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SAMENVA':'TING .. 

Ter ondersteuning van een theoretische regelstudie is in samenwerking 

met medeafstudeerder t. v. Aubel het afstudeerwerk begonnen m~t een 

experimenteèl gedeelte~ Uit de meetresultr.ten blijkt dat- het proces 

een sterk niet-lineair karakter draagt. (Hoofdatuk I). 

Vooral door de truagheid v<An het proefpro.""Jes is het handig o~ over een 

model te beschikken waarin de aanwezige niet-lineariteiten verdiscon

teerd zijn en met betulp waarvan reg~lakties snel beproefd kunnen worden. 
·.• 

In ~oofdstuk II wordt een dergelijk model besproken. 
\ . 

Vervolgens is uitgaande van een lineaire theorie - het minimumprincipe 

van Pontry:1gin' toegepast op een lineair pr:.ces met kwadratisch kriterium -

een 'or1timale' zgn. sommatieregeling ontworpen en m.b.T. de P·DP-8 proces~ 

computer gerealiseerd. (Hoofdstuk III). 
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In opvolging van dè [lere.n Neelen en. Melüenbrugge is een vèr.der 

vn~richt aan ee!'l multivariabel proefproces dat opgesteld staat in de 

experimenteerrtiimte van de vakgroep Meten en Regelen. Dit proefproc:es 

ontworpen om m, b.v. een procès.comp.uter re~elstrategieën te kunnen ol1f~ 
wikkelen en te bestud.eren. 

In samenwerking met medeafstudeerde.r L. v. ,iubel' is het afstudeerwerk c 

begonnen met de experimentele bepaling van dè procesdynamica. Het uite~n~ 

delijke doel van genoemd onderzoek kunnen we alsvolgt formuleren: 

Tracht, uitgaande van een bestaande regeltheorie, 

een 'optimale' regeling te ontwerpen .en m.b.Y. 

de PDP-8 procescomputer te realiseren voor het 

multivariabel proefproces. 

Na het experimenteel gedeelte van het afstudee·rwerk nam dè heer L• v. Aubel 

het computergerichte werk voor zijn rekening terwijl mij het theoretische 

werk werd toebedacht. 

Het pz:oces, eenmaal functionerend; in een bepUald werkpunt, kan besèhouw:d 

worden als een tweede orde systeem met looptij à. C~). Uit ex~perimenteel 

opgenomen procesresponsies op b•w:ust.aangebrachte stap- en sinusvormige 

ingang$storingen zijn de procesparameters ~tijdkonstanten, versterkings

fakteren en lobptijden- in enkele werkpunte'n bepaald. Het blijktdat het 

proces een sterk niet-l.ineair karakt~r draagt. ( zie fig. Io3. en tabel 
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Fig. 1.1. · Schematis
1

che weergave van het proces. 

Men onderscheidt een warme en een koU:de kant. Het koude water wordt d.il.v. 

een tegenstroom warmtewisselaar opge•armd'f stroomt dan via een transport~ 

leiding in een buffervat met vaste uitstroomopening 'Waardoo'r het u:i,.tein:~ 

delijk in een voorraadvat terecht komt. Dit vat heeft een variabel.instel

bare uitstroomopening. 



Als o~afha~~;'~ijR:,f.e'v~riëren· 
op>de;dni~. ;~leppe:~ n.l. 

P$k' . st.u\irdruk .op de koudw~te~}ti'p~' • 

PJ!.J stuurdruk op de warmwaterklap. 

P,su stuurdruk op de ui teangek;l.e.p ~ 

De hoogte Hu en de temperatuur Tu,van het water in het voorraê.dvtät 

kiezen we als afhankelijke uitgangsgrootheden. De resterendecingang~~rGot.,. · 

heden zoals., 

pk 

p.w 

1ki 
T ,,'. : 

Wl 

voo.rdruk van de koudwatervoorziening. 

voordruk van de warmwatervoorziening~ 

in'treetemperatuur van het koudè water. 

intreetémperatuur van het warme water. 

worden verondersteld konstant te zijn, even;;~.ls de omgevingstemperatuur.To. 
·, 

In fig. I.2 staat het proces in blokschema weergegeven. Het mu]. tivfàriabé:l. 

karakter komt hierin duidelijk tot uiting. 

l''ig. 1.2. Blokschema van het procei!:i 



- 5-

A o o .... ..;. ______ ~--~~-·-.. -.. ..;: . 
;_:: __ \{~;·~-' . 

'· ~ \,.: ··, ,. '": ' ... -·-

\/;~~#~:i tlie()~;~!~ciut én· ;~i::p~,r;~,ntele ·"'~f;'lt8.#/ m~ri' in~k·ent verki{ji~~< in 

•·;.' à~ri~Îli~che"~g~cirag. van hel(P~·'H~tîe• .. · ~~~~~~·~hn~&· van.·· h.t. 'dynainischèjg~4tag·. 
. . -~".-""/·'···-.;.,·,.,., ·. -<\5··-. -. . . . ;-.. , .' \;1_.~,,-{::/:r"/r;/~:·· .. ,,. , ,., 

. \is rroodzakel.ijltc 0; hèt ';p~b}~~~{~{. ·ó~ een. 'gfi~d~' manier te;~k,unn,~n ?f:.Jg~:J.e'n} 
1'heor~e en,\e~p'i·~~~~;ht·.··leJ~~rî tot ... een .math~mati,scn>.;C)do'~•:·,•:~;in';i;~.r~ik. 
~ernàa~t 'ÎI~;fdt ian,iiinearisa tiell• ron.~ólfl eéh·~geko zen· weJ:')(:Plll1 t,. zocia't··~d:f) ,, .•.•.. ·.··· .... ·. ·.·., 

d~na~ica' beschrèv•~n kan worden ~~·b'•v:. '•·ove;drachtsfuncti.es.; Het n:i.et~~t~ .. ~~'re! ,: 

karakter van het prBcttS virrdt men dan terug in de •erkpuntsafh(iilke:t'~J)(;~~id .. 
van de'procesparam.e~ers •. In Coenel'J. (1) en Neelen/Meulenb:tttgt~J2,,i.~ J~ 

,'- ~> ',1_(: <-' _\ \ :_. . -_,_ 

a,fleidin.g v.~n een dergelijk. model \litvoerig besc.hreven. tT:.i:t;> dit mod~l< bli;'jltt., 

gesteund door experimenten, dat. de beinvloedingen van dê ona~fhankel~jk~ 

G1 
hu u1 

= ~,;,< • <{1+si5 h+ar2) 'l'i : ak. 

tu u.2 -sd1 

G2 e. . = - =· (1 +S't'j)( 1 + s~ p~k 

. uz 
~sds 

tu • á3 = ~ 1 +ar; ( 1+ aq,;.) = 
pew 

G4 
hu -u4 = =· ( 1 +s -r,) p··c';" 

au 

Deze vier overdrachtsf.u.ncties zijn s:lechts geldig in een bepa,a,ld 

Het werkpunt .wordt goeddeels 'vaetgelegd door de gro:ótte van d~' k~ud ... en 

warm,raterstróo!ll en wanneer de.warmwater11troom.telkel18 zoduigwordt inge..: 

ste'ld dij.t de eindtemperatuur, bij iedt'~e' waarde van de koudwaterst~oom, 

gelijk is aan een gewenste :.vaarde' dan ·houde·n de pro'cesparameter; nÖg . 

slechts direct verband met de koudwaterstroom. 

De keuz·a van de werkpunten, m.aow. clè w.aardé van cle. koudwaterstroomJ kan. 

rriet ,willekeurig geschieden. Tene;n.cle er 'ifo:éir>te zorgen dat het buf!erva.t 

niet overriroomt mag de koudwat~r~troom niet t~ gro~t worden, ~venwekmág 
de- koudwaterstroom eeébepaa1äe· m~'nimumwaarde niet beneden· gaan omdat 

an.ders het buffervat leeg komt te staan. 
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N·eelen/~~ulenbr,ugge. 5~;~ ondérstaand 
->· . . · ..... ,_:.- ·:· ~\ -- -· , ~"'-- <<. C" 

-~ __ -;_.:-·<t~~~~-~~~; i·-i ., ··:-~· ' _,,"',, -~-~---:-:>~-,-~à:<; 

~ •· BiiE~iiAg(C,vin 4• ~~•+d~llbht sf~a~:~i~;:~; , G~· ··~ 
QÎd_·.·~ ~E+'arden 1.~5~<J-~·J:;. 1J.5 ~/h:~.~j~50 1/h 

puntswaétrden .·van de•.· éil!~t~mperatu~r Tu •n. 

re s~" 6o Q.Ç; en !)o cm' war;en o 

- Bepaling in diezelfde .werkpun.ten Van de. overdraéhtsrunctie 

G4 en het gedrag van H"\:1 <>P ~brupte ó:V•ergangen van het >e!lè 
\ - . -. ' ) ' . 

werkpunt naà~ het andere ver9cirzaakt d9or 

afn,.evari._ties. 

~~j~ens 11•~; .:x:perimenteel c•d••l~·-;,iv.n het .à1'8tl1deerwerk . .is ·~n ·· .. ·· ··. . .. 

werk:i.nr met saeäea.fstudee•rdêr .L:o iv· •. i.û\rel het volgende meetprpgrlimrilá 

uitgevoerd: 

· ... Bepaling van de overdrachtsfunctie a .. a1 t G2 en G3 bij de QJû"" 
waarden 125 1/h, 17.5 1/h en 250 1/h, terwijl i.t.t. bove;ng:,.;,;. 

noemd inêetprogramma v.9or de werl:tpunt.àwaarde van de .eind:t"em~' 

peratuur TU 45 °C is gekozeno 

2E~!!~~!!i: Om meettechnische r,.denen zijn niet P sk en P sw als ;~g8.1~8' ... 
grootheden gekozen maar ~i en ~i, hetgeen. bet~k~nt,. ;d•t>'de 

betrlffftnde versterlti.ngsfaktore~ slech~$ een ·faktor tJklç re&J>• 

Uwk zullen verschillell•· .. De waa'r~en van deze faktoren ltunn.en' 

uit de statische klepkat,akteristieken bepaald worden•{Coen·~~~,~W;,·' 

Het verleggen va,n. de werkpuntswaarde {:gewenste waarde) ván•.cfe:·eiridtea• 

.peratuur Tu van 60 °<: naar 45 °C ~äl na;ar .verwachti.n.g van inv:loed zijn 

op de waarden van de procesparameters in .d·e overdracht.sfuncti.es G2 en:: 
' :, . :C•"':.:.::·. ,. 

G3 en, aanne111ende dat de temperaturen geen invloed hebben c:>P .de hoogten 

van de waterkQlommen in b.eide vaten, verW"achten we tevens dat de waarden 

'Van- de procesparJimeters in .<1·1 de~elfde zullén zijn als gevonden in 

Neelen/Meulenbrugge(2)o 

,,,' 

Uit stap- en frequentieresponsi:es kunnen de procesparamètèrs bepaald' 

wordeno Omdat naast de bewust aangebrachte storingen ook nQg spolltane 
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' . '";" ,~, : > • i ' ' ~' . ' 

f~~ d~ kouci ~~'!e~W~f~~NWaterstroom opt,radeft;wa'a he~ ri~~~,~~ei.Îj' ~::' . .· . ····".\ '"' . ... . .... M ... . . 

,',;P~~f'g~,()Qt,g~~~~·~':te, f~sil,efi:~',,,,De regeli~c.,15otgde ~;~~~f •• , aS.t' a;?ij·~;tre!fende,,, 
· ':~~t:J89~om,,,äan·;è'ê~r,gewenste ,!f~~rde geli:Jk. hie:eri .. , :á~t.~·J;·~tsignaa.l· 

' ./,'{;,'):·) '• 

. ,Qf ·. stapfurietie• '1Verd dan op• de e;evteJist'é: w~ä:rde. g~tzet.~ 

Ini4e re,ds eerd~r genoemde w~.rkpun'te~ ,zi:.J!l stapvormige storingen äa!l:ge.

bracht op de waterstromen ~ki' •ni'Q,.r• Uit de responsies zd.jn de, .Pl't2~.~~~~ ·. 
parueters bepaald& statische Y~rsterking door verschil in b;egin~,en:.;,.i,J:ld.,;, 

' 1·. ' ' ·_,_·· ' 

waarde van de responsie te delen·, door de stapgrootte,· tijdk~ns.tanten op 
een wij:t.~ beschreven in appendix Al>.' en de eventuele looptijd door de 

, tijd te meten tussen de aanvang vail dè storing en begin van d,e respon~Si,e'~•' ,;<. 
· In ieder werkpunt zijn een ruim aan'tal stapvormige storingen á,angebrachi , 

- !16 per werkpunt - waardoor een goed beeld van de spreiding:wari:'' me~t~ 
waarden wordt verkregen" 

M"b.,v., sinusvormige storingen zijn in ieder werkpunt voor elk,van"de oV'e~~ 

drachten Bode ... dia~rammen opgemeten waaruit de procesparamete.rs alsvolg~ 

. bepaald zijn; de tijdkonstante uit rt~ 1/w~ -met w" de betreffende bree:k;,. 

frquentie-, de versterkingafaktor uit de modulus van de overdracht átU:~~:tij' 
bij w= .0 en de loóptijd uit de fasedraai~g, rekening houdend met fase~ 

draa!ng teweeggeb'racht door de twe~ eerste orde's. 

I ó 4:. M•!Jaftl t.«.tea ~ --- ' --...--
Bij de bepaling van de waarden van de .verschillende 

eèn vrij grote spreiding op te treden (zie werkboek), die in hoofdzaak 

oorzaakt wordt door verwaarlozj,ng.·.~an h•.t .inversieverschijnsel en dç,c;>rdat/. 

driftverschijnselen de bepaling van. de eindwaarden van de stapreepan.si~s' 
erg bemoeilijkten;, r 
Figoi.3. geeft he.t verband te zien van de p.rocesparameters met de ltóudwater.~ ... 

ati•oom. Het verloop van de parameters met •Qld is in overeenatemain~.m~~: ei~· ê ... ·:· 

in Neelen/Meulenbrugge (2) afgeleidé kwalitatieve relati~s" OPV''-liendd.,~:f 
''· ') ; . 

de overeenstemming van overdracht G2 en G3 wat betreft de twee tijdk~itstan

ten .en de. looptijd. 

zie Neelen/Meulenbrugge(2 h 
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' ~' .,\,~~- ·<' 
,_ .. < ·.{<-~-\··_._~_--:~:~_-;_·- - -~ '"- ·:·_·-:-·.:_.·"·,··.: 
' '- - - :::\-;.:> _~> - <:.:·-~< 

tab~~<i~1:~- staan :,d~,f~~,~~~d~elàe ·waarden van .d, procesp~~~~~;tel'Ês'~ 
l;>epaald u.i,.{~~·~tap~'''n. ri~quentiere~pÓl1sies.; H~,ri.~ :st·aah t~v:~~li de 
re~ultaten J:f't' Neèlen/M~\llenb·rug~e ;(·2;) vermel~a ~ . 

