PRlNTTIXiC'<'O'>'>JPRINTTEXi<'<'•••••'>'>l 
1390 ?RINT<X-S. 65HPRINTTEXTC ' ( '*****' >' HPRINT<Y-17. 5>J 
1400 'r0R' ls•l 'STEP' l 'UNTIJ..' N '00' 
1410 'BEGIN' :Za•XtO. SJ 
1420 Y:•Y+T•<2.04•:Z+R*(YtQ.S>>J 
1430 X:=X+T*<0.262*QC1l-7.75•Z>I 
1440 Z:=X-5.651 S:=Y-17.51 
1450 NLCRJ PRINT<I>; PRINTTEXT<'< 1 •••••'>'>JPRINT<Z>J 
1460 PRINTTEXT<'<'*****'>'>I?RlNT<S>; 
1470 'END'; 
1480 NLCR; ?RINTTEXT<'<'*****~~ V0LT001D*****'>'>J 
1490 'END'; 
1500 'E:ND'; 
1510 'END' • 
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AL.GeRITiflE cs1. 

fJ?TIMAl.E BANG-BANG s-rtmiNG V00R 
HET T&tPERA'MJUR M0D!l. <GPAD1ENT-ME'!'H00E>. 

0005'BEGIN' 'INTEGER' I~J~HJ~IT~H,LMJ 
0010 'RFAL • ~XE.tJK.,W,N"M"v,w~ 
0015 z, p, Pt~ P2ol E1' ~ ETI ~ET2J 
0020 NLCRJ?RINTTEXT<'<'AANTAL ~TlJCENCEXCL• DE 1 STE· > R-' > ' >I 
0025 Rf=~ 

TCC1:18l,TCS:4l~AC1:5l~ 0030 'BEG IN' 'REAL.' 'AAAAY' 
0035 
0040 

TT~ Sw U"<JJ,GH~F, ~SC laRl, 
Lo~Uit 1&3f ltR]"X,XHC la3,0:Rl, 

0045 
0050 
0055 
0060 
0065 
0070 
0075 
0080 
0085 
0090 
0095 
0100 
0105 
0110 
0115 
0120 
0125 
0130 
0135 
0140 
0145 
0150 
0155 
0160 
0165 
0170 
0175 
0180 
0185 
0190 
0195 
0200 
0205 
0210 
0215 
0220 
0225 
0230 
0235 
0240 
0245 
0250 

Co~CKC Ja6,0:RlJ 
• RFAL. • ''PR0CEIJ.mE' TAU Uu K., J" U, TC, TH 

'VAL.UE' P..,K..JJ 'INTEGER' R"K..JJ 
·~· 'ARPAY' u~TC,TJ 

'BEG IN' ' INTEGER' IJ 
'IF' J•3 'THEN' 'BEGIN' 
'F0ft' h=l 'STEP' 1 'tNTIL' 3 'I»' 'BEGIN' 
,, IF' UCKl•UK 'THDI' TCI la•TCC Il '!1.SE' TC IJ: =TCC 1+3l.: 

'END'; 
'END' J 

'IF' J=4 '.AND' K=R ·~.· 'BEGIN' 
'F0R' la•l 'STEP' 1 'UNTIL' 4 '08' 'BEGIN' 
'lF' UCKl•UK 'THEN' TCll:=TCCI+lOl 'ELSE' TCil:•TCCI+l4ll 

'DIP'; 
'f.MD'; 

'IF' J=4 'AND' K<R '1HF.N' 'BEGIN' 
'F0R' lt•1 'S1'EP' 1 'lNTIL' 4 'Dl' 'BEGIN' 
'IF' UCKl•UK 'THEN' TCil:•TCCI+6l 'ELSE' TCila•-TCCI+6lJ 

'END'; 
'END'; 

'!NO' J 
'RFAL' 'PReCEtuRE' CfJEF'CR~JVU,TC,T~x" CH 

'VAUJE' RIJ<; 'INTEGER' ff...KJ 
'REA!..' 'APJ'AY' U, TC.. T ,x, CJ 

'BEGIN' 
TAUCRoiK+ 1 ~ 3~ u, Tc~ T> J 

Ct1~Kla•XCt~Kl-UCK+llJ 

èC2o~Kl:•TCll•CCt~Kl/CTCll-Tt2l>J 
CC3~Kl:=XC2,Kl-UCK+ll-CC2 .. ~lJ 
CC4"Kla•TCll•CC2,Kl/CTCll-tC3l>J 
CC5,Klt=TC2l•CC3"Kl/CTC2l-TC3l>J 
CC6,Kl :•XC J,KJ-UCK+l J-CC4..Kl-CC 5o~Kll 
'END' I 

