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SAMENVATTING 

DIGITALE REGELING 

VAN EEN 

MEERVARIABELEN PROEFPROCES 

H.J.Meulenbrugge en J.J.M.Neelen 

Voor een niet-lineair meervariabelen proefproce.s is een di
gitale stabilisatieregeling ontworpen en gerealiseerd. In 
het proces bevindt zich een buffervat, waarin niveau en tem
peratuur constant gehouden moeten worden bij variabele afna
me. Het buffervat wordt aangevuld uit het waterleidingnet 
via een warmtèwieselaar en een transportleiding. 
De procesdynamica is theoretisch en experimenteel onderzocht, 
De hoogteregeling vindt plaats met een di~crete PI-regelaar. 
Voor de temperatuurregeling worden vier alternatieve regel
schema's vergeleken aan de hand van twee criteria. Van de 
onderzochte regelschema's, waarbij de regelaars niet opti
maal zijn ingesteld, voldoet meester-slaafregeling met set
pointsturing het best. De slaafregelaar -evenals de meester 
een discrete PI-regelaar - wordt op een eenvoudige wijze ge
adapteerd. 
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INLEIDING 

1•1 Introductie 

Bij de vakgrQep Meten en Regelen van de Afdeling der Tech

nische Na.tuurkunde is een multivariabel proefproces ge.trt

stalleerd waarmee regelstrategie~n in de ptaktijk bestu

deerd kunnen worden. Aan het begin van ons afstudeerwerk 

waren de resultaten van een groot aantal ijkingen en me

tingen betr.effende de statica van het proefproces bekend 

(Coenen 1973). Bovendien was een begin gemaakt met het me

ten van het dynamisch gedrag van het proces(Coenen 1973; 

Meulenbrugge 1973). Op grond van ervaringen opgedaan tij

dens genoemde experimenten werd het venaelijk geacht voort ... 

aan het experimentel~ w6rk d~or een koppel van.twee afstu

deerders te laten verrichten. In dit verslag wordt het door· 

ons als koppel uitgevoerde afstudeerwerk behandeld. 01$1 het 

uiteindelijke doel, het bestuderen van regelstrategieJn~ 

zo effectief mogelijk te laten geschieden, werd vanuit de 

werkeenheid Computer Contr.ol gevraagd een bepaald gede"elte 

van het multivariabel proefproces (voortaan "het proces") 

m.b.v. een procescomputer te regelen. De hieruit voort

vloeiende werkzaamheden zijn door een projectgroep van drie 

afstudeerders uitgevoerd. Het computergerichte werk werd 

nl. door medeafstudeerder H.Beun verzorgd. In onze meer 

procesgerichte opdracht zijn in grote lijn achtereenvolgen~ 

de volgende taken te onderscheiden: 

a} Het experimenteel bepalen van het dynamisch gedrag van 

het proces. 

b) Het analyseren en het maken van een mathematisch model 

van het proces. 

c) De bestudering van een aantal voor dit proces geschikte , 
regelstrategieän, zo mogelijk m.b.v. analoge simulatie. 

d) Het koppelen van het proces aan de computer. 

e) Het testen en vergelijken van een aantal gerealiseerde 

regelingen. 
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Het genoemde proces is in feite circuit I van het multi

variabele proefproces dat in het afstudeerverslag van 

C.Coenen uitvoerig beschreven is. In fig.1.1 is het proces 

schematisch weergegeven. 

-l\"G.f\\.,.~4-

le,clLh\ 

Figuur 1.1: Processchema. 

WG.'fM~e

wis\el~o.r 
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vo.t1 
---

IQ~_JH, 
VCL"l 

In hoofdzaak zijn een koude en een warme kant te onderschei

den. De koudwaterstroom wordt in een warmtewisselaar door 

een warmwaterstroom opgewarmd, doorloopt vervolgens een in 

lengte instelbare transportleiding en stroomt uit in een 

vat met een vaste uitstroomopening. Door deze opening stroomt 

het water in een lager geplaatst buffervat, waarvan de uit

stroomopening variabel is. 
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De koudwaterkant b•vat de volgende elementen: 

- Kraan R1 

- Klep 1 

- Warmtewisselaar 

- Transportleiding 

- Vat 1 

- Vat 3 

- Klep 3 

Deze dient om de voordruk van het koude 

water voor klep 1 te kunnen variëren. 

Een pneumatische klep met steller, waar

mee de koudwaterflow Qki gevarieerd kan 

worden. 

Hierin wordt de koudwaterstroom opge

warmd door de warmwaterstroom. De warm

tewisselaar werkt volgens het tegen

stroom principe. 

De in secties verdeelde transportlei

ding is van gewapend rubber. De secties 

kunnen m.b.v. meerwegkleppen bij- en 

afgeschakeld worden, zodat de gebruikte 

lengte {en daarmee de transporttijd) 

instelbaar is. De inwendige diameter 

van de slang is 19 mm. 

Perspex vat met vaste uitstroomopening, 

ongeroerd. De diameter is 9 cm. 

Buffervat van messing met variabele uit

stroomopening, geroerd. De diameter is 

17.8 cm. 

Deze pneumatische klep met steller is 

geplaatst in de uitstroomleiding van 

vat J, waarmee de uitgangsflow Q be-
u 

invloed kan worden. 

In het koudwatercircuit kunnen de volgende grootheden worden 

gemeten (zie ook fig.1.1): 

- Koudwaterflow Qki Deze kan worden gemeten met meetschijf 

+ 6 P- zender. 

- Temperaturen Deze worden gemeten met weerstandsther

mometers op de volgende plaatsen: voor 

en na de warmtewisselaar, na de trans• 

portleiding, in vat 1 en in vat J. 



- 1 .4 -

- Niveau's In vat 1 en in vat 3 met AP-zenders. 

De warmwaterkant bestaat in hoofdzaak uitr 

- Voorraadvat 

- Pomp 

- Stabilisatievat 

- Klep 2 

- Warmtewisselaar 

Hierin wordt water d.m.v. een regel

bare hoeveelheid stoom op een tempe
o ratuur van 92 C gehouden. 

Deze transporteert warm water uit het 

voorraadvat naar het stabilisatievat. 

Hierin zit een constante hoeveelheid 

warm water onder een vaste voordruk. 

Pneumatische klep met steller waarmee 

de warme flow Qwi ingesteld kan worden. 

Deze dient om de koudwaterstroom te 

verwarmen. 

In het warmwatercircuit zijn de volgende grootheden middels 

opnemers te meten: 

- Warmwaterflow Qwi Kan gemeten worden met een rotameter

zender. 

- Temperatuur In de warmwaterflow kunnen zowel voor 

als achter de warmtewisselaar weer

standsthermometers aangebracht worden. 

Het in de warmtewisselaar gebruikte warme water stroomt 

terug in het voorraadvat. 

De verbindingen tussen de verschillende procesonderdelen 

worden, behalve in het geval van genoemde transportleiding, 

gevormd door niet-geisoleerde koperen pijp met een inwendige 

diameter van 13 mm. 

De afbeeldingen in fig.1.2 hebben ten doel de lezer een 

idee van het werkelijke proces te geven. 

Voor een beschouwing van mogelijke regelingen leent fig.1.1 

zich minder goed. Daarom is het proces in een daartoe meer 





gei!igende vorm volgens fig 1. 3 weergegeven ·• In deze f'iguur 

zijn tevens de voornaamste grootheden benoemd. (Zie ook 

symbolenlijst) 

Ps-14 H1 ~L\ 
QIA. 

pk Î.W"ILn..,or:\• 
Q~~ H..., 

va.\. 1. VCA.\ ~ 

Pw Lei.~~ T..., 
11 T2. Tl 

~w 

Figuur 1.): Blokschema van het ongeregelde proces. 

De onaf'hankelijk te varii!ren ingangsgrootheden z'ijn: 

- p 
sk de stuurdruk van de koudwaterklep. 

- p de stuurdruk van de warmwaterklep. sw 
- p de stuurdruk van de uitgangsklep van het buffervat. 

SU 

Andere ingangsgrootheden zijn: 

- p 
w 

- T wi 
- Tki 

de voordruk van de koudwatervoorziening (water

leidingnet} 

de voordruk van de warmwatervoorziening. 

intreetemperatuur van het warme water. 

intreetemperatuur van het koude water. 

T . en P worden d.m.v. regelingen konstant gehouden. 
Wl. W 

Als uitgangsgrootheden kunnen we beschouwen: 

- H u 
- Q u 

- T u 

de hoogte van het water in het buffervat of 

de uitgangsflow van het buff'ervat. 

de ~emperatuur van het water in het buffervat. 

De resterende grootheden zijn als tussenvariabelen t~ be

schouwen. 

Beschouwen we slechts de belangrijkste beinvloedingen dan 

zien we dat Psk invloed heeft op zowel Hu als Tu en dat 

P slechts invloed heef't op T • Verder wordt H nog betn-sw u u 
vloed door P • 

SU 
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Het proces is in grote trekken te karakteriseren als: 

- Multivariabel met eenzijdige interactie. 

- Niet-lineair. 

- Systeem van hogere orde dat t.a.v. de temperatuura-

overdracht looptijd bevat. 

Uit de aanwezige mogelijkheden om dit proces te regelen 

hebben we de volgende gekozen: 

geregelde grootheden 

ingreep grootheden 

stoorgrootheid 

en T 
u 

en P sw 

Doelstelling: De grootheden H en T stabiliseren bij grote 
u u 

variaties in de afname Q • De regelingen moe
u 

ten tevens de overige storingen (bv. die op 

Qki'Qwi'Tki en Twi) onderdrukken. 

Daar de procesparameters variären met de koudwaterflow Qki

die in stationaire toestand gelijk is aan de afname Q - kan 
u 

adaptatie van de regelaars noodzakelijk zijn. 



2 PROCESANALYSE 

Om het genoemde proces te kunnen regelen, is kennis van d• 
dynamica van het proces noodza}c.elijk. Deze kennis kan l'angs 

/; 

theoretische en/of experimentele weg verkregen worden. D~ 

theoretische benadering leidt tot een mathematisch model 

waarvan ontbrekende gegeven$ d.m.v. experimenten aangevul~ 
": ~ 

moeten worden. De experimenten zijn bovendien noodzakelijk 

om een opgesteld model aan de werkelijkheid te toetsen. Eén 

mathematisch model van een traag proces biedt de. mogelijk

heid d.m.v. simulatie snel ragelakties te beproeven. 

Het proces is niet-lineair en als zodanig moeilijk mathe~ 

matisch te beschrijven. Rond een gedefiniierd werkpunt kan 

onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van line'"' 

aire benaderingen, waardoor het mogelijk wordt de proces~ 

dynamica d.m.v. overdrachtsfunktiea te bei!Jchrijven. Het 

niet-lineaire karakter van het procea komt tot uitdrukking. 

in de.werkpuntsafhankelijkheid VUl de parameters van de 

overdrachtafunktiea. 

Voor het vinden van deze overdrach tsfunkties is een trani!J-, 

formatie van het mathematisch model in het tijddomein 

(stelsel differentiaalvergelijkingen) naar het frequentie ... 

domein of s-domein vereist (enkelzijdige Laplace-transfor

matie). 

Het proces is schematisch in fig. 1,3 weergegeven. De uit

gangsgrootheden zijn de temperatuur T en de hoogte H in u u 
het buffervat (vat 3). Manipuleerbare ingangsgrootheden zijn 

de stuurdrukken op de pneumatische kleppen P k' P en P • 
S SW SU 

Hoe de verschillende procesgrootheden elkaar kunnen hein-

vloeden is in fig. 2.1 weergegeven. 

De niet getekende omgevin~stemperatuur T heeft invloed op 
0 

alle temperaturen en flows. 

De onafhankelijke procesvariabelen zijn de klepdrukken, 

de voordruk en intreetemperatuur van het koude- en warme 

water. 
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Figuur 2.1: Beinvloedingsschema van het proces. 

Wanneer we ons niet bekommeren over de ni.et manipuleer

bare ingangsvariabelen Pk, Pw' Tki en Twi en de zwakke be

Invloedingen - zoals deze in onder~taand schema zijn weer~ 

gegeven - verwaarlozen, dan ontst~at een vereenvoudigd be-

tnvloedingsschema als in ~ig. 2.2. Het zij opgemerkt dat 

deze zwakke bein~loedingen, die statisch wel aanwezig zijn, 

tijdens het meten van de procesdynamica (zie h~dst.J) niet 

zijn teruggevonden. 

Figuur 2.2: Schema van de belangrijkste beinvloedingen. 
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In de volgende procesanalyse z.ullen voor zover mogelijk 

voor de verschillende deelsystemen overdrachts~unkties 

in een gede~ini6erd werkpunt worden a~geleid. Voor het 

proces als geheel zijn we gelnteresseerd in de over

drachten h /p k' h /p , t /p k en t /p • 
U 8 U SU U S U SW 

In Appendix C wordt een vergelijking tussen experimen-

teel bepaalde en theoretische a~geleide overdrachten be-

schreven. 

Bij de a~leiding van het lineaire model zullen werkpunts

waarden met hoo~dletters worden aangegeven en kleine ver

anderingen in het werkpunt met kleine letters. Daar waar 

de temperatuur en de tijd gelijktijdig een rol spelen, 

zal voor de temperatuurT en'te'en voor de tijd't'geschre-

ven worden. 

2.2 ~!-:!~!!~!!ee~~ 

De gebruikte pneumatische regelkleppen bezitten enige dy

namica, gelokaliseerd in de klepmotor. In vergelijking met 

de dynamica van het proces als geheel is de klep-dynamica 

te verwaarlozen. 

Klep 1 in de koudwatervoorziening hee~t als ingangsgroot

heden de stuurdruk op de klep Psk en de voordruk van het 

water Pk. Uitgangsgrootheid is de koudwater~low Qki" Een 

tussenvariabele is de lichthoogte x 1 van de klep, die een 

maat is voor de doortocht (zie onderstaand blokschema}. 

pok --4 klep-~ 
motor 

Qki hangt traagheideloos a~ van x 1 en Pk dus Qki=Qki(x1 ,Pk). 

Vervaarlozen we de dynamica van de klepmotor dan hangt 

x 1 traagheidaloos a~ van P sk dus x 1 = x 1 ( P sk). Deze re

latie is lineair i.v.m. de toegepaste klepsteller. 

Voor kleine variaties van de variabelen in het werkpunt 

(Psk' Pk, Qki) geldt de gelineariseerde vergelijking: 

waarbij de a~geleiden in het werkpunt zijn genomen. 



Voor konstante Pk zode.t pk = 0 vinden we dan de over

drachtsfunktie: 

De versterkingsfaktor_pkkkan uit de statische klepkarak

teristiek Qki = Qki(Psk) worden afgeleid. 

Voor klep 2 in de warmwatervoorziening vinden we op de

zelfde manier de overdracht: 

2.1 De warmtewisselaar ------------------
Aan de dynamica van warmtewisselaars zijn in het verleden 

vele studies verricht. De pteeste publikatie& handelen over 

warmtewisselaars bestaande uit slechts twee concentrische 

pijpen. Dit type is op te vatten als het limietgeval van 

een warmtewisselaar bestaande uit een mantel (shell) en 

meerdere pijpen (tubes). 