9E~!:~!e~: Tijdefl.s metingen isg~bleken dátde warmtewisf5elaar.J.:e:ld;~' 
waar(i.oor warm water. bij het koJ.lde water kon ~omen • (. óf (j~;,. 

I ' •• /{·' 

gekeerd afhankelijk van het drukvers.chil ) 

Het lijkt waarschijnlijk .dat de metir1gen, gedaan door Neelen 

en Meulenbrugge, hittrdoor wat onbetrouwbaar zijno Een vèfg~;;.. 
\ 

lijking van de meetresultaten is daarom ook achterwege gelateno 

' ' In appendix A zijn de gevonden ovèrdraehts:functi~s G1, G2 en G3 uitgez.et 

in de vorm van polaire diagrammen~ Duidelijk komt hierin de werkpunts"" 

afhankelijkheid Vö.n de overdraehtsfuncties tot uitingo 



2.() 

to 

G1 ::: hu/qki 

0~--~--~--~--~--.---~----

.... '0 

0~--~--_.--~----~--~--~ 4 

t 

•, 

Fig~'I .. 3'!: Verband van de procesparametêi':S ·l'lle~ de koudwaterstroom bij HU == 5.0 cm ·~h 'l'Y. .. ,;:·. 4?~.c • 
..• ra 'Gemiddelde waar1e utt, 'atal>re'~PQ'n~,·~·. 

Gemiddelde waard'e> uit .r;r~~.ue~t1~r~~Pg~~4e~ 
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1?5 250 

· ..•. 1.~.~}"1?e;,i:~.~~·········. 
i·40 . ·. :~\53 3 .. 

1,03 131 250. . ·i~ 83 8? 

u2 7. .. 1 3·9 1 ., 5·3 2.9 1. 1 
d2 198 156 146 191 146 '111 
t" 477 351 207 427 363 231 
r, 79 8o .57 98 63 4{) 

u3 11 . .,0· 4.6 ·9 16.1 15.2 5-9 
Q) 192 170 145 163 124 84 sec. 

ts- 365 ~0 138 4~p 345 221 sec. 

Y6 126 135 92 82 72 47 sec. 

Tabel Io1• Procesparameters van de drie overdrachtsfuncties G1" G2 en G3 

(gemiddelden và.n stap- ~.n frequent.ieresponsie[;.) 

Links staan de .waarden van de procesparameter~:; .~;~vonJPn door 

Neelen/Mf.'ulenbrugge-. 

Korrigeren we de verstfl'rkingsfakt·oren u1, u2 en u3 door verm,..nirvnldiging 

met Ukk·en·u~k .- re.sp. ~a- 1/~P ·k· .. ~P. :)Cl ./fJP -dan :u-.i.jgen w~; 
.~ s .... ; . -~l. sw 

Qki 125 175 250 125 175 250 ee-nheid 

u1 42 •. 3 23.6 5 .. 5 4.8 .6 21.9 8.9 :::mj;1 

u2 7.1 3.9 1.1 8.9 4.A 1. 2 o". · .. 
, I i-' 0 1 

u3 11.0 4.6 ·9 26.2. 24.8 9 •. 6 °C/•F·'; t- .. ' ~ 



II. MODELVORMING •. 

Nadat in het vorige hoofdstuk verslag is gedaan van de verrichte metingen 

zal in dit tweede hoofdstuk beschreven worden hoe op een eenvoudige manier 

de niet-lineariteiten -werkpuntsafhankelij.ke procesparameter.s- in een 

mathematisch model vervat kunnen worden. Het proefproces is een traag proce~' 

Het is daarom handig om over een model te beschikken,waarin de effectiviteit 

van regelaars 'snel' getest kan worden. 

Het experimentele werk (zie hoofdstuk I) nam zoveel tijd in beslag,. dat, 

mede gelet op de tijd die nodig is om een beknopte regelstudie mogelijk t~ 

maken, weinig aandacht is besteed aan modelnauwkeurigheiri.(vergelijk mod-et:L- • 

responsies met experimenteel opgemeten responsies.) 

Wel is getracr,t de looptijd op een geschikte manier, in mathematische 

in het model op te nemen, temeer omdat in hoofdstuk III vooral aandacht 

wordt besteed aan regeling van processen met looptijdo 

II.2c Samenv:attinf, 
------------

Voor een multivariabel proefproces is een niet-lineair model opgesteld. 

Uitgegaan wordt·van een lineair model dat beechreven staat in Neelen/Meulen:

brugge (2). Het model is getest door kleine stapvormige storingen aan te 

brengen op de st11urdrukken P , en p van resp. de koud- en warmwaterklep~ 
SK 8W' 

Tevens zijn grote stapvormige afnamevariaties aangebracht op de stuurdruk 

vnn de uitgangsklep. (klep 3) De responsies van Hu en Tu -resp. de hoogte en' 

de temperatuur van het water in vat 2- op deze storingen zijn vergeleken 

met experimenteel opgemeten responsies. De overeenkomst is van dien aa.rd · d~t~;. 

het model geschikt is· om regelingen in eerste instantie hierin op hun kwaliJ~' 

tèiten"te testen. 



Een .l~nea'ir m9d~l q ----- --~--;~ _, __ /~ -------

'In Neelen/Meulenbrugge (2) is de' afleiding van een lineair. 

proefproces reeds uitvoerig beschrevene Volstaan wordt met 

vatting. 

De koud- en warmwatcrklep. 
~------·-----------------
Wanneer we de geringe klepdynamica verwaarlozen en de voordrukken pJ{~À'fw 
konstant veronderstellen, dan vinden we de volgende ovcrdrachtsfuncti.es: ·· 

qki = ukk 

Pelt 

De versterkingstaktoren Ukk en Uwk kunnen uit de statische klepkarakteristie

ken bepaald wordene 

De warmtewisselaaro 
-----~~--~--------
De warmtewisselaar is een systeem met verdeelde parameters. Een matheml:ltisclïe 

beschrijving zal dan ook leiden- via warmtebalansen-tot een stelse:t.par.;. 

tiële differentiaalvergelijkingen, die moeilijk analytisch oplosbaar ·zijn. 
e . . .. .. 

Mob.v. èllkele iiannámen (2) ·· kan men de warmtewisselaar als een 1 ord,'e 

systeem opvatteno Omdat de temperatuur T1 niet vlak na de warmtewisselaar 

gemeten wordt moet nog met een looptijd d' rekening gehouden worden. 

-sd' - u e k t1 
= 

q,ki ( 1 +"t !i> 

-sd 1 

u e = w 
( 1 +'t s) . 

w 

De tijdkonstanten en looptijd zijn klein t.ooVo die van de rest van hè~ 

proceso 

Evenals bij de warmtewisselaar wordt het temperatuurverloop van het water 

in de transportleiding beschreven door een stelsel partiële differentiaal-· 

vergelijkingenoWe zijn·echter slechts gefnteresseerd in de invloed vàn 
,:_ 

afwijkingen in de ingangstemperatuur T1 en de koudw."\terstroom Qki op de uit

gangstemperatuur T2o 
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Laatstgenoemde overdrachtafunct.ie verdient nog enige 

,OJI1~at deze zorgdraagt voor een .lastig inversieverschijnsel.o 

Bij een stapvormige toename v~n '-f zal het water, dat zi'~h op het 

dat de storing optreedt in de :transportleiding bevindt' nl.inde x: 
om warmte uit te wisselen met (le omgeving. Het water zal dan oolt met een. 

iets hogere temperatuur de transportleiding verlaten. Deze dire}tte beinv1oe.;.. 
. . . 

ding van.,{ op T2 wordtnu weergegeven aoor genoemde overdt:achtsfunctieo 

Het buffervat. (vat 1) 
-'·------~-------

' Uit eenvoudige massabalansen vindt men de overdrachten 

t:.erkolmn. in· vat 1- en naar Q1uit, de uitgangsstroom van vat 1• 'Q.~~ec 

Vat 1 Ls niet geroerd waardoor de overdracht van T2 

bepalen is. Looptijdeffecten gaan hier .neelijk een tol spelen.; We volätaan 

met de volgerrde benadering: 

Het voorraadvato(vat 2) 
---------------- ··. 
De hoogte Ru van ·het 

Q2. (met Q1 . t= Q1. ) 

water in vat 2 wordt beÏnvloed door de inga·ngea~:roo• · · ... 
J,·;;.: ,· .:~~ 

1n . U1 11'1 
en de ,tuurdruk fs\xo Beide beÏnvloedingen wo,rd,~;:~!>,'e."!"': 

schreven door 1e orde overdrachtaf~ncties, 

~ - u8 
q 1 u.i t- ( 1 + s 1:

1 
) 

h.u. ~u4 -. 
})'"~: ( 1+S't } 

1 
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,>:~,::,tt; 

v~~··:,2 is g~~.d ge~p~~~d·, he~t~eh betekent dat de tempera~hukin 
oy~~~;J..ge{.1~~:lc :i'~· a~n · ~ •• t~~p~ratuu{yan ·Jie.);u~·t·~Çî~()m~~dé\ ~~terol~h) 

'"z>,~ <>:' ,- , .,·> ~ : .. ' . ···,, ,~"'L'~.·.,:,·: ,. "' 

De overdraebt yan TJ rtaar; :t'u' wch~dt{;nu bèsc)lt"even ~door.f 

Figo II. 1. geeft eèn· duidelijk beeld van het totale gelinearJ..seerde.:~"Proceso 

Fig.II.1o Blokschema van het gelin~ariseerd.e .proceso 

Bovenstaàn<l lineair aoder is sle<;hfs g.e;Ldig rpndom een bepaal.d. wêrkp.\lftt·. 
' . ' ~ ' ' . . "\~. ·;2. i·~ 

dat, bij vastgelegde waarden va~ de eindte~peratuur Tu en. hoó.gte·<1{u i:t)., vat'. 2, 

voornamelijk bepaald wordt door de waarde van de koudwat·Cf'r~tro<rm•o(bljyi.·:. 
\' ·;~·-· 

Tu:60 °C, Hu= 50 cm en Qtct·~· 250 1/h • ) 

We willen echter een model ter, beschikking hebbe.n dat in veel min·d;r'e lia~~· 
afhankelijk is van het werkpunt, in 1\iie zin dat de aanwezige niet-iï~eaJ-i\_:L .:. 

·\ ,: <::;~ó·;;,•·;<.\: '• 

tei ten in dit· model opgenomen ~ijn.Het model zou dan echter,,m.oetè'n;;!tfèstáárt'' ' ·,< ' ; ~>' ', ·<. 

U::it een stelsel. wiskundige betrekkingen die verkregen worden warin~er ma~s&~. 

~n energiebalansen opgesteld wo;r:den. We volstaan echter met. een iet~ ;een."r •.. : · 

!oucli&U •n 4a~rom .aeeatt&l o<ok· onnauwkeuriger aanpak., 

·Wat be.t'ref't het 1 temperatuurgedeelte' gaan we alsvolgt te werlc: 



naar het tijdsdomein 

en vervangen de afwijkingsvariabeî.en t3 en t2 door hun werkelijke 

T3 en T2 en benaderen m.b.v. meet:r-:esultaten uit Nee1en/Meulenb'rugg. 

de tijdkonstante t 4 en versterkingstaktor u10 door een l'ineaire ;f:un.;cit.ï~.. . ..... 
van de koudwaterstroomc Vervolg~ns dienen we bovenstaand.e differentiäal.'ver.~ 

gelijki,ng nog aan te vullen met een 'konstante' terrt. Deze term is gebruikt 

om een en ander in overeenstemming te doen zijn met. voorbande zijnde me.et..i · 

gegevenso(zie werkboeken Neelen/Meulenbr~gge en v.Aubel/Sterken,) 

We krijgen dan 

0 

T3 = !
1

*T3 + f 2 *T2 + r3 
met 

In de volgende paragraaf zal in.. het kol':"t aangegeven worden welk.e 

betrekkingen tussen de procesgroothed.en gelegd kan worden. 

IIo4. Een niet-lineair modelo 
----------------------

Het ligt voor de hand om meetba.ar fysische grootheden, zoals temperaturen 

en waterstromen, als {>rocesgrootheden te kiezen, waartussen dan wisktuidige 

betrekkingen gelegd. kunnen worden .• 

We onderscheiden 

Q~e.i· koudwaterstroom. 

QWit warmwate.rstroom. 

H1 hoogte wat'èr in vat 1 e 

Hu hoogte water in vat 2o 
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T1 wate.rtemperatuur na war!llte.wisselaar~ 

T2 . : wateti:~m~!~é.t~ur na tr'ansportleidi~g. 
T3 : watertempeia't.u~f :in •vat . 1 • 

Tu· 

Pak: 
p . : 

3W 

p sÛ: 

.. 
watertemperat.uur in vat 2o 

' f ."··,·,· > 

stcuurdruk ~P: ')toüdwaterklep. 

stuurdruk op ·1t::.rmwateriUepo 

stu\J,rdruk op~ ui!;.gangsklepo 

De .koud- en warmwaterklepkarakteristieken geven het verbandia!in 

waterst:romell en de stuurdrukken op de kleppen. Deze karakteri 

door Coenen (zie <t)) opgemeten • .en kunnen benaderd worden door 

= a•(psk-3)t 

De dynamica van de warmtewisselaar is zo goed als te 

de totale procesdynamica .. Volsta~ kan daa.rom worden 

betrekking tussen T1, Qkt en Q;a.;Dit functineel verband is bepaald m.~l;l~vo 

een kleinste kwadraten methode. uit de statische karakteristieken 

warmtewisselaaro 

Naast de betrekking 

vinden we nog,wat betreft het 1 temperatuurgedeelte•, drie 

gelijkingen van de vorm 

0 f 

T2 = T2(T2,T1t-d'Qkt't) 

• 
T3 = T3(T2,T3,Qif1 ,t) 

0 • 
Tu = Tu ( T3 , Tu, Q1ti• t) 

e Deze 1 orde differentiaalvergelijkingen zijn verkregen op een 

s:chreven in paragraaf II. J. 

