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In navolging op de veIe onderzoeken die al plaats hebben gevonden om een robuuste bIoed
drukregeIaar te ontwerpen, beh-,mdeIt het onderzoek, dat door dit versIag beschreven wordt, de
synthese van een regeIaar m.b.v. H.,- en Il-synthese. Op dit gebied is, zover rnij bekend, nog
geen onderzoek gedaan naar bIoeddrukregelaars.
Het verlagen van de bloeddruk vindt plaats door het met een infuus inbrengen van het medi
cijn Natrium Nitroprusside. Dit rniddel zorgt ervoor dat de diameter van de arteriolen groter
wordt. Hierdoor wordt de bloeddruk verlaagd.
Bij het ontwerp van de regelaar is uitgegaan van een vereenvoudigd model van de bioeddruk
daling als functie van de infusiesneIheid. Het model is een eerste orde proces vermenigvuldigd
met een gevoeligheidsfactor en een vertraging. De tijdconstante, de gevoeligheidsfactor en de
vertraging zijn variabele parameters, en vooral de gevoeligheidsfactor kan varieren met een
factor 36.

Het onderzoek is globaal in drie stappen verdeeld:
• H~-synthese voor het proces zonder vertraging; dit leverde geen regelaar op met robuuste

performance.
• Il-synthese voor het proces zonder vertraging; dit leverde weI een regelaar op met robuuste

performance.
• Il-synthese voor het proces met vertraging; wanneer de eisen verslapt worden dan Ievert dit

een regelaar op met robuuste performance.

In de derde stap is dus een regelaar ontworpen die robuuste performance geeft. Bij patienten
met een Iage gevoeligheid voor het medicijn bIijkt de regelaar de bloeddruk te langzaam naar
zijn eindwaarde te sturen.
Vervolgens is gekeken of men met twee regelaars weI tot het gewenste resultaat komt. Dit
blijkt het geval te zijn.
Het nut van een Il-regelaar is dan echter verloren gegaan. Er is al een bestaand systeem
ontwikkeid door dr. ir. J.A. Blom en staat beschreven in zijn proefschrift ([1]). Dit systeem is
een expert systeem met een vijftal PID-regelaars. Elke regeIaar is voor een bepaald gevoeIig
heidsbereik. Het omschakelen tussen deze regelaars gebeurt onder supervisie van het expert
systeem. Wanneer er meerdere Il-regelaars gebruikt moeten worden dan zal het omschakelen
op soortgelijke manier moeten gebeuren. In feite worden dan de PID-regelaars vervangen door
ll-regeIaars. De ll-regeIaars zijn echter van hogere orde (lOc orde), terwijl er geen andere reden
is om de PID-regeIaars te vervangen dan dat het aantaI regelaars minder wordt.
De conclusie is derhaIve dat Il-synthese geen verbetering geeft op een al bestaand systeem.

De mogelijkheid bestaat dat een iets betere ll-regeIaar te ontwerpen is, wanneer de benadering
van de vertraging beschreven in appendix A gebruikt wordt. Deze benadering kan helaas nog
niet gebruikt worden omdat een bepaalde blokstructuur, die de perturbaties beschrijft, nog niet
beschikbaar is in de Il-synthese toolbox van MatIab. AIs dat in de toekomst weI het gevaI is,
dan moet die mogelijkheid nog onderzocht worden.
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Robuuste bloeddrukregelaar

Hoofdstuk 1

J.P. van de Yen

1.1 AIgemeen
In de modeme medische wereld spelen automatische regelaars een belangrijke roI. De toepas
singsgebieden zijn onder andere de anesthesie, ademhalingscontrole, insuline infusie, kunst
matig hart enz... De vraag naar meer nauwkeurige, betrouwbare en automatische regelsyste
men die fysiologische variabelen regelen neemt steeds meer toe. Wanneer een automatische
regelaar op de juiste manier ontworpen en gebruikt wordt, kan hij de kwaliteit van de verzor
ging van patienten verbeteren en tevens de arbeidsintensiviteit verminderen.
Bij sommige operaties moet de bloeddruk van patienten verlaagd worden om bijvoorbeeld
minder bloeding te krijgen in het operatiegebied. De chirurg heeft dan beter zicht op het te
opereren orgaan en de patient verliest bovendien minder bloed. Het verlagen van de bloeddruk
gebeurt vaak door met het infuus het medicijn Natrium Nitroprusside (SNP) in de bloedbaan
te brengen. De diameter van de arteriolen wordt daardoor groter. Omdat de bloeddruk grofweg
een produkt is van de cardiac output en de weerstand van de bloedvaten zal door het vergroten
van de diameter van de arteriolen de bloeddruk dus dalen ([1]).
Dit rapport zal het ontwerp van een robuuste regelaar behandelen die de bloeddruk automa
tisch kan regelen. De regelaar is uiteindelijk ontworpen met behulp van de zogenaamde Il
synthese.

1.2 Achtergrond
am een regelaar te kunnen ontwerpen is het nodig om een model te hebben met aIs ingang de
infusiesnelheid en als uitgang de gemiddelde bloeddruk. Omstreeks 1980 is een model afge
leid door 1.8. Slate. De titel van het proefschrift waarin hij het model afleidt luidt;
'Model based design of a controller for infusing Sodium Nitroprusside during postsurgical
hypertension', zie literatuurlijst [5]. In dit proefschrift heeft Slate een model afgeleid wat
grofweg een eerste orde proces is met een vertraging. De parameters waaruit dit model bestaat
zijn variabel over een groot bereik. Deze variabiliteit en de vertraging maken het proces
moeilijk controleerbaar door een standaard regelaar.
In de loop van de jaren zijn er veel verschillende soorten regelaars op het probleem van
bloeddruk regelen toegepast. Dit is gebleken uit een literatuuronderzoek dat door mij is
uitgevoerd ten behoeven van mijn afstudeerwerk. De regelaars die al op dit probleem zijn
toegepast, zijn PID-regelaars, LQG-regelaars, adaptieve regelaars en expertsysteem regelaars.
Volgens de artikelen die bij het literatuuronderzoek zijn gevonden. zijn sommige regelaars
hoopgevend. De regelaars hebben echter nog vaak problemen om robuust te zijn voor het hele
bereik en ze zijn vaak nog gevoelig voor meetruis en verstoringen.
De bloeddrukregelaar gebaseerd op een expertsysteem dat beschreven wordt in het proef
schrift van Dr.Ir.J.A. Blom ([1]) blijkt in de praktijk goed te werken. De strategie bij deze
regelaar is de volgende. In principe worden een aantal PID-regelaars gebruikt die elk voor een
bepaald gevoeligheidsbereik ontworpen zijn. Aan de hand van een aantal regels wordt bepaald
wanneer welke regelaar gebruikt moet worden. Wanneer een bepaalde regelaar is ingescha
keld, dan wordt gekeken naar zijn performance. Ais die niet goed is, wordt een andere regelaar
gekozen.
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Een conclusie die ik getrokken heb uit het bestuderen van de artikelen uit mijn literatuuron
derzoek is dat er geen algemene methode is om de bloeddrukregelaar te testen, De ene auteur
bekijkt slechts enkele veeI voorkomende gevallen, de andere heeft een complete tabel gemaakt
met alleriei voorkomende scenario's. Om de verschillende regelaars met elkaar te kunnen
vergelijken is het echter noodzakelijk om een universele testmethode te hebben. Helaas is dat
nog niet het geval.

1.3 Motivatie onderzoek
In de zoektocht naar steeds betere bloeddrukregelaars zijn al vele technieken toegepast. Wat
echter nog niet onderzocht is, is de relatief nieuwe theorie van H""-synthese en J.l-synthese.
Het onderzoek dat dit verslag beschrijft omvat het ontwerpen van een robuuste bloeddrukrege
laar met bovenstaande technieken.
H",,- en J.l-synthese zijn bij uitstek zeer geschikt voor processen waarvan de parameters kunnen
varieren zoals bij bloeddrukregeling. Men kan precies aangeven voor welke variaties de
uiteindelijke regelaar nog robuust stabiel zal zijn, zelfs voor welke variaties de regelaar
robuuste performance geeft. Zoals later zal blijken zijn er echter twee belangrijke problemen
bij bloeddrukregeling. Ten eerste varieren de parameters bijzonder veel en ten tweede heeft
het proces een variabele vertragingstijd. Deze problemen maken het zelfs voor een robuuste
regelaar moeilijk.
De vraag naar het onderzoek komt van de vakgroep EME van de Technische Universiteit
Eindhoven. Ondanks dat die vakgroep al een redelijk werkende bloeddrukregelaar heeft, is
men toch altijd op zoek naar eventuele betere regelaars.

blz.8
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·~~g~~~t~~~~~~~~1E1~~~~'l~'~::k~':C0S:E~1;;52:'L~;gi"blill0::dlli~~'-~i .•G;;;;;;;T,1El;jZlrilit1fi'.·\i;;2E';jY~;E[[,f,T;fb['2;j
Bij mijn literatuuronderzoek is gebleken dat het model van J.B. Slate van bloeddrukverande
ring t.g.v. Natrium Nitroprusside infuus algemeen aanvaard wordt en steeds gebruikt wordt als
basis voor het ontwerpen van bloeddrukregelaars. Slate heeft dat model afgeleid als onderdeel
van zijn PhD onderzoek in 1980.
In paragraaf 1 wordt dat model besproken.

2.1 Globale model
Het model is deels afgeleid op basis van kennis van het fysiologisch systeem en deels door
black box analyse. Hij heeft dat gedaan omdat het systeem van bloeddrukregeling in het
menselijk lichaam zeer complex is en een exact model dus moeilijk af te leiden.
Wat Slate dus heeft gedaan is naar de input-output karakteristieken te kijken en met de kennis
van het fysiologisch systeem in het achterhoofd een model afgeleid. Op deze manier is het
model niet al te complex en is zoveel mogelijk de a-priori kennis van het systeem gebruikt.
Vanuit een impulsresponsie is de dynamische overdracht bepaald. Daarnaast zijn er nog een
aantal andere factoren die meespelen in de gemiddelde arteriele bloeddruk (Mean Arterial
Eressure, oftewel MAP).
Een component is in fase met de ademhaling. Deze heeft dus een lage frequentie en blijkt
meestal een kleine amplitude te hebben. De oorzaak van de invloed van de ademhaling op de
bloeddruk is tc vinden in de drukverandering in de borstkas t.g.v. de ademhaling. De druk in
de borstkas beYnvloedt de terugloop van het bloed naar het hart. Deze component is echter te
verwaarlozen omdat er random fluctuaties zijn met een grotere fluctuatie in het zelfde fre
quentiebereik.
Dan is er nog een zgn. reflex component. Ais de bloeddruk verlaagd wordt, dan kan er bene
den een bepaalde threshold waarde een reflex optreden die er voor zorgt dat de bloeddruk niet
verder daalt.

Natrium Nitroprusside werkt bloeddruk verlagend omdat het de arteriolen laat verslappen,
waardoor de doorsnede van de arteriolen groter wordt, en hierdoor de weerstand van het
bloedvatenstelsel kleiner wordt. Arteriolen zijn de kleine slagaders die de bloedtoevoer naar
de verschillende organen verzorgen.
De MAP is afhankelijk van de drukval over het bloedvatenstelsel. Deze is gelijk aan het
produkt van de weerstand in de vaten met de cardiac output. De weerstand is omgekeerd
evenredig met de vierde macht van de straal van de arteriolen. Cardiac output is gelijk aan het
produkt van hartslag en ventriculaire slagvolume.
De invloed van de hartslag is echter niet in het model van Slate betrokken en is verwerkt in de
variaties van de parameters in zijn model. Omdat de patienten in operatietoestand waren, is de
hartslag vrij constant. De invloed van de hartslag op de MAP is dan verwaarloosbaar.
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Het model bestaat dus uit een dynamische overdracht Gis) en een aantaI verstoringen die op
de uitgang werken (zie fig.2.1).

constante
druk verstoringen

I infusle

snelheld

Figuur 2. I: Blokschema van de overdracht van Sodium Nitroprusside naar MAP. Hier
bij zijn andere factoren dan SNP-infusie die ook invloed hebben op de
MAP voorgesteld als verstoringen.

De verstoringen bestaan uit drie elementen, te weten een stochastische activiteit, een adernha
lingseffect en een reflex responsie.
De stochastische activiteit is gemodelleerd door een tweede orde filter met een afvalfrequentie
van w=1I30 radialen (zie [5]). De input van het filter is breedbandige ruis. De versterking is
zodanig gekozen dat de ruis fluctuaties in de MAP teweegbrengt van circa 5 tot 10 mmHg.
Het ademhalingseffect is gemodelleerd als een sinus met amplitude van 2 tot 4 mmHg en een
frequentie van 6 tot 12 ademhalingen per minuut.

Deze modelleringen zijn terug te vinden in figuur 2.2. Hierbij is de reflex responsie nog niet
gemodelleerd. WeI is aangegeven dat hij afhankelijk is van de MAP.

cONtonte
druk

odemhollngo
effect

figuur 2.2: Het blokdiagram van fig. 2.1 is hier verder uitgewerkt. De
verstoringen zijn hier gemodelleerd.
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2.2 Afleiding dynamisch model Gis)
Gis) geeft het verband weer tussen de drukverandering LlPd en de infusiesnelheid I.
Wanneer SNP wordt toegediend dan wordt het in de bloedstroom getransporteerd. Ais de SNP
glad spierweefsel in de arteriolen tegenkomt, dan veroorzaakt deze relaxatie van deze spieren.
Hierdoor wordt de straal van de arteriolen groter, en zal de bloeddruk verlaagd worden.
De SNP wordt weer snel door het lichaam afgebroken. Hierbij komt er cyanide vrij. De
cyanide wordt door de lever en nieren omgezet in thiocyanaat en wordt daarna verwijderd in
de urine.
Grote hoeveelheden van SNP kan het lichaam niet verwerken. Een maximum Iimiet van ca.
10 Ilg.kg-l.min-l mag daarom niet worden overschreden.

