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S..envattin~ van bet versl!6.

Beschreven wordt de tijdoptiaal. r.galing van aen l1n.air

twe.de - orde - prooe. m.t b.gr.nad regel.ignaal.

D.z. g••obi.dt ••t .en " bang - bang "-r.g.laar .et b.hulp
I

van ni.t - lineaire t.genkopp.ling die voll.dia aan de pro-

c••d¥namica aang.past mo.t zijn.

Daar er in ~et proc.s gedur.nde ziJn leveneduur v.randerin-

gen kunnen optr.den, i. d. r.g.laar adapti.f gemaakt. waar-

door bij automatisoh bij w1j.igi~8eD van de prooe.paramet.re

wordt bijg.r.g.ld. Hierto. worden d. proc••parametera ge-

scbat set bahulp van een segenerali •••rd model.

Simulatie van proaa. en regalaar op de .analoge reke~ch1ne

"PACE" g••ft ••er go.de r.sultaten.

Voor demonetratiedoeleinden i. op teobDische sohaal ••n pro-

oe. met oontinu-instelbare paramet.rs geconstrue.rd. De h1 ..r-

bij g.introduce.rde Diet-linearite1ten v.retoren eohter b1j

••n bel.ngrijke kl•••• van 1ngang••ignal.n d. parameter.ohat-
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OptimaEitelt

De speolticatie••aarop de ~ecbnloua zloh ln het algemeea

bas.ert blj het aankopen, ontwerpen of produoeren Tan een

artlkel besohrljven de gestelde el.en ten aansien van di

ver.e aspeoten van het artikel atzonderlijk, sodania 4at

vermeld 18 waarnaar ,e8~reefd wordt en .elke afwijk1ncen

hierYan getolere.rd sullen worden.

!l. bepaalde a.pecten onatbankelljk van de andere zijn,

kan men aijn e1.en biervoor vrij tormuleren. Ie heett b1J

voorbeeld, in vele ,evallen de kleur van de al.erklak geen

1nvloed op de elektr180he eigensohappen, levensduur ot

koatprijs van de art1kelen.

Vele aspeot.n zijn ecbter door .eer ot minder bekende

relaties onder11ng v.rbonden. »e beQ~tkwalit.it VaD de at

.erklak biJ voorbeeld he.rt in veel gevallen een sterke In

vloed op de elektrische eigenschappen, levenaduur en kosi

priJa van de artikelen.

Daar de artikelen alechta &aD de speoificat1e kunnen vol

doen, indien de ei.en verenigbaar zijn, i. het opatellen van

de speoificatie daD ,e.orden tot het kie.en vaD een compr~

mla tusaen de weD8en omtrent de diverae aspecten VaD het ar

iikal. Ret oo.promis dat b.~ best over.enkomt ••~ onB••ens

omtr.nt het ar~ike1 a1s geheel, result.ert in het opti••le

ar~ikel.



V.le, waarond.r b.laosrijke elektriBche en mechanisobe ee

p.ct.n Tan de arti~elen ~.D objecti.t a18 grooth.d.n g.

.et.n worden, andere eobt.r ( biJ vQorbe.ld kl.ur ot ae.the

Usche waarde ) aak.n bet in g.tallen u1 tdrukken tot .are

problem.n. latuurlijk i8 ook h.t objecti.t svalueren van ••n

artik.l ala gehe.l, r.sulter.nde iD .eD ••ard.riDg...tal,

••D proble.m. ~an d. oplossing van d••• probl...n i ••n

wordt hard aewerkt ( bij voorbeeld door v.rg.lijk1Disscha

l.n ell IIUlrket-'re••arch int.rviews ).

a.t vaatet.llen van bet verband tUB8en de waard.rina van b.t

a.hele artik.l en de .Barderingen van d. div.r.e .sp.ct.n

ervan vormt .en stap v.rder, di. t.nalott. aevolgd lean wor

d.n door optimalis.r.n als zuiv.r aathe.atiach. proQedure.

H.t optimali••r.n kan in v.le ••vallen iesohied.n ••t be

hulp van reke~aoh1n.B. Door het verwerk.n van num.rieke ge

gev.na voor de v.rschill.ade criteria is bij het .oek.n naar

h.t optimal. cOlDpromis de noodzaak OlD .rvar.n l1ed.n telken.

w••r t. lat.1l wikk.n .n wegen vervallen, t.rw1Jl het r ••ul

taat mind.r oDd.rbevig i. &an twijt.l aohterat.

De.e b••ohouwingen 1&1jn.in hwa al••m••nh.1d natuurl1jk oak

van ioepas8ipg op .en r.gelaar in .en r.g.l.yat•••••ij sul

len ona echter beperk.n tot de rea.lt.ohnisobe .speoten van

r.s.laara .n zo d. opti.als r.selear a.tiniiren, OD\Werpen

en benaderd reali.eren.
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len regelaar heeit tot taak het geregelde proce. 1n een

gUDati.e toe.tand t. br.ngeD. Ook bij de regulator, d1e op

het .erste ge.1cht een gun.ti8e prooe.toe.tand slech~. be

hoett te handhaven, bliJkt b1J nader onderzoek, dat hiJ z1Jn

tunctie verrioht door het proce., ala di~ door eeD stor1Di

in een gewijzigde to••~and 1. gebracht, weer in de guo.tise

toestand terug te brengen.

JJa het proce. Bioh tijde11jk D1et 1n de SUDstige toe.tand

bevindt, kan het uiteindelijke gevol. h1.rvan in de vora

VaD de kosten 1n vele gevallen uitgedrukt worden ala een

over de tijd berekende integraal, soals bij voorbeeld de

po.itietout bij automati.che b.stur1ng, ••teriaal- en pro

duotieverlies bij ohemische prooessen ot extra .11jt.,e b1j

.ere.dsohapswerktuigen. Deero. moet een regelaar in prinoipe

11jn taak so verriohten, dat d. combin6tie van regelaar en

prooe. .en snelle respon8ie heert, waardoor e~n atwijk1ng

van de gun.tige toeetand alechts gedurende betrekkelijk

korte tijd kan beataan.

Indien, zoals bij het product1everlie., de koatenstijgir.g per

tijdeeenheid oonstant is, zullen de totale koaten ain1maal

zijn, ala de responsietijd minimaal 1s. De optimale regelaar

voor dit geval, de t1jdopt1male regelaar, i.,de regelaar die

het proces in minimale tiJd 1n d, iun.t1S' toe.tand brengt.
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In het algemene geval eohter haDgt de kostenst1jging per

tijdseenheid at van de tout, dat ia de mate waarin de

toe.tand Vaft het prooe. atwijkt van de gunatige toeatand,

en van de intenaiteit van de regelaotie.

Ale dit verband kwadratiaoh ia, kan de optim~l~ reselaar

in een ~8tee••et terugkoppeliaa worden ontworpen en blijkt

hij l1neair t. Sijn. 1 )

In verband .et de veilisheid of de levenaduur van het pro-

08., lullen de kosten zeer .nel stijgen, wanneer de toestand

van het prooe. bij de reaponaie bepaalde gren8waarden over-

I
aohreden heett. Bet is dan ook praktiaoher deze grene.aarden

alB bijvoorwaarden bij het minimalia.ren van de overise kOB-

ten in t. voeren.

