
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Identifikatie en regeling van een fysiologisch proces

Verbraak, A.F.M.

Award date:
1976

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3bde7fe6-3586-45dd-ba62-9cfdbbebfd66


'ZOOl bSe.

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK
TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN
Groep Meten en Regelen.

IDENTIFIKATIE EN ~EGELING

VAN E~N FYSIOLOGISCH PHOC}';~).

door A.F.M. Verbraak.

Rapport van het aff3tudeerwerk

uitgevoerd van 1-3-1975 tot 1-3-1976
in opdracht van Prof. dr. ire J.S.W. Beneken

onder leiding van: ire J.A. Blom

ire F.P. Jorritsma



-1-

Summary.

In this report the identification and control algorithms,

developed by He,zelzet, will be joined into a dual-control

algorithm and tested on a simple physiological process.

The identification algorithmD generate a mathematical model

of the process. This mathematical model is defined in the

form of a parameter matrix ~, which represents our knowledge

of the relation between the process' input and output variables

in the time. On the basis of the 'Q and the knowledge of the

state of the process a control-vector will be computed,

which should bring the process to the desired state.

The identification algorithms adjust the found'Q with the

help of the new available information. This cycle, the

adaption of the identification matrix and the computing

of the new control variable, is repeating.

The caculations can be done on-line.

In the report the conflicting demands are shown, which,

in connection with the identification and control algorithms,

limit our choice of a control strategy.
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Samenvatting.

In dit rapport worden de identifikatie en regelalgoritmen.

zoals ontwikkeld door Hazelzet , saaengevoegd tot een

dual-control algoritme en getest op een eenvoudig fysiologisch

proces.

De identifikatie algoritmen generen een wiskundig model van

het proces. Dit wiskundig model wordt vastgelegd in de vorm
........

van een parameter matrix 0, die het verband tussen de in-

en uitgangsgrootheden van het proces in de tijd represen

teart. Op basis van de Qen de kennis over de toestand van

het proces wordt een stuurvektor berekend die hat proces

:maar de gewenste toestand moet brengen

De identifikatie algoritmen st~llen na iedere bemonstering

de gevonden ~ bij met behulp van de nieuw verkregen informatie.

Deze cyclus, het aanpassen van de identifikatie matrix en

het berekenen van de nieuwe stuurgrootheid, herhaalt zich

steeds.

De berekeningen kunnen on-line gebeuren.

In het rapport komen de tegenstrijdige eisen naar voren, die

in verband met de identifikatie en regelalgoritmen aan de

stuurvektor gesteld wortIJen.
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Symbolen.

:l =: uitgangs waarnemingen die kwa.ntitatief gemeten kunnen

worden.

/'
~ =: uitgangsvariabelen van het model.

:to
1

=: uitgangsvariabelen op t=t i •

~opt. =: optimale toestand.

) =: optimale toestand op t=:t.
1

/"'-e. =: y. - "IT l' =: fout vektor·.-1 -1 JL

Q =: kennis matrix van het proces.

/'..
Q =: schatting voor de kennis matrix van het proces.

z. =: toestandsvektor IYi\-1

IUil

.-" toestandsvektor /'z. =: y.
-1 -1

U.
-1

~ = Rho-faktor voer de tijdweging.

u. =: stuurgroothe id gedurend'2 int erval t. ) t. 1 .-1 -. 1 1+

E\e. Te . ~ =: de verwacn.tingswaarde van Je. Te ..\.\-1 -1 I . 1- 1 -J.
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1. Inleiding.

Het onderzoek beschreven in dit rapport vindt plaats

binnen het projekt "Servo - anesthesie" dat in de vakgroep

Meten en Regelen loopt. Het projekt geschiedt in samen

werking met de afdelingen Anesthesiologie van de Rijksuniver

siteiten te Leiden en Amsterdam en met het Medisch Fysisch

Instituut T.N.O. te Utrecht, terwijl van het preventie

fonds financi~le steun verkregen wordt en de N.V. Philips

materiele steun verleent.

1.1. Doel projekt.

Het uiteindelijke doel van het projekt is te onderzoeken

of binnen de anesthesie de mogelijkheid bestaat om te

komen tot een gedeeltelijke automatisering tijdens en direkt

volgend op de operatie.

Hierdoor zal:

de anesthesist nog meer aandacht kimnen geven aan de

patient doordat meer routine matige zaken geautomatiseerd

worden.

de mogelijkheid bestaan om trend detektie te doen zodat

reeds vroegtijdig bepaalde veranderingen gesignaleerd

kunnen worden voordat deze klinisch wa.<:lrneembaar zijn.

- signaal verwerking mogelijk worden zodat uit gedane metin

gen meer informatie verkregen wordt en men deze oak beter

kan interpreteren.

1.2. Het hier beschreven deelonderzoek.

Het deelonderzoek richt zich op de werking en de toepasbaar

heid van regelalgoritmen die in het kader van het projekt

ontwikkeld zijn. (Hazelzet 1)

Dit wordt gedaan door het testen van deze algoritmen op

een model.
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De probleemstelling, uitgaande van de beslissingsstrategie

zoals de anesthesist deze normaal voIgt, komt in hoofdstuk

2 aan de orde.

Hoofdstuk 2 geeft verder een onderverdeling van de verschil

lende deelproblemen, die in de daarna volgende hoofdstukken

uitgewerkt worden.
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2. Probleemstelling.

2.1. Centraal in het gehele projekt staat de patient. Aan

deze patient worden een aantal waarnemingen gedaan.

De beslissingsstrategie die de anesthesist voIgt gedurende

en direkt volgend op een chirurgische ingreep is in figuur

2-1 schematisch weergegeven.

I

l
v-

\~ It

Y-opt. anesthesist patient
u Jl...-

I

A

Q figuur 2.1

Allereerst dost de anesthesist een aantal waarnemingen aan

de patient:

a) y waarnemingen die kwantitatief gemeten kunnen worden

zoals E.C.G., Capnogram, Plethysmogram, enz.

b) v kwalitatieve waarnemingen. Dit zijn wa::1rnemingen die

de anesthesist krijgt door naar de patitmt te ki,jken:

huidskleur, ontspannenheid, bouw, enz.

- Y t : De anJthesist zal ook een bepaalde wens hebben ten-op •
aanzien van de gewenste toestand van de patient:

de optimale toestand genoemd.

-
.l'Q .Dlt geeft de kennis aan die de anesthesist heeft

omtrent de fysiologische samenhang en invloeden van

bepaalde rnedicijnen of andere ingangsgrootheden op

deze uatient.
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u : Door de gegevens y en v te vergelijken met de
- - ~

gestelde Y t en gebruik te maken van de kennis Q-op •
zal de anesthesist een bepa8lde vektor u kiezen die

de patient zo dicht mogelijk naar de optimale situatie

brengt.

De stuurgrootheid zal steeds aangepast worden indien

di t noodzakeli.jk is door verandering van
I'

y, v, Xopt~ en Q.

2.2. Vanui t de beslissingsstra.tegie van de anesthesist

stappen we over naar de beslissingsstrategie zoals deze in

dit rapport gevolgd is. (fig. 2.2.)

Voor bepaalde 1!'ituurgrootheden worden de taken van de

anesthesist overgenomen gedacht door de computer. Hierin za1

voor zover mogelijk, de informatie die de anesthesist heeft

en die van belang is vo~)r de te regelen ui tgangsvariabelen

y vastgelegd worden.

Deze informatie zal bestaan uit:

a) de gewenste uitgangsvariabelen y . t ,gedefinieerd-op •
door de anesthesist.

b) de gemeten uitgangsvariabelen y.

c) de relatie tussen ingangs- en uitgangsvariabelen voor

de behandelde patient a1 of niet samen met de kennis

van het systeem.

De uitgangsvariabelen v worden in dit rapport niet meege-

nomen.
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Iy
Yont • regeling u (patienten) Y,

proces

/'-
Q

!