De warmtewisselende media zijn meestal stoom en vloeistof 

of vloeistof en vloeistof. Men kan de warmtewisselaar bo

vendien in mee- of tegenstroom schakelen. 

De door ons gebruikte warmtewisselaar bevat 92 pijpjes, is 

in tegenstroom geschakeld en is van het type vloeistof/ 

vloeistof. Het koude water stroomt door de pijpenbundel en 

het warme water tussen de pijpen. Het warmtewisselend op ... 
2 pervlak is ca. 0.5 m • 

De warmtewisselaar is een systeem met verdeelde parameters. 

Uit de warmtebalansen van vloeistoffen, mantel en pijpjes 

in een lengte.aegment volgt een stelsel partille differenti

aal vergelijkingen die - zonder een aantal aannamen - moei

lijk analytisch zijn op te lossen. 

In fig. 2.'3. is een doorsnede getekend van een warmtewisse

laar bestaande uit twee concentrische pijpen met water als 

media en in tegenstroom geschakeld. 
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Ïwc: 

:r._,.: 
I I 

:r" : T11"c T1 
I I 

~ ~tilLI 
~ ~ 

T : temperatuur 

Ak = 77'R~ Aw = 77"( R~ - R~) 
Ok = 2 TT Ri Ow = 2 "'Ru 

V = Q/A: stroomsnelheid 

~ warmteoverdrachtscolrf. 

f dichtheid 

c soortelijke warmte 

x plaatsco8rdinaat 

Figuur 2.3: Doorsnede van de warmtewisselaar. 

We doen de volgende aannamen: 

Uit de 

1e In radiale richting is de temperatuur en snel

heid van de vloeistof uniform. 

2e De warmteoverdracht wordt aan de binnenkant van 

áe pijp gedacht en is onafhankelijk van de flowa •. 

Je De pijpwand heeft geen warmtecapaciteit. 

4e 
De mantelwand is getsoleerd. 

5e Er is geen warmtegeleiding in axiale richting 

in vloeistof en wanden. 

6e 
Soortelijke warmte en dichtheid van de vloei-

stoffen zijn konstant. 

warmtebalans in het volume-element Aclx volgen twee 

gekoppelde parti~le differentiaal vergelijkingen: 

è)T 
rki vki 

~Tk 
rki2 + ox = T - Tk bt w 

'l" wi 
~T 

vwi 
dT w Z"'wi w 

Tk T TI - Tx = - w 

waarin 'ki = Akfkck/Oko( rwi = A 1, c jo o( w w w w 

Na linearisering in een gedefinilerd werkpunt en Laplace

transformati e ( t- s) kunnen overdrach tafunkties worden ge

vonden tussen qki resp. qwi en te 1 (Stermole en Laraon 1964). 
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waarin t:"= ~i Qwi/Qki en Ók = L/Vki (L is de lengte v.d. 

warmtewisselaar) 

Is qki een stapvormig signaal dan is de resulterende res

ponsie te
1 

zoals in figuur 2.4 is aangegeven. 

~k~ r------------------ 1. 

f 

0 

., 

--- ------------

-t 

.... 
~--·-·-·-·-·-·-·-· 

Figuur 2.4: Stapresponsie van parallelsysteem met overdracht .. 

De responsie is te benaderen met die van een zuiver 1e orde 

systeem. 

Is qki een sinusvormig signaal dan treden in de frekwentie

responsie maxima en minima op zowel in het amplitude- als 

rasediagram.( zie rig. 2.5 ). 

~,~, 

f (\, 
,. 

I 

·: ' { 

Figuur 2.5: Amplitudediagram van een systeem met overdracht 

u/i =_..P( 1-e-•Ó)/( 1 + s r) 



De minima treden op bij de reaonantief'rek'Wenties wr=n. 2 TT/di'! 
Voor f'rekwenties w~ 2 TT /6k kan ook de frekwentieresponsie be"" 

e naderd worden met die van een 1 orde systeem. 

?mdat W= 2 TT /tfk zeer veel groter is dan de bandbreedte van 

het proces als geheel zullen we de warmtewisselaar t.a.v. 
e flowstoringen als een 1 orde systeem opvatten. Tussen de 

uitgang van de war.mtewisselaar en het punt waar T 1 wordt 

gemeten, bevindt zich echter nog een koperen pijp met lengte 

L' die t.a.v. de temperatuuroverdracht in eerste benade

ring is op te vatten als een systeem met looptijd Ó'=L'/Vki• 

De gezochte overdrachtsfunkties worden dan: 

te 1 -:.Alk -a c§'• 
= 1 +s1:k 

e 
qki 

te2 ~w -s Ó' 

= 1 +St' 
e 

q'Wi w 

waarbij de tijdconstanten en looptijden klein zijn t.o.v. 

die van de rest van het proces. 

2.4 ~!-~~!~!E~~!!!!~!~~ 

De uitgangstemperatuur T 2 van de transportleiding met lengte 

hangt af' van deingangstemperatuur T 1 , de omgevingstempera ... 

tuur T
0

, de f'low Qki en de tijd t dus T2 = T2 (T1 ,T
0
,Qki't) 

In fig. 2.6 is een dwarsdoorsnede van de rubber transport·· 

leiding getekend. 

r: rubber 

w: water 

f: 

""i: 

o(: 
u 

c 

temperatuur 

2 iTRi 0 = 
2 u 

!TRi. A = u u 
Qki/Ai: stroomsnelheid 

dichtheid 

warmteoverdrachtscblf'f'ic~•nt 

water/rubber 

idem rubber/lucht 

soortelijke warmte 

x : plaatscoördinaat 0< x<. L 

Figuur 2.6: Dwarsdoorsnede van de transportleiding. 
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We doen de volgende aannamens 

1e De temperatuur en snelheid van het water zijn 

uniform in radiale richting. 

2e De warmtegeleiding van het water is verwaar

loosbaar. 

Je De warmtegeleiding in het rubber in radiale 

richting zeer groot en in axiale richting 

verwaarloosbaar. 

Uit de warmtebalans voor het water en rubber in een seg

ment dx volgen twee partille differentiaalvergelijkingent 

~T ~T w 
+ V w 

at ~ + 

c)T 
{ 1 r 

+ -- + at 't"r, 1 

T T w r 
= r ' w w 

1 } -T 
'l:'r, 2 r 

(1) 

T T 
_JL. 0 

= + 
rr 1 'r,2 t 

(2) 

t'r, 1 = (Au - Ai) .fr cr/Oi c<i 

'r,2 =(Au- Ai)Jr cr/0uo(u 

~ 
In de stationaire toestand (bt = 0 ) geldt: 

-x/vr1 
e + T 

0 
(J) 

Uit metingen aan de statica van het proces door C.Coenen 

valt af te leiden dat 7:1 =2J80 sec. 

Voor wat betreft de dynamica van de transportleiding zijn 

we gefnteresseerd in het temperatuurverloop aan het begin 

(x = 0) en einde (x = L) vàn de leiding d.w.z. in de over

drachtsfunkties te 2/te 1 = tew,L/tew,o en te 2/qki = tew,L/Aiv 

Voor variaties in een bepaald werkpunt vinden we na lineari

sering de volgende d.v's: 



(4} 
<)te ~te c)T te 
--2! V 

w w w 
+ + V 

~x 
+ = é)t ~x 't"w 

ote { r:. 1 
-

1
-} te 

te 
r w 

è)t + + = 't"r, 1 r 2 r r, 
(5) 

Hierbij is aangenomen dat ~i' ~u en T
0 

constant zijn. 

Uit de stationaire oplossing (J) vinden we 

è)T T - T -x/ V 1: l w 1 0 = .. e Ox V1:
1 

(6} 

Substitutie van (6} in (4), Laplacetrans:formatie (t .. s) 

en eliminatie van te resulteert in de d.v.s r 

V 

waarin 

dte w 
dx 

B(s) 

+ B(s}te 
w 

: V 
T -T 

1 0 

v-r; e 
-x/vr1 

1 +ar 2 r, 

(7) 

De d.v. laat goed zien dat de uitgangstemperatuur te
2 

a:f

hangt van zowel de ingangstemp~ratuur te
1 

als van de :flow 

qki = vAi: 

De homogene d.v. V (dte~dx) + B(s) tew = 0 beschri.j:ft 

de toestand waarbij V constant is (v=O) en hee~t als 

oplossingt 

te = te e -B(a}x/V 
w w, 0 

Voor x = 0 is te
1 

= te en voor x = L ia te
2 

= te L w,o w, 

zodat we als overdrachts:funktie vinden: 

-B(s)L/V 
= e (8) 

Uit de particuliere oplossing van (7) waarbij te 1 = 0 
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volgt de overdrachtafunktie: 

- e 
.. ;_B (a) L/V ] 

( 9) 

Om een duidelijker beeld te krijgen van beide ingewikkelde 

overdrachten, beschouwen we de transportleiding als een 

rubberslang zonder warmtecapaciteit. De term B(s) wordt 

dan gelijk aan a + 1/t:
1

• De overdrachtsfunktiea (8) en (9) 

worden dan resp.: 

-s& t 
e en 

Wanneer nu op t=O een stapvormige verandering in P
8

k wordt 

aangebracht, dan zal de resulterende stapvormige flowver

andering qki langs twee wegen de uitgangstemperatuur T 2 
van de tranaportleiding beinvloeden. De ene weg is direct 

via de flow volgens de overdracht te 2/qki. De andere weg 

loopt via de warmtewisselaar volgens de overdracht 
' (te 2/qki) =(te 1/qki).(te2/te1 ). In 2.3 is voor de warmte-

wisselaar afgeleid : 

, zodat 

-sJ 
t 

e 

We hebben dus te maken met een parallelschakeling die aan

leiding geeft tot een z.g. inverse responsie. In fig. 2.7 
is de stapresponsie te 2 (t) van de warmtewisselaar + trans

portleiding getekend. 



0 _ __.,.. t 

! -·-·-"' _.,_. ---·-·-
Figuur 2.7: De stapresponsie te2 (t) van warmtewisselaar + 

transportleiding (inverse responsie). 

De streeplijn geert de responsie weer volgens te 2/qki , 

de streep-puntlijn volgens (te2 /qki) • 

De resulterende inverse responsie is enigszins afgerond 

wanneer we de warmtecapaciteit van het rubber in rekenin~ 

brengen. We zullen dit aan de hand van de overdracht 

te 2/te 1 nader toelichten. Deze overdrachts:funktie (8) luidt: 

te 2 - s J't ·{· Ót 
--- = e exp - --. te 1 r, 1 + 

De eerste e-macht is de overdracht van een een systeem met 

looptijd, de tweede e-macht is de overdracht van een z.g. 

hogere-orde oscillator (Acklin en Läubli 1960). 

Aan de hand van de limiet-stellingen kunnen we iets zeggen 

over de stapresponsie van een dergelijke oscillator met 

overdracht: 
expf ... 6( 1 sr )J. u 

sr)/(1 I= + + 

lim u(t) = lim s u(s) = 
I 

exp ( - d' t"/r ) 
t .. o s ... ..o 

lim u(t) = lim s u(s) = exp(-cS) 
t.,...o s•O 

Met toenemende looptijd krijgen we dan een schaar van 

stapresponsies zoals in :fig. 2.8 is weergegeven. Uit deze 

responsies blijkt dat de mate van a:fronding toeneemt met&. 
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1~--------------~~ 

\A. 

l 
t. 

f 

0 --t 

Figuur 2.8: Stapresponsies van hogere orde oscillator. 

De responsie (D uit fig.2.8 is te benaderen met die van 

een 1e-orde systeem+ een sprong:funktie, responsie @ 
met die van een 1e-orde systeem met looptijd. 

We zullen wegens onbekendheid met de waarden van r 1 en rw 
de oscillator arbitrair benaderen met een 1e-orde systeem 

.,Als 
1 + s 7:.5. 

Resulterend vinden we dan de overdrachts:funktie: 

-sd t 

Over de relatief zwakke inversie zullen we niet verder uit

wijden en beschrijven met de overdracht: 

."116 - s lt 
=- (1-e ) s 

Het zij opgemerkt dat voor elk der stukken koperen leiding 

in het proces soortgelijke overdrachts:funkties kunnen wor

den afgeleid als voor de rubber transportleiding. 

2.5 Vat 1 

Dit vat hee:ft een vaste uitstroomweerstand en wordt niet 

geroerd. 

We willen de volgende overdrachtsfunkties leren kennen: 
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De hoogte H
1 

van het water, in het vat 1 (oppervlak door

snede A 
1

) hangt af van de ingaande flow Qki, de uitgaan

de flow Q
1 

en de tijd t dus H 1 = H1 (Qki, Q1 , t). 

De uitgaande flow Q
1 

hangt traagheideloos af van de hoog

te H
1 

dus Q
1 

=kv (gH
1
)t 

In de stationaire toestand is Qki = Q1 • 

Uit de wet van behoud van materie volgt: 

Voor kleine variaties in het werkpunt geldt: 

qki = ql + Al 

q1 =~hl 

dQ1 Q1 
waar bi j,P = = dH 1 2H 1 

Uit (1) en (2) volgt: 

dh1 

dt 
( 1 ) 

(2) 

waarin ~2 = A
1
t" = 2 A1H1/Q 1 - hetgeen 2x de verblijftijd is. 

Na Laplacetransformatie volgen de overdrachtsfunkties: 

' 
q1 ~7 hl ~7 

= en = 
qki 1+sr2 qki 1 +sr2 

I 

1?" waarin~7 = 1 en~7 = 

De behandeling van de temperatuuroverdracht te
3
/te2 voor dit 

ongeroerde vat stuit op grote moeilijkheden. Door het niet 

roeren heerst er geen uniforme temperatuur in het vat. 

Een benadering kan worden verkregen door het niet-geroerde 

vat op te vatten als een serieschakeling van een aantal 

wel-geroerde vaten. 

2 • 6 ~!!-~~ff~E~~!l-~~!-2 
Het onderste vat (oppervlak doorsnede A

3
) in het proces is 

geroerd en heeft een variabele uitstroomopening omdat in 

de uitstroomleiding een pneumatische klep is opgenomen. 

De hoogte H hangt 
u 

flow Q en de tijd 
u 

af van deingangsflow Q1 , de uitgangs

t dus H = H ( Q1 , Q , t). u u u 
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De uitgangsflow Q hangt traagheideloos af van .I-1 e.n de u u 
stuurdruk op de klep P dus Q = (H ,P ). De licht-

. SU U U SU 

hoogte x3 is een tussenvariabele. 