Ben bijvoorwaarde treedt eveneens op ala, zoala bij alle

praktiaohe reselaarB, de intenaiteit van de regelaotie be-

grenad is. Onder deze bijvoorwaarde kan de tijdoptimale rege-

lsar in een ~8teem met terugkoppeling worden o.tworpea en

bl1jkt hij aietlineair te zijn en .-1 van het "bang-bang "-

type, waarin de regelaotie met maximale intenaiteit door

een relaia.yst.em wordt Gmiesohakeld. ien bijkaaend voor-

de.l i8 dan nog, dat .en relaiB een eenvoudige en betrouw-

bare vermogenavereterker i ••



-8-

Een nietiijdoptimale "bang-bangft-regeling ~an de haraoniache

oscillator ia reed. in 1953 be.ohreven door I. llUgge-Lois. 2 )

Om dii prooe. iijd-opi1=aal te regelen i. echier een veel .io

der eenvoud1ge schakelprocedure noodsa,elijk. 3)

~dapiaiie

De regelaar, die hei geregelde prooea in een gunaiies ioe-

aiand moet brengen, heert veel informai~ no4i8 en we1 over.

1a de prooea~nam1oa. Hierdoor wordi bepaald hoe het pro-

c•• reageert op .en regelaciie.

2. de toe.iand waarin het prooe. sioh bevindt. Deze i. de

beginwaarde bij 4e reaponaie. In prinoipe kan ne een

eeomaliee meting ervan de gehele regelactie in e.n open-

lue-~steem worden uiigevoerd, maar storingen en onnauw-

keurigbeden kunnen be.treden worden door een volledige

ierugkoppeling, waardoor de regeling aan voortdurende

correctie onderworpen is.

3. de toe.tand wsarin bet prooe. gebraoht moei worden.

Dit kan de gunstige toe.tand zijn maar a18, soal. b1j

volg~8te.en, be~ van de tijd afhangt .elke toestand

gUDatia i8, zal de reaponaie sneller zijn ali de rege-

laar .rnaar streeft het prooe. in de toeatand te breng.n

die aan het .~nde van ds responeietijd de gun.tise i8.,

De opti~ale reg.laar in een volgayatee. beert dua een

ingangapr.dictor.
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Bij het ont.erpen van .en reaelaar wordt dezeaangepaat &an

de prooe.~oam1o., Bodat de informBtie over de prooe8Gyn~ioa

a18 het ware in de reselaar ia ingebouwd. Voor de optimale

reselaar .oe~ deze aBnpa.aing correct en volledig zijn.

In veel praktiBche sevallen 1. dit echter niet ,eheel mogelijk,

omdat de kenni. van de procesd¥namioa niet volledig is. Door

veroudering, kata178atorverg1ttigina of andere oorzaken kaa

de proeeB~naaica zieh ook tijdens de levensduur van het

proce. wijzigen.

In deze geva1len kan men prot.ren de regelaar adaptief
I

te maken, zodat de regelaar zicb.tijdens het gebruik auto-

matiach aan de proce.~namioa aaopaat. Ir moet dan 8en extra

meet- an regels7steem wordeD selDstrumenteerd dat informatie

over de proce.d1namioa verzamelt en ~ermee de regelear

corrigeert.

Principe van de tijdoptiaale reculator.

Ale uitgangspunt bij ooze beschouwingen ne.en we een

lineair tweede-orde-proc88 dat bescbreven .ordt door de

differeniiaalvergelijkinga

-rf + t • Ku,

waarin 1 • 7(t) het uitgang8signaal en u • u(t) het in-

gang.eignaal voorsteli.
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We namen aan dat u (t) geleverd .ordt door een rel.1~ege-

laar, ••ardoor sedurende bepaalde t1jde1nterYallen u OOD-

stant 1s en ge11jk aan ~ u.

Zowel voor u(t) - +U ale voor u(t) • -U kunnen we de tra-

jector1in v1nden door 1ntegrat1e van de d1fferent1aalver-

gelijk1ng en e11~1nat1e van de t1jd uit 1 • l(t) en

1 - t (t) to t 1 • 1 (1) •

)let behulp V&rl

j··lt·$· tt·;~
kunnen .e ook reohtstreeta 1ntegreren.

1:1 ~ + ; • Ku

"1 dt + ( t - lCu ) dy • 0

d,y + '1:1 !tu. 0

d1 + 'C( df + ~u d&- ) • 0
'1 - ..u

'1 + t( 1 + Ku 1n flU -,1 ). oonstant

'1 + t< 1 + Ku In J1 - ~, ) • oonstaat

;; lu + t + In , 1 - ~ I - constant

Deze relet1e 1s 1n f1guur 1 1n bee1d gebraoht.

t1guur 1
aelatie tU."1l
I en '1



-11-

In het seltoNa1ieeerde ta.ev1ak, ( %1 • 1m ' %2 • ~ ), tiguur

2, kunnen we voor de ~rajee~r1in b1j u (~) • +U de kromaen

ul~ figuur 1 zend.r .eer overae.en.'D. traJeotor11n b1J

u{~) • -U ontstaan hieruit door api.i.lina ten opzichte van

d. oorsprollB.

I
/

./
=-~.;.......=--------- --.. -~ -.--.

flguUl' 2
'1'raj.o~or1Ia

u(t} • +U ---
u(t) • -U - - - • -

Van b.1d. iroepen gaa~ .r "n trajectorie door d. oor.proDS 8a "11

voor c

u (t) • +U I %1 + %2 + 1a , 1 - %2 , • 0

u (t) .-Va %1 + % - 1n J1 + %21 • 0
2

D.B. belde trajeotor1'n hebben eeD gedee1t. dat van de oor.proD6

••gvoert ( in ,0 of 30 kwadrant ) en een ged.e1ta dat naar de

oor.prone br.nat ( 1n 20 ot 40 kwadrant ). De ....nvo.gins YO

o 0d. ged..e1ten in h.t 2 .D 4 kwadr&Qt vorat on•• eohake1-
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Semangenomen gaaft ditl

%, + %2 - ( 86ft %2 ) in ( 1 + 'x21 ). 0

Da 8chakelkromme 1. afgab.ald in t1guur 3.

tlguur 3
8ohaka1kro..a

I X, ....

Al. rageltunot1e wordt nu ganoman u (t) • -U 1n hat gablad

rachtaboven, waar

86n r:%, + %2 - ( BiD %2 ) in ( 1 + 1%21 )~ .• +1

en u (t) • +U 1n hat sabiad 11nk8onder,waar

qn [X1 + x2 - ( Bin %2 ) ln ( 1 + 'x21. )] • -1

zodat de rageltunotle gavondan wordt ala I

11 (t) • -U 8jl1l ["1 + "2 - ( 8l!" "2 ) 11l ( 1+ 1"2\ ~ •
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De rel1proo.dure is u1"Cebeeld in tiguur 4. De toeatand.s-

vector van het prooes wordt vanu1t een Willekeurig begin

naar de sohakelkromme gebraoht , waarna hij over de aohakel-

kromme in de oor.prong tereoht komt.,.

