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~~!1~~!~~~~~§:
Bij het sturen van processen word t vaak een digi tale' rekenmachine ala regelaar
gebruikt. Er wordt nagegaan, hoe deze regelaar eruit moet zien voor het rea
liseren van de juiste uitgangswaarde behorende bij setpoint ins telling en
setpoint variatie, het wegregelen van storingen en het adapteren van de regel
aktie ten gevolge van verlopen parameters. Ala kriterium voor de juiste instel
ling is deadbeat responsie of een varia tie hie~op gekozen.

Summary:

;;~~~-~ Jigital computer is being used aa a controller in processes. Th~ task
of the controller may be: - to maintain the correct value of the output, cor
responding with the setpoint value and aetpoint variations; - to cancell dis
turbances; - to adapt the control action to change: in the process parameters.
As a performance criterion a deadbeat response or a variant on this principle
is being used.
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1. INLEIDING

Het sturen van processen met behulp van digitale rekenmachines is een

ontwikkeling uit de laatste jaren, die zich steeds sterker voortzet.

Het gevolg van deze ontwikkeling is, dat men afstapt van de kontinue

systemen en overgaat naar de diskrete systemen. Het aantal publikaties

over diskrete systemen.is de laatste jaren dan ook sterk toegenomen.

Gezien het feit, dat de groep Meten en Regelen sinds januari '69 de

beschikking heeft over een kleine digitale rekenmaohine, lag het

voor de hand, dat de groep zioh op deze ontwikkeling nader orienteert.

Indien men zich met digitale sturing van processen gaat bezig houden,

dan dient men minstens de volgende elementen in zijn beschouwing te

betrekken.

a. het volgen van het ingangssignaal door het uitgangssignaal

(setpoint installing);

b. het volgen van variaties van het ingangssignaal door het uit

gangssignaal (setpoint variatie);

c. het wegregelen van storingen;

d. het adapteren van de regelaktie, indien de procesparameters

verlopen.

De genoemde regelakties dienen volgens een bepaald kriterium te ge

schieden. Uit de literatuur blijkt, dat er vrij veel theoretisch on

derzoek is verricht naar deadbeat responsie. Een kriteriumkeuze van

deadbeat responsie ha~ de volgende voordelen:

1. Men heeft een vorm van optimalisatie n.l. het minimaliseren

van het aantal samples, dat nodig is om het proces te regelen.

2. Het is direkt te zien of het resultaat korrekt is of niet.

3. Naast het minimaliseren van het aantal samples, dat nodig is om

het proces te regelen, kan men tevens overgaan tot tijdminimali

satie om het prooes te regelen. Daze tijdminimalisatie wordt

echter beperkt door de komponenten van de regelaar (b.v. het

spanningsbereik van de digitaal-analoog omzetter) en de reken

tijd, die nodig is voor het berekenen van de waarden van de

regelaktie.

Urn ervaring om te bouwen op het gebied van de digitale sturing van

prooessen is besloten tot een terreinverkenning, waarbij de belang

stelling uitging naar de bovengenoemde elementen. De kriteriumkeuze

was deadbeat responsie of schoon andere kriteria niet bijvoorbaat ter

zijde werden geschoven.
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2. LNK~1b B~GRIPPEN

2.1. Wat is deadbeat responsie

Door de verschillende schrijvers worden verschillende definities
I'

van deadbeat responsie gebruikt, waardoor geen eenduidigheid wordt

bereikt. We zullen enkele definities bekijken:

1. F. Haberstock (liL':)): Unter "deadbeat responsie" versteht

man eine Fuhrungsubergangsfunktion, die nach endlicher Zeit

ohne vorheriges Uberschwingen ihren Endwert erreicht und von

da an auch bei behal t, sof ern nicht zwischenzei tlich irgendwelche
•• •• 1

storgrossen das System beeinflussen.

2. ].C. Dorf (lit. 3): A system with digital compensation may be

designed to provide a response without an overshoot to a step

input. Furthermore, the response of a linear system can be made

equal to the input in n sampling periods, where n is the order

of the system. This type of response is called deadbeat response.

Deadbeat response is optimum in the sense that the response to

a step input is a minimum time response with no overshoot.

3. G. Schmidt (lit. 8): Fur einen Abtastregler kann die Regelgrosse

bestimmten Fuhrungssignalen, wie Sprung-, Rampen- oder :parabel

funktion nicht zur praktisch sondern auch theoretisch nach einer
I

endlicllen Anzahl von Tastintervallen exakt folgen. Die~e eigen-

schaft eines speziellen Typs von Abtastsystemen bezeic~net man

im Englischen als "over-all prototype response function" 

Verhalten oder "deadbeat response".

4. J.B. Slaughter (lit. 9): The simplest closed-loop response

function is one that reaches its steady-state value in a mini

mum number of sampling instants. This type is referred to as

minimal-prototype or deadbeat response and is characterized

by ripples or oscillation between sampling instants. In a con-

trol system ripple causes excessive wear on moving components

and may introduce errors. One tries to achieve some form of

ripple-free response.

5. E.J. Jury (lit. 6): Deadbeat response occurs when the output

equals the input for all time after a given finite time.

6. A.L. Nagel (lit. 7): Een deadbeat instelling is een zodanige

instelling dat na een eindig aantal monsterperioden het uit

gangssignaal exact op de eindwaarde komt en daar blijft. Hier-
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mee korrespondeert een karakteristieke vergelijking van het

systeem, waarvan de wortels aIle in de oorspong van het z-vlak

liggen.

7. J.T. Tou (lit 11 - bIz. 118): By deadbeat performance:i~ meant,

that a system responds to a stepwise input in the quickest

manner without overshoot.

We willen ons niet, zoals enkele schrijvers, beperken tot stap

vormige ingangssignalen maar we wensen een definitie, die ook

voor de ander~ ingangssignalen geldig is. Besehoa••n we, alvorens
tot definiering over te gaan, het volgende voorbeeld (fig. 2.1.-1)

4igita
ie rege

laar

n/A 1/S;
ij (t)

terugkoppeling

fig. 2.1.-1

Het ingangssignaal x(t) is een ramp. Kan nu yet) het ingangssig

naal na eindige tijd precies vo~gen zonder overshoot vertoond te

hebben of verder nog te vertonen? Gezien het feit, dat wF met een

discreet systeem te maken hebben zal de ramp op het proces komen

in de vorm van een rechthoekige benadering. Willen we voor yet)

een signaal verkrijgen, dat evenredig met de tijd toeneemt, dan

moet achter het getekende vergelijkingsorgaan een konstante span

ning aanwezig zijn. Aangezien de bedoelde spanning verkregen wordt

uit het verschil tussen een kontinue toenemende en een diskreet

toenemende spanning, kan aan deze eis nooit voldaan zijn. De

grootte van de afwijking is onder meer afhankelijk van de sample

frekwentie. We zouden deadbeat responsie voor intermitterende

systemen dan ook als voIgt willen definieren:

Onder deadbeat responsie verstaan we een overdracht, waarbij na

x samplemomenten het uitgangssignaal overeenkomt met het type

ingangssignaal zander overshoot vertoond te hebben of te zullen

vertonen op de samplemomenten zelf. Tussen de sample moment en

in, is een ripple toegestaan. Indien we ons beperken tot stap-
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vormige ingangssignalen kan de laatste restriktie achterwege blij

ven. De waarde van x wordt bepaald door de orde van het systeem

en het type ingangssignaal. Tevens wordt aangenomen, dat het sys

teem niet aan storin~en onderhevig zal zijn.

2.2. Koppe1ine van de digitale rekenmachine aan het analoog gesimuleer

de proces.

i (t)
proces op
analoge re
kenmachine

-,
Idigi ta

e re
elaar

Bij de experimenten werd gebruik gemaakt van de schakeling van

fig. 2.2.-1
r -

I..d.i.gi ta.l e....reke WI1ac.h:i na.

fig. 2.2.-1

Voor het simuleren van het proces alamede voar het vergelijkings

orgaan wordt ~ebruik gemaakt van een analoge rekenmachine: Tele

funken RAT 700. De digitale rekenmachine is een PDP-BI (programmed

data processor) van DEC (Digital Equipment Corporation). Deze re

kenmachine heeft een 8 k geheugen, een woordlengte van 12 bit en

een cyclustijd van 1,5 /lsec. Bij de in- en output kan men een

keuze doen uit de teletype, de langzame lezer en ponser (10 char/sec.)

of de snelle lezer en ponser (300 resp 50 char/sec.).

Voor de omzetting van analoog naar digitaal en amgekeerd zijn om

zetters (DEC) aanwezig. De analoog/digitaal omzetting wordt ver

zorgd door een Ib-kanaals multiplexer; De digitaal/analoog oIDzet

ting wordt verzorgd door afzonderlijke kanalen met ieder een houd

circuit, waarvan er tijdens de experimenten 2 beschikbaar waren

(intussen uitgebreid tot 8 kanalen). AIle omzetters hebben een

woordlengte van 10 bit en een spanningsbereik van -10 V tot +10 V.
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3. SETPuINTINSTELLING VAN EEN PROCES DOOR MIDDEL VAN DEADB~T RESPuNSE

UP ~.l:;N STAPVORMIG INGANGSSIGNAAL.

3.1. Voor een eerste orde proces.

Hoe verkrij~en we deadbeat response? We zullen dit nagaan aan de

hand van het proces ---.l..-l (zie f-ig. 3.1.-1). We weten, dats+ .

x(t)

1 IT> ij(t) •
I

fig. 3.1.-1

als we dit proces ana100g simu1eren en er een stapvormig signaa1

x(t) = u(t) volt opzetten de eindwaarde via een exponentieel ver

loop bereikt wordt (fig. 3.1.-2). We weten tevens, dat de uit-

u( t) I

o T

-- - --

fig. 3.1.-2
----. tijd in sec.

gangsspanning na 1 sec. 63% van zijn eindwaarde heeft bereikt.

Gaan we uit van de eenheidsstap, dan is de uitgangsspanning na

1 seconde 0,63 volt. Namen we nu een sample-tijd aan van 1 sec.

en wensen we tevens deadbeat responsie, dan kunnen we de vraag

stelling omkeren en ons afvragen hoe groot moet op t = a het

stapvormig ingangssignaal zijn, opdat na 1 seconde de waarde van
1

1 volt wordt bereikt. In dit geval is dat 0,632 = 1,58 volt.

Om na 1 seconde deadbeat response te verkrijgen voor een le orde

proces, waarbij als ingangssignaal de eenheidsstap wordt gebruikt,

dienen we de volgende akties te ondernemen: Op t = 0 wordt het

ingangssignaal bemonsterd; dit bemonsterde signaal wordt in de

regelaar (de digitale rekenmachine) met 1,58 '{ermenigvuldigd en

di t "vermenigvuldigde" signaal wordt als inga:1.gssignaal aan het

proces toegevoerd. Op t = 1 sec. is het uitga~gssignaal dan 1

volt geworden. Bij bemonstering op t = 1 sec. zal het bemonsterde
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verschilsignaal (zie fig. 2.2.-1) nul volt zijn. Men houdt nu

het stuursignaal van het proces op de betreffende waarde, zodat

het bemonsterde verschilsignaal nul blijft.