Voor kleine variaties in een werkpunt geldt: 

( 1 ) 

( 2) 

Uit (1) en (2) volgt de d.v.: 

1 .P2 
: _.lAl q 1 - ,..U

1 
p SU 

Hieruit volgen de overdrachtsfunkties: 

h ..l's h -..;4'4 u u 
= en = q1 1 +s't'1 PSU 

1 + s r 1 

waarin .Ps = 1~1 

Voor de afleiding van de temperatuuroverdracht teu/te
3 

gaan we uit van de stationaire toestand waarbij Qu = Q1 = Qki~ 
Het vat is geroerd, zodat de temperatuur in het vat gelijk 

wordt verondersteld aan de uitgangstemperatuur T • We nemen 
u 

bovendien aan dat het water warmte afstaat aan de buiten-

lucht met konstante temperatuur T en wel op twee manieren: 
0 

- direkt aan het wateroppervlak 

- via de wand van het vat (geen warmtecapaciteit). 

Het totale warmteverlies wordt beschreven met een "overall"

warmt eoverdrach tscoëfficiënt oe. en een oppervlakte A. De 

dichtheid en s.w. van het water zijn resp.~en c. 

Voor een tijdsinterval ~t luidt de warmtebalans: 
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= uitgaande + opgeslagen + afgestar1e warmtè 

+ ,cA
3

H 6T + otA(T - T ) .4t u u u 0 

Voor de limiet 6t -o vinden we dan de d.v.: 

dT QkiPc e<A JcA 3Hu 

Qki.fc+ICA 
u + T 

dt u = Qkif c + oi A T 3 - Qki,c + oe A T o 

Bij konstante T geldt voor kleine variaties in een werkp~tl 
0 

dte 
u 

dt + teu 
'l"3Qki 

= A H te3 
3 u 

Na Laplace-transformatie {t .... s) volgt dan de ge.zochte over

drachtsfunktie: 

.A,, 
= 

We zullen voorlopig voor vat 1 een soortgelijke temperatuur

overdracht veronderstellen: 

Zie ook hoofdstuk 3 en Appendix C. 

In de vorige paragrafen zijn de overdrachtsf'unkties van 

de verschillende deelsystemen afgeleid. Om een duidelijk 

beeld te krijgen van het gelineariseerde proces als ge

heel is in f'ig. 2.9 het blokschema weergegeven. 

Temperatuurvariaties worden hier met 't' aangeduid. 

Voor het proces als geheel zijn we gernteresseerd in de 

overdrachtsf'unkties h jp k' h jp , t /p en t jp k• 
U 8 U SU U SW U S 



'1"i. '#ki Alt ,, .#8 ,f 
.,#- 1~S'l .,.,sr:, ....". ..,.-

... --. ....-. 
1--

f's~.t '"'sr:., 

...... -;111" -s6' 
4 ~'(t-i'~ '"'"~ e 

1-- 1---

...---. .P..," 
.,;11", ·SI' 

..A. 
.,..,. -s~ 

;(). "«,fl .",~~.,., 

'1iw ,.wi ;-;:u:; e "I utr:s- e ·-c )f t.& f~Sf:"i' t3 1f'Sf:J t , 
kleppen warmtewis. transport!. vat 1 vat 3 

Figuur 2.9: Het blokschema van het gelineariseerde proces. 

Met het oog op nog te bespreken regelingen (hoofdstuk 4) 
zullen we trachten deze overdrachten in een zo eenvoudig 

mogelijke vorm te schrijven. Hierbij zullen we de over

dracht t 2/qki buiten beschouwing laten. De relatief zeer 

kleine tijdkonstanten 't"k en tw alsmede de looptijden van 

de stukken koperen leiding zullen we samen met de loop

tijd van de transportleiding "de" looptijd {J noemen. 

De resulterende overdrachtsfunkties zijn dan: 

a, 

G2 

G3 

hu .-At, 
= p sk = ( 1 + s t 1 ) ( 1 + s z-2 ) 

= 

= 

t u 

Psk 

t u 

psw 

h 
u 

= 

= 

= = 

( 1 

( 1 

-,M2 
-s eS e 

+ s 't"3 )( 1 + 8 t"4)( 1 

p~ 
-sd e 

s t:3) ( 1 s t"4) ( 1 + + 

+ sr
1 

+ 81:5) ;~ = .Pk~~5~ 0~ 1 

+ s z-s) ;/j = .l"w~w..P0J o-P, 1 

Deze overdrachtsfunkties zijn geldig rond een werkpunt 

(Hu' Tu, Qki).Qki is in de stationaire toestand gelijk 
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aan de afname Q • Willen we H en T stabiliseren dan zal u . . u . u 
als gevolg van grote afnameveranderingen Qki aanzienlijk 

variären, waardoor de versterkingsfactören, tijdconstanten 

en looptijd verlopen. Voor zover mogelijk zal in kwalita

tieve zin worden nagegaan hoe de verschillende procespara

meters van Qki afhangen.· 

h h u u en 
Psk PSU 

t t 
u u 

c)Qki -a 
.,.#kk = ë>P:- ,..., ( Qki ) a >1 

sk 

"«7 = 

2H 

,MB 
u 

= -Qki 
Q dX 2H 

~4 u ::1_ u ( )-a = -· ·--- Q XJ dP Qk. ki SU l. 

"...4'1 =Ak_..417~8 - (Qki)-a 

r, = 
2AJHu 

Qki 

'Z"' 2 
2A1Qki 

= k2 
V g 

a;::.- 1 

_...M k en~ w - ( Qki ) -a a -:::4 1 

-LA/Qki 
,...., e 

";#1 0 als....-", 1 

fcQki 

a ~2 

a,.. 2 

..A3 =......,wk,..Uw_,.4ts.,.M,o...-M11 -(Qki)-a a.> 1 

'Z"s neemt toe met Qki (zie fig. 2.8) 
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't"4 als t"
3 

J'CHU 

'Z'"3 = j'cQki + 0( A 

J = LA/Qki 



EXPERIMENTELE BEPALING VAN DE PROCESDYN.A.MlCA 

Uit de verkregen gegev~ns van het. vorige hoofdstuk en die van,·· 

vroegere metingen valt af te leiden dat experimenten betref.~ 

fenrte de procesdynamica zeer tijdrovend zullen zijn. Bij he 

opstellen van het meetprogramma moet hiermee rekening wordart 

gehouden. 

Het doel van de metingen is in hoofdzaak de bepaling v•n di 

overdrachtsfunkties tussen de ingangsl~rootheden P k en P 
S SW 

en de uitgangsgrootheden H enT • Voor zover de registratie• u u 
apparatuur toereikend is, kunnen, gelijktijdig overdrachten 

van een aantal deelsystemen bepaald worden. Bovendien wil~&n 

we., i.v.m. de genoemde afnamevariaties, de responsies H (t) 
u 

op veranderingen in P kennen. 
SU 

Omdat de koudwaterflow ~i sterk uitt!enlopende waarden kan 

aanne~en als gevolg van de variabele afname Qu, is het nood

zakelijk dè bovengenoemde overdrachten bij enige waarden 

~i te bepalen. Tevens zullen de gewenste waarden van Hu en 

Tu vastgelegd dienen te worden, evenals de in te stellen leng~ 

te van de transportleiding. De keuze van de ~i-waarden is 

gebaseerd op de volgende overweging: Voor een koudwaterflow 

~i ~1 00 1/h zal in vat 1 een dermate laag niveau optreden 

dat bij enige storing de temperatuuropnemer ttdroog" komt te 

staan. Anderzijds zal voor ~i ~ 280 1/h de kans op overstrO.: 

men van vat 1 groot worden. Op grond hiervan is er gemeten 

bij drie waarden van. ~i: 125, 17 5 en 250 t/h. Voor de ge

wenste waarde van H wordt de helft vande maximum hoogte 
u 

genoaten, t.w. H =50 cmo u,g 
Uit~aande van statische gegevens van de warmtewisselaar 

(Coenen 1973) en een schatting omtrent de temperatuurda

ling in de rest van het proces, is voor de gewenste waarde 
. 0 

van de temperatuur gekozen T ::60 C. Deze temperatuur kan u,g . 
nog gerealiseerd worden bij een koudwater.flow tot maximaal 

~280 1/h. De lengte van de transportleiding bedraagt voor 

alle metingen 12 m. 



S~engey;~tt: ontati..a.t'het volgende meetpJ"ogramma: 
"" ,'_ '' - ----- ----- - - " - . --"' - -- - -_ .--. . .·.· ..... ':'' 

. 1 · ,Het bepalen van. de. ov.-rdrach tsfunkti,~t• ·}lu/Pak' 
en t /p .. · • u aw 
De bijbehorende werkpunten zijn in ortderstaande tabel 

gespecificeerd. 

~i(l/h) T ( 0 c) . u H .(cm) 
u 

lZ5 60 50 

175 60 50 

zso 60 50 

Ze Het bepalen in dezelfde werkpunten van de ovèrdracht 

hu/ps;'l,l en het gedrag van Hu op abrupte overgangen van 

ene werkpunt naar het andere (veroorzaakt door grote stap;

vormige af'namevariaties). 

Meetmethode -----------
Hoewel het proces niet-lineair is, zullen we gebruik maken 

lineaire benaderingen. Deze benadering is toegestaan omdat 

het proces geen essentiële niet-linearitalten bevat (bv. hys

terese) en de gebruikte testsignalen (stappen en sinussen) 

"voldoend kleine ... amplituden hebben. 

Omdat de stapresponsie snel inzicht verschaft 

tische versterking en de grootste tijdkonstante(n), is het 

proces in eerste instantie met dergelijke signalen gestoord. 

Bovendien kan uit deze responsies de grootte van. een even

tuele looptijd geschat_worden. Gebruikmakend van de ken

nis verkregen uit deze stapresponsies kunnen we het aan-

tal meetpunten van de frekwentieresponsies beperken. De rre

kwentieresponsies geven meer inf'or1aatie over het hoog.f'rekwent;"' 

gedrag en het faseverloop. 

De testsignalen worden gegenereerd door een pneumatische 

.f'unktiegenerator. Zowel deze testsignalen als de procesres

ponsies worden m.b.v. de PRODA (PROces Dynamics Analyser) 

geregistreerd. De PllODA bevat naast .een pneumatische runktie

generator twee schrijvers waarmee zes elektrische signalen 

continu geregistreerd kunnen worden.. Deze achrijvers zijn 

van te voren op lineariteit en gevoeligheid gecontroleerd• 
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Eén van de kanalen bevat e.eri f'il te.r waardoor de bandbreedte 

onder de opgegeven waarde van 1 Hz blijf't (kanaal 6). 
De weerstandsthermometers en het bijbehorende voedings- en 

versterkerkastje geven elektrische signalen. De pneumatische 

signalen worden m.b.v. geijkte P/~-omzetters en versterkers 

geschikt gemaakt om met de PRODA geregistreerd te worden. Om 

de responsies voldoende duidelijk te kunnen registreren, wor

den de gelijkspanningscomponenten (t.g.v. de statische in~ 

stellingen) gecompenseerd. 

Ter controle van de calibraties van P/E-omzetters en PHODA, 

worden zoveel mogelijk de begin- en eindwaarden van de proces

variabelen gemeten met een digitale voltmeter (temperatuur). 

en een precisiemanometer (îlows en hoogten). 

Om spontane variaties in de koudwaterîlow ~i klein te houden 

t.o.v. bewust aangebrachte storingen (testsignalen), is een 

flowregeling aangebracht volgens îig. J.l. 

Figu~r ).1: Regeling van de koudwaterf'low. 

Het signaal van de 4p-zender, dat een maat is vo•)r de îlow, 

wordt, verminderd met de gewenste waarde, aan een propor

tionele regelaar toegevoerd. Het uitgangssignaal van de re

gelaar wordt samen met een correctiedruk aan de koudwater

klep toegevoerd. Het testsignaal wordt bij de gewènste waar

de opgeteld. Een nadeel van de regeling is dat het werkpunt 

van de klep nu niet goed vastligt. 

- Stapresponsies 

In elk van de t~enoemde werkpunten zijn stapvormige storingen 

aangebracht op P en P . Uit de geregist~eerde responsies 
sk sw 
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Hu ( t) ·en T u ( t) zijn statische versterking, tijdconata.nte ~n) 

en looptijd bepaald. De sta~ische versterking is bepaald door 

het verschil in begin- en eindw<J.ardo van de responsie te de

len door de stapgrootte van de aangebrachte storing. 

De tijdconstante(n) is (zijn) bepaald volgens de methode die 

in appendix A is beschreven; de methode wordt geillustreerd 

aan de hand van de responsie uit f'ig. ).2. De looptijd is 

rechtstreeks uit de registratie bepaald door de tijd te me

ten tussen de aanvang van de eigenlijke responsie en het be

gin van de storing. 

Gemiddeld zijn in ieder werkpunt 3 responsies opgenomen, zo

wel op positieve als negatieve stappen. 

De amplituden van de stappen zijn zodanig klein gekozen dat 

de veranderingen in T 
u 

t'à 2 °C bedragen. 

De responsies ll (t) vertoneri het karakter van e~n 2e -orde 
u. 

systeem, zoals verwacht werd. 

Ingewikkelder van vorm zijn de T -responsies op storingen 
u 

in P k' waarvan in f'ig. ).2.een voorbeeld wordt ge~even. s . 

IQ IS" zo 
t 

7.S' 

ok i = , 1. s ''"' 

A~ki =- o.o6 
Qki 

30 min. 

Figuur ).2~ Voorbeeld van een opgenomen T -responsie. 
u 

De aanvankelijke temperatuursverandering is tegengesteld aan 

de uiteindelijke, definitieve verandering (inverse responsia). 

Dit ef'f'ect, dat vooral optreedt bij lage waarden van de koud

waterf'low, bemoeilijkt de bepaling van de looptijd. 



In dezelfde werkpunten zijnfrekwentieresponsies bepaald;. Voor 

elke curve zijn sinusresponsies opgenomen bij gemiddeld tieri 

verschillende frekwenties. Uit de sinusresponsies zijn de vc;,l;

gende gegevens afgeleid. 

De modulus van de overdrachtsfunctie wordt verkregen door de 

amplitude van de sinusresponsie te delen door de amplitude 

van het ingangssignaal. 

Het argument is het faseverschil tussen responsie en stoor~ 

signaal. In die gevallen wa<..trbij looptijd optreedt kan de 

fasedraairng veel groter zijn dan J60°, hetgeen de 

van het argument bemoeilijkt. De resultaten zijn tot Bodê• 

diagrammen verwerkt. Uit deze frekwentieresporisies, waarvan 

fiR• )o3 een voorbeeld is, zijn op de volgende 

rameters van de overdracht.sfunctie geschat. 
e In eerste benadering is getracht het proces als 2 ,-orde sys'"' 

teem ~et looptijd te beschrijven, nl. als 

G= foe -só /( 1 +s't"
1

) ( 1 +s 't"
2
). 

Voor )i=l, Ó=O en 't'1 =1 zijn voor een aantal verhoudingen van 
. n . 

de tijdkonstanten (T1/l'2 :: 1.26, met n=O,l ,2 •.••• ) amplitude7 

en fasekarakteristieken berekend en op calquepapier uitgezet. 