De impulsresponsie is bepaald m.b.v. kruiscorrelatie. De voor de hand liggende methode om
een impuls op de ingang te zetten en de uitgang te meten, werkt niet goed omdat de responsie
teveel random fluctuaties vertoond. Om de invloed van ruis te reduceren zou de amplitude van
de puIs vergroot kunnen worden, maar dan treden er niet-lineaire effecten op.
Voor de kruiscorrelatie is er een pseudo random binairy signal (PBRS) op de ingang gezet en
vervolgens is er kruiscorrelatie uitgevoerd met de uitgang. Over een enkele periode heeft deze
input vrijwel dezelfde eigenschappen als witte ruis. Voor een lineair systeem is de kruiscorre
latiefunctie van de ingang met de uitgang een schatting van de impuls responsie. Door de
correlatie methode wordt de SNR verhoogd. Het PBRS-signaal kan dus een lage amplitude
hebben, waardoor niet lineariteiten vermeden worden.
In figuur 2.3 zijn de resultaten van de metingen te zien die in de scriptie van Slate staan, de
metingen zijn uitgevoerd door L.c. Sheppard (zie [5]).

(al
,-

TlKE RESPONSES

-
( b)

figUUT 2.3:

o 2 3

TlKE (1I1n)
CROSSCORRELATION FUNCTIONS

(d)

In deze figuur is de kruiscorrelatie te zien,
waarbij de ingang een PBRS-signaal is.
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De op deze manier geschatte impulsresponsie blijkt zeer consequent te zijn. Bij verschillende
PBRS-sigp.alen ontstond vrijwel gez~lfde impulsr~sponsie,

Door middel van een stapresponsie is de steady-state gain bepaald. Over een sample van 26
patienten bleek de gemiddelde steady-state gain -1 mmHg.(ml.h-lr l te zijn met een bereik van
-0.25 tot -9.00. De meeste patienten hadden een gevoeligheid van -0.25 tot -2.00, maar enkele
patienten waren extreem gevoelig.
Ook treed er een verzadigingseffect op bij hoge infusiesnelheden. Maar bij lage snelheden is
de aanname van lineariteit geldig. Ais de infusiesnelheid niet te hoog is, is er dus ook geen
verzadiging.

Gis) is bepaald door iteratieve proces model building, bestaande uit structuur identificatie,
parameter schatting en validatie. Het doel was om de gemiddelde impuls responsie, bepaald
door kruiscorrelatie studies van Sheppard, te benaderen.
Het model werd getest door visuele vergelijking van de impulsresponsie van het model met de
gemiddelde impulsresponsie van het menselijk lichaam.
Een overdracht met eerste orde dynamica en twee tijdvertragingen bleek een goede benadering
te zijn. Formule 2.1 laat deze overdracht zien.

(2.1)

De waarden van de parameters en het bereik die waargenomen is bij verschillende patienten
staan in tabel 2.1.

Parameter Units Average Minimum Maximum

K(1+a) mmHg/ -1.00 -0.25 -9.00
Steady state gain ml.h-1

K mmHg/ -1.00 -0.25 -9.00
Sensitivity ml.h-\

a - - 0.00 0.40
Recirculation compo

T i s 30 20 60
Initial transp.delay

Tc s 45 30 75
Recirculation time

't Transfer function time con- s 40 30 60
stant

TabeI2.1: In deze tabel staan de gemlddelde waarden en het berelk van de verschlIlende parameters van
formule 2.1.

blz.12
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Wat meteen opvalt aan tabel 2.1 is het grote bereik van de sensitivity K. Dit grote bereik zal
het grootste probleem blijken bij het ontwerp van een robuuste regelaar.
De vertragirig Tj is afkomstig van het feit dat de SNP tijd nodig heeft om te worden getrans
porteerd naar delen van het vaatstelsel waar de arteriolen verwijd worden. Het kan zijn dat bij
de eerste keer niet alle SNP is verbruikt en dan zal bij het tweede keer passeren nog een effect
te zien zijn. Dit effect is vertaald in de recirculation component a en de recirculation delay Teo
Niet bij aIle patienten blijkt dit effect op te treden.

2.3 Het reflex model
Reductie van de MAP door een vaatverwijdende medicijn kan een tegengestelde reflex
respons teweegbrengen. De vaten worden dan weer vernauwd.
De reflex is gemodelleerd als een feedback tussen de MAP en de background activity druk en
bestaat uit een drempel, een niet lineaire gain en een lineaire transfer functie. Ais de druk te
laag wordt, wordt de drempel overschreden en zal het model een actie veroorzaken die de
druk weer opvoert. In figuur 2.4 staat het reflex model verwerkt.

constante
druk

ademhallngs
effect

figuur 2.4: Het reflex model is in dit blokdiagram verder uitgewerkt.

Hierbij is Gis) gelijk aan:
Gis)=e-Tr.s/(s'tr+1)

De threshold heeft normaal een waarde van 60 tot 70 mmHg, maar kan soms ook 100 mmHg
zijn. De versterking zit tussen -0.9 en -2.0. De tijdconstante is ca. 4 minuten. De delay is ca.
30 tot 60 s. De maximale reflex druk is bepaald op ongeveer 35 mmHg.
Er zijn twee verschillende reflex-mechanismen. De bovenstaande is het zogenaamde renine
angiotensine systeem. Het andere systeem reageert veel sneller en heet het epinephrine
norepinephrine systeem.

2.4 Bespreking model
Het afgeleide model is van een lage orde (1 e orde). Maar de parameters van het model kunnen
over een nogal groot bereik varieren. Bovendien zijn er niet lineaire elementen in het model.
Dit is prima voor simulaties, maar voor het afleiden van een regelaar zullen deze niet-lineaire
elementen gelineariseerd moeten worden.
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(2.2)

Bij de afleiding van het model is de afhankelijkheid van de bloeddruk van de cardiac output
en hartslag niet betrokken. Deze afhankelijkheid is er weI degelijk. Mede hierdoor varieren de
parameters van formule 2.1 zoveel. Een multiple input multiple output systeem dat deze
afhankelijkheid weI meeneemt zou waarschijnIijk een kleinere variatie van parameters te zien
geven. In de Iiteratuur ben ik echter nog niet zo'n model tegengekomen.
Het voorgaande model bevat niet-lineaire elementen. Bij het ontwerpen van de ~-regelaar

wordt daar echter nag geen rekening mee gehouden. Als er een goede regelaar kan worden
afgeleid, dan kunnen alsnog mechanismen worden ingebouwd om de reflexen te kunnen
opvangen.
Bovendien wordt het model voor de regelaar synthese nog verder vereenvoudigd door de
recirculatiefactor a gelijk te stellen aan nul. Dit bIijkt een toegestane vereenvoudiging aan
gezien in de praktijk blijkt dat de recirculatiefactor, in verhouding tot de willekeurige fluctua
ties, nauwelijks merkbaar is.
Het model van waaruit de regelaar ontworpen wordt ziet er als voIgt uit:

D.Pis) _ K.e -T,s

I(s) I +-rs

Een laatste opmerking is dat het model niet geldig is voor hoge infusiesnelheden. De niet
lineariteiten komen dan naar boven. Ook om veiligheidsredenen is het belangrijk om niet
teveel SNP toe te dienen.
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Hoofdstuk 3
Algemene oQzet Hoo- en fl-synthese - . -
~fi52r:>3T?%i;'¥$7~:TJ~X:=':HJi~dlliJ;::_;kXsillt~':,Jfilit1r::~(7,(GBks,j.'~:L0i0~!S?~::?7r]0Bf2T~~fY2J\Jh},::';;23fffff];h~\.LZS1s:71;~~;~1~~1;r.t~lttN0I~0:'J!2¥K%HJ[QTIZ~1

De theorie die in dit hoofdstuk wordt behandeld heeft niet tot doel om een leek in te leiden in
deze theorie. Het geeft aIleen de lijnen aan van de theorie die gebruikt is en de structuur
waarin de regelaar zal worden ontworpen. Voor een uitvoerigere behandeling van deze theorie
zie dictaat 'Robust Control' van A.A.H Damen en S. Weiland ([2]).

In hoofdstuk 2 is een model afgeleid. Hieruit blijkt dat de parameters van dat model aanzien
lijke variaties kunnen vertonen. De opzet van de Hoo-theorie is voor het ontwerpen van een
regelaar voor dit model zeer geschikt. Met behulp van deze theorie is het mogelijk om een
regelaar af te leiden die robuust is voor modelvariaties. Dat wil zeggen dat de regelaar toch
goed blijft functioneren in de aanwezigheid van modelvariaties. Deze variaties liggen echter
weI binnen bepaalde grenzen.
Paragrafen 1 tim 5 behandelen de a.,-synthese en paragrafen daarna de opzet van de ~-synthe

se.

3.1 Normen
Bij de synthese van een H~-regelaar wordt getracht een regelaar te vinden die een bepaalde
gesloten loop overdracht realiseert. Deze overdracht moet bij een begrensd ingangssignaal een
uitgangssignaal veroorzaken dat ook begrensd is. Deze begrenzingen worden aangegeven met
normen. Normen die de begrenzingen van signalen aangeven worden signaalnormen ge
noemd.
Daarnaast zijn er nog systeemnormen. Een systeemnorm heeft de interpretatie van de maxima
Ie 'versterking' van de overdracht H van U naar Y, waarbij U de klasse van ingangssignalen is
en Y de klasse van uitgangssignalen. Dus wanneer de klasse U ingangssignalen definieert die
begrensd zijn en de systeemnorm van H is ook begrensd, dan is de klasse van uitgangssigna
len die dat systeem produceert ook begrensd.

3.1.1 Signaalnormen
In formule 3.1 staat de definitie van de twee norm van een signaal. Dit is de belangrijkste
norm bij de Hoo-theorie.

Ils I1
2

=[ r Is(t) I2dt] 1/2
JtET

(3.1)

Hierbij is seen signaal. Een signaal is gedefinieerd als een functie van T naar IRq waar TdR en
IRq de zogenaamde signaalruimte is. Ais q=1 dan heeft de norm de volgende interpretatie:
De twee norm IIslb is dan gelijk aan de energie van het signaal s.
De twee norm van een signaal zijn niet noodzakelijkerwijs eindig.
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De klasse van signalen met een eindige norm vormen de zogenaamde genormeerde signaal
ruimten:

Deze signaal ruimten zijn lineair, dus de som van twee signalen uit een ruimte behoort ook
weer tot die ruimte en het produkt met een reele constante behoort ook weer tot die ruimte.

3.1.2 Systeernnormen
Er zijn meerdere systeemnormen, maar de voor ons belangrijke systeemnorm is de X-norm.
H is gedefinieerd als een lineaire atbeelding van de input van een systeem naar de output. In
een continue tijd convolutie systeem wordt een ingangssignaal u getransformeerd naar een
uitgangssignaal y =H(u) volgens de convolutie:

y(t) =(Hu)(t) =h *u =f ~ooh(t-i:)uc-r)di: (3.2)

Hierbij is h de impuls responsie van het systeem. Als eerste zuBen SISO (Single Input Single
Output) systemen worden beschouwd, omdat deze een eenvoudigere afleiding en interpretatie
hebben.
Als de impuls responsie voldoet aan de eis dat

~ Ih(t) Idt< 00

dan is H een stabiel systeem (een begrensde input heeft ook een begrensde output tot gevolg).
Nu is de ~2 gei'nduceerde norm van H gedefinieerd als:

H . = sup IIH(u)11 2

II 11(2,2)' UE~2 II u ll
2

(3.3)

H is dus gedefinieerd als een afbeelding van begrensde energie signalen naar begrensde
energie signalen ($£2-~2)' Het blijkt dat deze ~2 ge'induceerde norm gevonden kan worden uit
de Fouriertransformatie A van de impulsresponsie:

h(jw)

II HII (2,2) =max Ih(jW) I
WElR
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De oneindig norm van een systeem wordt gedefinieerd als de ~2 gelnduceerde norm van een
systeem, dus:

IIHII :=IIHII = sup IIH(u)1I 2 max Ih(jw) I
00 (2,2) UE~2 II U 1/

2
WElR

(3.5)

Voor SISO systemen heeft de Hoc-norm dus als interpretatie de top van het Bode diagram van
de frequentie responsie hUw) van een systeem.
Voor MIMO systemen is de norm lichtelijk verschillend. Een systeem H is nu een atbeelding
van een m dimensionale input-ruimte naar een p dimensionale output-ruimte:

De ~2 gelnduceerde norm is nu:

IIHII : = sup IIH(u)ll z
(2,2) UE~~n II u l1

2

(3.6)

Wanneer nu een systeem is beschreven met de Fourier getransformeerde functie H(s), dan is
de H",,-norm van H(s) is in het multivariabele geval gedefinieerd als:

IIH(s)t,: =sup a(H(jw))
WEJR

Waarbij a staat voor de maximale singuliere waarde van HUw).

(3.7)

3.2 Regeldoelen
Bij het afleiden van een regelaar kan men verschillende doelen voor ogen hebben. Vaak is het
doel: het zo goed mogelijk volgen van een referentiesignaal (servo systemen). Hiernaast zijn
er nog doelen zoals ruisonderdrukking zander dat de sensorruis te groot wordt in de uitgang.
am dit te kunnen realiseren heeft het regelsysteem vaak nog een aantal beperkingen. De
actuator mag bijvoorbeeld niet overstuurd worden en het systeem moet stabiel blijven, ook in
de aanwezigheid van modelfouten. Modelfouten zijn fouten die men maakt bij het afleiden
van cen model van cen proces, deze kunnen frequentic- of tijdsafhankelijk zijn.
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In figuur 3.1 ziet men een standaard regelsysteem.