Alhoewel het voor een eerste orde proces gemakkelijk isi''in te zien

-,
-X, I

dig.
rege
laar

D l'll

£

krijgen we, als

- I

hoe groot de vermenigvuldigingsfaktor moet zijn, zullen we deze

faktor ook berekenen vanuit de algemene theorie (lit. II-bIz.

118-122). Dit doen we aan de hand van de algemene uitdrukking
k I I

voor een eerste orde proces l+s~ • Bekijken we fig. 3.1.-3 dan

we gebruik maken van de state-space technieken:

'1.+

digitale rekenmachine/ proces

k(O)

met k =

1

fig. 3.1.-3

3.1.(1)

De volledige afleiding is weergegeven in bijlage I.

Vinden we nu ook weer onze faktor van 1,58. Bij het proces

S~l is k =L = 1 ~ k' = 1. Voor k(O) vinden we nu:

k(O) = 1
-1

1-e

1
= =0,632 1,58

Is de versterkingsfaktor van het proces ongelijk aan een, dan

moeten we de gevonden waarde van k(O) door deze versterkings

faktor delen, aangezien we er van zijn uitgegaan, dat de eind

waarde van het uitgangssignaal even groat is als de grootte van

het ingangssignaal.

Konklusies:

1. Bij een eerste orde systeem met stapvormig ingangssignaal is

deadbeat response na 1 monsterperiode berei~t.
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2. De faktor k(O) is afhankelijk van de versterkingsfaktor van

het proces.

3. In het stuursignaal zijn twee niveau's te onderscheiden.

Het flowdiagram van het programma, dat geschreven is vQor dead
I

beat response op een sta~vormig ingangssignaal voor het proces
1

s+1' is weergegeven in fig. 3.1.-4. Het prog-ramma zelf is achter-

wege gelaten, daar dit een onderdeel is van het opgenomen pro

gramma, dat behoort bij het probleem van hoofdstuk 5.

recorderpen op papier

nee

wacht op t = iT~~~---

weer 0

i : = a

wacht op startmoment
t = O.T

maak de Jitgangsspanning
holdcircJits nul

vermenigvuldig monster
met k( 1)

breng de beginwaarde van
de integratoren op de
'uiste waarde

bemonster ingangssignaal
en bewaar dit

voer het produkt toe
aan het proces

ja

pen van papier en stop

fig. 3.1.-4
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De verkregen resultaten zijn weergegeven in fig. 3.1.-5.

We zien de deadbeat responsie van het proces ~l met verschillen-
s+

de grootte van het stapvormig ingangssignaal. Tevens is de invloed

te zien van een foutieve sample-tijd. Alleen in dit gevall is de

terugkoppeling funktioneel. Bij een juiste afstemming kunnen we

voor dit proces de terugkoppeling ook vermijden zonder afbreuk

te doen aan de werking. Is de sample-tijd te kort, dan naderen we
I

van onderenj is deze te lang, dan naderen we van boven. De resul-

taten zijn geheel in overeenstemming met de verwachtingen.
I

I

De benodigde sample-tijd kan op twee manieren verkregen worden:

1. hardware; via een klokpuls ( een externe generator levert op

de sample momenten pulsen).

2. software; via een wachtlus in het programma ( sample tijd =
rekentijd + dummy programmatijd).

De tweede methode is bij een eenvoudig programma als dit nog moge

lijk, omdat bij een rekentijd, die klein is t.o.v. de monstertijd,

de invloed Van eventuele variaties in deze rekentijd te verwaar

lozen is. Is het programma ingewikkelder, dan moet de eerste me

thode gebruikt worden.

Het vermenigvuldigen van 2 getallen gebeurt in de floating-point

subroutine (D~C).
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3.2. Voor een tweede orde proces.

Het principe van deadbeat ins telling voor een tweede or de systeem

met een stapvormig ingangssignaal i8 hetzelfde als voor een eerate
"

orde proces. Hadden we bij een eerste orde proces twee niveau's

in het stuursignaal en hadden we derhalve slechts een sample-periode

nodig voor de juiste deadbeatinstelling, bij een tweede orde proces

hebben we drie stuurniveau's en zijn er derhalve twee sample-pe

riodes nodig om d~ deadbeatinstelling te verkrijgen. We moeten nu

dan ook 2 vermenigvuldiging8faktoren k(O) en k(1) berekenen, waarmee

we het bemonsterde verschilsignaal maeten vermenigvuldigen op rasp.

t = 0 en t = 1 seconde (aannemende, dat de sample-periode 1 8econ

de is). Berekenen we nu k(O) en k(l) voor het tweede orde proces

(S+1~(S+2) (zie fig. 3.2.-1)

dig.
rege
laar

digitale rekenmachine
1- ._

proces
I

_I

k(O) = ,3,66

fig. 3.2.-1

k(l) :: 6,78

De volledige afleiding is weergegeven in Dijlag~ I~.

Net als bij het eerste orde proces zijn de berekende faktoren k(O)

en k(l) afhankelijk van de versterkingsfaktor.

Het flowdiagram van het programma, dat geschreven is voor dead

beat response op een stapvormig ingangssignaal voor het proces
1

(8+1)(8+2) is weergegeven in fig. 3.2.-2. Het programma zelf

is weer achterwege gelaten daar dit een onderdael is van het op

genomen programma, dat behoort bij het probleem van hoofdstuk 5.

Het proces (s+l ~ (8+2) moet geschreven worden ale ,e 1+.)t1+t~) •

We zien,
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bemonster ingangssignaal

maak de uitgangsspanning
van de holcircuita nul

fig. 3.2.-2

k(O) = 3,66 ~(l) = 6,78

nee

toe

dit met

t = i T

i =

start

i

wacht

breng de beginwaarde van
de integratoren op de
'uiste waarde

pen van pa~ier, klaar

wacht

nee
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dat het proces een verstekingsfaktor k = i heeft. Het bemonster

de ingangssignaa1 moet dan ook door k gedeeld worden om zo te

komen tot het juiste signaa1, dat vanaf t = 2 T aan het proces

word t to egevo erd. I :

De verkregen resultaten zijn weergegeven in fig. 3.2.-3 en 3.2.-4.

We zien de deadbeat response van het proces (s+15(s+2) met ver

schi11ende grootte van het stapvormig ingangssignaa1. In 1aatst

genoemde figuur is de inv10ed te zien Van een foutieve sample

tijd. De resu1taten zijn gehee1 in overeenstemming met de ver

wachtingen. De onvo1komenheden in de stappen zijn een gevo1g van

de responsie van de schrijver.
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4. SETPOINTINSTELLING VAN EEN TWEEDE ORDE PROCES OP EEN RAMPVORMIG

INGANGSSIGNAAL.

Bij een tweede orde systeem met stapvormig ingangssignaal zagen

4.1. Inleiding

11

we, dat we twee sample-perioden nodig hadden om deadbeat res

ponsie te verkrijgen. Dit was noodzakelijk omdat een tweede orde

systeem drie stuurniveau's heeft en een stapvormig ingangssig

naal gekarakteriseerd is door zijn waarde op t = t(O}. Een ramp

vormig ingangssignaal is echter gekarakteriseerd door zijn waar-
i

den op t = t(O) en t = T, waardoor we voor een teruggekoppeld

tweede orde systeem met rampvormig ingangssignaal drie sample-

perioden nodig hebben om deadbeat responsie te verkrijgen.

Deze extra periode wordt veroorzaakt door het feit, dat we op

t = 0 uit de terugkoppeling nog geen informatie omtrent het ramp

vormig signaal verkrijgen.

Willen we de uitgangswaarde sneller gelijk hebben aan de ingangs

waarde, dan is dit mogelijk maar dan hebben we geen deadbeat

responsie meer. Om de diverse mogelijkheden na te gaan bekijken

we tabel 4.1./1.

gebruikmakend niet gebruikmakend
van predictie van predicti~

"fastest response" 1 2

"deadbeat response" 2 3

tabel 4.1./1

Deze tabel geeft aan hoeveel sample-perioden er nddig zijn bij

een tweede orde systeem bij een rampvormig ingangssignaal. Nemen

we predictie kontrole dan kan in een monsterperiode de uitgangs

waarde gelijk zijn aan de ingangswaarde, daar alleen de plaats

korrekt moet zijn. Wens en we deadbeat responsie dan moet tevens

de grootte van de snelheid korrekt zijn; hierdoor hebben we 2

sample-perioden nodig. Maken we geen gebruik van predictie kon

trole, dan neemt het aantal sample-perioden in beide gevallen

met een toe, vanwege het feit, dat het vergelijkingsorgaan ons

op t = 0 geen informatie verschaft omtrent de helling van de

ramp.
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Een nieuw gezichtspunt bij een rampvormig ingangssignaal t.o.v. een

stapvormig ingangssignaal is~ dat bij een stapvormig ingangssignaal

na t = n T de eindwaarde konstant is maar bij een rampvormig in-

I I gangssignaal neemt het uitgangssignaal altijd toe. Door9at we met

een diskreet systeem werken zijn we gedwongen de ramp toe te voeren

in de vorm van een stapjeskromme. (fig. 4.1.-1)

u( t)

I

-.. tijd
fig. 4.1.-1

De kromme is te beschrijven ala:

+ ----- 4.1.(1)

of als

-1 -2 -3a + a z + a z + a z + -----o 1 2 3
4.1.(2)

hetgeen een oneindig voortlopende reeks in z is.

Vanuit de literatuur is voldQ~Dde b~kend, hoe men de co;fficienten

van het diskrete filter D(Z) (fig. 3.2.-1) kan berekenen (lit. 1).

De genoemde deadbeat definitie stelt voorwaarden aan het uit

gangssignaal, niet aIleen op de sample momenten zelf maar ook

op de tussenliggende tijdstippen. In het z-domein kunnen we met

de gemodificeerde z transformatie het systeem op deze tUBsenlig

gende tijdstippen beschrijven en aldus een algorithme opbouwen

(lit. 10). De genoemde state space beschrijft de output (en de

afgeleide) aIleen op de sample momenten. Als nu de positie en de

snelheid juist zijn zowel op t = n T en t = (n+l)T dan moeten we

dit probleem via de state space techniek aankunnen.

Van de in het begin van deze paragraaf genoemde 4 mogelijkheden

zijn aIleen die 2 mogelijkheden, waarbij geen gebruik wordt ge

maakt van predictie kontrole, nader bekeken. Hat verschil met de
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twee andere mogelijkheden is alleen, dat men zijn vergelijkingen

moet aanpassen, zodat men een andere B-matrix krijgt (zie par.

4.2.).

:4.2. Door middel van "fastest response" voor een teruggekopp~ld sys

teem.

dig.
rege
laar

1+

I digitale rekenmachine

-------

fig. 4.2.-1

proces

Fig. 4.2.-1 toont ona het schema van het teruggekoppelde tweede

orde proces (S+1)(S+2) , waarbij het ingangssignaal r rampvormig

is: r = r 1t. Gezien het feit, dat het ingangss:ignaal kontinue

toeneemt en daarmee ook het uitgangssignaal zouden we in prin

cipe oneindig veel k(T) waarden moeten uitrekenen. In bijlage III

is de berekening, weergegeven.

