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Als voorbeeld van een tijdoptimaal systeem is de ertslader

beschouwd.

Er wordt verslag uitgebracht over in de literatuur vermelde

suboptimale en optimale oplossingen voor lineaire systemen.

Met het oog op de realisatie is de voorkeur gegeven aan een

eigen ontwerp dat voldoet voor constante parameters en storings

vrije omgeving.
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1 •. Inleiding

Binnen de groep ER bestaat behoefte aan een demonstratieopstelling

van optimaal regelen.

Een probleem, dat in de literatuur al enige tijd voorkomt, is dat

van de ertslader die in een minimale tijd een lading erts van een

punt naar een ander, willekeurig te kiezen punt brengt: een tijd

optimaal probleem.

In dit rapport wordt verslag uitgebracht over de tot dusver in de

literatuur aangedragen oplossingen en over een realisatie van een

eigen ontwerp, zoals die uit dit onderzoek is voortgekomen.

In deze realisatie wordt een stuurfunctie gegenereerd die in een

stati3che situatie bijna tijdoptimaal is.'

Onder statisch wordt hier verstaan, dat storingen zoals windstoten

en eventuele momentane veranderingen van de last tijdens het ver

plaatsen niet in rekening worden gebracht.
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2. Probleemstelling

trolley

grijper

,----I l .__O fL-
~ scheepsruim ----l

figuur 1.

In fig I onderscheiden We de grijper, die het erts -in het algemeen

de last- vanuit het ruim van het te legen schip brengt in een trechter

die bijvoorbeeld boven een lopende band geplaa tst is en Waarmee he terts

verder getransporteerd wordt.

Voor elke grijper erts is het nodig dat de grijper de afstand van schip

naar trechter heen én terug aflegt.

Zo'n cyclus wordt "spel" genoemd. De orde van grootte van tijdsduur

bedraagt 40 seconden. Bij een grijpercapaciteit van ca 25 ton neemt

het legen van een schip nog een 30 uur in beslag.

Een tijdwinst in het legen heeft een -uiteraard aantrekkelijke- bespa

ring in liggeld tot gevolg.
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In de praktijk zal tijdsoptimalisatie slechts mogelijk zijn binnen

de beperkingen, gesteld door de dimensionering van aandrijfmotoren,

wat betreft belasting en dissipatie.

Om redenen van eenvoud is daarom het zuiver tijdoptimale probleem

beschouwd, zodat de sturing die hierbij nodig is, niet realistisch

behoeft te z1Jn.

Zo is ~ok niet gestreefd naar het optimaliseren van een heel spel,

maar a~leen naar het tijdsoptimale verloop van één verplaatsing van

een
I

iast tussen twee punten.
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3. Bewegingsvergelijkingen

M

""""'t------------------------.L..........~---------l .. s, x, z

figuur 2.

We noemen:

s = horizont?le verplaatsing van de trolley t.o.v. begintoestand.

x = horizontale verplaatsing van de grijper t.o.v. begintoestand.

z = horizontale verplaatsin;; van het massamiddelpunt van trolley.

en grijper t. 0'. v. begintoestand.

y = verticale verplaatsing van de grijper t.o.v. trolley.

Q = hoekverdraalng hijskoord t.o.v. verticaal.

h = lengte van he t hijskoord.

M = massa van de trolley.

m = massa van de grijper.

g = versnelling van de zwaartekracht.

F horizontale kracht op de trolley.

T spanning in het hijskoord.
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In de volgende beschouwing is het volgende aangenomen:

De beweging van de grijper kan met een eenv,)udige slinger worden weer

gegeven, waarbij met puntvormige massa's van grijper en trolley wordt

gerekend.

De wrijvingsverliezen kunnen worden verwaarloosd.

De bewegingsvergelijkingen van de grijper voor de ontbondenen in hori

zont~le, resp. verticale richting zijn

..
mx = T sin Q

my = mg - T cos Q

(3. 1 )

(3.2)

Evenzo werken op de trolley in horizontale richting krachten, gegeven

door:

Ms = F - T sin Q

We gaan in bovenstaande ~ergelijkingen y en x vervangen door uit

drukkingen in h en s met de volgende relaties:

y = h co s Q

x = s - h sin Q

0.3)

(j.4)

0.5)

Differentiëren we (3.4) en (3.5) tweemaal naar de tijd, dan vinden we:

y h cos Q Q h sin Q

.. n Q 2hQ sin Q h (Q2 Q ~ sin Q)y = cos - - cos +

x = s - h sin Q - hQ cos Q

..
(Q2.. .. n sin Q 2hQ Q h sin Q ~ Q)x = 5 - - cos + - cos

Substitutie van (3.7) en (3.9) in (3.1) en (3.2) levert op:

0.6)

0.8)

. • 2
(hQ + 2hQ) cos Q + (n - hQ )sin Q =

..
s -

T sin Q
m U.10)

(hy + 2hQ)
. ')

sin Q + (n - hQL)COS Q = g -

-5-

T cos G
m

(j. 11)



Combinatie van(3 .. 10) en (3.11) geeft:

(h~ + 2hQ) = ä cos Q - g sin Q

( '-' • 2) " . Tn - hQ = s sln Q + g cos Q - 
m

Uit (3.13) is T te bepalen, wat b~j substitutie in (3.3) oplevert:

ä = F - (g cos Q - 11 + hQ2) m sin Q

M . 2 f"\
+ m slll ...

Vullenwe (3.12) en (3.14) in (3.9) in, dan vinden we:

F . 2 Q (g Q 11 hQ2 ) M sin Q.. Sln + cos +
x = . 2 Qm 51.B + M

Invullelll van (3.14) in (3.12) geeft:

~
1 F cos Q - (M+m)g + (l1:.. hQ2)m cos' Q sin Q

2hQ= h 2
M + m sin Q

kijken we naar (3.14) en (3.15), dau zien we dat voor m = 0,<3.14)

overgaat in:

.. F
s = H

en voor M = 0 gaat (3.15) over in

(3.14)

(3.16)

..
x =

F
m

(3.18)

Ia werkelijkheid zal noch aan het een, noch aan het ander voldaan

kunnen worden en zal zowel in x als in s de terugwerking van respectie

velijk m en M teruggevonden worden.

Om een eenvoudiger uitdrukking te vinden, heeft het zin te kijken naar

de beweging van het massamiddelpunt van m en M.

Gaan we ervan uit, zoals in het voorgaande, dat het hijskoord strak

blijft -wat een redelijke aanname is- dan zal dit massamiddelpunt zich
mhbevinden op een afstand van M verwijderd.M + m

Voor de horizontale coördinaat van dit punt geldt:

m
z =: S + M + m (x- s)
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en ook

..
z = (3.20)

Substitutie van (3.1) en (3.3) in (3.20) verschaft ons:

..
z = F

M + m

In rleze afleiding is geen gebruik gemaakt van verwaarlozingen buiten

de eerder genoemde en geldt dus hierbinnen algemeen.

Uit (3.13) en (3.14) leiden we voor haf:

h = F sin Q + M(g cos Q + hg
2

) + mh sin
2

Q

M . 2 r.+ m sln ...

î.
m

(3.22)

In dit vereenvoudigde geval wordt het gedrag van trolley en grlJper

geheel beschreven met (3.22), (3.16) en een van de vergelijkingen

(3.1/+), (3.15) of (3.17)
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4. Toestandsbeschrijving

We beperken ons voorlopig tot het geval h ::: constant, waarbij (3.22)

overgaat in

n ::: 0 ( 4. 1 )

Bovendien nemen we aan dat de optredende waarden voor Q de volgende

benaderingen rechtvaardigen:

sin 0 ::: Q

cos Q .. 1

'sin2 0:: 0
2 = 0

i/lil 0

(4.2)

(3.16) gaat hiermee over in:

~ _(M+m)g Q + F
= Mh Mh

Als toestandgrootheden klnnen gekozen worden

x 1
::: 0

x
2

::: Q

x
3

::: z

x 4 ::: z

(4.4)

(4.5)

(4.6)

De vergelijkingen van de overgangsmatrix worden:

x 1
x2

(M+m)g F
x2

:::
Mh x 1

+
Mh

x
3

::: x4

F
x4 :::

M + m

(4.8)

( 4. 10)

(4. 11)

We gaan deze verge~ijkingen normeren naar tijd en amplitude, z.d.d.

verkregen wordt:

d~
d"t. - + B.!!