L
I /' 'III u (WiSk1g ) x --

/ model /+

1/
kriteriumlj e
funktie I'

flguur 2.2

ad. a) De gewenste uitg~ngsvariabelen: Y t-op •
Deze kunnen eenvoudig in de computer vastgelegd

worden aa.l'! het begin van de regeling. Voor de toekomst

is een aanpassingsmogelijkheid van Y t tijdens de
-op •

regeling nodig.

ad. b) De gemeten uitgangsvariabelen: Y

Hierbij dient men rek~ning te houden met mogelijke

~. Deze ruis kan op twee manieren ontstaan:

meetruis, ruis tengeilolge van de gevolge.'e meetmethode

- systeemruis, ruis veroorzaakt door het feit dat in

het lichaam allerlei processen een rol spelen die

geen direkt verband hebben met de stuurgrootheid,

maa.r wel van invloed z i jn op de ui tgangsva.riabelen

die gemeten worden. Deze invloeden zullen een

bepaalde "storing" van de uitgangsvariabelen ver

oorzaken die als ruis beschouwd zal worden.

ad. c) De kennis van het systeem: ~

Deze informatie zal nog het moeilijkst te verkrijgen

zijn. De kennis kan men vergaren door parametrisering

van de informatie, vastgelegd in een ~iskundig model.
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Met behulp van bepaalde rekenalgoritmen, in het vervolg

identifikatie algoritmen genoemd, wordt een wiskundig model,

voortaan model genoemd, van de patient gegenereerd dat

zoveel mogelijk de relaties beschrijft tussen de in- en

uitgangsvariabelen van de patient.

Aan de hand van een kriteriuID funktie wordt het model zodanig

bijgesteld dat steeds de relatie tussen de in- en uitgangs

variabelen van het model zo goed mogelijk in overeenstemming

is met die van de patient. De fout e wordt verkleind door

minimalisering van E {~Te} •

- Patientenmodel.

De patient is in het onderzmek vervangen door een analoog

proces ( in het rapport wordt het patienten model verder

proces genoernd.)

Het gekozen proces is ontleend aan een model dat de opname

en distributie van het narkose gas halothaan over het

lichaam beschrijft.

- Regeling.

In de regeling wordt de waarde van de stuurgrootheid u

'"bepaald. Hierbij gebruikt men de y, y t en de Q.- -op •

- Totaal schema.

De berekende stuurgrootheid wordt zowel aan het proces als

aan het model toegevoegd. Indien in het volgende interval

de y en y niet overeenkomen, voIgt bijstelling van het

model met behulp van de eerder genoemde kriterium funktie.

Met de Jl.. en de nieuwe Qwordt weer een nieuwe u bepaald.

""Deze cyclus, het aanpassen van de Q en het berekenen van de

~, zal zich steeds herhalen.

Eventuele veranderingen in de overdrachtsfunktie van het

proces moeten oak resulteren in een verandering vande Q.
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2.3. De eerdergenoemde algoritmen, nodig voer de identifikatie

komen in hoofdstuk 3 aan de orda. Er wordt gebruik gemaakt

van de methode van de kleinste kwadraten en de methode van

de instrumentele variabelen.

Het regelalgoritme is jn hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.

In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelde routines beschreven die

zorgen voar de koppeling tus~:;en het proces (analoog) en de

rekenalgoritmen (digitaal). Tevens worden hier de procedures

besproken die het mogelijk maken tijdkritisch te rekenen,

hetgeen voor de identifikatie algoritmen een noodzakelijke

eis is.

In het daarna volgende hoofdstuk 6 wordt de totale programma

opzet besproken. De tegnstrijdige eisen van enerzijds zo

goed mogelijk schatten en anderzijds zo goed mogelijk de

uitgangsvariabelen in de gewenste toestand te houden komt

hier tevens aan de orde.

In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van gedane metingen ingegaan

op de toepasbaarheid en resultaten van de geimplementeerde

algoritmen.

In hoofdstuk 8 worden enige konklusies getrokken en suggesties

gedaan betreffende toekomstig onderzoek.
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3. Identifikatie.

3.1. Zoals uit de probleemstelling blijkt zlJn we geinteres

seerd in het voortdurend verkrijgen van informatie over de

toestand van het proces. Deze informatie wordt vastgelegd

in een model dat een representatie dient te zijn van de

essenti~le aspekten van het proces die voor de bepaling

van de toestand van belnng zi,in.

Het model kan men dan gebruiken voor:

de regeling van het proces

het verkrj_ jgen van inzicht in de overdrachtsfunktie van

het proces en zlJn mogelijke verandering in de tijd.

Kennis van de toestand van het proces geeft kennis over het

achtereenvolgend gedrag van het systeem, dat wil zeggen

dat men met de kennis over de toestand op een bepaald tijdstip

het toekomstige gedrag over een bepaalde periode kan voor

spellen.

Op ieder tijdstip wordt de toestand van het proces gegeven

door een punt in de toestandsruimte, ook weI de toestands

vektor genoemd.

Dit punt beweegt zich in de ruimte tengevolge van:

krachten in het proces die het naar de evenwichts situatie

willen brengen.

de uitwendige krachten die het proces in een bepaalde

toestand houden of naar een nieuwe brengen. (stuurgrootheden)

veranderingen in het proces zelf.

Binnen de vakgroep Meten en Regelen van de afdeling Elektro

techniek zijn technieken ontwikkeld om de toestand van een

systeem te schatten. Men gebruikt het woord "schatten"

vanwege ruis die meestal aanwezig is op gemeten uitgangs

variabelen. Zodoende moet men grijpen naar de statistische

methoden die het "beste" resulta8t geven uit de gedane

metingen door het uitfilteren VO.D. de invloeden van storingen.
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Zoals door Blom (2) aangetoond is, kan een fysiologisch

proces op de volgende wijze als toestands model beschreven

worden:

+ B U.
-1

ofwel

= A y. + B U.
-1 -1 + W. 1-1+

Hierin: y. : observatie vektor op tijd t==t.
-1 1

Y· 1: observatie vektor op tiJ'd t=t. 1--1+ . 1+

(~~n bemonsterings interval verdeI')

U.
-1

A

B

stuurvekto!f op tijd t=t i
De stuurvektor houdt een gelijke waarde

gedurende de hele bemonsterings interval.

systeem matrix, deze geeft weer hoe de waarde

van de uitgang bij de voorgaande bemonstering

doorwerkt in de nieuwe uitgang.

distributie matrix, deze geeft de relatie aan

tussen enerzijds de stuurgrootheid en anderzijds

de uitgangsgrootheid bij twae opeenvolgende

bemonsteringen.

n. 1 - A n.
-1+ -1==

ruis aanwezig in het toestands model op t==t.
1

3.3w. 1-1+

w. 1:-1+

Dimensies:

Hierin 1· c·.:.>.

y [nl vektor

u [m] vektor

n [n] vektor

w : en] vektor

A (n * nJ matrix

B : [n ~ m] matrix

n het aantal uitgangsvariabelen

m het aantal stuurgrootheden.
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Vergelijking 3.2. kan nu als volgt anders geschreven worden:

y. 1 = [A,B 1 y. + W. 1-1+ -1 -"1+
U.
-1

Er wordt nu gedefinieerd:

Q = [A, BJ is [n"* (n+m)1 lJI.atrix

z. ==
-1 Y1· 1-Iu.,

-1

is [n+m J vektor

Ret model wordt gepresenteerd door
/' r-- /"-
Y · 1 = Q z.-1+ -1

A
Door de identifikatie algoritmen wordt de matrix Q zodanig

bijgeregeld dat E{~T~} :- minimaal.

Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven.

w. 1-1+

y.
-1

A
y.
-1

U.
~.l.

Q

t

e.r-----' -1

figuur 4.1
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De vektor z. is, zoals in 3.5 reeds gesteld, gelijk aan
-1

de vektor y.
-1

u.
---:l.

- De vektor ~i hangt af van de gebruikte methode.

1. De methode van de kleinste kwadraten.

Hier is geen apriori informatie nodig over het proces.

Az.
--1 =

Voor de z

Yi 
u.
-1.

vektor maakt

Z.
-1.

men dus gebruik van de uitgangs

vektor van het proces.

2. De methode van de instrumentele variabeJJen.

Er is hier apriori informatie nodig over de -'Q.

"'" /\.z. = y.
-1. -1.

U.
-1

Voor de ~ vektor wordt gebruik gemaakt van de model

uitgang 2.

In beide methoden worden de volgende aannamen gedaan:

het systeem is vari-lineair. Dit wil zeggen dat de para

meters van het systeem slechts tijdafhankelijk zi jn.

de parameters veranderen slechts langzaam ten opzichte

van de frekwentie van de metingen.

de dimensies worden afgebakend. Voor het proces worden

de in- en uitgangsvariabelen, die de dynamiek van het

proces in belangrijke mate vastleggen, gekozen.

In de volgende paragr~1fen worden de bovengenoemde methoden

uitgewerkt. Allereerst komen de twee verschillende manieren

aan de orde waarop men de matrix ~ verkrijgt.
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In de laatste paragraaf komen de iteratieve schattings

technieken a8n de orde die het mogelijk rnaken on-line

te schatten.