Eenvoudige massabalansen beschri.jven het verlband tussen d.e 



,, / ,;,>; i' 

,-,,,',\,:,, ,' 

::, ~:!:1~~~~~,~~:~~·:~0.t .· .. oppervl~~.•~ doo,r,Sil~j~2~~,2~Jgt 
str~é:>• ~::i.II{:,al>Jitgaa.nae str~om Q1uit én van ~e'' tiJd~, q\u±·t h~ngt tra.ap. 
l;leiäsloós af van de ho~~te H1 volgens 

D~ massaöalans geeft 

Invullen van IL6. en Q1 in= Qld.: in II o 7. levert 

De mas~abalana voor het tweede va:t geeft eenz&lfde vergelijking, eèhter'me 

dien verstande dat Kv 2 een functie is van de stuurdruk op de uitgangskle .. p. 

Het verba~d tussen Kv2 en Psti· wordt lineair verondersteld. 

De massabalans geeft 

en met 

1 

Q2. = Q.1 . t= Kv1 (gH1 )~ 
· 1n ul. 

t Q2 . t= K 2(gHu) · 
Ul. V . 

ingevuld in rr.~. vinden we 

De vergelijkingen II.8. en II:13. zijn dus van de vorm 

• 
Hu = Hu ( H1 , Hu , J>su , t ) 

H1 ·= H1 ( H1, ~t··, t) 

IIo12. 
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~<: '.f~~{:' 
.:~J;::;~(,~; 

.•. l}~.~arisEili~ 'de{'~~r~en' ;v,an .•• ti jd~ .. o,nst a.nt~~/~n}!~.~:r;st erk:~Ingsfac tofe.n 

.e~~st.~nunen<me.t ,d~ ~e.,t,gt!~~venf!· uf,Û:Neel~Ji'X~e~{e~brugge .(2)·· 

We .herscht:fjven de .. vergelijking~fi ,à.1svo1~tî 
Uitgaande van b.v. · 

Tu "' Tu(Tu,T3,~:i_,t) 

en met 

Passen we boven.staande toe op elke dif!er'fmtiaalvergelijking, darl 

de nog niet tersprake gekomen looptijd op'een eenvoudige t~~anier: 

lllodelvergelijkingen opgenomen worden. 

We definiëren daartoe een aantal extra· prolasgrootheden waarvoor 

met 

Het ~effekt is dat de waarde van T1 op tijdstip t viu de procesgroo~h,~~~~~.rl 
k ........... , .•. · •... <•/:•···· 

X(i) na I.T
5 

sec. aan T2 wordt doorgegeV'en.(We ve.ronder.ste.l.l•e•·<~!en' ~at 

T2(t) = T1(t~d).) 
Het nadeel van deze mathematisch••~ !or~ulering is.:.dat we d.:t loopt~~i~ kó~f4.·:' 
stant móeten veronderstellen omdat anders het aantal ingeV.oerde gr~othe~f~:ri 
X{i) telkens zou moeten variëren wanneer de koudwater15troo!jt 

De koudwaterstroom Qki' bepaalt: namelijk de looptijd. 

·De waarden van de coë!!icienten van de vergelijkingen waaruit 



'e;11''o.~~~ti~t .·staan ... vermeld .. i.n ~ppe#;at~~j~~'2'~r~~in· wprden tevèns 

;~~~J~i1f~: geno~Dld uit ,1feel!n/~e~~~~~~~·~.~~~~~~~~.iJ~4i,e !oór de i)epaling 

van deze c·oiffiGienten gebruikt zijn• · 

Mo b. v G een BEATHE-èomputerprogramma kunnen we de modelreap0naiê~ .o:p:~i~Î~~~e 
storingen berekenen. Deze .reapqnsies }{unnen dan vergel~ken wo::;<t;~~~ni?~~.:.·~?s:h?: . 

perimenteel opgemeten responsi~s op diezelfde storingen, waardoof :w,~·~i~n. 
indruk krijgen van de modelnauwk~urigheidc. >. < 

';,:' 

,,~.;':{ :t':·;:·.'.:;': 

Opmerking: In Neelen/Meulenbrugge(2J zijn experimentttel 

responsies weergegeven ván het proces'f.Waarin.•en:PI_: 

regelaar is aangebracht.~ Deze· regelaar -

op de PDP-8 - houdt de h~ogte Ru van het voorraadvat. op 

een gewenste waarde(50 cm), d<i>or· zo nodig.inte gr,ijpen 

op de koudwaterkl'ep., Teneinde de modelresponsieJ:J te k~nnéll; .. 

vergelijken rnet deze responsies is het procesmodel a.a.~ge
vuld lJlet dezelfde regelaar(K = 1·.2 psi/cm. 'ti= 4oo a~c.)\.H 

''\:,' ,'" " 

.• i .... t .. · .... ;J < 
Op de eerste plàats zijn grot;tt s:ta.pvormige afnamevariaties aangel5_r;·~~~~;~~ i 

de stuurdruk van de uitgangsklep~ }3ij een dergelijke verstoring 'v'~~iZl~;~, .. 
evenwichtsteestand zal de hoogte H\1 veranderen, he.tr;een betek~nt .d!lt 5~.e"' 

hoogteregelaar zal inr;l:'ijpen op de stuurdruk van de koudwaterklep, .• z:ddäni~ 
dat de hoogte Hu· weer op de gewenste waarde terugkomt. (PI-rer;el~a:r) 

De hoogteresponsies op deze afnamevariaties teaamen met experimentele: 

ponsies staan in appendix "8·· • De overeenkomst is goed. 

Wanneer de hoogteregelaar ingrijpt op de stuurdruk van dekoudwaterklep 

zal daardoor Q1c(. veranderen. Dit betekent dat ook de'temperaturen' T1,T2, 

T3 en Tu zullen veranderen. De re.sponsie~ van Tu op genoemde afnamevaria.-: 

ties staan tevens in appendix tL vermeld. De overeenkoms-t met de experi""·· ' 
-. ~ . '' 

mentele responsies is minder goed, echter gezien de manierwaarop de be~ 

treffende differentiaalvergelijkingen verkregen zijn (zie paragraaf 
,·t-

zijn deze minder goede result~ten wel enigszins te verwa.çhten. 

Op de tweede plaats zijn .kleine stapvormige storingen aangebra9,t(t, o;p.'~e\• ·· · 
stuurdrukken van de koud- en warmwaterk~epo De stapgrootte .. is ~~~arii! 
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' ~' > ~ 

·dat de· k:9~,d~él~er~/ r~·~~~~·~·ä· Jrarmwat!trstroom ong~:Yeer 20" v•r~~d.~~~t, .· 
over~~~~0t;~·mg~!ig~· m~t.;,f~./~tà.pgrootte ·di.e i.n \ei~ ·t1~~~~i . .ik ,~td ~~rigeb'racht, 
De 6~et~~~~komst .in kiNalftatieve ~fn~>~~. vriJ goed. l3ij vergili.j]{ing va~> 
de modell'ê$ponàies met 4• ~xperime;hê.~îe' respon~ies moet meri ~n ~~ll~~rkt~~ i 

nemen dat het in de pr$kti jk moeilijk is om precies ee~ v~r,ia:ti!'tr ~lin. 20% 
in de waterstromen teweeg te breng•ll-· 

Samenvattend moet men dit niet-lineaire model zien als ·eén eerste'~~ti:i~t 
om het gedrag van het proefproces (zowel statisch als dyll:amischi{:~if;~~is
kundige betrekkingen vast te leggen. 

In het volgende hoofdr>tuk zal blijken dut dit model , wan~et' 

bepaalde rer;elingen resp .. rElgr.laQ.rin;.;t~lli:1gen getest mo.etett ....• .. 

voldoende inform,,ti.e eeeft in welke mate d~ regelingen in d~~·Pré\ktischb· 
situatie ,zull.e.ri .vol1o.eno 



In het vorige hoofdatuk is een model van he,t proefproces 
e 

de vorm van een stel 1 orde differ.elltiaalvergelijkingen c.q. differ~n-

tievergelijkingen, waarin de niet~lineariteiten - n •. l. w~rkpuntsafhiïJké~,~·. 
'/-, -~--

lijke procesparameters - verdiskonteerd zijn. ? '~Z: 
. ' '~--- ._· ·- ·; .: " ~ 

In dit 3e hoofdstuk wordt aàndacht beeteed aan de regeling van he~f proe'f-

proce·s. Het model zal. daarbij gebruikt worden om de kwaliteiten van mo~'~: 
lijke regelingen snel na te gaan, .al.\lorens ·de~e experimenteel· .to~ t~ p~\~:~~ri;~~· · 
Re.ed.s eerder ia een onderzoek verriçht naar mogelijke regelinge~ voo'r:_,8.~~t~' ' 

proces. Deze. regelingen ha,r;i<ien .tot taak om ,hét niveau en de tEt~ttperat,\lû.r.'· ~'"'' 
van het water op een gewenste waarde te houden, ondanks stapvormige afn,ame'-: { 

•\ 

variaties. Uitgegaan werd van eenvoudige PID-regelaars. Het niet:..l.fneaire ~ t~-~ 

karakter van het proces maakte het ndodzakelijk de coëfficienten ván d~· \ ~~~~) 
'temperatuurregelaar aan te passen aan· de momentane waarde ván de koud.:.'' 

-' :, . -·-· 

waterstroom. Betere regelresultaten werden verkregen door een o.ntkçp·p_!l.illg .. 

aan tè brengen, hetgeen bewerkstelligd werd door een functioneel vei-eind 
--,, ) 

te leggen tussen de stuurdrukken van de koud·-:- en warmwaterkl.ep. Ver'V;ó~gena .. 
werd de temperatuurregeling nog uitgeBreid met een 'slave'-

de storingen die via de snelle warll'ltewisselaar binnenkomen, r~eds vooi~'~Je ·. 

transportleiding gedetekteerd en gedeeltelijk onderdrukt kunnen wordt'll~ 

De beste reault.aten werden tenslotte 'verkregen door naast de coëff'ic~ê,*l:'e:~, .. 

ook de gewenste waarde van de 'slave• als functie van de koudwat~rstrÓÓ~;·~::~:'~· 
•',, p_.i:~ ~.,):·~··"'·.:;" 

bij te stellen. 

De resultaten van deze re_gelingen, in de vormvan hoogte- en temperat~ur~· 
' . responsies op grote stapv·ormige afnamevariE;~ties alswel op kleine stap.;. 

vormige storingen op de ingangen van h.et pr,oces (P k en P ) zijn 
s ,o aw ,o 

vinden in Neelen/Meulenbrugge(2)o 

Bovengenoemd onderzoek had tot doel stabiele regelingen te ontwerp•ti 

het proefproces. DaarbiJ hoefden de regelaarinstellingen geenszins optimaal 
.. 

te zijn. In dit hoofdstuk willen we nu, uitgaande van een bestaande- reg~l-· 

theorie, komen tot optimale regelingen res~- regelaarinstellingen. 

Een mogelijk uitgangspunt daartoe is het minimumprincipe van Pont:ryagil):' 

toegepast op lineaire processen met kwadratisch kriterium. 



H~ t,~miri2~in~mn r inc i:B~ ; ·. 
~-·~~~~~,)~~-~,_-, .. ~-~-~· ~·" 

1\?Ji+i'' 

l:'Il..,2 .1. ~rqbleemstelling. 
~-:~-:.~·~·---------
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We gaan uit van een systeem beschr.even door eEfn stelsel,:. 18 orde 

tiaalvergelij~ingen 

i: = f(.z,~,t) x( t ) ·~· x 
- o -o 

waarvoor we een stuurvaktor ~(t) willen bepalen zodanig dat' éen 
eerd integraalkriterium van de vorm 

tt' I ~<~·E ,t )dt 
0 

minimaal is. 

We definiëren daartoe een zgn. Ham'iltoAiaanfunctie ( zie 

en stellen 

ê>H • 
~;::x x(t ) = x 

- o -o 

-.Á ,À(tf) = ~ 
- - ' ê)~t{ 

~e vergelijkingen III .1+. en III.5. geven te samen met de 

voorwaarde 

~ = 0 
()~ 

de optimale stuurvaktor ~(t). 
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.·.·.·.· ··.•.· ... ; 1;);ib'>''.' ·y· 
TQ.~P~~:«~ing :ó.p.\t.;''n·liheair sy~teem• . 
•:·~'~·~---:'"-:",::::~-~~--\~·~-~-~·~----~--~--~~~~--:---_,~,-, 

-

rassen we het min.imumprindipe to~· 'o~' e.en lineair proces 

x = A~ + Bu x(t ) = x 
- o -o 

en nemen we voor vergelijking III.2. e.en kwadratische vorm 

tf 
< T·. 1 T 

·~ I T 
J = ~S!ft ~Q! + ~ RJ:!)dt 

0 

dan wordt !li. 3. 

H t T 1 T· 
+ ~T(A~ B~) = x Q.x + l' u Ru + - -

Met de nodige voorwaarden voor de matrices S,Q en R (zie(3)) vinden. 

uit III.4 .• III.5. en III.6. 

0 

x = Ax + Bu 

Met de veronderstelling dat 

~= Px -
wordt III.12. 

-1 T Gx u = -R B Px = - -
· Uit III.13. volgt 

• • • 
A=Px+Px 

en met de vergelijkingen III.10~,III.12. cn·III.13. ingevuld 

in 111.11. geeft 
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V~rgelijking III.16. moet geld~n"voor elke ~(t) I 0 zodat P 

moet zijn van de zgn. mat~ix-Riccati. ... v:erg~lijking 

• T -1 T 
P = -PA - A P + PBR B P ~Q 

met randvoorwaarde uit III.5. 

• 
Nemen we genoegen met de stationaire aploasi~g.v~n III.17. ·- P 

dan vinden we een optimale proportionele terugkoppelingsmatri~ 

en 

Fig.III.1. Blokschema van het geregelde systeem. 
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voo/een systee.m dat besc}lre\r~~ ~~~dt' 
differeniievergelijkingen 

met kwádratisçh kriterium 

T 
J = t ~. k. Sxk 

f - f 
+ 1 

kan een .soortgelijke rnatrix-Ricc~ti..-verg.~lijking afgeleid word~n. 