-8-

(4.12)



waarbij de matrices A en B slechts 1- en en 0- en bevatten.

We definiëren daartoe:

"X.. = >. .'X.. (4.13)
111

Na subsitutie van (4.8), (4.13) en (4.14) in (4.9), verkrijgen we:

(M+m)g

Mh
(4.15)

Voor de gewenste termen van A is het dus nodig dat:

.x2 (M+m)g
5 = Mh (4. 16)

I Fmaxl
Mh

(4. 17

Uit (4.16) volgt dat
(M+m)g

Mh
(4.18)

Combinatie van (4.16) en (4.17) geeft:

A = (M+m)g (4.19)
1 IFmaxi

Het resultaat van substitutie van (4.10), (4.13) en (4.14) in (4.11)

wo rd t:

(4.20)

Met (4.17) vinden we:

2
\ __ (M+m) g

1\3 IIFmax Mh
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Uit (4.8) en (4.13), resp. (4.10) en (4.13) volgt bovendien dat

(4.22)

Vooruitlopend op de te vinden oplossingen kunnen we opmerken dat in

een tijdsoptimale sturing met maximale koppels, d.w.z. F = ~ F wordtmax
gewerkt.

In de normering wordt nu
F

IFmaxl
= sgn(F) (4.24)

bepaalde opstelling uit, dan zullen g, M, F
max

constant zijn, terwijl m en h als variabelen kunnen optreden.

We definiëren nu:

Gaan we van een

IFmaxl
-- = R, vast

lilig
(4.25)

M
M + m =~ , variabe] (4.26)

Hiermee zijn (4.19), (4.21), (4.22) en (4.23) te beschrijven als:

~1
1

= RI3

'\2
1 .V;;= R

1
~3 =

R~2h

À
4

1
=

I

V~3gh~

(4.27)

(4.28)

(4.30)
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waarmee voor (4.12) is te schrijven:

= -'X. + f
1

= f

Zodat met U f
F geld t:=

.I F
maxl

0 1 0 0

1A = -1 0 0 0

0 0 0 1 !

0 0 0 0 I
I

(4.31)

(4.33)

(4.35)

(4.36)

B (4.37)

Als F- + IF I kan voor U geschreven worden:- - max

U = sgn F

-11-
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5. Suboptimale oplossingen

Het criterium dat tot deze oplossingen leidt, beoogt niet de tijd

te minimaliseren, die verloopt tussen vertrek van de last in rust

en stilstand van de last in het gewenste punt.

Hier wordt daarentegen gestreefd naar het zo snel mogelijk in rust

doen zijn van de last t.o.v. de trolley.

I !

De oplossingen, resp. twee voor koppelsturing en een voor snelheids-

sturing, zijn afgeleid vanuit een fasevlak.

In alle 3 gevallen is uitgegaan van een maximale eindsnelheid, d.w.z.

"X4 < "X. 4max •

Voor koppelsturing beschouwen we het fasevlak, opgespannen door 'X, 1 en 'X- 2

(zie fig. 3)

Bij een constant koppel -d.w.z. f = constant- zal het fasepunt een

cirkel t beschrijven rond middelpunt (f,O) en met straal Ifl

___'X.1

figuur 3.

Deze cirkel wordt met een constante hoeksnelheid doorlopen in"(. = 2n'

De momenten waarop de last in rust verkeert t.o.v. de trolley worden

dus aangegeven met

t = n2 TT ,n=1,2, ••• ( 5. 1 )

Wordt op een willekeurig ogenblik de maximale eindsnelheid van de

trolley uereikt -d.w.z. f = 0 - dan zal het fasepunt een nieuwe
-12-



cirkel 11 beschrijven met middelpunt (0,0).

De straal van deze cirkel wordt bepaald door de momentane modules

van ('X.
1

' ')(.2) als cirkel 1 verlaten wordt.

Wanneer het bereiken van de maximale eindsnelheid samenvalt met b.v.

L= 2IT , zal tijdens de beweging met eenparige snelheid de last in

rust verkeren t.o.v. de trolley.

De versnelling die dit mogelijk maakt, voldoet aan:

=
")( 4max

2"
Aan het einde van het traject is een soortgelijke vertraging nodig.

In [S] wordt vermeld hoe een sturing volgens deze methode ook voor

variabele hijslengte is uitgewerkt en op installaties van ertsladers

is toegepast.

Ook in L1] is deze methode al aangegeven en wordt bovendien gesteld

da t de volgende manier ee;1 snellere sturing mogelijk maakt.

De snelheid wordt in dit óeval in twee trappen op zijn eindwaarde ge

bracht en wel op de volgende wijze

°

figuur 4.

A

B

D ---lI....'X.
1

Vanuit rust wordt de trolley met maximale versnell~ng f = +1 aange

dreven tot b.v. A op cirkel I. Dan volgt een interval met f = 0, tot

het fasepunt weer cirkel 1 snijdt, Waarna de trolley opnieuw maximaal

versneld'wordt.
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De bedoeling is weer dat in (0,0) de maximale snelheid bereikt wordt,

ofwel hier weer ~eldt f = O.

De last zal nu stil onder de trolley blijven hangen, totdat een soort

gelijke remprocedure intreedt.

Als we bg, OA = bg BO = g( noemen en bi; ACB = P , zal het volgende moe ten

gelden:

2(;1.. ='X.
4max

Aangezien bg ACE < bg ADB is ook

2 ex +(J'S. 2TT

Het verloop van~ in beide gevallen als functie van de tijd heeft het

volgende beeld.

- - ---.......----..Ii
I
I

I
I
I
I

1

O..,...---+---+-----4-----l-------------------o&..-o 0'1 01.+(3 20< +(3 2rr

figuur 5.

In [1] word t de laatste me thode ui tgewerkt in analoge en digitale

simulaties voor het geval van variabele hijslengte en vervolgens

melding gemaakt van een toepassing in een werkelijke installatie.

Op de implementatie van een hybriede rekenmachine wordt nader inge~

gaan in [2] , waarbij in de procesbeschrijving niet de benaderingen

van (4.2) worden gemaakt.

De derde oplossing gaat ervan uit dat het snelheidsverloop van de trolley

als functie van de tijd stapvormig is [4] .
Dit is alleen mogelijk, als de massa van de trolley te verwaarlozen

is t.o.v. de massa van de last, d.w.z. M~ M + m.

-14-



Het massamiddelpunt v~lt nu samen met het massamiddelpunt van m.

Als we de genormeerde afstand die de last aflegt ~; noemen en verder

definiëren

•, d'X. 2
"X..3 = ~d-l:.--

krijgen we als toestandsvergelijkingen

•
d'X.3 =
dl:.

Waarin v de genormeerde snelheid van de trolley voorstelt, en gelijk

is aan ° of 1.

(5.4)

°

figuur 6.

In het fasevlak, opgespannen door X~ en X'3 zal het fasepunt bij de

aanvang een cirkel beschrijven rond (1,0) met straal 1.

Om de last t.o.v. de trolley in rust te doen zijn zal ('X.
2

''X.
3

) - (1,0)

moeten worden. -'15-



Hiervoor wordt de trolley even stilgezet, zodat het fasepunt een cirkel

gaat beschrijven rond (0,0).

Om in (1,0) te komen moet de straal van deze cirkel ook 1 zijn.

Als het fasepunt in (1,0) is aangekomen wordt de beweging van de trolley

hervat, zodat nu een cirkel rond (1,0) met straal 0 beschreven wordt.

Met andere woorden: de last hangt stil onder de trolley, totdat het

remmen wordt ingezet, wat op gelijke wijze gebeurt.