~,
\

\
\

\
\

I

,
tiguur 4
.ese180Ue

Het prinoipe van 4eze rege11ns dat, oadat u (t) uitgedrukt
•

is in Xl -$ en %2 .. fu ' tot een teruggekoppelC\ s1ste.

leidt, i8 .eergageveD 1n figuur 5. waariD

Figuur 5. Prinoipe van de tijdopt1male regulator.
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Oebrulk van het a1A~pr1Qc1pe

Om CA8 ervan te overtuiBen dat de.e regeling tiJdopt1aaal

ia, gebruiken we bet .1n1auaprinc1pe VaD Poatr.ragia.4)

We vormeD de tweede-orde-d1fterentiaalversel1jk1ng in

1 om tot een 8telse1 van a1multane e.rate-orde-v8rgelij-

kingen in %1 en %2

t1 + i • I{u

ttUi2 + IUx2 • ICu

%2 - - Jr %2 + +rr

11 • f %2

Wij yoegen bier nos· de vergelijk1ng voor de ko.ten %0

aan toe I

Voor t • 0 seldeA de besinvoorwaardena

%0 • 0
1 0

x
1 .~'Tfj

%2 '0-im

Hierin s1ja 1
0

, reap. '0 de waar4en van 1, reap' voor t • 0

Met de coveator ~ vormen we h.t 1n.endis,produot £ • ! _ H

»e funet1e van Ham1~ton sal _tnt...l 81jn ala P2 en u

verachillend teken bebben en de abaolute .aarde van u .0

Broot moge11jk ie.



Ala de u1taturing begrened 18 door

gelden I

u( t) • -U sgn P2 '

Dit levert voor P2 •

P2 !1.
~2 - lr • - ~ • oonetant

P2 • Aet~+ i, .et A en » conetanten.

Deze funoti. kan voor .elke w.arden van A en B dan oak ten

noogste "n nulpunt hebben, zodat u(t) ten hoogste "nmaal

van teken aag wieselen.

Daar all.en door omschakelen volgens de be.ohraven regel-

functi. de toestandavector u1t e.n will.k.urig punt naar d.

oorsprong wordt gebracht met ten Aoog_te "Amaal senakelen,

1_ des. regelrunot1. d. t1jdopt1aal. r8gelfunot1e.
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In figuur 2 kunnen we nog opaerken, dat het genormali.eerde

faaevlak 1n drie zanes kan worden verdeeld •

1o. - 1 <x 2 <+ 1

In deze horiaontale band a1jn er &o.el trajectror1en waar-

over x2 verkleind wordt als trajector1in waarover %2 ver

groot wo~dt.

In het bovenBte deel van de figuur z1jn er alleen trajecto-

rien .aarover %2 verkleind wordt.

3°. x 2 <- 1

In het onderate deel van de f1guur Bijn er alleen trajeoto-

r1in waarover x
2

vergroot wordt.

Onder de gestelde bijvoorwaarde lu( t) I ~ U kan dus het

prooes wel vaml! t .en willekeurig. begintoestand gebraoht

worden in een toestand d1e in de horizontale band wordt af-

gebeeld, maar het beeldpunt kan deze band niet .eer verla-

ten. De bere1kbar. toestanden in dit gevsl zijn die waarvoor

ien problee. dat om de regelaar vraagt die een willekeurige

beginto.stand brel18t naar een gunatige to.stand is alleen

sinvol se.teld, als die gunstis_ toestand bere1kbaar 18.

B1j volg~Bte~en hangt het van de. tijd af ••lke toestand

gun.Ug 1s.
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Ret meeat interessant 1s het volgen van een sprong. Ala een

aprong 0.1 (t) .ordt ingesehakeld en.e voreen £. y - 0.1(t)

•
dan ill ook E. t Yoor t> 0 en de differentiaalvergelijld.ac I

"f+ i . ICu

Het volgprobleem in y is dan omge~et in het regulatorpro-

hleem in I • Zie :f'iguur 6.

Op de.. w1j~e kan het proces in minimale tijd in een op de

x, - as afgebe.lde toeatand gebraeht _orden.

c.1 (i)

Figuur 6. Uei volgen Yan een sprong.

'oestanden die niet op de x, - a8 atgebeeld worden vereisen

speoiale sohakelkroamen, die .egens hun gebrek aan a1ge.een-

heid iheoretisch, en vanwege de tnatabiliteit van de toe.tan-

den teohniBch minder 1ntere.8ant .i~

Als lien bij voorbedd x? OP M ...rel. a wU brengen en hand

haven, meet .en aceepi.ren dat 1 , • a~.



De opgave %2 zo anel mogelijk op de waarde a te breogen me~

I- J ~ 1 k.oa~ overeen .et bet tijdop'tilllale rejJelproble_

voor he~ proce. van de eers~e orde, dat alleen een t1jdcon-

atante bev.~, waarvoor de oploa.ing ia a

u(~) • -U egn ( %2 - - )

Zoal. we ook konden vsrwachten is de sohakelkromme nu een

hori~ontale lijn b1j %2 • a.

Stochaatische volgproblsmen, die zoalB uit de inleiding ge-

bleken i8, een prediotor vera1.en werden in het afstudeer-

werk nist vsrder gedsfinieerd of onderzocbt.

Dubhele integ~

De dubbels integrator i. het proce••aarb1j j • G u(t).

Via

vinden .s de trajeotoriin ala de parabolen a

(y ) 2 _ 2 Guy • 0

en de regelfunctie ala a

u( t) • -U OjJU [7.1 7' + 2 au T1
Het feit da~ 1 nu n1e~ .eer in de differentiaalvergelijking

voorko.~, veroorzaakt enige opmerke11jke wijziginsen in de

be.chouw1ngen I

1°, alle ~oestanden sijn bereikbaar.

2°, alle ~os.tanden sijn 8elijkwaard1g

3°, be~ By tee. ken alle- ingangeaignalen, waarvan de t~eed. af-

gelside naar de tijd nul iB, optimaal vo18en.
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4°. met speaiale .ohakelkrommen kan het &fsteem ingang.8il-

nalen, waarvan de tweede af8elaide naar de tijd een COD-

stante ia, ongelijk aan nul, maar in absolute .aarde

kleiner dan of lelijk aan GU, optimaal volgen.

Niet-llneariteiten in het proee.

We hebben voor het lineaire model de sohakelrunctia ana-

11Uaeh mnnen aflaiden, maar in de prakUjk i. d1 t .e8ena

de niet-l1nsariteiten niet altijd s08elijk. Ken kan dan de

trajectorlin door de ooraprong trachten te bepalen op "n

van de valgende wijzen ,

1
0

• grafiaeb of numeriek

b.v. uit Y• £1 (~) - f 2 ( t)

Yo :u.u) - £2 (t)
~. Y

In dit gaval moet men £1 (u) en t
2

(t ) kennen.