J.P. van de Yen

+ e

referentle r

Figuur 3.1:

+

standaard regelsysteem

+ Z y

+
+ meetruls 11

Met het oog op de regeldoelen en het standaard regelsysteem uit fig.3.1 kan men de volgende
formules afleiden:
• De invloed van de ruis d op de uitgang y is als voIgt:

y=(1 +PC)-I.d+PC(l+pC)-I(r-TJ)

(I+PC)-t is gedefinieerd aIs de sensitivity S, dus:

S=(l+PC)-1

(3.8)

(3.9)

Als we dus het effect van de ruis d in de uitgang willen onderdrukken dan moeten we dus de
sensitivity S zo klein mogelijk maken in de frequentieband waar d actief is.
• Om het referentiesignaal zo goed mogelijk te kunnen volgen speelt dezelfde sensitivity S

een ral:

'=r-y=(1 +pC)-I.(r-d) +PC(l+pC)-I.TJ =S.(r-d) +PC(l+pC)-1.1 (3.10)

Ook hier moet de sensitivity zo klein mogelijk zijn in de frequentieband waarin het referentie
signaal gevolgd moet worden.
• Het minimaliseren van de gevolgen van de sensorruis TJ in de uitgang is mogelijk door

PC(I+PC)-I te minimaliseren, zie formule 3.11. De complementaire sensitivity T is gedefi
nieerd als:

T=PC(l+pC)-1
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Een eenvoudige berekening laat zien dat,

S+T=/

J.P. van de Ven

(3.12)

Uit formule 3.11 blijkt dat om de tracking te optimaliseren zowel S als T klein moeten zijn,
een optimale waarde van S en T is dus een compromis tussen deze twee.
• Voer het vermijden van de verzadiging van de actuator (x) geldt de volgende formule:

x=C(l+PCr'(r-11-d)

De control sensitivity is gedefinieerd als:

R=c.(l+PCr l

(3.13)

(3.14)

Hier moet dus de control sensitivity klein gehouden worden in de frequentiebanden van r, 11
en d. Dit komt op hetzelfde neer als het minimaliseren van T.
• Om het regelsysteem zo robuust mogelijk te maken in de aanwezigheid van modelfouten

geldt de volgende redenering:
De modelfouten kunnen gezien worden als additieve modelfouten, zie figUUf 3.2.

i--L
I~~~I--i

i

Q---J~_i j~~!),
:- l~_1 L_-=- J I
L . ~

Figuur 3.2: additieve modelfouten

Het regelsysteem is robuust stabiel als het ondanks de modelfouten toch stabiel blijft. Om te
zien of een systeem robuust stabiel is wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde 'small gain
theorem'. Deze theorie zegt dat als de rondgaande versterking maar kleiner is dan 1, dat dan
het systeem stabiel is. Deze eis is weI conservatief, omdat rondgaande versterkingen groter
mogen zijn dan 1 als het punt -1 in het complexe vlak maar niet omcirkeld wordt, (Nyquist
criterium).
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In figuur 3.3 staat het schema van figuur 3.2 vereenvoudigd weergegeven.

Figuur 3.3: vereenvoudigs schema van
figuur 3.2

J.P. van de Ven

In figUUf 3.3 stelt M de overdracht voor van de rest van het systeem vanaf de uitgang naar de
ingang van het Ll-blok. Het Ll-blok is gelijk aan LlP van figuur 3.2. In dit geval is M gelijk aan:

M=C(l+PCr' (3.15)

Het small gain theorem zegt nu het volgende:
Stel dat de systemen Men L1 stabiel zijn, dan is het systeem gedefinieerd door figuur 3.3
asymptotisch stabiel als

a[M(jw)].a[Ll(jw)] < 1 (3.16)

voor aUe (llER.
Dus een controller C stabiliseert P6=P+LlP voor aIle II LlPII",,<lIy als en aIleen als
• C het nominale proces P stabiliseert
• IIC(I+PCY'lloo~y
Ais we dus de stabiliteitsmarge willen maximaliseren moeten we dus de oneindig norm van de
control sensitivity R minimaliseren.

Voor het berekenen van een controller C bestaat een standaard routine, er is zelfs een toolbox
in Matlab gemaakt door H.M. Falkus en A.A.H. Damen [3], die de regelaar voor je berekent.
Het belangrijkste wat je als ontwerper nog moet doen is zogenaamde weegfilters ontwerpen.
Met deze filters kun je binnen bepaalde grenzen bepalen hoe de verschillende sensitivities
emit komen te zien bij het uiteindelijke closed loop systeem met de ontworpen regelaar C. In
paragraaf 3.3 wordt besproken hoe deze filters ontworpen moeten worden.
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3.3 Weegfilters
3.3.1 Inleiding
In het algemeen zijn er in een standaard regelsysteem als dat van figUUf 3.1 drie belangrijke
overdrachten:
• De sensitivity S=(I+PC)'1 , die de overdrachten van het referentiesignaal r naar de tracking

fout e:=r-y en van de verstoring d naar de uitgang y weergeeft.
• De complementaire sensitivity T=PC(I+PCr l

, welke de overdrachten van het referentiesig
naal r naar de uitgang y en de sensor ruis " naar de uitgang y geeft.

• De control sensitivity R=C(I+pq'l, die de overdracht van het referentiesignaal r naar de
control input u geeft.

Een Hoo synthese probleem zou bijvoorbeeld kunnen zijn om de sensitivity S te minimaliseren.
De routine om zo'n controller te vinden zoekt tussen alle stabiliserende controllers een
controller CoPt die de oneindig norm van S(jw) minimaliseert, dus

(3.17)

Het is echter niet duidelijk of er een controller is die dat minimum kan bereiken, daarom
wordt in plaats van minimum het infimum gebruikt:

y : == in! I/S(jw) II,,,,
opt C bsta

~ in! 1/(I+pC)-III",
Cstab

~y

Ais we nu dus een controller vinden met IIS(jw)I/oo~Y dan geldt voor de tracking fout e:

Vw: Ile(jw)11 2 so(S(jw» .llr(jw)11 2

:0; y ·11 r(jw) 11 2

(3.18)

(3.19)

Bij deze regelaar is er echter geen a-priori informatie betrokken over de frequentie-karakteris
tiek van het referentiesignaal r en de performance specificaties van de tracking fout e. Ben
manier om dat weI te doen is via ingang- en uitgang weegfilters.
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3.3.2 Ingangs weegfilters
Wallneer men informatie wil meegeven over het referentiesignaal r dan kan men dit doen door
een filter op de ingang te zetten zoals in figuur 3.4.

d

Figuur 3.4: toepassing van een ingangsweegfilter

Hierbij kan V een laagdoorlaatfilter zijn als r aIleen lage frequenties bevat. Stel bijvoorbeeld
dat IIr(jw)I~ :,; 1, en IV(jw)1=1 voor W:,; wr en IV(jw)1=0 daarbuiten.
Nu wordt er dus gezocht naar een controller C die ervoor zorgt dat,

115(jw).V(jw) II",,:,; y

waar y~O. Oat betekent in het geval van onze laagdoorlaatfilter, dat:

115(jw).V(jw)/L" ==max 0(5(jw). V(jw))
w

== max 0(5(jw))
Iwl:,;w,

:,;y

(3.20)

(3.21)

(3.22)

De sensitivity wordt dus geminimaliseerd in het frequentiebereik van w:,;wr• Dit is ook te zien
als we de relatie bekijken tussen de sensitivity en het weegfilter:

0[5(jw)] ==0[5(jw). V(jw). V -1(jW)]
:,;0[5(jw).V(jw)].o[V -1(jW)]
:,;y.o[V-I(jw)]

Bij frequenties w~wr is de inverse van V(jw) oneindig. Dit betekent dat in dat frequentiebereik
de sensitivity niet minimaal hoeft te zijn. In dit geval is dat ook niet erg omdat die frequenties
toch niet voorkomen in het referentiesignaal.
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3.3.3 Uitgangsweegfilters
Ook op de uitgangen kunnen weegfilters gezet worden. Ais voorbeeld nemen we weer de
sensitivity S(jw) die de overdracht geeft van het referentiesignaal r naar de trackingfout e, we
nemen aan dat de meetruis 11=0, zodat em =e.
Ais zonder weegfilter een H"" controller zou worden ontworpen, dan zou dit resuiteren in een
bovengrens voor de trackingfout e over het hele frequentiebereik. Maar het kan zijn dat we
aIleen geYnteresseerd zijn in e over een bepaaid frequentiebereik. Daarom wordt een uitgangs
weegfilter gebruikt, zoals in figuur 3.5 te zien is.

e'
I

J\

rll
i'; i d

r el I-~ x--G-l z !----y-i_> C ~ p --=-0--1 >- y

I 1__1 --, c:-~

Figuur 3.5: Uitgangsweegfilter op de trackingfout e

W(jw) wordt 1 gekozen voor een bepaaid frequentiebereik en 0 daarbuiten.
Wanneer nu H"" ontwerp wordt toegepast dan zal de bovengrens op de gewogen sensitivity S
zijn:

II W(jw ).S(jw)II",,~ y

Dit betekent dat:

II W(jw) .s(jw) II"" =max a(W(jw) .S(jw»
w

= max a(S(jw»
w~w~w

~y

(3.23)

(3.24)

(3.25)

waarbij ween ondergrens is voor het constante weegfilter W en ween bovengrens. Net zoals
in formule 3.23 is afgeleid geldt hier ook:

a(S(jw» ~ y.a[W-1(jw)]
voor w<w<w
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3.3.4 Ingangs- en uitgangsweegfilters
Er zijn twee vrijheidsfactoren Qrp de closed loop sensitivity te vormen; met een ingangsweeg
filter en een uitgangsweegfilter. Op dezelfde manier kan dat ook met de andere over-drachten,
zoals de complementary sensitivity en de control sensitivity.
Ais tegelijkertijd een ingangs- en uitgangsweegfilter worden toegepast krijgt men een control
ler die probeert te bereiken dat:

II W(jw).S(jw). V(jU») 11
00

s y

Hierdoor wordt de closed loop sensitivity S als voIgt gevormd:

o(S(jU»)) s y.o[V-1Uw)].O[W-I(jw)]

Op deze manier kan men aIle overdrachten vormen. In figuur 3.6 staat afgebeeld welke
weegfilters men dan nodig heeft.

(3.26)

(3.27)

u' d'

r'

11'

e'

Figuur 3.6: Aile weegfilters tegelijk toegepast

Met behulp van deze weegfilters kan men in grote lijnen bepalen hoe de closed loop over
dracht van het uiteindelijke systeem emit komt te zien.
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3.4 Aigemene probleemstelling
Om de Hoo-regelaar op een standaard manier te berekenen die rechttoe rechtaan is, wordt het
pi-aces met de weegfilters op een standaard manier gerepresenteerd. Dit wordt gedaan met de
zogenaamde augmented plant.

W I Z te controlleren uilgangen

--~ f-----1
exogene ingangen I G(s) i

11 l--l
U I

·1 y gemeten uilgangen
regelingang

U K(S)W
I I

Figuur 3.7: Augmented plant

Hierbij is G(s) het proces met aile weegfilters, en K(s) is de controller. In de exogene ingang
en kunnen onder andere het referentiesignaal, verstoringen en meetruis zitten. De overdracht
G heeft de volgende structuur:

n=(11 G
12)

y G21 G22 (3.28)

De gesloten loop overdracht van w naar z is nu:

z=[GIl +GI2.K.(l-G22.K)-I.G21].W : = M(K).w

Deze overdracht waarin Keen variabele is wordt aangeduid met linear fractional transformati
on, afgekort met LFf. Ais nu een stabiliserende controller wordt gevonden die de oneindig
norm van M(K) minimaliseert, dan worden de regeldoelen zo goed mogelijk bereikt.
In het volgende voorbeeld worden de sensitivity en de control sensitivity geminimaliseerd:
Hierbij wordt een ingangsweegfilters gezet op de verstoring d, een uitgangsweegfilter op de
uitgang y en een uitgangsweegfilter op de controller outgang u.
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Hierdoor wordt de volgende augmented plant verkregen:

r- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ..
I

d~'>r V !-+Ylf------------'---I~,.W-----'y1:----'---:,--7) y/1+
~IP-'I' -rk-J Wu~-) u'

~II'~:u ----, - ,e
I '-, -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- _.

I-----:
'------------11 -cr--

Figuur 3.8: augmented plant van voorbeeld

De referentie-input r wordt hierbij op nul gehouden.
De overdracht hiervan is als voIgt:

J.P. van de Ven

(3.29)

Wanneer men de LFf berekend ziet men dat dit augmented systeem het volgende probeert te
minimaliseren:

(
Wy.s.vj

IIMlloo=11 Wu.R.V t (3.30)

De onderste term in formule 3.31 is een beperking. De actuator mag namelijk niet overstuurd
worden. Zoals we al gezien hebben is de control sensititivity Rook een maat voor robuuste
stabiliteit. Als we dus een regelaar hebben ontworpen die het volgende bewerkstelligt:

II Wu.R. Vlloo~ IIMI/""< Y

dan kan robuuste stabiliteit gegarandeerd worden voor:

I/V-l.~p.WU -It=ll~ot< 1. 
Y

'v'w: I~PI< IV.Wul
Y
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Dus met behulp van de weegfilters Wu en V kunnen we waken voor verzadiging van de
actuator en tegelijk robuuste stabiliteit gc:u-anderen. Met weegfilter Wy kunnen we zeggen in
welke frequentieband de verstoring d onderdrukt moet worden.
In dit voorbeeld hebben we dus een zogenaamde 'mixed sensitivity problem'. Meerdere eisen
zijn hierbij meegegeven in M door middel van weegfilters.