Bij "fastest response" stellen we als eia, dat het uitgangssig

naal zo snel mogelijk het ingangsaignaal zal volgen, waarbij dan

slingeringen rondom het vereiste signaal zijn toegestaan. Alleen

op de aample-momenten zelf is het uitgangssignaal precies gelijk

aan het ingangssignaal, althans vanaf t = 2 T.

Het flowdiagram, dat geschreven is, voor dit probleem is weerge

geven in fig. 4.2.-2. Indien men fig. 4.2.-2 vergelijkt met fig.

3.2.-2 dan zien we, dat de flowdiagrammen in essentie ni~t ver

schillen, zodat het programma voor dit probleem aohterwege is

gelaten.
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start

maak de uitgangsspanning
van de holdcircuits nul

breng de beginwaarde van
de integratoren op de
uiste waarde

i :

wacht op t = i T

nee

recorderpen van papier
klaar fig. 4.2.-2

, I
I

Het verkregen resultaat is weergegeven in fig. 4.2.-3. Vanwege

het spanningsbereik van de D/A converters is een versterkings

faktor van twee ingevoerd, zodat de berekende k-waarden gehal

veerd konden worden. Het resultaat komt overeen met onze verwach-

tinge Op de sample momenten zelf is het uitgangssignaal gelijk

aan het ingangssignaal. Tussen de sample-moment en in vertoont

het uitgangssignaal een uitstervende uitslingering.

Als we het probleem van de regelaar vanuit de z transformatie

bekijken, dan vinden we voor de regelaar D(z) een polynoom,

zoals in formule 4.2.(1) is weergegeven (lit. 1 + 10).
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D(z) :::
+ -----

Voor ons tweede orde syeteem vinden we voor D(z):

6 -1 -2 -3
D(z) : 5-5,01 & +1,507z -O,125z

1-1,632z- 1+0,2642z-2+0,368z-3

Zowel in de teller ala in de noemer staat een polynoom van de

derde graad. Met formule 4.2.(3), waarin E
1

(nT) de ingangsspan-
I

ning van de regelaar is (due het bemoneterde verschilsignaal)

en E
2

(nT) de uitgangsspanning van de regelaar is (dUB het sig

naal, dat aan het prooes wordt toegevoerd), kunnen we het aig

naal berekenen, dat aan het prooes wordt toegevoerd (fig. 4.2.-4).

a E (nT) + a E (n-1)T + -----° 1 1 1

-b E (n-1)T - b E (n-2)T -1 2 2 2

Berekenen we deze waarden voor de regelaar van form. 4.2.(2),

dan krijgen we

"1=1:

E
2

(0)

E
2

(T)

E
2

(2T)

DJ(Z)

= °
::: 5

::: 3,144

-..l.-..... hold
E (n~)

fig. 4.2.-~

E
2

(3T) ::: 5,317

E
2

(4T) =c 5,882

E2 (5T ) = 7,043

proces

I
__I

4.2.(4)

De verkregen waarden van 4.2.(4) zijn uiteraard gelijk aan de

berekende waarden voor k~(zie bijlage 111). We kunnen nu de

vraagstelling omkeren en ons afvragen: is het niet mogelijk

vanuit de berekende waarden voor koL(welke waarden we met een

iteratief prog~amma kunnen berekenen) tot een D(z) funktie te

komen, waarin de teller en noemer bestaan uit een eindige poly

noom. Uit de literatuur (lit. 11 - bIz. 132-133) bleek, dat dit

mogelijk moest zijn. De volledige berekening is weergegeven in
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bijlage IV. Het blijkt, dat we preeies dezelfde polynomen vinden

ala in formule 4.2.(2).

Tijdens een stage was .en programma geschreven voor een regelaar

van de vorm van D(z) (lit. 2). Om te kontroleren of de g~tonden

funktie van D(z) korrekt was, is dit programma in iets gemodi

ficeerde, echter niet in essenti. veranderde, vorm gebruikt.

Het resultaat is weergegeven in fig. 4.2.-5. De regelaarblijkt

korrekt te zijn. Tevena is deze regelaar vergeleken met de re-
I

gelaar van formule 4.2.(5) (is formula IV.(6)).

D(z)
'8 4 -1 4 -2 6 8 -3( 8 -4 -55-1, 57 z +2,17 55z +0,5 5 5z +1,15 35z +0.9401z + --)

= -1
1-z

Het resultaat is weergegeven in fig. 4.2.-6. Bekijken we deze

grafiek, dan zien we, dat de afwijkingen t.o.v. de gewenste

waarde hier en daar iets groter zijn dan in fig._~_.2.:5.Dit is

te verklaren, omdat we in onze regelaar de polynoom in de teller

afbreken na z-3 terwijl de volgende termen nog voldoende !groot

zijn om een aandeel in de uitgangsspanning te leveren. De span

ning E
2

(nT), die aan het proces wordt toegevoerd, is dus niet

altijd korrekt. Volgens het kwadratisch kriterium zou de rege-

laar van form. 4.2.(2) beter zijn dan die van formule 4.!.(5).

Resumerend mogen we stellen dat we (indian we springen van machine

taal naar focal, eventueel Fortran en omgekeerd hetgeen in het

programma behorende bij hid. 6 gerealiseerd is), een digitale

regelaar kunnen ontwerpen, die gebaseerd is op de state-space

technieken, berekeningen in het tijddomein of z-domein en die

het mogelijk maakt het rampsignaal te Tolgen.

Uiteraard leveren deze drie methoden hetzelfde resultaat.





~t~=r- ..st- L _.~-~:





~t~=r- ..st- L _.~-~:
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4.3. Door middel van "deadbeat response" voor een teruggekoppeld systeem.

Dit probleem ver~oopt geheel analoog aan dat van par. 4.2. Het

verschil met de vorige paragraaf is, dat we nu andere eisen stel

len op de sample-moment en. In par. 4.2. moeat na twee s~ple-pe

rioden de plaats van het uitgangssignaal korrekt zijnj nu moeten

na drie sample-perioden de plaats en de grootte van de snelheid

van hat uitgangssignaal korrekt zijn. Het verschil is gedeelte

lijk weergegeven in bijlage V.

Het flowdiagram en daarmee het programma verschillen niet van die
I

van fig. 4.2.-2 alleen de waarden k(i) worden volgens een ander

algorithme verkregen. Het verkregen resultaat is weergegeven in

fig. 4.3.-1. We zien, dat de resultaten in overeenstemming zijn

met de verwachtingen.

We weten nu weer:

1. Met de gemodificeerde z-transformatie kunnen we de benodigde

overdrachtsfunktie Tan de regelaar bepalenj deze luidt:

4!1513-4!4107~-1+1!375z-2_0!116z-3
D(z) = 4.3.(1)

1-1,659z-1+0,315z-2+0,341z-3

2. In het tijddomein kunnen we weer een recurrente betrekking

vinden net als in par. 4.2.

3. De 5tate~space methode levert een reeks opeenvolgende waarden

van k(i), welke gevonden kunnen worden via een algorithme.
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5. RET STUREN VAN EEN TWEEDE ORDE PROCES VOLGENS "DEADBEAT" PRINCIPE

MET STORINGSWEGREGELING.

We beschouwen nu een tweede orde proces, bestaande uit een verater

kingsfaktor en twee tijdkonstanten, dat gestuurd wordt doo~i middel

van setpoint variaties. Aan de ingang van het proces kunnen stap

vormige stbringen optreden, die weggeregeld dienen te worden

(zie fig. 5.-1). Hoe kunnen we nu, als bet proces aan de gang is,

de ongewenate storingen konatateren en zo goed mogelijk wegregelen.

Ret verwerken van setpoint variatie geeft in principe geen nieuwe

moeilijkheden. Door de grootte van de verandering te met en, kunnen

we deze verandering weer met behulp van deadbeat responsie instellen.

We konatateren een setpoint verandering slechts op de .aaple-momen

ten zelf. Vanaf dat mo.ent kan begonnen worden met aan de nieuwe

eis te voldoen.

Bij setpoint variatie wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:

1. het moment van konstateren van de variatie valt samen met het

sample-moment.

2. de grootte van de variatie kan door 'in meting worden bepaald.

Willen we de storingen, die aan de ingang van het proces kunnen

optreden met behulp van deadbeat responsie wegregelen, dan moeten

we eerst bekijken aan welke voorwaarden de storingen voldoe~. We

kunnen dese storing n.l. slechts achter het vergelijkingsorgaan

konstateren. Deze voorwaarden zijn:

I
1. Wordt een storing gekonstateerd, dan weten we niet, hoeliang

deze al werkzaam is geweest sinds het vorige meetmoment, toen

de storing er nog niet was.

2. De grootte van de stapvormige storing is dientengevolge pnbe

kend.

Een gevolg van deze voorwaarden is, dat de storing bij een tweedo

orde procea niet in twee sample-perioden is weg te regelen. Hoe

kunnen we dan wel de storing wegregelen en hoe konstateren we of

we een setpoint variatie hebben of een storing.

De setpoint variatie is te konstateren door het ingangssignaal te

bemonsteren en dit met het ingangssignaal van de vorige sample

periode te vergelijken. Zijn ze beide gelijk, dan is er geen set

point variatiej zijn ze ongelijk dan is er wel een variatie. Is
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het bemonsterde versehilsignaal niet nul en is er geen setpoint

variatie, dan is er een storing binnengekomen. Het wegregelen van

de2e storing gaat als voIgt:

Op een willekeurig moment tussen twee .aaple-momenten in ko~t een

storing binnen. Als gevolg van deze storing sal het uitgangssignaal
I ---I

dig. I
rege
laar

digitale rekenmachine

I I

I I
I I

proces

fig. 5.-1

groter of kleiner worden. Op het eerst volgende sample-moment wordt

het verschilsignaal E bemonsterd, dat nu niet meer nul is, omdat

het uitgangssignaal veranderd is. Deze gemeten storing wordt nu in

twee sample-perioden volgens deadbeat responsie weggeregeld. Aan

gezien de grootte van de storing onbekend was, zal het nog niet

weggeregelde deal van de storing ervoor zorgen, dat het uitgangs

signaal afwijkt van de gewenste waarde. Het verschilsignaal £ wordt

weer bemonsterd en de gemeten storing wordt weer in twee sample

perioden volgens deadbeat responsie weggeregeld. Dit gaat zo verder,

totdat de gehele storing is weggeregeld. Het bovenstaande wordt

verduidelijkt in fig. 5.-2.

u(t)

'1

I - III -

ala ~et proces in

f(t) = t(1-2e- t +

fig. 5.-2

.., SO '7 9! ~ ti jd
etc. zijn de gemeten effekten van de storingen,

het tijddomein voorgesteld kan worden door
-2t)e •
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Bekijken we fig. 5.-2 wat nader, dan konstateren we, dat tussen t",1

en t=3 de storing snel toeneemt, omdat het twee sample-perioden duurt

voordat we de "vorige" storing volgens deadbeat responsie hebben weg

geregeld. Is het niet mogelijk een andere regeling te gebruiken, waar

door we op t=2 ook kunnen meten, althans in die gevallen, waar de

storing snel oploopt?