(zie Appendix C . ) 

W.e vinden dan 

... 

met randvoorwaarde 

De op.timale pr,aportionele te.rugkoppelingsmatrix G voor het 

sy:3teem wordt 

; en 

Ter berekening yan de stationail"e waarde van P uit gegeven mátri~es ''.}/ . 

A~B,Q,R en. S is een BEATHE-oomputerprogram~a geschreven.(zie 



.r., 

\1' .'A· . . 

Get~~(;ht. we~~· eefst·l1'~~, à~ ~6:rii1n~i ~ratrix!.Ricca:~;..;y:erg~~#'j~ing·~~t 
•.•. ·. R\lnt;:4xiitii·' l.ntegrati.êproçedure ~p 3 t;, 1q8~ta"•ffftt {l,.r~'ek.· eêhter •.•. dat·. bij· 

•...• ,.· ··grdt.,;: :afmetîngen vap dti b~~fètl~zi'~~· matrlc~~ de benodigd·•·•r•it~~ttti 
tlj.nk;.o()jtl~a..;:Daarom is .in. het verd~~~ werk steeds gebruilt i~~a8.kt 
de disc~~te. vergelijkiç.g II~ .23·/is •.. 
Het maakt.echter ver~chil o! we vergelijkin~ IIIo17. (kont;nu) 

v~:t;gelijlting III.2%-Cdiscreet) h~ntefen. Gaan we n.l. uit va:n 

IS;rsteem<ge~evell door I.If .• ?. dfm .seeft !l%.17. hier•oor :een op~iaal .. ·J:·:.·· 

.cnUoseill«·· Di~cretisèren · we de vergelijkiJlgen ·Ili. ?. waard~o:t'Idèze ov:'~·î'-
. · •• ,gaan .in ;ert, 't~J,sel di!!erentieve~,;,lij·kf:ngen gegeven door. 1li'o21. •>: ~'t; 

. is de oplcresing van 11i .2l4S'allee~·~ptiaaal voor het verkregen>ià!ácr •. t~·::c;' .· 
' : ' ·, '• '··, ··.··-·-. 

·systeem Ill.~21. Voor voldoende kleide discretisat<ietijd '1' leid•n beide} 
. . . . . . . • ... s . . . ·. :· "" 

,ve'rgélijkinge.n. 1!!.17. en 111.2.":25· - t9t, nagenoeg deze.lfde op].o~sini~· .. · 
' < ~. "~~·t·: 

.. 
· In de. yo.lgende paragraaf zá]. genoeat~• theo..r:i• to•geP.aat worden op het 

lineaire mod.l van het proefproc•· ~~iarin voorlopig de aanwe·zig •. l~Ç)p't.i.~:~\·:' 
'1 " " ' ' ··, .• ,.,-, 

weggelaten wordt. Enkele belangrijke facetten van de Riccatl-régelthé~<~ie 
zullen daarbij naar voren ko•erh 

•) Merk op dat de ~Systeemmatrix A.. en atuurmatrix. B in 

met de overeenkomstige matrices '4 en B in lii.21. 



" ) ,' ,'" ' ~ ' 

•. Toen"sàinît<.y~n :ci• .. :Jl~:e:cati..:;~~~itheà~ie. ' -~--t;---~--Ji'-,-"-'·--,--.---,-.-------liiil------·---' 

l!I.3.1o HWt lineaire model. -----~----··-·~.----- ~ 

'Een moeilijkheid die bij regeling v.~n het proefproces optreedt i,a· 
aanwezigheid van een looptijd. I.n deze paragraaf zal daarom· eerst 

. proces zonder looptijd beschouwd :-orden • 

. Bet lineaire ID.Odel, afgeleid in Coenen(1) en Neelen/Meulenbr\.lgge(2):'~n; 

waarvan een beknopte samenvatting i,n hoofdstuk II is gegeven, kan in 

.•. o:nde~ltaiU1de< konf~gnratie weerge.••ven .wordeJh 

tig.Illo2. Blokschema van het gelineariseerd• prqces • 

. Elk blokjè in fig.III.2. stelt een 1
8
orde voor zod.at. het totale systeem. 

beschreven wordt·· door een 7-tal 1.eorde lineaire differentiaalvergelijki.hg.eh,:.:; 

waarvan er een vervalt als we de tijdkonstanten in a5 en H4 ·-:. reep•'tk •Jit~-
gelijk stellen. Reeds eerder hebben we ge.~ien dat ae versterkings!aktot'ert. '!.: 

en tijdkonstanten in de diverse ov.erdrachtsfuncties Hi bepaald wo:J!'!deif 

door de waarde van de koudwaterstrooa indien we tenminste. de (g~w~'nate )• 

· waatde van de temperatuur en niveau ian het~ water in het eindvat 
0 . .· 

( bijv. Tu = 60 C en Hu :: 50 cm ) gew. · gew. 

De óveîlgebleven zes 1eorde · differentia~lv.erge1ijkingen kunnen in 

~otatie alsvolgt worden weergegeven 

l = Ax + Bu 



I 

:' stuU:rv~ktor. 

systeemmatrix~ 

B : stuu.rmatrix. 

een geschreven BE:A'l'HE-co~pu;terprogramma kunnen 

van de ver schillende tçestan:dsgl'Ootheden o.P. storingen die 

plaatsen in het model aangebracht· zijn berekend worden• 

1·.storing· aa,n;itlJ&tig~•••ohet· 
proces. CP k ) s .,o . 

• 2 ~ Stpring aan ingang 

próoea.(P ) ••. . ' .·. $.,0 

}•A.f-a:ijldug begiJlto.eatan.,~ •. 

'PROCeS t~.t. 
t----+-

•ft J I o. 
•-<~·: ,.·.o . . -

4.sforing ;aan uitffàng 

proces. ( P sÜ)· 

Fig. 111.3. Storingsingangen in <h4(t!Pi."ocesmodel. 

Voorale~rst 

herhalen e.erst nog eens 

een: oplpssingbiedt. 

probleemstelling waarvoor de 
'' ', I ; ~ 

We •illen een stuurv~lttor.u(t) bepalen 
~ 

systeem gegeven door 

• 
~ = .! + ~~ x(t ) = x . 

-:: O· -o 

I ZO .goed rrtQ.gelijk I. in een· g~1Jeh$t.e ~~estand j>lfjft ,reape. 



d&fl1tervál,,:~0( t,. :({t#l~( 
· wprd.t;~~g·•·•n ,dó·~r;:·,,aï· 

int.egraa:lkriteriulll van de vorll 

. Toepassing van de regel theorie oP dit probleem gaf als oplossing. 

waarin. P de pplossing is van de ma.trix•Riècati•vergelijking 

pt :;: s 
t 

Zijn we slechts ge1nteresseerd in. de. stationaire waarde 

teren boverustaande vergel~j.k.ingen, tri~ gegeven matrices 

in een optimale proportionele terugkoppelingamatrix G. 

Voorbeeld; Sturing van een dubbele integrator. 

Het systeem wordt gegeven door (~ie fig.III.4) 

• 
·*2 = J! .... . 

en het ktiterium door 

~ 

.J 1 J (x1 
2 2 = ~ + u 

0 
)d.t 

zodat geldt 

B =(~) 

De matrix- Riocati~vcrr,gelijking geeft na enig 

de stationaire oplossing 



~(t) 
• -1 T 

.~· .. R B P!(t) 

. ·. . (V?: 1) 
= ;. ( 1 )( 0 1 ~ 1 Vi ~( t) 

De optimale regeling is dus een tweevoudig proportionele 

terugkoppeli{ig. 

Fig. III. 4. Optimale regeling van .een dubbele integratoi'. 

Toepassing. van de Riccati-r.egeltheorie op het proces in blok1$chema 

weergegeven in fig.III.2. maakt het noQdzakelijk de matrixdifferen.:. 
. ~ 

' " 

tiaalvergelijking m .• b.v. een computerrekenprogramma op te lossen. 

Het biedt voordelen - n.l. kortere rekentijd - om gebruik te maken· 

van de discrete matrix-Riocati-vergelijking III .23 •. Daartoe dient 

echter het stelsel 1eorde lineaire differentiaalvergelijkingen 

• 
x=Ax+Bu 

•vertaald'te worden in een stelsel 1eorde lineaire differentieverie

lijkingen · 

x -k+1 

Voor een voldoende kleine discretisatietijd T - met f. = t -t . -
s ···. . s k k-1 

vinden we uit .III .2~.} een optimale terugkoppelingsmiltrix voor het 



Uit 

0 

x = Ax + Bu - -
volgt de algemene oplossi.ng 

x(t) = At e .x 
-o 

x_(o) = x -o 

Veronderstellen we u(l) konstant voor 

dan vinden we de discrete vereelijking 

zodat 

x 
-k+1 

' ·:t 

nT (t((n+1 )T 
s ' 5 

n = 

-, 
Een BEATHE-computerprogramma is geschreven met behulp .waarvan uit de 

gegeven matrices A,B,~ en R,~e discretisatietijd ~ en 
s 

IIIt23. en 111.25. de optimale te~ugkoppelingsmatrix G berekend 

De speciale keuze van het integraalkriterium III.8. leidt ertoe dat ,doo.r ~'q~..;'.> 

passing van IIIolf. ,III.5.., en III.6. tip de Hamiltoniaan III.9. line~j,r,e 

betrekkingen in ~(t) en ~(t) verl-~regen worden.,De optimale 'feed-baç}{~;

regeling, voorgesteld door de betrekking 

u(t' = G~(t} danwel 

k.:m d;.~ardoor e.emakkelijk praktisch gerealiseerd worden o 
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; ;: ',~·~< 
,. \';>'' ', ;,> \ ;~,:\::;{··~ 

';._··:.~:;~:-::;~;·i ·,:-~; , '" .- .. -" ~:~~- _: __ -~-:>-' __ <:i: ___ --::-:-~" 
--~;;;'-- , -t<:/,/,:·--~·r,- . . - -- -- -- -

h.e t kr~h;~~iilm }ei'î s~~~n~n· we·l16g• ~ot~o en de . 'rn~pi~~~];ati~li•';i~~î~;ge: om 

:e~n: ge ~2hi~Jè'·. tef·ugkopp~·lingsmatrix' .vopr een spe cffiek. syst~~n1 i~. ~linden· 
daärtoe de matriçes (t_,R{e.n 'S ter beschikkingo 

"'! ! 

belangrijke, • stra.f 1-rn:e.trix is Q. welke evenals R en S pb.a,J::ti~f' 
. ' 

definiet gekozendienen te wordenwil men de (wiskundige) sara.ntie hebben 

da.t een optimale st:uurvektor u(t) bestaat.Ter vereenvoudiging zijn 
' •'' ,--· <~ -

matrices meestal diagenretal. De keu..ze van de waarde van de diagonaalel:~rn~ï:lteri 

geeft voorspelbare tegelresultaten n.l. een relatief· grote waarQe. '1/al:i:'.,: 

een bepaald. diagonaalelement leidt ertoe dat de overeenkomstige toestá111~s'l7 

grootheid beter geregeld wordt terwijl de overige toestandsgroothede~ 

grotere afwijkingen ~an hun gewenste waarde kunnen vertonen. 

De waarden van de diagonaalelementen van R geven aan in welke mate de 

van het stuursigni::lal •ccGtrafd' wordt. Slechts de relatieve waarde 

matrixelementen t.oQv. die van Q zijn belangrijk. 

Van veel mindere betekenis is matrix S, welke een straf legt opc afwijlÜn~en·· 
~an x(tf) t.o.v. de gewenste ein~to~stand. Echter S heeft geen invloe~ 

op een te berekenen ;;tutionaire waarde van G. De !'rW,trix 3 dient slechts 

als geschikte startwanrde vun P(tf) -resp. ~ - bij oplossinE van de 
Kf 

Ter berekening v.m de optimale tcruckon>elicngsmatrix G uit de r:litièrete 

matrix-Riccati-vergelijking is ee.n goede keuze van de discretiiib.tietijd 

T noodzakelijko Een te grote waarde van Te doet het discrete syste~~ 
s 0 

te veel verschillen van het kontinue, terwijl een kleinere waarde. dè 

rekentijd nodig om de stationaire oplossing te bepalen flink doet toe

nemenoFip;.li!.5. laat de·invloèd zien van T op de berekende matrix q 
·s 

en op de benodiede computertijd T o In de verdere berekeningen is T ·· 
p s 

zodanig klein gekozen :..n.l. 2 seè., - dat nog juist gebruik gemaakt ko,n; 

wo~den van de zgn. R. J. E. 

Om e,ebruik tekunnen maken vandeR .J., E< -VJ.ocelijkheid op 

het Rekencentrum tot snelle prop;r~:~.mmaverwerking- mo~t de be

nodigde computertijd beneden !90 sec. blijvenD 



- 33 -

so 

Figoiiio5• Invloed van T
6 

op G en T
0 

De waarden van de elementen van de systeemmatrix A en de etuurmatrix<B 

houden verband via de tij dkonstarrten en versterkingstaktoren met de ko\Îà,..J <,. 

waterstroom. Daardoor zal ook de terugkoppeligsmatrix d eenzelfd~ verpahi~' ' 

vertonen. 

De berekeningen die m.v.b. de diverse BEI.THE-oomputerprogramrna•s 

gevoerd kunnen alsvolgt worden onderscheiden: 

11 

1) Berekeningen waarbij geldt: diag. (Q) = (1,1,1,1,1,1) 

diag. (R) = a(1, 1) mët a::1,.1,• 

2) Berekeningen waarbij geldt: diag. ( Q;) = (0,0,0,1,0,1) 

diag.(R) = a(1,1) met 

Een berekende terugkoppelingsmatrixregelaar G ·kan in het linéaire proÇe_& ... 

model ingebouwd wordéno Diverse storingen zijn aang_ebracht (zie fig.IÎI:~3'!) 
waardoor de invloed van de proportionele terugkoppeling kan worden nageg~_-a;ri,( 

/' :{;; :;-,_":"',;":' 

1) diag.{Q) = (1,1,1,1t'1,1) diag.(R) = a(1,1) a: 1 •• 1 '" 01' 

N.B. In alle ondergetekende plaatjes geldt 

~----0 ongeregeld 

x-x a = 1 

a = o1 

a = .01 

Bij bovengenoemde keuze van de '.!'$traf 1 matrices Q en R worden alle t.oeà't·a,nds.:O · , 

grootheden gelijkelijk bedeeld lloaowo de matrix G wordt zodanig bepaald 

dat alle toestandsgrootheden 'zo goed mogelijk' gelijk blijven ~ res~~ 

worden - aan hun gewenste waarden. 
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' ' ~\ ' ' 
·:-; ~,>:: ,';~~l::~:~:: / ~~~' ' 

·;';•, ' y > '·./· ' 

~ig.II!o6. ,tO~nt; de en tu -res~'û d,e tlQogte~~;"I>di' tempera.,. 