3.2. De methode van de kleinste kwadraten.

We willen de Q bepalen uit de observaties die we doen aan

het proces. Om de relaties vast te legRen tus~en de

n uitgangsgrootheden 1L en de m ingangsgrootheden u

zijn, zonder dst ruis aanwezig is, n * (n+m) componenten

te bepalen van de 'Q' mC"1trix door het oplossen van n ,l( (n+m)

vergelijkingen.

Indien ruis toegevoegd wordt zlJn meer vergelijkingen nodig

om de 'Q matrix goed te kunnen schatten.

- Voor het fysiologisch model geldt:

Indien p bemonsteringen gedaan worden te beginnen

op tijd t=i en daarbij verondersteld wordt:

Qi = Qi + 1 =---------=Qi+p = Q

= + w. 1
-'1.+

------- Yi+p J
-------~i+p-11 3.8

W.
-l+P

r

lIi+1 ' Yi+2

[ vu
~i+ ~I

l.... z. ,z. 1
-1 -1+

Yi+p = Q z. 1 +
l+P-

We stellen nn: Y =

Z =

W = ~ ------------- -!!i+P J
Dan kunnen we vergelijking 3.7 als volgt schrijven

Y = Q Z + Vi



-17-

Voor het model geldt

/' A /\.
Y = Q Z

/\.

= Q Z -

hierin: y=lyi+ 1 ------------ 2i +P]

De fout die nu bestaat tussen model en proces kan als

voIgt weergegeven worden

/'

E = Y - Y

De methode van de kleinste kwadraten minimaliseert het

spoor van de matrix ETE als funktie van de Q.
Het spoor van ETE is tr [ETEJ

l(y - Y) T(y - Y)]

[ZT'QT'QZ _ yT~Z _ ZT~Ty + yTy ]

tr lETE ] = tr

= tr

De tr [ETE1 is
A

geminimaliseerd ten aanzien van de Q indien

de eerste afgeleide van tr [ETE] naar 'Q identiek nul is.

Deze eis houdt in dat

2QZZT - 2YZT = or
r = identiteits matrix

Hieruit voIgt dan dat volgens de methode van de kleinste

kwadraten de beste schatting voar de ~ gelijk is aan:

3.12

Er moet uiteraard a8n de eis volda8n zijn dat ZZT niet

slngulier is.

Indien geldt S(~)

voar de Q.

~= Q dan is de Q een zuivere schatter

Men kan aantonen (Hazelzet 1) dat in het algemeen de methode

van de kleinste kwadraten een onzuivere schatter oplevert

voor de Q.
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Laten we vergelijking 3.9 en 3.12 kombineren

Y == QZ + N
'Q == YZ T (ZZT)-1

dan voIgt hieruit

+

3.14
== Q + WZ T ( ZZT)-1 = Q + bias

Indien geldt E ('Q") == Q dan is de 15' een zuivere sehatter voor

de Q. Oit geldt indien de bias gelijk is aan nul, dus als

W en Z ongekorreleerd zijn. We kunnen zegf,en dat de W ge-
Twogen wordt met Z • Ten gevolge van de korrelatie die be-

staat tussen W en Z zal in het algemeen de bias ongelijk
A.

aRn nul zij. en dus oak E (q) ! Q

De korrelatie tussen W en Z is eenvoudig in te zien door te

bedenken dat z. = y. waarin de y. gestoord is met ruis
-l -l l

U.
-l

waaruit ook de W is opgebouwd.

3.3. De methode van de instrumentele variabelen.

- Bij de bespreking van de methode van de kleinste kwadraten

zagen we dat de korrelatie tussen W en Z er de oorzaak

van was dat S(a) I Q.

Indien de N eehter gewogen wordt met een matrix die niet

gekorreleerd is met W zal de bias gemiddeld nul zijn.

Een dergelijke weging ligt ten grondslag aan de methode

van de instrumentele variabelen.

Hiertoe worden eerst (3.9) en (3.12) hersehreven tot (3.15)
respektievelijk (3.16)

Y = QZ -+ W (3. 9) T T -t~ \NZ T
~ YZ := QZZ
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Als weeg matrix wordt genomen.n. T wat een matrix dient te

zijn die niet gekorreleerd is met w.
Vergelijking (3.15) en (3.16) gaan dan over in (3.17) en

(3.18)

YZT = QZZT + WZ T (3 .15)~ y.n.T = QZd + w.riF

(3.16) -+'Q(zsr) = yrl

A

Voor de 'Q voIgt hieruit

A

Aangenomen dat W en.D.ongekorreleerd zijn z.al gelden c(Q) = Q.

Ook hier weer de eis dat (Zll) niet singulier is.

Uit (3.18) voIgt dan dat volgens de methode van de instru

mentele variabelen, de beste schatting voor Q gelijk is aan:

- Methode ter verkri jging van de fl.
Het kan b0wezen worden (Hazelzet 1) dat de optimale n moet

voldoen aan plh~'c><>Z (WTW) -l n (n = a''1ntal bemonsteringerl)

In de praktijk is het echter niet mogelijk deze matrix J2

te berekenen vanwege het ontbreken van de kennis over W.

Er kan echter weI een matrix gegenereerd worden die de

optimale matrix benadert.

Als enige apriori kennis ovec het model beschikbaar is ken

het model gebruikt worden am schone uitganF~variabelen te

kreeeren. 'HEJ nemen (3.6):'Y'i+1 ::::: 'Q"~i

De volgende ruisvrije sequence kan d8.n gegenereerd worden:
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/' Q A /\",

Yi+1 = y. = Q Z.-l -l
U.-l

A
~

A """ ""Yi+2 = Yi+1 = Q z. 1-l+
U. 1-l+

,A

Xi+k = Q li+k-1! =
U i +k _ 1 \

""" /,Q z. k 1-l+ -

3.12

1.20

Zo wordt een vektor.Y;+k gekreeerd die weinig gekorreleerd

is met de storing wi +k • Hoe groter k, hoe kleiner de korrela-

tie. .

W [~.6. D Jest e 11en nU.J.L = Z', k 1 ' z" k ------ z. k 2
~l~ - -l~ -l+ +p-

Op deze manier wordt een matrix .D. verkregen die minder met de

W gekorreleerd zal zijn dan de Z. Maar als ~ I Q dan zal de

2. k 1 voor grote k weinig meer met z.. te maken hebben.-l+ - l+k-1

3.4. Recursieve technieken voor de methode van de kleinste

kwadraten en de instrumentele variabelen.

De twee identifikatie rnethoden werden gegeven door (3.12)

en (3.20)

kleinste kwadraten: ~ = YZT(ZZT)-1

instrumentels variabelen:6=YJt(zrt)-1

Deze matrix vergeliJkingen hebben verscheidene nadelen:

matrix inversie is een tijdrovende bewerking

aIle bernonsteringen V8n in- en uitgangs signalen moeten

bewaard worden, hetgeen veel geheugen ruimte vraagt

met deze methode kan rnoeilijk on-line geschat worden.

Er zijn echter methoden ontwikkeld om bovengenoemde bezwaren

in belangrijke mate te ondervFill{};en. Hiertoe is een recursief

schema ontwikkeld dat de reeds berekende grootheden aanpast

met de nieuw verkregen informatie (nieuwe bemonsteringen).
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Indien (3.12) gebaseerd is 9P P bemonsteringen kan deze

vergelijking geschreven worden als:

Er geldt (3.8) : Yp

z = [z.,P -1

Xi+p J

~i+P-1J

matrixes Y en Z krijgen we:p p

r(' P-1~. (' p-2~i+ l' ---------- (~i+p-2' E.i+p-1J

[
P-1 p-? ]r y i+ l' r ~yi+2' -------- cyi+p-1 ,yi+p

7 =LJ

P

Yp =

am het mogelijk te maken nieuwe bemonsteringen zwaarder te

laten wegen in de bepa-ling van de -'Q dan de bemonsteringen

die reeds lang geleden gedaan zijn, is de mogelijkheid van

tijdweging ingevoerd.

Voor de in de tijd gewogen

Hierin is Cde faktor die een maat is voor de tijdweging.

Het is aangetoond (Hazelzet (1)) dat voor het recursief

.schema de volgende vergelijkingen kunnen worden afgeleid:

(hierin geven de indices aan dat op t=t. 1 de Q en de R- 1
A -1 1+

berekend kunnen worden uit de Q en R '~i berekend op t=t i
en de bemonsterings vektor y~ op t=t. 1 ' voor R-0

1
wordt een

-...... 1+
erg groot getal genomen,de waarde van ~O is niet belangrijk.