Uit deze set is de curve gezocht die "het best" tot 

is te brengen met de meetpunten van de amplitudeoverdracht 

(getrokken liJn). Hiermee zijnp, t/'r1 en n vastgelegd. 

Voor de overdracht hu/psk is de fasekarakteristiek i:nget~k.end 

die hoort bij deze best passende amplitudekarakteristiek. 

Door de meetpunten van de fasekarakteriristieken van de over

drachten met looptijd t /p k. en t /p zijn op het oog lij~ 
ll S U SW 

nen getrokken. 

In sommige gevallen liggen de meetpunten aan de hoogfrekwent 
e kant zodanig dat de proces.beschrijving rl.m.v. een 2 .,.ordè 

systeem niet voldoet. I~ die gavalien is (met trial 

één orde toegevoegd, zodat de resulterende curve de meet

punten van de amplitudekarakteristiek redelijk dekt. 

Een schatting van de looptijd kan op twee manieren worden 

verkregen: 



.. , ..• t":.l 

··~.···· .",~ 

l 

'f 

. - ).6 -

nos~--~~~~~~~~--~----~+---~~--~--~~~--_j 

-teo•r---~--__..,.-----,.-'-~._,..,.---__,..---........ ----...----...,..._..--... 

l ~M..........-----+---,--~b--------r~"""'+---~~~-+---~'-+--~ 

Figuur J. ): . Vo•>rbeeld va.n een :frekwentiereSpoll.sie (ze 

werkpunt en ingangsgrootheid als biJ :fig. 
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le Direkt uit de stmJ.~responsies. 

Als bij inschakeling van de sinus het syste'em in· rust ver

keert, is de looptijd di tijd tussen ~et moment van in~ 

schakeien en het moment wa<1rop de eigenlijke responsie be

gint. In ongeveer de helFt van de gevallen kan deze metho

de gebruikt worden. 

Ze Uit het faseverloop. 

Doo.r de fasedraaiing t.g.v. het gevonden 2e- of' 3e -orde 

systeem al' te trekken van de totale Fasedraaiing, resteert 

die t.g.v. de looptijd. Wordt deze fasedraaiing uitgezet 

tegen de Frekwentie (beide op lineaire schaal), da~beti~

ren de meetpunten op een rechte te liggen. 

De helling van deze rechte is een maat vo()r de loopt:Î.jd. 

De náuwkeurigheid van de~e methode wordt nadelig beïn

vloed door onnauwkeurigheid van de totale fasedraaiing 
e e en onzekerheid t.a.v. de fasedraaiing van het 2 - of J ~ 

orde syst~em. Waar mogelijk zijn de resultaten van beide 

methoden gemiddeld. 

-aesul taten. 

Met uitzondering van de als voorbeeld bedoelde responsie uit 

fig. J.2, zullen geen stapresponsies getoond worden. De ge

meten Frekwentieresponsies zijn in de vorm van Bodediagr~m~ 

men afgebeeld in Appendix D, f'ig. I t/m 9. 

De uit 'de stap- en frekwentieresponsies bepaalde waarden 

voor de statische versterking p, de tijdkonstanten ren de 

looptijd Ó zijn in f'iguur J.4 grafisch weergegeven. 

Vergelijken we de resultaten van stap- .en frekwentieres

ponsies dan zien we dat in sommige gevallen nogal grote ver-' 

schillen optreden. Anderzijds vertonen de relaties van de 

parameters met ~i' gevonden' uit stap- en f'rekwentiereapon:sie• 

een duidelijke overeenkomst. Dè dikke lijnen in fig. ].4 
geven· het. gemiddelde resultaat van stap- en frekwentie.res~ 

ponsies weer• 

Het verloop va.n de parameters van de gevonden overdrachts

functies met toenemende koudwaterflow ( 125 ~·~i '250 1/h) 

is als volgt: 
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1 e G1 =h11/p~k=)l 1 / ( 1 +s 't'"1 ) ( 1 +s-r2 ), 

de versterkingsfakt,or ,..u 1 neemt af van ruim 40 tot 

7 cm/psi, 

de grootste tijdkonstante ~1 (horend bij vat J) 

daalt van 680 tot )40 sec, 

-de tijdkonstante r 2 (horend bij vat 1) neemt toe van 

100 tot 250 sec, 

-só 
2e G2 =tu/p

8
k::a -)L

2
e 

2
/(1+sr4 )(1+sr

5
}, 

de versterkingafaktor )J 2 neemt af van 7 tot 1 °C/psi, 

- de grootste tijdkonstante r
3 

loopt van 480 tot 210 sec, 

- de tijdkonstante r 4 ligt tussen 80 en 60 sec, 

- de tijdkonstante r
5

, welke alleen uit de frekwentie-

responsie is bepaald en niet in fig. ).5 is opgenomen, 

ligt tussen 60 en 20 sec, 

-de looptijd ~2 daalt van 200 tot 150 sec. 

-s ó. . 
G J • t u/ p sw =}(Je 3/ ( 1 + s r 6 ) ( 1 + s r7 ) ( I + s -z=s) , 

de versterkingsfaktor~J daalt van 11 tot 1 °C/psi, 

- de grootste tijdkonstante r 6 neemt af van )60 tot 

140 sec, 

- de tijdkonstante r
7 

ligt tussen 1)0 en 90 sec, 

- de tijdkonstante ~8 ~ 25 sec is slechts in ~~n geval 

(~i= 17 5 1/h) gevonden, 

- de looptijd &
3 
vari~ert van 190 tot 1 40 sec. 

Het experimenteel bepaalde verloop van de procesparame-

ters met ~i is in overeenstemming met de in hoofdstuk 2 

afgeleide kwalitatieve relaties dienaangaande. Daarbij wordt 

in hoofdstuk 2 voor de overdrachtsfunkties G2 en u
3 

dezeTfde 

uitdrukking gevonden, met uitzondering van de versterkings

faktoro 

De experimenteel bepaalde looptijden 6
2 

en ó
3

. nemen welis

waar af met toenemende ~i' doch in veel geringere mate dan 

verwacht. Theoretisch is de looptijd omgekeerd evenredig met 

~i· 
Door middel van kleurstofinjecties in het koudwatercircuit 

zijn de looptijden gecontroleerd. Da~rbij bleek dat de loop

tijden in de transportleidingen overeenstemden met de b~re-
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kende waarden, maar dat. in .vat l een niet ve:rwa:.chte looptijd 

optrad. Deze looptijd neemt juist toe met ~i (11 1 neemt .ook 

toe met ~i). Hierdoor neemt de totale looptijd minder dan 

evenredig af' met tGenemende ~i· De oorzaak van de looptijd 

in vat 1 is dat dit vat niet geroerd wordt. 

Naast deze overdrachtsf'unkties van het totél.le systeem, zijn 

bovendien overdrachtsf'unkties van een aantal deelsystemèn 

experimenteel bepaald. In Appendix C wordt een kwantitatie

ve vergelijking uitgevoerd tussen experimenteel en theore

tisch bepaalde procesparameters. 

De gemiddelde resultaten van stap- en frekwentieresponsies 

zijn in tabel J.l samel'\gevat. Ze dienen als uitgangspunt bij 

het ontwerpen van regelingen voor het proces. 

In de f'iguren 3.5 t/m '}.7 zijn de gevonden overdrachtsîunk

ties nog eens in de vorm van polaire diagrammen weergegeven. 

Hieraan is de grote invloed van de koudwaterflow op de pro-· 

cesparameters te zien. 

- Bepaline; van de overdrachtsfunkties G1 =h /p = -)L1./( 1 +st::
1

) 
• U SU "+ e De parameters van deze 1 -orde ovcrdrachtsf'unktie kunnen per 

werkpunt eenvoudig uit stapresponsies worden afgeleid. De re..o 

sultaten staan in tabel ].2. Het zijn de gemiddelden van ''ri 
positieve en één negatieve stap in P , die een 0 verande~ 

SU ~ . 

ring van~l~~ veroorzaken. 

~i(l/h) 

125 

175 

250 

p.4 ( cta/psi) 

84 
41 

29 

-z::;- (sec) 

1050 

730 

510 

Tabel '}.2: De uit stapresponsies bepaalde paramèters van 

de overdrachtsf'unk~ie G4=hu/psu= -)J4/( 1+s"t"'1 ) • 

De gevonden waarden voor r 1 zijn in zeer goede overeen

stemming met de in Appendix C vermelde theoretische waar-

deno 
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~i 125 1/h, 1 7 5 1/h 250 1/h 

}'1 42.) 2).6 6.6 

G1 ó1 -- -- --
L1 67) 60) JJR 

1:'2 10) I )1 250 

)..L2 7. 1 ).9 1. 05 

62 198 156 146 

G2 TJ lOl 351 207 

r,+ 79 RO 57 

rs 59 20 32 

)1-3 1 1 • 0 4.6 0.9 

ÓJ 192 170 145 

GJ r6 365 250 1_)8 

T7 126 1).3 92 

rs .....- 25 /""" 

Tabel 3.1: Parameters van de rlri.e overdrachts.funkties in 

drie werkpunten ( r~emidde lde n van stap- en .fre-

kwentieresponsies). 



G. hu · ,= Pslc 

10 IS ReG. 1.S 

Figuur J.5: PoUdr diagram van de overdrachts,funkti.e G1=. hu/p
8
k. 

Voor de gebruikte ~aram~tera zie tabel J.l • 

N 

I 



Figuur '3.6: Polair diagrarn van de overdrachts:funktie G2 =tu/psk" 

Voor de gebruikte para~eter~ zie tabel 3.1. 

w 
• 



tu -",..., 

Figuur 3. 7: Polairdiagram .~~n.de. overdraahtsfunktie G3at 4/p·~·· 
voor de,,. gebruikte parameters zie. tabel J .J. 

• 
\".,) 

• _. 
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- Het gedrag van H bij grote a:fnamevariaties. 
u 

Naast het gedrag van H in de genoemde werkpunten voor kleine u 
veranderingen in de afname is het verloop van H bepaald bij 

u 
stapvorm i ge overgangen tussen de drie werkpunten. De zes mo

gelijke overgangen zijn in fig. J.B schematisch weergegeven. 

Figuur )o8: De zes gemeten a:fnamevariaties. 

In de drie gevallen van afnamevermindering stroomt vat J over 

(H =9J cm). u,max 
Bij de afnamevermeerderingen zijn de gemeten eindwaarden van 

H respektievelijk: u 

Qu van 125-250 1/h, H :z 2 Clll u 

Qu van 125-175 1/h, H :12 cm 
u 

Qu van 175-250 1/h, H =14 cm 
u 

hebben veel die van een e 
De responsies weg van 1 -orde sys-

teem. Er is echter geen eenduidige tijdkonstante uit te be

palen. Het systeem gedraagt zich niet-lineair als gevol~ 

van de grote uitwijkingen. 
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4 REGELSTRATEGIEEN 

In hoofdstuk 1 is reeds in het kort ingegaan op een aantal 

aspecten die van belang zijn voor de regeling van het proceso 

Duidelijkheidshalve zal hier nog eens het gestelde doel ver

meld worden. 

Het proces moet van zodanige regelingen voorzien wor

den dat de hoogte H en de temperatuur T in het buf-
u u 

fervat gestabiliseerd worden, ondanks grote variaties 

in de afname ~· Tevens dient de invloed van andere 

storingen gereduceerd te worden. 

Opmerking. 

De probleemstelling is feitelijk slechts dan compleet als 

kwantitatieve of kwalitatieve criteria worden aangegeven 

waaraan de geregelde grootheden moeten voldoen. 

Omdat echter bij onze opdracht meer de nadruk ligt op de 

realisatie van een digitale regeling van het proces, zal 

in meer kwalitatieve zin over regelingen gesproken worden. 

In hoofdstuk 7, waar de resultaten van een aantal mogelij

ke temperatuurregelingen worden vergeleken, zal zo nodig 

iets dieper op het criteriumprobleem worden ingegaan. 

Het proces is in fig. 4.1 schematisch weergegeven. 

--~Ie - ........ ::.--- -- ::.-.,._~--"t---+ Hu. (Qu.) 
~w _.......,. _______ --~'+--•-Tu 

Figuur 4.1: Het proces 

~e nemen aAn dat de hoofdstoring de - uiteraard binnen gren

zen - variabele vraag naar warm water is (~ ) van een constan~ 
u 

te temperatuur van 60 °C (T ). Deze hoofdstoring werkt via 
u 
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Psu op het proces in~ 

T.a.v. de te ontwerpen regelingen maakt het verschil of' de 

grootte van de stroom Q of' eventueel de stuurdruk P van 
U SU 

klep J al dan niet bekend zijn (i.v.m. de mogelijkheid om 

op deze sturingen te anticiperen). We zullen in het vervols 

aannemen dat P en 0 onbekend zijno Overigens is er ook 
SU U 

geen voorziening om Q te meten. 
u 

We hebben dus nu te maken met een systeem met twee maniptl-

leerbare ingangen P k en P en twee uitgangen H enT t 
S SW · U U 

Het systeem vertoont eenzijdige interaktie {hierbij wor-

den zwakke beinvloedingen verwaarloosd, zie hoofdstuk 2): 

H ::H (P k'p ,t) 
U U S SU 

T =T (P k'p ,t) u u s sw 

Om Hu te regelen moet Psk als ingreepgrootheid gebruikt wor

den. Omdat echter Psk tevens invloed heef't op Tu' heef't de 

hoogteregeling invloed op de temperatuurregeling. Het om -

gekeerde treedt niet op, omdat de ingreepgrootheid P van 
SW 

de temperatuurregeling ge~n invloed heef't op de hoogte H o 
u 

Ontkoppeling. 

Een mogelijkheid om deze - voor de regeling ongunstige -

interaktie geheel of' p,edeeltelijk te onderdrukken bestaat 

in het ontkoppelen van de overdrachtsf'unkties. Dat kan door 

tussen de ingangsgrontheden een zodanig funktioneel verband 

aan te brengen dat de uitgangsgrootheden niet meer afhangen 

van gemeenschappelijke ingangsgrooth~den. In ons geval kan 

dit door 

brengen, 

geldt: 

een funktioneel verband tussen P en P k aan te 
sw s 

P =P (P k,t) zó dat voor de uitgangsgro.ltheden 
SW SW S 

H ::H (P k'p ,t) 
IJ U S SU 

T =T ( P , t). 
u tl sw 

Het verband dat tussen P en P k moet bestaan om ontkop-sw s 
peling te verkrijgen is als volgt af' te leiden {zie f'ig. 4.2) 

G G ® G' 
~Ie . 

L 

Psw 

-:::.-:_- -- ~~~--- h"' Psk ~--~~~--- \,14. .... .... 
.... ... ~'11.._ u.. .!::. 

.... 
lL 11.1-... ....... ..... 

---- ~l'l- :: ..... t.u. ..... 
i: u.. Psw ----~1.'1. __ ..::,.. 