'aF.Al.' 'PR0CEDJRE' STAttcP",K" u, TC, T, SC, Co~ X> J 
'VALUE' Ft,KJ 'INTEGER' R"KJ 
• REAL • • AMAY • u" re, T" s~ c, XJ 

'BEGIN' 'REAL' V,W,tJ 
TAUC~K" 3" U" TC, T> J 

V:=EX?C-SCCKJ/TCll>; 
~:mEXPC-SCCKl/TC2l>J 

Z:•EXP<-SCCKl/TCJJ); 
X(l,KJ:•CCl,K•ll•V+UCKll 
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~ ... · 0255 
0260 
02,65 
0270 
0275 
0280 
0285 
0290 
0295 
0300 
0305 
0310 
0315 
0320 
0325 
0330 
0335 
0340 
0345 
0350 
0355 
0360 
0365 
0310 
0375 
0380 
0365 
0390 
0395 
0400 
0410 
0415 
0420 
0421 
0430 
0435 
0440 
0445 
0450 
0455 
0460 
0465 
0470 
0475 
0480 
0485 
0490 
0491 
0495 
0500 
0505 
0510 
0515 
0520 
0525 
0530 

... 

~- ' . :.\~ '• 

XC2#Kla-ot&.K•ll.V.ct3..K·.l l•W+UCKU 
Xt:UKla•Cf4j~1 l~CCJ"K•.Jl•W+Ct6..K·ll•Z+UCKU 

•P)JJ)'; 
'REAL' 'PR8CE:dJR!' C8STATE.<P..,XLSC.X.tl.>J 

'VAI..UE' R,XEJ· 'IN~· FU 'RFAL. I XEI 
'REAL' 'APFAY' sc#~L; 

'BEGIN' 'I~EGER' U 'RFAL' V#W#Z#MJ 
'REAL .. ARAAY I AC lt 5]; 

'F0R' 11=1 'STEP' 1 'tt.ITlL' 3 '00' 
LCI"Rlz•Xtl"Rl-XEJ 
AC5J:•0•5•LC3,RJJ AC4l:•LC2"Rl-ACSJ; 
AC3Ja=0·2143*AC5JJ AC2la=0·25*.AC4lJ 
AC 1 l &=LC l#Rl-AC2l-AC 3]; 

Ma•OJ 
'F0R' Is=R-1 'STEP' -1 'UNTIL' '00' 'BEGIN' 

Ma aM-sec 1+1 H 
V:=EXP<MilSO>J Vs=EXPCM/60)J Za=EXP<MI12>J 

LC 3# I l :•LC 3.-Rl*VJ 
LC2#ll:•AC5l*V+AC4l•WJ 
LCl,Ila~C3l•V+AC2l•W+ACll•Z; 

·~o·; 

'R!AL' '?R0CEIXJRE' GRAD<R.. ~ TC.t U" T "L, X#~> J 
'VALUE' R.. KJ ' INTEGER' ft, KJ 
'REAL''~~Y' TC,U#T,L,X,GNJ 

'BEGIN' 
TAU<R.-1<14# u, TC.t T>; 

GNCKl:=LCl.Kl•C-XCl,Kl*TCll+TC4l>+ 
LC2"Kl•<XC l.tKl-XC2,Kl >•TC2l+ 
LC 3,Kl•<XC2#Kl-XC 3,Kl >•TC 3H 

'!ND'; 

·~D·; 

'RFAL' 'PR0CEIXJRE' K0 ST< R. K, XE# SC# x, P, ET> J 
'VALUE' R,K,"XEJ 'INTEGER' R.KJ 
'REAL' XE..P,ETJ 'RE:Al..' 'ARRAY' SwXJ 

' BEG lN' ' INTEGER' IJ 
. ETa=OJ 

'F0R' I:•l 'STEP' 1 'UNTIL' R 'D0' ETa•ET+SCCilJ 
?:•0· 5*< <XC l,RJ-XE> t2+CXC 2.Rl•Xi:)t 2+<XC 3.- Rl-XE> t2>J 

'END'; 
• RFAL • • ?ReCE:llJRE • sCHAK c R.. K, M. se. TT>; 