Recursief schema veer de methode vqn de kleinste kwadraten.

/.... ~ T -1 r2 T -1 )-1= Q. + (v~.L·+l - Q.z. )z. R. ( + z. R. zi1 uL. 1-1-1 1 -1 1-

-1 (-1 -1 T -1) 2 -1 )-1
Ri +1 = r2 Ri - Ri ~i~ Ri (C + ~iRi ~i

Voor de methode van de instrumentele variabelen vindt een

identieke a.fleiding pla.ats maar er v'lordt gewogen met de
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vektor 'Z. in plasts van met z. zoals bij de methode van
-1 -1

de kleinste kwadraten gebeurt.

Recursief schema voar de methode van de instrumentele

variabelen.

~ "" A T -1 2= Q. + (y. 1 - Q.z.) z. R. (fJ
1 -1+ 1-1 -1 1 \

( -1 -1 ~ T -1)( 2= 1 R. - R. z.z. R. r
~2 1 1 1 1 1 -

A T -1 )-1+ z. R. Z.
-1 1 --1

b.T -1 )-1+ z. R. Z.
-1 1 -1
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4. Regelalgoritme •

4.1. Het regelalgoritme heeft tot doel de toestand van het

proces te brengen of te houden in de optimale toestand.

Stellen we: - dat de huidige toestand van het proces op

tijdstiu t=t. gegeven wordt door yet. )=Yi
' 1 - 1

dat de gewenste toestand van de patient.
konstant bli,ift en dus gegeven wordt door

-~opt. (t i )=Xopt. (t i + 1)= ------- 2opt. (t i +n )=~pt.
dan zal het regelalgeritme die stuurgrootheden bepalen die

de toestand van het proces naar de gewenste toestand zullen

trachten te brengen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet

altijd in een bemonsterings periode kan geschieden zodat dan

die stuurgrootheid bepaald moet worden die het proces zo

dicht als in de betreffende tijdsperiode mogelijk is, bij da

gewenste toestand brengt.

De regeling maakt, zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven,

gebruik van de volgende informatie:

de gesch8tte relaties tussen in- en uitgangsvariabelen
/'

van de patient vastgelegd in de Q.

de huidige toestand Yi"

de gewenste toestand Y t
~ .- op •

- eventuele begrenzingen alKn de stuurgrootheid u (minimum

en maximum waarden).

In het regelalgoritme, ontleend a&~ Hazelzet (1), wordt de

eis: "zo dicht mogelijk bij de gewenste toestand",

wiskundig weergegeven door de eis dat (4.1) minimaal is.

4.1

Dep stelt een weegmatrix voer die aangeeft in welke mate

het voer de afzonderlijke uitgangsvariabelen van belang is

dat ze op het juiste niveau gehouden of gebracht worden.

Het kan bijvoorbeeld voer bepaalde uitgangsvariabelen minder

schadelijk zijn als ze niet de juiste waarde hebben dan dit

veer andere uitgangsvariabelen is. In de ,p wordt het
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gewicht, die de afzonderlijke uitgangsvariabelen in het

regelalgoritme krijgen, meegegeven.

Omdat in het regelalgoritme de V in een aantal iteraties

geminimaliseerd wordt geven we (4.1) een index mee die het

aantal iteraties aangeeft dat gedaan is om de betreffende

minimale V te berekenen.

Men moet weI steeds bedenken dat het totale regelalgoritme

doorlopen wordt binnen e~n bemonsterings interval. De k

geeft dus aan het aantal malen dat de bewerking gedaan is

voordat de V minimaal is.

(4.1) gaat dan over in (4.2)

De stuurgrootheid die de toestand brengt van y. naar y. 1 (k)
-1 -1+

wordt gegeven door u. (k).
-1

De nieuwe stuurgrootheid ui(k) wor-dt bepaald door bijstelling

van de u. (k-1), vastgelegd in voorgaande i teratie slagen
-1

en de kerrektie termen U. (k) en A(k).
-3.

-""-i (k) ~ u i (k-n + ,\ (k) [';;'i (k) - '!ci (k-n] 4.3

Afleiding voor de y. 1(k):
-1+

Br geldt y. 1 = ~ y. + residu
-1+ -1

U.
-1

voar het iteratief proces:

4.4

~
y. 1 (k) = Q y.
-1+ -J.

!!i(k)

+ residu 4.5

Het residu wordt nu verder verwaarloosd.

Ui t ( 4 • 3) en (4.5):

y. 1 (k) = 'Q
-1+

y.

U~(k-1) + \ (k) [u':i.(k) - Ui (k-1] 4.6
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hierin: Yi+1 (k) = Q Ii 4.8
U. (k)
-l

In figuur (4.1) is het regelalgoritme weergegeven voor het

geval dat: - het proces twee uitgangsgraatheden en een

stuurgrootheid heeft.

- minimale stuurgrootheid - 0

maximale stuurgrootheid = 100
_ y. (en 'r = 0, 0

-;r
- Iopt. =40,40
- ~ =.4.3 .3

.2 .7.1
Het blijkt dat in dit geval slechts een iteratie nodig is.

~. Yopt.
V (0) / \V ( 1 )

/ \
/

\
\..
y. 2(1)
,l+

\
\\.. -- .-- .--

~y. 1(1) = ...-vy (1). 1,l+ _l+

\ "" .....--
.--\c.--

--- -- -- \
_ c.-- c.-- rv \

.:(1)=y.(1) \
-1. -l

y. 2(0)
-l+

y. "1 (0) \
-l+10

30

20

y. (0 Tt""'----.-.---.------.,------.-----.------ Y2
-l 10 20 30 40 50

figuur 4.1



Het punt. y. "I (0) is de toestand die bereikt wordt vanui t
-1+

y. (1) met stuurgrootheid = O.
-1

Uit figuur (4.1) en vergelijking (4.7) halen we direkt een eerste

eis voor de ,\ (k). De /\ (k) bepaalt welk punt van de lijn

(y(k-1)~(k)) zo dicht mogelijk bij de y t ligt.- - _op •
De )..(k) is minimaal O:(y(k)==:y(k-1)) of maximaal 1:

C~(k) - l(k)).

Dit geeft dus: O~ A (k) ~ 1. 4.9

Door te voldoen aan vergelijking (4.16) wordt gewaarborgd

dat er punten zi jn op de vektor (:y. 1 (k) - y. 1 (k-1) )
-1+ _1+

waarvan de afstand tot y t kleiner is dan de afstand van
-op •

Y' 1(k-1) tot y t •-1+ -op •

Verder wordt de ~(k) zodanig bepaald dat V(k) minimaal is

(vergelijking (4.17)).
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4.2 De foutfunktie V moet gehandhaafd worden zodanig dat aan

twee belangrijke kriteria is voldaan:

a) Er moet gelden: V(k) < V(k-1). De V(k) moet dus voor

opeenvolgende iteratie slagen kleiner worden.

b) Per iteratie wordt de kleinst mogelijke foutfunktie ge

zocht,voor die iteratie slag mogelijk.

Uit kriterium a voIgt een eis voor de ~(k), terwijl uit het

kri terium been eis voor de A(k) volgt.

We substitueren nu (4.7) in (4.2)

T
(4.2): V(k) = (li+1(k) - lopt.) P (Xi+1(k) - Yopt )

= l(Xi+l(k-n -lapt.) + ).. (k)(;[i+l(k) - Yi + 1 (k-1))].T

f [(Yi+1(k- n - Yopt .) + A(k)(Yi+1(k) - Yi+1(k-1))]

Indien we j6 symetrisch stellen hetgeen geen beperkingen

oplevert, gaat bovenstaande verf,:eli .ikin,g over in (4.10)

V(k) = (Yo:. 1(k-1) - Y t )T /-t (y. 1(k-1) - Y ) +-,.,+ -op. ~-1+ .-opt.

