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Samenvatting.

Het doel van het verrichte afstudeerwerk was, te komen tot een

vergelijking van een aantal rekenalgorithmen voor numerieke oplos

singsmethoden in de optimale regeltheorie.

Om tot deze algoritbmen te komen worden enkele algemene theorie~n

behandeld, met name de Variatierekening, het Maximum Principe van

Pontryagin en de methode van het Dynamisch Programmeren. Deze

theorie~n worden daarna toegespitst op het oplossen van het optimale

regelprobleem voor lineaire, stationaire systemen met een quadratische

kostenfUnctie.

De inhoud van dit verslag en de onderlinge samenhang van de hoofd

stukken, kan het beste worden uiteengezet san de hand van het over

zicht op pagina 2.

Na de wiskundige formulering van de problemen, waarmee de optimale

regeltheorie zich bezighoudt, wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de

regelbaarheid en de observeerbaarheid van systemen. Hoofdstuk 2

presenteert drie analysemethoden, waarvan de Variatierekening leidt

tot de Euler-Lagrange vergelijking, het Maximum Principe tot de

canonieke vergelijkingen en het Dynamisch Programmeren tot de Hamil

ton-Jacobi vergelijking. Onder bepaalde voorwaarden zijn de Euler

Lagrange vergelijking en de canonieke vergelijkingen equivalent.

Bij de toepassing op lineaire, stationaire systemen met een quadra

tische kostenfunctie (hoofdstuk 3), resulteert de Hamilton-Jacobi

vergelijking in de Riccati-vergelijking en de Euler-Lagrange verge

lijking in de afgeleide canonieke vergelijkingen. De equivalentie van

de Riccati-vergelijking en de afgeleide canonieke vergelijkingen, kan

ook worden aangetoond. Hoofdstuk 4 geeft dan twee klassen van numerieke

methoden, die toegepast op zeven verschillende systemen, (hoofdstuk 5),
dezelfde resultaten blijken op te leveren. Tot slot zal in hoofdstuk 6

nog worden ingegaan op de gevoeligneid van het minimum van de kosten

fUnctie, voor variatie in de terugkoppelparameters.
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1. INLEIDING.

1.1. Optimale Regeltheorie.

"Dido, koningin van Carthago, was waarsohijnlijk de

eerste, die geoonfronteerd werd met een optimalise

ringsprobleem. Dido zou al het land krijgen, wat ze

met de huid van een stier kon omsluiten. Zij sneed

de huid in smalle repen en bond de uiteinden aan

elkaar. Nu moest ze de gesloten kromrae vinden, die

de maximale oppervlakte kon omsluiten. Deze kromme

zal uiteraard een oirkel zijn geweest."(lit. 1).

Het doel van de Optimale Regeltheorie (Optimal Control Theory),

is het bepalen van regelsignalen, z6 dat een kostenfunotie (per

formanoe index) wordt geoptimaliseerd en bovendien een prooes aan

zijn fysisohe beperkingen beantwoordt.

Een optimaal regelprobleem wordt geformuleerd door:

a) Ben wiskundige besobrijving. (model) van het te regelen

prooes.

b) De fysisohe begrenzingen van het prooes.

0) De keuze van een kostenoriterium.

d) De randvoorwaarden voor de toestandsgrootheden.

Ad. a)·Het wiskundige model moet de responsie van het fysisohe

systeem op alle mogelijke ingangssignalen zo goed mogelijk

besohrijven.

Een oontinu , lineair systeem kan besobreven worden door

n differentiaalvergelijkingen van de eerste orde:

!(t)= A(t)~(t) + B(t)~(t)

waarbij ~(t) de toestandsveotor en ~(t) de regelveotor van

het systeem is.

~(t) is een kolomveotor van de toestandsgrootheden (states)

x,( t) lXa( t) , •••••• ,x.( t) •

~(t) is een kolomveotor van de regelsignalen (oontrol-in

puts) \.\( t) ,uj t), •••••• ,uj t).
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A(t) wordt de systeemmatrix (diooensie nxn) en B(t) de

regelmatrix (diooensie moo) genoeood.

De uitgangssignalen kunnen worden gekarakteriseerd door:

.r.(t)= C(t)!.(t)

waarin .r.(t) de r-diooensionale uitgangsvector is en C(t)

een rxn uitgangsmatrix.

Als alle toestandsgrootheden als uitgangssignaal bescbik

baar zijn geldt: .r.(t)= ~(t) en C(t)= I

Ad. b) De ~ysische begrenzingen van bet systeeoo, worden gevorood

door de toelaatbare extremen van de toestandsgrootheden

en de regelgrootbeden, dit zijn bijvoorwaarden voor het

probleeoo.

Ad. c) Bij de keuze van een criteriumfunctie, dient onderscbeid

geooaakt te worden tussen een aantal problemen.

1 Miniooum-tijd-probleeoo:

J = t - t b=)' e dt
e t

b

£ Eindpunt-regel-probleem:

waarb1j de gewenste toestand op t is r(t ).e - e

H is een reale, symmetrische, positief-semidefiniete

nxn weegmatrix.

l Minimale-regelsignalen-probleem:
t

J= / e ~T( t)R(t)~( t) dt
t

b
R is een reale, symmetrische, positief-de~inietemxoo

weegmatrix.

Hierbij wordt een systeeoo vanuit een begintoestand naar

een eindtoestand geregeld, met zo klein mogelijke regel

sie,'nalen.

A Volg-probleeoo:

waarbij de toestandsgrootheden, met een (door Q) bepaal

de nauwkeurigheid een voorgescbreven traject ~(t)
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moeten.volgen.

J=..(te{[~(t)_ ret)] T Q [~(t)- £.(t~}dt
b

Q is een reele, symmetrische, positie£-semide£iDiete nxn

weegmatrix.

Minimaliseren van deze J geeft, mathematisch, aanleiding

tot het regelen met ~mpulsfuncties. Gezien de £ysische

begrenzingen van de regelsignalen is het daarom beter,

bij volgproblemen (tracking-problems), een ander orite

rium te kiezen en wel:

J= (!.(te)- !:(te)] T H [~(te)- !:(te)] +

..(te ([!.(t)- ret)] T Q(t) [~(t)- !:(t)] + ~T(t)R(t)£(t~ dt
b

Als hierin r(t)= 0 spreken we van een stabilisatieprobleem.

Ad. d) De randvoorwaarden voor de toestandsgrootheden, worden ge

vormd door gewenste begin- en/of eindwaarden.

x(~)= ~, x(t)= x
-0 ---.., - e -e

Als de optimale regelvector kan worden besohreven ala functie van de

toestandsvector en de tijd door:

fr(t)= £(:i(t),t)

dan gee£t de functie £ het closed-loop optimal control algorithme.

Is de optimale regelvector daarentegen een fUnctie van de toestand op

een bepaald moment (t= t b) en de tijd:

~(t)= f(~(tb),t)

dan is er sprake van open-loop optimal oontrol.

Zie de figuren 1. en 2. op pagina 7.
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!.( t b) ii( t) !(t)

~regelaar I ~ prooes >

fig. 1 Open-loop optimal oontrol.

ii( t) !( t)

rcreg;regeIaarlaar1===1===:~ prooes 11 :.
fig. 2 Closed-loop optimal oontrol.

De classificatie van de dynamica van systemen geschiedt aan de hand van

de vorm van de toestandsvergelijkingen.

a) niet lineair, tijdsafhankelijk

~(t)= f(!.(t),~(t),t)

b) niet lineair, stationair

!( t) = f(!.( t) ,~( t) )

c) vari-lineair

i(t)= A(t)~(t) + B(t)~(t)

d) lineair, stationair

x(t)= ~(t) + ~(t)
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1.2. Regelbaarheid en observeerbaarheid.

Alvorens de oplossing van een optimaal regelprobleem te bepalen,

willen we weten of er een oploasing la1n bestaan. Daartoe moeten

we onderzoeken of het systeem regelbaar en observeerbaar is.

Een systeem is gebeel regelbaar, d.w.z. zowel de toestands- als de

uitgangsgrootheden zijn allen regelbaar, ala er bij elke wille

keurige begintoastand een regelvector u(t) bestaat, waardoor het

syateem naar een willekeurige eindtoestand kan worden gebracht in

een bepaald tijdsinterval t b .. t .. t e •

Algehele regelbaarheid is een nodige voorwaarde voor de oplossing

van een optimaal regelprobleem.

Een s,ysteem is geheel observeerbaar, ala uit een waarneming van de

uitgangsgrootheden, volledige kennis omtrent de toestand van het

systeem resulteert.

Wisltundige definities van regel- en observeerbaarheid, zijn gegeven

door Gilbert (lit. 2) en Kalman (lit. 3).