3.5 Oplossing van de algemene H"" probleemstelling

In deze paragraaf wordt behandeld hoe de Hoo- regelaar berekend kan worden. De methode die
behandeld wordt is de zogenaamde DGKF-methode. DGKF staat voor Doyle, Glover, Khar
gonekar en Francis, die deze methode bedacht hebben ([6]).
De methode is een trial and error methode. Eerst wordt er een bepaalde waarde y gekozen.
Vervolgens wordt gekeken of er een stabiliserende regelaar bestaat die bewerkstelligt dat:

IIMll oo< Y (3.33)

Als dat zo is dan wordt y verlaagd, zo niet dan wordt y verhoogd. Op deze manier wordt
regelaar gezocht die de oneindig norm van M minimaliseert, en deze norm is gelijk aan y.
Voor het oplossen van dit probleem wordt uitgegaan van een state space beschrijving van de
augmented plant G:

Hierbij is:

x=A.x+B1·w+B2·u
z=C1.x+D11 ·W+D 12.u

y=-C2·x+D21 ·w+D22·u

GI1(S)=Cl(ls-ArIBI +D 11 ;

G21(s)=C2(ls-ArlBI +D21 ;

G I2(S) =-Cps-Ar IB
2+D12

G2i s)=C/Is-A)-IB2+D22

(3.34)

(3.35)

(3.36)

De synthese van een H",,-regelaar is gebaseerd op de volgende twee Riccati vergelijkingen:

A TX +XA -X[B2B2
T-y-2B,B1

T]X+C1TC1=0

AY+YA T- Y[C2TC2-y-2CITC1]Y+B1B1T=0

Belangrijke oplossingen van deze vergelijkingen zijn stabiliserende oplossingen. Stabiliseren
de oplossingen zijn oplossingen waarvoor geldt dat de eigenwaarden voldoen aan:

o(A -B2B2
TX+y-2B\B1

T
X) c c

O(A-YC2C2T+y-2YC1TC1) c C-

blz.27



Robuuste bloeddrukregelaar J.P. van de Ven

(3.38)

Het blijkt dat als er inderdaad stabiliserende oplossingen bestaan van 3.36, dat deze oplossing
en X en Y dan oQk I)niek zijn.

Het volgende theorema maakt gebruik van de Riccati vergelijkingen om een regelaar te
berekenen:
Theorema 3.1: Onder nog te noemen aannames A tim E, bestaat er een intern stabiliserende
regelaar K welke bewerkstelligt dat:

IIM(s) II""< Y

als en aUeen als
• vergelijking 3.36 stabiliserende oplossingen heeft waarvoor geldt dat X=XT:?O en y=yT:?O.

• a(XY) < y2

Bovendien is de regelaar die dit bewerkstelligt gegeven door:

• 2 T
~=(A+y- B IB1 X) ~+B2U+ZL(C2~-Y)

u=F~

waarin

F:=-B2
TX
T

L:=YC2

Z: =(l_y-2yx)-t

De aannames A tIm E zijn de volgende:

A. D1t=0 en D22 =0
B. het triple (A,B2,C2) is stabiliseerbaar en detecteerbaar

C. het triple (A,B1,C t) is stabiliseerbaar en detecteerbaar
TD. D I2(Ct D 12) =(0 l)

T T
E. D2t (B I D21 ) =(0 l)

De termen stabiliseerbaar en detecteerbaar willen in dit geval zeggen dat aIle modes van het
proces te bereiken zijn door de regelaar en dat de responsies daarop ook te meten zijn. Als dat
niet het geval zou zijn, dan lOuden er ook geen regelaars bestaan die het proces intern stabiel
kan maken.
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Wanneer de aannames A tim E gelden dan kan een H,,-regelaar als voIgt worden berekend:
Gegeven de augmented plant G en een E>O.
1. Zoek een Y" Yh zodat M:w-z vo1doet aan

Y/ < IIM(s)lloo < Yh

2. Laat vervolgens Y:=(Yl+Yh)/2 en contro1eer of er oplossingen X en Y van de Riccati verge
lijkingen 3.36 bestaan die voldoen aan de eisen van theorema 3.1.
3. Ais dat zo is, dan stel Yh=Y' anders stel YI=Y'
4. Neem nu O=Yh-Y'
5. Als O>E ga dan naar 2.
6. Neem Y=Yh en de state space vergelijkingen van de regelaar K(s) is dan:

• 2 T
~=(A+y- BIB, X+B2F+ZLC2) ~-ZLy

u=F~

3.6 Opzet J.1-synthese
Wanneer men als in voorgaande paragrafen stelt dat de oneindig norm van de LFT matrix M
kleiner moet zijn dan een bepaalde waarde om een goede regelaar te krijgen, dan is men vaak
te conservatief bezig. Wanneer M er bijvoorbeeld als voigt uitziet:

dan geldt dat wanneer IIMII~<y dat ook 11M111l<y, 11M 12IL<y, 11M211L<yen II M22Il<y. Het hoeft
echter niet zo te zijn dat aan al deze eisen fioet worden voldaan.
Wanneer men de variatie in de parameters als een zogenaamde delta blok als apart blok
beschouwd, dan ziet dat er als voigt uit:

z

---------"

I )

ML
I

I

---<_[6}_i

W -------)--1

onzekerheden
figuur 3.9: delta blok
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Het proces is daarbij zodanig genormeerd dat 1~1l<1.

Als het proces zich precies gedraagt als het model, dan zijn de Qnzekerheden OUS nul, en
spreken we over het nominale model. Als nu aIle in- en uitgangen zodanig genormeerd zijn
dat hun 2-normen kleiner of gelijk aan 1 zijn, dan wordt nominale performance gegarandeerd
als de oneindig norm van de overdracht van w naar z kleiner is dan 1. Men kan een denkbeel
dig delta blok van z naar w maken. Nominale performance wordt gegarandeerd wanneer dit
performance blok Ap een oneindig norm heeft die kleiner is dan 1. De totale delta blok heeft
dus de volgende structuur:

In figuur 3.10 is deze blokstructuur te zien:

w -,---~_

1M

[~k
onzekerheden

-<{6p~4--
figuur 3.10: met
performance blok

Wanneer nu een regelaar wordt ontworpen die ervoor zorgt dat ItMlL<l, dan wordt voorbij
gegaan aan het feit dat het delta blok At een diagonaal structuur heeft. Bovendien kan ook het
delta blok voor de onzekerheden ook al een bepaalde structuur hebben.
Stel A bestaat uit verschillende gestructureerde modelfouten Ai' Dan geldt dat:

Ai E ([ V ([fUm V ]R. V ]R.fUl/l, n =n(i) E N, m =m(i) E N (3.38)

(3.39)

Om stabiliteit te garanderen moet nu gelden dat het punt -1 niet omsloten mag worden in het
Nyquist vlak. Hiervoor moet dus gelden dat:

VA E A: det(l-MA)*O
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(3.41)

Bij het bepalen van het punt waarbij -1 wordt omsloten is de spectrale radius belangrijk. Deze
is gedefinieerd als de maximale absolute eigenwaarde van een matrix, dus

de!
p(MLl) = max IAiMLl) I

i

De gestructureerde singuliere waarde is gedefinieerd als de maximale spectrale radius van
MLl, waarbij LleLl. Deze waarde is altijd kleiner of gelijk aan de maximale singuliere waarde.
Dit omdat bij de gestructureerde singuliere waarde rekening wordt gehouden met de structuur
van Ll, vandaar de naam. In formule 3.42 is de definitie van de gestructureerde singuliere
waarde te zien.

de!
sup p(MLl) =Jl(Mh;a(M)

LlELl
(3.42)

Het maximum van de gestructureerde singuliere waarde over het hele frequentiebereik is de
definitie van de Il-norm:

de!
SUPIl(M) = IIMII <1
w IJ

(3.43)

Deze voorwaarde is dus voldoende om te garanderen dat elke gesloten loop met een delta blok
stabiel is. Ais dat voor de hele M geldt, dan wordt dus niet aIleen robuuste performance
gegarandeerd, maar ook robuuste performance.

De definities uit formules 3.42 en 3.43 zijn heel mooi, maar het berekenen van de norm is iets
heel anders. Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn. J.e. Doyle, een van de ontwikkelaars van de
Hoo- en Il-synthese, heeft echter een aantal eigenschappen bewezen van de Jl-norm. Een
eigenschap is van cruciaal belang bij de berekening van de norm, deze is:

max p(MU) ~ Jl(M) ~ in! a(DMD -I)
U D

(3.44)

Hierbij is U een matrix met dezelfde diagonaal structuur als Ll en U*U=1. En D is een reele,
positieve diagonaal matrix met de structuur:

(3.45)
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Ais U en D deze structuur hebben, dan blijkt te gelden dat:

U'~E~

J.P. van de Ven

(3.46)

(3.47)

Door nu U te veranderen kunnen we de ondergrens uit formule 3.44 naar Il(M) laten lopeno
Het blijkt zelfs zo te zijn dat het supremum geIijk is aan Il(M). Helaas loopt dit iteratie proces
niet altijd naar dit supremum. Het verlagen van de bovengrens blijkt een betere uitgangsposi
tie te zijn voor het berekenen van de norm, omdat deze optimalisering m.b.t. D een convexe
functie is.
Door D te veranderen kan de bovengrens heel dicht naar Il(M) worden verlaagd (zie form.
3.48).

1l(M) ~ in! a(DMD -1)
DED

(3.48)

(3.49)

Als de dimensie van ~ kleiner of gelijk is aan 3, dan blijkt dit infimum gelijk te zijn aan Il(M).
Het iteratieproces voor het vindcn van dit infimum bIijkt weI goed geconditioneerd te zijn, en
vrij snel een uitkomst te geven.
De Il-norm kan nu bepaald worden door het vinden van de maximale waarde van de minimale
bovengrens over het hele frequentiebereik (3.49).

de!
IIMII = sup 1l(M)

11 w

Een regelaar die deze norm realiseert is te vinden door het minimaliseren van:

in! IIDM(K)D -III",
Kstabiliserend

Wanneer men echter deze K heeft, dan veranderd M(K) en moet de nieuwe minimalisatie
worden uitgevoerd voor D. Een regelaar vinden die de Il-norm minimaliseert houdt dus in het
herhaaldelijk berekenen van een K voor de laatste D en een D voor de Iaatste K. Dit iteratie
proces stopt wanneer de oneindig norm van DM(K)D-1 niet veel veranderd is bij de laatste
stappen.
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3.7 fJ-synthese toolbox van Matlab
Met behulp van de 'Il-analysis and synthesis toolbox' van Matlab is Il-synthese aanzienlijk
vergemakkelijkt. De toolbox maakt het mogelijk om het heIe proces met weegfilters in
blokvorm in te voeren. Na het invoeren van de interconnectie tussen de verschillende blokken,
en de ingangen en uitgangen, wordt met het commando 'sysic' de totale overdracht berekend.
Deze overdracht wordt hiernavolgend 'bpmic' genoemd.
Een stukje programmacode om met de toolbox een D,K-iteratie uit te voeren ziet er als voIgt
uit:

% berekening van K:
[k,clp]=hinfsyn(bpmic, I, 1,0.8,100,0.05);
% berekening frequentie responsie M:
omega=logspace(-4,2,50);
clp~=frsp(clp,omega);

% berekening van D:
[bnds,dvec,sens,pvec]=mu(clp~,blk);
[dsysL,dsysR]=musynfit(dsysL,dvec,sens,blk, I, l);
% nieuwe overdracht met D matrices voor volgende K berekening
muic=mmult(dsysL,bpmic,minv(dsysR);

Dit stukje wordt net zolang uitgevoerd totdat tussen de verschillende iteraties de oneindig
norm niet meer significant veranderd.
De routine hinfsyn heeft zes inputs. muic is de interconnectiestructuur die uit 'sysic' is geko
men. De volgende twee parameters geven het aantal regelingangen en meetuitgangen aan.
Vervolgens worden voor y een ondergrens en bovengrens gegeven. De laatste parameter is
het stop criterium. Ais y tussen twee stappen minder is veranderd dan dit getal, dan stopt de
routine.
De twee outputs zijn achtereenvolgens de regelaar en de gesloten loop overdracht (M).
Vervolgens wordt de frequentie responsie berekend, die dan gebruikt wordt voor de Il-synthe
se.
Met de routine mu(clp_g,blk) wordt de factor d berekend die de bovengrens voor de Il-norm
minimaliseert. Er worden nog een aantal dingen berekend, zoals de onder- en bovengrens voor
de gestructureerde singuliere waarde, maar belangrijk zijn de d waardes. De ingangsparameter
blk moet de blokstructuur van de perturbaties weergeven (delta blok).
Met de volgende routine worden de twee D-matrices berekend. De uitvoer van 'mu' zijn
namelijk reele coefficienten. Met musynfit worden deze D-schalingsfactoren benaderd met
reele, rationele, niet minimum fase stabiel overdrachten.
Als laatste wordt de nieuwe interconnectie berekend. De nieuwe interconnectie is de originele
interconnectie 'bpmic' vermenigvuldigd met de D-matrices. Met deze nieuwe interconnectie
kan weer een volgende D,K-iteratie worden uitgevoerd, als dat nodig is.
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Hoofdstuk 4
Ontwerp bloeddrukregelaar m.b.v. Hoo-theorie . . ..
i;,:;,":}~_:;,::1;K~1E{'.f.fJr=~:~~2~::TIb:7;j:?:ZI~~::irt;::~;~~:I~~;;?ClJ1!§:@k~l£[m:::.:'n!0fGlr,Y.iiff¥,\=~;::~~'~;:~h;,;5·::§IT=J=;:;)T::~~El~[r>~2:Zf{[·:~·?J1QS~:_i~;7lti

4.1 Inleiding
Ais eerste is geprobeerd om met de Hoo-theorie een robuuste bloeddrukregelaar te ontwerpen.
Hierbij is uitgegaan van het proces zonder vertragingen. De Hoo-theorie laat in zijn synthese
standaard geen vertragingen toe. Dit is weI op te lossen door benaderingen van vertragingen.
Deze benaderingen zijn echter niet toegepast omdat dat het probleem in eerste instantie
complexer maakt dan nodig is. Het zal namelijk blijken dat met de Hoo-theorie geen regelaar te
vinden is die robuust is en die voldoet aan de gestelde eisen
Hoe de vertragingen worden benaderd zal in het volgende hoofdstuk over Il-synthese ter sprake
komen.