'VAL.UE' R...K.MJ I INTEGER' R...KJ 
'REAl..' MJ 

'RF.Al.' 'ARRAY' se, TT; 
'BEG IN' ' INTEGER' IJ 

'IF' K•l 'THEN' 'BEGIN' 
TTC2l a•SCC 21-MJ 

Ia=2J '~ILE' l<R '00' 
1:=1+11 TTCilz=SCCllJ 

'END'; 
'IF' K•R 'niEN' 'BEGIN' 
'IF' TTCKl>O 'THEN' 'BEGIN' 

'BEGIN' 
'END'; 

Ia=lJ 'WHILE' l<R '00' 'BEGIN' TTCllc•SCCIJ; 
h=I+U 'END'J 'END' 

'El.SE' 'BEGIN' httl J '\/tULE' l<R-1 '00' 
'BEGIN' TTCllc=SCCilJI:=I+lJ. 'END'; 

TTCR-ll:=SCCR-ll+TTCRlJ 



:;. 

. \ 

.. 

•·· :,fflRla=-•TTCR]I 
' 'END'I 'END'J 

'1'' K>t 'All»' K<t\ '1HEN' 
'lY' 'M'CKl»'' ''ffi!N' 'BEGIN' 
It•U 'VK.lLE' ICK 'Dl' 'BEGIN' 
TTC Ila•SCtllJ I a•I+IJ 'END' I 

TTCK+ll:•SCCK+ll~J It•K+2J 
'WKlLE' l<•R 'De' 'BEGIN' 
'M'Cll:•SCCllJh•l+U '!ND'J 

'ELSE' 'BEGIN' 
11•11 'WHIL.E' I<K-1 '1»' 'BEGIN' 
TTCil:•SCCill I:•I+lJ 'IND'J 

'SEGIN' 

0535 
0540 
0545 
0550 
055.5 
0560 
0565 
0570 
0575 
0580 
0585 
0590 
0595 
0600 
0605 
0610 
0615 

TTCK-ll:=SCCK-tl+TTCKlJTTtK+ll:=SCCKl+SCCK+llJ 
l:•K+2J 'WHIL.E' I<•R '00' 'BEGIN' 
TTCll:=SCtllJ I:•I+lJ 'END'J 

TTCKl :=-TTCKJJ 
'END' J 

0620 'END'; 'END' J 
0625 NLCRJPRINTTEXT< '<'STURING fN TIJDCeJST. 
0630 Nl..Gn JPRINTTEXT<' < '• • • UK='>'> J UKc •M:ADJ 
0635 Nl..CRIP11INTTEXTC' C' • • • • • TCC ll= '· >' >J TCC ll :•~DJ 
0640 Nl..~PAINTTEXTC'<'•••••TCt2l•'>')J TCC2lc•READ; 
0645 N~PRINTTEXTC'<'•••••TCC3l•'>'>J TCC3lt•ftEADJ 

,- ~~: • >-; 

.: :~l~ifll . '.· 
··.r. 

'. 0650 Nl..~J?RINTTEXTC' <'STURING EN TIJDQIIIST. MET 0PEN Xl.EP' >'>I 
0655 Nt.C?J?RINTTEXT<' < '• • • U\'•' P )J tNa=M:AOI 
0&60 NL.CRI PRINTTEXTC ' < ' • • • • • TCC 41• ' > • > J TCC 4ls•R!'.ADJ 
0665 Nl..CRJPRINTTEXT< • < '• • • • ·TCCSl•' >'>I TCC5l a::aRFAOJ 
0670 NL.CRJPRIN'l"!'EXTC' < '. • • • ·TCtól=' >' >1 TCC 6la=m'.ADJ 
()675 Nl..CRJPRINTTIXI'<' < '***aatilNWAARDE: ~· >' )J XB1•m:Al». 
0680 Nl..ClUP1'UNTTEXT<' < '***EINJ:1JAA!UE I XE-')' )J XEa•~J 
0685 TCCllla•liTCtlJJ iCCl2lt•l/TC(2.lJ 
0690 TCC 131 :=1/TCC3JJ TCC 14l:•liUTCC llJ 
0695 iCCl5l:•l/TCC4lJ TCC16l:•l/TCC5ll 
0700 iCC17l:•liTCC6JJ TCC18l:•UWITCt4lJ 
0705 TCC7l:=TCC11J-TCC15l: 