Laat een lineair, stationair, multiple input--multiple output

systeem bescbreven worden door:

x(t)= Ax(t) + B~(t)

!(t)= Cx(t)

Ala A n verschillende eigenwaarden heeft, kan door de substitutie:

!o(t)= EEt)
A= EAE-1

B= E8

C= rE-1

het systeem worden getransformeerd naar de Jordan-canonieke verge

lijkingen:

~ t) =.A.x*( t) + 8u( t)

.r(t)=f let)
Als de i-de rij van de matrix 8 uitsluitend nullen bevat, kan de

i-de canonieke toestand op geen enkele manier worden beinvloed

door de regelgrootheden.

Ala de i-de kolom van de matrix r uitaluitend nullen bevat, komt
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de i-de oanonieke toestand niet tot uiting in de uitgangsgroot

heden.

Bovenstaande is verwerkt in Gilberts definities:

"Een systeem, is dan en sleohts dan geheel regelbaar resp. obser

veerbaar, als ® resp. r geen enkele rij resp. kolom bevat met en

kel nullen."

Voor een nadere interpretatie van deze eisen in het frequentie

domein (de relatie met overdraohtsfUnoties) zie de appendix.

De door Kalman geformuleerde eia luidt:

"Een lineair, atationair multiple input-multiple output systeem

i(t)= A~(t) + Du(t)

l..(t)= Cx(t)

is dan en sleohts dan geheel regelbaar, ala de aamengestelde

nxnm matrix

( B1 ABi ••••••••• \ An
-

1 B]

rang n heeft

en dan en sleohts dan geheel observeerbaar, ala de aamengestelde

nxnr matrix
[ T] TTl : Tn-1 TJC;ACi ••••••••• ;A C

rang n heeft."

De rang van deze matrioes is gelijk aan het aantal regelbare

respeotievelijk observeerbare states.

Tot een wellioht bater inzioht in deze twee oriteria, zal nu een

afleiding en een vergelijking worden gegeven van de door Kalman

en Gilbert geformuleerde eisen m.b.t. de regelbaarheid van een

systeem.

Volgens het Cayley-Hamilton theorema geldt, dat als A een vierkante

matrix (nxn) is, A voldoet aan zijn karakteristieke vergelijking.

I I n-1 nDus ala sI-A = 0(.+lX1S+ ••••• +ocn_
1

s +s =0
" n-1 ndan ~s «)+DlA+ ••••• +« A +A = 01r- n-1

Het gevolg hiervan is, dat Am voor m~n te sohrijven is ala een

lineaire oombinatie van I,A, ••••• ,An- 1 en derhalve is ook

(At) 1 1"" b" t" t At An- 1 t n- 1 texp a s ~nea~re oom ~na ~e van , , ••••• , e

sohrijven.
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De oplossing van: !(t)= Ax(t) + ~(t) is:

t
!.(t)= eAt{;.(tb) +/ e-

At
B}!(l')dl'l

t b

en voor t=t :e

••••••
& 'tn- 1u(r)
rn-1 -
.L..

r:: j ! n-1 ]
=lB 1AB i.· -fA B yP

•••••
v
-n-1

. It .
waarbij ~=~ e Pil }!('r)d1: ; Pi voIgt uit

t
b

lijking; 0.- i =' n-1
De samengestelde matrix [BjAB\ •••••••• ~An-1B] is op te vatten als een

afbeeldingamatrix, die de vector.!. uit de run dimensionale V ruimte

projecteert op de vector: -At
{ e e .!.( t

e
) - x( t

b
) }

in de n dimensionale ruimte.

Deze projectie is alleen mogelijk, ala de rang van [BjABj •••• jAn- 1 B]

gelijk aan n is. Dit ia Kalmans eis.

Opm. De eis dat A n verschillende eigenwaarden heeft, behoeft bier

Diet te worden geateld.
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Ala A n versohillende eigenwaarden heeft, is de eigenvectorenmatrix E

van A inverteerbaar en geldt: A=E.AE-1
, waarbij A een diagonaalmatrix

van eigenwaarden is.

[
:: : n-1 ] [: -1: ; n-1 -1 ]Nu is rang B~AB~....... ~A B = rang BjEAE Bi ••••••• iEJ\. E B =

f -1 [: -1 i : n-1 _1:1}= ranglE BjE.AE Bi ....... jEA E BJ =
[

-1: -1: :.An-1 -1 ]= rang E B ~ .AE B i••••••• ! E B
Deze rang is ~n als E-

1
B een rij nullen bevat, het Gilbert criterium.

Conclusie: Als een systeem volgens Gilbert niet regelbaar is, dan is

het dat ook niet volgens Kalman.

Voor het omgekeerde bewijs zie lit. 2.

Het Kalman-criterium is, in tegenstelling tot het criterium van Gilbert,

ook toe te passen op systemen, waarbij de systeemmatrix A meervoudige

polen heeft.

Voorbeeld:
o
Xi = -x, + U1

is = 2x, -2x.l
xs= 0.5X 1- 0.5xj + 0.5U l

:t. = Ix

B =[6 g1 A =[-~ _~ g1
o tJ 0 t -tJ (

-1 0]
AB = 2 0

o -t

1 0 0 -1 0 0 3 0 0
3

A 2 ::iyw 0 • 0 -2 0 • ~V1O -lV1O 0 C I:=; 10 10 =3 3
2 -toVW 1 0 0 -t 8 1 13 3 3

1 0 0
3 0 3

..,-1 B
~\f1O' 0 CE 2 ::iVW' 0~ = = 3 10 10

8 t 2
16VW' 1- - 33

-1 geen rij nullen en CE bevat geen kolom nullen,E B bevat dit systeem
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is volgens Gilbert dus regelbaar en observeerbaar.

rang[cTjATCT)AT2CTJ = rang [~ ~ ~ ATCT:
o 0 1 I

Waaruit voIgt dat ook volgens het Kalman-oriterium,

regel- en observeerbaar is.

dit systeem
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2. OPLOSSING VAN BET OPTlMALE REGELPROBLEEM. (Analytisch)

Als eenmaal bekend is dat een proces regelbaar is, willen we aan de

hand van de gekozen kostenfunctie (de 'performance index'), de beste

oplossing bepalen, de 'Optimal Control' van het proces.

Om tot de juiste vergelijkingen en algorithmen te komen, kan gebruik

worden gemaakt van verscheidene theorieen, waaronder b.v.:

a) Optimaliseren d.m.v. Variatierekening.

b) Het Maximum Principe van Pontryagin.

c) Dynamisoh Programmeren.

2.1. Variatierekening (Caloulus of Variations).

De te minimalieeren funotionaal is:

t
J =.f e Y' (!,,!,t)dt

t
b

Door een optimale !, (= x) wordt J optimaal.

Als de afwijking van! gelijk is aan A!" 'Wordt J:

/
t e ... dxI 0J = jP (!.+.4!., -= +.4!., t) dt

t b dt !,=!.

en 1>J =,it
e

( ~1",=2.A!. + ~1",=!.4! )dt moet nul zijn voor alle 1>".

b

Partieel integreren van de tweede term geeft:

1>J = 0 = ~I",=!"""'1~ + ~te [~I~=! -~t (*I"=2)}", dt

Ale begin- en eindpunt vrij zijn, moet~ = Q zijn op ~en tee

Als begin- en eindpunt vast zijn, dan geldt: Ax = 0 op t b en t •
- - e

Ook tussenvormen zijn mogelijk b.v.: !,(tb) vast en !.(te ) vrij.

In aIle gevallen moet echter voldaan worden aan de

Euler-Lagrange vergelijkingen:. ~ - ~t(~) Ie 0
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Als de funotionaal gegeven wordt door: J =~te L(~,~,t)dt , terwijl
t b

X= f(~,u,t) , en ~ explioiet te schrijven is als funotie van ~,~ en t

dus ~(t)= ~(x,!,t) , dan ksn J geeohreven worden ale:

Ala ~ niet expliciet te schrijven is, dan kan u in de toeetandsvector

worden opgenomen.

Wanneer oak nog moet worden voldaan aan bijvoorwaarden in de vorm:

h(~,!,t)= Q ,
dan kunnen deze bijvoorwaarden met behulp van Lagrange-multiplioatoren

in rekening worden gebraoht in de funotionaal:

J =ite[;o(!.,~,t) + ~Tl!(!.,!,t)]dt =lter(~,!,t)dt
t

b
t b

De randvoorwaarden worden nu:

d Jt [d lP T dh] ]t1f ..1~ e= ~+~ ~ ~ e
- t

b
- - t b

En de Euler-Lagrange vergelijkingen:

:: 0



- 15 -

2.2. Hat Maximum Principe van Pontryagin.

Hat Maximum Principe (Iit. 4 ), karl in het kort ala voIgt worden

geformuleerd:

"Als voor het syateem beschreven door:

! =!(.?£,~,t)

de uitdrukking (de 'Pontryagin-functie'):
cTx(t )
- - e

moet worden geminimaliseerd, door een regelvector ~, kan dat

aIleen ala ~ de Hamiltoniaan:
T

H(.?£,~,t) =~ !(~,~,t)

maximaliseert."