Bekijken we de wegregeling volgens deadbeat responsie, dan zien we

uit onderstaande berekening, dat na 1 sec. reeds 73% van de gekonsta

teerde invloed van de storing is weggeregeld, zij het dan, dat de

grootte van de snelheid anders is dan na 2 sec.

. I) ~( -t -2t) ( )
~~~:~:~~~~: f,t = ~ 1-2e + e u t = 1

op t=1 f(l) = !(1-0,736 + 0,136) '" 0,2

op t=O wordt echter het bemonsterde signaal vermenigvuldigd met de

faktor 3,66115, zodat de werkelijk verkregen waarde op t=1 is:

f (1) '" 3,66115 x 0,2 - 0,13223w

Er zijn dan ook de volgende kriteria aangelegd:

1. is de bemonsterde waarde van E < 0,5 V, dan regelen we de:" sto

ring weg volgens deadbeat responsie.

2. is de bemonsterde waarde van £ " 0,5 v, dan regelen we de sto

ring weI volgens deadbeat responsie maar dan slechta gedurende

een seconde, waarbij dan 73% van de storing is weggeregeld. Na

een seconde wordt opnieuw bemonsterd en bekeken volgens welk

kriterium de dan gemeten storing weggeregeld wordt.

Het flowdiagram van het programma, dat geschreven is voor dit pro

bleem is weergegeven in fig. 5.-3, het programma zelf in bijlage

VI.

Over het programma kunnen we nog hat volgende opmerken:

1. het is een universeel programma wani:

a. het is mogelijk de storing weg te regelen uitsluitend vol

gens deadbeat responsie maar het is ook mogelijk de storing

weg te regelen met behulp van meerdere kriteria door middel

van de drempelwaarde (instruktie op plaatfl 3061 wijzigen).

b. wegens de reproduceerbaarheid willen we graag dat de sto

ringen op een bepaald moment binnenkomen (door de instruk

tie op plaats 2240 te wijzigen heeft men weI of geen "inge-
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voer aan het proces
toe: weggeregelde
storing + 2x ingangs
signaal t(i-1) + D

vermenigvuldig mon
ster met K(l):=D

= ingangssignaal

ini tialiseer

: = ingangssignaal t(i

nee(dan setpoint
~i';;:-::-;;::-...c;,.....::.:..........:.::~=-..., v e rand e ri ng )

wacht op t=iT

vermenigvuldig mon
ster met K(m) :=B

m: = m+1

voer aan het proces
toe: weggeregelde
storing + 2x in
gangssignaal t(i)+B

ingangs-

start

breng het proces op
de juiste setpoint
en i: = 0

wacht op biT

bemonster verschil
spanning van het
ver • or aan

voer aan het proces
toe: 2x ingangssig
naal t(i) + weggere
elde storin

ja

storing

nee

ja

verander terugspring
adres klok uls

fig. 5.-3
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bouwde" s turing) •

viiI men het moment·. van binnenkomen van de storing in de sam

ple-perioden wijzigen dan is dit mogelijk door de instruk

ties op plaats 3162 en 3164 te wijzigen.

c. de mO{jelijkheid bestaat om telkens, als er een stukje van

de storing weggeregeld is, dit octaal uit te laten print en

(instrukties op plaats 2223 en 2665 wijzigen).

2. De A/D- en D/A converter kunnen een bit (20 mY) mis zijn. Gezien

het feit, dat ~e detekteren of een bemonsterd signaal nul is,

moeten we hiermee rekening houden (zie page 10 programma, linker

helft). Bij het detekteren of we met een setpoint variatie te

maken hebben of met een binnengekomen storing (fig. 5.-3 R=O?)

is aangenomen, dat we 3 bit mis mogen zitten, omdat we meerdere

signalen moeten bemonsteren.

3. Indien er een setpoint variatie en storing tegelijk binnenkomen,

dan krijgt een setpoint variatie voorrang, daar deze in 2 sample

perioden geregeld is en het wegregelen van een storing veel lan-

gel' duurt.

De resultaten zijn weergegeven in fig. 5.-4 tim 5.-10. Fig. 5.-4

en 5.-5 laten het verschil zien tussen storingswegregeling geheel

via deadbeat res~onsie en via wegregeling met drempel.

In het laatste geval wordt de hoogste top van de storing sneller

weggeregeld. Volgens het kwadratisch kriterium zou de laatste re

geling beter zijn.

Fig. 5.-4, 5.-9 en 5.-10 laten het verschil zien wanneer de storing

tijdens een sample peri ode op een ander moment binnenkomt.

Om de verkregen resultaten te kunnen beoordelen is van dit probleem

een simulatieprogramma geschreven. Het programma is eerst geschreven

in focal (zie fig. 5.-11) maar focal 4 k bleek onvoldoende om het

programma en de resultaten te verwerken (focal 8 k kan het probleem

weI aan). Daarom is het programma ook in algol geschreven (fig. 5.-12).

De programma's zijn universeel: voor andere funkties behoeft men aI

leen C(T) te veranderen.
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fig. 5.-4

A := 5V

B := 1V

L := O,5V

Storingswegregeling volgens het systeem met

drempel. Boven u(T) := f(t); onder S(T) := f(t)

fig. 5.-5

A := 5V

B := 1V

Storingswegregeling volgens deadbeat responsie

Boven u(T) := f(t); onder S(T) := f(t)
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fig. 5.-6

A = 2V

i3 = 1V

Storingswegregeling volgens deadbeat responsie

Boven u(T) = f( t); onder SeT) = f( t)

fig. 5.-7

A = 1V

B = 1V

Storingswegregeling volgens deadbeat responsie

Boven u(T) = f(t); onder SeT) = f(t)
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fig. 5.-4

A = 5V Storingswegregeling volgens het systeem met

B = 1V drempel. Boven u(T) = f( t) ; onder SeT) = ret).

L = o,5V De Ius bepaalt het moment van binnenkomen van de

Ius: 7777 storing tijdens de sample-periode.

fig. 5.-8

A = 5V Storingswegregeling volgens het systeem met

B = 1V drempel. Boven u(T) = f(t); onder SeT) = f(t).

L = 0,5V De Ius bepaalt het moment van binnenkomen van de

Ius: 7750 storing tijdens de sample-periode.
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fig. 5.-9

A = 5V

B = 1V

L = O,5V

lus: 7730

Storingswegregeling volgens het systeem met

drempel. Boven u(T) = f(t)j onder S(T) = f(t).

De lus bepaalt het moment van binnenkomen Van

de storing tijdens de sample-periode.

fig. 5. -10

B = 1V Setpoint variatie. Boven u(T) = f(t)j onder S(T) =
f(t). De grootte van de variatie is 1 volt.
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c- 8K 1"0 CAL @ 19 69

*01010 ASK A" B" L

(1)2 01 0 F\H< T= 1 " 1 " 1 1 J DO 3. 0 J TY P E ! J T'( P E ! J
02.40 GOTO 4.113
02.80 TYPE !" "D("" %2.Q)"T+l"")",, %8.4" D(T+l),," ..

03.10 SEl C(T)=0.5*A*(1-2/2.718281tT+1/2.718281t(2*T»

!" "C("" %2.0"T"")",, %8.4"
Q=I.81548J SET R=0.26777
T= 1 J TYPE 'J TYPE ! J

04. 10
04.20
04.30
04.40
04. ~0

(1)4.80
04.fjl

FOR T=I"I,,11 JTYPE
SET M=3.66115J SET
SE1" V=0.73223J SET
SET E(T)=-C(T)
SET U(T)=B+C(nJ SET G(T>=0
TYPE "E("" %2.0"T"·')",, %8.4"
TYPE "U("" %2.0"T"")",, %8.4"

E( T)" II

lJ( 1>

..

C( T>

"..

...,

06. 10
06.11
'16.20
06.21
136.30
06.31
06.40
06.50
06.60
06.61
06.7vJ
QJ6.71
06.72
06.73
06.74
136.75
06.76
06·81
06.82
06.90

07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
'17.60
07.61
07.70
07.71
en. 72
07.73
07.74
07.75
107.76
07.90

SET D( T> =M*E( T)
SET D(T+l)=Q*E(T)
SET 5(T)=2*8+0(T)-2*G(T)
SET S(T+l)=2*8+D(T+l)-2*G(T)
SET P(T>=S(T>+A
SET P(T+l)=S(T+l)+A
SET E(T+2)=-C(T+2)+C(T)
SET U(T+2)=B-E(T+2)
SET K(T+2)=-E(T)
SET G(T+2)=G(T)+K(T+2)
TYPE!J TYPE !J
TY P E "0 ( " " %2. 0" T" .. ) "" '~8 • 4" 0 ( T) " "
TYPE "S("" %2.0"T"")",, %8.4" S("),"
TYPE "P("" %2.0"'1',,")",, %8.4" peT)
TYPE !" "E("" %2.0""+2,,")",, %B.4" E(T+2),,"
TYPE "U("" %2.0"T+2"")",, %8.4" UCT+2),,"
TYPE "G("" %2.0"T+2"")",, %8.4" G(T+2)
TYPE "S("" %2.0"T+l"")",, %8.4" 5CT+l),,"
TYPE "P("" %2.0"'1'+1,,")",, %8.4" PCT+l)
SET T=T+2,; GO TO 8. HJ

SET D( T)=M*EC T>
SET S(T)=2*B+O(T)-2*GCT)
SET PCT>=SC'D+A
SET E(T+l)=-C(T+l)+CCT)+R*ECT)
SET U(T+l)=B-ECT+l)
SET K(T+l)=-V*E(T)
SET GCT+l)=G(T)+KCT+l)
TY P E ! J TY P E ! J
TYPE "0("" %2.0"T"")",, %8.4" OCT),,"
TYPE "SC"" %2.0"T" .. ) .... %8.4" SCT)" "
TYPE "PC"" %2.0"T"")",, %8.4" PCT)
TYPE !" "EC'" %2.0"T+l"")",, %8.4" E<T+l),,"
TYPE "UC .... %2.0"T+l .... )"" %8.4" UCT+l),,"
TYPE "GC"" %2.0"T+l"")",, %8.4" G(T+l)
SET T=T+IJ GOI0 S.Hl

"

"
"

..

..

09. 10 1"0 R T= 1" 1 ,,10 J 00 10.0 J 00 TO 11. 10

10. 10 TYPE
10. 11 TYPE

!" "U(""
., $C""

%2.(2)"T"")",,
%2.0" T" ") ""

%8.4" UC T),,"
%8.4" SC T)

"

fig. 5. -1'1
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Lal~06243992Haeven

2~~~~C, D, E, G, K, P, S, U£1:20]j ~U!:~!;!F, T, Hj ~A,B, L, M, Q, R, Vj
!2!: F := 1 ste;e 1 ~!:!! 14 !!2
£~S!!} A := readj B := readj L := readj NLCRj NlCRj

!2! T := 1 ~~ 1 ~!:!! 20 22
be.5.~ c[rr] := 0.5 x A x (l-2xexp(-T) + exp(-2 x T»;

PRIN'ITEXT(~U)j FIXT(2, 0, T); PRINTI'EXT(i)=:t);
FIXT(2, 8, CrT]); NLCR

~j
M := 3.6611)j Q := 1.81548j R := 0.26777; V := 0.73223; T := 1;
E[T] := -CrT]; U[T]:= B + CrT]; G[T] := OJ NLCRj NLCRj
PRIN'ITEXT(1:EU) j FIXT(2, 0, T); PRIN'ITEXT( i)= .:I>); FIXT(2, 8, E[T ]) ;
SPACE(6);
PRINTI'EXT( rue .:1»; FIXT(2, 0, T) j PRINTrEXT( -I:)=:!»; FIXT(2, 8, U[T]);