:~uû;, y~ 1\'~·~i~~~t~.r. in. hot .• ·.· .• in~v:~t- p~ ~·n ·~~~~~'S))it~ e'~r~l.J~~nd\o. besia
i/:;~s'~+st.éind'o w{~ien dàt d,e ~~.?,po,r:tione:te ',·~~,~~g~~ppell;llg het sys~~~. ':sneller:' ;;:, 

· ~m~a~t, eeh.ter'wan11eer .de $r'~meh1;é~ van R kleine.r.:. w9rden ( d ·•· v•~'~' ).·>t~jedt~"X':'' 
sleehts geringe verbeterirJ.!~ ;op Qlldat dit ten koste .gaàt van d'e Q~~i~'i_:;}~ 
to,estandegrootheden • 

s 

l Ct' 

t. t a 

oe ~t ' 

10 '30' i 

·!'ig.III.6. Storing in de begintoestand. x~(O) = (o,o,0,2,0~0) 
;T(o) = (o,c,o,o,o.5). Qki. 

De fig.III.?.,III.E. en III.9o laten zien hoe het ongeregelde/gereg~l~e, 

systeem zich 

op de ingang 

gedraagt wanneer stapvormige storingen worden aangebrab}).( 

(I? k en P ) en .OP de uitgang (P ) van het proces .. 
S t 0 SW 1 0 SU ' ·· 

Fig. III.7. geeft de responeies va:n ·.hu en tu op een stapvormige storing,';' 

in P sk ,o. De statisch afwijking ~an .RU neemt af bij kleinere iaar~~' ':~~' .:;: ''' 

terwijl de statische afwijking van_'tu daarbij in geringe ~nat~ toèneem:t 

10 ~·~ 

Figoiii.?.~ storin,g in voordruk van ko:uàwaterklep. Q.ki = 250 ;Ljh. 



.p .. de toestand zal de word.en sw,l:) . 
· door genoemd,e storing. Echter bij tempe.ra.t.uurafwÁj:kin,gen wordt .in de. geregel-

.. ,·, '.)\"• 

de aitua'tie via de beide stuurdrukken p.$w en p sk ter.uggekoppeld· w~ar~ 

door de hoogte hu verandert. 

X lc:-X-

~~4-

{. l'l"'i-0 
---+ 

io 

~------~~--~--
a 

I Cl 

Fig .. IIIo8. Storing in voordruk van de warmwaterklep. Qki = 179 1/ho 

De responsie van hu op een negatieve stapvormige afnamevariatie i~ 

gegeven in !ig.III"9. Ongeregeld. treedt geen temperutuurrespo·I'lsie qp, 

·wanneer de hoogte hu door genoemde storing toeneemt zal doo; terugltppp~ti:ng .. ; ; 
. '' ' ' ·' . ' .t . , ' ' . .··~ 

de koudwaterstroom Qki afnemen •. Dit heeft tot gevolg dat de t~mpe<r~~\~~:é:rt .;c', i 

t 1 , t2 • t} en tu zullen toenemen en (ie ·hoogte h 1 zal afnemen. Dtt tem'Pé;tit'ihfÇ;· :éo 

beJ:nvloeding wordt door terwgkoppèli,:ng via p · zo goed als t~niet gedll~n,.~ •··········~······ .. 
.. . . BW · . ·. ( • 

echter de terugkoppeling van h1 en, hu naar p
8

k werken elkaar zodanig "t·egèn''· 

dat de statische afwijking van beide toestandsgrootheden vrij groot t>H.j!t.o 

( merk op dat q gelijk is aan de eenheidsmatri.x I ) 

· Fig.III.g. Storing in voordruk va.n d.e uitgangsklep.· (afnamevari(l,tie.} 

Qiti = 125 1/h. 



.. 
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In.· bo~ellgen'\~mde • ~Ovl;~~f~ •S;.erd en .. · do.or #. gokoz~,i ~~ri'f·'<. ~Ï~~~:tÖ~stando• 
····· •. ··.··gf()çth.~d~r1~~~~~ijk~lijk be~e~ld". Àl~.·W'f; . echter.·h~~~:~:·Jcc~nt: leg~~.~ (via Q) o·(: 
.fhu. ~n·· tu - d.e. uitgangsgrootnedeR .... ·~n o~s m'in~e~ ~nteresseren<vQor.·-h~.t ge~r'!-·g.:• 

van de overige toestandsgrootheden dar{ val1; te verwachten ciat• h.~:~.·!·•.'?YStèè~.)\~.\ 
' ' . . :!:,;;'·-···· .">>- ,,, ',. ___ .·--'.'-- --

t.a.v. hu en tu 'sneller• wordt danwel bij st.apvormige stori~geP.·4~::~tat:i.~ch~ 
afwijkingen geringer zullen zijn. 

2) diagD(Q) = (o,o,o,1,0,1) di~,go(R) = a(1,1) a:1,.1,.01, 

Bij deze .keuze van Q en R waarbij dus alleen hu en tu :Yiá•:Q; .in 

kriterium opgenomen zijn worden'de regelreault~ten zoals uit 

plaat jes blijkt veel beter. 

•staan in fig.ii.I.10. We zien dat .bij afnemende wa,arde va:n 

grootheden steeds sneller op hun gêwenste eindwaarden 

In tabèl IIIo1• evenals in de tabellen verderop woràt 

van de afname van het 'kwadratiscl+,è' oppervlak van de respp.nsies. 

1 

kt 
"c 

2 

~0 

Fig.III.10o Storing in de begititoeat.a:hd. x'~'(ü)'• 1 (Q,O,O,~,O,o) respc 

!-T(O)' (r 0 0 0 "' 5) = ,Jt ' f t'-'t 

G> x a A 

Jta~ .lS :;o /l~ • 19 

.fi?A:ck b.s j.q •t 's 

Tabel IIIo1• (zie figollle10cl 



in P 1, è. De Ütàtische ~fwijkingen 
Rr>:.t 0 

zow•l hu als tu nemen 

kleiner ~ordt.(verg. fig.III.?.) 

1 
.l\\4- )( ><-
Qn 

I 

• ·-• 
10 2o 

Figc!II..,11. Storint:- in voor:iruk van de koudwnterklep. Qki = 250 1/ho 

~ x e .A 
'~ 

o]t: d.t 4.q9 • 10 .ol. #()0 

J~~c4 2b2...1b '3.8~ .33 ,OI.( ., 

Tabel III.2. (zie fig.III.11.) 

In :f'ie.III"12o Gt<-lan de res:rons.ies van de uitgangsgrootheden op een 

positieve stanstorin~ in P • Ook nu'zijn de st~tische afwijkingen 
.. t.> sw,o 

veel kleiner dan in de situ3tie weergeeeven in :f'ig.II!a8o 

3.4 "C 

--------·------~·---

Fig.I!Io12~ .Storing in voordruk van de w~rmwaterLlcpc Qki = 175 1/he 



·. J,. 

'_ 0 x 8 .A 

0./ÏtZd.t 1q.s'2.. \.,SC) • \ T- ·0'-

fi~ch, .oo .o6 .ot .00 

De invloed van de keuze van Q w6rdt het beste geillustreerd in figQ 

waarin de responsie van hu op eert stapvo.rmige afnamevariatie is weerJegeven o. 

De statische afwijking Vttn hu ia veel gering.er geworden (v~rg. 

hetgeen natuurlijk wel ten koste is gegaan van .toestandsgrootheden die 

niet via Q in het kriterium zijn opgenomen. 

10 ! 
Q 

I s 

Figoiiio13. 3toring in voordruk van de uitgangsklepo Qki = 125 1/h. 

G x Gl A 

'.!114 11.08. 8 ,,. ). s.s 3·1-
n 

Tabel III~4o (zie fig~IIlo13o) 

Het voorgaande heeft geleerd dat de keuze van de matrices Q en R bep[;lal1; 

welke toestandsgrootheden het beste 'geregeld• worden. Het is tevens nog 

mogelijk om via de matrix R verschillende strafwaarden 

psk'en p
5

w te leggen waardoor bijv" meer het accent gelegd kan word•.tt' 

op het temperatuurgedeelteo 

Door de speciale vorm van de matrix-(sommatie)regelaar is het gemakk~~fjk. 
deze op de PDP-8 te implementerena Mede-afstudeerder L.v.Aubel heeft h:;ér

voor een gesch~t applicatieprogramma geschreven. 



<.<, .<··: 
'"'"\ 

·~ :::' ' ,. ' ' ' ~.\ ' ,, >' ' ' ~ ., ' ,, 

:~'>'ae<zien de','xó:,l't.~· tîjd~~j~Iilie':wal3-ti~·· ~·xR~ri,me,nt.el.e~·ye~i'f{qll~i~,:,;f~gkêl~jk, 
':z~i;Jn .aîit6èltsLt~n~ e~h werkpunt (Qki = '1?9 ].t}l) en~~,:L~ ilfu~tré~~n~e rcspo!lL. 

' : 'j:~.~, opgertomcfn. Naast de.ze experirnerl~éle responsies zijn. ook·d.l.enovereen~ .~:!'·~.,S:·; 
·~,">,.): '" 

komstige responsies weergegeven 4~8' berekend zijn m·.tJ oV• het ni'e~"-'lf~e~It''' ; 
·model afgeleid in }loofdstuk II. Ook nu blijkt dat. hf!t n~et:~thé~~·r~Ç ~~del ;· 
voldoende informatie geeft in welke mate de bereleende sommatieregeling 

in de praktisch situatie zal voldeene 

Fîgciiio14o geeft de responsie.s van hu en tu op een stapvormigè 

in P• k • We zien d·at geheel in ov:ereenst.emming met het 
l s ,o 

statische afwijkingen afnemen wanneer a kleiner wordt. 

-.5 --------'l•l 

~IA. 
l)'t'l'l 

2. ~~t '4 36 C4W'\ 

-ftl4. t I 

P,;:t 
-r.4 

eh\ 
Cl':.,.r 

0 (lC.O f 
0 

J; 
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Figoiii., 14. Model- (links) en experim.entele (rechts) responsi's van hu ,en/ 

\\ '-' 

tu op een stapvormige storing in P • Q,.~ ::; 175 lv/b · sk, o A.J. 

fig.,III.;15. geeft overeenkomstige respqnaies van hu en tu op een atap.o. 

vormige storing in P ., sw,o 

N .. b., De experiment~le r~.sponsie_5 geven aan dat ook bij 

uitgeschakelde transportleiding een rest:.-looptijd 

aanwezig blijf.t ~ ( verbindingabuizen). 

De waarde van de matrixelementen van R geven aan in welk.e mate •iingl"?:Jpen 

op de klep' wordt toegestaano Fig.III"16., laat zien hoe bij regeling/.d'e 

koudwaterstroom welke een maat voor de klepstand is 



afnemende. 

wijkingen vertoneno 

. ~----------0 :::..t 

Figo!!Io15o Model-(links) en experimentele (rechts) responsies 'lán 

tu op een stapvprmige storing in P " Qk. = 175 1/ho sw,o ~ . 

1 

Figai!Io16:. Illustrerend verloop van Qki in geregelde situaties~ 



I 

4'.s
•c. 

· .. , 

!·'/ 

' ::~; ·.~~ .. " " 

In d' vorige paragraaf is de Riccati-rege~theorie toegepast' o.p een 

model van het· proefprocee met uit.gescll.akelde transportleiding~ 

werd welke invloed de matrices Q, en R hebben op de tcu•ugkoppeiingsmatrix 

en daarme_e op de regeling van het _proces. 

In deze paragraaf zal worden aangegeven hoe op een eenv~udige'J#anier 

t~.teel aanwezige looptijd in de regeltheorie 'gevangen* kan wordtn. 

De noodzaak om terdege rekening t'e houden· met aanwezige looptijd 'il,lu~-~~·e:Z:~r(·-~':. ·• 

de fig. III • .17. en IIIe 18 c waarin de responsies van de llitgangsgrootheaen)_ 

hu. en tu van het proces met looptijd op stapvormige storingen ±Ji P ak_,_C) 

P staan weergegeveno Wanneer we n.l. het proces met in"'esch.kelde sw,o · 9 

transportleiding (grote looptijd) regelen m.u.v. een matrixre.gelà,ar G 

berekend voor het proces zonder looptijd dan blijkt het proces bij t.e 

kleine waarde van a instabiel te worden.In genoemde figuren zien we 

~e goede overeenkomst van de (niet-lineaire )-modelresponsiea met de 

perimenteel opgemeten responsies. 

1 

~Q-~\J-1 
.t I 

1•. 

0 t_ i ~')0"""' . 
"1'114. l - - :;;; (l.~_t 

'< ' ' " I -\.~" '-"'~ ~. l --. ; -~~t..:. 
Fig.IIIo1?. Model -(links) en experimentel' (rechts) responsies van hu. en 

tu op een stapvormige storing in P k • Qk.= 175 1/h. s ,o l. 

....... -----------0 :.I 
kt.!> 

•c 



Een mogelijke benadering van e&n lóopti-jd 

We zouden dus het lineaire model van het proefproces kunnen ud:tbreidtt,~ 
e , 

met een stel 1 orde '·s ter benadering van de looptijd. Er ontstaan dan 

.. eènter de volgende moeilijkheden)· 

1) Het aantal 1eorde's nodi~ om een looptijd goed te ben~.de'ten 
is vrij groot waardoor de afmetingen van de diverse 

veel te groot worden. (vergelijk fig.III.19~) 

I .,: 10 

Fig.III.19Ben~dering van een zuiv•re looptijd door N 1eorde's in serie • 
• 

2) Al zou de terugkoppelingamatrix G ondanks de grote afmeti:hgtn 

van de matrices te .bereken.eri zijn dan .nog levert de implem·tHt .... 

tatie van de regeling lllQeilijkheden op n.l. de beschouwde 

theorie gaat er van uit dat alle toestandsgroothedengemet~m 

kunnen worden. Door de N extra tengevolse van de looptijd 

ingevoerde 1\~orde'à zalde toestandsvektor ~(t) uitgebreid· 

worden met eenzelfde aantal to~1;3tandsgrootheden die begrijpe~ 

lijkerwijs niet te meten zijn. 