De 'costate'vector ~ voldoet san:

D dH ()
~ = -:::;- en ~ t =-0"x e

Het ontstaan van de Pontryagin-functie kan eenvoudig worden

toegel1cht.

Voor het systeem beschreven door:

i = !(!.,~,t)

j"tewaarb1j J =~ 1(!.,~,t)dt moet worden geminimaliseerd, kan
t b ;t

een nieuwe state: x (t) = ;n e 1(x,u,t)dt worden gedefinieerd.n+1 .L --t
b

Minimaliseren van J staat gelijk met het minimaliseren van

cTx-4-(t ) , x+= (x 1 ,x" ••••••• ,x,x 1)T, wanneer c1 ,. ••••• ,c =0-- e - n n+ n
en c =1.n+1
Voor de Hamiltoniaan geldt:

TH(x,u,t) = p L(x,u,t) + ~ !(.?£,~,t)- - n+1 --

Omdat p (t)=-1n+1 e
en p. - )H = 0 is p (t)= oonstant= -1n+1- - ax 1 ' n+1n+
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Samenvattend kunnen we zeggen dat de optimale ~ kan worden bepaald uit:

dH = 0
uu -
dH <>
~x = -E , de bijbehorende systeemvergelijkingen

~H <> /in de vorm: -- = x en de begin- en of eindvoorwaarden-')E -

Deze laatste set van vergelijkingen, de canonieke vergelijkingen, kan

ook worden verkregen uit de Euler-Lagrange vergelijkingen:

~ - ~t( 4i )+g~T_ ~t( ~n~ -;f~ =Q

waarin: t = L(!.,!:!., t)

Q =i. - f(!.,!:!., t)

A=E
TH = - L(!.,~,t) + E f(!.,~,t)

zodat: ~ _ ~L ~=o() x - v!. x -

~hT 'ofT )QT

"'O!. = -- ~! = IC>!.

dH
~ = f(x,u,t)
uE ---

o= x

Bij een vergelijking van de Variatierekening met het Maximum Principe,

kunnen een santal overeenkomsten en verschillen worden aangeduid.

1 Beide methoden gaan uit van een beschrijving van het systeem

door ~ = f(!.,!:!.,t)

~ Het gebruik van de costate-vector E is analoog aan dat van de

Lagrange multiplicatoren A op een belangrijke uitzondering na

en weI het eisen van randvoorwaarden voor E.
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2 De Hamiltoniaan in het Maximum Principe, is te vergelijken met

de uitgebreide kostenfunctie y =)'+ A?.!:! • Het verschil is, dat

in)t- de functie .!:! =!. - f(~,~,t) wordt gebruikt en in de Hamil

toniaan H alleen f(~,~,t).

~ Bij de Variatierekening, moet de kostenfunctie quadratisch zijn

tenainde de Euler-Lagrange vergelijkingen hun lineaire karakter

te laten behouden.

2 Omdat de performance-index bij de Variatierakening continu moet

zijn, met continue afgeleiden, moeten ! en ~ continu zijn, het

geen impliceert dat beperkingen in de stuurfuncties niet zijn

toegestaan.
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2.3. Dynamisch Programmeren.

Bij de continue vorm van Dynamisch Programmeren (lit.5,6 ) wordt

gebruik gemaakt van twee belangrijke principes.

1 Het Optimaliteits-principe.

"Het optimale traject in een proces, waarbij meerdere keren een

keuze tussen mogelijke wegen moet worden gedaan, is optimaal

voor elk deeltraject. tt

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld:

o__1_~

abc

Laat 1,1 het optimale traject zijn van a naar c. Kies op deze

weg het punt b, dan is noodzakelijk 1 van b naar cook optimaal.

Bewijs uit het ongerijmde:

Wanneer 2 optimaal zou zijn voor de weg b-c, dan moet 1,2 de

optimale weg a-c zijn. Maar het traject 1,1 is optimaal en dus

is 2 van b naar c geen optimale weg.

£ Het Inpassings-principe.

"Een proces met vaste begintoestand, dat werkt gedurende een

bepaalde tijd (te- t b), kan altijd worden beschouwd als het

bijzondere geval van het algemene probleem met veranderlijke

begintoestand en werkend in een variabel tijdsinterval (t,te) • .,

Gezocht wordt weer naar de regelfunctie, die de functionaal

minimaal maakt.

Het systeem wordt beschreven door n differentiaalvergelijkingen

!. = !(!.,~,t)

Als de optimale regelvector bekend is, kan volgens het optimali

teitsprincipe het minimum van J worden beschreven door een func

tie van de begintoestand en het aanvangstijdstip (tb).
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Laat het minimum van J gegeven worden door&

t
v{~(~),tb} = min~ e L(~,~,t)dt

J:! t b

Gebruik makend van het inpassingsprincipe, is dit probleem een speoiaal

geval van de grotere klasse van problemen waarbij:

:t
V(~, t) = min1. e L(~,J:!, t) dt

u t.

Door het interval t-te op te delen voIgt:

{
~~ :t ]

V(~,t) = mi I L(!.,J:!,t)dt + I' e L(~,}!,t)dt
u t ~+4t

Het optimaliteitsprincipe geeft aan datI

V(;.. t) = m:[;(t+At L(;.•.!!.. t)dt + V{x( t+At) • ( tMt)}]

Toepassen van de Taylor reeksontwikkeling om het punt {x( t) , t} op

V{x( t+.1t) ,( t+.1t)} geeft:

[

:t+At dV(x,t)
V(_x,t) = min 1 L(x,u,t)dt + V(x,t) + - •.1t +

u t - - - dt

{)V~;.~t) } T {;.( t+dt) _ ;.( t) I + H. o. T. (At)]

Voor kleine waarden van At wordt dit:
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De termen onafhankelijk van ~ kunnen buiten de bepaling vanhet mini

mum worden gehaald, waardoor resteert:

~ {

dV(~, t)}T 1 dV(~, t)
min L(x,u,t)~t + f(x,u,t).llt + "\. .~t + H.O.T.(~t)= 0
~ -- J~ --- vt

Na deling door ~t en de limietovergang At-.. 0 vinden we de

Hamilton-Jacobi vergelijking, die de basis vormt van de continue vorm

van Dynamisch Programmeren:

~ { ~V(X,t)}T Jmin L(x,u,t) + - f(x,u,t) +
~ -- ~~ --- = 0
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3. TOEPASSINGEN OP DE KLASSE VAN LlNEAlBE SYSTEMEN.

Lineaire,stationaire systemen met een over een oneindige tijd ge

integreerde quadratische kostenfunotie.

3.1. Variatierekening.

00

J = 1 (xTQx + ~lR~)dt
o

T T 'T( 0 )r= ~ Q;x + ~ Ru + ~ ~ - A~ - B~

d lv 0 2R BT'\. ~ __ tR-1 BT_,
d~=-= ~- ~ - A

Deze Variatierekening analyse leidt dus tot:

[

X
o

O

] =[ A tBR-

1

BTJ [~] en de voorwaarde
A 2Q _AT ~

3.2. Maximum Principe.

_1 T,
~ = tR B ~

-
x=Ax+Bu J=j

o
t T T

Xn+1 = J (!. ~ + ~ R~)dt
o

o
X

n+l

T -1 T
-2R~ + B l? = Q .... ~ = fR B.Eo

T 0

-2Qx + A l? = -l?
vH 0
-=Ax+Bu=x
()l? - - -

Dit is hetzclfde resultaat als

in 3.1. zoals verwacht. (Zie de

afleiding op pagina 16 )



Stel:

- 22 -

3.3. Dynamisch Programmaren.

J = j
o

1
:1;, T T

V(!.,t) = min (~ ~ + ~ Ru)dt
u t

De oplossingsmethode is: kies een vorm voor de kostenfunctie V(~,t)

en zorg dat voldaan wordt aan de Hamilton-Jacobi vergelijking van

pagina 20. Uit de toepassing van dynamisch programmeren op line-

aire , stationaire differentie-vergelijkingen, blijkt de keuze van

V(x,t) = xT~ met K aen symmatrische matrix, gerechtvaardigd (lit.6 ).

dV(~,t) To -;)V(!.,t)
--- = x Kx en = 2Kx
~t - d~

[ {
()V(X,t)1T ] 'dV(x,t)

min L(x,u,t) + - :f(x,u,t) + ---
~ -- ~.!. --- vt

= ~nfT"," + !R~ + 2~TK(~ + Bul1+ l~ = a

di:fferentiatie naar ~ levart:

=

2Ru + 2BTKx = 0

zodat:
-

T T _1 T T T -1 T To
~ ~ + x KBR B Kx + 2x KAx - 2x KBR B Kx + x Kx = 0

ofwel:

~T[Q _ KBR- 1 BTK + 2KA + KJ~ = 0

Dit is geldig voor aIle ~ als het symmetrische deel van de matrix

tussen haakjes gelijk is aan de nulmatrix.
-1 T 0

Omdat Q ,KBR B K en K symmetrisch zijn en het symmetrische deel

van 2KA gelijk is aan KA+ATK voIgt:

Q _ KBR- 1 BTK + KA + ATK = -K
Deze vargalijking is van het Riccati-type.