Omdat OA = AB = 1, is ook

bg OA = bg AB - ~

De tijd, nodig om de last in rust t.o.v. de trolley te krijgen

bedraagt nu

T _ 2TT
l. - 3 (5.8 )

en is dus volledig bepaald door de procesgrootheden.

Deze methode is bevredigend toegepast op de sturing van een werkelijk

systeem.

Bovengenoemde drie methoien hebben met elkaar gemeen dat de optimale

sturing ~binnen zekere grenzen- niet bepaald wordt door de rijafstand.

Ook de nauwkeurigheid is daarvan onafhankelijk.
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6. Toepassing van het Maximumprincipe van Pontryagin

We formuleren ORS probleem opnieuw:

Zoek een stuurpatroon ~, dat de last vanuit rust in minimale tijd

in een gewenst punt tot stilstand brengt, met de volgende beperkingen:

1. De waarden voor u zijn in amplitude begrensd.

2. In dit geval beschouwen we een lineair systeem:

d'X

dt
A'X. + Eu (4.12)

3. De eindwaarde van X ligt vast. Deze voorwaarde is al genoemd,

maar wordt hier nog eens in formulevorm getoond:

i .; 3

(6. 1 )

waarbij Z de afstand is waarover het massamiddelpunt verplaatst is.
e

Aangezien zowel iL begi~ als eindpunt de grijper in rust wordt

verondersteld, is hiermee ook de afstand gegeven, waarover de

grijper zich heeft verplaatst.

De voorwaarde uit (6.1) geven we aan met de vectorvergelijking

h ('X. ) :::: 0
-e

(6.2)

We voeren nu een nieuwe toestandsgrootheid in, namelijk de tijd

t. en noemen

Merk op dat 1(.5 aan het eind van het optimale verloop van het

proces precies de te minimaliseren grootheid is.

Voor (4.12) lezen we nu:

-17-



d'X. 1 (4.31)-'X.
d"C. - 2

d'X 2
f (4.32 )

d1. = -"X, +1

d'X.
3 ='X 4

(4.33)
dl

d'X. 4
f ( 4.34)

d~

d'X. 5
= 1 (6.4)

d1.

waarbij nu geldt:

0 1 0 0 0

-1 0 0 0 0

A = 0 0 0 1 0 (6.5)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 C

0 0

1 0

B = 0 0 (6.6)

1 0

0 1

u = (~)
Met de voorgaande definities kunnen we ons probleem als volgt for

muleren:

Zoek een stuurpatroon ~, dat de volgende kostenfunctie minimaliseert:

I = o(T • 'X.
-e

-18-
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In de eerste ter'm van het rechterlid onderscheiden we de operatie

vector ~, die voor dit doel de volgende gedaante moet hebben:

0< =

o

o
o
o
1

zodat blijft gelden:

I =L. e
(6.10)

In het rechterlid van (6.8) is de tweede term toegevoegd om het

aantal vrijheidsgraden, dat door de begrenzingen van de eindtoestand

is afgenomen -hier- w~er op 5 te brengen.

Di t bli jkt bi j he t bepalen van de gradien t van I naar 'X. , waarop
-e

later teruggekomen wordt.

Volgens Pontryagin is het mogelijk om het minimum van I te vinden

door het maximum te b~)palen van de z. g. Hamil ton func tie

T
H -- ~

Hierin wordt de grootheid ~ ingevoerd, waarmee we de zogenoemde

toegevoegde toestand aangeven.

Deze wordt, in dit lineaire geval, gedefiniëerd met:

d~
_AT

dl:. = . E

al
~e = a'X.-e

In (6.13) blijkt het nut van de toevoeging van de tweede term in

(6.8). Met het invullen van (4.31) tot en met (4.34) en (6.4) in

(6.11) kunnen we schrijven:

-19-

(6.11)

(6.12)



(6.14)

Door deze vergelijking is de optimale ~ kwalitatief bepaald.

De term die direkt belnvloed kan worden is (P2+ P4)f en voor een

eventueel maximum is het nodig dat (P2+ P4)f positief begrensd is, dus

Dit is echter niet voldoende, aangezien alle andere termen met

~i = f(~) van f afhankelijk zijn; of anders gezegd:

~e bezit volgens (6.8) en (6.13) 4 vrijheidsgraden, die overeenkomen

met de beginvoorwaarden voor ~.

Het probleem is nu dus opgelost, wat betreft ~de algemene gedaante van ~'

namelijk een Beng - Bang - regeling.

De optimale ~ kan gevonden worden door variatie van ~ , waarbij be
o

halve dat aan (6.1) wordt voldaan, 1. e minimaal moet zijn.

Het Maximumprincipe van PJntryagin is toegepast in

In [3) worden 3 modellen oeschouwd, die het proces

twee uitgaande van stapvormig te genereren koppels

[3] [4] en [6]
beschrijven, namelijk

en te ~erwaarlozen

terugwerking van de grijper, waarbij gestuurd wordt met konstante hijs

lengte, respectievelijk konstante hijssnelheid en

een derde waarin de koppeltoerenkarakteristiek verwerkt is van een

asynchrone draaistroommotor met sleepringanker en konstante voorschakel

weerstand en bovendien de invloed van de grijper in reken~ng is gebracht.

[4] is reeds ter sprake gekomen bij de suboptimale oplossingen. De reden

dat de suboptimale oplossing voor realisatie voorkeur genoot boven die,

afgeleid met het Maximumprincipe, was dat de analytische berekening, in

dit geval mogelijk, bij langere trajecten aanleiding gaf tot onnauwkeurig~

heden.

[6] toont aan dat door een lineaire transformatie de toestandsver

gelijkingen bij in achtname van de terugwerking van de grijper, de

zelfde vorm krijgen als bij het eenvoudiger geval, waarin dit verwaar

loosd werd, zoals bij [3] .
Zonder dat dit genoemd wordt, zijn hier de vergelijkingen afgeleid, waarbij

het massamiddelpunt beschouwd wordt, zoals ook is gebeurd in ho~i5tuk 3.

Met behulp van rekenmachine programma's zijn optimale stuurpatronen ge

genereerd voor een model met onbegrensde snelheid en ~~n met maximale

eindsnelheid van het massamiddelpunt.
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7. Methoden voor het bepalen van de optimale intervallen bij lineaire

systemen zonder begrenzingen in de toestandsgrootheden.

In hoofdstuk 6 is aangetoond, dat toepassing van het Maximumprincipe

aanleiding geeft tot een optimale sturing van het Beng-beng-type.

De optimale schakelintervallen kunnen in het algemeen slechts iteratief

berekend worden.

We beschrijven achtereenvolgens drie methoden die gebruikt kunnen worden

bij lineaire systemen zonder begrenzingen in de toestandsgrootheden.

De eerste methode, bekend als de methode van Neustadt,rnaakt gebruik

van de toegevoegde toestand [9]
Bij de tweede, aangeduid als tijdsinterval optimalisatie, wordt het

geheel van optimale intervallen beschouwd als parameter van de konsten

functie. Deze parameter wordt rechtstreeks bepaald [9, 10]
De derde methode maakt gebruik van gehele functies.

In bijzondere, eenvoudige, gevallen kan met succes van een Îasevlak

gebruik gemaakt worden. Hierop wordt later teruggekomen in hoofdstuk8

7.1. De methode van NeustaQt-----------------------
Beschrijf het systeem mEt

dl(.

dl;. = A-x- + Bu (4.12)

M~t (6.15) dat voor een minimaal tijdprobleem meer algemeen geschreven

kan worden als

T
f = sgn (E B)

kunnen alle toegestane ~'s berekend worden, die alle uniek zijn, d.w.z.

iedere u brengt 'X. vanui t de toestand 1(. binnen minimale tijd in een
- - -0

andere toestand X .-e

We ordenen deze toestanden in verzamelingen die de totale stuurtijd T

gemeen hebben.

Volgens Pontryagin ligge~ deze~(T,~) op de rand van convexe gebieden,

die alle elkaar en dus ook X omsluiten. De toegevoegde toestand neT)
-0 .:.

is steeds een uitwendig gerichte normaal van het raakvlak aan deze

rand.
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We kunnen dit voor een tweedimensionale toestand als volgt weergeven:

n('X, ,T t)
"-e op.