KEUZE: if abs(E[T]) < L then sata DUBBEL else sata ENKEL;
DUBEEL: BLT] :e MX E[T];-DtT +-11 := Q X ErT]j ---

SeT] := 2 X B + D[T] - G[T] X 2; S[T + 1] := 2 X B + D[T + 1] -G[T] X 2j
peT) := SeT) + A; P£T + 1) := S[T + 1) + A;
E[T + 2) := -CrT + 2) + CrT); E[T + 1) := 0;
U[T + 2) := B - E['r + 2]; U[T + 1) := 0;
K[T + 2] := -E[T); G[T + 2) := G[T) + K[T + 2)j NLCR; NLCR;
!2!: H := T ~!:~;e 1 unti! T+1 2e
£esi!} PRINTTEXT(-I:o'[I."f;" FIXT(2, 0, H); PRINTrEXT(t)=:!>); FIXT(2, 8, D[H);

SPACE(6);
PRINTTEXT(is(:J,); FIXT(2, 0, H); PRINTTEXT(t)=1»; FIXT(2, 8, Sen]);
SPACE(6);
PRINTI'EXT(.j:p(.:I»; FIXT(2, O,H); PRINTrEXT(i)=:!>); FIXT(2, 8, P[H));
Nll:Rj

eng;
PRINTI'EXT(.fE(.:I» j FIXT(2, 0, T+2); PRINTTEXT( t)=J.); FIXT(2, 8, E[T+2));
SPACE(6);
PRINTTEXT(ru(:!>); FIXT(2, 0, T+2); PRINTI'EXT(t)=:!>); FIXT(2, 8, U[T+2]);
SPACE(6);
PRIN'ITEXT(1:n(.:I»j FIXT(2, 0, T+2); PRINTrEXT(t)=:!»;FIXT(2, 8, G[T + 2]);
NLCR;
T := T + 2;
sata BESUS;

ENKEL: D[Tr:= M X E[T); S[T) := 2 X B + D[T) -G[T) X 2; P[T) := SeT) + A;
E[T+1) := -C[T+1) + CrT) + R X E£T);
U[T+1) := B - E[T+1); K[T+1) := -V X E[T); G[T+1] := G[T] + K[T+1 ];
NLCR; NLCRj
PRINTI'EXT(in(:!»; FIXT(2, 0, T)j PRINTrEXT(t)=:!>); FIXT(2, 8, D[T);
SPACE(6)j
PRINTI'EXT(is(j,)j FIXT(2, 0, T); PRINTrEXT(i)=:!»; FIXT(2, 8, S[T);
SPACE(6);
PRINTI'EXT(.j:p(.:I»; FIXT(2, 0, T); PRINTrEXT(i)=:!»; FIXT(2, 8, peT]);
NLCR;
PRIN'ITEXT(iE(:!»j FIXT(2, 0, T+1); PRIN'ITEXT(t)=:!»; FIXT(2, 8, E[T+1]);
SPACE(6)j
PRINTrEXT(1:u(.:I»; FIXT(2, 0, T+1); PRINTrEXT(i)=:!»; FIXT(2, 8, U£T+1);
SPACE(6)j
PRINTI'EXT({u(:J,); FIXT(2, 0, T+1); PRINTTEXT(i)=:!>); FIXT(2, 8, G[T+1)j
T := T+1;

BESUS: g T < 19~ 52!:2 KEUZE ~ NLCR; NLCRj
!~ T := 1 ste;e 1 until 19 do
be5i!} PRINTrEXT({umTFIXTl2, 0, T); PRINTrEXT(t)=:J,);

FIXT(2, 8 U[T);
PRIN'ITEXTti s(:!>); FIXT(2, 0, T); PRIN'ITEXT(-I:)=.i»j
FIXT(2, 8, S[T); NLCR

end·--'NEW PAGE
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De gebruikte letters betekenen het volgende:

A

B

C(T)

D(T)

E(T)

S(T)

P(T)

U(T)

G(T)

K(T)

T

P-Q-H en V

: grootte stoorsignaal

stapgrootte ingangssignaal

funktie van het prooes in het tijddomein

berekende stapgroot~e voor deadbeat responsie

bemonsterde

signaal, dat aan het prooes wordt toegevoerd

S(T) + { storingen op de ingang van het proces

ui tgangssignaal

tbtaal weggeregelde storing

weggeregelde storing per tijdsperiode

lopende variabele

konstanten

Vergelijken we de resultaten van de simulatie met die van de gra

fieken, dan zien we, dat bij volledige deadbeat responsie de re

sultaten volkomen overeenstemmen. Wat de "versnelde" regeling be

treft (met drempel) dan wijken de resultaten iets af, indien er

inderdaad een versnelde regeling heeft plaatsgevonden. Dit is te

verklaren uit het feit, dat de grootte van de snelheid bij de twee

regelingen verschillen en daarmee is bij de simulatie geen rekening

gehouden.



-38-

b. HET ADAPTERBN VAN DE REGELAAR BIJ PARAMBTERVARIATIES VAN BEN EERSTE

ORDB PROCES.

In de praktijk zullen de parameters van een proces. te weten de

versterkingsfaktor en de tijdkonstanten, in de loop van de tijd

niet konstant blijven maar deze zullen veranderen. Onze vermenig

vuldigingsfaktor k(U) tzie hfdst. 3.1.) is echter afhankelijk Tan

deze twee parameters, hetgeen tot gevolg heeft. dat we onze rege

laar moe ten adapteren, als de parameters Terlopen. Bekijken we

fig. 6.-1, dan zien we, dat uit de stationaire toestand, ale het

proces niet verstoord wordt, we aIleen eenAk variatie kunnen kon

stateren. EenATvariatie is aIleen te konstateren bij een set

point variatie of bij een storingswegregeling.

-.... tijo in sec.
fig. 6.-1

o

+ AI<.U(t) /"

t / A"l:
7

,

U l+)
'- +AT•

" - 6. K

Stellen we ons de twee Tolgende situaties Toor:

1. De storing komt binnen aan de uitgang van het proces. Door het

bemonQteren van E 1 (zie fig. 6.-2) is nu de grootte van de

storing bekend, alsme~e het ogenblik, waarop de storingswegre

geling "in werking" treedt. We kunnen nu tijdens de wegregeling

A~variatie konstateren. Aan het bemonsterde verschilsignaal is

echter niet te zien of de uitgangswaarde nu veranderd was t.g.v.

een ~k variatie of t.g.v. een storing; in dit geval is het dUB

onmogelijk een Ak variatie te konstateren.

2. De storing komt binnen aan de ingang van het proces. Door het

bemonsteren van het verschilsignaa1 kan men aIleen konstateren

of er een storing is binnengekomen of dat er een 4k variatie

is opgetreden. Daar het moment Tan binnenkomen alsmede de grootte

van de storing niet bekend is, is het onmogelijk een A"t Tariatie

te roeten. In di t geTal is het dUB onmoge1ijk zowe1 eel1 A k-

a1 seen AT variatie te konstateren.
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In het tweede geval is het mogelijk om uit de moeilijkheden ~e ko

men, door meer metingen te doen. Zouden we n.l. steeds weten, hoe

groot het ingangssignaal ie, dan weten we ook, wanneer er een eet

point variatie binnenkomt. Hierop zouden we een mogelijke A~ varia

tie kunnen konstateren. Zou het tevens mogelijk zijn om na elke

bemon~tering het signaal te meten, dat op het proces wordt gezet,

dan kunnen we hiermee konstateren of er een storing binnengekomen

is. Samen met de gemeten £1 kunnen we dan konstateren of er een

storing is of een A k variatie.

Uit het bovenstaande wordt dUidelijk, dat, ala er storingen optre

den, het moeilijk is voldoende informatie te verkrijgen om een even

tuele Ak- of ATvariatie te konstateren. Om met minder informatie

toch een A k- of AT variatie te kunnen konstateren, voldoen we aan

de volgende regele:

1. We nemen voorlopig aan, dat het proces niet aan storingen onder

hevig is.

2. Konstateren we bij een bemonatering van E 1 een signaal, dan

kunnen we, ala we steeds weten, hoe groot het ingangssignaal

is, weten of er een setpoint variatie is opgetreden of dat de

uitgangswaarde is verlopen. Treden beide tegelijk op, dan nemen

we aan, dat er een setpoint variatie is opgetreden. Is de uit

gangswaarde verlopen, dan is er een A k variatie opgetreden,

daar storingen niet mogelijk zijn; is er setpoint variatie ge

weest, dan kunnen we een eventuele ATkonstateren, daar de grootte

en het moment van binnenkomen van de setpoint variatie ~ekend

zijn.
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Met behulp van modellen gaan we nu bepalen of er een positieve

of negatieve variatie is van Ak of A'l; (zie fig. 6.-3). Tevens wordt

een schatting gemaakt van de grootte van de afwijking. Is de af

wijking groter dan 0,1 (. 10% bij een waarde k -1r = 1), dan wordt

per sample-periode de waarde van k ofT 0,1 bijgeregeld; is de af

wijking kleiner dan 0,1, dan wordt per sample-periode de waarde

van k of TO, 05 bijgeregeld.
1-
I r--- ~ng. - .---

"-.~E .... A/I-t a--ege- f-- D/A L/-. H I tJO\ -D-aar I ~ _/~~ 1'- - --- I -.
I

I digitale rekenmachine I
I

- - - - -..
I

1 K +_b. I
1+5'[' ~ II 0

I(+Ak
~ ~ I

I
+--e

Ii"S"t'
... Y

£. I

I -
1<.-41< "Lc

~ I
I+ST

-'(

I
tE2. I-

K +.~"" I
I I '+- S lor- l' 4 T~ -f

EJ I
I

-,
K +-JiC

~I, +S[T-AT) -"C

I _' £"11- - - - - - - - - -

fig. 6.-3

Ret berekenen van de verschillende modellen kan geschieden met

behulp Van focal; het programma zelf blijft in machinetaal. Dit

impliceert, dat men van focal naar machinetaal moet springen en

omgekeerd, terwijl men tevens bepaalde waarden moet meenemen bij

dit op en neer springen. Voor dit programma is focal 8k gebruikt.

Ret focalprogramma is weergegeven in fig. 6.-4.
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*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
C-SK FuCAL @1969

01elQ) Se:l K=I; bET t=l; 51£1 P=I; SET L=0elJ SET M=QlolJ SET H=1
01.20 St.} N={-::!
01.30 se:r G=R*( I-FEXP(-I/P»
01.4~ S~T A=K*G; SEl B=(K+L)*GJ SET C=(K-L)*G
01.50 oS£l H=FNE~(N)

03.10 SEl H=FNEW(N)
03.2t6 IF (H-A) 4ol0,1.~0,5el0

0 Lj.H> IF (H-C) Lj.2(1,4.20,4.30
0 Li.2(1 SET K=K-L; GOTu 6.10
04.30 S~l K=K-L/2J GUll..) 6.10

tl:>el0 IF (H-l:D 5.20,5.30,5.30
0:'.2v) SET K=K+L/2; GOIO 6.10
0::>.30 SE.l K=K+L

(:, 6. 1 C! S U K( 0 ) =1I ( K*( 1- F" EX P ( - 1I P) ) )
06.20 TYPE "K(0)", % 8.4, K(el>
06.30 SEl H=FNEW(K(l:!»
06.40 GOlO 1.3~j

07.10 S~t H=F"NEW(N)
I!J 7.20 51::..'1 i-(=H
01.30 SET A=K*R*(I-FEXP(-T/P»
07.31 5£'} U=K*}~*(I-F'EXP(-T/(P+M»)

0/.32 SEI E=K*R*(I-FEXP(-l/(P-M»)
07.40 SEf H=FNEW(N)
',lJ7.50 IF (H-A) 8.10,1.50,9.10

08.10 Ir (H-U) 8.20,8.20,8.30
08.20 S!:.1 P=PH1; GOlD 6.10
08.30 SEI P=P+M/2J GOIU 6.10

09.10 IF (H-E) 9.20,9.20,9.30
09.20 51£1' P=P-M/2J GOIO 6.10
09.313 SET P=P-I"1J GOIO 6.113