Teneinde tot overeenstemming te komen met latere resultaten,
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definieren we K ~ -tP , zodat de vergelijking van voorgaande blz.

overgaat in de matrix Riooati-vergelijking:
T -1 T 0

PA + A P + tPBR B P - 2Q = -P

K(t1 ) ~ P(t1 ) = or omdat dan de integraal over een tijdsinterval gelijk

&an nul wordt berekend. Dit is de beginwaarde op t 1 voor de Riccati

vergelijking. Om de oplossing voor een willekeurige tijd t te vinden,

dient deze vergelijkiDg te worden geintegreerd vanaf t 1 tot t (dit is

in de riohting van negatieve tijd). Ale nu t 1 -t=ClO, dan wordt de sta

tionaire toestand bereikt en is P de oplossing van de stationaire

matrix Riccati-vergelijking:

PA + ATp + tPBR-1 BTp - 2Q = or

Het onderhavige geval, waarbij t=O en t1= " schept de nodige voorwaar

den hiervoor.
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3.4. Eigenschappen van het teruggekoppelde systeem.

Voor de klasse van lineaire, stationaire systemen (stabilisatie
)

_1 T,problemen hebben we gevonden: ~ = tR B ~

De state- en costatevergelijkingen werden:

[~l =rA tBR-
1

BJ [ !oJ.
~ ~Q _AT ~ ofwel z = Tz

Het blokschema van dit teruggekoppelde syateem is geschetst in

figuur 3.

- "
u(t)

.
.!.(+ x

1-:B ~ -.-/+ a

A

1"

~(to)
"

tR- 1 B'l
.A 1 II + I- 2Qa +\.., I

_ AT

D

t)

fig. 3

Van dit teruggekoppelde syBteem, kunnen we bewijzen dat

a) de polen symmetrisch t.o.v. de imaginaire as liggen en

b) ala het syateem regelbaar is geldt:

~ = D!. waarbij D een constante matrix is d.w.z.

D f. D(t,!.o). In dit geval W'ordt !. = A!, + ED.!. = G!.

waardoor het blokschema er uit kan zien ale in figuur 4
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x !.( t)

+

fig. 4

u

G

Ad. a) De polen van T worden gegeven door:

det [SI -A

-2Q

Deze determinant kan worden bepaald uit de gelijkhe1d:

[
-2Q .I:~TT] x[_(S1-A)_1

s1-A -tBR B 01

[

01
-1 T T -t-(s1-A)+BR B (e1+A) Q

Hetgeen geschreven ale:

F{o~ o~lc= [o~ o~J
en samen met de eigensohappen:

Idet M(s) I = Idet N(- s )I
Idet L(s) I = Idet K(-s)1

Idet F(e) I = Idet C(s)!

leidt tot:
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Hieruit voIgt dat de polen en nulpunten van det C(s) = det(s1-T)

en dUB de nulpunten resp. polen van T, symmetrisch t.o.v. de

imagina1re as 11ggen.
TtDe oplossing van .! ~ Tz is z = e .!o

Ala de eigenvectoren van T zijn verzameld in een matrix E en de

eigenwaarden in de diagonaalmatrix Jl, kunnen we de oplossing

schrijven als:

E E
.Ast

or E E
-1

x
1i

e
1i !...

A~_1
1S 1S

.! = Ee .!o-
.A1t-

~ E E 01 E E.1iIS Ii
e

.2s ~o

waarin.A en 1. diagonaalmatrices zijn van de stabiele resp. des ~

instabiele polen.

Door Vaughan (lit.7 ) is een matrix-inverse-identiteit geintro

duceerd. Voor het geval de matrix T verschillende eigenwaarden

heeft en de eigenvectoren zijn geschaald geldt:

Opm. Behalve de eigenwaarden bezitten dus ook de eigenvectoren

van T speciale eigenschappen.

We kunnen met behulp van bovenstaande identiteit de oplossing

omwerken tot:

x ~

lLst T
(E e E".1S ... ~

.A t
(E e s E ~

.2s .z~

.At
(E s -, T- e l!l.

18 1~

.At
_ (E e S E ~

2a 1~

.A. t T
- E . e ~ E )1

01 ~ 1 S -

.A..t T '\
E... e ~ E )..1. 0... ~ is -

Eisen we een stabiel teruggekoppeld systeem, dan moeten de ter

men die aanleiding geven tot ongedempte trillingen (termen met

exp(A. t» worden geelimineerd, door een juiste keuze van Ao •
~ -

M.a.w.: we dienen ~o zodanig te kiezen in relatie tot !.o, dat

de instab1ele trillingen niet worden aangestoten.



- 27 -

At .At
x = (E

18
e 8 E1.~ _ E e 8 E ~ E-T E T) !.o1S 1~ is ole

At .At
1= (E e .,.., T _ E e S E : E-T E T)e ~. !,o2S .2~ 1S 11. 18 1S

Waaruit volgt dat A= E E-
1

x of A= P x , voor alle t,
- %S is - - -

\ -T T -1
dus ook Ao=E E x o=E E x o= P _xo.

- 1 S IS - :z siS -

(
_1 T

Omdat E
1S

en E%S constante matrices zijn en omdat E
1S

E
1S

) =

E-T E T = E E-1 is ook P constant en eymmetrisch en is
1s 1S .28 is'

o i. -1 T
!, = A!, + ""2"BR B P!. = A!. + BDx = Gx.

We kunnan de stationaire Riccati-vergelijking ook afleiden uit de in

3.1. en 3.2. gevonden canoniake vergelijkingen. Door de zojuiat ge

vonden relatie A = p!, te substitueren in daze vergelijkingan,

krijgen we:

[Pi : p~J = [2~ t~::BT] ~~]
en omdat P I p(t) volgt:

x= (A + tBR-iBTp)!,

pi = (2Q _ ATp)!.

hetgeen leidt tot:

~A + ATp + tPBR-
1

BTp - 2~.!. = 01

Omdat dit voor aIle.!. geldig moet zijn, moat de matrix tussen haakjes

gelijk zijn aan de nulmatrix.

Opm. Door O'Donnell (lit.11) is bewezen, dat voor een z.g. Hamilto

nian matrix geldt, mits de eigenwaarden aIle verschillend zijn:

E-1HE = [A 01J = A
01 -A

Hierin is E de eigenvectoranmatrix van H en}\een diagonaalmatrix
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van de eigenwaarden van H.

Deze gelijkheid geeft aan, dat de polen van H eymmetrisch

liggen t.o.v. de aeeen in het oomplexe s-vlak.

Welnu de matrix T is een Hamiltonian-matrix.

3.5. Oploesing van de Riooati-vergelijking. (voorbeeld)

De Variatierekening, het Maximum Prinoipe en de oontinue vorm van

Dynamieoh Programmeren, leiden tot de etationaire Riooati-verge

lijking.

x=Ax+Bu

co

J =vi' (x~ + x; + u~ + u; )dt
o

2Q = or

01 [P11

oJ P,2.1

P'\J [2
p~J- 0

p.=+~
11 -

P. = P. = -2(Vf:2-1)
11 2t

P. = + 4VW-1'
.u. -

-
t'p~ + tRl PI1 - 2 = 0

P'1+ tP,1~~+ t~lPU= 0

~1 + tIji ~1 + t~ ~l= 0

P", + Pit+ tPZ1 P,t + tp~.. 2 = 0

, _1 T , ~ 1~ [_(W_1)
D = 1fR B P = 1f 1 0 P = ~~

2:. V2y V2-1

Uit stabiliteitsoverwegingen, dient de oplossing met d 1t en d1,>O

te worden verworpen, zodat resteert.

l-(W_1)
D -

- - V2VW-1'
- 2V'W_1']
-(W-1 )

De stabiliteitsoverwegingen zijn de volgende:

Voor het teruggekoppelde eysteem geldt:
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i. = (A + BD) !. = G ~

Een oplossing van dit stelsel differentiaalvergelijkingen wordt

gegeven door:

waarin K de eigenwaardenveotor van A+BD=G is.