IX,
-0 •

figuur 7.

Zo I n raakvlak kan door "X. gaan.
-e

Voor alle raakvlakken, die X bevatten, geldt:
-e

T:STopt

T is dus de maximale T, waarvoor geldt:
opt

Het zoeken is daarom naar die .E(O) die met (6.12) en (7.1) de maximale

T oplevert, waarvoor (7.3) overgaat in een gelijkheid.

Deze methode convergeert slecht.

Voor een vierde orde systeem met i~n pool in de oorsprong, '~n negatief

re~le pool en twee complexe polen waren volgens [~ 3000 iteraties

nodig.

De ~olgende methode convergeert sneller.
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7.2. !~j~~~~!!E!~~~E!~~~~~~~!~~
Er wordt rechtstreeks gezocht naar de optimale intervallen en de

totaal tijd T.

Ook hier gaan we uit van een sturing van het Beng-beng type en we

trachten nu bij elk stuurinterval uk het juiste interval t
k

, en de

totale tijd T te vinden, zodat geldt:

t l' '1)m-
als een Taylorreeks rond t en breken deze reeks na de

dt

-x.(T) = 'X.
- -e

en T minimaal

De kostenfunctie luidt:

J := T + ~ ("X. - 'X._ ( T) ) T. ('X - 'X_ ( T ) )
2 -e -e

De versterkingsfactor K nadert naar oneindig, naarmate J nadert

naar T t.op
Het geheel van intervBllen geven we aan met de vector

!(t
1

, t
2

We schrijven J

derde term af:

dJUJ T 6t + 2( t)
2

(7.4)

(7.6)

In het optimum geldt:

d2J(t)
t := -2

-1
dJ ( t)

dt

waaruit het algorithme van Newton volgt:

t := t - 2-n+1 -n

-1

<7. )

We kunnen de Hessiaan 2

de termen zijn:

T

:= 2

benaderen met de matrix G, waarvan
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Volgens Fel'dbaum is het aantal omschakelingen van een optimale sturing

voor een systeem dat n polen telt die alle reëel zijn, maximaal n-1

In dit geval is de orde van t maximaal n:

geschat worden de intervallen t
1

, ••• t
n

_ 1 , T.

In 9 wordt bewezen dat in dit geval G en dus ook G-
1

positief be

grensd is, d.w.z. dat

-16! = -2G <0 (7.10)

Dit algorithme staat bekend als het algorithme van Gauss-Newton.

Voor deze methode hoeven niet de tweede afgeleide van J naar t be

rekend te worden, wat een groot voordeel is.

Wordt echter het aantal intervallen groter dan de orde van het systeem,

n, dan is G singulier en dus bovengenoemde methode niet bruikbaar. Dit

geval kan zich voordoen bij systemen met complexe polen en bij meerdere

stuuringangen. Met het algorithme van Davidon wordt een positief be

grensde matrix gevormd, die in het voorgaande

;::
dt~

-1

of G-
1

vE'rvangt.

Deze matrix convergeert naar

onderzochte vierde orde

gegeven.

en heeft bij het in [9]
systeem geen moeilijkheden

Met het algorithme van Gauss~Newton werd de optimale oplossing na

4 à 5 iteraties bereikt en met het algorithme van Davidon waren 15 a 25

iteraties nodig.

Bij het vergelijken van de methode van Neustadt met de laatstgenoemde

ligt de conclusie voor de hand:

het schatten van de 'parameter t gebeurt sneller dan dat van de toe

gevoegde toestand ~(O).

In tegenstelling tot bij de methode van Neustadt, behoeft een oplossing,

gevonden met de tweede methode niet de optimale sturing op te leveren.

Het juiste aantal intervallen zal door proberen bepaald moeten worden.

In [11J wordt het onderzoek voortgezet op niet-lineaire systemen met

verschillende stuuringangen en richt de vergelijking zich op de

algorithmen van Gauss-Newton en Davidon.
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Een meer theoretische behandeling van de tijdintervaloptimalisatie,

zonder voorbeelden, wordt gegeven in [1~

Behalve aan de systemen met reële en complexe polen, wordt aan

dacht gewijd aan systemen met tijdafhankelijke elementen in de

systeemmatrix A.

7.3. !~=E~~~~~~_!~~_~=_=~~=~~~~~EE=~_!~~_~=È=!=_!~~:~~=~
De n eerste orde differentiaalvergelijkingen van (4.12) kunnen

k •• e dwe omwer en naar een van de n or e.

Na transformatie naar het s-vlak schrijven we voor de uitgangs

grootheid C(s):

(7.11)

Hierin heeft de overdrachtsfunctie H(s) de volgende gedaante:

m
b TI (5 - z. )

i=1
1

H( 5) = m<n (7.12)n,
11 (5 p. )a -
i=:1 1

We nemen aan dat H(s) stabiel is en reële nulpunten heeft.

De vorm van u(t) wordt bepaald met het Maximumprincipe van Pontryagin

en is dus van het Beng-beng type.

De Laplacetransformatie wordt d~n:

U( 5) =

N
~

i=ü
k. exp( -st. )

1 1

s

waarbij N bepaald wordt door de orde en klasse van het systeem,

(7.14)

< t = Tn

De term 0(5) is de bijdrage van de begintoestand van het systeem.
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De probleemstelling wordt nu:

Hoe kan C(t) een in de tijd T begrensde functie worden.

C(t) = 0 voor t > T?

Merk op dat gewenste eindtoestand van het systeem volgens (4.12)

hier in de oorsprong ligt.

Het antwoord hierop luidt, dat de Lap~acetransformatieC(s) een

zogenaamde eindige Laplacetransformatie is. Hiervoor zijn de

volgende voorwaarden nodig en voldoende.

1) C(s) is een gehele functie

2) C(s) is begrensd in het rechterhalfvlak

3) exp(sT) • C(s) is begrensd in het linkerhalfvlak.

We gaan 2) en 3) na:

2):Re{s}>0

= 0

(s-z.)
1

(s - p. )
1

N m

1 , C() l' ~ kJ' exp(-st
J
.) b TI

lm s = lm j::::O i=1
Re I 51-+<-':> Re {sJ'-cr.»----n-------------

asn
i=1

aangezien k., b en a eindig zijn en t. > O.
J J

Re (sJ :::: 0:

k i 1H( jw)/ <

Ijwl
2N IH(jw)!

Ijwl
<7.16)

Voor een stabiel systeem, N eindig en w> 0, wordt dus aan 2) voldaan.

3): Re fs}< C

( 7. 1 7)

(s-p.)
1

1 i m e xp ( sT ) C( s ) =

Re {s} __ -e/.l

lim exp(sT)

Re {s}~-e:t>

k .exp( st .)b
J J

n

as TT
i=1

m
TI
i:::: 1

(s-z.)
1

= 0

me t T > t .
J

Re {s} - 0 I exp( jwT) C( jw)j
-26-
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Als bovendien geldt, dat C(s) een gehele functie is, zal C(s) ook

een eindige Laplace transformatie zijn:

Def.: Een functie fes) heet geheel als fes) voor iedere s holomorf is,

d.w.z. differentieerbaar.

De schakelintervallen moeten dus zo gekozen worden dat C(s) een gehele

functie van 5 wordt. Lukt ons dit, dan volgt uit de voorgaande alinea,

dat C(t) in de tijd begrensd is.

Een nodige en voldoende voorwaarde hiervoor is, d~t iedere pool van

cZs) gecom~enseerd wordt door een nulpuht.

Werken we (7.11) om tot:

n

(C(s) - O(s»an
i=1

(s - p.)
1

m

= bTI
i=1

(s - z.) U(s)
1

Opdat C(s) een gehele functie is, moet voor elke pool Pk gelden:

n

C(Pk) aD (Pk - Pi) = 0
i=1

(7.18)

Waarmee (7.17), met (7.1,) overgaat in n niet-lineaire vergelijkingen

van de gedaante:

N
~

j=O

Hieruit kunnen met N < n de t:'s opgelost worden.
J

In tegenstelling tot de methode van Neustadt hoeven hier geen inte-

graties uitgevoerd te worden, wat de conclusie aannemelijk maakt, dat

deze methode minder rekentijd vergt.