20 & door bs· i· • h •~ exper .en~er.n me~ e~ proae••

Door bij ieder van de ingang8signalen met de osgin-

.aarden te aanipuleren kunnen de trajeetoriin door de

ooraproQ6 gevonden worden. Dit sal in vele gevallen

prakti80h niet aogelijk en toelaatbaar zijn.

)0 • door bet experimenteran .et een .odel.

Het model moet dan eo worden atgeregeld, dat t
1

(u) en

t
2

(1 ) van model en proee. overeenatemmen. Door b1j

ieder van de ingangs.ignalen met de beginwaarden te maa1-

puler~a kunnen de trajeatoriin door de oor.prong levoa-

den worden.
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Veld van de minimale ko.ten.

In he~ fasevlak kunnen we een ekalair veld T (x1, x2 )
I

detinieren, dat voor ieder punt in het vlak aangeett welke t~d

minimaal nmdig is om uitgaande van de toestand die in dit punt

wordt afgebeeld het pr008S te brengen in de toestand die met

de oorsprong overeenBtemt.

Punten die g.lijke waarde van T hebben vormen de minimum isoohroon

voor de waarde van T.

T ( x 1, x 2 ) > 0 voor ( %1' %2 ) ~ 0 ; T ( 0,0 ) • 0

Hoevel T het snelet atneemt in de riohting van (-grad T ) komen

de optimale trajeotorien hier niet meer overeen, omdat deze

moeten voldoen a.an de voorwaarden I

! . f ( ~ !!.) en lu(t )1' u

B~ beweging volgent de optimale trajeotoriin geldt wegens de

optimaliteit en de definitie van T &

~ • -1 • minimaal
dt

Hierui t voIgt &

~ • ( grad T.& ) . minimaal.
dt

AlB we dit uitverken kr~gen we te minimaliseren

( grad T )1 %2 ( grad T )2 x 2 + ( grad T )2 u

f ae ----ru-
Een vergelijking met het minimaliseren van de tunotie van Hamilton

H • Po + P1 x 2 _ Pgx2 + P2u

-r ~ rr
kan de funotie van de ooveotor ~ toeliohten.

Hij geeft de riohting aan van ( grad T ) en in dMriohting Btijgen

de kOBten het snelst.
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Ad.&p~&t1e van de regelaar

In het vo~1ge hootd_tuk 1_ gebleken, dat ds t1jdopt1male

regelaar op het jU8te .000ent het 1l1&a1l8881gn8&1 o._oha-

kelt. Op dat moment wordt de ~088tand afgebeeld op eeD van

de t.ee trajeotorledelen die Baar de oor.prone YO~r.B.

Ala de ligg1l1& van deze trajector1edelen bekend is, kan de

sohakelkromae erop worden gelegd.

Als de kenn1. n1et yolled1g 18, kan men 1teratiet. .erkend

met een snel model van procee en regelaar de ju1.te 8oha

kelkromme t~achten te vinden. 5)

B1j .et besproken 11neaire proce~ 18 kenn1a van Ken fvol-

doende o~ de regelaar te 1n8truaen~ereD.

lIet model dat 1I0.e1 op in- ale u1 tgangesianaal van het pro-

ces werkt, worat gegeneral1.eerd senoemd. Het afragelen van

en "",het model be.taat utt het 1nstellen van de Yariabelen ~, ~

eodat ~ena1otte de gegeneral1eeerde tou~ minimaal 18.

Oelijkertijd wordt de reselfunctie so ingeateld, dat de extra-

t1jd die in verband met de onjuisthe1d van de 8chakelkromme

nodig is, tenelotte oak .1n1maal i8.

K' en ~' z1jn 8chatUngen voor ~ en "( van b.et procss en de

regelf'unctie 1.

u(t) • -U sgn [Xl + %2 - ( sg~ x2 ) 10 (1 + 1%21 >:)
met (Xl' x2 ) • (ffu ' ~)
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Ale er een versohil be.taat tue.en (K', 1:') en (K, 1" ),

zal dat voor de regelaar extra Kosten C veroorzaken, waar-

bij C athankelijk is van het verschil ,

o • 0 (I:' - Je, 1;" - ~ )

Daar de optimal. regelfunotie e.ndu1dig vaat11gt en C de

extrakosteD betreft, geldt ,

C (K' -~, ~ - t' » °voor (K' -K, ~' -t) +(0,0)

o (0,0) • 0

Bet ligt dan voor de hand 1n te voeren I

C ••2 met 0 (0,0) • °
We zouden gra&g het afregelen willen doen volgene de methode

van de sterkste daling ( st.epeet desoent ) van de koeten 0,

zodat
• •

(1', '[',) • - A- grad C • -2A-qrad c

met A- een constante, A)O

De moe111jkheden hierbij zijn I

1°, Bet uit de prooea.isnalen bepalen van grad 0 i ••eker Diet

eenvoucUg.

2°, Ret airegelen kan stagneren als 0 lokale m1nima he.ft,

oadat daar evenals 1n (0,0) geldt grad 0 • 2.

Bet gegeneraliaeerde model regelt af volgene de methode van de

2sterkete daliD& ( eteepest desoent ) van e , m.t e • gegenerali-

e.erde tout.

De gegeneraliseerde tout i8 hierbij een lineaire lunetie

van 1:' en 1f' w..rvoor

e{t', "t') • 0 voor (K', t' ) • (l,t')
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ir geldt bij deze methode

(i' , i') • - 2.t e grad e.

Hoe.el er bij de laatste .ethode geen sterkets daling Tan

de ~o.ten wordt nase.treefd, i. het uiteindelijke resultaat

Tan deze aCregaling correct.'De instrumentatie i8 betrekke

lijk eenvoudis eft er worden ·geen lokale minima seTonden.

In de directe oageTing van het jui8te instelpunt stemmen de

beide mathoden overeen, zodat lanszame variaties van de pro

ceeparameters op de ,juiste w1jze gevolgd worden.

Daar voor bet prooe. galdt a

'tl + t - leu • 0

zou men voor het model kunnen stellen ,

't" Y + t - K'u • •

waardoor ,

( t' -T ) 1 - (1' - 1) u • e

Er wordt dan Toldaan aan e(K', 'Ii') • 0 Toor (1',1:') • Cl,1:')

en e is 11neair in Ie' ell 1:'.

t die ook voor de regaltunctie nodiS is, wordt .et een tache

generator gemeten. D1t ken niet ruiavrij gesohieden en 1 zal

slechta Denaderd bepaald kunnen wor~en, omdat met de differen

tiator .en laagdoorlaatfilter gecombineerd moet worden.

Voor een lineair, tijd80nafbankelijk laagdoorlaatfilter ia,

ale we de u1twerking ervan door een streepje Doven het 81gnaal

voersteUeru
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~7 + J - Ku .. 0

- -~1 + i - K\i .. 0

1:t + l' - K\i • 0

Ret model kan nu geln8t~umenteerd wor~en ala

~ - -tt' t + t - K' u • e

waardoor &

L
('t' - 't' ) , -- (K' - K) u .. e en ook nu is e lineair 1ft

K' en~' met e • 0 voor (~" 1:' ). (K, ~ ).