Het systeem is sleohts dan stabiel, als aIle eigenwaarden links

van de imaginaire as in het oomplexe vlak liggen.

Dit betekent, dat de wortels van det(sI-A-BD) = 0 een negatief

reeel deel moeten hebben.

Voor het gegeven Yoorbeeld:

s 2 - ( d 11 + d11 ) s - (detD + d11 ) = 0

Waaruit voIgt:

(d u + d2i ) kan hier slechts twee waarden aannemen, waarvan aIleen

~lO en ~fO voldoen.
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4. OPLOSSINGSlI!IETHODEN. (Numeriek)

We hebben gezien, dat een proces regelbaar moet zijn om het doel van

de optimale regeltheorie, n.l. het vinden van zodanige regelsignalen,

dat een gekozen kostenfunctie, rekening houdend met rand- en bijvoor

waarden, optimaal wordt.

We hebben daarna, met behulp van de Variatierekening en ook met het

Maximum Principe van Pontryagin, afgeleid dat er voor lineaire, sta

tionaire systemen met een quadratische kostenfunctie een lineair ver

band moet bestaan tussen de states ~ en de costates ~ (~ = tR-1BT~)

en dat voldaan moet worden aan de canonieke vergelijkingen:

Verder is aangetoond, dat tUBsen de regel- en de toestandsgrootheden

een lineair verband moet bestaan (~= tR-
1
BTP!. = D!.) en dat de matrix

P moet voldoen aan de stationaire matrix Riccati-vergelijking:

T -1 TPA + A P + tPBR B P - 2Q = 01

welke vergelijking zowel uit de canonieke vergelijkingen, als uit de

methode van het Dynamisch Programmeren volgde.

We zullen ons nu bezig gaan houden met het oplossen van P uit hetzij

de Riccati-vergelijking, hetzij de canonieke vergelijkingen.

Daartoe zullen enkele numerieke algorithmen worden besproken.

4.1. Integratie van de Riccati-vergelijking.

1~rtensson (lit. 12) wijst er, op, dat door Kalman wordt bewezen, dat

regel- en observeerbaarheid nodige en voldoende voorwaarden zijn,

voor het bestaan van een unieke, symmetrische en positief-definiete

oplossing K van
T -1 TKA + A K - KBR B K + Q = 01

terwijl K(t) nonnegatief-definiet is.
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Het optimale closed-loop systeem:

x = (A - R-
1
BTK)x = (A + tR-1 BTp)x = Gx- -

is dan bovendien asymptotisch stabiel.

Als K de positief-definiete oplossing is, dan is P=-2K de negatief-defi-
• 0 T -1 T .

m.ete oplossing van -P = PA + A P + tPBR B P - 2Q en ~s p( t) nonnega-

tief-definiet.

In par. 3.3. zagen we dat uit

-xT~ = min 1 (!.TQ;x. + ~TR~) dt
u t

ala randvoorwaarde volgde K(oo) = P(oo) = or
K en P zijn in fig. 5 geschetst.

-+ t

I

I

I
I------------------rPn

Pn+1
p( i, j )I---------~

K( i, j)1---------_
K

~+'r--------------- - - - - - - - - - - - - - - - -,-
I I
I I
I I

fig. 5

De stationaire oplossing kan op eenvoudige wijze worden verkregen, door

gebruik te maken van de iteratieformule:

( T -1 T )P = P + P A + A P + tP BR B P - 2Q '.6 tn+1 n n n n n

met 0 < .at < 1 en ala eerste benadering P1 = or
Welke waarde voor .at moet worden gekozen, hangt af van het systeem, zoals

later zal blijken. Bij een kleine waarde (b.v• .6t = 0.01) zal altijd een

oplossing worden gevonden, maar het aantal uit te voeren stappen, kan bij

zonder groot worden. Uit de reeultaten-bespreking zal blijken, dat er een

opt~male stapgrootte At bestaat.
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In lit. 13 wordt een andere iteratieve oplossingsmethode voorge

steld. Hitz en Anderson hebben aangetoond, dat de Riccati-verge

lijking kan worden getransformeerd tot een vergelijking van de

vorm

en dat de voorwaarden, zoals die hiervoor zijn vermeld, ook nodige

en voldoende voorwaarden zijn om de oploseing te laten ontstaan

als de limiet van de Riccati-differentie-vergelijking:

met ale startwaarde pea) een willekeurige negatief-semidefiniete

matrix.

4.2. De methode van Freeman.

Freeman (lit. 14,15,16) heeft in enkele artikelen besohreven hoe,

uitgaande van de state- en costatevergelijkingen, de optimale

regelstrategie kan worden gevonden door het toepassen van Laplace

transformatie op de state- en costatevergelijkingen.

Door een geschikte keuze van de beginvoorwaarden voor de oostates,

kunnen de wortels die aanleiding geven tot instabiele trillingen

in het teruggekoppelde systeem, worden geelimineerd en deze keuze

bepaalt de optimale regelstrategie.

De vergelijkingen voor de states en de costates luiden:

! =~ + tBR-1BT~
o T
~ = 2Qc. - A ~

~et de Laplace-transformatie voIgt:

(sl - A)x - tBR-1
BTl = X o

-2Qx + (~1 + AT)~ =-~o -

Zodat:

[SI _1 T T -1 J -1 'r T -11.- A - BR B (sl + A) ~~ =xo+ tBR B (sl + A) ~o



= 0

slechts
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Dit kan ook geschreven worden als:

( T . ( ( _1 T. T \det sI+A )adJ F s»xo + iadj(F(s»BR B adJ(sI+A )Ao- -x=-------------------------

det(F(s»

Door nu Ao zo te ltiezen, dat de teller van!. alle wortels met posi

tief reeel dee1 van det(F(s»: ° bevat, worden de instabiele tril

lingen geelimineerd.

Aangetoond kan worden (lit. 16,17), dat als det(F(s»= 0, de rijen

van adj(F(s» afhankelijk zijn, zodat het steleel:

det(l:I+AT)adj(F(A:»xo + iadj(F(A:»BR-
1

BTadj(A:I+AT)A o
~ ~ - ~ ~-

voor iederel: (dat zijn de wortels met poaitief reeel deel)
~

een onafhankelijke vergelijlting beschrijft.

Voor het bepalen van de stationaire oploBsing ~o= P~o, resulteren

dUB preciee voldoende vergelijkingen.

Het grootste bezwaar van deze methode is, dat voor het bepalen van
Tde wortels van F(s), een matrix (sI+A ), waarvan de elementen poly-

nomen van s zijn, moet worden geinverteerd. Voor multivariabele

regelsystemen zal dat problemen opleveren.

Deze uitwerking heert echter vooral waarde, door het inzicht dat ze

verschaft in het aantal vrijheidsgraden (n.l. de beginwaarden van de

costates) van het systeem.

4.3. Een eigenvector oplossing.

De state- en costatevergelijkingen (de canonieke vergelijkingen) in

matrixnotatie, zoals die zijn afgeleid bij de Variatierekening en

het ~imum Principe, luiden:

[

A
oz =

2Q

of z :;: Tz

Vanwege het symmetrische beeld van de eigenwaarden (zie page 24),
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kan de matrix T worden getranaformeerd tot een diagonaalmatrix, die op

de eerate n plaataen de polen van T met negatief reeel deel en op de

andere n plaatsen, die met positief reeel deel heeft staan.

-1 [-A orJE TE = or A

E is een matrix van eigenvectoren van T en is te schrijven als:

E = r~11 EE'ul
Lb11 2J

waarbij de kolommen (E 11 ,E11 ) T (dat zijn de eerste n kolommen), de

eigenvectoren bevatten, die behoren bij de eigenwaarden met negatief

reeel deel (de stabiele).

Een oplossing van
T 1 TPA + A P + tPBR- B P - 2Q = or

is: P = ~~~1 (zie pag. 27)

Daze methode wordt o.a. voorgesteld door Potter (lit. 18).

Het aanta! oplossingen voor E.t1E~1 is in principe gelijk aan het aantal

mogelijke verwisselingen van de eigenwaarden in .J\. (pag. 26).