In [13] wordt de oplossing van (7.19) uitgewerkt bij toepassing op drie

overdrachtsfuncties:

1 ) met reële polen en zonder nulpunten

2) met reële polen en nulpunten

3) met complexe polen en zonder nulpunten

Voor het voorbeeld van type 1 met 2 reële polen zijn de krommen be

rekend in het fasevlak, opgespannen· door de 2 begintoestanden.

Deze krommen hebben de minimum tijd gemeen, waarbinnen het systeem

vanuit die begintoestanden in de oorsprong raken, of omgekeerd: vanuit

de oorsprong in de eindtoestand. Zoals in 7.1. vermeld, omsluiten deze

krommen elkaar. -27-



In [12] wordt de onderverdeling gemaakt in systemen rnp-t enkelvoudige

polen en systemen met samenvallende polen.

De rekenvoorbeelden zijn gedeeltelijk gelijk aan de eerder genoemde.
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8. Specifieke Oplossingen bij 2, 3 en 4 Schakelintervallen.

8 1 Beschrijving van de eind toestanden bi j N schakelintervallen.
~ e _

We lossen de differentiaalvergelijkingen (4.31) t.m. (4~34) op.

Deze luiden:

dX
3

d1: =:'X. 4 (4.33)

dt:
=: uet) (4 •.34 )

Substitueer (4.31) i~ (4.32):

( 8. 1 )

Bij "1(0) =: "X.
2

(O) =: 0, zal de responsie 'X.
1

(\:) op een eenheidsstap

E(I:.) zijn:

(8.2)

Invullen in (4.31) geeft:

Evenzo kunnen we (4.33) in (4.34) substitueren

uCt) (8.4)

o is de responsie op een eenheidsstap:
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Invullen in (4.33) geeft:

(8.6)

Met deze ui tkomsten kunnen we de responsies van')(, l' ~ 2' 'X. 3 en ')(,4

berekenen op een stuurfunctie zoals in figuur 8 weergegeven:

l.l 1+~ ~+1+\:3 T:i +"t~ttt\..4

•

U(t)

1

figuur 8.

Deze stuurfunctie kan worden beschreven met:

N-1 n N
u(1.) = E("L) + (_1)NE(1._T) + ~ (_1)n2E (t - ~ 't i); ::E l.=T

n=1 i=1 i=1 ~

De toestanden ten tijde 1: = T worden met zo'n stuurfunc tj,e:
(8.8)

N~1 n n
'X. 1 (T) ~

n
~ 1. . )(1-ces("t- ~ t. . ))= 1 - cos T + (-1) 2E("t.-

n=1 i=1 ~ ~=1
~

(8.9)
N-1 n n

'X.
2

(T) = sin T + ~ (-1 )n2E (t_ ~ t )( 1-cos(t. - ~ "C i »
n=1 . 1 i

~= i=1

N-1
= tT

2
+ ~

n;"'1

n
( -1 ) nE ('t _ ~

i~1

n
't.. )(c- ~
~

(8.10)
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(_1)nE(t._ ~"t. Ht.- ~ "ti)
i=1:l. i=1

n n

(8.11)

Er wordt geëist dat:

~ 3 (T) ::: 'X. 3e' de genormeerde af te leggen afstand.

(8.12)

We· rekenen deze algemene oplossingen uit voor 2,3 en 4 schakelinter

vallen.

8.1.1. N=2 • De intervallen zijn "t
1

, "t
2

, de totale tijd T ::: t. 1 + 1:
2

De eindtoestanden zijn:

'X.
2

(T) ::: sin T - 2 sin 1. 2

~ 3(T) = tT
2 _t: 2

2

'X 4 (T) ::: T - 2 r. 2

Vul (8.12) in:

2 CDS l 2 ::: 1 + cos T

2 sin 1: 2 ::: sin T

1
T

2
'X, 3e ::: 7;

T
'X. 2 :::

2

kwadrateren en optellen van (8.18) en (8.19) geeft:

co 5 '1' ::: 1
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(8.17)
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(8.20)
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waarui t volgt:

= krr

en na substitutie in (8.20) 'X.
3e

= (krr)2 (8.24)

Deze oplossing ,is eerder gevonden bij de suboptimale oplossingen.

Bij een optimale oplossing, uitgaande van maximale absolute wàarden

van f, zal een sturing met 2
2

'X,3 = (krr)

intervallen slechts voldoen bij

(8.25)

8.1.2. N=3 De intervallen zijn ~1' ~2' ~3' de totale tijd T = ~1+!2+~3

De eindtoestanden zijn:

(1' ) tT 2 _ ( ) 2 2
')(,3 = t.2 ~'t. 3 + t. 3

Vul (8.12) in:

2 cos ('l:. 2+~3) = 2 COSl:
3

+ cos T - 1

2 sin ("[2+-C
3

) = 2 sin 1: 3 + sin T

2
+ 1: 2 ("(1-1.

3
) tt2

'X. 3e = t('l:.1+~3) - 2

-C 2 = tT

kwadra~eren en optellen van (8.30) en (8.31) geeft:

(8.26)

(8.28)

(8.30)

(8.31)

(8.32)

(8 •.33)

(8.34)

2 + 4 cos '(;3 cos T + 4 sin 1,3 si.n T - 4 cos 'C
3

- 2 cos T ::: 0
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(8.34) is ook te schrijven als:

4 cos (T-L
3

) - 4 cos "(.3 ::= 2 cos T - 2

Invullen van (8.33) en omwerken levert:

2 sin 'C
1 = sin ("(1+1:

3
) C8.36)

'Y.
3

::- ""(.2 - "'(.2 (8. 37)
.e 1 3

Schetsen we een mogelijk verloop van ~4("L.) dan blijkt, dat we met 3

intervallen moeten toestaan, dat het gewenste punt eerst gepasseerd

word t.

_L

o.t"-/--------l.------~_+_-------
o t:1

/

'X.4CC)

r

figuur 9.

Aangezien dit niet altijd toelaatbaar is, bijvoorbeeld waar een eind

schakelaar gepasseerd moet worden zullen we deze oplossing niet verder

uitwerken.

8.1.3. N=4 -De intervallen zijn 1: 1 , "L. 2 '"'(.3 en "(4' de totale tijd

T = '( 1 + 1. 2 + 1. 3 + "'(. 4 ( 8. 38 )

De eindtoestanden zijn:

(8.39)

"x,1(T) ::= sin T - 2(sin('C
2

+L.
3

+'C
4
» + 2 (1-coSC"(3+L.4» + -2(1-cosL. 4 )
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Vul (8.12) in:

"'C 1 + 1:. 3 ;:: "L 2 + "L 4 ;:: fT

Substitueer (8.46) in (8.45):

(8.41)

(8.42)

(8.44)

(8.46)

'X. 3e (8.47)

kwadrateren en optellen van (8.43) en (8.44) geeft:

en na vereenvoudiging:

(8.48)
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(8.50)

(8.49) is zonder meer niet te herleiden tot zo'n uitdrukking als

(8.36).

In 7 is door vergelijken aangetoond, dat het schakelen het best kan

gebeuren bij zo hoog mogelijke snelheid en hieraan wordt voldaan bij

symmetrische schakelpatronen.

Met ~2 = ~3 voldoen we aan (8.46) en gaat (8.49) over in:

(2 cos "C 2 - 1)(2 cos "(.2 -1 - cos ~) = 0 (8.51)

We gaan na welke fasebanen overeenkomen met voorwaarden afgeleid uit

Zoals in hoofdstuk 5 vermeld, z1Jn deze fasebanen cirkels rond de

punten (-1, 0) en (+1, 0), wat met het volgende te verifiëren is:

Deel (4.31) op (4.32):

d'X.
2

-% + u1
d'X.