2 \ (k) (~. 1 (k) -]i. 1(k-1)T II (....T. 1 (k-1) - Y t) +
\"sl..1+ 1+ :f ~1+ -op •

/\ 2(k) (y. 1 (k) - y. 1 (k-1 )-- T rJ; (y. 1 (k) - y. 1 (k-1))
~1+ -1+ 'i! '2: 1+ -1+

4.10
iadien we stellen:

T = Cii+1 (k) - Li+1 (k-1))T !p 0ci+1 (k-1) - Xopt) 4.11

dan kU:-Jn.en we voor(4.13) schrj.;jven:

V(k) = V(k-1) + 2 ;\ (k) T + A2(k) N 4 .. 13
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4.2 a. Volgens het eerste kriterium moet gelden:

V(k) <V(k-1) ofwel V(k) - V(k-1) ~ 0

met (4.13):

2 >- (k) T + A2
(k) N ~ 0

).dk) (2T + '>dk) N) ~ 0 1 ~(k) ~ _ ~
eis (4.9) ~ A (k) ~. 0 1

er geldt N ~ 0

(kwadraat)

/\ (k) ~ 0

T ~ 0

Met (4.14): T ~ 0 gaan '.ve nu verder,door substitutie van

(4. (S) en (4.5) in (4. 11) ge eft:

[yi+ 1 (k-1 )

fi+ 1 (k-1 )

o 4.16

Aan (4 .. 16) kan voldacm worden aoor voor 'U. (k) de maximale
-1

of rninimale stuurvektor te nemen, zodanig dat het linker

deel van (4.16) minimaal wordt.

Dit kan orndat de afzonderlijk komponenten van de vektor

!Ui(k) - ~(k-1)1 positief, negatief of nul kunnen worden
daar iedere keer voor iedere komponent van die vektor geldt,

dat de u. (k-1) steeds tussen de maximale en minimale stuur
-1

grootheid in ligt (of er gelijk aan is).
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Of de keuz~ van de afzonderlijke komponenten van de vektor

!U.(k) - u.(k-1) I positief of negatief is laten we
-1 -'l.

afhangen van het feit of de komponenten van de vektor

(in (4. ~6)) .1 Yi+ 1(k) - 1':.o pt.1 T ~ I QI negatief dan weI
pos1t1er zlJn.

Hierdoor is ook duidelijk waarom meerdere iteraties mogelijk

zijn bij een meer dimensionale stuurvektor. Doordat in op

eenvolgende iteraties de waarde van de afzonderlijke element en

van de ri j 11i+ 1 (k) - Yopt.1 Tf Q veranderen en
dienovereenkomstig kan dan ook een andere u i (k-1) gekozen

worden.

4.2 b. Uit het tweede kriterium halen we de waarde voor ~(k).

Indien we verrelijking (4.13) weer in herinnering brengen:

V(k) = V(k-1) -t 2/\ (k) T + \2 (k) N,

zien we dat V(k) minimaa.l is a.ls de eerste afgeleide van

V (k) naar ~ (k) nul wordt.

~(k) = 2T T
~ = -If

Kombineren we de verschillende voorwa.arden waaraan ~(k)

moet voldoen:

(4.9) 0 ~ A (k) ~ 1

(4.14) >-. (k)~ - 3.}

met de in vergelijkint (4.17) gevonden gewenste A. (k)

dan voIgt hieruit da.t voer A (k) moet gelden

>-- (k) ~ minimum {_ ~ , t \
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4.3 Stopkritermum.

Voor het boven besproken algoritme moet nog een stopkriterium

ontwikkeld worden.

De vergelijking (4.11) kunnen we als stopkriterium gebruike~

(4.11) T ~ i'Yi + 1 (k) - Yi+1 (k-1) I T1 1':i+1 (k-1) - 1':opt.

Indien geldt T=:O dan kan het iteratie algoritme gestopt

worden, en weI om verscheidene redenen. Hiertoe splitsen

we de voorwaarde T = 0 in drie komponenten:

i:y· 1 (k-1)-y t =0
~1+ ~p •

. ~~:,1:i+1 (k) - Li+1 (k-1) = T0

111:1'r· 1(k) -yo 1(k-1)II rll y · 1(k-1)-y·-1+ -1+ 'f -1+ -opt.

ad i.) y. 1 (k-1) - Y t = 0-1+ ~p •
Ingien aan deze voorwaarde voldaan is dan is de ;I. 1 (k-1)1+
gelijk aan]I t • Met de berekende stuurgrootheid kanop •
vanuit de-l. dez t bereikt worden in de volgende bemon-

1 op •
sterings periode en is aan de gestelde voorwaarde (4.1)

valdann.

ad i i .) Y. 1 (k) - y. 1 (k-1) = 0-1+-1+
Uit

(4.7) Y1' 1 (k) =: y. 1 (k-1) + \ (k) (y. 1 (k) - y. 1 (k-1)- + -1+ -1+ -1+
voIgt dat y. 1(k) en y. 1(k-1) gelijk blijven in twee

-1+ -1+ ·
opeenvolgende iteratie slagen. Het regelalgoritme kan dan

gestopt worden. Met de gegeven begrenzing van de stuurgroot

heden kan.xi niet in ~~n bemonsterings periode naar .xopt.

gebracht worden.

-
ad iiL) 1::S+1(kl - Xi+1(k-1)I' i Il'i+1(k-1) - l'opt.! = Q
Als niet aail i en ii volda2ill is dan geldt aIleen dat T = 0

als de twee vektoren [y, 1 (k)-y. (k~1)1 TI en j y. 1 (k-1)-y t I1+ 1+ 1 y! -J.+ ..:::....op •

loodrecht zijn. In dit geval wordt geen verbetering voor de

V(k) gevonden, de iteratie kan dan gestopt worden.
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5. Koppeling analoog model me~ digitale computer.

5.1. In de voorgaande hoofdstukken zijn twee typen reken

processen aan de orde geweest:

- (patienten) p~oces.

Hier gebeuren aIle rekenprocessen parallel, aIle signalen

zijn steeds aanwezig en belnvloeden elkaar, het is een

kontinue praces. Het proces dat geschat en geregeld wordt

is volledig analoog.

digitaal rekenalgoritme.

Hier gebeuren aIle berekeningen sequentieel.Het resultaat

van een bewerking wordt gebruikt in een volgende bewerking.

Er kunnen geen bewerkingen tegelijkertijd plaats vinden.

Onder de digi tale rekenprocessen vallen de identifil<atie

en regelalgoritmen. Verder vallen hieronder de routines

die voar het data transport tussen analoog en digitaal

rekenproces zorgen, de routines die het mogelijk maken

tijdkritisch te werken en de sturing van de interface.

- De interface.

Deze zorgt voor de verbinding van analoog en digitaal proces.

Bier vindt plaats:

Omzetting digita.al in analoog en analoag in digitaal

signaal. (D/A en AID konversie)

- ~)elektering van de in- en ui tgangs kanalen van het analoog

rekenproces.

De digitale computer stuurt de interface, waarbij gebruik

gemaakt wordt van signaal aanpassing en weI zoda.nig dat de

maximale (minimale) spannings waarde die mogelijk is in het

analoge rekenproces overeenkomt met de maximale (minimale)

getel representatie in de digitale rekenma.chine.
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Het bovenstaande kan als voIgt in blokschema samengevat worden.

sturl.ng

analoog
e ) \. rekenproces

r

inter-

r
face 1/

"
l' (Hitachi:

I 505)

digi tale ·1

rekenmachi1

(pdp - 11)

digitaal:

identifikatie

- regeling

sturing interface en

data transport

- tijdkritische besturing

analoog:

- proces.

5.2. Sturing interface.

We zagen dat de interface zorg dra8gt voor het signaal

transport analoog(~igitaal.

Het data transport vindt plaats met behulp van twee assembler

routines die vanuit de fortran programmatuur aanroepbaar zijn

a) Call PUT(DATA, KANAALNUMMBR).

Deze procedure brengt het in digitale representatie aan

geboden getal DATA naar de interface welke de analoge

representatie van dat getal zet op het onder KANAALNUMMER

aangegeven kanaal van de analoge machine.

b) Call GET(DATA, KANAALNUMMER).

Deze routine bewerkstelligt het tegenovergestelde van de

procedure PUT.

Het draagt zorg voor het data transport van analoge naar

digitale rekenmachine. Het kanaal met h~t aangegeven

KANAALNUMMER wordt uitgelezen en deze spanning wordt via

de AID konverter omgezet in de digitale representatie.

De routines PUT en GET waren reeds beschikbaar p evenals de in

paragraaf 5.3. {';enoemde routine TINT. (Mulleneers (5)).
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5.3. Tijdkritische besturing.

Het is een eis voor de besproken identifikatie algoritmen dat

de bemonsteringen met gelijke tijds intervallen gebeuren.

1. Ds interval tijd wordt geregeld door een digitale "klok".

Deze geeft met vaste tijds intervallen een puIs af, die een

"bit" in het statusregister 2st. Het instellen van het tijds

interval gebeurt met de procedure TINT. Het tijds interval

kan met stapjes van 1~.lisec. geregeld worden tussen 1~ sec

en 2,55 sec. Het "bit" van het statusregister gebruikt men

voor de tijdkritische besturing.