Het is echter mogelijk enigszins aan genoemde moeilijkheden het hoof~te 

bieden. In geval van het proefproces kunnen we n.l., juist voor de trll.ll,s.,;, 

portleiding - dus aan de ingang van de looptijd - de toe~tandsgrootheid 

t 1 meten o Het is dan niet moeilijk de N ingevoerde toestansgrootheden ·u.;i;t 

t1 te berekenen. 



k\ln,nèa~; 

.. ... . t~~>f,~~~~~fng van ~ert hoger or~~ stflteetm vaa1r:~J1gesteld wo~den 
ie .hand .vá.ri' d' waarden van de . twe.e· e:rdotste ti:jdkoîl:tanten. wanh~•er 

,n ', ·,•C">f ' ' • •c,,·•., • '• 

syst~em looptijd bevat wordt deztt looptijd benade.rd door. een.14t.offid1~ ~~~·:; 
tij dlton.stante gelijk aan d~ l~optij d. 'Verdringt' hierbij. dez~t~Jiiu~~~< 
tijdkonstante een van genoemde twee .grootste tij dkonstanten dàn w~rdt 
PIP..l."E!gelaar overeenkomstig bijgeeteld. 

Gebleken is nu dat. de waarden van de elementen van de teru:gkoppel~rtg~·~;,i.L!;, 
. ' . ;'~:- <'<~-~-::.:;·:. ;;, ' ' 

matrix G die betrekking hebben Ó'p direkt meetbare toestandsgrqot~e.<i,eli;~.~i·T~: 

reeds voldoende gekorrigeerd worden wanneer de looptijd 

door slechts enkele 1eorde's.(vergelijk fig.IIIÇ20.) 

___ ,........ _____ _ 
)( o-o-•-o-o 

··.~. ll-
~·-· . .' 

f 

Fig.III.20o Verloop van enkele elementen van G • 

Een andere methode om de looptijd in de Ricoati-regeltheorie op te 

is de vo·lgende-: o-, ,, 

We gaan uit van een systeem gegeve.n door een stelsel 1 e orde di!ferert.t.:f~]~~·'·:;·· • 
vergelijkingen 

waarin 

x -k+1 

In hoofdetuk II zagen we dat bovenstaand stelsel vergelijking·en gemakkeqJjk 

· uitgebreid }(an worden met een.; aantäl betrekkingen die te samen een lo9:P,.. 

tijd Tepresenterea •. 

De looptijd Ó wordt daartoe verdeeld in I = \ gelijke stukken waardoor 

een aantal nieuwe toestandsgrootheden kunnen:ae:finl:ëren waarvoor gel~~ 



• I 

' 
waarbij we even veronderstellen dat de transpOrtleiding een 

looptijd is. 

Hoewel we ook nu deze extra ingevoerdè toestan~sgrootheden niet 
' 

streeks kunnen meten is het toch vrij gemakkelijk om de waardJm. aa:a~r:;':ll~tn 

te bepalen. We hoeven daartoe sleehts de wa·arde van.t1 'op tijd' 

nieuwe toestandsgrootheden door te geven, hetgien eenvoudig mob.v •. 

procescomputer gedaan kan wordeno 

Invoeren van de zgn. looptijdvergelijkingen in de 

komt er op neer dat enerzijds de systeemmatrix ·A wordt 
' 

aantal ~nen,juist voor de hoofddiagonaal,en ander~ijds 

met een aantal nullen. 

We hebben nu een nieuw discreet systeem waarin de looptijd is opgènomeri 

en waarop de Riccati-regeltheorie weer van t.oepa$sing is. 

Bij deze methode moeten we er op let~en dat de looptijd een geheèl 

malen de discretisatietijd Ts is terwijl O()k n.u geldt dat een kleirie:waa,td~ 

van T
6 

ertoe leidt dat de. diverse matrices erg groot worden en een g~ote. 

waarde van T het discrete systeea te veel doet verschillen van het.yit:ö~n:t:i:nue~ 
s ·.·~~ 

De toepasbaarheid van genoemde methode ifJ e,x:perimenteel nagegaan e.n' ~<5'~àt. . 
geÏllustréer.d in fig. IIL;:!1" in de vorm van enkele n:i.veá.u-(hu) en temp~,t:li~·J·~·r-' , .. ··.··'" ; .. · 

; :. ,< ' '. ,, ~ 

(tu) responsies op een stapvormige stor1ng in F.,k. 
0

• Vergelijken we iiifJa~ 
b ' 

responsies met da responsies wèergegev.en in fig.IUö17· dan zien we 

oscillaties nu geheel verdwenen zijn'en derhalve het proces ook bij kleinere 

waarden van a (grotere F-actie ) stabiel blijft .. De modelresponoies ve.rtonen 

in het geheel geen instabiliteiten meer. 

figolii.21.&. Mbdelresponsies 

I . 

op een stap~ormige storing in P sk,o 



III~21.b. Experimenteel opgemeten responsies van 

storing in P k • Qk. ~ 175 1/h. 
S · ,r) 1 

It~4.~. Integrer~n~~ actie. 
~---5-------~-----

Tot nu toe hebben we steeds een optimale E::~f~E~!2E!:~~ terugkoppeling's~(~ )<: 

matrixregelaar berekend en toegepast. Op een eenvoudige manier';,kunrien w'ê ; 

echtPr een optimale· F- I-matrixregelaar verkrijgen w;àardoor evéntuele 
; "' 

tische afwijkingen bij stapvormige storingen zullen verdwijnen~ 

We voegen daartoe aan het model in q.g.III •. J. in blókscheme weerg~gevê~. 

een aantal"') .integratoren toe en introduceren zodoende eenzelfde aat~~it:t< 
nieuwe model vergelijkingen. We krijgen dan de situatie in fig. HI.22 •. 

P~K 

?r o ces 

Fig.III.22. 

met de extra modelvergelij~ingen (discreet) 

•) In het P1gemeen kunnen 1 · t t · 1 ~ we evenvee 1n egra oren opnemen a s er 

mogelijkheden zijn. 



·tt 

" ~ .. ' .. 

·De afméti.hkc~l1·; yan ~de: 
·.te ru gko pp êltfi~·sm a.t r i x 

~,' ' ; ,, ~~ ~,, 

natuurli:JR opn.;i,.~~·W: tèè. ·pè ~J.p\.i,s 
v'.oerde :r ... actie wordt nog wat d.uideÜ.j}tët wanneer .we schrijvén; 

hetgeen met 

0 IJ 
y1 = /S ·hu (~kontinu' geschreven) 

overgaat in 

I 
1 + m ) hu + •• 0". ) 0 

Bij .. berekeningen is gebleken dat de toestandsgrootheden y1 en y2 v:i,a de •· 

strafmatri:sc Q. in het integraálkriterium. opgenomen. d:ienèn te worden wil.m~ri.".:f:.,:. 

integrerende actie verkrijgen o Een moeilijkheid daarbij is om ee.n ge~C,hilt~.~:. ·k~. 
•strafmaat' voor deze grootheden te kiezeno 

~ochtans is een berekenin~ uitgevoerd met 

diagv(q) = (c,o,o,c,o,o,o,o,o,cvo,o,1~~001,0~1••oo1) 
diagc(R) = (10,10) 

waarbij dus resp,. tu, y2, hu en y1 tia Q en p sken p sw via R in het .· . ·• 

zijn opgenomen,, Fig,III.2? laat zien da~ bij .ee~ stapvormige storing i~psk,d 

de statische afwijkingen in tu en hu met de nieuwe P-I-matrixregelaar "t:e:r;.;.· 
'dwijnen. 

~I 
0vo~--~--~--~r---~---.~--~---- ~~~~--~--~~~--~--~--~-

.5" 

Figoiii.23o Modelresponsies op een stapvormige storing in 

•'·.,. 



Tot slot zal in deze laatste parag~àaf nog een specifieke regeli~:g<v,O'Ör'·' 

·.~·het. proefproces besproken .,~rdent waarbij vooral gelet wordt 

dat de stuurdruk van de uitgangsklep (p ) de belangrijkste 
au 

g~ng is o (a:fnàmevariatie s) 

Het proces in blokschema weergegevèn in fig"IIIc2. splitsen we nu 

)t:wee deelsystemen, ieder met één manipuleerbare ingangsgrootheid 

bttlangrijke storingsingauge Voor elk deelsys~eelll. ontwerpen 

van de Riccati~regeltheorie,,een af~onderlijke regeling. 

Fig.III.24. laat een blokschema zien van van .het eerste deelsysteemcliet 

nive.au hu wordt via h1 beÏnvloed door p k en· door p · o We kiezen 
S · . SU 

als de te regêlen grootheid en p
8
k als stuurgrootheid terwijl -we 

st~orgrootheid beschouwen. 

Figoiii.24. Rlo~schema van het eerste deelsysteem. 

Het is gemakkelijk in te zien dat we eventuel_e· terugkoppeling. Tan l\1 .naar 

p slt bij afnameTari.aties beter achterwege kunnt!n lateno Een direkte tó;~.,.. 

passing van de Riccati-regeltheorie op bovenstaand 2eorde syeteemheltit 

daarom ook weinig zin. We gaan nl,l enigszins anders te werk. 

In hoofdstuk II hebben we afgeleid dat liet .ve.rband1· tussen hu en 

ven wordt door een 2eorde differentiaalvergelijking 

nieuwe grootheid in waarvoor .geldt 

• w = psk 



fl'~:n 'toestandsvf3ktor 

en béachouwen w als de nieuwe stuurgrootheide 

De systeemvergelijkingen worden: 

, • X1 = hu = x2 

;_2 .. a x1 ... a1 x2 ~1 x) = hu = - 0 - -a 2 a2 a2 
• • x3 = psk= w 

Passen we op dit systeem nu de Riccati-regeltheorie toe dan vinden we weer 

een optimale terugkoppelingsmatrixregeling 

w = G : = G1 x1 + G2 x2 + a3 x3 

Na de nodige substituties en toepassing van de enkelzijdige Laplace-trans- · 

formatie krijgen we 

p sk = K( 1 +'tos + .:[; ) hu 

waarin de waarden van K, 1:0 , en n . bepaald worden door de elementen van G' 

en de waarden v~n a0 , a 1 en a2 • 

We vinden voor het deelsysteem weergegeven in figollio24o dus een PID;. 

regelaaro Deze methode heeft het voordeel dat naast eventueel p
5
k(nolo x3) 

ook p:k(n.l. w).in het integraalkriterium is opgenomen, waardoor we naar 

verwachting de felheid van regeling kunnen bel:nvloeden. 

'. X: ' ,,, 
".,j! 

', ' .. 2·, :~ .' 

In fig" III.,25. staat een blokschema van het tweede deeisysteem. We be~~b•h'<#i;~e;:/ 
p k nu als stoorgrootheid, nol" eventuele storingen in p zullen via. ··.•··de s w '· 
hoogteregeling doorwerken op het. temperatuurgedeelte. We zijn echter in:; stajat .··.· 

om p k en daarmee de storing te meten waardoor we een eenvoudige v·oorwaarts~ 
B 

koppeling kunnen toepassen. We gaan d.aartoe uit van ander~taand'~·lökSébima~. 



Figo J;];lo25 <> B],okschema van 'het twaed.e deelsysteem o 

en de differentiaalvergelijking 

• 
t1 :; 1 Uw 

- =r t 1 + r psw 

en stellen 

~wt<, - !i~v = 0 r 1:sw r 

De voorwaartskoppeling wordt d,an 

Deze regeling welke de invloed van het eerste deelsysteem op dit tweede 

deelsysteem geheel te niet doet }runnen we nog aanvullen met een terug:.. 

koppelingsregeling die we mob cV" de Riccati-regeltheorie kunnen bepalen,~,' 

Figoiii o26 o geeft een blokschema van het tot,ale geregelde systeemo. , 

,-----. 
,- - ~- - - - ~ ?1 u~ -- - --- ï 
I L---~ I 
I I 

----11r"l' ---..P:._w. _ _.~:::J h, ,• "'"' 1 hu 

,----
ó 
Ir~ ·' 

F{goiii.26o Blokschema van het geregelde proces. 

We moeten bij bovenstaande beschouwing nog de· volgende kanttekening ~là'ati;~~ o 

In d.eze 'Paragraaf zijn we uitgegaan van het .gelinearise~rde 



· <te'e;elingEm 
~ ' ~ - ~ '. 

b.~t. proces 'dicht genoeg• in een gekc·z~n wer~p;urtt 
stapvormige afnamevéiriatfes ec.hter zlllLpe koudwaterstroom dusdp.ni.g 

dat adaptatie van de regela·arco;Jfficienten noodzakelijk kan worde~o 

Door mede-af studeerder L Vo Aubel is een applicatieprogramma ge schrev·e~ .· 

de PDP-8 procescomputer zodat de ontworpen regeling voor het proefpróèes (z:i,:~ 

fig.III.,;~6o) praktisch gerealiaeerd kan worden. In dit programma is .te.v~n.s 

ruimte gelaten voor eventuele adapta.tie ,van de regelaarcoëfficienten;~.·~·; 
.. -~~-:j .:- '' 

(zi~ afstudeervers:ug L. v~ Aubel ~ov.•?4)~ 



Jn' hoofdstuk I is verslag gedaan van de verrichte Dietingen àan het 

multivariabel proefproces~ Het proces werd daarbij bescho\4w~" al$ , 

tweede orde systeem met looptijd, een benadering die aanleiding, 

tot een grote spreiding in meetwaarden van de procesparameterso. 