1
=

2

i%2 2- uX'1 + -iX- 2 = c1

en met %1(0) ='>:.2(0) = 0

('X. - u)2 2
+%2 = \Jo.

1

(8.52)

(8.54)

wat, zoals verwacht, de vergelijking is van een cirkel met straal

u rond middelpunt (u, 0).

Met cos "(2 = t en (8.50) zijn

k=0,1, ••• (8.55)

In een willekeurig geval is een fase baan mogelijk, als in fig. 9
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rr
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---~I
"

,/
TI

"
..-

3,/ I

" I,/

"
" "

"

figuur 10

In fig. 10 is duidelijk, dat in het algemeen niet hoeft te gelden.

zodat <8.55) niet bruikbaar is.

(8.46)

Kijken we naar het nulpunt van de tweede factor in (8.5'1), dan blijkt

bij vervanging van T door iT in (8.43), dat hier de voorwaarde staat:

'X,1(fT):::: -1 - cos fT + 2 cos"'C
2

:;:: 0

d.w.z. dat de fasebaan zich na de halve 'rijtijd op de ~2 - as

bevindt.
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"1.2

1

figuur 11.

+1

Met (8.56) wordt blijkbaar wel voldaan aan (8.46).

Uit de symmetrie volgt dat

1- 1 +"t. 2 = t. 3 +"t. 4 = fT (8.57)

Deze symmetrische figuren zijn ook gevonden in [3t ~ In [~ werd

hiermee de oplossing gegeven voor het geval m = O.
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8.2. ~:~~~~!:_!~~_~:_!~:§:!~:§~:_!~:~~~~~_~~~_~~~

Bij het genereren van de stuurfunctie met de toegevoegde toestand

betekent deze symmetrie een vereenvoudiging bij het zoeken naar

de beginvoorwaarden, wat uit het volgende blijkt.

Volgens (6.12) kunnen we schrijven:

= -p2

dP3 =
dl. 0

De oplossingen voor P2 en P4 zijn:

en met P3(~) = P3(O) = P
3

(uit(8.60))

word t:

Vul (8.62) en (8.63) in (6.15) in:

(8.58)

(8.60)

(8.61)

(8.62)

(8.63)

Met P1 (0) en P
2

(0) kan behalve een fase informatie ook een tijd

onafhankelijke term aangegeven worden.

Deze laatste kan met P4(0) samengetrokken, P4(0) bepalen. Omdat

verder sgn f(l.) = sgn k. f(t.) , volstaat het dus te zoeken naar

(8.64)
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Om altijd aan de symmetrie eisen van (8.64) en (8.50) te voldoen

moet ook gelden

Een voorbeeld van mogelijke P2 en P4 zien we in fig. 12.

-P2

I
I

O+-------------I-:-:--~l_--___+.=_:_=_=""------_..+I--
-q+"'C2+~ T _L.

O-t-----------;------:;;cT------------::-~-
T,---+- "'C

-1

figuur 12.

Voor een realisatie blijft dit omslachtig omdat itererend gezocht zal

moeten worden naar die 'Po' P4(O) en P3' waar bij L.= T geldt:

-39-



en met substitutie van (8.57) in (8.47):

Er is gezocht naar een oplossing, die zonder gebruik te maken van

de toegevoegde toestand, meer rechtstreeks gebrui~ maakt van
2 2(8.57) (-(.1+~2) - 2 1:.2 ='X.

3e
en

-( 8.58)

8.3. ~:~_~~~!E=_~:E~:E~~~~_~~~_~:~:~~:_~:~:!!~~:

Kijken we naar (8.58), dan kunnen we een periodiek verband ver-

wachten tussen ~2 en ~1 + ~2 = iT.
Brengen we (8.58) in figuur:

2 sin '(.2' sin.~~ 1"±-'(.~ r--_

1

-2cos t.
2

, 1+cos("L
1

+"L
2

)

1
/

/
/

-------/

figuur 13.
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De gezochte ~2s zullen tussen de volgende grenzen li~gen:

o < 1:2 < ~ + k 2lf en

Voor een minimale rijtijd zullen we proberen alleen de t
2

s toe te

staan met

<8.60)

In fig. 12 is duidelijk te zien dat met <8.60) t.
2

als functie

van iT een periodiek karakter heeft met een maximum van ~2 =~
voor iT =lT •

We kunnen ~2 uitrekenen en als functie van tT uitzetten en krijgen

dan figuur 14 .

Bij vergelijking met ~ sin ~ blijkt een maximaal verschil op te

treden van 0,0666 bij = 1, 31 rad.

Uitgedrukt in procenten van de maximale waarde betekent dit een

fout van kleiner dan 4,5% als we ~2 = f<tT) benaderen met

TI I· Tl"2 sln "4 <8.61)

Als "'(,2 maximaal

nadert maar:

lim 'X.
3e

')(, _ v.:>

3e

gezegd:

TI2 is, betekent dit dat voor grote ~3e <8.57)

of anders

= 1 (8.62)

onder de voorwaarde dat de relatie tussen~3e' iT en ~2 ook door

<8.58) bepaald wordt. De responsie Van een stabiel systeem op

een stapfunctie convergeert ook naar een constante eindwaarde.
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In figuur 15 zijn diverse berekende waarden van

uitgezet iJ.ls functie van V?"5e en inderdaad zien

nHar 1 optreden (stippellijn).

2Ç
'rwe een convergentie

We kunnen pr()bt~rtln deze functip te benaderen met:

- 0,117 exp(-O,235 ~3e)(1-COs ~e)

Bij narekenen blijkt de maximale

V~3e = 3,37 wat overeenkomt met

Deze benadering is met "de hand"

afwijking -0,057 te zijn bij

T =,7,65.

uitgevoerd en later digitaal na-

gerekend.

Bij een poging de onbekende functie dichter te benaderen is ook

uitgerekend:

exp(-0,174 v.i3e ) (0,640 cos ~e -0,200

Het wo~derlijke is dat de waarden voor (8.63) en (8.64)

V'X3e> 0,0141 in 6 decimalen met elkaar overeenkomen.

Het resultaat van de simulatie van (8.64) is i~getroKken

zien in fig. 15, en is verkregen met de in de opstelling

instrumentatie.

voor

lijn te

gebruikte

De realisatie iSfpgezet, uitgaande van de twee benaderingen:

(8.61)

en:

(8.64)
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Eerst wordt uitgaande van een af te leggen afstand ~e uit

gerekend, vervolgens iT en daarna 'C 2.

De vraag kan bestaan of een optimaal schakelpatroon met 5 of

meer intervallen bereikt kan worden. Doordat de periodiciteit

Van P2 vastligt kunnen voor willekeurig kleine afstanden wel

4, maar geen 5 of meer intervallen door de voorwaarden (8.64)

gegenereerd worden.

Er bestaat wel een rechtstreeks{erband tussen T en ~3e. Dit is

echter behalve ondoorzichtig, niet zo eenvoudig te benaderen:

Met (8.57) kunnen we 1:
2

elimineren in (8.58):

cos iT + 1 2 cos V%3e
T

2
= 4

{_1 . V%3e - t}T = 2 bg cos 2 cos (8.65)
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9M Instrumentatie

9.1. ~:~~:_~:~_~!_~l_~_:~ _
We herhalen de definitie van deze vier grootheden:

de grootte van de genormeerde versnelling die de trolley

t.g.v. de horizontale kracht F op de trolley onder-
max

h = lengte

I Fmaxl
MgR =

s = horizontale verplaatsing van de trolley t.o.v. begintoestand

(Hoofdstuk 3)

van het hijskoord (Hoofdstuk 3)

vindt (4.25).

M
~= M + m de ve~houding van de massa van de trolley t.o.v. die

van trolley en grijper inclusief eventuele last, (4.26).

Verder is
Z

e de genormeerde, door het massamiddelpunt af te leggen

afstand. \4.13), (4.29).