4.2 Eisen
Een goede bloeddrukregelaar moet aan de volgende eisen voldoen:
• Hij moet robuust zijn voor de variaties van de parameters van het proces.
• Hij moet een 20% settling time hebben van minder dan 10 minuten.
• De maximale overshoot is kleiner dan 10 mmHg.
• De steady state fout moet minder zijn dan 5 mmHg.
• De maximale infusiesnelheid moet beperkt zijn. Deze is een functie van het

lichaamsgewicht van de patient. Een veilige waarde is 2.0 Ilg/min per kilogram
lichaamsgewicht.

In de volgende paragrafen zal getracht worden een regelaar te ontwerpen die aan deze eisen
voldoet.

4.3 Ontwerp en analyse van H",,-regelaar voor proces zonder vertragingen
4.3.1 Bepaling van de weegfilters
Van belang zijn in het geval van een bloeddrukregelaar drie ingangsweegfilters en twee
uitgangsweegfilters. De ingangsweegfilters karakteriseren de drie ingangen d, r en 11, waarbij d
staat voor de f1uctuaties op de bloeddruk, r voor de gewenste bloeddrukwaarde en 11 voor de
meetruis. De uitgangsweegfilters bestaan uit een weegfilter voor de actuator (u) en voor de fout
(e). Met het weegfilter voor de actuator wordt tegelijk gezorgd dat de actuatoruitgang niet te hoog
wordt en wordt robuustheid voor perturbaties gewaarborgd.
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In figuur 4.1 staat de zogenaamde augmented plant afgebeeld, dat is het geregelde proces met de
weegfilters.

e'

}-------f---, em

~u'Ju LJ : .

_ -_ - - - - _-_ - --_ - .

d' HVd~_-------"d,,-----__-------,

r'

L-------------1 C f4-----------'

figuur 4.1: Geregelde proces met weegfilters

4.3.1.1 Ingangsweegfilters
In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe de fluctuaties in de bloeddruk gemodelleerd zijn. Deze
modellering wordt gebruikt als weegfilter voor de verstoring op de uitgang, dus:

V= 5 (4.1)
d (30s+1)2

(4.2)

De meetruis wordt verondersteld klein te zijn en over het hele frequentiebereik maximaal 1
mmHg. Het weegfilter voor de meetruis is dus eigenlijk geen filter maar een constante van 1.
Tenslotte het weegfilter voor de referentie r. Het amplitudeverschil van de referentie is maximaal
70 mmHg. De referentie moet vrij goed gevolgd worden bij lage frequenties (kleine eindfout) en
minder goed bij hoge frequenties.
Het weegfilter voor de referentie wordt dus:

V = 70
r 30s+1

(4 .3)

4.3.1.2 Uitgangsweegfilters
Met behulp van het weegfilter op de actuatoruitgang (Wu) kunnen de additieve perturbaties in
de synthese betrokken worden. Als namelijk de perturbaties additief gemodelleerd worden door
~(s), dan moet de control sensitivity R(s) voldoen aan:

R(jw) ~ ~
to.(]w)
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Verder geldt dat:

J.P. van de Ven

(4.4)

waarbij y de oneindig norm van het gesloten loop systeem is met de uiteindelijke regelaar. Bij
een genormeerd systeem zal een goede regelaar een y hebben van 1. Hieruit voIgt dat voor Wu
moet gelden dat:

Deze ~Uw) kan ais voIgt worden afgeleid:
Het proces zander vertragingen heeft de volgende overdracht:

op_ K

I 1s+1

(4.5)

(4.6)

(4.7)

waarbij -0.25<K<-9.00. en 30s<1:<60s. Uit veiligheidsoverwegingen koos Blom ([ 1]) ruimere
waarden, maar wij zullen deze gebruiken.
Ais nominaal proces wordt nu het proces gekozen waarbij de parameters een gemiddelde waarde
hebben. dus K=-4.75 en 1'=45s. Het nominale proces wordt dus:

p = -4.75
nom 45s+1

De maximale additieve modelfout kan als voIgt berekend worden:

K+f:.K
P =p+f:.p=-----

t (1+f:.1)S+1
(4 .8)

=

=

Er geldt:
waarbij PI het werkelijke proces is en P het nominale. Het volgende kan worden afgeleid:

K+f:.K K
f:.P=P

t
-P=-----

(1+f:.1)S+1 1s+1
(K+f:.K) (1+1S)-K(1+1S+f:.1S)

(1+1S) (1+(1+f:.1)S)
f:.K ( 1 + 1 s) - Kf:. 1 S

(1+1S) 1+(1+f:.1) s)
f:.K+ (f:.K1 - Kf:. 1 ) S

=----------
(1+1S) (1+(1+f:.1)S)
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De amplitude van LlP is dus:

ILlPI 2 = LlK
2

+W
2
(LlKl-KLll) 2

(l+W 2 1 2 ) (1+w2 (l:+Lll)2)

J.P. van de Ven

(4 .9)

Deze vergelijking is maximaal als LlK maximaal positief is en Ll-r minimaal negatief is.
Weegfilter Wu moet dus een perturbatie modelleren van maximaal:

-9
LlP =--

max 30s+1
-4.75
45s+1

(4.10)

Een goede weegfilter Wu is een filter dat een overdracht heeft die boven de overdracht ~Pma~Nd
ligt. In bijlage III staat deze overdrachten in een grafiek afgebeeld samen met een goede
weegfilter Wu. De overdracht van dit weegfilter is:

W = 500s 2 +54. 5s+0. 9

u 50s 2+15s+1
(4.11 )

In de bijlage is te zien dat Wu bij hoge frequenties onder de overdracht komt te liggen. Dit komt
omdat Wu een rationele overdracht moet hebben, waarbij de macht van de noemer groter of
gelijk moet zijn aan de macht van de teller. Omdat in de eisen en specificaties van het systeem
toch geen hoge frequenties voorkomen, is het niet erg dat Wu kleiner is dan LlPma~Nd.
De enige vrijheidsgraad die nu er nog voor de ontwerper is, is het weegfilter voor de fout (We).
De steady state fout moet kleiner zijn dan 5 mmHg. Hieruit voIgt dat het filter een versterking
moet hebben van 0.2 bij w=O rad/s. De 20% settling time is 600s oftewel 10 min. De
bandbreedte zal dus ongeveer 11100 rad/s moeten zijn. Het weegfilter We zal er dus ais voIgt
uitzien:

W = 0.2
e 100s+1 (4.12)

4.3.2 Berekening en analyse regelaar
Met voorgaande weegfilters is met behulp van de Matlab toolbox MHC ([3]) een regelaar
berekend. De door dit pakket berekende regelaar heeft een oneindig norm van 9.7. Dit betekent
dat niet aan alle specificaties en eisen is voldaan. Het blijkt dat vooral de gesioten loop
overdracht van de referentie naar de fout, dus de sensitivity S, de beperkende factor is. Vit de
stapresponsie van het norninale proces met deze regelaar valt op te maken dat de eindfout groter
is dan 5 mmHg, nameIijk ca. 7 mmHg, en dat de 20% settling time ook groter is dan 600s,
namelijk ca. 700s. In aanwezigheid van modelfouten wordt de performance helemaal slecht.
Een verdere verslapping op de eisen van het weegfilter We is dus niet meer mogelijk. De
conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de H""-theorie geen goede regelaar kan vinden
die robuust genoeg is voor de grote variatie van parameters ais bij ons huidige proces.
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Hoofdstuk 5