Het aantal verwisselingen is: (2n{! en als we de verwisselingen binnen

de halve matrix Diet meetellen: n. ~~!~; .

oplossingen, d.w.z. de stationaire Riccati-vergelijkingdan

Uit de lineaire vergelijkingen in E11 en E.a1 (de canonieke vergelijkingen)

is een quadratische vergelijking (de Riccati-vergelijking) ontstaan,

waardoor extra nietrelevante oplossingen zijn ge!ntroduceerd. Er zijn

2n2) (2n)1
n1

heeft maar niet relevante oplossingen dan de canonieke vergelijkingen.

We kunnen evenwel door een symmetrische P te eisen, het aantal oplos-
2

( n +2 n) •sil~en van de Riccati-vergelijking reduceren tot:
2
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-1De oplossing P = Eit E11 is gezien het feit, dat de eigenwaarden in een

stabiel en een instabiel blok zijn gerangschikt (zie pag. 24), de juiste

nonpositief-definiete P zoals aangeduid in lit. 12.

Voor het bepalen van P volgens deze methode, moeten de eigenwaarden en

eigenv8ctoren van een 2nx2n matrix worden bepaald, waarna een in het

algemeen complexe nxn matrix moet worden geinverteerd.

Dit laatste, het inverteren van een complexe nxn matrix, kan op twee

manieren geschieden:

1 met behulp van de voor het rekenen met complexe getallen ge

schikt gemaakte procedures van CROUT.

2 door een reele 2nx2n matrix, die uit de complexe is afgeleid,

te inverteren.

Stel: E11 = C,1 + jC
'l

-1 + jF1en E11 = F,

Ez, = CZ1 + jCn
moet gelden: -1 = (C,1 + jC,..)(F, + jF1 ) = 1dan E11E11

ofwel: C
"

F, - C,1Fa = 1 _ [F}~. -~ -'[ ~]
Cf1F, + C11 Fa =01 F1 ClI G." 01

stel verder:

dan is F, = H
"

en Fa = HZ1

zodat P = (C11 + jG,.1) (H
"

+ jHff) = c;,H" - CI.lH.&1

Opm. CU H11 + Cff H.&1 = 01

4.4. Een eigenwaarden oplossing.

De oplossing van ~ = T~ , kunnen we noteren als:

~t
z = Ne

waarbij: M-t [}-ttt JJk,t IJkt PIt IJ-lt IT
e = e , ••••• ,te , e ,e sinOit ,e cos Oit , •• j

,!J" tot en met fk-1 zijn de enkelvoudige reele eigenwaarden van T, fk is

een dubbele reele en ~l+jGi is een complexe eigenwaarde van T.



- 36 -

N is een vierkante (2nx2n) matrix, die afhankelij~ is van ~o.

We kunnen de oanonieke vergelijkingen nu noteren ala:

~t Mot
~ = N M e =T N e =T z

M is dan een matrix met een Jordan-canonieke vorm, zodat op de hoofd

diagonaal van M de reele delen van de eigenwaarden van T staan en op

de co-diagonalen enen (voor dubbele) of imaginaire delen (voor complexe

eigenwaarden van T).

fA'.

M =

Ala de volgorde van de elementen van M nu zodanig wordt gekozen, dat de

eerste n plaatsen op de diagonaal worden ingenomen door negatieve en de

andere n door positieve en we kiezen de volgorde van de elementen van
~t
e overeenkomstig, dan voIgt:

x N N1i
fat

is
= I4t

~ N N2i e
28

en:

0
N N1i M or

#at
x e

18 a
=

~.t0

A ·N Noli 01 Mi
-~

1S
e

Opm.: Omdat M en T reele matrices zijn, is ook, mits zodanig gekozen

beginvoorwaarden, dat aIle trillingen zijn aangestoten, de matrix

N reeel (N-
1

TN = M). Dit in tegenstelling tot de eigenvectoren

matrix E uit par. 4.3 ••
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~ t ~.t
=GN e-s +GN e""'".l.

1S 1 i

Omdat voor het teruggekoppelde

pag. 24), dat i = Gx en dus:

M.st #.i.t
N1SMse + N,iMie

systeem voor alle t moet gelden (zie

volgt voor t --+ eo NiiMi = GN1 i

en voor t - 0 N 11 + N .M. = GN + GN1i1S s 11 1 1S

hetgeen resulteert in:

G = -1 -1
N MN =N .:M.N

1
.is s 1 S 11 1 1

Dat het teruggekoppelde systeem onder deze voorwaarde stabiel is, blijkt

uit het feit dat als N een reguliere matrix is, de eigenwaarden van G
1S-1

hetzelfde zijn als van N
1S

GN 1S en dus van Ms. En Me bestaat juist uit

eigenwaarden met een negatief reeel deel.

Uit de voorn-arde NM = TN:

volgt o.a.:
N M = AN + iBR-

1
BTN

iSs 1a 2s

en NJSMS = 2QN1S - ATN~B

Dit stelsel bestaat uit 2.' lineaire vergelijkingen in de elementen van

N en N • Maar omdat N (en dus ook N
1

en N ) slechta tot op 2n con-is !S a ~s

stanten na bepaald zijn, n.l. de beginvoorwaarden~. (!.o en ~o), moeten

deze vergelijkingen worden aangevuld met de 2n beginvoorwaarden:

~. = [::j~'O
Zodat we precies een oploasing vinden.

We kunnen de vergelijkingen in matrix-notatie herschrijven, waarbij de

elementen van de onbekenden N
iS

en N
2S

in een kolomveotor worden ver

zameld.
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Ter illustratie is dit bier voor n=2 uitgevoerd:

o
o
o
o
o
o
o
o

x1 (O)

x2,(O)

=

1"
11.2

1.11
121
mt1
m,"
m"1
m.l1

N
is

=[~1
~1

Omdat we voor het bepalen van G = N
1

MN- 1 niet zijn gefntereseerd in
8 S 18

N
28

, kunnen we de elementen van N
2S

uit bovenstaand stelael elimineren.

Dit kan gebeuren d.m.v. een 'gerichte' (n.l. gebruik makend van de nul-
-1 T)len van BR B Gausa-Jordan-transformatie, omdat aangenomen mag worden

dat BR-
1

ET in de praktijk een diagonaalmatrix is (lit. 20 bIz. 11).

Er resteert nu een stelsel:

l=Fe
waarbij:

been vector met lengte q is

~ een vector met lengte n2 is

F een qxn 2 matrix ia.

Dit is een overgedimensioneerd stelsel d.w.z. er zijn n 2 onafhankelijke

vergelijkingen doch we weten niet welke. De oplossing ~ kan daarom met

een least squares methode worden opgelost.

Als daarna de elementen van ~ in de nxn matrix N
iS

worden geplaatst is

G = N M N-
1

1 B S 18

bekend.



- 39 -

5. RESULTATEN VAN REKENPROGRAMMA' S.

Voor de methoden beschreven in hoofdstuk 4, zijn programma's in

Algol-60 geschreven. Het rekenwerk werd verricht op de EL X8 en het

P9200 time-sharing systeem van de THE.

De oplossing is bepaald van zeven verschillende systemen, van uit

eenlopende orde, waarvan ook uit de literatuur de oplossing bekend is.

De systemen zijn de volgende:

Systeem A: een irrigatiesysteem.

beschreven in lit. 16 pp. 631,632.

en lit. 6 pp. 117,118 •

..
X1 = -Xi + Ui
1t = 2x, - 2xa
f~ = 0.5xa - 0.5xJ + 0.5ut..
J =/' (x~ + 0.05( u~ + u~) )dt

o

Systeem B: beschreven in lit. 16 pp. 629,630.
eo

J =/ (x: + x~ + u~ + u~)dt
o

Systeem C: positieregeling met minimaal vermogen.

beschreven in lit. 14 pp. 1181,1182 •..
J =/ (x~ + 16u2 ) dt

o

Systeem D: beschreven in lit. 6 p. 8,37.

0 CIQ

X1 = -X1 + U J J (x; + O.1u2 )dt(} =
Xl = x,

0

Systeem E: coo
0

J = / (Xi + 1/16 u 2 )dtx = -u
0

Systeem F: ....
- 0.5x J = / (2x 2 + U 2) dtx = + u

0
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Systeem G: een automatische dwarsstabilisator voor

een vliegtuig.

beschreven in lit. 6 p. 40 e.v.

= - o.091xi

=
= - 5.43 Xi

= 0.56 Xi

=
=

x)

+ 0.686xa + 3.62 X~ - 2.87 XI + 0.638x~

- 0.122x~ + 0.127x, + 0.459x,
-10 X s +10 Ui

-10 x" +10 u.t,

co

J = )' (x~ + x~ - 2x.Jx
f

+ x; + 0.5u~ + 0.1u;)dt
o

Deze systemen zijn, behalve systeem G, aIle geheel regelbaar, het

geen eenvoudig is in te zien.