2. Alvorens te beginnen met fie algoritmen wordt het statusregis

ter geinitialiseerd. Dit gebeurt met de procedure INIT.

De werking van de procedure kan als volgt schematisch weer

gegeven worden.

,__1_-
IIreset" statusregisterl

I
Inee
I

"reset " statusregisterl

I
terug naar het programma.

Door deze procedure wordt het programma met de klok

gesynchroniseerd.
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.3. Voardat data transport tussen analoge en digitale machine

plaats vindt zal het programma moeten wachten tot het inge

stelde tijdsinterval verstreken is. Hiervoor zorgt de

procedure WAIT. Deze procedure gaat in een wachtlus tot het

tijds interval voorbij is. (In de toekomst zal het zinvol

zijn het tijdkritisch rekenen te baseren op interrupts zodat

in de tijd, dat de digitale machine in een wachtlus zit,

niet-tiJdkritische bewerkingen gedaan kunnen worden).

Schematisch voIgt voar deze procedure.

ja nee

ja nee
j'-------,.-----.

HYBERR "reset"

terug naar programma terug naar programma

Indien het statusregister reeds geset is voordat de procedure
WAI'r aan geroepen wordt zal een foutmelding volgen daar de

klok het statusregister dan al geset heeft omdat de gekozen

bemansterings tijd te kart is, gezien de tijd die de digitale

rekenmachine no dig heeft om de geYmplementeerde algoritmen

uit te voeren.

5.4 De procedure HYBERR zorgt tevens voar foutmeldingen als het:

aangeboden analoag signaal te groot is

aangeboden digi taal s ignaeJl te eroot is

als in de procedure TINT geprobeerd wordt een te groot

tijds interval op te geven.



6. "Dual Control".

6.1. In eerste opzet had het onderzoek tot doel na te gaan

hoe het regelalgoritme zich ~ougedragen in een even-

wichts situatie waarbij het proces in de voorliggende periode

geldentificeerd was en de parameters van het proces konstant

bleven.

In de loop van het onderzoek is echter overgestapt op een

meer realistische situatie. Hierbi ,i wordt het proces van de

aanvang af tegelijkertijd geYdentificeerd en geregeld. Het

is tevens toegestaan dat de parameters, binnen bepaalde

begrenzingen, veranderen.

In de hie rna te bespreken programmatuur is deze opzet van

het onderzoek verder uitgewerkt.

6.2. In de tot nu besproken algoritmen zlJn twee funkties

van de stuurgrootheid ~ aan de orde geweest.

6.2.1) Bij de regeling van het proces wordt de uitgangsvektor

naar de gewenste waarde geregeld (en dan gehouden).

In de optimale situatie zal, indien het systeem in

dynamisch evenwicht is en de overdrachtsfunktie niet

verandert, het ingangssignaal een konstante waarde

hebben.

6.2.2) Bi,j de identifikatie van het proces wordt de stuur

grootheid gebruikt om "verstoringen" aan de ingang

aan te brengen.

Korrelatie van deze 'lverstoringen" met de daardoor

veroorza'lkte output variatie geeft informatie over

het proces.

De parameters representeren, zoals al in hoofdstuk 3

aan de orde kwam, de relaties tussen in- en uitgang.

Indian in- en uitgang konstant zijn kan men de

korrelatie tussen deze twee grootheden niet berekenen

en dienovereenkomstig kunnen de parameters van het

proces niet bepaald of aangepast worden.
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De ingangsvariabelen u zijn dus in de eerste plaats nodig om

het proces te regelen, maar zijn tevens'vereist om het

proces te leren kennen.

Door Fel'dbaum (7) wordt voer de situaties waarbij het

stuursignaal voor identifikatie en regeling dient, de

naam "Dual Control" gebruikt.

Onder 6.2.1 zagen we dat in de optimale situatie bij de

regeling van de ui teangsvaria.belen deze ui tgangsvariabelen

konstant zijn. De dynamische korrelatie tussen in- en

uitgangsvektoren is dan nul

Uit paragraaf 6 2.2 blijkt juist dat voor de identifikatie

een varierend in- en uitgangs signaal noodzakelijk is.

In het dual-control algoritme is er een konflikt tuseen de

twee verschillende eisen die gesteld worden aan de in- en

uitgangsvektoren.

6.3. De opbouw van het dual-control algoritme kan als voIgt

op de tijdas weergegeven worden.

--,
r--""....",.-,

W D I HE W D I

t. 1 t.
1- f' t . 1) 1(. t .)\In .1- In .1

W DIRE W D I

t. 1
1+ (. t . 1)In .1+

D : data transport

I identifikatie algoritme

HE regel algoritme

W wachtlus

int.i: interval i,(ti~ti+1)
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Bij het in een tijds interval samen voegen van de besproken

algoritmen dient er enige aanpassing van de algoritmen

plaats te vinden, met name bij de identifikatie en regel

algoritmen.

DJ.': data transport tijdens t.---:>t. 1.J. J.+
a) De uitgangs variabelenXi en de stuurgrootheid u i _ 1

(stuurgrootheid tijdens interval (i-1))

worden ingelezen.

b) N8 het doen van bemonsteringen aan het proces wordt

de in interval (i-1) berekende stuurgrootheid u i op

het proces gezet.

I.: identifikatie tijdens t. ~ t. 1.J. J. J.+
In het identifikatie gedeelte wordt het signaal y.-J.
gekorreleerd met:

z. 1 = y. 1-J.- -J.-
U. 1-J.-

voor de methode van

de kleinste kwadraten.

~ A
Zi_1 = ~i-1 voor de methode van

u. 1 de instrumentele variabelen.-J.-
De l[i-1 wordt uitgelezen tijdens Di _ 1 ' terwijl de Li en

~i-1 verkregen worden bij Di •
/to

Mede met behulp van deze gegevens wordt nu de ~i-1 of ~i-1

gegenereerd en toegepast in het identifikatie algoritme.

REJ.': Regeling tijdens t.--7t . 1.J. J.+

Tijdens interval-i is het regelalgoritme gebaseerd op

y. of op een schatter·9. hiervoor. De berekende
--J. -J.
stuurgrootheid kan echter pas in interval-(i+1) naar

het proces gebracht worden zodat pas in i:U.terval-(i+2)

de in het regelalgoritme berekende y bereikt kan worden.

Het regelalgoritme moet de berekening van u. 1 dus-J.+
baseren op de Xi+1 • Om-dat deze nog niet beschikbaar

is in het interval-(i) wordt een schatting gemaakt
/'-' I ,0-..!/'...

voor Xi+ 1 : = Q ~i II of = Q y i
u. u.

'---'.1. I '-J.
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Wi : In deze periode wordt gewacht op de volgende klokpuls.

6.4. Hiermee is de globale struktuur aan gegeven waarin het

programma werkt. Met name de scheiding van de identifikatie

en refelalgoritmen is in werkelijkheid niet zo stringent

doorgevoerd als figuur 6.1 suggereert. In de programmatuur

is als het ware het regelalgoritme in het identifikatie

algoritme onder gebracht tot ~'n dual.control algoritme.

De scheiding tussen de methode van de kleinste kwadraten en

de methode van de instrumentele variabelen is in het totale

programma gehandhai3fd.

Het updating algoritme, dat de aanpassing van de Q verzorgt,

is voor be ide methodes gelijk met dien verstande dat indien de

I. V. methode gevolgd wordt het de .~ en ~i gebruikt en andel's

aIleen de z. •
-1.
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sta.rt
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A
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IUPDATE Q
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I
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In het kort de werking en taken van de blokken.

- Gegevens Invoer: dit blok representeert de gegevens invoer,

noodza.kelijk om het programma te sturen.

-- naT, WAIT, DATA: de werking van deze blokken is zaals

invar en optimal) wordt

matrix 'Q.
de ruisvrije uitgangen

........
z = z:

reeds aangegeven in hoofdstuk 5.
-'" .A.

- UP uN]' E Q: in di t blok word t de paramet er matrix Q aangepast.

- OPTIMAL: hierin is het regelalgoritme geintegreerd met de

andere algoritmen, die de predictie over een

interval verzorgen gebaseerd op de 'Q matrix of
/'Q .op de S matrlx •

./"- ./'.. ~

- QS = Q: de matrix QS (gebruikt bij

hier gelijk gemaakt aan de

op basis van deze 'Z worden

gegenereerd m.b.v. invar.

- INVAR: deze genereert de schatting voor de ruisvrije

uitgang.

In het flowdiagram onderscheiden we nog bovendien een aantal

variabelen (p, W, K, L) die het programma besturen.