Figuur 4.2: Ontkoppeling bij proces met eenzijdige interaktie. 
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Zonder ontkoppeling geldt (îig. 4.2a): 

h g 11 u 

u= = 
t g21 u 

Met ontkoppeling, 

(îig. 

u= 

h 
u 

t 
u 

4.2b) wordt 

= 

0 

g22 

door 

dit: 

Psk 
= G i 

PSW 

PSW via Î van psk te laten 

0 

= G 1 i 

psw 

afhangen 

Als het element g 21 +f'lf g 22 =0, du,:,s al's U' diagonaal ,is, treedt 

volledige ontkoppe 1 in~ op~ Hieraan kan worden voldaan door 

voor î te nemen Î= -g21 /g22 • 

Voor ons geval, wa,trbij de dynamica van g 21 =G
2 

en g
22

:GJ 

(zie tabnl J, 1) een grote mate van overeenkomst vertonen, 

zou voor î in eerste benadering de verhouding van de sta

tische versterkingsîaktoren genomen kunnen worden. Dij de 

behandeling van de temperatuurregeling zal hierop nog na

der worden ingegaan. 

Als een systeem eenmaal is ontkoppeld, zullen de regelingen 

op de verschillende uitgan";sgrootheden elkaar niet meer be

ïnvloeden. Ze kunnen dan behandeld worden als enkelvoudige 

systemeno 

- Simulatie. 

Analoge simtlatie kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het 

ontwerpen en het instellen van regelaars. Aangezien ons pro

ces echter vrij sterk niet-lineair is, levert de simulatie 

nogal grote moeilijkheden op. Toch kan simulatie op grond 

van gelineariseerde modellen nuttig zijn. In een bepaald 

werkpunt kunnen dan snel de invloed van verschillende rege

laars en de grootte van de acties op de stabiliteit van het 

systeem bestudeerd worden. Voor deze simulatie hebben we ge

bruik gemaakt van de HL~fOR (~epetitive Electronic Qomputor 

ror Iesting and ~ptimizing Responses). 

- Computer Control, 

Omdat het in de bedoeling ligt de te bespreken regelsche-
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ma's te realiseren m.b.v. de PDP-8/I procescomputer, ligt 

het voor de hand in een zo vroee mogelijk stadium reke

ning te houden met de speciale mogelijkheden en moeilijk

heden die dat meebrengt. Om hiermee bij de simulatie ook 

al direkt rekening te kunnen houden, zou gebruik van een 

analoge rekenmachine voor simulatie van het proces en di

rekte digitale regeling met de PDP-8/I een oplossing zijn. 

Door medeafstudeerder H.Beun zijn voor het lineaire geval, 

hieraan metingen verricht, Hiervan kon echter geen gebruik 

meer gemaakt worden bij onze metingen omdat de resultaten 

toen nog niet beschikbaar waren. Voor eventuele opvolgers 

liggen hier nog talloze mogelijkheden voor verder onder

zoek. (Zie ook hoofdstuk 7) 

Achtereenvolgens zullen nu mogelijke regelschema's voor 

respektievelijk de hoogteregeling en de temperatuurrege

ling worden besproken. 

Alvorens tot bespreking van moeelijke regelschema's over te 

gaan, zal het procesgedeelte dat met de hoogteregeling ver

band houdt, kort besproken worden. :[n fig. 4. 3 is dit proc.es

gedeelte nog eens geschetst. 

Een door klep 1 te beïnvloeden koudwaterstroom Qki stroomt 

in vat 1, waarin zich een hoogte II
1 

instelt. Door de vas

te uitstroomopening van vat 1 stroomt een flow Q
1 

in het 

buffervat (vat 3), waarin zich een hoogte Ii instelt. De 
u 

afname Q is te beïnvloeden door klep J. Meetbaar zijn de 
u 

koudwaterflow ~i en de hoogten H 1 en Hu. De afname ~u is 

niet meetbaar en evenmin af te leiden uit de stuurdruk van 

klep 3 omdat deze onbekend verondersteld wordt. De te ont

werpen regeling zal H moeten stabiliseren op een waarde 
u 

H =50cm. Als nevenvoorwaarden gelden daarbij dat 0_ . een 
u,g ~1 

bepaalde minimumwaarde niet mag onderschrijden (zie 4.)) en 

anderzijds dat het bovenste vat (vat 1) niet mag overstro

men. Dit laatste betekent een begrenzing naar boven van ~i' 

dus <L . • < Q . < l( • • 
~1,m1n k1, k1 1 max 
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H, V4t 1 

Q, 

Hu 
va.! .3 
ltuUa..-v•~ 

Pav. 

Figuur 4.1: Schema van het proces, voor zover van belang 

voor de hoogteregeling. 

Statisch moet gelden: Qu = ~ki 

H = H = 50 cm. 
u u,g 

Dynamisch hebbeu we met twee ovardrachtsfunkties te maken 

nl: G1 = hu/Psk =}L 1/(1+sr1)(1+sr2 ) 

(zie hoofdstuk 2 en J) 

Deze overdrachtsfunkties hebben slechts betekenis voor klei

ne veranderingen van Psk en Psu' omdat het proces - dat niet

lineair is - dan lineair benaderd mag worden. 

De keuze van mogelijke regelschema's is hier zeer beperkt. 

De tussengrootheid 11 1 levert nauwelijks mogelijkheden om bij 

de regeling een belangrijke rol te spelen. De regeling zàl 

plaats moeten vinden door terugkoppeling van H op P ko De u s 
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regelaktie en de regelaarinstelling zijn nog te kiezen, waar

bij we in het oog moeten houden dat de p~~ameters van het pro-

r t"O C:. e.s 

- ~sk 

R 

Fig. 4.4: Schema van het ter11ggekoppeldt! proces. 

ces aan vrij ~terke veranderingen onderhevig zijn. 

Bij de keuze van de regelaktie dient tevens rekening gehou

den te worden met een looptijd ter grootte van de halve mon

sterperiode, die door het bemonsteren geintroduceerd wordt~ 

Kiezen we voor de monsterperiode 10 sec, een waarde die klein 

is t.o.v. de grootste tijdkonstante r,, dan bedraagt de ge

noemde looptijd Ó= l T = 5 sec. Het keuzediagram voor regel-- s 
akties geeft dan PD-aktie als eerste keuze aan. (dictaat Dy-

namische systemen p. 9- 11). Kiezen we echter een langere •on

sterperiode, dan zal PI(D)-aktie de voorkeur verdienen. 

De genoemde PD-regelaar zal stapstoringen op P k en P 
S SU 

slechts gedeeltelijk wegregelen, evenals een proportionele 

regelaar. Er zal een statische aïwijking blijven bestaan 

van resp.: 

Voor Psk 

voor P 
SU 

A)l1 /( 1+}L1K) 

A)L'f/ ( 1 +jt1 K) ; 

en 

waarbij A de stapgrootte is. 

Wel kan bij de PO-regelaar - teng,~volge van de D-aktie - de 

proportionele versterking worden opgevoerd, hetgeen de ,eind

fout verkleind. De D-aktie maakt de regelaar echter gevoelig 

voor hoogfrekwent storingen, zoals ruis. 

Bij simulatie op de RECTOR bleek een PIU-regelaar nogal pa
rametergevoelig te zijn. Daar bij het te ~egelen proces de 
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parameters juist nogal veel véranderen, is de PID.,.regelaar 

minder geschikt en lijkt een PI-regelaar d.a beste mogelijk

heden te bieden. Zowel storingen in P k als P worden daar-
s SU 

mee op den duur volledig weggeregeld (althans stap- en 

storingen). 

De instelling van de PI-regelaar moet zodanig gekozen worden 

dat voor alle toestanden het systeem stabiel blijft; de situ~ 

aties met lage Qki-waarden zijn daarbij het meest kritisch 

(zie fig. ).4). 

Voor de uiteindelijk gekozen instelling en de resultaten 

wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

- Begrenzing. 

In het voorafgaande is reeds gewezen op de noodzaak de koud.

waterflow Qki tussen bepaalde grenswaarden te houden. Bij gro

te storingen zal echter de regelaarklep 1 zover uitsturen 

dat zonder ingrijpen de gestelde grenzen worden overschreden. 

Een goede oplossing voor dit probleem is het "bevriezen" van 

de regelaaruitganc, zodra Qki een grens overschrijdt. Dit 

houdt in dat Qki voortdurend getest moet worden. Hoewel de-

ze oplossing met de digitale machine vrij gemakkelijk gerea

liseerd had kunnen worden, hebhen we voor een eenvoudiger op-· 

lossing gekozen, die ook behoorlijk voldoet. Daarbij wordt de 

regelaar-uitgang niet aan de hand van de aktuele, gemeten Qk
1

-

waarrle begrensd, maar op grond van een eenmaal per dag uitge_. 

voerde controlemeting. Daar het verband tussen P en Qk
1
. sk 

slechts weinig verloopt binnen een dag, levert deze mathod~ 

vrijwel hetzelfde resultaat. Zodra echter door vervuiling 

van het hydraulisch proces of vari5rende voordruk Pk de 

Psk-qkirelatie verandert, zullen de ~i-grenzen verschuiven. 

Het is dan ook raadzaam bij voortzetting van het werk de 

eerstgenoemde oplossing alsnog in te bouwen. Als bijkomend 

nadelig effekt verwachten we tragere responsies. De soft

ware-aspecten worden uitvoerig beschreven in het afstudeer

verslag van H.Deun en in beknopte vorm in hoofdstu.k 5 van 

dit verslag. 

Op één belangriJk punt m.b.t. de begrenzing zal hier nog wat 

nader worden ingegaan. In het voorgaande was sprake van "be-



vriezen" van de regelaaruitgang, hetgeen eni6e nadt~re toe

lichting verdient. Een manier om te zorgen dat het bedie-

nend orgaan geen stuursignaal van de regelaaruitgang ont

vangt dat zekere grenswaarden overschrijdt is het zgn. "clip

pen" van het signaal. Daarbij wordt de signaalgrootte gekapt 

bij de grenswaarde. Voor de digitale uitvoering betekent dit 

dat als het resultaat van de uitvoering van de regelalgorith

me (een getal) buiten de toegestane grenzen valt, niet het 

resultaat zelf', maar de overschreden grenswaarde als uitgangs~ 

signaal wordt uit~evoerd. Het gewenste doel lijkt daarmee te 

zijn bereikt. Als de regelaar integrerende aktie heeît, zal 

echter zonder verdere maatregelen, de neiging bestaan om te 

blijven "hangen" op de grenswaarde. De regelaar zal namelijk, 

zeker zolang zijn ingangssignaal (gemeten- gewenste waarde) 

constant blijît of toeneemt, het uitgangssignaal groter ma

ken. Het gedeelte van het signaal dat boven de grenswaarde 

uitkomt moet dan eerst weer worden 11 af'gebroken" alvorens de 

regelaar weer los komt van de grenswaarde. Deze moeilijk-

heid kan vermeden worden door niet alleen het uitgevoerde 

signaal te begrenzen, maar tevens dat waarmee in het algo

rithme gewerkt wordt (analoog: de ingang van de integrator 

afzetten). Zodra rlan een grenswaarde overschreden wordt, 

zal het regelaarsignaal niet verder meer toenemen, waardoor 

de grenswaarde direct wordt verlaten zodra het ingangssig

naal daartoe aanleiding geeft. De gevolgen van het weglaten 

van laatstgenoemde maatregel hebben we in de praktijk onder

vonden, toen deze door een programmeerfoutje niet werkte. 

4.] De tempPrat,mrregeling. 
----~------------------

Evenals bij de hoogt~regeling, zal, alvorens over regelin

gen te sprekon, het voor de temperatuuroverdracht belangrij

ke procesgedeelte heel in het kort behandeld worden. 

De koudwaterstroom ~i' die door klep 1 wordt beïnvloed, 

wordt in de warmtewisselaar opgewarmd tot temperatuur 1'
1

, 

doorloopt daarna een transportleiding en vervolgens de bei

de eerder genoemde vaten. De warmwaterîlow (l . wordt door 
Wl. 

P beinvloed. De intreetemperatuur van het koude water is 
sw 
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Tk
1
., die van het warme waterT .• De temperatuurT in het 

W1 U 

bu~~erv~t, waarult een variabele ~low Q stroomt, moet gesta
u 

biliseerd worden op T = 60 °C. 
u,g 

Tic i 
Tl. 

va~ 1 

------- --
TLL 

Figuur 4.3: Schema van het proces, Wd.arbij de temperatuur 

T Bestabiliseerd moet worden. 
u 

In het proces zijn de voleende grootheden meetbd.ar: Tk., T . , 
1 W1 

T 1 , T 2 , T 
3

, T u, liki en Qwi, echter met dien verstande dat 

slechts l~ temperaturen eetijktijdig r:emeten kunnen worden en 

dat de meting van I.{ • 
Wl 

- uigezonderd voor lage ~rekwenties -

onbetrouwbaar is. 

Het proces is in vr1J ernstice mate niet~lined.ir. Uij een 
line...tire benadering spelen de volgende twee overdrachts~unk
ties een belangrijke rol: 

-s 6 
t 2 

-p...2 e 
G 

u 
= - ::: 

2 psk ( 1 + s r
3

) ( 1 + st~)(1+ s r~) 
4 :.; 

(zie p ).'J) 

-s Ó 
t )L e 3 

G) 
u _]_ __________ 

= 
PSW = 

( 1 + s r 6 ) ( 1 + sr7 ) ( 1+ s'lg) 



Omdat klep 1 al voor de hoogtè'regelin~ wordt gebruikt en de 

intreetemperaturen Tk. en T . niet manipulee~baar zijn, zal 
~ W1 

klep 2 gebruikt moeten woroen voor de temperatuurregeling. 

Hoewel er slechts één ingreepmogelijkheid is,, zijn er nu toch 

verschillende regelschema's mogelijk. ~en aantal ervan zal nu 

nader worden besproken. Daarbij zal stt~eds de realisatie.-mo

gelijkheid mede in beschouwinG genomen worden. De volgorde 

wa~rin de regelschema's behandeld worden is niet willekeurig; 

ze worden steeds uitgebreider en naar verwachting ook effek--' 

tiever. Hoewel het proces niet-lineair is, zullen de blok~ 

schema's die behandeld ''orden betrekking hebben op het ge

lineariseerde proces: do parameters van de verschillende o,... 

verdrachtsfunkties zijn niet constant. 

- Terugkoppe lint~ van T op P (rage i schema A). 
u sw 

Een erg eenvoudip,e regeling wordt verkregen door terugkop-

peling van T op P • De monsterperiorle is T = 50 sec ge-
u , sw s 

kozen, hetgeen neerkomt op een verhouding van grootste tijrl-

konstante en monsterperiode vo()r de overdrachtsfunktie 

G J : 2. 5 ( 16/T s <: 7. 
Het voornemen om deze monsterperiode ook no~ eens andere 

waarden te geven is door tijdgebrek niet verwezenlijkt. 