*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€;ij@@@@Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ij@ij@@@8

fig. 6.-4
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Het flowdiagram is weergegeven in fig. 6.-5. Ret machinetaalprogram

ma zelf loopt korrekt. AIleen indien het machinetaalprogramma en bet

focal programma gekoppeld worden, dan doen zich soms nog moeilijkheden

voor bij de koppeling tUBsen beide. Rierdoor kan nog niet gezegd

worden of de resultaten volkomen met de verwachtingen overeenkomen;

weI heeft focal lange rekentijden.

We zagen reeds eerder in dit hoofdstuk, dat de grootste moeilijkheid

is het konstateren of de parameters verI open zijn. Er is echter nog

een bruikbare methode om ons informatie over een mogelijk Ak- of

A~variatie te verschaffen. Zoals in fig. 6.-1 te zien is, geeft

het verloop van de e-macht in de aanloopperiode (tussen 0 en 1 se

konde) ons informatie over ~k en ~T. Een positieve afwijking bete

kent een + Ok of - AT en een negatieve afwijking betekent een - Ak

of +01: Is het mogelijk binnen deze seconde drie extra samples te

nemen (d.w.z. bemonsteren om de 250 m.sec.), dan kan men aan het

verloop van de grootte van de afwijking zien of we een A-r of een

~k hebben. Wordt de grootte van de afwijking g~er, dan hebben we

een Ak; wordt deze kleiner, dan hebben we een ~"'t'. De vraag is

echter, heeft men dan nog Toldoende rekentijd over om de modellen

door te rekenen. Anderzijds staat het feit, dat men in de praktijk

bij veel tragere processen de sample-momenten b.v. om de minuut

laat komen, terwijl bij de experimenten is uitgegaan van een sample

peri ode duur van een seconde. De rekentijd kan overigens nog be

perkt worden door over te stappen van Focal naar Fortran. Een ver

menigvuldiging in Focal kost .:t. 50 m.sec.; een vermenigvuldiging

in Fortran + 2 m.sec.
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7. KONKLUSIES

Ret onderzoek was opgezet om mede ten behoeve van de groep ervaring

op te bouwen op het gebied van de digitale besturing van processen,

i waarbij aan de reeds in de inleiding genoemde grootheden aandacht

zou worden geschonken. Uit het onderzoek bleek:

1. Setpoint instelling (het volgen van het ingangssignaal door het

uitgangssignaal):

J. Tou (lit. 11) beschrijft, hoe men de Termenigvuldigingsfak

toren kan berekenen voor het Terkrijgen van deadbeat responsie

op stapvormige ingangssignalen. Ret bleek mogelijk een program

ma te schrijven voor een digitale regelaar, waarbij het uit-
I I

gangssignaal na x saIDple-perioden het stapvormig ingangssignaal

exact voIgt, waarbij x afhankelijk is van de orde van het pro

ces. Daar men in de praktijk niet aIleen met stapvormige in

gangssignalen te maken heeft, is tevens nagegaan of setpoint

instelling ook mogelijk was bij rampvormige ingangssignalen.

Ret bleek mogelijk de vermenigvuldingsfaktoren te bereke~en als

mede een programma te schrijven Toor de digital. regelaar, waar

bij het uitgangssignaal na (x+1) sample-period.n het rampvor-

mig ingangssignaal exact voIgt. Naast de realisatie met als kri

terium deadbeat responsie bleek ook een realisatie mogelijk met

als kriterium "fastest response", waarbij het aantal benodigde

sample-perioden met een wordt gereduceerd. Bij de keuze van de

tijdkonstanten en de sample-frekwentie zijn voor de tijdkonstanten

steeds de waarden t en 1 seconde en voor de sample-frekwentie de

waarde 1 Hz gekozen. De verhouding van tijdkonstante en sample

frekwentie is dus steeds t of 1, waarbij het systeem stabiel is.

2. Setpoint variatie (het Tolgen van een stapTormige variatie van

het ingangssignaal door het uitgangssignaal):

De literatuur laat dit punt onbeschreven. Dit is te verklaren

uit het feit, dat setpoint variatie t.o.v. setpoint instelling

niets nieuws brengt; men kan dezelfde vermenigvuldingsfaktoren

gebruiken. Ret bleek dan ook mogelijk een programma te schrijven

voor een digitale regelaar, waarbij het uitgangssignaal na x

sample-perioden de stapvormige variatie van het ingangssignaal

voIgt, waarbij x weer afhankelijk is van de orde van het prooes.
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3. Het wegregelen van storingen:

F. Haberstock (lit. 5) vermeldt op het eind van zijn artikel

(bIz. 285), dat het mogelijk is storingen volgens deadbeat res

ponsie weg te regelen. Hij laat het echter bij deze vermelding
I

en vermeldt niet, hoe het mogelijk is b.v. stapvormige storingen,

waarvan :a:owel de grootte als het moment van binnenkomen onbekend

z~n,volgens deadbeat responsie weg te regelen. Er is nagegaan,

wat men in dit geval onder storingswegregeling volgens d~adbeat

responsie moet verstaan; tevens is een programma voor de digi

tale regelaar geschreven. De storing blijkt bij een tweere orde

proces in 7 a 8 seconden (bij een sample-frekwentie van 1 Hz)

volledig weggeregeld te zijn, zelfs al is de grootte vani de

stapvormige storing tweemaal de grootte van het ingangssignaal.

Daarnaast is een programma voor de digitale regelaar geschreven,

die in die gevallen een variatie op deadbeat responsie is, ala

de grootte van de storing een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Zouden we als norm het kwadratisch kriterium aanleggen, dan is

de variatie zelfe iets beter dan de wegregeling uitsluitend vol

gens deadbeat responsie. Bij het onderzoek hebben we ons beperkt

tot stapvormige verstoringen maar we kunnen ook aan andere soor

ten verstoringen denken zoals b.v. periodieke verstoringen,

rampvormige verstoringen, die gedurende een tijd t "" mT iwerk-

zaam zijn of storingen, die een mengsel zijn van stapvormige

en rampvormige verstoringen. Bij het onderzoek hebben wei ons

tevens beperkt tot wegregeling volgens deadbeat responsie en

een variatie hierop. Is het niet mogelijk de binnenkomedde

storing volgens andere regels weg te regelen en welke regeling

is dan de beste. Een ander nog niet aangesneden gebied ~s de

storingswegregeling, waarbij de storingen een stoohastislch ka

rakter hebben.

4. Ret adapteren van de regelaar:

Als de parameters van een proces in de tijd verlopen, zal de

uitgangsspanning van het proces niet konstant blijven, aange

zien de digitale regelaar, die deze parameters bevat, dan niet

meer optimaal is. De aangewezen weg is dan de adaptieve rege

laar te realiseren met behulp van modellen. Voor een eerste

orde proces is er een programma geschreven voor een adaptieve'
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regelaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van modellen. Ben moei

lijkheid is de rekentijd, die nodig is om de modellen door te

rekenen. Een oplossing hiervoor kan gevonden worden door van Focal

over te stappen op Fortran of een trager proces te beschouwen.

Bij het onderzoek hebben we ons beperkt tot een eerste orde pro

ces. Zouden we een tweede orde proces beschouwen, dan wordt de

adaptieve regelaar aanzienlijk ingewikkelder. Hierbij kan de

benodigde rekentijd een grote rol gaan spelen.

Bij aIle experimenten is ervan uitgegaan, dat het proces nau.keurig

te beschrijven was. In de praktijk weet men vaak niet of het procea

beschreven kan worden door een eerste of tweede orde model. Is het

ook in die gevallen nog mogelijk methoden te ontwikkelen yoor set

point instelling en storingwegregeling. Deze methode zal dan ook

moeten "uitzoeken", welke orde het proces het best benadert, het

geen afhankelijk is van de gestelde nauwkeurigheid, beschikbare

tijd, type testsignalen en foutenkriterium.

Het in dit verslag opgenomen programma behorende bij hoofdstuk 5

bevat de elementen uit de opgesomde punten 1, 2 en 3 (uitgezonderd

rampvormige ingangssignalen, zie hiervoor lit. 2) en is geschikt

om ala collegedemonstratie gebruikt te worden. Het programma van

de adaptieve regelaar is op dit moment nog niet daarvoor geschikt,

mede veroorzaakt door het feit, dat we nog geen storingen toelaten.

De in appendix A opgenomen 8chakeling is aan de machine toege

voegd, waardoor het mogelijk is via instrukties in het programma

de tijd t = 0 op de analoge rekenmachine te realiseren.
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~~J~~~=_~: Het berekenen van de vermenigvuldigingsfaktoren voor een

eerste orde proces met stapvormig ingangssignaal.

G (s)::: 1
p s+1

dig.
rege
laar

H

fig. 1-1

r(t) ::: 1

+ !I"~I

De vergelijkingen, waaraan het proces van fig. 1-1 moet voldoen, zijn:

r
1

(nT+)::: r
1

(nT)

x
1

(nT+) ::: x
1

(nT) ~ B:::

rn (nT+) ::: r
1

(nT)-x
1

(nT)