J.P. van de Yen

~~~~~~~~3~~~~~~~~[~~~~;:~~~:~;ir~~~7.~ITliliWls[1\lg~g;%£i8Y?C!&£)~10'=~:+2stj]
5.1 Inleiding
Uit het voorgaande hoofdstuk is de conclusie getrokken dat een robuuste regelaar met de
standaard H"" -synthese niet mogelijk is voor de toepassing als bloeddrukregelaar. In dit hoofd
stuk zal bekeken worden of ~-synthesewei een robuuste regelaar oplevert. Hierbij zal in de
eerste paragraaf een regelaar worden afgeleid die robuust is voor het model van het proces
zonder vertragingen. Dit is gedaan om te zien of er minimaal een regelaar is die voor de grote
perturbaties van de versterkingsfactor en de tijdconstante robuust is. In de volgende paragra
fen zal daarna de vertraging met zijn variaties betrokken worden.

5.2 fJ-synthese voor proces zonder vertraging

5.2.1 Weegfilters
Voor ~-synthese moet het proces zodanig in blokken verdeeld worden dat de variaties van de
versterking K en de tijdconstante1:'m afzonderlijk kunnen worden gemodeIIeerd in weegfilters.
De factor K kan eenvoudig als apart blok uit de overdracht worden gehaald. Om ook t uit
1/(1:'s+ I) te isoleren is voor de volgende blokstructuur gekozen:

f

e' -------~_~~_J--
b d

figuur 5.1: blokstructuur voor f.l-synthese van proces zonder vertraging

De weegfilters Vr, Vd en We hebben dezelfde overdracht als in hoofdstuk 4.
De weegfilters Wtl en Wt2 moeten de onzekerheid in t weergeven. 1: varieert tussen 30 en 60
seconden. Il't'm is dus (1/30+1/60)/2=1140. Weegfilters WtI en Wt2 moeten de variatie in 1:

weergeven, dus Wtl *Wt2=1140-1I60=1/30-1140=1I120. Om het eenvoudig te houden is
gekozen voor Wtl=1I120 en Wt2=1.
De weegfilters WkI en Wk2 moeten de onzekerheid in K weergeven. K varieert tussen -0.25
en -9. De gemiddelde gevoeligheid K is dus (-0.25-9)12=-4.625. Weegfilters Wkl en Wk2
moeten de variatie in K weergeven, dus Wkl *Wk2=9-4.625=4.625-0.25=4.375.
Ook hier is weer voor de eenvoudige verdeling van Wkl=4.375 en Wk2=1 gekozen.
Het weegfilter Wu moet ervoor zorgen dat de regelaaruitgang niet te hoog wordt. Gekozen is
voor een constante van 1/180. De maximale energie van de regelaaruitgang zal daardoor niet
hoger worden dan 180.
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5.2.2 Augmented plant en Il-regelaar

J.P. van de Ven

Het proces met de weegfilters in een zogenaamde augmented plant vorm wordt weergegeven
in figuur 5.2. Hierin is ook de blokstructuur van het delta-blok te zien.

---------14

'-1------- -_ ..

I_---j·.~----- _.-J

(5.1)

figuur 5.2: proces met weegfiLters, regeLaar en delta bLok

De performance eis is het rninimaliseren van de volgfout (tracking error), waarbij de regelaar
uitgang niet te hoog mag worden (Wu). Oit moet tevens gebeuren in de aanwezigheid van
verstoringen (Vd). Voor robuuste performance moet gelden dat voorgaande performance
eisen blijven gelden in de aanwezigheid van de variaties van de parameters (perturbaties). Het
delta hlok wordt als voIgt gedefinieerd:

d:=E ~, n5,> 5, € Co dp € eM}
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Met deze blokstructuur is met behulp van de ~-toolbox van Matlab een regelaar berekend. Het
berekenen van een regelaar gebeurt iteratief, de zogenaamde D,K-iteratie. Men berekend eerst
een H.,,,-regelaar. De routine die dat berekend, berekend ook meteen de gesloten loop over
dracht van het proces met regelaar en weegfilters. Deze overdracht wordt gebruikt om een D
matrix te berekenen die de bovengrens van de Il-norm verlaagd.

Vervolgens wordt weer een Hoo-regelaar berekend waarna weer een D-matrix berekend wordt,
enz.... De iteratie kan gestopt worden wanneer de bovengrens bij de opeenvolgende iteraties
niet noemenswaardig meer veranderd. Voor het maken van de augmented plant, weegfilters en
de D,K-iteratie is een m-file geschreven in Matlab.

Met de configuratie als in figuur 5.2 is deze iteratie uitgevoerd en er is gebleken dat er niet
meer dan drie iteraties nodig waren. Bij de eerste iteraties is de orde van de D-filters 1e orde
gekozen en bij de laatste 3e orde. De Il-norm is dan 0.9933. De conclusie die hieruit getrokken
kan worden is dat de Il-regelaar een robuuste performance kan realiseren voor het proces
zonder vertraging. Wanneer de oneindig norm voor de eerste maal wordt berekend, dan is nog
geen D-filter gekozen en is er dus sprake van H",,-synthese. De oneindig norm bij deze eerste
keer was 9.3, niet veellager dan de synthese uit voorgaand hoofdstuk.
De volgende stap is het proces~ vertraging.

5.3 J.I-synthese voor proces met vertraging

5.3.1 Weegfilters
De weegfilters We, Wu, Wt1, Wt2, Vr en Vd blijven in principe hetzelfde. In het volgende
wordt een weegfilter afgeleid voor K.e,sTi.
Omdat een vertraging niet standaard in Il-synthese te verwerken is, moeten er trucs toegepast
worden. Er zijn twee verschillende manieren uitgevoerd om de vertraging toch te kunnen
verwerken. Bij een manier fioest gebruikt worden gemaakt van zogenaamde repeated scalar
bloks in de Il-synthese. Deze optie was echter nog niet beschikbaar in de huidige ~-toolbox.

Hoe deze methode werkt wordt echter weI beschreven in appendix 1. De gebruikte methode
wordt hieronder beschreven.
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Het weegfilter zal een multiplicatieve fout weergeven, zie figuur 5.3:

J.P. van de Yen

figuur 5.3: blokstructuur voor J.1-synthese van proces met vertraging

In het blok K.e-sTi zijn Ken Ti de gemiddelde waarden, dus K=-4.625 en Ti=40s. Met de
weegfilters WI en W2 moeten nu de variaties -9<K<-O.25 en 20<Ti<60 gemodelleerd wor
den.
Als in het complexe vlak gekeken wordt naar K.e-jwTi met zijn variaties dan ziet men een poly
goon als in figuur 5.4. De variaties gelden voor een bepaaide frequentie jw.

maginaire as

~ ~
- variatie K

variatie
Ti

I I

~I
reele as

figuur 5.4: vlak beschreven in complexe vlak door variaties in K en Ti

Men kan deze variatie benaderen door een cirkel met als middelpunt de gemiddelde waarden
en als straal de maximale afstand van het middelpunt tot een van de hoekpunten van de
polygoon.
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Met de volgende multiplicatieve weegfilter wordt deze cirkel gerealiseerd (ref.[4]):

Hierbij is K6 gedefinieerd als:

K -K
K'= max mm

O' K +K.
max mm

en Ti6 is gedefinieerd als:

Ti -Timax mm

2

voor w.Tio<IT.

vaar w.Tio:?IT.
(5.2)

(5.3)

(5.4)

Als w.Ti6 gelijk is aan IT. radialen dan is de modelfout veroorzaakt door Ti in absolute waarde
maximaal en zal daarna gelijk blijven. In figuur 5.5 staat voor het geval dat w.Tiogelijk is aan
IT. radialen weergegeven hoe dat er in het complexe vlak uitziet.

I varlatle In 11

reele as

lmaglnalre os

figuur 5.5: UJ. Tiois gelijk aan Jr radialen

Om deze reden is het weegfilter bij een frequentie waarbij w.Tia gelijk is aan IT. radialen
maximaal en gelijk aan 2+Ka.

blz.43



Robuuste bloeddrukregelaar J.P. van de Ven

In het complexe vlak zorgt deze weegfilter voor grotere variaties dan noodzakelijk is. In
figuur 5.6 staan de cirkel en de polygoQn in een figuur.

Imaginaire as

variatie
Ti

reele as

(5.5)

cirkel veroorzaakt
door weegfilter W

figuur 5.6: variaties in complexe vlak t.g. v. weegfilter W

De volgende stap is het benaderen van de e-machten met behulp van Pade. Pade benaderd een
e-macht met behulp van de volgende overdracht:

2-sT+ (-sn
2

+ (-sn
3

+...

e -sT :::: 2_! 3_!__

2+sT+ (sn
2

+ (sn
3

+...
2! 3!

Tot welke orde de benadering fioet gaan hangt af tot welke frequentie men wilt dat de
benadering nog nauwkeurig is.
Het proces heeft een maximale bandbreedte van w= 1120 radialen. Daarom is ervoor gekozen
dat de benadering nauwkeurig fioet zijn tot w=O.1 radialen. Dit betekent dat de e-macht in het
model benaderd moet worden met een 5e orde benadering en de e-macht in het weegfilter met
een 2e orde Pade benadering.
Om ervoor te zorgen dat het weegfilter bij frequenties hoger dan w=1tffi6 radialen gelijk blijft
aan 2+K6 moet het weegfilter nog vermenigvuldigt worden met een correctiefilter.
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In figuur 5.6 ziet men in een figuur het weegfilter van formule 5.2 en het weegfilter met een
2e orde Pade benadering.

weegfilter W en de benade'de weegfilte,
10' .-----~...-,--,-......-~_,___.,.._._.,..,.....cr_--.,..,.....-,-----,-.,.....,

figuur 5.7: weegfilter Wen de benadering

Men ziet dat het benaderde weegfilter begint af te wijken van weegfilter W bij frequenties
hoger dan W= 1.8* 10-1

• Na wat iteraties is gebleken dat wanneer het benaderde weegfilter met
de volgende overdracht wordt vermenigvuldigd, dat de benaderde weegfilter ongeveer gelijk
is aan weegfilter W.

(2.1s+I)2
C(s)

(1.2s+ 1)2

De amplitude van het benaderde weegfilter met de correctiefactor is in figuur 5.7 te zien.

Wen de gecorrigeerde weegfiller
10' .--------,---~......----.........,_._,_----~__.

gllro<ngeerd" .,eegft';e,

figuur 5.8:' Wen het gecorrigeerde weegfilier
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(5.7)
400 2 20--.s +-.s+1
12 2

Wi

WeegfiItersWIen W2 komen er nu ais voIgt uit te zien:

0.95 .400.s2+(l +0.95).20.s+0.95
12 2

W2 (2.1s+1)2

(1.2s+ 1)2
(5.8)
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5.3.2 Augmented plant en fl-regelaar
De augmented plant verschilt niet zoveel va_D de augmented plant van het proces zonder
vertraging. Het enige verschil zijn de multiplicatieve filters WI en W2'

r-------~---i4

!

I

!

'--------+-----~
L-T----------------,

L [gJ..... ~

figuur 5.9: proces met weegfilters, regelaar en delta blok

Bij het iteratieve proces van J.l-synthese is gebleken dat met deze weegfilters~ regelaar af
te leiden is die een J.l-norm heeft die kleiner of gelijk is aan 1. De enige optie is vervolgens de
'performance' weegfilters te veranderen. Weegfilters Wtl, Wt2, WI en W2 zijn eigenlijk de
randvoorwaarden en daar kan niets aan worden veranderd. Wat er wei is veranderd zijn de
weegfilters Vr en We. Voor Vr is de bandbreedte veranderd. De werkelijke referentiewaarde
mag daardoor niet te snel veranderen.
In de nakomende simulaties is dat gerealiseerd door een ramp functie. Vr komt er daardoor als
voigt uit te zien:

v = 70
r 100s+ I (5.9)

Ook voor We is de bandbreedte veranderd. De regelaar zal hierdoor 'tammer' worden en
langzamer naar zijn eindwaarde toegaan.
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Een goed, iteratief bepaalde, weegfilter We is het volgende:

W 0.2-
e 3000s+ 1

J.P. van de Ven

(5.10)

Vervolgens is met deze weegfilters een regelaar afgeleid met de ~-toolbox in Matlab. De ~

norm met deze weegfilters blijkt 1.025 te zijn. De regelaar is van 2Se orde. Na reductie vol
deed ook een we orde regelaar. In bijlage IV is de Matlab file te vinden die gebruikt is voor de
iteratie.
In simulink zijn vervolgens simulaties uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk 'Simulaties' zal
hierop worden in gegaan. Het zal echter blijken dat de gevonden regelaar niet voldoet; bij
patienten met een lage gevoeligheid werkt de regelaar te 'tam'. Daarom zal in de volgende
paragraaf twee regelaar worden afgeleid die afzonderlijk voor een bepaalde gevoeligheidsbe
reik werken.

5.3.3 Meerdere regelaars voor het hele bereik
De regelaar uit de voorgaande paragraaf werkt goed over een bereik van -9<K<-2. Bij pati
enten met een lage gevoeligheid werkt de regelaar te traag. In deze paragraaf wordt een
regelaar afgeleid die over het bereik van -1.5<K<-0.25 werkt, en een regelaar die over het
bereik van -9<K<-1.5 werkt.
Weegfilter WI zal dus moeten worden aangepast. Bovendien moet in het nominale model de
gemiddelde waarde van Kin het ene geval-0.875 zijn, en in het andere geval -5.25.
Weegfilter WI wordt voor beide gevallen:

Wi

0.7143 .400.s2+(l + 0.7143).20.s+0.7143
12 2

400 2 20--.5 +-.5+1
12 2

(5.11)

Met deze regelaars zijn vervolgens simulaties uitgevoerd. Hierbij werd door het toepassen van
een bepaald criterium overgeschakeld van de ene regelaar naar de andere. Dit criterium was
dat na 200 seconden na het veranderen van de setpoint de fout tussen setpoint en werkelijke
bloeddruk kleiners moest zijn dan 30 mmHg.
De resultaten zijn te vinden in het volgende hoofdstuk 'Simulaties'.
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5.4 J.1-synthese met gewijzigde delta blokstructuur
De performance voor een enkele regelaar voor het hele bereik is nog te verbeteren door meer
informatie aan de ~-synthese aIgoritme mee te geven. Dit kan gedaan worden door de blok
structuur van figuur 5.3 enigszins te wijzigen.
Hierbij wordt de overdracht lI(1:S+1) met zijn onzekerheid in 1: als voIgt voorgesteld:

&tS
figuur 5.10: overdracht lI(rs+1)

De onzekerheid in 1:S is maximaaI 15s.
Wanneer deze mogelijkheid tot het modelleren van de onzekerheid in 1: in het totale bloksche
rna verwerkt wordt, ziet het er aIs voIgt uit:

e'
•

a d

figuur 5.11: gewijzigde blokstructuur

Op de ingang a worden de onzekerheden in de vertaging/gevoeligheid en in de tijdconstante 1:

samen. Dit resuiteerd in een speciale deltastructuur.
Bovendien is in figuur 5.10 te zien dat de weegfilters Vr en Vd op hetzelfde punt worden
opgeteld. Deze weegfilters zijn daarom samen te voegen tot 1 weegfilter.
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In augmented plant vorm weergegeven ziet het er uit als in figuur 5.11.