- p: bepaal t het aantal malen dat de methode van de kleinste

kwadraten toegepast wordt.

- K: geeft aan hoeveel ruisvrije uitgangen gegenereerd worden
/'

voordat de Q aangepast wordt.
,,,,",

- L: geeft aan het aantal malen dat de Q aangepast wordt
~

voordat deze overgenomen wordt door de QS.

- w: deze bepaalt het aantal malen dat de tot ale cyclus

doorlopen wordt.

6.5. De variabelen K en L kre~ren de mogelijkheid om de

invloeden van bepaalde lussen op het schattings algoritme

na te ga8n om ~odoende inzicht te krijgen welke waa.rden

van K en L de beste resultaten geven.
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De lussen zlJn ingevoerd om de voordelen van de methode

van de instrumentele variabelen te kombineren met de

methode van de kleinste kwadraten.

Door na iedere K -bemonsteringen de ~ (op basis waarvan de

ruisvrije uitgangen gegenereerd worden), geIijk te maken

aan de ~ waarborgt steeds dat er een relatie tussen de

"ruisvrije" uitgangen en het proces bIijft bestaan.

Eventuele invIoeden van variaties van de ~ ten gevolge van

de aanwezige ruis worden door middel van de Ius L afgevIakt
/'

doorgegeven aan de QS matrix.
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7. Resultaten en diskussie.

7.1. Het dual-control programma is getest o~ het proces

volgens figuur 7.1. Dit proces is ontleend aan een lineair

model dat de opname en distributie van het narkose gas

halothaan over de verschillende kompartimenten (dit zijn

gedeelten van het lichaam, die t.a.v. de opname en ditributie

van halothaan een ongeveer gelijk verdrag vertonen) beschrijft.

Dit proces is beschreven door Brok en Bogers (6).

Het gebruikte proces is slechts opgebouwd uit twee kompar

timenten. Voor de afleiding va.n dit proces vanuit de fysio

logische grootheden wordt verwezen naar (6).

u
~--

a-.
j

>---.....---01-2

figuur 7.1

Voor dit proces geldt de volgende toestands vergelijking •

•
Y1 = -10 a 2 (a1+a3 ) Y1+10a2a3Y2 - 10a2a 1 u

•

hierin a 1 = J ; 6 2 -- .2 . a, = .5 ; en a 4 == .4.J , •
J

Y
-1 .. 6 1.\ -.6 A'y B'u== .2 Y + u == +-.2

1
0
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7.2. Diskretisatie.

[
A't ]e x.( i) +

Door diskretisatie gaat de differentiaal vergeIijking

over in de differentie vergeIijking (7.3).

Volgens Elgerd (4) voldoet yet) aan:

f
yet) = e A'ty(O) + e A't f e -A'L" B'~(?"')dL

o

Deze vergeIijking, geschreven voor een bemonsterings

gaat dan over in (7.3). Hierbij is tevens aangenomen

durende de gehele bemonsterings periode (i~ i+t) de

stuurgrootheid konstant blijft.

[eA
•
t ! e-A

'7'-d?- ] B'2J i )

(7.1)

periode t,

dat ge-

De reeds in hoofdstuk 3 beschreven toestands vergeIijking

(7.4) wordt verkregBTI door:

- de bemonsterings tijd konstant te houden.

i.p.v. L(i+t)/~;ri+1 en i.p.v. u(i)) '~i[te SCfhrijve~.
A't A't -A't- en door te stellen dat e = A en e () e d

1:±+1 = A. ~i + ~~i = Q :l.i 7 • 4
u.
-l

Dat A ~ A' en BIB' voIgt direkt door (7.1) en (7.4) met

elkaar te vergeIijken.

We stellen Q' = [ A' ,B ,] en Q = [A,B]
a 1 = .3 . Q' = [ -1.6 1 •

-~6J
systeem met eigen waarden,

.2 -.2 A1 = -1 .7.3

-X2 = -.07

a~ = .2 ; Q' - [ -1.4 1 • -.4l systeem met eigen waardenI

.2 -.2 0 I >--1 = -1.55
J

A2 = -.05
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zoals gevonden m.b.v.

8 1 = .2 ; Q = l-.50
.06

Voor de bij behorende Q geldt (waarden

de identifikatie algoritmen):

a 1 = .3 ; Q = l- .45 .34 -.21l

1
.06 .94 -.01

.35 -. 14l

.93 -.()~

7.3. Da stapresponsies van het proces voor 8. 1 = .3 en

a 1 = .2 worden gegeven door de volgende figuren

-r"'1"7':-----~5~·O~-----ll1""id~o~se c .-t----.-"7"I""""----,:::rT"'l""----"I""I"'T1I'"r+"""" c •

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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7.4. Aan de hand van figuur 2 tim 8 zullen we nu enige

belangrijke facetten van het dual-control algori tme nader

bespreken.

Voor de figuren 2 tim 8 gelden de volgende afspraken:

maximale en minimale stuurgrootheid is 90 volt respektieve

lijk 0 volt.

de variabelen p, W, K en L slaan op de waarde van de

variabelen in de lussen in het flowdiagram van het Dual

Control algoritme.

de Rho geeft de ~ -faktor aan zoals deze gebruikt is in het

identifikatie algoritme.

]l t : ge eft dt~ WCJ~' rd f van de gewenst e ui tgangsvariabelen.op •
- T: bemonsterings tijd.

- n : geGft de ruis op de uitgang aan. De ruis is homogeen

verdeeld

UN: binaire ruis op de ingang en is + UN of - UN random

verdeeld

indien geen variab81e opgegeven wordt is deze - 0

1. Vooral uit de situatie zonder ruis op de uitgang (n = 0)

(figuur 2 en figuur 4) blijkt dat het identifikatie

algoritme voldoende informatie krijgt bij de inschakeling

van het proces. De in- en uitgangsvariabelen bevatten

veel informatie. Na vier bemonsteringen (figuur 2) is het

proces reeds goed geldentificeerd.

Tevens zien we in deze figuren dat vooral de Y1 ' zo snel

mogelijk naar de gewenste waarde geregeld wordt. In deze

en alle volgende figuren krijgen de elementen van de

~-vektoren een gelijk gewicht.

Door de kleine ~23 t.o.v. ~3 zal de lijn in figuur (4.1)
oijna horizontaal lopen en dientengevolge voornamelijk

alleen de Y1 geregeld worden.
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2. De bias zoals deze bij de methode van de kleinste

kwadraten ter sprake kwam, is duidelijk waarneembaar in

figuur 3. Deze bias is voor het regelalgoritme echter tot
- -- -

op heden ~een belemmering gebleken. Wil men echter uit de

parameter waarden informatie over het (fysiologisch)

proces krijgen dan moet men wel naar de methode van de

instrumentele variabelen overgaan.

100 1.

o
20

"~2-
-y 1

-.5

A
-.....---+ Q

11
A.

-_.- -+tf+ Q
21

..!.--~~Q
23

---'+tt-

a 1 = .3 ; P = 20 ;

n = O. ,. y 50· T 1 sec.-opt. = ., =

figuur 2

Hho = .99
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100

~u

I -+---+-- --l+~-rl_ ...+~I -,+-,-+1-1-1··-+-1--I-+---+-t--__ 400~_+_-t--+-_+_-t_~-

l~-------------l

'00

• 1

,A

Q12

I +--+-._iQ..0~M±::=-.....~-'F--+==-~:-:::r-~~-*V*'., __I',_ r'· , ... Q
23

·.5

•3 p = 400 .a 1 = ,
25. . 1.1 = .5 sec. llho = .99n = 1 ; lopt. = , ,I •

figuur 3
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3. De tegenstrijdip;e ei3en gesteld aan de Q.. bij het Dual

Control algoritme is vooral te zien in figuur 4. Uit

deze figuur bli,ikt duideli,jk dat als de uitgang zich in

de gewenste toe stand bevindt en of)k de ingang konstant is

het identifikatie algoritme niet voldoende informatie

meer krijgt.

De tijd weging heeft tot gevolg dat als verouderd beschouwde

kennis wordt weggegooid. Dit is echter niet terecht zolang

geen nieuwe informatie beschikbaar komt. Bovendien wordt

de kennis mindel' door trunkatie-fouten van de computer.