De keuze van het laagdoorlaatfilter bepaalt een oompromi8

tugsen de gevoeligheid voor ruis en een langzame convergen-

tie van de 8ohatting.

SimulaUe PACE
( zie figuren-15 en 16 )

Bet besohreven volg~8teem voor een ingangssprong werd op de

analoge reken~aohine PACS ge.imuleerd.

In de 8i~ulatie van het proae. kunnen d. parameter. K en 1C

1ng••teld wroden tUBsen de grenzen ,

em l' 1:410 (ssconden).

Door m1ddel van een blokgenerator kan de 1ngangssprong .et 1n-

stelbare amplitude en frequentie period-iek herhaald worden in

die sin, dat telkens na een positieve sprong een negat1eve

sprong optreedt.



i kaA zowel reohtestre.kB uit bet prooes ienomen worden ala

worden benader4 door d1fferentiMt!e van Y. gecomb1neerd met

.eD la88doorlaattilier. De hierYQOr ~ein8tr~.nteerd. over-

draohtsfunotie i.

- ....L
1 + 10 -

Bet liBt voor de hand dat voor U een machine-eenheid genoaen

1 •• Voor y geldt dan de natuurlijlte begrenz1ns 11'1 -' 1:.

Daar K ligt tu.sen 0.1 en 1 1s hier.ede een prettige 80haal

voar 1 sevonden.

Als. de parametersohatt1ns 10ut1008 en onm1ddellijk zou ver-

lopen, zou er geen overshoot kunnen optreden. De maxi.ale

amplitude van d. blokgenerator zou dan een maenine-eenheid

kunnen zijn en

In .erkelljkh81d treeat na anelle veranderingen van de para-

meters "overshoot- op en moet de amplitude van de blokgenera-

tor iets kleiner z1jn.

VolgeDB het prinoipe van figuur 6 moet zo.el door K' all door

~' gedeeld worden.

Het delen van e door ~' kunnen we vervangen door het verme-

nigvuld.igen van '(x2 ) met 't " omdat

sgn (x1 + '(X2)J · SSD[L', %1 + 't" 1(x2>J
Daar F(%2) Diet lineair 1_. is eehter het delen door X' Diet

te ontgaan.
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Het .yeteem 18 bedoeld om bij langzame parametervariatie8 een

t~dopt1male regeling te behouden.

X' en~ zijn dan prakti80h gel:jk aan }( en t , w&.:l.rdoor het delen

door K' en het vermenigvuldigen met ~. geen b~zondere moeilijk-

heden geett.

Van het gee1muleerde .yeteem i. eohter ook het gedrag onderzooht

b~ snelle parametervar1at1e••

KI en T kW\1len dan, zij het tijdell)c, veel van K en r veraohlllen,
~~

zelte nul zJn ot negatief.

Dat de 8ohakelkromme in det~d n1et juiat is moeten we aooepteren,

maar er ontstaan extra moe)lijkheden door I

,0 I delen ddor K' • ° i. niet mogelijk

2° delen door K' <0 maakt dat de regelaar juiet het verkeerd.

ingangeeignaal voor het prooes vormt, waardoor sen ernetige

inetabiliteit ont8taat.

3° I de apriori-intormatie omtrent de procesparametere,

lC ~ 0,' en 'r ~ 1 vordt ni~t verwerkt.
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Dese extra ••o111jkheden kunnen ••"bij ,ebru1k VaD .ervo-

vermen1gvu.ld1S.ra oDdervang.n door het iavo.ren van n1eu.e

parametera

p • ~. - 9,1 ,

q • to' t· - 1 ) ,

daar •• de vermen1gvuldiger8 zo kunnen aobakelen, dat &1J

allaen in de kwaclranten p~ 0, reap. q:> 0 ui tgangaepann1ns

afgeYen. Z1e f1guur 7.

'\1,,----...
figuur 7
Schakellas VaD de
vermen11TUl41,era
in de regelaar.

v • p • V" .,oor p.> 0
U 1

V • 0 voor p' 0
U

Voor bet voratin van 1(x2) • %2 - (agll %2 ) in ( , -+ ' x21)
tan een inst.lbare functi.generator 8.b~t .orden. In plaata

hi.rvan .ard aohter a.a aQhakeling 8ebruikt, die rondom a.n

v••t. Log-generator werd opgebouwd.

Daar in deze sobakeling de generator ook in rusttoeetand

(P.s.) .eo apannina afgeaft, terwijl in daze toestand z1jn

afaluitvereterk.r DOg niet ia te8ell8ekoppeld, blijkt bet

nodi& de ataluitveraterker nt8t in g. maar in a.j. ta vo.den.
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In de blokgene~&\or, in de reg.lfuncti.achak.laar; .n

t.eemaal in d. runoti.g.nerator ia h.t oodig .at behulp

van een oomparator ~. polaritait van aao aignaal ta invar-

teren.

aat .aeat voor de hand ligt bat signaal noraaal an gatn-

varteerd toe ta voeran aan da vaat. comparatorcontaotan

an hat uitgang~.ignaal van h.t Wi8.elcon~ct af te neman.

Hat aanleggan van twaa apanningsbronnan aan da oomparator-

contactan, ook ala dit da vast. oontacten betrart, blijkt

acbtar funeat voor da oontacten te z1jn.

»e oplossing 18 gavonden door hat ingangssignaal normaal

aan hat wis.alcontact toa ta voeren en hat aignaal op de

vaate contaotan, mat babulp van aen omkeerver.terker en

aen .ommetor, reap. t •••- .n "nmaal t. inverteren.

Voor het r ••ds basproken laagdoorlaatfilt.r 1n het gag.-

Derali •••rd. modal .erd ala ov.rdracht.funoti. lan~en I

,1
(. + {")2

zodat

J: {t}·
Hat i. dan -OS.lijk d. converganti.snelh.ld van d. para-

met.racbatting zo boog t. sak.n, dat de responaie van bat

818t••• op blok¥ormlg. ingangssignalen, Dadat d. procaa-

param.t.rs plot••ling ••n faotor 10 Bijn verand.rd, aleohts

gedur.nd•••n t1jd gelijk aan an1ge tijdconatant.n ••rkbaar

atwijkt van d. r.apoD.i. van b.t optimal••y.t....
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Reault.ten van de ai.ul.~1e

Toellchilng b1j de figuren 8 ~/. 14.

e • gegenerar1aa.rda roui

-(. achatUna van da proca.parBllatar 't 1n aecondall

KI. achatt1ns van da proca.parameiar K

7 • u1\gaaaaaignaal van Aei procaa

£. varechil ~usaan u1tgansa.1gnaal van het procea en 111

gangaaignaal van het ~ateea.

Papierenelhe1d • 0,4 mm/.ec•

Figuur 8. Ploiaelinge ge11jkt1jdige wijzig1ng van de proce.

parametera met aen tacior 10.

iVw•• 10 en wordt 1 aeconde.