Wat systeem G betreft, is het duidelijk dat de toestandsgrootheden

xl en xa n!et regelbaar zijn. Daarom kan ook niet worden veronder

steId, dat de elementen d'l ' d'8 , d.l1 en d,. (de elementen, die de

Diet regelbare states in de regelvector wegen) correct zijn. Meer

in het bijzonder, kan geen conclusie worden getrokken uit de af

wijking met de oplossing van Noton (lit. 6) voor wat betreft deze

elementen. Zelfs is de totale oplossing onbetrouwbaar, daar de

algoritbmen ontwikkeld zijn voor volledig regelbare systemen.

Niettemin werd dezelfde oplossing verkregen als Noton gevonden

heeft (zie page 45), afgezien van de verwisseling van de laatste

twee kolommen van D, doch dit kan ook een verwisseling door Noton

zijn geweest.



- 41 -

5.1. Integratie van de Riccati-vergelijking.

Het verloop van de oplossing, zoals geschetst op page 31, is voor

systeem B berekend en getekend in de figuren 6,7,8, waarbij de stap-.

grootte ~t resp. 0.2, 0.4 en 0.6 bedraagt.

Als stopcriterium voor de iteratie is gekozen:

[
i,j

P(i,j)k - P(i,j)k_1

P(i,j)k
~ eps k is het iteratie

nummer.

m.a.w.: het iteratieproces wordt beeindigd als de som van aIle rela

tieve fouten in de elementen van P kleiner dan eps geworden

is (eps is een klein getal).

De oplossing voor de systemen A tim F is bepaald met eps=10-8 en

voor verschillende At. Het aantal benodigde iteraties, om met een

nauwkeurigheid van 10-8 de constante oplossing P te bereiken, is

uitgezet tegen de gebruikte stapgrootte (fig. 9). Ook de totale tijd,

nodig om tot de oplossing te komen, d.i. het product van het aantal

iteraties en de stapgrootte, is uitgezet tegen At in fig. 10.

Het verloop van de grafieken kan als voIgt worden verklaard:

1 P(i,j), de exacte oplossing, is een continue functie van de

tijd, die pas na een zekere tijd, zeg ~, een constante waar

de bereikt.

2 Voor kleine waarden van ~t, zal het iteratieproces deze conti

nue functie vrij nauwkeurig volgen, er zijn dan ~~ stappen

nodig.

2. Voor grotere waarden van ~t (hoe groot hangt af van het ver

loop van P(i,j), dus van de aard van het systeem), zal bij

het bepalen van de oplossing een 'overshoot', gevolgd doo~

een 'uitslingering' optreden, waardoor weer meer iteraties

nodig zijn en ook pas na langere tijd de oplossing wordt be

reikt.

Aan systeem B is een aantal extra berekeningen gedaan, die het ver

band aangeven tussen:

1 delta t en het aantal itcraties voor verschillende waarden

van eps (fig. 11).
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We zien dat naarmate we de oplossing nauwkeuriger willen be

palen, we ook meer iteraties moeten doen, hetgeen geen ver

wonderlijk resultaat is.

Wat ook opvalt is, dat bij grote eps het aantal iteraties

minder sterk stijgt, ala we van de optimale stapgrootte af

wijken, dan bij kleine waarden van eps. De conclusie hieruit

kan zijn, dat bij grotere eps de keuze van At niet zo belang

rijk is.

Wellicht zou het aan te raden zijn, om bij het bepalen van de

oplossing volgens deze methode, eerst bij een grote waarde

van eps te zoeken naar de optimale stapgrootte.

2 de resterende fout «eps) en het aantal iteraties voor ver

schillende waarden van At (fig. 12).
Dezelfde verschijnselen als onder 1 aangehaald zijn, z1Jn in

deze figuur te herkennen. Hierin is echter i.p.v. eps de waar

de van het criterium na het aangegeven aantal iteraties ver

werkt.

AIle resultaten, alamede de gebru1kte programma's zijn verzameld ih

een afzonderlijke bijlage.

5.2. De methode van Freeman.

Deze is voor systemen van lagere orde nog weI toe te passen, maar

geeft bij een derde orde systeem al moeilijkheden.

Freeman (lit. 16) vermeldt als oplossing voor systeem A:

D = _ [°.2300 0.1420 0.4150J
0.2355 0.4015 3.5510

De oplossing van de andere systemen, bepaald volgens de aanwijzingen

in hoofdstuk 4 par.2 luiden:

Systeem B:
V2 - 1 2VW - 1

D = lit. 16 p. 629,630

V!:Jvz - 1 V2 - 1
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Systeem c:

D = - [ t , tW] lit. 14 p. 1181,1182

Systeem D:

D = -[V2V1O'+ l' - 1, V10J
Systeem E: D = 4

Systeem F: D = -1

5.3. Een eigenvector oplossing.

Met behulp van het in Algol-GO vertaalde Fortran programma, zoals

dat vermeld staat in lit. 19, werden de eigenwaarden en eigenvec

toren bepaald.

Voor de eerste variant van deze methode werd vervolgens de inverse

van €len gedeelte van de complexe eigenvectorenmatrix bepaald met

de procedures volgens CROUT, die geschikt gemaakt zijn voor het

rekenen met complexe getallen. De systemen A tim G werden op deze

wijze berekend in het THE-multiprogrammeringssysteem op de EL X8.

De benodigde vertaaltijd bedroeg 141 sec.o en de rekentijd 66 sec.O.

De tweede variant, het inverteren van €len reele 2nx2n matrix, ge

bruikte voor vertaal- en rekentijd 121resp. 76 sec~.

Hierbij dient aangetekend, dat de progra~na's niet geoptimaliseerd

zijn. De totale bewerkingstijden lopen echter weinig uiteen.

5.4. Een eigenwaarden oplossing.

Het programma, dat tijdens €len voorafgaande stage (lit. 20) werd

geschreven, heeft ean kleine wijziging ondergaan, teneinde de re

kentijd maar vooral de vertaaltijd te beperken. Deze bedragen nu

resp. 418 en 118 sec:. Ook hier geldt, dat het programma niet op

timaal is wat de bewerkingstijd betreft.

Voor een gedetailleerde beschrijving zie lit. 20.

o De vermelde tijden zijn wegens het multiprogrammeringssysteem

niet exact.



- 44 -

5.5. VergeIijking van de oplossingen.

De resultaten van de programma's genoemd onder 5.3. en 5.4. zijn

volkomen identiek. De oplossingen, die werden verkregen met behulp

van de onder 5.1. genoemde methode, zijn hiermede ook weer in over

eenstemming tot in de deoimaal, aangegeven door de eis van het

stopcriterium.

Bij systeem A is de oplossing van Freeman afwijkend, hetgeen te

wijten kan zijn aan de afbreekfouten van Freeman. Het kan ook zijn

dat deze methode gevoeliger is voor afbreekfouten.

De verscbiIIen met Noton (zie de Iiteratuur-verwijzingen bij de be

schrijving van de betreffende systemen op page 39) zijn te wijten

&an de eindige integratieweg, die Noton gehanteerd heaft.

De verschiIIende oplossingen zijn als voIgt:

Systeem A:
_~02275879623 0.1402895030 00465556899]

D =
0.2327784498 0.4081794359 3.558865733

Systeem B:
_~04142135624 102871885058l

D =
0.9101797211 0.4142135624

Systeem c:

D = - [0.2500000000 0.7071067812J

Systeem D:

D = - [1. 7063915682 3. 1622776602J

Systeem E:

D = 4

Systeem F:

D = -1



Systeem G:
D = _[_1.222700779

-3.679958448
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0.07822580573 1.027356152 0.8206913519

-0.1160131530 1.307105103 4.129285167

0.2577000862

0.3790678341

0.07581356683 -0.8903454235 -0.1378400578J

0.2317128338 -1.057850629 -0.1789390134

De integratie van de Riccati-vergelijking kwam voor dit laatste systeem,

binnen aanvaardbare tijd niet tot een stabiele oplossing. Dit is waar

schijnlijk te wijten aan het feit dat het systeem niet geheel regelbaar

is.
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6. GEVGELIGHEID VAN DE KOSTENE'UNCTIE VOGR VARIATIES IN DE

TERUGKOPPEL-PARAJdETERS.

Als we de performance-index ontwikkelen in een Taylorreeks rond de

optimale instelling, kunnen we daaruit een maat yOor de gevoeligheid

van de kostenfunctie met betrekking tot de variatiee in de elementen

van de D-matrix vinden.

+ ••••••••

dJ ~2J
~D min = 0 en we kunnen due C)D 2 min als maat gebruiken.