f-----~Wel--'-------'

l---------------1[£]~4 ----J

figuur 5.12: augmented plant, andere delta structuur

J.P. van de Yen

(5.12)

(5.13)

De delta-structuur is duidelijk anders en zorgt ervoor dat er een minder conservatieve regelaar
gevonden kan worden. De weegfilters hebben de volgende overdrachten:
Voor weegfilter V( moet gelden dat:

IV I I 70 I' 51( ~ lOOs+1 +~

Om de orde van het weegfilter laag te houden is gekozen voor een eerste orde filter die aan het
criterium van 5.12 voldoet, zie formule 5.13.

V 75
( 30s+ 1

Bij het berekenen van de J.1-synthese regelaar is wegens een fout een andere weegfilter ge
bruikt als die van formule 5.13. Het filter wijkt echter niet veel af en kan aangenomen worden
dat de resultaten hetzelfde blijven.
Wt moet de onzekerheid in 1:S weergeven en ZOU dus gelijk moeten zijn aan ISs, maar dus is
geen rationele overdracht en daarom is gekozen voor de volgende overdracht:

Wt
ISs

O.OOls+ 1
(5.14)

Pas bij hoge frequenties is dit weegfilter niet correct meer, maar bij deze frequenties is dat ook
niet belangrijk.
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(5.15)

WI is de vermenigvuldiging van de weegfilters WI en W2 uit paragraaf 5.3.1.
Tensiotte is weegfilter We gevarieerd in bandbreedte om een J,l-norm geIijk aan 1 te krijgen.
Dit is geIukt met een weegfilter We van:

lIT 0.2rre----
20005+1

In vergelijking met de bandbreedte van We uit paragraaf 5.3.2 is dat een verbetering in
bandbreedte van 33%.
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Hoofdstuk 6
Simulaties

J.P. van de Ven

In dit hoofdstuk worden de simulaties besproken die zijn uitgevoerd met het patientenmodel
en de ontworpen regelaars uit hoofdstuk 5. De simulaties zijn uitgevoerd met de Simulink
toolbox in Matlab. Zoals uit paragraaf 6.2 en 6.4 zal blijken, is het niet mogelijk om met een
regelaar een robuuste performance te creeren. Daarom zijn er ook simulaties met meerdere
regelaars uitgevoerd. De simulaties zijn om te kijken hoeveeI regelaars er nodig zijn om een
robuuste performance te krijgen, niet om daadwerkelijk in de praktijk met meerdere regelaars
te werken. Dit gaat de opzet van dit onderzoek voorbij. Hierover meer in het hoofdstuk 'Con
clusies en Aanbevelingen'.
In paragraaf 6.4 zijn simulaties uitgevoerd met de regelaar gevonden in paragraaf 5.4.

6.1 Opzet simulaties met simulink
De regelaar die berekend is met de J.1-toolbox wordt m.b.v. een state space blok in simulink
beschreven. De regelaar is echter eerst nog gereduceerd naar loe orde. Het verschil tussen de
oorspronkelijke regelaar en de gereduceerde uitgedrukt in een H..-norm is te verwaarlozen.
Het bodediagram van deze regelaar is te zien in figuur 6.1:

20t---~-..;.,:

m
'C

.~ 0
c,

-20

10" 10
Frequency (radlsec)

figuur 6.1: bodediagram regelaar

Men ziet duidelijk dat de regelaar bij lage frequenties (waar de weging op de fout e groot is)
een grote versterking heeft: Bij hoge frequenties verzwakt de regelaar.

bIz.53



Robuuste bloeddrukregelaar J.P. van de Yen

De blokstructuur waarin de regelaar is getest, is te zien in figuur 6.1.

Transport
Delay

Scope1

Scope2

Signal
Generator

To Workspace1

t =Ax+8uh---_...,----- -+I -9
Y=0<+£lJ 005+1

State-Spac Transfer Fcn

Scope4

To Workspace

figuur 6.2: blokstructuur binnen Simulink

Het meest linkse blok is een matrix met twee kolommen. Het eerste kolom is een tijdkolom en
de tweede een uitgangswaarde op het overeenkomstige tijdstip. Hiermee is een 'ramp' functie
gemaakt die in 200 seconden op zijn eindwaarde is. Dit is gedaan omdat de referentie geen
hoge frequenties mag bevatten, hij moet geleidelijk veranderen. Hiermee is ook rekening
gehouden in het ontwerp (ingangsweegfilter Vr).
Na het aftrekken van de referentiewaarde met de gemeten waarde in het blokje 'Sum', komt
de state space beschrijving van de regelaar. Met de blokjes 'Transfer Fcn' en 'Transport
Delay' wordt het model van de patient beschreven. Met de signaal generator en 'Transfer
Fcn I' wordt het ruismodel gesimuleerd.
De signaal generator genereert witte ruis, waarna deze begrensd wordt in een bepaalde fre
quentieband. De andere blokken zijn hulpmiddelen om de interessante signalen vast te kunnen
leggen.

6.2 Simulatie met een regelaar
In principe zijn er in het patientenmodel drie parameters die kunnen varieren: de gevoeligheid
K, de tijdconstante 't en de vertraginstijd Ti. Er is gekozen om simulaties uit te voeren waarbij
de gevoeligheid K drie waarden kan aannemen: -0.25, -1 en -9. De kleinste en grootste waarde
zijn 'worst case' waarden, en -1 is de gevoeligheid van de gemiddelde patient. Verder zijn de
andere parameter ook gevarieerd.
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In tabel 6.1 staan de parameters waarvoor simulaties zijn uitgevoerd.

J.P. van de Yen

Parameter: I(W K 't Ti commentaar:
testno: [mmHg/mllhr] [s] [s]

I -1 40 40 gemiddelde
parameters

2 -0.25 " " Iage
gevoeligheid

3 -9 " " hoge
gevoeligheid

4 -1 30 20

5 -0.25 " " extreme
parameters

6 -9 " " "

7 -1 60 20

8 -0.25 " " extreme
parameters

9 -9 " " "

10 -1 30 60

11 -0.25 " " extreme
parameters

12 -9 " " "

13 -1 60 60

14 -0.25 " " extreme
parameters

15 -9 " " "

tabeI6.1: testnummers met bijbehorende parameters

biz.55



Robuuste bloeddrukregelaar J.P. van de Yen

In bijiage I staan in 15 figuren de resuitaten van de simulaties afgebeeld. Hieronder zijn in de
figuren 6 a,ben-c de simulatieresultaten voor drie gevallen_afgebeeld. In figuuf_a staat de
simulatie met testnummer 1, in figuur b testnummer 14 en in figuur c testnummer 15.

simulalie: K=-I, lau=40s, del=40s
150.----r--.---,--,---,--,-----r--,-----r-----,

simulatie: K=-o.25, lau=60s, deloOOs

100
selpoill

50

100

50

selpoint

(a) (b)

simulalie: K~9. tau=60s. dlli=liOs
150,--,--,---,--,----r--,---,--,----.-----,

setporn

50

(c)

figuur 6.3: simulatieresultaten voor testnummers 1 (a), 14 (b) en 15 (c)

In figuur 6 (a) zijn de parameters gemiddeId, en in figuren 6 (b) en 6(c) zijn de parameters
zodanig dat de resuitaten het minst goede gedrag vertoonde.
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6.3 simulatie met twee regelaars
In paragraaf 5.3.3 zijn twee regelaars afgeleid. Een voor patienten met een Iage gevoeligheid
en een voor pati(~nten met een hoge gevoeligheid. Bij de simulaties wordt gestart met de
'langzame' regelaar, dus voor het bereik van -9<K<-I.5. Na een tijdje wordt gekeken of de
fout al beneden een bepaalde waarde is. Ais dat zo is, dan is de regelaar blijkbaar snel genoeg,
en gaat de simulatie gewoon door. Zo niet, dan is de regelaar te langzaam, en wordt overge
schakeld naar de 'snelle' regelaar. De simulatie resultaten zijn te zien in bijlage II. Er zijn
simulaties uitgevoerd voor dezelfde waarden van de parameters als in tabel 6.1. In figuur 7
staan weer de simulatie testnummers 1, 14 en 15.

50 regelaal'Ulfgang

(a)

sin"dabe: K=-9. tau=60s. deI=fiOs

(b)

50

(c)

figuur 6.4: simulatieresultaten voor testnummers 1 (a), 14 (b) en 15(c) (2 regelaars)
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6.4 Simulaties met verbeterde regelaar uit paragraaf 5.4
Oak met de regelaar uit paragraaf 5..4 Zijll simuIaties uitgevoerd. Hiervan zijn weer testnum
mer 1, 14 en 15 op deze bladzijde afgebeeld. In bijlage VI staan de rest van de simulatieresul
taten.

100

sirnukllie: Ko::-1. talPoWs, del=40s

MAP

100

• ....ie: K=-O.25.Ia~. doh6Os

reglllaanilgang

(a) (b)

(c)

figuur6.5: simulatieresultaten voor testnummers I(a), I4(b) en I5(c) (verbeterde regelaar)

DuideIijk is de verbeterde bandbreedte (snelheid responsie) te herkennen t.o.v. figuur 6.3.
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Hoofdstuk 7
.Conclusies en

7.1 Conclusies
Het onderzoek is stapsgewijs verricht. Ais eerste is gekeken naar wat H~ -synthese te bieden
had. Daarbij is uitgegaan van een vereenvoudigd model zonder vertraging. Zelfs met dit
eenvoudig model bleek het niet mogelijk om een regelaar te ontwerpen die ervoor zorgt dat de
closed loop overdracht een oneindig norm heeft die kleiner of gelijk is aan I. De minimale
bereikbare norm is 9.7.

De volgende stap was om hetzelfde proces zonder vertraging met J,l-synthese te proberen. Dit
bleek meer succes te hebben. De ~-norm was daarbij 0.9933. Blijkbaar heeft het delta blok
een zodanige structuur dat er veel verbetering optreedt bij J,l-synthese. Bovendien zijn de
perturbaties beter te modelleren bij ~-synthese. Met name door weegfilter Wu uit hoofdstuk 4
is een te ruime schatting gemaakt van de perturbaties. De opzet van H~-synthese maakte het
echter niet mogelijk een betere benadering te maken.

Probleem was nu om de vertraging zodanig te modelleren dat ~-synthese mogelijk is op het
proces met vertraging. Daarvoor waren er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid staat
beschreven in appendix A. Deze mogelijkheid is ook de beste, maar hiervoor moet men de
zogenaamde 'repeated scalar blok' gebruiken van de ~-toolbox. De repeated scalar blok staat
weI beschreven in de handleiding van de toolbox, maar bij het toepassen verscheen de fout
melding dat deze blokstructuur nog niet ge'implemteerd is in de toolbox.
De tweede mogelijkheid voor het benaderen van de vertraging is beschreven in paragraaf
5.3.1. Deze benadering maakt gebruikt van de Pade benadering voor een vertraging. Deze
benadering is wat ruimer dan die van appendix A.
Wanneer nu met dezelfde eisen als met het proces zonder vertraging J,l-synthese wordt uitge
voerd, blijkt de J,l-norm van kleiner of gelijk aan I niet meer haalbaar te zijn. De eisen werden
daarom verslapt. De bandbreedte van weegfilter We werd kleiner gemaakt waardoor de
regelaar langzamer naar zijn eindwaarde kan gaan. Bovendien werd ook de bandbreedte van
weegfilter Vr kleiner gemaakt. Bij de werkelijke uitvoering van de regelaar betekent dit dat de
referentiewaarde aIleen langzaam mag veranderen.
Met deze verslapte eisen was het wei mogelijk om een J,l-norm van I te halen. Vit de simula
ties blijkt echter dat bij patienten met een lage gevoeligheid het te lang duurt voordat de
bloeddruk op zijn eindwaarde is. Binnen de simulatietijd van 1000 seconden was de bloed
druk nog niet binnen de 10 % band van zijn eindwaarde.
Om de regelaar minder conservatief te maken is hierna de blokstructuur veranderd waardoor
ook de delta blokstructuur veranderd is. De gevonden regelaar is minder conservatief om de
volgende reden. Eerst waren de perturbaties van vertraging/gevoeligheid en tijdconstante 1:

gemodelleerd met afzonderlijke Ixl delta blokjes. In de nieuwe blokstructuur zijn ze gemo
delleerd in I delta blok van Ix2. In het eerste geval moest de oneindig norm van elk blokje
afzonderlijk kleiner zijn dan I, in het tweede geval aIleen de oneindig norm van I blok.
Hierdoor kunnen in sommige gevallen de perturbaties wat groter zijn.
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Omdat H"" en J-l-synthese een afweging maken tussen performance en robuustheid zal dus bij
gelijkblijvende perturbaties de performance verbeterd kunnen worden. Dit is ook gebleken uit
de verbeterde bandbreedte die is gehaald voor het weegfilter We.
De simulaties laten ook zien dat er veel sneller naar de eindwaarde wordt gegaan. Het gesloten
loop systeem werkt goed voor gevoeligheden tussen -1 en -9, maar bij lagere gevoeligheden
loopt de bloeddruk te langzaam naar zijn eindwaarde toe.

Vervolgens zijn twee regelaars afgeleid. Een regelaar voor het lage bereik van -1.5<K<-0.25
en een regelaar voor het hoge bereik van -9<K<-1.5. Er zijn simulaties uitgevoerd waarbij
tussen deze twee regelaars wordt omgeschakeld. Het omschakelcriterium was dat na 200
seconden de fout groter moest zijn dan 30 mmHg. Hierdoor zal ongeveer omgeschakeld
worden bij een gevoeligheid van -1.5 mmHg.
Uit de resultaten blijkt dat het critisch wordt bij een gevoeligheid van -0.25 en ca -1.5. Bij
deze gevoeligheden duurt het lang voordat de bloedruk op zijn eindwaarde is. Het valt echter
nog binnen de eisen die gesteld zijn in paragraaf 4.2.

7.2 Aanbevelingen
Het blijkt dat met twee regelaars net kan worden geregeld over het parameterbereik. De
gevoeligheid kan echter tijdens het regelen veranderen. Het kan dus zijn dat weer teruggescha
keld moet worden. Als dat echter te scherp gebeurt, kan het zijn dat er telkens op en neer
wordt geschakeld.
Dit soort problemen zijn echter al door drjr J.A.Blom beschreven in zijn proefschrift ([1]).
Blom maakt gebruik van een vijftal PID-regelaars waartussen hij schakelt. Een expert-systeem
beoordeelt wanneer er om moet worden geschakeld.
Nu het zo blijkt te zijn dat het met Jl-synthese niet mogelijk is om met een regelaar het proces
met robuuste performance te regelen, staat het ter discussie wat het nut is om met meerdere Jl
regelaars het proces te besturen. Waarschijnlijk zal het het beste zijn als er drie Jl-regelaars
worden gebruikt. Het enige voordeel met de PID-regelaars is dat men twee regelaars minder
nodig heeft. Het nadeel is echter dat men veeI complexere regelaar heeft (I oe orde).
Mijn aanbeveling is derhalve dat in de toekomst nog gekeken moet worden naar de betere