.0710 TCC8la•TCC12l-TCt16lJ 
0715 TCC9l:=TCC13l-TCC17lJ 
0720 TCC10li=iCC14l-TCC18lJ 
0725 Nt.CRJ?RINTTEXT< 'C 'SCHAKELPERe '> '>J SCC ll:=RFADJ 
0730 'F0R' 11.*1 'STEP' 1 'lliill..' ~ '00' SCCil:=SCCl); 
0735 'IF' XE>XB 'THeN' U{ll:•UW 'EL.SE' UClll•UKJ 
0740 'r0R' h=2 'SfliY' 1 'WT11..' ft 'te' 'BEGIN' 
07 45 ' I F' Utl •1 l•UK 'niEN' UC Il a =\J\f 'El. SE' Ut Il : =UKJ 
0750 'END'.: 
0755 'FeP.' I :=1 'STEP' 1 'LNTIL.' 3 '011' XCI.-01 :•XH[ 1.-0l :=XBJ 
0760 C0EF<P.., Q., U., TC.- i ,x., C>J 
0765 'F'0R' 11•1 'STEP' 1 'Will..' 6 'De' Oitl.-Ol:=Ctl.-OH 
0770 H:=1 ; IT:=OJ 
0775 'WHll..E' H>O 'D0' 'BEGIN' 
0780 Iis•IT+1J 
0785 Nl..CRJ?RINT1'EXT<' C '• .. ITE~TIEt '> '>J~INT< ITH 
0790 STATE(R., 1.-U.-TwT.- SC.-C.-XH 
0795 I:•OJ 
0800 'WHIL.E' I<R-1 '00' '·~' 
0805 I:=I+lJ 

~ ... -"i' . d-.,;, 
-~"' .•• \ _a..' t' 

·;'. 
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0810 C8!7<~~ I" u., TC .. T .,x., CH 
0815 STAT.E<~." I+t"U.,TC,T.,SC..C"X>l 
0820 'END'; 
0821 'P'0~' J:sl 'STEP' 1 'WTlL' R '00' 'BEGIN' 
0822 NLCRJ 'F'0R' Ka=1 'STE?' 1 't.NTIL' 3 '00' ~INT<XCK"Jl>J 'E!JD'J, 
0825 K0ST<?..~1 .. XE.,SC.,X.,?.,ET>J 
0830 NLCRJP~INTTEXT<'<'>K0STF'UNKTIE='>'>JPRINT<P>J 
0835 NLC~JP~INTTEXT<'<'EINDTIJD:'>'>JPRINTCET>J 
0845 C0STATE<~XE.ISC.,X .. L>J 
0850 Ia•OJ 
0855 ·~~ILE' l<R '00' 'BEGIN' 
0860 I:•I+lJ 
0865 GRAD<~I.,Tc.,u"T.,L"X.,GN>J 

0870 NLCRJ ?RINTTEXT < ' < 'GRAOz ' > ' >; PRINT< GNC I l >; 
0875 'END'; 
0880 I:•OJ 
0885 iWHILE' I<R '00' 'BEGIN' 
0890 I:=I+1J 
0895 Stlla=·GNCIJJ 
0900 NLCRJ~INT<I>JPP.INTTEXT<'<'•••'>'>J?RINT(SCIJ>; 
0905 LIM1INa 
0906 ' BEG IN' 
0910 NLCRJPP.INTTEXTC'C'LINHIN'>'>J~INT<I>J 
0915 tTCIJ:= SCCIJ+SCIJJ Mt•SCIJJ 
0920 SCHAK<~I"M"SC"TT>J 
0921 'F'0P.' Ka•1 'STEP' 1 'UNTIL' R 'Dl' 'BEGIN' 
0922 'IF'' TTCKJ<O 'THEN' TTCKl:=OI 'END'J 
0925 'F'0R' K:al 'STEJ'' 1 't.NTIL' n '00' 'BEGIN' 
0930 NLCRJPRINTTEXT< '< 'TiW' >' >J~INTCTTCKl >J 'END'; 
0935 Ja=IJ ~ 