Het e-xperimenteel gedeelte heeft achteraf gezien, hoewel een 

dosis proceservaring is.:,opgedaan-. niet geheel aan 

voldaano De meetresultaten zijn n.l. i.n het verdere afstudeérw.érk. 

meer van nut geweest temeer omdat de gedachten later uitginJen·naar. 

wikkeling en realisering van een meer geàvanceerd,e regeling w~a:rvoör 
"\ ' '.- i' 

kennis van he.t dynami$che gedrag van de diverse deelsystemen n.oodz~;./.'- _ 

kelijk is. Daarom is in de hoofdstukken II en: III teruggegrepen op de 

meetresultaten.van Neelen en Meulenbrugge ... (2). 
'"i" 

Het verdient dus aanbeveling om bij verder. onderzoek 

meer aàndacht te besteden aan de diverse deelsystemen zel! zodat ener

zijds de metingen meer inzicht ver"cha·ffen in het dynamischè gedr,ag-;.y-i\._n,; 

het proces en anderzijds de nieetresultaten·gebruikt kunnen·worden 'Qij 

het ontwerp van meer geavanceerde regel.ingen., 

Ter bepaling van de procesparameters uit de ·responsies op bewust 

gebrachte stap- en oinusvormige ingangast?r;ingen is gebruik gemaakt 

klassieke methoden.,(zie Io)o)o Dezebleken erg tijdrovend te zijn~ , 

Gedacht zou moeten worden aan de ontw:ikkelirtg en toepassi.ng Vl:ü'J.,. m~Hh()d.rl 
volgena welke de p~raiheters sneller en ,misschien nauwkeurig.e.r bepaald 

kunnen worden .. Een eerste aartzet daartoe is gedaan door Ir. c. de Mol 
(intern rap:po.rt nov. 74), die een schattingsprocedure heeft opgesteld 

waarmee m: .. ,b oVo ·een procescomputer de pal'ameters rechtstreeks uit de' _ ~. · 

pro~eal'lesponsies bepaald (geschat) kunnen wordene 

1V.W. Het ni.f't-J..ineai.re mcdel" 
---------------------~-

ln hoofdstuk II is een model opgesteld waarin de niet-lineariteitén''!: 

nol. werkpunts afhankel:ijke precesparameters~ verdisconteerd zijno 

Gebleken is dat het model voldoende informatie verschaft omtrent 
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D.e cc.@:f'ficfent.en Viifi de rr.odel vergelijkingen (Appe.nd.tx B) zrjn 

m ob ~.T o d.~ nteetresu!ta ten van Nèe:J._.en/Meulenbru.gge::o Dit hefekent 

het mode1 sl "chts geldighe.id be-zit in die werkpunten waarin 

verricht zijn, moa.wo wedtpunten waarvoor de eindtemperat:uur 

het niveau. Hu resp. 60°C en 50 cm bédrageno 

N.teuwe metingen zijn dus noodzàkel.ijk: om de mod~l.vergelijkingen 

danig <ian te kunnen passen dat .het mcdel ook geldig i::; in iil.n.tie.re 

bovengenoemde werkpunt~no Daarmèe in S<J.menhang kan 

d• fuq.ctionel.e V"'rb,Anden van de procesp&r<-,meteru 

stroom (zie tio3) Jlreer in overeenstemming met in (2) theoretis.ch 

afgeleide relaties gekozen dienen te worden. 

Bij metingen aan het proces blijkt het steeds weer ve$1 'tl, .. j d t~ ko.sten 

om het pr'oces vanuit de rusttoestand (lege vaten en water' op .xamer- · 

temperatuur) in een gewenste toe.etand -'het werkpunt - te hrene;eno 

Het lijkt daarom nuttig olll na te ga~n in hoeverre het niet-lineaire 

model gebruikt kan worden om m.,b.v,o een optimaliaeringsprograll1mti 

( zie afstudeerverslag de Mol jpn1 '74 ) opt:lmale sturingen .!'a:~;:ae;'; 

diverse kleppen te berekeneno. Naar. verwachting zullen de 

stuurfuncties een dermate eenvoudig verloop vertonen dat 

procesbesturing nog 'met de hand' uitgeToerd kan worden. 

Uitgaande van de Riccati-regeltheorie, voortvloeiend Q.it het minimum

principe van Pontryagin, werd een 'optimale' zgn. sommatieregeling 

ontworpen e.n m. b "v. de PDP-8 procescomputer gerealise$rd .• (Hoofdstuk 

Vooral de Term van. de regeling - U= G~ - maakte de eenvoudige implemen.:. 

ta tiè t:logelijk. 

Behoudens dut het aantal systeemvergelijkingen toenam met een st.el 

discrete betrekkingen - de looptij,.dvergelijkingen - leverde .de aan-
. . 

. wezige looptijd geen verdere easentiële .moeilijkheden cp. (III. 4o2.) 
Integrerende aktie werd verkregen door het model uit te bre.tdèn mèiti'~ 

enkele integratoren en de d·aar'biJ: behorende betrekk.i.ngen aan de 

,vergelijkingen toe te voegen. 



De resultaten van de. t'degt?p~g{~ rege:hnt;, 

~nkèle exped:menteel opgenom~n 1ätàp~e~pón~:i.e s, zijn vergeli.jk~aar me't: '. 
die in Neelen/?1eulent rugge(2) o 'st~tlsche afwijkingen resp. ~~maximale·· 

· u,itwijkingen zijn in beide gevalJ,.~n van de.zelfde orde van groo'tte'~(h'Û.; 

+ 1 cm, tu:,: e1 °C)" Daarbij moeten wel de belangrijke verschillen Jr.an. 

van beide type regelingen in het oog .gehouden worden. In Neelen/Het.rlj,~l i 
brugge(2) was 'sprake van adapte.r,nde regelingen waarbij· de 

regelaars niet met dezelfde freq.uentie aangeroepen werden. 

peratuurregeling bijvoorbeeld werd de slaafregelaar elke·seconde 

meesterregelaar elke 50 seconden aangeroepen. Dit i.t.t. de 

ret;eling waarvoor de bemonsteringatijd Ts in elke regelkring 

10 seconden was. 

Een nadeel van de sommatieregeling is de veelheid van regelkringen 

ontstaan o In paragraaf III. 5 is daarom reeds tn strategie aangegev~:n dil!! 

in belangrijke mate aan genoemd nadeel tegemoet kan komen, terwijl t.o·ch 

de Riccati-regeltheori.e toegepast wordt o 

Een moeilijkhei à blij ft tennlotte een ge schikte keuze te doen van.·de .• 

'{,;truf '-matrices Q en R. Een nader ond~rzoek naar de invloed van deze 

matrices met nume van de verhouding van de .elementen vun Q ond~rli.v,g 

en t oO '· Vo de elementen van R op d~ .terugkoppelingsm~:~.trix G en daarmee. 

op de totale regeling st.rekt tot aanbeveling. 

Bi het ontwerp en toepassing van de sommatieregeling werd er steeds van 

uitgegaan dat alle toestandsgro~th.eden goed gemeten konden wordén. Er 

werd geen rekening gehouden met ev~mtueel aanwezige proces 

Nochtc.:.ns zou een verder onderzoek kunnen bestaan uit de ontwikkeling .. 

en pr~:~.ktische realiserin~ Viin een regeling welke bef;taut uit een kom,bi~· 

nàtie van (bi~voorbeeld) een Kalmanfilter en een optimale terugkoppelingo. 

Aan 'de ·hand Vä.n optimale schüttingen. van de waarden van de toestand15~ 

grootheden uit de met ruis behepte meetwaarden van deze toestandsgroot

heden zal dan pas een reeelaktie uitgevoerd worden. 



125 175 250 .. ·25Ó 

t1 827 699 536 885. 588 500 

t2 92 85 104 51 80 89 

u, 28.8 16.8 8.8 29.0 13.4 

t3 428 321 206 li47 4o3 263 

t4 108 .59 51 80 65 35 

u2 5~2 2.6 1.1 5.4 3.3 1 •. 2 

d2 226 195 131 154 113 88 

1:'5 444 338 220 455 351 222 

't6 81 73 48 83 70 45 seèó. 

u3 16o6 16.6 6o9 15.5 13.8 4.8 

d3 180 .156 84 146 92 84 

Tabel A.I.1. Gemiddelde waarden van de procesparamete.rs 

bepaald uit stapresponsies,links) en uit 

frequentieresponsie~(rechts). 



tu 
G2 =

qk . ... l-

hu 
lilt -

qld.., 



·•·,Q~(· 125 175 . 250 i/h. 

r1 Boo 700 500 s~c. 

t2 8o 100 '160 sec. 

r3 360 260 180 sec. 

r4 20 40 70 sec. 

t5 70 40 25 sec. 

u5 ·97 .97 ·97 c;c. 

u1.0 .93 • 95 1.00 c;c • 

u,, ·95 .95 ·95 C/C .. 
(,, ~· 

u4 80 l+() }0 cm/pai 

ukku • 7 10c5 1}.,6 8.9 cm/psi. 

u8 3·4 1 • 1 Q8 cm/cm. 

Tabel 'l.o J, ., "',Meetreaultat,n uit Neelen/Meulenbrugge(2), 

gebruikt ter bepaling van de 

(zie fig. I I "'1. ) 

Het verba.nd tussen de procesparam.eters en de koudwaterstroom is. 

door betrekkingen van àe vorm 

. ' 
met Y. een procesparameter en a .è.n b. konstante coëfficienteno 

J J. J 
De waarde van a. en b . staan in tabel 8 . .!t.,. ., 

J .1 

a. b. 
J J 

r3 -1 42.5 

l:4 o4 -30 

'(5 -.,28 95 

.L<5 0 o97 

.h..,o .oooo6· .,86 

M11 0 .95 Tabel :a.2 



2) tooptijdvergelijkingen: ·x{O)k 

:X(i)k 
.T' 1 •·1;: 

0 

:!: T1 .. · · 
k~·; 

= X(i-1)k-l 

xtt}ic, 
i =/".2 93' 4,. 0 • 

3) T2 = ( -T2 + .97 T 1 1 + ~00432 ~i - 1.08 )/(o28 \.f + 9~) 

0 

4) T3 = ( - o036 T3 + .035 T2 + .OOOH) ~i ) 

• 
5) TU = ( -Tu + o95 T3 + ,00456 Qlfi + o53 )/('"'~i + 425) 

0 1 

6) H1 = .0022 ~i - .071 H1y. 

,·, 

Modclr(':pons.:ieu. ___ , ___________ _ 

Bovenstaande vergel{jkingen vormeri tesamen een 

het proefproces" Het model is getest door kleine stapvormige sto:•ringen 

aan te brengen op de st~urdrukken van de kou~ - en warmwaterklep, en~ 

grote stapvormige afnumevariati~s aan te brengen op de stuurdruk vari 

uitgangsklep. De modelresponsies ""' berekend !"!.v.b. een BEATHE - compUte;r: 

programma worden vergeleken met ~xperi~enteel opgemeten responsies op 

diezelfde storingen. ( ·zie valeende vier bladzijden.) 
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Responsies op grote stapvormige afnamevariaties~(stap 

experimenteeL opgemeten responsies. 
-------- modelresponsies. 
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Fig. ~ .l. Ref>ponoies op grote stupvormie;e afnamèvoriaties. (stap op Ps'uJ 
experimenteel opgemeten responsies. 

--------- modelresponsies. 
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Fig. 'B o3. Hu-responsies (linlç.s} en .'Tu-responsies (rechts) op klei,ne', 

stapvormige storingen in Psk. 

1) QkL = 125 1/h· positieve stap. 
2) Q\o\L = 175 1/hn positieve stap. 
3) QKi.. -= 250 1/hp negatieve stap. 

experimentéel opgemeten responsies. 
-------- modelrespons.ies. 
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Fig. '&. 't. Tu-responsiea op kleine stapvormige storingen in P5 ..,. 

1) Q~e~ ""' 125 1/h· positieve stap" 
2) QKi. == 17:) 1/h. positieve stptp. 
3) Qk• = 250 1/h. negatieve st~p. 

experimenteel opg•meten responsies" 
--------- modelresponsien. 



Î!1 :'>i,: ing .. dis.ç.~et>e rn.~~.t riY:j:?ic.cuti~vt~rgel ijk{n~c. 
' ~~,------- ---~~-~.-~,-.-·-.--- ~- ~~~---.~~.~----~·--~~-- --: 

<we gaan uit vun een syr;teem beschreven door een ste13el 1e orde linea;Lr~. 

diff erentievergelijkingen 

x_(O) = x -o 

We definieren een .sommc...tiekriterium 

1 T ,J = 1'~ks ~\r ... ..... 
~ l 

De Hami1toniaan .;ror t 

kj:'-1 
... ;~ ( 

., T"' + it. u .. ,; '-Jk+ 
-K 

T T 
!kQ x + ~kH u ) -tc (• ,...k 

T 
Ök+1 ( ~k + ~k ) 

Toepassing van de betrekl<.ingen die t esamen het minimumprincipe vorme)l geeft:: 

T 
+ A ~k+1 ~kf = s xk 

- f 

;(O) = x 
-o = A x + B u. -k •K 

'dHk T 
~ = 2 = R uk + B . ~+ 1 c;tU ~k 

-k 

Met de voronderstelling 

Àk = pk.x. - -r: 

volgt uit de hetrekkingen C,lt, Co5 en Cc6 na P.nig rekenwerk: 

Deze VP.rgeli.jking :noet gelden voor elke ~k ~·~ zodut Co8 wordt: 

pk 'i + T r I + BR-1BTPk+1)-1A pk = s Co9. = A pk+1' 
f 

met 
R""1BT( p-1 BJlC1BW)-1 A !!k = - . k+f + :Ik = G ~k 



,. >:··: ·~ 

,. ,.,.,,:-. ,, 
"."'>;:j\o'·) 

'(~1~{.;~ 1 ~1 ',1 ,1 ) • pi ~cr~tiak~<iétijd ',v, Teru;,g~oppelirtgsmà trices G met diag'~'fG) = 
t,: t2 'c'~tb 'tü . r; 1 ht,t 