K waa 1 en wordt 0,1.

Van het u1tgangasignaal y verachillen alle.n de eerste ovar

aans, dia dal,nd 1a, an de tweede overgang, d1e atijgeDd 1a,

.ei ~e volgaode overgangan.

De partUleterachatting wordt b1j het begill van de d.rde over

gang voliooid. Hieraa ia da gaganarali.aerda tout a nul.

Da achatting KI ia t1jdelijk negatiar ge.eaat. De ragalaar

heeft hiarop aaraageard door 1n pleats van KI de jutaia

w..rda van K • 0,1 ta g.bruikeo.



F1guur 9.Plot••lina. S.lijktijd1g. w1Jzigiftg TaD de proo.a-

par...t.rs ••t een factor 10.

~ .a. 1 .n wordt 10 ••oond.n.

K .a. 0,1 .n wordt 1.

Van h.t uitgarig••ignaal y versohilt all••n d•••rste over-

Tijdena de .erate overgang, die T••l ~overshoot" Tsrtoont,

v.rloopt d. param.t.r.ohatting so gun.tig, dat hierna aleohta

kl.in. oorr.otie. van ~' .n K' plaats v1nd.n.

F1guur 10. Plot••lings g.lijktijdig. W1jsiging van d. proc••-

par...t.~. m.t .en faotor ).

'twas 1 .n wordt ) a.cond.n

K was 1 en wordt 0,)

Op••rk.lijk i8 hier dat y in d. dalende oTergangsn "over.hoot"

vertoont, terwijl d••iijgends flank juiat Nt. rond " ls.

Dit houdt natuurlijk verband met ~.t&lternsr.nd naderen van
,r sn K' tot ds juiete waard•••

r1guur 11. Plots.lings wijziging van "n procsaparameter.

~.aa en blijft 1 .econde

K .aa 0,65 .n wordt 0,1

»e paramet.raohatting, die zoal. blijkt uit h.t niet-oonstant
,

zijn van~ , ni.t orthogonaal is, wordt b1j h.t begin Tan d.

tweede overgang Yoltooid.

H1.rdoor 18 all••n d•••rat. overgang ni.~ tijdoptima.l. Ook

h1.r 11 K' Degati.r g•••••t.
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Fisuur 12. Plo~.e11Dge wijziSiag Tan "D proce.parameter.

~ .a. en b11jft 10 .eoondeD

J( .a. 0,3 en wordt 1

Bier YiDdt de paraaeterwij.iging plaat. tijdeD8 de overg&n8.
,

Hierdoor Baa~ deze overgang b1jsonder anel. Ook nu i. ~

Diet oODstant. Tijdea. de tweede overgang wordt de param8ter

.chatting prakt1ach voltooid.

Fisuur. 13. Plot.elinge w1jziS1ng Tan "n procesparameter.

~waa 10,en .ordt 3 .ecoDden

J( .a. en b11jft 1

»e parameter.ohatting geachiedt nu so 8Del, dat de tijdop

timaliteit praktiech behouden b11jft.

Fisuur 14. Plot.elinge w1jziging van "ft prooe.par~eter.

"t ••• 3 en wordt 1 .econde

K wa. en blijtt 1

Ook hier se.chiedt de parameter.ohatting so anel, dat de tijd

optiaa11teit praktisch 'behouden blljtt.
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il.al sati.
Zi. figuur 11 ).

0. d. prsktisohe .ogelijkhed.n en .oeilijkh.den van h.' b.-

schr.v.n ~st.em te b.s~~d.ren is ••n beDaderd. realisati.

van h.t ..,st.em op t.chnisoh. schaal l8Constru••rd.

D. rotoretroom van e.n, .e~ oonstant v.ld bekraohtigd. ge-

lijkatroommotor wordt so g.r.geld, dat de door d••otor ,edr.ven,

inst.lbar. b.lasting bij b.nad.ring tijnoptimaal be.og.n wordt.

Om .ohte tijdoptimal1t.it t. v.rkijg.n, sou h.t proo.s .xac~

.o.t.n voldo.n ..n d. dift.rentiaalv.rg.lijking I

ti + ,. • Ku.

D. r.aultat.n soud.n in dat gsval g.lijk zijn aan d. b1j d.

siaul_t1. b.haald. r.aultaten en d. real1aati. zo~ g••n n1.uwe

r.g.lt.ohniaohe informati. opl.v.r.n.

In praktieoh. sit~ati.s .o.t ••n .ohter uitgaan Tan het proa.s

dat g.r.g.ld ao.t worden.

R.t in h.t alg....n vaor h.t ontwerp.a van d. reg.laar g.bruikt.,

math••atisch••odel be.chrijft h.t g.dras van h.t proc•• D1.t

~.n .xact, .ath••atiaoh mod.l sou, so h.t b••oh1kbaar ..a, t.

g.oomp110••rd sijn om, sond.r vereenvoudigiag, d. oplosaina VaD

h.t r.g.lprobl.em mogelijk t. mak.n.

H.t mod.l wordt dan oak g.kos.n ala co.promia tUB••n d. nauw-

k.uriaAeld in h.t b.achr1jven van h.t preo.s .n h.t veraog.n

bruikbar. oploasing.n ,. s.v.n voor h.t prebl ••••
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Ke~ 1. opaerkelijk. da~ de om.~andisheden in deze fa.e van he~

af.~udeerwerk ju1.~ een andere. werkwij.e Terei.en. Hier i.

een eeDToudii. .a~heaa~i.ch model gege.en en aoe~ een ~eohni.oh

prooe. geooD.~rue.rd worden. da~ .e~ voldoeDde nauwkeurigheid

door h.~ model be.ehreven kan worden. len exae~e OTeraen

.~emaina, so al aogelijk, 18 D1e~ gewens~.

De Ter.ohillen ~U88en model en proce. ents~aan veelal door he~

Terwaarlo.eD van de niet-lineari~ei~ en de Diet-dominante poleD

.an het prooe.. Omgekeerd sullen wij bij de oon8truotie Tan het

proae. e.n zekere mate van niet-lineariteit en enige extra polen.

die niet dominant ZijD, moeten en kunnen to••taan.

Bij een bepaalde kaa8se van niet-11neaire processen kan een kla••e

van prooe.~oe.~andengedef1nieerd worden. waarbij de niet-linea

riteit, de versadiging, prakti8ch ge.n invloed he.ft en de

lineaire klein-.ignaal-analy.e bruikbare re8Ulta~en geeft.

De over8&n&en tU$8en proce.toe.tanden. die Sehe.l binneD deze

klasse verlopen. vereieen eohter betrekkelijk weio1g tijd en

het opti~ali8eren van dese tijd heeft in de prakt1jk ••inig

beteken1••

In het algem.en ••1 .en de tijdoptimale regelaar jui.t ook dan

willen gebru1ken, ala 11neari.atie Tan het prooe. niet .eer

correot i ••



-34-

Boe .en i~ dergelijke gevallen de optimale sohakelkramms sou

kunnen Tinden 1s reed. besproken, aaar een gaheel auioaat1soh

.eet- en regel~.teem hiervoor ward niet ontworpen.