0940 'WlLE' J<::R 'De' 'EEGIN' 
0945 'lP'' JJ>l ''!'HEN' C0EF<R..J-t.,u., TC.. T.,XH" Oi>l 
0950 STATE<R"J.,U"tc,T.,TT"OJ.,XH)J 
0955 J: :liJ+ U 'END' J 
1016 'F0R' Jc•l 'STEP' l'WTIL 'R •·DJ• 'BEGIN' 
1017 NLCRJ'F'0R'Kt•l 'STEP'l 'UNTl~' 3'C0'PRINT<XHCK#Jl>J'IND'J 
1020 K0ST<R.,I"XE"tT"XH"Pt"ETI>J 
1025 NLCJUPRINTTEXT<' <'PI='>' >J?RINT<Pl )J 
1030 C0STATECR.,XfJTT"XH.,Ui)J 
1035 GRAD<R., I,TC"U,T.,LH"XH"GK)J 
1036 NLCRJ P'fUNTT:a<T( • < 'GH•' > ' >J P!UNT< GHC ll >J 
1055 'IF'' P'1<P 'AND' SlGN<GNCll>=SIGN<GHCil> 
1060 'nlEN' DCih•SCI l 
1065 'ELSE' 'BEGIN' Stll:•SC1l/2J 'G0T0' LINM~J '!ND'J 
1075. 'IND' J 'END' J 
1120 H:•OJ 
1125 NL~PRlNTTEXT<'<'TlJDINCR•'>'>J Ja•OJ 
1130 'VIULE' J<R '00' 'BEGIN' Ja-J+U 
1135 Ml•DCJJJ 
1140 NLcruPRINT<J>JPRINT<M)J 
1145 'lF' ABS<M>>O·OS 'THEN' Ha•3J 
1150 TTCJlc~sctJl+MJ 

1155 SCHAK<~J"M.,SC"TT>J 
1156 'F'eR' Kast 'STEP' 1 'UNTIL• R '00' 'BEGIN' 
1157 SCCKla=TTCKlJ NLCRJPR~T<K>J~T<SCCKl>J 
1158 '!ND' J 'END' J 

. ' 
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1185 'END' J 
1190 •r.• 'Kt•l 'STU>'I 'tJITIL' .!t 'De'· 'l!IGIN' 
1195 NtC!VPJUNT<KUPRM<SctKl H 'END'J 
1200 STATEC~l~~~T.S~~X).J 

1205 Jt•OJ 
1210 ·~~ILE' J<R-1 '00' 'BEGIN' 
1215 JtaJ+U ceEP'CR.J,U"TwT"X"CU 
1220 STATECR.J+l"U"TC"T"sc"c,xu '!ND'J 
1225 KIST<~ 1 "xp:" se" x" p" nu· 
1230 'F0R' h•O 'STEJ'' 1 'WTIL.' R '0121' '8!XilN' 
1235 NLCRINLCJUPRINTC I>; 
1240 'J1'0R' Jtst 'STEP' I 'tNTIL' 3 ·~· PRINTCXCJ".IlH 
1245 'END'J 
1250 NLCTUP!UNTTl:XT<' C '• • .K851'F1.N<TlE•' >' )J?RINTCP>J 
1255 NLCRJPRlNTTEXT<'<'•••ElNDTIJD='>');?RINT<gf)J 
1260 K:=O; . 

.,.-,, 

1265 'F0R' I:cl 'STEP' 1 '!JIJTIL' P. '00' 'B8GIN' 
1270 '1?' SCCi.J=() 'TH.El\J' K:=K 'r:L5E' ~:=lHi; '~'\ltJ'; 

12ï'.> NLCRJPRINTiD<TC' C '***AANTAL SQIAKEl.iiJDEN=' >' >JPRINi<K>J 
1280 lc•OJ V:=OJ 
1285 'WHIL.E' I<R '00' 'BEGlN' Ii=I+lJ 
1290 'lF' SCCilcO 'ntEN' 'BEXilN' 
1295 NLCRJPRINTiEXT<'C'ilJDS~NTe•••'>'>J?RlNTCI>J 
1300 PR~EXT<'<'••••IS NUL.'>'>J 
1305 lPtl+lJ 'END' 
1310 'El..SE' 'BEGIN' 
1315 NLCRJPRINTTEXT<'<'••SCHAKELiiJD:'>'>JPRINi<I>J 
1320 iiCil:=OJ Wa•SCCll-iitllJ 
1325 'tJHILE' W>•10 'D0' '!3EGIN' 
1330 TTCil:•TTCil+lOJ V:•V+10J Wa•SCCil-iTCllJ 
1335 SiATECR"l"Uo~iC"T"ii"c"xM>J 
13110 NLCFUPRINiCV>J 
1345 'F0P.' J:=1 'STEP' 1 'UNilL' 3 '00' PRINTCXHCJ"ll)J 
1350 'END'; 
1355 'END' J 
1360 'END' 1 
1365 'END'; 
1370 'END' • 
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