De orde van grootte van de volgende gegevens is ontleend aan een erts

lader, in gebruik bij de ~oninklijke Hoogovens B.V. te IJmuiden:

~ f3R h [m] s [m1 v;::;;
grijper 0,42 0,2 30 22 3,0

leeg 5 22 7,3

grijper 0,24 0,1 30 22 5,6
vol 5 22 13

tabel 1.

Uit de maximale waarden vanV~3e blijkt dat deze in de combinaties

van hijshoogte en belading, variëren van 3 tot 13.

Bij de dimensioring van de opstelling is uitgegaan van de volgende

voorwaarden:

1. De opstelling moet transportabel zijn.

2. De fout in de benadering van sin Q = Q (zie hoofdstuk 1)" moet

klein blijven, evenals de fouten die optreden bij het uitlezen

van F
1

en F
2

(Zie hoofdstuk 8).

3. Het afleggen van de afstand vindt plaats in enkele seconden.
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1. Gekozen is voor een maximaal af te leggen afstand van 1,5 m en

twee vaste hijslengten van resp. 0,75 m en 1,5 m. Met deze

afmetingen kan aan voorwaarde 1 voldaan worden.

2. Voor een fout, kleiner dan 2% in de benadering van sin Q = Q,

is nodig:

1
2f~ R~-
rmax 3

Bovendien is gewenst dat bij minimale f en hijslengte de

amplitude nog 10 cm bedraagt:

2. R ( Ah) . ?:- 0, 1 }r mln

h. = 0,75 mmln

t3. R ~ 0,067I-mln

Het uitlezen van F
2

is relatief minder nauwkeurig naarmate V~3e

toeneemt. Daarom beperken we V'X.
3e

tot:

~10
max

Substitutie van (9.2) geeft

oplevert: R-.:o; 0,18

J3 . ::::. 0,37; wat in (9.2) ingevuldI . mln

kies R = 0,20

fmin = 0,3b

fmax
= 0,6,6

} (9.4)

Met de eerder gemaakte keuze voor s en h verkrijgen We de volgende

waarden:

j3 /,R h [m] slm] V'X. ~p. T [sec]

grijper 0,6.6 0,1b 1,50 1,50 3,35 2,50

leeg 0,75 4,74 2,22

grijper 0,3b 0,06.6 1,50 1,50 6,70 3,02

vol 0,75 9,49 3,10

tabel 2.
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Uit de laatste kolom blijkt, dat aan voorwaarde 3 is voldaan.

9.2. ~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~§

Met een Servalco TM 510, een schijfankermotor, kan een nuttig

koppel van 15 Ncm opgewekt worden. Aan de omtrek van een trommel

met 5 cm diameter is hiermee een kracht van 6 N beschikbaar.

M = 3 kg voldoet voor R = 0,20. Hierbij varieert m en is resp.

1,50 kg en 6,00 kg. In M moet behalve de aan translatie onder

hevige massa ook meegerekend worden de massa van de roterende

onderdelen, die zich voornamelijk in de aandrijving bevinden.

De invloed van deze laatste massa komt a.v. tot uiting:

M = Mo

n

+~
i=1

waarin: M de massa is, die een zuiver lineaire beweging maakt.
o

I. het traagheidsmoment van een onderdeel dat een draaiing
1.

ui tvoert.

w
i

de hoeksnelheid van het bovengenoemde onderdeel t.o.v.

de as van draaiing.

v de translatiesnelheid van M
o

Uit de rijtijden in tabel 2. blijkt dat de halve rijtijd

t 1 + t
2

< 1,55 sec.

Met een klokfrekwentie van 100 Hz en een 8_bits serieteller kunnen

we tijden van maximaal 2,55 sec. vasthouden, hetgeen blijkbaar

voldoende is.

Bij de hiervoor analoog-digitaal omzetting is gekozen voor de

volgende schaling:

2,5 sec~ 10 V""1 machineëenheid. (9.6)

Het is gewenst dat we F
1

en F
2

beide kunnen uitlezen voor waarden

van 'X.
3e

' resp. (1:: 1 + "'(.2) tot en met 3li rad.

Met een schating van 0,1 zetten we maximaal om ;g = 0,942. Dit

is mogelijk in trr = 2,35 sec.



Hiermee voeren we dan een tijdsnormering voor de instrumentatie

in van:

"t. [rad] = 4.t [rad/sec} • [ sec]

We instrumenteren daarom: (vgl.(8.61) en (8.64»

F
1
* = E (t) - 1,03 exp(-2,5t)+ exp(-0,696t).

(0,640 cos 4t - 0,200 sin 4t)

en

F; = I sin2t I

9,3. Rekenschema

(9.8)

We k:iezen een hi j slengte h en een massaverhouding (3 en daarna een

continue variabele afstand s.

Met deze drie grootheden wordt op analoge wijze 0,1~e berekend.

We kunnen nu met F; de benadering voor

bepalen.

Dit gebeurt door 0,1 V~3e om te zetten in een A.D-omzetter van het

trapjeskromme type, door dhr. A.v.d. Graft gebouwd naar gegevens

van ir. M.J.M. van Weert en Fairchild. Zo'n A.D.-omzetter heeft de

eigenschap dat de omzettijd lineair evenredig is met de grootte van

de o~ te zetten grootheid.

Hiervan maken we gebruik" door tijdens het omzetten F
1

te genereren

en de momentane waarde direct na het omzetten van 0,1V'X,3e vast te

leggen.

Door deling op de ons ter beschikking staande 0,1V~3e verkrijgen we

0,1("(.1+1:
2

); 0,1(1:
1

+"t.
2

) wordt omgezet en in een geheugenplaats

opgeboIgen.
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Tijdens de omzetting wordt F
2

gegenereerd, waarna de benadering

voor ~2 bepaald is. Met~en h rekenen we t 2 uit en bergen ook

deze in een geheugenplaats op.

Hierna wordt 0,1(~1+~2) uit de geheugenplaats in de omzetter in

gelezen.

Analoog kan nu met~ en h (t
1
+t

2
) verkregen worden, waarna (t

1
+t

2
)

ingelezen wordt in de A.D. omzetter.

De geheugenplaatsen bestaan uit 8-bits binaire tellers. Met een

klokfrekwentie van 100Hz kunnen we zo tijden van maximaal 2,55.sec.

vastleggen, wat volgens tabel 2 ~ (t 1+t
2

)<1,55 sec - voldoende is.

Met het aantal pulsen, nodig om de geheugenplaats van t
2

vooruit,

weer in (0,0 ••• 0) te krijgen, hebben we - t 2 mod (2,56) tot

onze beschikking, dat we in een geheugen voor het rijprogramma

opbergen.

Door deze pulsen tevens toe te voeren aan de omzetter, waarin zich

(t
1
+t

2
) bevindt, is de omzetter nog -t1 mod (2,56) verwijderd van

(0,0, ; •• , O)-stand.

Ook dit resterende aantal pulsen bergen we op in een geheugen van

het rijprogramma, zodat we nu de beschikking hebben over -t
1

mod (2,56)

en -t
2

mod (2,56).

De tijdsintervallen, nodig om deze geheugenplaatsen weer in de

volgende (0,0 •.• , O)-stand te zetten, bedragen juist t
1

en t
2

•

De omzetter wordt aan de diverse functies en schalingen gekoppeld

door een kiezer, die gestuurd wordt vanuit het rekenprogramma.

We kunnen het rekenschema a.v. weergeven:
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0,1'FX:
3e

kiezer

figuur 16.
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Tijdens het rekenen zijn -t 1 en -t
2

elk in twee serie tellers

ingelezen.

Omdat bij narekenen blijkt dat t
2

<0,5 sec, is voor het op

bergen van t
2

een 6-bits teller voldoende.

Bij het rijden gebeurt het volgende:

Eerst wordt een van de twee tellers, waarin -t
1

opgeslagen is,

met klokpulsen in de volgende (0,0, •.• , O)-stand gestuurd.

Aangezien het complement van -t 1 mod (2,56) weer t
1

is, duurt dit

interval juist t
1

sec.

Tegelijkertijd wordt hetzelfde aantal pulsen toegevoerd aan een

buffer-teller.