Ons prooe. mac alechta in ao.geringe' mate Diet-11neair sijn,

dat de op het lineaire model ieba.eer~ relelaar esn bruikbare

reseling geett.

B••entieel bij de be.oho~W1ngen over tijdoptimaliteit i. de

beperking wear.an het ingangeaignaal van het,prooe. i. onder-

worpen.

Al. een proce. t1jdoptimaal geregeli moet worden, terwijl een

ander eignaal in he~ proae. &an een beperking i. onderworpen,

moe ten we trachten tot een caacade-aodel van het proos. te

kome~, waarin het beperkte signaal uitgangs.ignaal van het

eerste en ingange.ignaal Tan het t.eede iedeelte ie. Indien het

e.rste ied.elte all.en de ni.t-40minanie polen heett, kan het

beperkie s1gnaal ze.r anel op de juiste grenswaarde I.oraoht

worden en wo~dt het t.e.de ged.elte in goede benadering tijdopti

maal ge.tuurd.'

Ben relati.t anelle Termogensversterker die de aan de beperkiag

onderworpen rotor.troo. levert, ken dua sonder beswaar in ons

prooe. worden opgenomen.
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o • p.lt, L 1 Jlq 1q
sr s + r r

did
d d d. r'o • a 1 + L --- -r r r dt

Hi.rin stelt e de rotatie-e.m.k. van de selijkstroommotor voor•

. Dese vormt een storing voor de versterker.

lIet de 8ubst1tutie••

_ L 1
B

%5 ot •8 8
5 -t'•

L Lqiq .aq
• r r

-4
r

%4 •
pJt).sr

.-
Lq

r

L Ld1d ad.
• r r

~
r

%3 • .-
-p~2x. Lel

sr r

u
r

eL· ---.~~
_p2./\.2 L

sr

word.t d. versterker beschreven door I

Sobe.atisch isdit I
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- 'oor de Laplaoe-getraDa!or••erdea Tinden .e •

Om de lnvloed .an de ator1ngstera kleiner te make~, d.w.z.

stroomtegenlcoppe11ag toepas.en.

ProportioQele tesenkoppeling 1n di. mate dat de ver.terker DOS

stab1.1 i8, is niet voldo.ad. om van e.n oonstant.-etroomg.ne-

rator t. ltuDnen aprek.n.

Intesrerend. t.s.nkGpp.11ns aaakt van oas 8YSt••a- 0 ••n

systeem-1 .n dit heeft aa tegenkopp.ling seen eindfout, m1ts h.t

stablel is. Dit S.ldt yoor iedere waard. van d. rondgaand. Y.rster-

klng.

»aar de rotatiesnelhe1d van d. motor en due ook de rotati.-••••k.

sleohta betrekke11jk langzaam vari••rt, 1s de sn.lheldsfout re.ds

bij gerinse rondgaande v.rsterking voldo.ode klein.

Het op dez. wijze tegenkoppel.D van de .ersterker levert S••n

stabiliteitamo.ilijkbed.n Ope

Bet scbema wo~dt dan I

-ut
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Voor de Laplace-setransforaeerden Beldt &

sea .-4) ea +.c
5

) U) (a) + G U6 ea)

X3 (a). • (. +~ ))( a .. GZ4 )( a + 0(
5

) + G

Voor het rotorsedeelte van de gelijks~oommo~or geldt de volsende

selineari.eerde be.es1ngsverge11jk1ns I

T • JW +~k1

of in Laplace-transform.tie I

~ 111m
T""""(iJ • J a +. GC • '(1 + •• JlQr

Voor de hoekverdraa1ing leldt I

--.!..UU..
T[8J

zodat Ie • 1~

1 + • 1/iJ1. J

_ 7:. 11_ •

aeal1Matie van continu variebele parameters zonder introdu~t1e

van veel niet-line.riteit zou kunnen geschieden door met de

gel1jkatroommotor een tweede gelijkstroommotor, eveneens met

constante v.l~bekrachtiline, te koppelen en de ro~or hiervan

te aturen met een stroom die gel1jk is aan

•A .... + BW

Variatie van A en B levert dan de I ••enate parametervariati. I

zodat dan &
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In verDand me~ het hose ...eraogensn1veau "aarop we .erken is dan

een tweede ampli~ne nodig om de tweede ge11jkstroommotor te

sturen.

In feite wordt dan moe1.aam PD-tegenkoppe11ng Tan de anelhei4
, I

bereikt en Terandert er .eio1g a18 de PD-tegenkoppe11ng van

de anelheid reohtstr.eka aan de aan••z1ge aap11~ne wordt toe-

gevowd.

De .eohan180he belasting 18 1n dat gaval .ebter sleohts ge81-

muleerd en dit beert de volgende nadelenl

1) Bet 8Ystee. is niet eoht gerea11seerd

2) »1j het doorlopen van de traJeotoriin is niet de rotor-

stroom oonstant, maar de 1ngangsspanning van ons to-

tale prooes van terugkoppe11ntegrator, amp11d¥ne en

motor.

De parameter K kan ook worden gevar1eerd door Tariatie Tan de

veldstroOlD, daar de eTenredighe1dacoDst/IDte tussen rotorstrooll

en Ilotorkoppel hiervan afhanke11jk 1s.

Ook 1n dit geval ie een var1~bele mechanisohe belast1ng niet

echt gerea11seerd.

Ben var1abele meohan1sche belast1ng kan worden verkregen door

een var1abele tranami8sie &an te brengen tuasen een belasting

-
en de motor.

--~ ~ .d.. I- .. w..... I :~ f

1~Jo(W\
, ,

-

w
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Bij ••n tranami8sie van 1 • n geldt •

w- ft W•
! • ft (J W+ -'w )

J ) •
T _ (nJ + -;!! W +

•
+J ~+o( ~

• D • ft

-.(ne( + -)eu
Il

zodat •

Ie • ...... DC.
a-' +

D

nJ
J

m+r
0(.

+ - D

». verliezen in de tranemi8sie spelen echter in de praktijk

een belangrijke role Hierdoor vertoont het procea duidelijk

onge.enste niet-linea1re verscbiJnselen. TecenkoppeliDg over

het proce. ter verbeteriQg van de lineariteit i8eft .en coa-

binatie van gesimule.rde en gereali.eerde bela8tiQg • De

rotor.troo. van de motor is dan ook ••er Diet CO~8t&nt.

D••ech&Di8che opatel11ng beataat uit de volgende elementeD'

1) gelijkstroommotor voor ca. 1 pk;

2) variator,
,

3) vliegwiel, diameter 260 mm, dikt. 80 mm,

4) tachogenerator op vliegwiela.,

5) vertragingekaat 300 • 1

6) potmeter voor p081.tiemeting, ten-turn.

Voor de koppeling vaD motor, variator en vliegwiel wordeD

V-snareD, 13 x 8, gebruikt.