~~~
~-1 J

A ::: oo

-1

o
1. (4)

De berekening van de transition matrix ~(T) verloopt nu als voIgt:

::: ~osoLSI-A] ~

1
5

o
s+1

o

o o

o

o

o

1 k(n)
s+1. s( s+1)

1
s

1. (6)

iJi(T)

T :;: 1 [- 0

sec. 0

o
0,368

o

1. (8)



-50-

Met behu~p van de formules 1.(3) en 1.(8) kunnen we nu uitgaande van

v(O) en uitgaande van de kondities, waaraan v(1) moet voldoen, de

waarde k(O) vinden:

Op t = 1 moet x
1

= r = 1 zijn

1
k(O) = 0,632 = 1,58

==> 0,632k(O) = 1

1.(10)



-51-

~~~~~~~_~~: Het berekenen van de vermenigvuldigingsfaktoren voor een

tweede orde proces met stapvormig ingangssignaal.

Er zijn twee mogelijkheden om k(O) en k(1) te berekenen:
I

1. door de vergelijking (in s), die het proces beschrijft, in het

tijddomein uit te schrijven.

2. door de vergelijkingen, die het systeem beschrijven, om te zetten

in matrices of m.a.w. gebruik te maken van de state-space techniek.

1
ad 1. Voor een ope'n loop systeem kan het proces (s+1)(s+2) beschreven

worden ala:

x + 3x + 2x = r(t)

of Laplace getransformeerd:

11.(1)

52 x(s)-s x(O) - x(O) + 3s X(5) - 3x(0) + 2x(s) = R(s)

11.(2)

met R(s) = m krijgen we voor x(s)
s

m (s+3)x(0) x(O)
= (5+1)(5+2)5 + (5+1)(5+2) + (5+1)(5+2)

of
-t -2t )( -t -2t. -t -2tx(t)=m(t-e +te )+x(O 2e -e ) +x(O)(e -e )

-t -2t )( -t -2t). )( -t -2tx(t)=m(e -e ) +x(O -2e +2e +x(O -e +2e )

Op t = 1 worden de verge 11.(4)

11.(4)

x(1) = 0,2 m + 0,6 x(O) + 0,233 i(O)

x(1) = 0,233 m - 0,466 x(O) - 0,097 x(O)

De vergelijkingen 11.(5) zijn ek~valent met de transition ma

trix. Bekijken we nu verder de voorwaarden waaraan de verge

lijkingen moeten voldoen.

1e periode: x(O) = 0 x(O) = 0

Hieruit voIgt:

met 11.(5)

x(1) = 0,2 m
1

x(1) = 0,233 m1

11.(6)
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2e periode: x(o) = 0,2m1 x(O) = 0,233m1 m = m2

Hieruit voIgt met 11.(5):

x(2) = 0,2m2
+ 0,6 x 0,2m1 + 0,233 x 0,233m1

x(2 ) = 0,233m2 - 0,466 x 0,2m
1 - 0,097 x °,233m1

Op t = 2 eisen we x(2) = 1 x(2) = °

"I '

11.(8)

Doo~ de vergelijkingen 11.(7) en 11.(8) te kombineren, krijgen

we voor het open loop systeem:

\~erken we met gesloten loop systeem, dan is m
2

werkzaam op

£(1) = 1-x(1) = 1-0,732 = 0,268

1
In dat geval wordt m2 = 1,82 x 0,268 = 6,8 II.(10)

H 'X,

fig. 11-1

11.(11) ret) = 1 11.(12)

2

De vergelijkingen, waaraan het proces van fig. 11.-1 moet vol

doen zijn:

+ r
1

(nT) 1r 1 (nT ) = ° ° °+ x
1

(nT) ° ° °x
1

(nT ) =
~ B

1
11.(13)=+

xz<nT ) = x
2

( nT) ° ° 1 °m(nT+) , - r(nT)-x
1

(nT) 1 -1 ° °
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r 1 = 0 0 0 0 0. -2x + x2
0 -2 1 0x 1 = 1 =::) A II,., ( 14). k(n)m-x

2
= 0 0 -1 ken)x2 = I ,

m = 0 0 0 0 0

De berekening van de transi tion matrix meT) verloopt nu als voIgt:

5' 0 0 0

~1-AJ 0' s+2 -1 0
II.(15)=

0 0 s+1 -ken)

0 0 0 s

~1-~ -1 =

I(T) =
T = 1 sek.

1
0 0 0

s
1 1 ken)

0 s+2 ( s+1)( 8+2) s(s+1)(s+2)

0 0
1 ken)

s+1' s(s+1)

0 0 0
1
B

1 0 0 0

0 0,135 0,233 0,2k(n)

0 0 0,368 0,632k(n)

0 0 0 1

11.(16)

Met behulp van de formules 11.(13), en 11.(17) alsmede met be

hulp van yeO) kunnen we veT) en v(2T) berekenen. Uit de voor

waarden, waaraan v(2T) moet voldoen kunnen we dan k(O) en k(1)

berekenen.

r 1

x 1
0

v = yeO) = 0x2
m 0

veT) = m(k(O)) B yeo) =

1

0,2k(0)

0,632k(0)

1

11.(18)



v(2T) = iti(k(1)) B veT)
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1

0,174k(0)+0,2 1-0,2k(0) k(1)

= 0,233k( 0 )+0 , 632 1-0, 2k( 0 ) k ( 1) i 11. ( 19 )

1-0,2k(0)

Op t = 2T zijn de voorwaarden: x 1(2T) = 1 en x2 (2T) = 2

0,174k(0) + 0,2 {1-0,2k(0)] k(1) = 1

0,233k(0) + 0,632 {1-0,2k(0)] k(1) = 2

Uit 11.(20) volgt: k(O) = 3,66

k(1) = 6,78

II. (20)
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~!j~~§~_!!!: Het berekenen van de vermenigvuldigingsfaktoren voor een

tweede orde proces met rampvormig ingangssignaal met als

kri teri um "fastest response".

Er zijn drie methoden om de waarden k(T) te berekenen:

1. via het tijddomein;

2. via de state space;

3. via het z-domein.

ad 1. In bijlage II hebben we reeds de formules 11.(5) afgeleid.

Deze luiden:

x(1) = 0,2m + 0,6 x(o) + 0,233 x(O)

i(1) = 0,233m - 0,466 x(o) - 0,097 i(O)
111.(1)

Bekijken we verder de voorwaarden, waaraan de vergelijkingen

moeten voldoen:

1e periode: kondi ties x(O) = °
i(O) = °~ x(1) = ° 111.(2)

m
1 = ° x(1) = °

2e peri ode : kondi ties x(1) = °
i(1) = ° ~ x(2) = 0,2m

2
m

2 = m
2

i(2) = 0,233m
2

III. (3)

Op t = 2 eisen we: x(2) = 2 III. (J+)

Door kombinatie van de vergelijkingen 111;(3) en 111.(4) krij-

gen we:

m2 = 10 ~ X(2) = 2,33 111.(5)

3e periode: kondi ties x(2) = 2

x(2) = 2,33

m
3

= m
3

x(3) = 0,2m
3

+ 0,6 x 2 + 0,233 x 2,,33
III. (6)

X(3) = 0,2 33m
3

- 0,466 x 2 - 0,097 x 2,33

Op t = 3 eisen we: x(3) = 3 111.(7)

Door kombinatie van de vergelijkingen krijgen we:

III. (8)
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We kunnen deze berekeningen tot in het oneindige voortzetten

maar we geven de voorkeur aan een recurrente betrekking. Deze

recurrente be trekking is uit de bovenstaande vergeIijkingen

direkt af te Iezen; deze zijn:
.

X
n

= 0,2 M
n

+ 0,6 X
n

_
1

+ 0,233 X
n

_
1

X
n

= 0,233 M
n

- 0,466 X
n

_ 1 - 0,097 Xn _ 1

ofweI:

.
M = 5 X + 3 X 1 + 1,165 Xn n n- n-1

X = 0,233 M - 0,466 X 1 - 0,097 Xn n n- n-1

111.(10)

Deze recurrente betrekkingen zijn simpel te programmeren. Als

de waarden x(O) en x(O) bekend zijn, dan kan M voor n > 1 al
n

tijd berekend worden.

ad 2. De afleiding verloopt analoog aan die van bijlage II aIleen

zijn de matrices nu anders. De vergelijkingen, waaraan het pro-

ces van fig. II. -1 nu moet voldoen met r = r
1

t zijn:

r (nT+ ) = r (nT) 1 0 0 0 0
+

r 1 (nT) 0r 1 (nT ) = 0 1 0 0

x
1

(nT+) = x
1

(nT) ==> B = 0 0 1 0 0 111.(11)
+ x

2
(nT) 0 0x

2
(nT ) = 0 1 0

m (nT+) = r (nT) ':'x
1

(nT ) 1 0 -1 0 0

r = r
1

0 1 0 0 0

r 1 = 0 0 0 0 0 0

x
1

:::. -2x + x
2 =:;> A = 0 0 -2 1 0 III. (12)

1
x

2 = k(n)m-x
2

0 0 0 -1 k(n)

m = 0 0 0 0 0 0

De transi tion matrix i1i(T) wordt nu:

1 1 0 0 0

0 1 0 0 0
iIi(T) = 0 0 0,135 0,233 0,2k(n) III. (13)
T = 1 sec.

0 0 0 0,368 0,632k(n)

0 0 0 0 1
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Berekenen we nu v(T) - v(2T) - v( 3T) ........
r 0 1

r
1

1 1
I

,

V = x
1

v(O) = 0 v(T) = 0 rr1.(14)

x
2

0 0

m 0 0

Uit formule III.(14) zien we, dat x 1 en x
2

op t = T inderdaad

nog nul zi jn.

v(2T) = i(T) B v(T) =

2

1

0,2k(1)

0,632k(1)

1

Op t = 2T moet het uitgangsaignaal x1 = 2 zijn ===>
0,2 k(1) = 2 k(1) = 10 II1.(16)

v(3T) = i(T) B v(2T) =

3

1

1,743+0,2 k 2ot2
2,326+0,632k20(2

2

Op t = 3T moet het uitgangsaignaal x 1 = 3 zijn ===>
rr1.(18)

De waarde kiC(i geeft de grootte van het konstante stuursignaal

aan gedurende i T < t , (1+1)T i ~ 1

Net als in het vorige geval kunnen we de berekeningen tot in

het oneindige voortzetten. We vragen ona echter weer af of het

niet mogelijk is een recurrente be trekking te vinden, waarin

de waarde kct.(= m in ad 1.) berekend wordt. Gezien het feit,

dat er in de matrix zelf onbekenden ataan, moet men de verge

lijkingen expliciet uitschrijven, zoala hiercmder gebeurd is.
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A(O) A(1) A(2) A(3) A(4) B(O) C(O)

A(5) A(6) A(7) A(8) A(9) B(1) C(1)
I ' A(10) A(11) A( 12) A( 13) A(14)k(n) B(2) = C(2)

I

A(15) A(16) A(17) A(18) A(19)k(n) B(3) C(3)

A(20) A(21 ) A(22) A(23) A(24) B(4) 0(4)

C(O) = A(O) B(O) + A(1) B(1) + A(2) B(2) + A(3) B(3) + A(4) B(4)

C(1) = A(5) B(O) + A(6) B(1) + A(7) B(2) + A(8) B(3) + A(9) B(4)

C( 3) = A(15)B(0) + A(16)B(1) + A(17)B(2) + A(18)B(3) + A(19)B(4)k(n)

Voor het berekenen van de waarden kotvolgens bovenstaande ver

gelijkingen is een programma geschreven in focal (dit is een

taal, die van Fortran is afgeleid maar waarbij niet gecompi

leerd hoeft te worden). Het flowdiagram is weergegeven in

fig. 111.-1 en het programma in fig. 111.-2.

lees A, B en D in

N :

start

N = 1

= N+1

De waarden van kiC(i worden berekend voor

i > 1. Door dit programma in focal te

koppel en met het machine-taal programma,

krijgt men steeds de juiste waarde van

k« ter beschikking.

De recurrente betrekkingen van formule

111.(10) kunnen ook via focal berekend

worden. De eerate berekende waarden

van kClC.zijn:

bepaal C(0)-C(1)
C(3) en ken)

type k(n) en C uit

= DxC