Het gevolg is dat de 'Q steeds slechter wordt. Zolang de
.........
Q - parameters niet te slecht geschat zi~n zal het regel-

algoritme nog voldoende goed kunnen werken. Indien echter

de parameter waarden een grote afwijking vertonen kan

het volgende gebeuren:

a) in figuur 4 wordt na 100 bemonsteringen de waarde 8.1
van het proces veranderd van .3 in .2. Wegens gebrek

aan informatie zal het identifiktOitie proces di t niet

juist opmerken. Na~ 340 bemonsteringen is de 'Q echter

zo slecht dat de regelaar denkt dat hij de juiste

beslissing neemt indien de stuurgrootheid nul gemaakt

wordt. Door deze verandering van de ingang van het

proces krijgt het regelalgoritme weer voldoende infor

matie om het proces juist te identificeren.

b) Het gebrek aan informE\tie l<:omt ook in figuur 5 duidelijk

naar voren. flier treedt de situatie op dat het

identifikatie algoritme niet aIleen de parameter, maar

vooral de toestand volkomen fout schat en de regel

algoritmen dus verkeerd reageren. Het systeem komt niet

meer terug in de gewenste toestand.
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o

·100

',,-
_~=_~-.-_-+-'-~-<->----f---~~--+-~=-+--=~-+- ~==_., ...[_~ +__~CU ..•

400

Z

A

-------.. Q21
n..""""*"""""""'-.................

400 Q23
. -- .- ----w- 'Q

13

1 "

-.5

-._.-~_.. -_._-----._--_.------.._.

r"----

-.-*----*'=-~. 4:=-=::$=::±:::-:-;:.t:-=-:J"<:t-'-"<t-

_..~ ~/.~-.-L-----

~ r
I

A

--~ Q11
A

.--it Q12

na 1CiO bernonste ringen 8,1 ::: "3 wordt veranderd in 8,1 ::: "2

p ::: 400 ; Y t ::: -25. ; T ::: .j sec. ; Rho::: .95-op •

figuur 4
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-.5

a 1 = .3 ; p = 50 ; N = 20 ; K = 5 ; 1 = 5 ;

n = 1 ; Y t = 50 ; T = .5 sec. ; rlho = .95 ,- -op •
UN = +.5 of -.5

figuur 5
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4. vergelijking van figuur 7 en figuur 8 onderling en met

figuur 6 wijst oak weer op de betekenis van de stuur

grootheid voor de identifikatie.

In de figuren 6, 7 en 8 geldt dat na 100 bemonsteringen

de 8 1 = .3 veranderd wordt in .2.

Voor de figuren 6 en 7 geldt dat de ingang wordt1tverstoord"

met een random spanning van -\- ') volt of - 5 volt;

Voor figuur 8 geldt dat de ingang wordt"verstoord" met een

random spanning van -+- 20 volt of - 20 volt.

Voor beide figuren 7 en 8 wordt de uitgang gestoord met

1 volt.

Figuur 6 vertoont het verloop van de Q indien ruisvrij

geschat wordt met voldoende "verstoring" van de ingang.

De scha.ttingen van figuur 8 zijn beter dan de schattingen

die met een kleinere verstoring op de inga.ng gedaan worden

zoals in figuur 7.
1 •

,...-'----r' "------ _

--~

---~ -----------~ Q12----_.__.~.~ ..-

700

-.5

Na 100 bemonsteringen a1~.3~a1=.2; p=800;

g = 0; ¥opt. = 50; T = .5 sec.; Rho = .99;
UN = +5. of -5.

figuur 6
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u

t
---+---+--+--i- .+'-+-- -t---+-- ~--+--+---.....,-i---+,--l

1500

Na 100 bemonsteringen a1=.3~a1=.2; P=50; W=78; K=5; L=5.

~::: 1; ¥opt. = 50; 'r:= .5 sec.; rlho::: .99;

UN = +5. of -5.
figuur 7
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u

-100

1 •

y

-.5

'"'"'\.._-~------~~-----.-............._.-_.-..--~......

• 1~ti6

Na ~1 00

1} =.: 1;

UN = -+

bem0nsteringen a1=.3~~a1=92;

Y t = 50; T = .5 sec.; ~ho
-op •
10. of - 10.

figuur 8

P=50; W=78; K=5; 1=5;
::= .99;
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5. De keus van de grootte van de bemonsterings interval kan

door verschillende, soms tegenstrijdige wensen bepaald

worden. In het onderzoel-:. is hier geen studie van gemaakt,

maar enige kanttekeningen hierover maken duidelijk dat

dit gewenst is.

hoe kleiner het bemonsterings interval des te meer

bernonsteringen kunnen gedurende een bepaalde tijdsperiode

gedaan worden. Hierdoor k8n de Rho-faktor groter gemaakt

worden zodat bij de identifikatie meer waarnemingen in

de berekening meegenomen word~n.

indien de Rho-faktor niet vergroot wordt kunnen parameter

variaties in het proces sneller gevolgd worden.

bij een kleiner bernonsterings interval moeten de bere

keningen in een kortere tijds periode gadaan worden.

Hierdoor is minder rekentijd beschikbaar voor gegevens

verwerking en trend analyses.

het bernonsterings interval heeft ook invloed op de

waarde van de 'Q" - parameters. (figuur '0). Ook de

gevoeligheid van de Q - parameters voor bepaalde proces

parameter waarden kan hierdoor mogeli ,jk veranderen.

l';en bepaalde kem',e van het bemonsterings interval kan

het rnogeliJk maken dat bepaalde proces ve~anderingen

beter gesiGn81eerd kunnen worden.
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1 •

I /'-

-.4 Q13

-1

I
I

.~75 L}s I11 • 2. sec.

Q waBrden bij a 1 = .31 • = 0;

veer T = ., sec., T = .75 sec., T = 1.sec. en T = 2. sec.

figuur 9
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6. Ui t de gedane met ingen bli jkt dat een K - wBc;rde van 5

in het flowdiagram van het Dual-Control algoritme

redelijke resul taten geeft. Een lagere K - waarde geeft

een grotere invloed VBn de ruis op de schattingen.

2en L -waarde kl.einer dan 5 levert ook een veri:3lechtering

van de schatting op.

In hoeverre een verdere vergroting van de K en L wenselijk

geacht wordt zal nog nader bekeken moeten worden. Dit zal

van eon aantal faktoren afhangen zoals:

cen vergrotcn van vooral de K maakt het idcntifikatie

algoritme trageF. Bij gelijke tijdweging kunnen parameter

variaties minder snel gevolgd worden.

een vergroten van de K en de L kan de instabili tei t van

de methode van de instrumentele variabelen weElr vergroten

daar dan gedurende een lange tijd de modeluitgang niet

'Nordt vergeleken met de observaties, waardoor de juist

heid van het model kleiner kan vvorden, zonder dat di t

te konstateren valt.
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8. Slotopmerkingen.

In het rapport is een beginstudie gemaakt met de dual-control.

De tegenstrijdige eisen die door de identifikatie en regel

algoritmen aan de stuurgrootheid gesteld worden komen

duidelijk naar voren. Het blijkt dat pas bij z~~r slechte

identifikatie het regelalgoritme niet goed meer werkt.

In veel gevallen zal bij een slechte identifikatie het

regelalgoritme zelf zorg dragon voar een graters variatie

van de ingangsvaTiabelen wE\':irdoor weer een batere schatting

van de parameters verkregen wordt.

Betel' is het echter een juiste identifikatie to waarborgen

door "verstoring ll op het stuursignaal aan te brengen.

Uit analyses is gebleken dicit grote "verstoringen" met grotere

intervallen meer invloed hebben dan kleinere "verstoringen tl

bij iedere bemonstering.

Door meer gegevens te krijgen over de dynamika van het

proces en de mogeli,jke fysiologische v'3T'snderingen kan aan

de toegestane waarde en variatie van de 1;)' bepaeJlde eisen

gesteld worden. Mogelijk is hierdoor, als men deze eisen

ook aRnbrengt in de identifikatie algoritmen, een betere

sc}cattinp; V''D de 1:;' te verkriJgen.

Indien men niet aIleen de gemiddelde grootte van de stuur

vektor regelt, nodig om de gewenste toestand te bereiken,

ffiac\l' ook de mate van verstoring van de sturing, noclig voor

de identifikatie en dit OD grond van kennis over de betrouw

baarheid van de 'Q, ontstaat een 8.lgori tme dat de identifikatie

en regeligeling in voldoende mate stuurt.

Bij verder onderzoek dient men:

meer 1nz icht te kri ;ip;en in de groot t e van de t e 'It: rwachten

rui 8 op de p,emeten uitg'lnp;svari::\belen. Iiut j c, teV(mf3 gewen~3t

een indruk te krijgen van de mate waarin het ingangs signaal

ges toord mag worden. Di t in verband ID,c?t eventuele beperkende

uitgangsgrootheden.
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