F

De funotiegenerator-inst.ll1ng 18 a18 volgt I

{FGXJ.)}....- -J

F • oneven. r (0) • °

Vi %2 1 + 1 2 In (1 + 1 2) Vu

Ot 1 2 3 1,0986 °t0361

°t 2 4 5 1.,6094 0.0956

0,3 6 7 1,9459 0,1622

0,4 8 9 2,1972 0,2321

0,5 10 11 2,3979 0,3041

0,6 12 13 2,5649 0,3774

0,7 14 15 2,1081 0,4517

0,8 16 17 2,8332 0,5267

Ot9 18 19 2,9444 0,6022

1,0 20 21 3,0445 0,6782
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De iaohomeierapann1Qg .ordi 1n 4e rekeamach1ne eersi door

11 sedeeld om een spann1ng kle1n.r dan 10 V ie Yerkr1jge••

Onder deze oDsiandigheden 18 de sevoe11,he1d VaD de aDelhe14a

.ei1ng zo, dai 2,54 Voli overeenKoat .et 1000 om./a1n.

D.e gevoe11ghe1d van 4e poa1t1e~et1ng 1a so, dai 20 Voli over

eenkomi mei 3000 0 •••

Ala rekenmachine ~erd. een RAT 700 van Telefunken gebruiki 1n

samenw.rking .et 8 v.rmen1gvuldisera van hei iype "ti.e

d1Y1s10n It.

D••e beaiaa~ uii 4 pulabr.ediemodulaiora en 8 sehekeleenheden,

d1. op versoh111ende man1er.n met elkaar g.comblneerd kunneD

worden.

B1.rdoor onibreeki echier d. moge11jkheid hei Ifaie.. ie bev.1-

l1gen iegen n.gai1ev. paramei.rsohatt1ngen op de eenvoud1ge

wijz...arop d1i bij de servo-ver.menigvuld1gera kon worden ver-

r1chi.

De ernsi1gsie moe1l1jkheden .erden ondervonden door het Diet

1deaal z1jn van de V-snaar en varia~0r-tran~1ss1e. Deze irans-

mi8s188, die e1g.n11jk b1j hoge snelhed.n gebruiki .oeien worden,

verionen 1n dit .,aie.. du1de11jk d. Yolgende iekortkom1ngen.

o1 • s11p,

2
0

• droge wrijvlng,

o3 I dode alas

40
• sllji.e.



De.e eigenechappen ..niteateren sich het duidelijket al. het

ayste.. als regulator sedurende enige tijd eeo bepaalde poaitie

Praktische uitvoeringen V~ het t1jdoptiaale ..,atee. sullen

1n deze situatie altijd aleohta .et e1ndige frequent1e kunnen

omsohakelen.

Ala gevols hiervan wordt de motor met belaating &&neen oaoil-

latie met geringe amplitude onderworpen, waarbij afwisaelend

het volledige koppel in de ene or 1n de andere riohting werkt.

Dit .ijn nlet alleen eohoonheldsfouten van het ~eteem, maar

zlj .aken ook het op betrekkelijke een~oudige wljze sch~tten

Tan de prooeeparameters onm~gelljk.

Ala het syate.. zo ehige tijd blj zeer lage enelheden heeft

gewerkt, zljn de prooe.verlle.en zo hoog ge.chat, dat veel te

lage echattingen voor JC en 1 opY'eden.

Bet Termeolgvuldlgen en delen geeft dan relatief grote routen

door ~-set. De parameterschatting wordt onetabiel en er word..

veraterkera overetuurd.



-4)-

In verband met de besohrev•• mo.ilijkheden m.t het schatten

van de proc••param.t.rs b1j g.ringe snelh.den VaD het aeoh.

ni8ch proo.a sou men ~.n ove~..ge.t door aiddel van extra

in8trument,tie d. paramet.rachatting alleen dao ••rksaam t.

lat_ zij., ala de an.lla.id groo't g.no.g i. "foor een prakUach

lineair gedrSB van h.t prooes.

Aan de integratore., die al8 geh.UCeD voor 4e paramet.rsohat

tingen tungeren, at.lt m•• dan •••r ho~ .~a.D.

len meer tundaa.nt.l. b.nadering VaD 41t proble.. zou ziJn

d. verd.r. ontwikk.lillC van d. ttl.orie voor het achatte•.

van d. param.ters van ni.t-lineair. processe••

Zoal. door het invo.r.n van h.t genora.liseerde tasevlak

g.bleken i.,kan biJ ona .,at••m voor lin.aire proc.sa.D de

gehele achakelkromMe wqrden geoorr1geerd met b.hulp van tw.e

grooth.d.n ala parameter••

Bet voor het u1tdrukk.n van d. informati. ov.r d. procea

dlnamica benodigd. aantal grootAeden zal voor niet-lineaire

proce••en in het alg....n veel grot.r sijn.

Wegens d. grote uitbr.id1ng van de v.rei.te instrumentatie,

di. hiermee gepaard gaat, wordt waarachij.lijk d. gr.ns van

de mogelijkhed•• van de analoge ,echniek overschred.n.
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Zaer .nell. digital. &l.t.men kunnen eventue.l in d. toekomat

on~worp.n word.D voor het tijdoptimaal .tur.n van niet-li

neaire proc••••n m.t Tariab.le prOG.a4Jnamica.

Bet ona.rzo.k van optimal. "at.me. i. vooral nuttig, oadat

het de absolute gren. Tanhet mogelijke aan het licht br.D8t•

• e. kan zo Toorkomen, dat men zich in.pant om v.rbeteringe.

aan ".temen te bereiken, a18 d.ze ni.t mogelijk zij••

lTeneena kan men, door de prinoip•• voor optimal. 'Jatem.a

ta gebruike., komen tot de construoti. van een syat••• , dat

in de praktijk bij b.nedering optimaal ia.

'en aanzien van die a.peoten VaD het r.gelayatee., die Diet

in de defin1ti. van de besohouwda optimalit.it zijn opg.no

.en. kan het gedrag van h.t bij .eDAdering optimal. ayste..

dan tot tel.uratellingen leiden.

Zo heeft h.t bij b.Dadering tijdoptimal. a1ste.. d. volgende

nadelen ,

10
, De oacillati••et klein. amplitude bij atationaire instellinge.e

20
, Het ru•• gedrag, dat bij gering. v.rsohillen tua8en th.ore-

tische conoeptie en prakti8ch••igenschappen re.d. tot ex

tra alijtage .anleiding kan geven.
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De voordelen van tijdopti.ale 81stemen zijn prakt1Bch geepro

keD beperkt tot die gevellen, waar de Teretoringen ot ge.en

ate veranderingen van de prooestoe.~ so groot z1Jn, dat

de regelact1e een aansienlijke tijd vergt.

In Terband b1ermede zou .en een in de prakt1jk gunatig

oomprom1a81ateea conatrueren. iDdien .en door extra instru

.entatie bet tijdoptimale -.rate.. automatiach laat overg.an

in een lineair regel~stee., wanneer de afwijk1ng uit de

gunstige toestand klein is.
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