nee

klaar

fig. 111.-1

t = 0

1

2

3
4

5
6

7

8

o volt

10

6,29

10,64

11,77

14,08

15,96

18,01

19,99
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@@@@@~@@@@@@@@@@@@@@@@~@@@i@@@@@@@@@@@'i@@@8@i@@@@@@@@i@@@@@@@@

C-fOCAL.~ 1968

01.ll2l, FOR !=0,1~4 lTYPE. ;FOR J=0~1~4 JASK ACJ+5*1> J
01.20 TYPE! JTYPE ! J
1211.3121 FOR !=0~1~4 JTYPE JFOR J=0~1.4 JASK D(J+5*I) J
1211.4121 TYPE ! J TYPE ! J
01.50 FOR !=0~1~4 JASK B(!) J TYPE I;

02.10 FOR N=2~1~10 ;00 3.0
1212.20 TYPE ! HWI T

03.10 ~ET C(2)=N
1213.20 SET C(4)=1
03.21 SE.T B(4)=1
103.3121 DO 4.0
1213.40 RETURN

, '

04.10 SE.T CC(2l)=AC(2l)*B«(2l)+A(I)*B(I>+AC2>*BC2)+A(3)*B(3)+A(4>*B(4>
1214.2121 SET C(1)=A(5>*BC0)+AC6>*B(I>+A(7>*B(2)+A(8>*B(3)+A(9)*B(4)
04.31 SET X=CC2>-ACI0)*B(0)-A(II>*B(I>-A(12)*BC2)-A(13)*B(3) I

04.32 SET r(CN)=X/A(14>*B(4)
1214.41 S~T V=A(I~>*BC0)+A(16)*B(I>+A(17>*B(2)+ACI8>*BC3>

1214.42 SEl C(3)=V+A(19)*8(4>*K(N>
04. S0 OJ 5.0
04.60 HETURN

({)5.10 For" !=0~1~4 ;TYPE !~"C("~ %1.0~I~")"~ i 8.4~ C(I)
05.2121 TYPE ! J TYPE ! J
o5. 30 1YP Ii: "K CO' ~ %2 • 0 ~ 1\1 ~ .. >.. .. % 8. 4 ~ K( N)
05.40 TYPE ! J
05.5121 00 6.0
05.6121 REI URN

06oll~ FOR ! =0~ 1 ~ 4 .; SEI PC 1> =0 ; 00 701
1216.30 FOR !=0~1~4 JSEI BC!)=P(!> J
06.40 RETUH:N

07.1121 FOk J=0~1~4 ; SET PC!)=PC!>+D(J+5*I>*C(J>
*@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i@i@i@@@@@i@i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

fig. 111.-2
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~!~!~~~_!~: Het berekenen van D(z) vanuit de berekende waarden van ket.

Bij de berekening maken we gebruik van de volgende formule (lit. 9).

n
k (jlm( jT+)z-j, I

M
1

(z) ~ I',
D(z) j=O IV. (1)== M( z) == n

m( jT+)z-j
j{O

In ons geval worden M
1
(z) en M(z):

M
1( z) ==

M(z) ==

-1 -2 8 -3 884 -45z + 3,1436z + 5,31 15z + 5, z

-7+ 9,0029z + ••••••

De funktie D(z) kunnen we nu schrijven als:

D( z) = 5 + 3,1436z-
1

+ 5,31815z-
2

+ 7,98245z-5 + 9,0029z-
6

+ .......
Gezien het feit, dat we een integrerende aktie hebben, proberen we

deze polynoom te herschrijven in

IV. (4)D(z) =

-1 -2
a

o
+a

1
z +a

2
z + •••.

(1_z-1)

1
waarin de term een integrerende aktie in het z-domein voor-

(
-1

1-z )

stelt. De integrerende term is ook te schrijven ala:

1 -1 -2 -3= 1 + Z + Z + Z + •••••
-1

1-z

Door de formules IV(3), Iv.(4) en IV.(5) te kombineren, vinden we

voor D(z):

D(z)

IV. (6)

We zouden D(z) graag zien met een polynoom in de teller en noemer,

die we na z-3 mochten afbreken. Daarvoor moeten we D(z) herschrijven

in de vorm van formule IV.(7).



D(z)
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IV.(7)

I
Kombineren we formule IV.(6) en IV.(7) dan krijgen we de volgende

6 ve r gel i jkingen :

a = 5o
5b1- 1 ,8574 ::: a 1
5b2-1,8574b1+2,17455 = a 2
-1,8574b2+2,17455b1+0,56585 = a

3
2,17455b2+0,56585b1+1,15835::: 0

0,56585b2+1,15835b1+0,9401 ::: 0

: Iv.(8)

Na het berekenen van de waarden a o tim a
3

, b1 en b2 krijgen we dan

voor D( z) :

D( z) = .:::;,5_-.;;.5.L.,0..;....;..16;;;.:z:;..-_1_+_1~,..::::;5...;;.0..;;.6.;;;z_-2__-0~,1.;.;;2:;..4,;..:;z:;..-_3__~
(1-z-1)(1-0,631664z- 1-O,368317z-2 )

D(z)
6 -1 6 -2 4 -3::: 5-5,01 2z +1,50 z -0,12 z

1-1,632z-1+0,263z-2+O,368z-3
IV.(10)

Vergelijken we formule IV.(10) met formule 4.2.(2) dan zien we, dat

beide precies gelijk zi. jn.
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~!J!~~=_~: Het berekenen van de vermenigvuldigingsfaktoren voor een

tweede orde proces met rampvormig ingangssignaal met als

kriterium "deadbeat response".

IDe afleiding verloopt geheel analoog aan die Van bijlage III, ~lleen

moet men de voorwaarden, waaraan v(2T) - v(3T) ••••• moeten voldoen,

aanpassen. Tot en met de berekening van v(2T) is de afleiding precies

hetzelfde

v(2T) =

2

1

O,2k(1)

o,632k(1)

1

3
1

O,027k(1)+O,547k(2)-O,04k(1)k(2)

1,497k(2)-O,1264k(1)k(2)

2-0,2k(1)

V.(1)

op t = 3T moet gelden: x1(3T) = 3 en x2(3T) = 7 want zowel de plaate

ala de grootte van de snelheid moeten korrekt zijn.

Hieruit voIgt: O,027k(1)+O,547k(2)-O,04k(1)k(2) = 3

1,497k(2) -O,1264k(1)k(2) = 7

Uit formule V.(2) voIgt: k(1) = 5,4

k(2) = 8,55

v. (2)

De rest van de berekening is weer identiek met die van bijlage III.
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~EE:~~~~_~: Ret starten van de integratoren van de analoge rekenmachine

op t = ° met behulp van FET's en het bedienen van de XY(of

Y-t) recorder voor y(t) registratie.

We wensen, dat, als het proces start op t = 0, de integratoren een

begintoestand van 0 V hebben en de pen van de XY recorder gaat schrijven.

Deze wensen zijn als volgt te konkretiseren:

1. op t = 0 dienen de kondensatoren van de integratoren ontladen te

zijn, waardoor de initiele toestand nul wordt. Dit komt overeen

met 0 volt.

2. op t = ° dient de relaisspoel, die de pen van de XY recorder be

dient, kortgesloten te worden, welke kortsluiting op t = nT' opge

heven dient te worden.

~_"""",,--_-IO~

uitgang

fig;~ A.-1

Bekijken we fig. A.-1, dan zien we, dat de kondensatoren van de inte

gratoren ont~aden kunnen zijn door gedurende enige tijd voor t = 0

een kortsluiting aan te brengen tussen punt s en de uitgang van de

operationele versterker. Ret moment t = 0 zou dan kunnen samenvallen

met het moment, dat de kortsluiting tussen punt s en de uitgang van

de versterker wordt opgeheven; tevens moet op dit moment de relais

spoel, die de pen bedient, kortgesloten worden. We moeten derhalve

de volgende 3 situaties zien te realiseren:

1. voor t < 0 het kortsluiten van de kondensatoren;

2. voor t ~O het opheffen van de kortsluiting over de kondensatoren

en het aanbrengen van een kortsluiting over de relaisspoel;

3. voor t ~ nT het opheffen van de kortslui ting over de relaisspoel.

Zie fig. A.-2.
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~__~__~I~-------------------------k-o-n-d-.--i-n-t-.;~;:~~::::::::::n

F
niet bekrachtigd

relaia van recorderpen

....... . weI bekrac h tigd
I I
I I

I I

t=t(O) t=nT
-. tijd

IOT-1 IOT-2

fig. A.-2

IOT-4

Dit is gerealiseerd in een schakeling, zoals deze in fig. A.-3 is

weergegeven. We maken gebruik van een device selektor. Deze selec

teart een input/output bus overeenkomstig de code in het instruktie

woord (lit.12). Aan de uitgang krijgen we hierdoor de beschikking

over drie 10T (input/output) pulsen (10T-1; 10T-2; 10T-4). Met de

pulsen 10T-1 en 10T-2 sturen we een bistabiele multivibrator FF-1,

waardoor we in staat zijn de kondensatoren van de integratoren weI

of niet kort te sluiten. Met de pulsen 10T-2 en 10T-4 sturen we een

andere bistabiele multivibrator FF-2, die de relaisspoel R Van de pen

van de XY recorder bedient.

Na een 10T-1 puIs geeft FF-1 een spanning van -3 V of, waardoor de

transistor open gaat. De spanning op punt u wordt nu bij benadering

nul volt, waardoor de field effect transistor T open gaat. Na een

10T-2 puIs geeft FF-1 .en spanning van 0 V af, waardoor de transis

tor dicht gaat. De spanning op punt u wordt -15V, waardoor T dicht

gaat. In geopende toestand heeft Teen weerstand van 200n (dus prak

tisch een kortsluiting);iagesloten toestand heeft Teen weerstand 00

(geen beinvloeding van schakelingen). Aangezien de source en de

drain van T zijn aangesloten op punt s en de uitgang van de opera

tionele versterker kan op deze manier een weI of niet kortsluiting

worden bereikt.

Na dezelfde 10T-2 puIs, waarop FF-1 een spanning van 0 V atgeeft,

geeft FF-2 een spanning van -3 V af, waardoor een andere transistor

opgengaat en de relaisspoel in de collectorleiding bekrachtigd wordt.
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Ret kontakt van dit relais sluit de relaisspoel R, kort, waardoor de

pen op het papier gaat. Na een 10T-4 puIs geeft FF-2 een spanning van

nul vol t af, waardoor de transistor dicht gaat, de relaisspoel ! ',in de

collectorleiding niet langer bekrachtigd wordt en de kortsluiting van

de relaisspoel R, wordt opgeheven. De pen komt nu van het papier af.

De benodigde instrukties zijn 6321 - 6322 en 6324. Het eerste cijfer

(6) geeft aan dat het input/output is; de twee volgende cijfers (32)

geven aan op welke plaats in de machine de device selector is geplaatst;

het laatste cijfer geeft aan, welke 10T puIs men wil hebben.
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