Als regelaar is een PI-regelaar gekozen; de P-aktie is daar

bij minder belangrijk. In de overdrachtsfunktie GJ = t /p 
, u sw 

verloopt de versterkings:t:"aktor p.J over meer dan een :faktor 

10 voor het ~~i bereik tussen 125 en ;~50 1/h, (in hoofdzaak 

t.~.v. klep 2 en de warmtewisselaar). Bovendien veranderen 

de looptijd en de tijdkonstanten, zij het in mindere mate. 

Uit experimenten met de RJ<".;CTOH blijkt dan ook cta t met één 

regelaarinstelling geen goede resultaten over hot hele (~i

bereik zijn te verkrijgen. Om een stabiele, behoorli,jk :funk

tionerende regeling over het hele bereik te krijgen, zal de 

re~elaarinstellin~ p,eadapteerd moeten worden. Daarbij blijkt 

dat in hoof'rlzaak de versterking van de regelaar bijgesteld 

moet worden en wel zodanig dat het produkt van regelaarver

sterking K en procesversterking ..u
3 

constant moet zijn en 

we 1 Kp.3 ::::::;. 1 • Omdat Q. een grootheid is, waarmee de parame"" 
ki 

ters in nauwe relatie staan, kan deze grootheid dienen als 
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uitgangspunt. bij de adaptatie. BiJ.drie ~i -waarden zijn re

gela.a~.irtstellingen gezocht die redelijke res.ultaten geven. 
"'"'-' - --- --- -~ -- - -- - -- ->- '"'-- -----

Voor ·~#,Ssenliggende ~i -waarden ziJn <Ïe::2#ti~~laarinste llingen 

door interpolatie gevonden. De aanpassinggebeurt in de prak

tijk periodiek via tabellen (tabel I), waarui. t aan de hand 

van de gemeten \iki-waarde telkens de bijbehorende regelaar

coëfficiënten worden gezocht {voor realisatie zie hoofdstuk

ken 5 en 6). 

In fig. 4.6 is van dit regelschema, dat in het vervolg.a.l~ 
' -- "' 

regelschema A zal worden aangeduid, het blokschema getekeJid. 
Psw.o !!sic. o , ' 

~ ~I/on ~-
Hu v•,~( i~\ 

Pclc -... ·~ --- T, 
..<>. -."~ '9'_ P,.., 

R 

"' 
Qk; -B--------··--"J 

~ 

A 'X.-..zy--

Figuur 4. 6: Regelschema A; geadapteerde .terugkoppe 1 ing van 

'f op P • 
U SW 

Door de aanwezige looptij(l zal de regelaar op storingen voor 

in het proces (warmtewisselaar), met veel vertraging irig<rij

pen, waardoor slechts een beperkte storingsreductie mogelijk 

is. 

- Storingsconipensatiescbakeling (Regelschema B ) 

De storingscompensatiesehakeling (Störgröszenauf'schaltung) 

is een combinatie van terugkoppeling en voorwaartskoppeling. 

In ons geval kan dit regelschema goed worden toegepast. 

Naast de zoëven genoemde terugkoppeling van T op P , kan 
u sw 

een voorwaartskoppeling aangebracht worden van ~i naar 

P • 0. . is goed meetbaar en bij af'namevariaties zullen mid-sw -k1 
dels de hoogteregeling grote storingen in ~i optreden. 

De uitvoering van de voorwaartskoppeling wordt sterk ve~

eenvoudi.gd door het feit dat van de overdrachtsf'unkties' 

G2 = tu/p
8

k en GJ = tu/p
8

w in hoofdzaak slechts de sta"7t' 

tische versterkingen verschillend zijn. Daarom is het nf~t 

noodzakelijk enige dynamica in da voorwaartskoppeling 
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nemeno 

Anderzijds wordt de zaak weer wat ingewikkelder doordat we 

met een niet-lineair systeem te maken hebben. Tussen ~i 

en P bestaat een experimenteel te bepalen verband, waar
sw 

bij constante intreetemperaturen Tk. en T . de temperatuur 
l. Wl. 

in het buffervat juist 60 °C bedraagt (zie hoofdstuk 5 fig. 

4). De vo~1rwaartskoppel ing moet er nu voor zorgen dat op ie~ 

der moment Psw is aangepast aan Qkl (via F 1 ). 

De hier geschetste vourwaartskoppeling is vrijwel gelijk 

de in de inleiding genoemde ontkoppeling via de funktie r. 
Het verschil schuilt in het feit dat bij de voorwa<trtskoppe

ling Qki met de daarin optredende storingen gemeten wordt, 

terwijl bij de genoemde ontkoppeling bij voorbaat een vas

te relatie f tussen P
8

k en Psw wordt aangebracht. Weliswaar 

bestaat er een verband tussen P k en Q
1 

. , maar dit is gevoe-s {.1 

lig voor wijzigingen in de voordruk Pk en vervuiling van de 

klep. Door Qki te me ten vervalt dit be<Gw-aar •. l:'ei telijk kan 

een dergelijke redenering ook worden gehouden voor het ver-

band tussen P en Q. i. l.ol, • is echter slecht meetbaar (t.g.v. 
SW W W1 ·. 

beperkingen van de ingebouwde rotameter) in het bij de re-

geling belangrijke frekwentiegebied. Omdat echter de voor

druk van het warme water d.m.v. een regeling gestabiliseerd 

is en de vervuiling in het warmwatercircuit veel geringer is 

als in het koudwatercircuit zal het verband tussen P en. sw 
Q . in mldere mate aan wijzigingen onderhevig zijn, hetgeen 

Wl 
in de praktijk ook duidelijk is gebleken, 

In fig. r.t:. 7 is het blokschema van de storingscompensatiescha

keling, die we in het vervolg met regelschema B zullen aan-

duiden, weergegeven, 

Figuur 4.7: Regelschema D 

lll----f'JC.)4-- Tu,3 ..__ ___ _.. 
I 

• _________ .J 

storingscompansatieschakeling. 
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De verwachting is dat de gevolgen van storingeti op de koud

waterflow ~i nu drastisch verkleind zullen worden t.g.v. 

de voorwaartsko~peling. De terugkoppeling met een geadap

teerde PI-regelaar moet de restoronde afwijkingen weGre

gelen. Dit zal niet beter gebeuren dan bij regelschema A. 

De r;oede werking van dit . regelschema hangt in sterke ma

te af van de nauwkeurigheid waarmee het juiste verband 

tussen Qk. en P wordt benaderd. Door vervuiling van de 
1. sw 

warmtewisselaar en andere oorzaken kan dit verband in de 

loop van de tijd veranderen (zie p. 4.1.). 
Een andere mogelijke voorwaartskoppeling is die van T

1 
. op 

<.1. 

Psw' Omdat echter Tki weinig fluktuaties vertoont is deze 

mogelijkheid niet gerealiseerd . 

... Meest.er-slaafregel ing ( regelschema C). 

Een groot nadeel van de bij de regelschema's A en B ge

noemde terugkoppeling van T op P is dat storingen die 
U SW 

voo•·aan in het tJroces aangrijpen, eerst de transportlei-

ding en vat 1 moeten do•)rlopen, alvorens gedetecteerd te 

worden, zodat "te laat" wordt ingegrepen. Behalve door de 

reeds genoemde voorwaartsregeling, kan dit bezwaar ver

meden worden door toepassing van een meester-slaafrege

lingo Deze is in ons geval bizonder goed toepasbaar, omda~ 

de temperatuur ·r
1 

na de warmtewisselaar gemeten kan worden. 

Storingen die in de warmtewisselaar ontstaan (en dat zijn 

de meeste) kunnon vrijwel direkt gedetekteerd worden, waar,.. 

door ze snel kunnen worden weggoregeld door de slaafkring 

(zie fig. 4.R). De dynamica van de warmtawisselaar is na

melijk zeer snel t.o.v. die van de rest van het systeem. 

Afwijkingen die in T dan nog optreden als gevolg van de 
u 

niet volledige demping van de slaaf of van storingen die 

na de warmtewisselaar aangrijpen, dienen door de meester

kring te worden weggeregeld. De meusterregelaar grijpt 

daarbij echter niet direkt op P in, maar stuurt de ge-
sw 

wenste waarde van de slaafkringo Hij deze regeling treedt 

een duidelijke hiërarchische structuur op. Zoals de naam 

al aangeeft, dominenrt de meesterkring over de slaafkring. 
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R 

...--o<.w-- ~~a ._ _ __, 

"J7o 
J 

Figuur 4.8: Hagelschema C; meester-slaafregelin~ met adap

tatie van de slaaf. 

De meesterkring wordt bemonsterd om de 50 sec en bevat oen 

PI-regelaar die niet ~eadapteerd wordt. 

De slaafkring wordt vanwege de kleine tijdkonstante en loop

tijd van de warmtewisselaar om de seconde bemonsterd (T ~1/5 
s 

A 1/10 tijdconstante warmtewisselaar). Hoewel in principe 

voor de slaaf met een eenvoudige proportionele regelaar vol

staan kan worden, is ook hier toch voor een PI-regelaar ge

kozen. De reden hiervan is dat dan bij stap- en impulssto

ringen T 
1 

geen blijvende afwijking van de gewenste waarde 

T zal houden. Bij een proportionele regelaar is dat wel 
1 , g 

het geval; temeer daar de versterking van de slaaf niet erg 

groot kan zijn t.~.v. enige looptijd in de warmtewisselaar. 

Omdat zo'n afwijking vrij lang kan aanhouden zal deze ook in 

T doorwerken. 
u 

De slaafkring moet geadapteerd worden om instabiliteit te 

voorkomen en te zorgen dat de regeling effectief is over 

het hele ~i-bereik. Kleine oscillaties in deze krlng zijn 

wel toegestaan, omdat deze do•)r het volgende trage proces

deel P
3 

toch worden weggefilterd. Het variabele deel van 

de procesversterking zit in de warmtewisselaar. De verster

king van de transportleiding, vat 1 en het buffervat is vrij

wel constant en iets kleiner dan 6~n. De adaptatie is ook 

hier gebaseerd op de instellingen bij drie ~ei-waarden; voor 

andere waarden is de instelling door inter- en extrapolatie 

verkregen (zie voor do uitvoerinti en instelling hoofdstukken 
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5 en 6). 

Dat de instellin~ van de meester niet geadapteerd behoeft 

te worden, kan op de volRende wijze aannemelijk eernaakt 

worden. Uit~aande van het schema voor meester-slaafrege

ling, trachten we een uitdrukking te vinden voor het proces 

P' dat door de meester geregeld wo.nlt (zie fig. h.y), 

Na enig rekenwerk volgt de gezochte uitdrukking voor P' 

- R 8 P:~P J. 
1+HsP 2 

P' = 

A. P,.., 
Ei 

t, 
p3 

l:u 

~"-
10.. p' t. 
\(~ --

u. 

Rs ,A Rm ,.... 
ro -.c lf. Rm ... 

Figuur 1~. 9: Bij de vervanaing van de blokken P 
1

, PJ en Hs 

doór .? ' • 

Uit simulatie blijkt dat voor de adaptatie van de parame

ters van de slaafregelaar hoofdzakelijk.de versterkingsfak

t or bei augrijk .is. Ruw.weg moet het produkt van procesver

sterking en regelaarversterking weer constant zijn: 

K u k u ~ constant. srw rw 
K = proportionele versterking van de slaaf, 

s 
11 - versterkingafaktor van klep 2, .-wk-
~w = versterkingsfaktor van de warmtewisselaar. 

Hierdo·>r en door het feit dat de t ijdkonstanten niet erg veel 

veranderen, zal de uitdrukking 
HP- Kf!( 1-tl/st~) Pwk../'-w 

s z- (l+sr) 

betrekkelijk constant zijn. 

Ook do parameters van PJ veranderen niet zoveel waardoor 

?' = 
R 5P;~p'3 

1 +ll T) 
s') 

niet zodanig v~randert dat adaptatie van de co~fficiUnten 

van rt noodzakelijk is. 
m 

In fig. lLR is bij het optelpunt tussen meester- en sl<.iaf-

regelaar nog een constante waarde -T 1 0 toegevoegd, het
' 
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geen niet gebruikelijk is. Bij het normale bedrijf heeft T
1 0 ' geen funktie, maar bij het inschakelen van de regeling zorgt 

T
1 0 

er voor dat .de slaafkring direkt vrijwel de juiste , 
gewenste waarde krijgt. T

1 0 
heeft de funktie van beginwaar-, 

de. Doordat de meesterregelaar integrerende al~tie bevat, 

zou deze op den duur ook wel voor de juiste gewenste waarde 

zorgen, echter niet zonder dat langdurige en grote afwijking

en in T zouden zijn opgetreden. 
u 

Voor de invloed van kleine storingen in P en P op T 
SW sk U 

geldt bij de meester-slaafregeling (zie fig. Zt.R): 

t = u 
l+R P,>(1+R PJ) 

s '- m 

p + 
SW 

waarbij rle statische versterking van P
1 

negatief is. 

De verwachting is dat de meester-slaafregeling alle storing

en die voor P
3 

aangrijpen effectief zal reduceren, terwijl 

alle andere storingen t.g.v. de traagheid van 

der effectief bestreden worden. 

P en l{ min-
J m 

Meester-slaafregeling met st11ring van de gewenste waarde 

van de slaaf (regelschema n). 

!lij regelschema C wordt de gewenste Wd.arde T
1 

, (T
1

, ,=T
1 0

- ' 
, '~ , g , 

uitgang H. ) van 
m 

de slaafregelaar zonodig door de meester-

kring H bijgesteld. Onder "normale" omstandigheden, bij een 
m 

stationaire toestand, zal de verandering van T
1 

slechts 
,g 

langzaam hoeven te gebeuren om de gevolgen van drift weg te 

regelen, llij grote, snelle veranderingen van de koudwater~ 

flow ~~k. , zoals· deze optreden bl j grote afnamevariaties, zal 
1. 

de gewenste waarde van de sluaf - t.g.v. het traag reageren-

de meestercircuit - gedurende langere tijd op een waarde blij

ven, die niet hoort bij T = T , hetgeen het snel wegre-
u u,g 

gelen van de storing belemmert. 

A 1 vorens in te gaan op een me thodt:! om T 
1 

sne llnr bij te 
,g 

st uren, zal eerst worden bes proken hoe T 1 van foik. afhangt. ,g 1. 

Nadat het koude water in de warmtewisselaar tot een tempc-

ratuur T
1 

is opgewarmd, doorloopt het de transportleiding 

en vat 1, alvorens in het buffervat te s:rtromen. Daarbij 
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treden warmteverliezen op, waardoor de temporatuur van h~t 

opgewarmde water onderwe~ afneemt. Deze temperatuurdaling 

zal groter zijn naarmate het water langer ónderwe~ is, dus 

naarmate ~~ki kleiner is. Tn hoofdstuk 2 is voor de transport

leiding een formule afgelei<i vo·>r de temperatuurdaling als 

funktie van de stroomsnelheid V (zin formule J van par.2.4), 

In fig. 4.10 is het experimenteel bepaalde verband tussen 

Qki en T 1 weergegeven, waarbij Tu :::: 60 °C, 

10 
oe. 
6a . 