Q1 = 250 1/h. -.193 -. 136. .,.~079 -.041 ·598 
a 1 .159 .217 .1'{2 .101 .392 

a = • 1 -.274 -.165 -.101 -.055 1 • .368 .616, 
·398 .499 • .367 .209 1 ·956 .886 

a = .01 -.1 ?8 -.087 -.055 ,- .030 2.947 1.291 
.710 • 734 ·514 .289 5.082 2.227 

Q1 = 175 1/h. -.172 -.101 -.037 -.034 .65'5 • 417 
a = 1 .322 • 259 .091 .092 .. • 448 .288 

a = • 1 -.136 -.077 -.028 -.026 1.568 ·957 
• 504 .371 .132 11!130 1.286 .786 

a - • (; 1 -.037 -.020 -.007 -.007 2.509 1.520 
.617 • 437 .156 .153 2.140 1.297 

Q,1 = 125 1/h. -.152 -.098 ..... o14 -.030 .681 .564 
a = 1 .307 .232 o029 .072 .443 .368 

a = • 1 -.112 -.070 -.010 -.021 1. 733 1.371 
• 410 .299 .038 .092 1.211 .958 

a = .01 -.031 -.020 -.003 -.006 2.905 2.057 
• 4?7 .3'+2 .o44 .105 2.063 1.612 

Te rugko ppelingsma trices G met diag.(O) = (t~: .o ,0, 1,0, 1) .DiscretisatiEftiJd 

Q1 = 250 1/h. -.001 -.012 -.,044 .... 146 .100 .784 
a = 1 .00.3 .029 .093 .217 .015 .o8o 

a = • 1 -.003 -.031 -.141 -.61.3 ·237 2.665 
.017 .155 .514 1.350 .090 ·571 

a ~ o01 -.,007 -.o68 -.390 -2.239 • 483 8.516 
·Q52 • 478 .1. 780 5.860 .281 2.448 

Q1 = 175 1/h. -.002 -.C114 -.;022 -.158 .113 .865 
a = 1 .012 ·.o8o ~088 ·539 .031 .158 

a = .,1 -.004 -.031 -.066 ~.,.,61 .241 2.786 
.032 .231 .310 2.123 .091 .625 

a = .01 -.oo6 -.057 -.165 -1c724 .468 8.654 
.068 ~523 .920 7.377 .199 2.007 

Q1 = 125 1/h. -.002 -.018 -.,010 -.190 • :t 56 .884 
a = 1 .01.5 .097 .036 .678 .052 .201 

a = • 1 -.oo4 -.0)8 -.030 -.614 .327 2.8Ó9 
.034 .245 .122 2.391 .127 o685 

= .01 -.oo6 -.069 -.077 -1.776 .630 
.o66 .544 .380 7.876 .257 



. , 

.;,,;{~5;l/fv 

Lport ij d: 80 s:e~il·· :; 

Eenhed~m: p ·~· l,., •. '<-... c '. en : a.(1,1) a = 1 '. 
0.-1 a:<>01 

psk psw p k . s Psw Psk p· 
··SW. 

t1.-, 
\J 

-oCCI!- o02) -,008 "063 -oC12 • I 
"î3·+ 

t11 :"oe:+ "C1>3 -,008 .os4 -"014 1 ·~'7 
< ""' 

t1., 
L 

- oOClt ,01') -"OC9 oO:J7 -,.G18 o.141 

t1_" 
.J 

-o004 "C19 -.010 .059 ""o021 ~ 15.5 

t14 -,oc4 ,019 -o011 .,061 -"02.) .162 

- .. 012 .061 - o02.:> 0169 tL - vOCLt cOî8 
.) 

t1 6 -o004 cCî B -o012 .062 n·')n 
- c\,..,-'t.::... ;' p17) 

•o012 •. 062 - .. oc.8 v176 t1n -,.oc4 ,,018 
r 

t1g - ,oc4 .C.13 -oCÎ_) o061 -,029 0 17? 

t2 -v021 o084 -,OG2 o296 -,14.3 o870 

t3 -"C19 o071 - oCI)9 .262 - Q 1llj o810 

tu - ,,091 .,:),) 4 -0 .~87 .1 è 244 •o700 3o900 

h1 ~~ 1 ;::o cOj_j o255 ,.097 o490 .213 

hu o?84 "155 2c29~ •. 59~ 5o93.3 1.761 

De bereken ::!e terud~OllFt:! ljn•~smutrix G horenr'ie bi .i uar "III" !+c;" 
~-------------------~-----~----------------------~-----------
Qki = 17.5 J/h 0 

T = 10 sec<t Looptijd:80 ;>eCu diag.,(Q.) = (O,C:;- ••••••••• 1 1 .,001 9 0 9 1,~001). 6 

Eenheden: 

d • (r·) (1··· ..,.-.~ .:tag. d = c:, 1 ·,,, • 

. /0"' Fcs.,l.. v• en . /) 
p. B" 1. ç 1 C. sec., 

zie volgende pagin,a. 
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1 

~"004 'e ':'2~2 

t1 
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-oüC\ • vL.. "-i-

t1 -~nc4 oc;;6 
5 

t 1 4 - oOO) .027 

t 1 -"OC) <' 
5 

t 1 G - ,co6 vCJ)C 

tî - r\,("t( A',""') 

'7 
p\ ... -.... \.• <· >,,• .)t-

I 

t /, -Î.l :.]·~)6 ('\ .--., 'T 

l q "'•,.':J;; 

t2 -.,Oj) ,, 170 

t3 - ,)04\J " 
1 r.f: 'jv 

tu - r , 

1 i tG >' .) < 

tudt -"co;: .':01 

h1 ~ 1 r_.C)Ö 

hu 1 100 0 ;: ·'+'t 

};udt -.,,. /"", 

•' ;'0';) 001 



Declari:ttiE' v;:;.n te geb.tuiken variabe::.en resp" array's 

• r:r·ocl':i.ure 'f:roces; 

rtec:Ln• Q.1 :• ftt*SQP.T(u1-u:'Ot1-3); ~{2:;:: 

x1l::::.xl(:rc); 

'ber,:in' xl(i):=xl(i-1) 'end'; 

xl ( î ) ::x ( 1 ) ; 

x(i):::.101c.'1 +)7.:1 c!/Q1 -1626/QZ- o.)14_·P~1 +oC}931•Q.~ 

+.0GG47°~·~1·•2 - .0000}026!Q2**~; 

x(Z) :::x(7) +DT*((-x(::;) +.,97*:xll +.öü4j2.*"1 -1.;08)Î · 

(-.,28*Q1 +)~·)); 

x()) ::x(j) +;)!'*(-oC')6*x(3) +.Cj5•x(2) +c00016Jt:Q1) 

x(Lt)::x(4) +DT*((h;(Lf)+o}5*x(.5)+o00456*Q;1+o5))f'' 

(-Q1+425)); 

x(5):::x(5)+DT*(.0022*Q,1-o071*SQ.RT(x(5)); 

x(6)::x(6)+DT*( .,028*SQRT(x(5)-oü14•u5*SQRT(x(6)+ 

.o:>•sctRT{x(6)); 

•end' proces; 

'procn~ure' regclinr; 

'begin' 1 for' i:=aant•l 'step' -1 •until 1 2 1 do 1 z(i):= 

z(i-1);z(1):=~'>(1); •for' .i:=~-•stèp' 1 •unti~' 6, 

'Jo' d(i) :=x(i)-y(i); si(1) :::si(1 )+DT•s(4); 

si(2)::si(2)+DT•s(6); 

ust1:=3(1,1)*s(1) +G(1,2)•z(1) +G(1,3)•z(2) + 

G(1 ,4)•z(3) +3(1 ,4)•z(~) •••••• +G(1 ,12)*s(2,)+, 

G{1,15)*s(3) +G(1,14)•s(4) +G(1,15)*si(1)+ 

G{1,16)•s(5) + G(t,17)•s(G) +G(1,18)•si(2}; 

U ~t?._nc~ 1)•~(1'+ :.;;, c_ •-\J ;,"., ~-J 1 • • • • • • 

Eventuele begrenzingen Vhn ust1 en ust2o 

'on,~' regeling; 

'procndure' print; 

write( uit ,{r'6 o 1 ,x4, I3, x4, Ij, x4, 4r'1 0.2 ,/), T,Q1, Q2 ,x( 4)-y( 4), 

x(ó)-y(6)); 



'end 1 ; 

'begin' 

~ .,; \~,_'' -

X§r'dcii·ré!irl(iri Î r:l(i j))•·· ~an·~a].~io~··rl~ï--2· 2 
''· .. ·· ·.·. 

;~{,;:=64o J; :c;) :=~ç.·6.~·~I. x{;)::::6~ o~i.;'JÇ~4; :=5~ .• 88;. xt5)·=~:~~<·?:1 ;• 
x(6): =50 ;. u 1: =7 .. ; 1; J2::5.o63 ;u3:=:ï. 10;1:J:r18ooi:: 
1 for 1 i:=1 1 s.tep' 1 'until' 6 'uo' y(i)::x(i); 
1 for' i:=1 •step' 1 •unti1 1 1+0 'do' xl(i)::x(J·); 

T;:O; 

,'_~ .· .. ,. ,.~,,·· /' ' .. ,·-·-VL:.·' 

write (uit,<. "T'', x9, 11Q1 ", x6, 11Q2", x1 2, "tu", x1 0, 11hu'f,,x7 ,f.J'}; 
'whi1e' T 'leq' E 1 do' 'begin 1 regeling; proces; print; T ::;T+DT; : 

• end' ; 

----------------------------------
---------~---------

Declaratie van te gebruiken v~riabelen resp. array 1 so 

'procedure' coef; 

'begin' DT::10; Q1:~,75; T::600; 

k1:=1-2.97/Q1 + 80750/~1 ... 2; 

k2:=-1?.63 + ·35*~1 - .00097*Q1*•2; 

k3:=7 + 1175030/Q1**2; 

k4::-.4 + 127233.1/Q1**2; 

k5::-2.4 + 207382.5/Q1**2t 

k6: = •. 97; 

k7::D84 + oOOQ56*Q1j 

k8:=.87 + .0003?*Q1; 

T1::181 + 84615/Q1: 

T2:z60a6 + .109*Q1; 

T3::-6o4 + 2270c3/Q1; 

T4::•22 + 11304/~1; 

T5:=-37•3 + o433*Q1; 

T6:=45 + 31926/Q,1; 

'end' coef; 



c.? 

1 proced.ure' .vull~n; .. . 

•begin' 11.(1· 1 )::~~~p(-DT/······T:5), .. L .... . ' . . . .. •. . . . . .. ,, 
•for' {:=f·;.:,;st.ep'.•1' 1.until' 9 1 do.t 1';l(i ,i-1) 

11 ( 1.0~ 10 ):=exp( .. DT/T4); t 1 ( 1~', 9): =·:M~;{;t1.( 1C', .. 

11 ( 11,11) :=exp( -DT/T5); 11 ( 11, 1C.).:,..-k:7•lt1 hJ., 11 

L 1 ( 12 v 12) : :::cxp (-DT/T6) ; L 1 ( 1.~ 1 1. î ) : ::;--k8 (rit( 12, 12)-

11 ( 13, 1j) ::::exp( -DT/T2); . · 
',> 

L 1 ( 14,14) :=exp( -DT/T1); L 1 ( 14,13) :=-k1*{:J;i1•fry4~1)+5~1) 

L2 ( 1 9 1 ) : :k 4 • ( L 1 ( 1 , 1 ) -1 ) ; L2 ( 1 , 2) : ~. -k5 • {L 1 ( 1 , 1) -1}; 

L2(13,1):~-k2*(11(13,13)-1); 

Q(1? 9 12):=Q(14,14):::::1; R(1,1):=R(2,2):=.1i 

1 for' i::1 1 ötep' î 1until' N 'do' II(i 1 i):•=1; 

ATRANS(N,L1 ,1T1); ATRANS2(N ,M,L2,LT2); 

'end' vullen; 

'procedure' RILT2; 

'begin' CROUTDECOMPOSITION( 1 ,'M, R,tl, D, 10 ••-5, S.INGULAR); 

1if' SINGULJ.R 'then' myoelf.ntatus:=-1; 

CROUTIN'IfERSE(1,M,It,D,RI); 

AM.lALB2 ( M, M, li , RI , LT 2 , H13 ) ; 

'end' RILT2; 

'procedure' proces; 

'begin' AM:A..A.LB(N,LT1,P,H1); io.MAALB2(N,M,M,L2,Rl,H3); 

AMA.ALB2(N ,.M, N, H3, IJT2, H2) i AMAALB(N, Hf! ,P; H9); 

APLUSB(N,II,H9,H10); 

CROUTD~COMflOSlTION( 1 ,N, H1 ') ,! tJ, C, 10••-8, SHWUL/..R)i 

'if' SINGUtAR 'then' myse1f.stat\is:.;:::~1; 

CROUTINVERSE ( 1 ,N, IX, C, H11); 

AM~ALB(N, H1 ,H11 , H12); i~MAALB(N, H12., L1.,H14); 

APLUSB(N~H14,Q,P); 

'end' proces; 

•procedure' terugkoppelmatr{x; 

•begin' AMAALB2( M, N·,N ,LT2, P, J1) ; AMAALB2( M,N ,M,J1 ,:L2 ,J2) i 

APLl.ISB(Ht J2·, R, ,J.)); 

CROUTDECOMPOSITION(1,M,J3,L1,D 



1 en 6' ; 

CROtT1NVEHSE(1,M,Lt,D,J4); 

A""'AL·B"· (:v. u .. T ,.h, T1 Tt:;' • .. u. · LB'> (N ~r '"" P L" J6' · I'UI. . .:. '"'f l'l 1 ,, f <- ·, JV ,,, /), Ar>AA · ... ;. ,, 9 r; 1 , .__, ,.,, 

AMAALB2 (N, M,N' ,Jt.; J) ,J7) ; AXINE(:i ,r, ,;{.JE) ; 

hV~ALB')(u,. l't t:" JQ JG) • A'"'A "LB.~(v 'IT l\t T9 "'1 K). · ,Ad.l1. .:... !', t . • l <"< Jr. t t •·· t '} t i'.AA C. ; • t •~ t ll tv t .1.. t . j 

'end' terugkoppe..Lmatrix; 

'proc~dure' print; 

'be~in' terugkoppelmatrix; 

wri te (uJ.t ( spb ce (?))); PRINTMAT2( M,~ ,K, 4, uit); 

'end' print; 

'be;::i.n' r;oef; vullen; RILT2; 'end'; 

PRINTMATHIX(!'i, 11,4, uit); write(ui t ( :>p:o;c·'O( 2))); 

PRINT!-'!AT~' (ti, M, I2, 1•, 1;i t) ; '.vri te ( td t ( c'.pace ( 2))) ; 

'•"hi1e' 'r 'geq' 0 'do' 'begin' proccn: 

'if' T 'div' 6o•6c 'eql' T 'then' 

print; T:='r-DT; 

'end'; 