Gedurende dit interval wordt de schijfankermotor geschakeld aan

een stroombron van 7,2 A.

In het volgende interval wordt één van de twee tellers met -t
2

als inhoud naar de volgende ~-stand gestuurd. Ook nu wordt dit

aantal pulsen aan een andere teller toegevoerd.

De motor is omgeschakeld en nu verbonden aan een stroombron van

3,6 A.

Met de waarden van 3,6 A en 7,2 A zlJn de grootten van versnelling

en vertraging van het geheel aan elkaar gelijk, ofwel Ifl constant.

Na deze eerste twee intervallen worden achtereenvolgens de andere

twee tellers met resp. -t
2

en -t
1

uitgelezen en vindt het schakelen

aan de stroombron in tegengestelde richting plaats.

Het rijden is nu beëindigd en de last zou in het gewenste punt

gearriveerd zijn.

De twee buffertellers met t
1

en t
2

als inhoud worden nu na elkaar

uitgelezen, zodat voor een volgende rit weer de twee tellers met

-t
1

en de twee tellers met -t
2

beschikbaar zijn.

Het voorgaande kunnen we schematisch a.v. weergeven.
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9.5. Resultaten

Voor de vier mogelijke combinaties van ~ .en h zijn als functie

van de gewenste afstand opgenomen:

1. de totale rijtijd

2. de fout in de afgelegde afstand

3. de eindslingering van de last na aankomst

De resultaten zijn gerangschikt in tabel 3.

(3= 0,33 (3= 0,67

h = 1,5 m h = 0,75 m h = 1 ,5 m h = 0,75 m

Se [m] s [m] T [sec] s [m] T [sec] s [m] T [secJ s [m} I T [se~

0,15 0,28 1 ,31+ 0,24 1,16 0,23 1,36 0,21 1,10

0,30 0,41 1,62 0,35 1,42 0,54 1,56 0,39 1,34

0,45 0,53 1,82 0,42 1,62 0,67 1,72 0,55 1,50

0,60 I 0,61 2,00 0,54 1,86 0,72 1,88 0,65 1,62
\

0,75 0,80 2,16 0,71 2,08 1,00 2,01 0,82 1,74

0,90 0,89 2,32 0,86 2,30 1,03 2,12 0,92 1,84

1,05 0,92 2,46 0,97 2,50 1,29 2,21 1,04. 1,92

1,20 1,09 2,64 1 ,12 2,72 1 ,31 2,29 1,19 2,Oa

1,35 1,25 2,80 1,27 2,90 1,50 2,40 1,26 2,08

1,50 1,38 2,96 1,43 3,02 1,48 2,46 1,45 2,18

0,66 0,63 1,96

1,32 1,22 2,79

tabel 3.
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De afstanden van nominaal 0,658 m en 1,32 m worden in de gevallen,

die in tabel 3 gemeten ~ijn, afgelegd in genormeerde tijden van

411' rad. De theoretisch berekende werkelijke tijden bedragen resp.

2,00 sec en 2,82 sec.

De waarden in tabel 3 zijn in grafiek gebracht in fig. 18 en fig. 19.

Fig. 18 toont T = f(s ). In de vier krommen zijn de parabolen te
e 1 2 2 ."

herkennen, waarom s3e = 4T - t 2 varleert.

De met de instrumentatie berekende tijden, nodig om in de vier

gevallen 1,50 m af te leggen, wijken minder dan 4% af van die,

berekend in tabel 2.

De fout s = s - se' als functie van se uitgezet in fig. 19. toont

dat in drie van de vier gevallen de fout binnen 10% van de maximaal

af te leggen afstand, 1,5 m, blijft.

Verbetering hiervan zal mogelijk zijn met betere benaderingen van

'(.1 +"t. 2

In de instrumentatie is als vemenigvuldiger de Me 1595 toegepast

die bij gebruik in één kwadrant af te regelen is met een fout binnen

0,5% van de volle schaal.

De eind slingering varieert van 0,015 rad tot 0,035 rad bij ,3= 0,67.

De aard van de eindslingering Wijst op een limiet cyclus. Kijken we

naar de groot te orde van de limietcyclus , dan zien we bij (3 = 0,67

ongeveer viermaal zo grote amplitude als bij (3= 0,33.

Dit is a.v. te verklaren: gaan we erVan uit dat de sturing niet

helemaal optimaal is, maar t.g.v. de instrumentatie, afwijkingen

hiervan bezit, dan zou het systeem van grijper en trolley in een

theoretische situatie om het massamiddelpunt geslinGerd hebben.

Theoretisch wil hier zeggen wrijvingsloos, aangezien we dat tot nu

toe verondersteld hebben.

Zodra echter de bekrachtigingsstroom van de motor wegvalt, zal de

trolley alleen Van zijn plaats kunnen komen door de resterende energie

van trolley en grijper.
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Door de wrijving zal d~ trolley snel tot rust:komeQ, zodra de

bekrachtiging wordt weggenomen en ook niet meer belnvloed worden

door de kinetische energie van de grijper, zodra de kracht op

treden~ in het hijskoord als horizontale ontbondene een component

heeft, kleiner dan de te overwinnen wrijvingsresultante.

De massa van de grijper is bij~::: 0,67 6 kg en bij~::: 0,33 1,5 kg,

d.w.z. dat in het laatste geval voor een evengrote horizontaal

ontbondene van de kracht in het hijskoord een viermaal zo grote

slingering mogelijk is zonder dat de trolley beinvloed wordt.

Als illustratie van de invloed van p en h zijn ook vastgelegd het

stuurpatroon, de afgelegde weg s, en de slingerhoek Q -alle drie als

functie van de tijd- bij het afleggen van dezelfde afstand in de vier

mogelijke combinaties.

Dit is gebeurd voor twee afstanden van nominaal resp. 0,658 m en 1,32 m

in resp. fig. 20, 21 en fig. 22, 23. Deze afstanden worden zoals eerder

gezegd, bij de betrokken combinatie van (3 en h afgelegd in de genormeerde

ti j d van 4 Tr' rad.

Eveneens als illustratie is de fasebdan opgenomen in twee gevallen bij

het afleggen van een nominale afstand van 0,66 m en eveneens .in twee

gevallen van 1,32 m (fig. 24, 25, 26).

In de fase banen is voor T I k4rr duidelijk asy.mmetrie te zien.

Dit is te verklaren met afwijkingen in de juiste schakeltijden. Een

gevoeligheidsanalyse zou kunnen aantonen wat de vereiste nauwkeurigheid

is, als we nog een eindfout toestaan.

9.6. ~~~~:~~~~~~~~
Voortbouwen op deze methode van generen van de stuurfunctie maakt het

niet mogelijk verstoringen, zoals windstoten, lastveranderingen e.d. tijdens

de rit in rekening te brengen, d.w.z. terugkQppeling is niet mogelijk.

Wel is het waarschijnlijk binnenkort mogelijk de twee benaderingen F,

en F
2

beter uit te voeren.

De limietcyclus kan in grootte teruggebracht worden door op de stroom

bron een andere te superponeren van bijvoorbeeld 50Hz en met een ampli

tude Van ongeveer 1,7 A, zodat reeds een kleine horizontale ontbondene

van de trekkracht in het hijskoord de trolley vanuit rust kan doen

bewegen.
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De logica ia gelnstrumenteerd met componenten uit de 7400 serie van

Fairchild. Voor een storingsvrije werking zou onderzocht l:unnen worden

of een nabouw en in langzame, storingsongevoelige logica de voorkeur

verdient boven het toepassen van netfilters.

Bij deze breng ik graag mijn dank uit aan allen, die mede dit stuk

werk mogelijk hebben gemaakt. Dit zijn de heren-A. van de Graft en

H. Ossevoort van het atelier van de groep ER, en verschillende

medewerkers van de afdelingswerkplaats, met name de heer J. Hanique.

De heer H. van Helden van de afdeling Werktuigbouwkunde en medewerkers

van de Koninklijke Hoogovens B.V. te IJmuiden hebben mij aan vele

gegevens uit de praktijk geholpen.
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