T, 
1:1, ... ..... ... ... 
6'f 

61 

6o 
100 

Figuur 4. 1 0: 

15'0 ').00 Joo e,." 
___ ,._. q\c.i 

Verloop van T 1 als .funktie van l.tki biJ 

T = u 
60 °C (statische toestand). De stippel-

lijn geeft het verband weer dat feitelijk 

bij de sturing van T
1 0 gebruikt is . 

• 

Overgangangsverschijnselen in samenhang met de hoogtere

geling zijn er de oorzaak van dat bij toepassing in de prak

tijk, een sturing van T 1 0 
volgens de stippellijn in fig. 

' 4.10 betere resultaten geeft. Evenals bij de adaptatie, vindt 

de sturing plaats door middel van een tabel. Het relevante 

~ki-gebied is daartoe in 8 gelijke intervallen opgedeeld, 

waarbij de T 1 0 
wadrden van de intervalmiddens in de tabel 

' zijn gezet. Voor verdere details van de uitvoering zie hoofd-

stukken 5 en 6. liet regelschemaDis in fig. 4.1 I weergege

ven. De vo<lrdelen van meester-slaafregeling zijn gecombineerd 

met die van voorwaartskoppeline. De verwachting is dat dit 

vooral voor grote Qk1 -storingen (zoals t.g.v. afnameverande

rin~en) tot uitdrukking zal komen. Voor kleine storingen zal, 
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"'""-- von Hu ve,eli"'' 
T, ,....--....., s t----r---+ 

T,,o 
__ ... 

f'igUtlr' '•. 11; Hegelscherna n; meesterHlaafre~eling met sturing 

van do gewenste waarde van de 

slaaf. 

afhankelijk van het feit of' al dan niet een ~ki intervi;tlgrens 

~epasseerd wordt, de storingsred.uctie gelijk of' zelfs iets 

ongunstiger zijn dan hij normale meester-slaafregeling vol

gens schema C. De abrupte overgant~ van de T
1 0 waarde kan , 

dan zelfs als storing i.p.v. correctie werken. 

- Adaptatie. 

Bij verschilleruie regelschema's is reeds aangegeven dat adap

tatie noodzakelijk is en dat de uitvoering volgens een een

voudige methode plaatsvindt, waarbij alle te variëren para

meters op ~rond van dezelfde grootheid (1~i) gestuurd worden. 

Indien een verdere verfijning eewenst is, kunnen de parame

ters van de regelingen op grond van een combinatie van meer-

dere procesgrootheden gestuurd worden. Ook is het mogelijk de 

adaptatietabellen in de loop van de tijd automatisch aan ver~ 

anderingen in het proces (bijv. t.g.v. vervuiling) aan te 

passen. Daarbij kan dan behalve de regelaarinstelling ook de 

regelaktie gewijzigd worden. 

Als alle tijdkonstanten en loopti,jden met dezelfde faktor 

variären, is het mogelijk d.m.v. een variabele monsterperio

de te adapteren (Sutherland 197J). 
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Fi~uur 4.12: Schema ter illustratie van de wisselwerking 

tussen hoogte- temperatuurregeling. 

In îig. 1+ .12 is geïllustreerd dat de hoogteregeling invloed 

heeft op de temperatuurregeling. Tevens is te zien hoe aîna

mevariaties, die door veraridering van P ontstaan, ui.tein-
su 

nelijk via de hoogteregeling ook T beïnvloeden. Naarmate 
u 

feller wordt ingegrepen door de hoogteregelaar RH' zal ~~<.i 

snellere en grotere veranileringen ondergaan, hetgeen de tem

peratuurregeling nadelig beïnvloedt. 

Inilien nog meer het accent gelegd zou worden op de tempera,

tuurregeling dan nu reeds het geval is, kan d.oor een "slech

tere" hoogteregelaar te kiezen, de kwaliteit van de tempe

ra tuurrage l ing worden opgevoerd. 

- Inverse responsie. 

De stapresponsies T u ( t) op stapvormige v~.~randeringen in Q.ki 

vcrtonen een inversie, il.w.?:. de aanvankelijke verandering 

van T is tegengesteld aan de uiteindelijke verandering u . 

(zie hoofdstuk J). Dit is nadelig voor de temperatuurrege-

ling, omelat gedurende zo'n inversie äe regelaar de "verkeer

de" maatregelen neemt, die als een tijdel.ijke meekoppeling 

beschouwd kan worden. Deze inversies zijn zonder vordere in-· 

greepmogelijkheden niet weg te regelen. Wel kan gezorgd wor

den dat de uitwijking van rle inversie verkleirut wordt door 

de hoogteregeling zodanig uit te .voeren dat deze geen heî-
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ti ge Qki- veranderingen veroorzaakt. (zie vorige punt). 

Uiteraard zijn andere, meer complexe beschrijvin~en mogelijk. 

Daar het hier echter een eerste aanzet tot het ontwerpen van 

een regelsysteem betreft, is dat in deze fase van het onder

zoek nog niet r,ebeurd. Naast de hier gepresenteerde beschrij

ving verdient het evenwel aanbeveling alternatieven te onder

zoel.;.en zowel voor de procesbeschrijvi.ng (Elgerd 1967) als het 

ontwerpen van regelschema's (Davison 197J). 
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5 HET GEBRUIK VAN DE PROCESCOMPUTER 

Voor de regeling van het proces zal gebruik gemaakt worden 

van een procescomputer PDP-8/I {Digital Equipment Corpo

ration). 

In dit hoo~dstuk zal worden ingeg~an op de koppeling tussen 

het proces en de computer. Bovendien zullen enige aspecten 

van de programmering t.b.v. digitale regelingen besproken 

worden. 

Dè computer kan slechts digitale, elektrische signalen ver

werken. De van het proces a~komstige signalen zijn analoog 

elektrisch (temperaturen) o~ pneumatisch {hoogten en ~low~} •. 

De pneumatische signalen worden m.b.v. P/E-omzetters getrans

~ormeerd tot analoge elektrische signalen. Uiteindelijk worderi 

al deze analoge signalen d.m.v.A/D-omzetters geconverteerd 

tot digitale signalen. 

De uitgangssignalen van de computer hebben ook een digi

taal elektrische vorm. De bedienende organen van het proces 

vereisen analoog pneumatische signalen. Daartoe worden de 

digitale signalen eerst d.m.v.D/A-omzetters met nulde-orde 

houdcircuits geconverteerd tot analoge elektrische signalen, 

waarna deze worden omgezet in pneumatische signalen d.m.v. 

E/P-omzetters~ Zo nodig worden de elektrische signalen ver

sterkt. 

De koppeling tus$en proces en computer is in ~ig.5.1 schema

tisch weergegeven. Volledigheidshalve is de registratie- en 

meetapparatuur ook in de ~iguur opgenomen. 

Voor een nadere omschrijving en eventuele ijkingen van de 

verschillende systeemonderdelen zie Appendix D. 

Voor de verbinding van de computer (vloer 8) met het pro

ces (vloer 7) is gebruik gemaakt van 4-aderige, niet a~ge

schermde kabels, elk ter lengte van 100 m {van de PRODA). 
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computer ingebouwde A/D•omzetters kunnen ingangs• .. 

signalèn tussen -10 V en +10 V verwerken tot binaire getal

len van 12 bits, hetgeen aanleiding kan geven tot truncati 

f'outen. De minst signif'icante bit komt hierbij overeen met 

20/2 12 .=:::$5 mV. Een andere bron van onnauwkeurigheid' is de in 

de kabels ge!nduceerde 50 Hz brom. De amplitude van dit 

stoorsigrtaal, gemeten aan de ingang van de A/D-omzetter, 

ligt tussen 4 en 10 mV. De eff'ectieve waarde bedraagt ge

middeld 5 mV. Door de ingangsaignalen "voldoende" groot t.e 

kiezen kan toch een bevredigende relatieve nauwkeurigheid 

bereikt worden. 

De aanpassingen van de vier uiteindelijk gebruikte inganga

signalen voor de computer zullen nu achtereenvolgens bespro

ken worden. 

- De temperaturen T 1 en T .-.u 
De gebruikte weerstandsthermometers met bijbehorende voe-

dingabronnen (in f'ig.5.1 als T/E-omzetters aangeduid) 

lineair en hebben een gevoeligheid van 100 mV/°C. De 

kleinste temperatuurverandering die betrouwbaar wordt ge-
o detecteerd bedraagt dan 0.1 C, hetgeen als voldoende 

wordt beschouwd. 

- De hoogte H • 
u 

Als opnemer is een A P-zender gebruikt. Deze is lineair en 

is af'gesteld op een gevoeligheid van 0.12 psi/cm. Het 

meetgebied van de AP-zender ligt tussen 3 en 15 psi, het

geen overeenkomt met H - waarden tussen 0 en 100 cm. De 
u 

voor dit kanaal gebruikte P/E-omzetter heef't een 

beid van·1.16 mV/psi. Degevoeligheid van opnemer en om

zetter samen bedraagt dus 0.14 mV/cm, hetgeen veel te ge• 

ring ia. Daarom wordt het elektrische signaal 400 x ver

sterkt. De totale gemeten gevoeligheid wordt dan 55.)·mv/ 

cm. Het bereikte oplossend vermogen wordt hiermee:::: 0.2 

cm, hetgeen ruim voldoende is. 

De koudwaterf'low Qki" 

Als opnemer f'ungeert een meetschijf' met AP-zender. Deze 

combinatie heef't een kwadratische karakteristiek P;P + 
2 

•Qki" Het meetgebied ligt tussen 
. 0 

3 en 15 psi, overeen-

komend met flows tussen 0 en ca. 300 1/h. De P/E-omzetter 



heeft e~n gevoeligheid. van 1~22 mV/psi. Ook hier ia ·het 

elektrische signaal 4oo x ve~àterkt, resulterend in een 

gemeten gevoeligheid van 476 mV/psi. 

De twee uitgangssignalen van de computer worden op soortge

lijke wijze geschikt gemaakt voor aktivering van de be

dienende org.anen,. in dit geval pneumatische kleppen. 

De computer geef't digitale signalen af' die m.b.v. D/A-om

zettera en nulde-orde houdcircuits worden omgezet in ana

loge elektrische signalen tussen -10 V en +10 v. De ge

bruikte E/P-omzettera zijn stroomgestuurd, zodat een span

ning/atroom-omzetter tussen geschakeld moet worden. De to;.. 

tale gevoeligheid vanaf' de D/A-omzetter tot aan de ingang van 

de klep ia: 

- voor de koudwaterklep (klep 1) 1.02 psi/V. 

- voor de warmwaterklep (klep 2) 1.22 pai/V. 

De spanning/stroom-omzetters bieden de mogelijkheid om een 

extra gelijk.apanning toe te voegen waarmee een voordruk wordt 

verkregen (P k en P ). De waarden voor P k a ,o sw,o s ,o 
zijn zodanig gekozen dat het ongeregelde proces in 

stand komt waarbij Qki = Qu =- 175 1/h en Tu~ 60 °C. 

en P 
sw,o 

een toe-

Bij de digitale regeling van multivariabele processen wordt 

bij toenemend aantal regelkringen de noodzaak van een orga

nisatieprogramma groter. Binnen de werkgroep Computer Control 

ia voor de PDP-8/I zo•n organisatieprogramma in een ver ge~ 

vorderd stadium van ontwikkeling onder de naam "EROS" (Ex

perimental Reai-time Operating System). Het systeem hee:ft 

tot doel de regeltechnicus iri staat te stellen regelprogram

ma's te laten verlopen zonder zich al te veel te hoeven ver!'" 

diepen in computertechnische en organisatorische aspecten .• 

·EROS hee:ft een modulaire opbouw, zodat de gebruiker een aa:n 

zijn wensen aangepast systeem kan samenstellen. Voor een 

uitvoerige beschrijving van het systeem zie het afstudeer

verslag van Kouwenberg en Sopers (1972). 

Door Beun is het systeem getest, verbeterd en verder uitge.;. 



breid. Tevens hee:ft hij een aantal applicatieprogramma's 

gerealiseerd die we bij de regeling van het proces nodig 

hebben. Voor zover nodig zullen in het volgende een aan

tal programmadelen globaal worden behandeld. 

De taken die bij de regeling van een proces door de com

puter uitgevoerd moeten worden, kunnen als volgt worden 

onderscheiden: 

- Taken die periodiek uitgevoerd moeten worden. 

- Taken die uitgevoerd moeten worden indien de machine of' 

het proces een bepaalde toestand bereikt. 

Bij de taken van de eerste soort speelt de in de machine 

aanwezige klok, welke periodiek pulsen a:fg~e:ft, een be

langrijke rol. 

Essentieel bij computer control is dat proces en computer 

samen een intermitterend systeem vormen, d.w.z. dat de 

signalen niet-continu zijn, doch bemonsterd. 

Een aantal regeltaken zal nu nader worden uitgewerkt. 

- Terugkoppeling. 

De computer :fungeert als digitale regelaar in een terugkop~ 

pellus (zie f'ig. 5.2). Het ingangssignaal van de regelaar 

is het bemonsterde uitgangssignaal van het proces - in de 

vorm van een reeks binaire.getallen - verminderd met de 

gewenste waarde. 

x -..nel--.....;_._ __ ~ Proc. es y 

c.i re. u. i\. 

Figuur 5.21 Terugkoppeling met discrete regelaar. 



Volgens een nog vrij te kiezen algorithme wordt periodiek 

(sampletijd T ) het uitgangssignaal berekend, ook we~r in 
s 

de vorm van een reeks binaire getallen. De vorm van he.t al.; 

gorithme bepaalt de aard van de regelactie, in onze geval

len steeds van een conventioneel type. Bij de behandeling 

van de discret"e PID-regelaar zullen we uitgaan van de con.

tinue PID-regelaar, waarvan de overdrachtsf'unctie luidt1 

R(s) = U(s)/I(s) = K (1 + 1/s'ri + s-rd) 

De bijbehorende dif'f'eren t.iaal vergelijking is: 

du 
i 

dt 

Discretisatie van deze vergelijking resulteert in de volgen

de dif'f'erentievergel~jking: 

u - u 
n-1 i - 2i 

n-1 + i 
n-2 

i - i n-1 n 
K 1:'d 

n K n = T2 
+ + 

T T 'r 
s s s .i 

Vermenigvuldiging met T en samenvoeging van corresponder'!J1"" . s 
de ingangssignalen geef't: 

un - un-l = (K + KTs/ri + K rd/Ts) in - {K + 2 K ~/T~) in_ 1 

+ (K rd/T s) in- 2 

In de applicatieprogramma's is een subroutine Regelaar 

(REGL) opgenomen met als regelalgorithme: 

u = b ti + a i + a i . + a i + n n-1 n-1 n n n-1 n-1 n-2 n-2 ..... '• 
Door nu hierin de coifficilnten als volgt te kiezen krijg~n 

we een discrete PID-regelaar: 



a = K ( 1 + Ts/'t'i + 't'd/T s) = K (1 + J + D) n 

a 
n-1 = -K ( 1 + 2 't"d/T 

8
) = -K ( 1 + 2D) 

a 
n-2 = K 't"d/T s = KD 

b n-1 = 1 

Het uitgangssignaal u van de regelaar wordt toegevoerd 
n 

aan een D/A-omzetter met nulde-o.rde houdcircuit, waarvan 

de overdrachtsfunctie luidt: 

-sT 
H(s) = (1 - e s)/• 

Voor kleiner wordende T zal het gedrag van de discrete 
s 

regelaar met houdcircuit steeds meer dat van de continue 

regelaar benaderen. 