benadering van de vertraging uit appendix A. Als dat echter geen regelaar oplevert die over
het hele bereik een robuuste performance geeft, dan is de conclusie dat Jl-synthese regelaars
geen veibetering geven op het al bestaande systeem van drjr J.A.Blom.
De verwachting is ook dat met de benadering van appendix A niet veel betere resultaten te
bereiken zijn. Dit omdat de gebruikte benadering waarschijnlijk dicht genoeg bij de werkelij
ke vertraging zit.
Op het ogenblik probeert men de algoritmes voor Jl-synthese te verbeteren door ook rekening
te houden met reele onzekerheden. De delta blokken kunnen dan niet aIleen onzekerheden
weergeven door complexe getallen waarvan de norm kleiner moet zijn dan 1, maar ook
onzekerheden weergegeven door reele getallen waarvan de norm kleiner moet zijn dan 1. Dit
geeft weer aanleiding tot een minder conservatieve regelaar.
Conclusie is dus dat met de huidige stand van zaken in de /l-synthese geen verder onderzoek
naar Jl-synthese op het gebied van bloeddrukregelingen nodig is.
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Appendix A

~:;~~~~flt~~Yi~:~~~~&~mI~k~~~~f1~~g:g~~~~~~~,~~~~t{;&::nf?0L~{i\~\T~':0jlLL;%:;g~·z~v.~
Deze appendix behandeld een andere mogelijkheid om de vertraging in de dynamische
overdracht te kunnen modelleren voor /l-synthese. Deze benadering maakt ook gebruik van de
Pade benadering van een vertraging.
Om een goede /l-synthese te kunnen uitvoeren met deze benadering moet men zogenaamde
'repeated scalar blocks' kunnen gebruiken. Deze zijn nodig wanneer een dezelfde parameter
in verschillende perturbaties voorkomt. Als deze perturbaties ook door verschillende delta
blokken worden beschreven, dan houdt men er geen rekening mee dat bij variatie van deze
parameter dat dan de variatie overal hetzelfde optreedt in de verschillende delta blokken.
Hierdoor krijgt men een te grote conservativiteit. De regelaar die dan hieruit resulteert is zelfs
robuust voor situaties die niet kunnen voorkomen. Deze regelaar zal daarom een minder goede
prestatie leveren. Hoo- en fJ-synthese wegen namelijk prestatie af tegen robuuste stabiliteit.
Dit probleem kan opgelost worden door een delta blok te definieren die bestaat uit een een
heidsmatrix vermenigvuldigt met een oec' De verzameling van delta's Ii kan nu dus de
volgende structuur hebben:

A = Idiag[o/rJ'....olrs,li l , ... ,liF] :OjEC,lilcm}xmJ} (A. I )

Hierbij is S het aantal repeated scalar blocks en F het aantal volledige blokken. De i-de
repeated scalar block heeft dimensie rixr j , en de j-de volledige blok mjxmj •

Op deze manier zullen de parameters die naar hetzelfde repeated scalar block gaan ook
dezelfde variatie vertonen.
Hoewel deze repeated scalar block weI worden beschreven in de handleiding van de /l-synthe
se toolbox, is deze mogelijkheid nog niet ge'implementeerd in de toolbox.
Ais deze optie in de toekomst weI bestaat, dan kan de vertraging als hierna beschreven is,
worden gemodelleerd.

De vertraging kan gezien worden als een aaneenschakeling van een oneindig aantal blokken:

•••

figuur A.I: modellering vertraging
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Het eerste bIok is de gevoeligheid met zijn variatie ~k' De daarop volgende blokken gaan net
zoIangdoor totdat de benadering nauwkeurig genoeg is. Dit hangt af van de maximaIe rele
vante frequentie.
Elk blok DT is weer als voIgt opgebouwd:

: ~ 6 nT ;
• I :

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

2n
T

1
5

2 u

figuur A.2: opbouw van Dr-blok uitfiguur A.i

In deze figuur geeft n het aantal bIokken Dr aan die men gebruikt. 2nff is de gemiddelde
waarde. In het geval van het bioeddrukmodel is dat dus 2n130. ~nT is dan 2n/30-2n/60=2n/20
2n/30=2n/60.
De overdracht van I naar U is:

l_sT
U 2n- =-- (A.2)
I 1+ sT

2n

Ais deze blokken achter elkaar worden gezet, dan zal het fasekarakteristiek van een vertraging
steeds verder benaderd worden. In het geval van de benadering van de vertraging in het
bIoeddrukmodeI wordt aangenomen dat tot w=11l0 radialen de benadering nauwkeurig moet
ZlJn.
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In figuur A.3 is de fasekarakteristiek van een echte vertraging te zien en de fasekarakteristiek
van vijf DT blokken.
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-1800
10.2 10.1

figuur A.3: echte vertraging en
benaderde vertraging

Vijf blokken is dus voldoende om tot 1/10 radialen de benadering nauwkeurig te laten zijn.
De blokjes AnT moeten nu aIle vijf naar een repeated scalar block gaan van 5 bij 5. Dit blok AT
ziet er dus als voIgt uit:

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

AT = Or 0 0 1 0 0 (A.3)

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

In bijlage V staat een m.file afgedrukt die deze structuur implementeert en vervolgens een ~

regelaar uitrekent. Bij het uitvoeren hiervan kwam echter de foutmelding dat de repeated
scalar blok nog niet geImplementeerd is.
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Bijlage I
simulatieresultaten met een

Hierond~r staan de simulatieresultaten zoalsdie beschreven zijn in de paragrafen 6.1en 6.2.·
Figuur 1 bevat de resultaten van testnumrners 1 tim 3, figuur 2: 4 tim 6, figUUf 3: 7 tlm9,
figUUf 4: 10 tim 12 en figuur 5: 13 tim 15.
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sirrw.iatie: 1<:-1. tau=JOs. dei:6Os
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Bijlage II
simulatieresultaten met twee

Hieronder staan de simulatieresultaten zoals die beschreven zijn in de paragrafen 6.len 6.3.
Figuur 1 bevat de resultaten van testnummers 1 tim 3, figuur 2: 4 tim 6, figuur 3: 7 tlm9,
figuur 4: 10 tim 12 en figuur 5: 13 tim 15.
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Bijlage III
Wu uit hoofdstuk 4
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Bijlage IV
Matlab m-file die gebruikt is voor het ontwerp van de mu-controller.

benaderd m.b.v. artikel van Lundstrom

% This m-file is used in order to calculate a mu-controller
% to regulate blood pressure. The process is modelled with
% steady delay of 40s and the variations are modelled according
% to the artikel of P.Lundstrom. Auteur: J.P. van de Yen.
% Last update: 28-03-96, -9<k<-0.25

%----------------------------------------------------------
% First the declaration of the weighting filters.
% filter for reference:
vr=nd2sys([I],[100 1],70);
% filter for error:
we=nd2sys([I],[2000 1],0.2);
% filter Wt I:
wtl=nd2sys([ 1],[ 120],1);
% filter wt2:
wt2=nd2sys([ 1],[ I], I);
% filter wI:
%wl=nd2sys([1.25/1.75/12*400 (1+1.25/1.75/2)*20 1.25/1.75],[400/1220/2 1],1);
wl=nd2sys([0.9459/12*400 (1+0.9459/2)*200.9459],[400/1220/2 I],!);
% filter w2:
w2=nd2sys([2.1*2.12*2.11],[1.2*1.2 2*1.21],1);
% filter vd:
vd=nd2sys([I],[900 60 1],5);
% filter for maximum controller output:
wu=nd2sys([ I],[ 180], 1);
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~----------------------------------------------------------
~ Second the interconection of the system
~ the declaration of the bloodpressure model:
INT=nd2sys«(I],[10],I);
T=nd2sys([ 1],[40],1);
[nump,denp]=pade(40,5);
KDel=nd2sys(nump,denp,-4.625);
systernnames='INT T KDel vr we wu wtl wt2 wI w2 vd';
inputvar='[r; d; a; b; u]';
outputvar='[we; wu; wtl; wI; vr-KDel-w2-vd]';
inpuCto_INT='[T+wt2]';
inpuCto_T='[u-INT]';
inpuCto_KDel='[INT]';
inpuCto_vr='[r]';
inpuCto_we='[vr-KDel-w2-vd]';
inpuCto_wu='[u]';
inpuCto_wtl='[u-INT]';
input_to_wt2='[a],;
input_to_w 1='[KDel]';
input_to_w2='[b]';
inpuCto_vd='[d]';
sysoutname='bpmic';
cleanupsysic='yes';
SYSIC;

~-----------------------------------------------------------

~ Calculating the H-infinity controller.
[k 1,clp 1]=hinfsyn(bpmic, 1,1,0.8,1000,0.5);
omega=logspace(-4,2,50);
clp~1=frsp(clp 1,omega);

~ ---------------------------------------------------------
~ mu synthesis
blk=[22;1 1;1 I];
[bnds 1,dvec 1,sens 1,pvec 1]=mu(clp_g1,blk);
vplot('liv,m',vnorm(clp~I),bnds 1)
title(,Maximum Singular Value and mu plot')
xlabelCFrequency (radis)')
dispCpress any key to continue')
pause;
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% Ie iteration:
[dsysL,dsysR]=musynfitCfirst',dvec 1,sens1,blk,1,1);
muic 1=mmult(dsysL,bpmic,minv(dsysR));
[k,clp]=hinfsyn(muic 1,1,1,0.4,100,0.5);
clp_g=frsp(clp,omega);
[bnds,dvec,sens,pvec]=mu(clp~,blk);
vplotCliv,d',bnds)

% further iterations?
more=inputCIf you want to stop then input a negative number: ');
while more>=O;

[dsysL,dsysR]=musynfit(dsysL,dvec,sens,blk,l,1);
muic=mmult(dsysL,bpmic,minv(dsysR));
[k,clp]=hinfsyn(muic, 1,1,0.2,10,0.05);
clp~=frsp(clp,omega);
[bnds,dvec,sens,pvec]=mu(clp~,blk);
vplotCliv,d',bnds);
titleCrobust performance');
more=input('If you want to stop then input a negative number: ');

end;
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Bijlage V
Matlab m-file die gebruikt kan worden voor ontwerp mn-controller
(}ebruik van repeated scalar blocks noodzakelijk
t~~~:Jf'3::¥~~~~,,:L~:JftJzf~&:r?Jfe;w0032jd.~?:$;'~r;j~"~~~~TI2.~iif.J.ili£.2F1¥i,c5!~\+m~-t';~Ly:g~G?1!fiE:W1ffi8~{li:::0BilitttGYELBJCi.:~~l:.r:'.~::~:=:Sl~

% This m-file is used in order to calculate a mu-controller
% to regulate blood pressure. The process is modelled with
% variable delay. Auteur: J.P. van de Yen. Last update: 15-03-96

910----------------------------------------------------------
% First the declaration of the weighting filters.
% filter for reference:
vr=nd2sys([1],[ 1],70);
% filter for error:
we=nd2sys([I],[10000 1],0.2);
% filter Wt 1:
wt l=nd2sys([ 1],[ 120],1);
% filter wt2:
wt2=nd2sys([ 1],[ 1],1);
% filter wI:
wI =nd2sys([ 1],[ 1],1);
% filter w2:
w2=nd2sys([4.375],[ 1], 1);
% filter vd:
vd=nd2sys([1],[900 60 1],5);
% filter for maximum controller output:
wu=nd2sys([1],[ 180], 1);
% filters for variation in delay:
WTD I=nd2sys([ 10/60],[ 1],1);
WTD2=nd2sys([ 10/60],[ 1], 1);
WTD3=nd2sys([ 10/60],[ 1],1);
WTD4=nd2sys([ 10/60],[ 1],1);
WTD5=nd2sys([ 10/60],[ 1],1);

%----------------------------------------------------------
% Second the interconection of the system
% the declaration of the bloodpressure model:
INT=nd2sys([I],[1 0],1);
T=nd2sys([ 1],[40],1);
K=nd2sys([-4.625],[ 1],1);
TDI=nd2sys([10/30],[ 1], 1);
TD2=nd2sys([10/30],[ 1], 1);
TD3=nd2sys( [10/30], [1],1);
TD4=nd2sys([ 10/30],[1],1);
TD5=nd2sys([ 10/30],[ 1],1);
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DINTl=nd2sys([I],[1 0],1);
DINT2=nd2sys([l],[1 0],1);
DINT3=nd2sys([I],[l0],1);
DINT4=nd2sys«(l],[10],1);
DINTS=nd2sys([l],[10],I);

systemnames='INT T K TDI TD2 TD3 TD4 TDS DINTI DINT2 DINT3 DINT4 DINTS
WTDI WTD2 WTD3 WTD4 WTDS vr we wu wtl wt2 wI w2 vd';
l'nputvar='[r' d' a' b' Tl' T2' T3' T4' TS' u]"- , , " , , , , , ,
outputvar='[we' wu' wtl' wI' WTDI' WTD2' WTD3' WTD4' WTDS', , " , , , , ,
vr-2*DINTS+2*DINT4-2*DINT3+2*DINT2-2*DINT1+K+w2-vd]';
input_to_INT='[T+wt2]';
input_to_T=' [u-INT]';
inpuCto_K='[INT]';
inpuCto_vr='[r]';
input_to_we='[vr-2*DINTS+2*DINT4-2*DINT3+2*DINT2-2*DINT1+K+w2-vd]';
input_to_wu='[u]';
inpuCto_wtl='[u-INT]';
inpucto_wt2='[a]';
inpuCto_w1='[INT]';
inpuCto_w2='[b]';
input_to_vd='[d]';
input_to_TDl='[K+w2-DINTl]';
inpucto_DINT1='[TD 1+T 1]';
inpucto_WTDl='[K+w2-DINTl]';
input_to_TD2='[2*DINTI-K-w2-DINT2]';
inpuCto_DINT2='[TD2+T2]';
inpuCto_WTD2='[2*DINT l-K-w2-DINT2]';
inpuCto_TD3='[2*DINT2-2*DINTI+K+w2-DINT3]';
input_to_DINT3=' [TD3+T3]';
input_to_WTD3='[2*DINT2-2*DINTl+K+w2-DINT3]';
input_to_TD4='[2*DINT3-2*DINT2+2*DINTI-K-w2-DINT4]';
input_to_DINT4='[TD4+T4]';
inpuCto_WTD4='[2*DINT3-2*DINT2+2*DINTI-K-w2-DINT4]';
inpuCto_TDS='[2*DINT4-2*DINT3+2*DINT2-2*DINTl+K+w2-DINTS]';
input_to_DINTS='[TDS+TS]';
input_to_WTDS='[2*DINT4-2*DINT3+2*DINT2-2*DINTl +K+w2-DINT5]';

sysoutname='bpmic';
cleanupsysic='yes';
sysic;
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~-----------------------------------------------------------
~ Calculating the H-infinity controller.
[k 1,clp1]=hinfsyn(bpmic,1,1,0.8,100,0.5);
omega=logspace(-4,2,50);
clp~l=frsp(clpl,omega);

~ ---------------------------------------------------------
~ mu synthesis
blk=[2 2;1 1;1 1;50];
[bnds 1,dvec l,sens l,pvec 1]=mu(clp~1,blk);
vplot('liv,m',vnorm(clp~ l),bnds 1)
titleCMaximum Singular Value and mu plot')
xlabelCFrequency (rad/s)')
dispCpress any key to continue')
pause;

~ Ie iteration:
[dsysL,dsysR]=musynfit('first' ,dvec I,sens1,blk, 1,1);
muic 1=mmult(dsysL,bpmic,minv(dsysR»;
[k,clpl=hinfsyn(muic 1,1,1,0.4,10,0.5);
clp~=frsp(clp,omega);

[bnds,dvec,sens,pvec]=mu(clp~,blk);
vplot('liv,d',bnds)

~ further iterations?
more=inputClf you want to stop then input a negative number: ');
while more>=O;

[dsysL,dsysR]=musynfit(dsysL,dvec,sens,blk, 1,1);
muic=mmult(dsysL,bpmic,minv(dsysR»;
[k,clp]=hinfsyn(muic, 1,1,0.2,10,0.05);
clp_g=frsp(clp,omega);
[bnds,dvec,sens,pvec]=mu(clp~,blk);
vplot('Iiv,d' ,bnds)
more=inputClf you want to stop then input a negative number: ');

end;
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Bijlage VI
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Hieronder staan de simulatieresultaten zoals die zijn beschreven in paragraaf 6.1 en 6.4.
Figuur 1 bevat de resultaten van testnumrners 1 tim 3, figuur 2: 4 tim 6, figuur 3: 7 tim 9,
figuur 4: 10 tim 12 en figuur 5: 13 tim 15.
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