Eisen we bijvoorbeeld, dat voor systeem E de performance-index bin

nen 1%nauwkeurig minimaal wordt gehouden, dan kunnen we in de terug

koppeling een parametervariatie toestaan, die als voIgt wordt bepaald:

d1

J =/' (x 2
+ 1/16 u 2 )dt

o

J wordt nu:

G -ut
X = -u = -fx --+ x = ae I

u = are-ft

J - r 16 +11 2

-2ft dt =
- ./ 16·e

o

a 2

terwijl J min = ~

We eisen: J - J min
J min

1
< 100 dus

1 1= -JI"!W'-
'{567

~f< <
f'opt

hieruit voIgt:
J min 1
"5(). 2 ()!J I

fopt of min

Zodat r met ongeveer 14% mag varieren bij de gestelde eis.

De gevoeligheidsanalyse wordt zeer veel ingewikkelder, als het om

multivariabele systemen gaat.
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Het differentieren van een scalar (J), die een functie is van mxn varia

belen (dij ) , naar de matrix (D) van deze variabelen, leidt tot een matrix

waarvan de elementen gegeven worden door dJ/C>d..•
~J

Nogmaals differentieren leidt dan tot een 'vierdimensionale matrix' •

Van een multivariabel systeem 1 = Ax + Bu met u =~ luidt de oplos

sing voor !.:

Wa.nneer: QO

J = J (!.TQc. + ~TR~) dt
o

en er mij geen enkele uitdrukking bekend

kan dit geschreven worden ala:

Wa.aruit voIgt da.t:

-;) BD BD () BD
Omda.t ()d

ij
e I e C>d

ij

is voor deze afgeleide matrix, levert het bepa.len van d2J/~D2 onover-

komenlijke problemen:op.

Er zal voor praktische toepa.ssingen naar een grovere afschatting moeten

worden gezocht. Binnen het kader van dit afstudeerwerk, zou dit evenwel

te veel tijd hebben gekost, zodat volstaan wordt met een experimentele

gevoeligheidsbepaling.

Een idee over de gevoeligheid ks.n worden verkregen, met behulp van een

si~ulatie op de analoge rekenmachine.

Dit werd allereerst uitgevoerd voor het eerate orde systeem E, met het
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analoge sahema uit fig. 13.

We herinneren ons dat voor dit systeem geldtl x= -fx en u =jJx.

Bij verschillende waarden van f zijn de x,u en J geregistreerd en weer

gegeven in de figuren 14,15 resp. 16.

o
Voor het tweede orde systeem B geldt met u = Dx: x = (A + BD)~ = Gx.

Als we D schrijven als [: ~J wordt G = [: d~~.

Er is aIleen sprake van een stabiel systeem, ala de wortels van

det(sI-G) e 0 slechts negatieve reele delen hebben.

det(sI-G) = 0 = S2 - (b+c)s + bc - a(d+1)

Su. = t(b+c) ~ t ~(b_C)2 + 4a(d+1)'

Om te onderzoeken voor welke waarden van a,b,c en d het reele deel van s

kleiner nul is, zijn de wortelbanen berekend en geschetst in de figuren

17 tim 20.

Steeds werden drie parameters constant gehouden (op de uit eerdere be

rekeningen bekende optimale waarden) terwijl de vierde werd gevarieerd.

Met behulp van het analoge schema uit fig. 21 werd de eindwaarde van J

geregistreerd, terwijl ook nu slechts een van de parameters werd gevari

eerd. Er zijn steeds dria combinaties van beginvoorwaarden onderzocht n.l.

1 x
10 ,x.lO = 25 ,25

2 x ,x
JO

= 25 , 0
10

2. X ,xto = 0 ,25
10

Uit de figuren 22 tim 25 kan men constateren, dat variatie van de para

meter, die de state, waarvoor de beginvoorwaarde nul is, weegt, erg weinig

invloed op de kostenfunctie heeft. Dat de geregistreerde functie een

asymptoot heeft voor die waarde van de parameter, waar het reele deeI van

s nul is en het teruggekoppelde systeem ins~.bi.l wordt, blijkt ook duide

lijk in de figuren.

In verband met de asymmetrie van het dal, is het belangrijk dat als de

parameters niet geheel exact zijn in te stellen, men aan de 'veilige'

kant van het minimum, d.w. z. tegenover de kant waar de asymptoot op

treedt, afregelt.

Bedoeld als illustratie, is verder in de figuren 26 tim 30 het verloop

in de tijd van resp. Xl' Xl' u1 , Uz en J weergegeven.
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CONCLUSIE.

Er zijn voor het oplossen van het optimale regelprobleem voor lineaire,

stationaire systemen met een quadratische kostenfunctie verschillende

theorieen bekend, die uiteindelijk leiden tot de canonieke vergelijkingen

of de stationaire matrix Riccati-vergelijking. Daze zijn oak weer uit

elkaar af te leiden.

Deze stelsels vergelijkingen kunnen op meerdere manieren worden opge

lost, waarvan er hier vier besproken zijn.

De methode van Freeman is niet te verwezenlijken op een rekenmachine en

levert daardoor voor s.ystemen met orde groter dan twee onoverkomenlijke

problemen Ope

Het integreren van de Riccati-vergelijking kost in het algemeen vrij veel

rekentijd, maar is relatief eenvoudig te programmeren. Het belangrijkste

nadeel van deze methode is echter, dat men vooruit geen idee heeft van

de optimale stapgrootte. Bovendien kan het iteratie proces tot een ver

keerde P leiden.

De eigenvector oplossing verdient vooralsnog de voorkeur boven de eigen

waarden oplossing, vanwege de geringe benodigde reken- en vertaaltijd,

hoewel ook van de eigenwaarden oplossing meer kan worden verwacht bij

efficienter programmeren. Deze twee methoden leveren ook extra informatie

over de eigentrillingen van het teruggekoppelde systeem.

Onderzoek zou nog kunnen worden verricht aan het vraagstuk van de ge

voeligheid van de oplossing, in het bijzonder een algemene theoretische

aanpak van dit probleem.
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APPENDIX.

Vertaling van het Gilbert criterium in het frequent1edomein (lit. 21).

De eiaen die gesteld worden aan 9 en rom te voldoen aan de criteria

van regel- en observeerbaarheid, kunnen in verband gebracht worden met

de overdrachtsfunctie van het systeem en weI als voIgt:

Laplace-transformatie van de syateemvergelijkingen in Jordan-canonieke

vorm geeft:
X1a) = (aI _.A)-1 e Q.(s)

en !( s) = E( 81 -A) -1 E-
1

B Q.( a) = f( a) B!!.( s)

Ala de i-de rij van e aIleen nullen bevat, is A. geen pool van (a1-A)~e.
l.

Omdat E een constanta matrix is, bevat ook E(sI-A)~e = ~(s)B Ai niet

als pool.

Daar (sl_1)-1 e = E_1~(s)B , en P(s)B Ai niet als pool bevat, kan ook

(sI-A)-1 e geen pool A. hebben en moet de i-de rij van e nul zijn.
l.

Een element van P(s)B op de i-de rij en in de j-de kolom kan geschreven

worden ala: ( )
r~(s)Bl .. = Pij s
L ] l.J det( sI-A)

waarin p.. (s) een polynoom van a is.
l.J

"Een systeem (waarvan de matrix A slechta verschillende eigenwaarden

heeft) is dan en aIleen dan geheel regelbaar, ala geen enkele factor

van det(sI-A) ook voorkomt in aIle

:i.= C x = CE x·
Laplace-transformatie geeft:

Y(a) = CE X~s) = CE(sI _.A)-'E-1 B Q.(s) =r(sI _A)-'S Q.(s) =

= C ~(s)B Q.(s)

Als de i-de kolom van r aIleen nullen bevat, is A. geen pool van
l.

J(sI-.A)-1. Omdat E- 1 een constante matrix is, bevat ook f(sI_.A)-1 E-1 =CT(s)

A. niet als pool.

D~arr(sI-.A)-1= C~(S)E, kan ala C~(s) Ai niet ala pool bevat, ook

r(sI-A)-1 geen pool A. hebben en moet de i-de kolom van r nul zijn.
1.
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Het element op de i-de rij en in de j-de kolom, kan worden geschreven

~ ~
q .. (8)ct(s) " = ----.;;J.;;.,J,iJ:-_

J.J det(sI-A)

met qij(S) een polynoom van s.

"Een systeem waarvan de matrix A alleen verschillende eigenwaarden

heeft, is dan en slechta dan geheel observeerbaar, ala geen enkele

factor van det(sI-A) ook in alle

q_(s), ••••••• ,q (s), ••••••• ,q (8), ••••••• ,q (s).. 1n r1 rn
voorkomt ll
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