De periodieke afhandeling van deze regeltaak is in fig.5.3 

in de vorm van een flow-diagram weergegeven. 

lees in 
y 

Periodiek starten d.m.v. aftellen 
van vaat aantal klokpulaen. 

De momentane waarde van het bemonster•. 
de uitgangssignaal van het proces 
wordt ingèlezen. 

Het regelalgorithme wordt uitgevoerd. 

Het resultaat wordt op overschrijding 
van grenswaarden getestw 

Het signaal wordt van teken omgekeerd. 

Het signaal wordt via de D/A-omzetter 
aan het proces toegevoerd. 

Figuur 5.3: Flow-diagram voor terugkoppeling. 



Daar het in sommige gevallen.gewenst is de regelgrootheld te 

begrenzen, is deze mogelijkheid in het diagram opgenomen. 

- Voorwaartskoppeling. 

Hoewel het in principe mogelijk is voorwaartskoppeling uit 

te voeren volgens vrijwel hetzelfde flow-diagram als bij 

terugkoppeling, is toch voor een wat andere opzet gekozen. 

In ons geval hoeft de voorwaartskoppeling geen dynamisch 

element te bevatten (zie hfdst.4) doch moet een bepaalde re

latie tussen een procesgrootheid en een regelgrootheid be

werkstelligen. Met name is het de bedoeling dat ter stab~~ 

lisèring van de temperatuur T ,de warmwaterklep (P ) ge-
u SW 

stuurd wordt door de koudwaterflow Qki' dus P
5

w = F 1 (Qki). 

Het experimenteel bepaalde verband tussen Qki en P
8

w ter 

verkrijging van een constante waardè T = 60 °C, is in fig. 
u 

5.4 weergegeven. Door de meetpunten is een vloeiende kromme 

getrokken,die we als volgt benaderen. 

\\~-------------------------------------1· 

" 11 IS"'ps.: 

Figuur 5.4: Het verband tussen P
5

w en Qki bij Tu = 60°C. 
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Het geb~ed waarin we de functie willen gebrciiken is in 

acht gelijke intervallen verdeeld. Binnen ieder interval 

is de curve door een rechte benaderd, hetgeen niet in 

fig. 5.4 is weergegeven. Bij iedere Qki- waarde kan nu de 

corresponderende P - waarde gevonden worden d.m.v. li-
sw 

neaire interpolatie. Om rekentechnische redenen wordt in 

een subroutine SCHALhet ingangssignaal Qki eerst ge

schaald volgens de fo.rmule: 

x = Qki - Qki,min * 
Q Q 3777(8) 
ki,max - ki,min 

Het octale ge~~l 3777( 8 ) is het grootste pos~tieve ma-

chinegetal (2 1) overeenkomend met+ 10 V bij de 

D/A- en A/D-omzetters. 

De schaling is nog eens in fig.5.5 weergegeven. 

L 

nn 
1 31j"(j 

b ~",; 
S" x 24tl~ 

lt 

r 
2..;;-; 

3 /'+;-
2. lP,_ 

1 4~; 

~ -
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/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Ll 

Figuur 5.51 Schaling van deingangsgrootheid Qki" 

De geschaalde intervallengte is nu 4~0(s)• Hiermee kunnen 

we de hellingen van de benaderingarechten berekenen. De 

acht functiewaarden (fi) en acht hellingen (hi) worden als 

volgt in tabelvorm in het geheugen gezet. 

beginadres tabel 

beginadres tabel + 8 
' 
' 
' 

f 
0 

f1 
' 

h 
0 

~1 
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Dus algemeen staat f'i' de f'unctiewaarde die hoort bij het 
e begin van het 1 interval, op beginadres + i. De bij het 

interval behorende helling hi staat op beginadres + 8 + i. 

De lineaire interpolatie vindt plaat~ v~lgens: 

Het rangnummer i en de term x-i zijn nu, dankzij de scha

ling, eenvoudig uit x af' te leiden. 

Getallenvoorbeeld: 
I 
I 

x= -1- 1~- -11 ---(2) = 243-(8} 
I 
I 

i=5(8)! x-i=3~(8) 
I 

Voor de machine komt dit neer op schuiven over acht plaat-

sen naar rechts (LSR instruktie). 

Het bepalen van het rangnummer i en de term (x-i), alsmede 

de lineaire interpolatie is in de subroutine Funktiegenera

tor {FUNG) ondergebracht. Het f'low-diagram van de hele pro

cedure van de voorwaartskoppeling is in f'ig.5.6 weergegeven. 

Periodiek starten d.m.v. af'tellen 
van klokpulsen. 

De waarde van de koudwaterf'low Qki 
wordt ingelezen. 

Het ingangssignaal wordt getest op oYer
schrijding van maximum en minimum (bè
gren:Eing}. 

Het ingangssignaal wordt geschaald. 

De lineaire interpolatie wordt uitge
voerd. 

De f'unktiewaar<le wordt via een D/A-om
zetter aan de betref'f'ende klep toege
voerd. 

Figuur 5.6: Flow-diagram voor voorwaartskoppeling. 
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... Adaptatie. 

Uit de in hoofdstuk J behandeld• resultaten blijkt dat de 

procesparameters vrij sterk afhangen van de afname Qu. 

maakt het weneelijk de regelaars te adapteren, d.w.z. de 

instellingen aan te passen aan de veranderde procesparame

ters. We zullen de adaptatie uitvoeren d.m.Y,. aanpassing• ... 

tabellen. 

Een grootheid waar alle procesparameters van afhangen is de 

koudwaterflow Qki' die statisch gelijk is aan de afname Qu. 

We zullen Qki dan ook gebruiken als sturingsgrootheid voor 

de adaptatie (zie ook hoo:fdstuk 4). 
De gevolgde procedure zal toegelicht 

een PI-regelaar. Het algor~thme van deze regelaar luidt: 

waarbij 

u = u 1 + a i + a i n n- n n n-1 n-1 

a = K( 1 +J) 
n 

a = -K n-1 

In het algemeen zal het nodig zijn beide co~fficilnten aan 

te passen. We nemen aan dat de regelaarinstelling als funk

tie van Qki bekend is; an = Fn (Qki), 

an ... 1 = Fn-1 (Qki). 
Omdat deze funkties in de praktijk niet erg nauwkeurig be-

paald kunnen worden en de adaptatie alléén middels Qki een 

verdere beperking van de nauwkeurigheid meebrengt, is het 

voldoende de funkties te benaderen middels trapjescurven 

(zie fig.5.7). Hiertoe wordt het relevante Qki-gebied in 

---)lo!llo Qk~ 

Figuur 5.7: Voorbeeld van benadering van Fn(Qki) d.m.v. 
trapjeskromme. 



acht <gel.ijke intervallen verdeeld. Als funktiewaarde in een 

int·erval. wordt die genomen welke hoort bij bet midden van 

dat inte~rval. Deze acht funktiewaarden zijn weer in een ta

bel opgeslagen. Het ingangssignaal wordt ook hier begrensd 

en geschaald, waarna het intervalnummer door schuiven ver

kregen wordt. Met·behulp van het intervalnummer kunnen de 

adressen waar de funktiewaardep staan worden bepaald. De 

gevonden coëf'f'icil!nten worden in de bij de regelaktie be

horende coëfficiëntenlijst geplaatst. 

Het flow-diagram van de adaptatieprocedure is in fig.S.8 

weergegeven. 

zet colff. 
in colff'.l. 

Periodieke start d.m.v. aftellen 
van klokpulsen. 

De vaarde van de koudwaterflow Qki 
wordt ingelezen. 

Het ingangssignaal wordt begrensd. 

Het ingang!'Jsignaal wordt geschaald. 

Het intervalnummer wordt door schui• 
ven bepaald. 

De co.fficiënten van de regelaar 
den in de tabel opgezoeh t. 

De gevonden colf'f'iciënten worden in 
de betreffende co.f'fieilntenlijst 
geplaatst. 

Figuur 5.8: Flow-diagram van de adaptatieprocedure. 

Behalve voor het aanpassen van de coë:fficilnten van de rege~ 

laars wordt de proeedure ook gebruikt om bij meester-slaaf' 

regeling de gewenste waarde van de slaaf' aan te passen ( 

hoofdstukken 4 en 6). 
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De drie behande1de rege1taken vormen de basis voor de te 

realiseren regelingen. Door combinatie kunnen bv. meester

slaaf' regeling en storingscompensatieschakel:i.ng (St&rgröszen

a'uf'schal tung) gerealiseerd worden. Voor een uitvoerige be

schrijving van de hiérvoor benodigde software zij verwe~en 

naar het afstudeerverslag van II.Beun. 

Ten slotte dient een voor de gebruiker zeer belangrijk on

derdeel van EROS genoemd te worden. nl. het communicatie

programma. De gebruiker kan via de teletype met dit program

ma, zonder de lopende programma's te onderbreken, de volgen

de taken laten uitvoeren: 

- starten, wijzigen or stoppen van applicatie-programma's, 

- wijzigen van parameters in programma's en tabellen, 

- opvragen van gegevens. 



De vier in hoo:fdstuk 4 behandelc:ie regelschema's zijn uitge

voerd en getest. Tengevolge van de eerder genoémde interactie 

zal de hoogteregf,lling invloed hebben op de temperatuur (re.,.. 

geling). Om de vier verschillende temperatuurregeling~n tó(!h 

onderling te kunnen vergeliJken, is steeds dezel:fde h()ogt~:p~.,. 

geling toegepasto De regelingen zijn getest door stapresp~.rif' 

sies van het geregelde procea t.e vergelijken .met die van h:!!t 

ongeregelde proces. 

Redenen om op deze wijze te •eten zijn: 

·1 e Stn.nresponsies zijn relatie:f weinig tijdrovend. 

2e In·de praktijk komen stapvormige storingen vrij veel voor; 

in ons geval zeker m.b.t. de a:fnamevariaties. 

E.r is een groot aantal metingen noodzakeliJk om de volgende 

redenen: 

1e De regelaarinstellingen moeten onder uiteenlopende 

standigheden (Q ) op stabiliteit getest worden. 
u 

2e Toevallige meet:fouten t.g.v. andere dan 

storingen moeten geiHimineerd worden. 

- Storingen. 

De voornaamste storing bij de hoogteregeling is de variatiê . 

. in de a:fname Q • Daarnaast zullen storingen op de koudwatèr.-
u 

:flow ~i' t.g.v. veranderende voordruk Pk' eveneens invloed 

hebben op Hu. De hoogte wordt geregeld door ingrijpen op ~i 

middels de koudwaterklep (stuurdruk P
8
k). 

De veranderingen in ~i vor•en echter een storing t.a.v. de 

temperatuur Tu.,(interactie). Andere storingsbronnen voor de 

temperatuur zijn :fluctuaties in de warmwater::flow Q ., in de 
W1 

intreetemperaturen Tki en Twi en in de omgevingstemperatuur 

T 
0

• Door ingrijpen op Qwi wordt de tempera tuur geregeld •. 
. . ·.·· ·., 

Het testen van de regelingen zal geschieden door stapvorllligf:!•" ' 

storingen aan te brengen in de volgende grootheden: 

. 1 e P ; . hier•ee wordt een grote a:fnamevariatie gereali;,se·efcr.' 
SU 
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deze veroorzaakt een abrupte.verandering in de 

koudwaterflow ~io 

deze veroorzaakt een abrupte verandering in de 

warmwaterflow ~io 

.Achtereenvolgens zullen de hoo~teregeling en de vier tempe~ 

ratuurregelingen besproken worden. 

De hoogtere~eling heeft tot doel de hoogte H in het buffer
u 

vat te stabiliseren (gewenste waarde H = 50cm). . . u,g 
Op grond van de in hoofdstuk 4 genoemde overwegingen wordt 

de hoogte geregeld door terugkoppeling van H op P k middels 
u s 

een PI-regelaar. De regeling is in fig. 6.1 in de vorm van 

een blokschema w~ergegeven, waarbij het discrete karakter 

van de regelaar niet in beeld is gebracht • 

.f;IL 

pl. 

R 
Figuur 6.1: Blokschema van de hoogteregeling. 

Van de niet-lineaire processen P 1 en P 2 kennen we in drie 

werkpunten de lineaire benaderingeh in de vor~ van over

drachtsfunkties (G 1 uit tabel J.l en G4 uit tabel J.2). 

Bij de keuze van de regelaarinstellingen moet vooral met 

de sterk variërende versterkingsfaktor p 1 rekening worden 

gehouden. Voor de rondgaande versterkin{~ is naast de proces

versterking en de regelaarversterking K, de versterking van 

de opnemers en omzetters van belang. 

Omdat de PI-regelaar niet geadapteerd wordt, zullen we een 

zpdanige instelling moeten kiezen dat in hetwerkpunt met de 

grootste procesversterking geen instabiliteit optreedt. Ana-



loge simulatie van de re~eling in dat werkpunt d.m.v.de RECTOR 

leverde een instelling op waaraan in de praktijk slechts wei

nig veranderd hoefde te worden. De uiteindelijk gebruikte in

stelling is: 

R ( s) = K ( 1 + 1/t::. s) • 1 0 ( 1 + 1 /400s ) 
]. 

Voor de discrete regelaar met een monsterperiode T =10 
s 

sulteert dit in: 

Het 

dus 
' 

K = 10 en J = T /'t'. = 1/40 s ]. 
regelalgorithme wordt dan: 

u = u n-1 + 10.25 i - 10.00 n n .. a 10.25,(10) 12q2~(8) -· = ' n 

a n-1 =-10.00(10) = 66.~~(8) 

i n-1 

Het uitgangssignaal van de regelaar wordt zodanig begrensd 

(zie fig. 5.3) dat voor de koudwaterflow ~eldt: 

90<(~i<~285 1/h. 

Hiermee wordt bereikt dat enerzijds vat 1 niet overstroomt; 

anderzijds de koudwaterflow een i.v.m. de temperatuurregeling, 

ongewenst hoge of lage waarde aanneemt. 

- Resultaten. 

In fig. 6.2 zijn de responsies van het geregelde proces op 

stapvormige a.fnan~everanderingen weergegeven. Alle zes moge!iJ.:. 

ke overgangen tussen de drie werkpunten, als aangegeven in 

fig. 3.9, zijn gemeten. Ter vergelijking zijn de responsies 

van het ongeregelde proces met streeplijnen aangegeven. Daar• 

bij geven de getallen bij de pijlen de bereikte eindwaarden 

aan. Er dient te worden opgemerkt dat bij Hu •93 cm de over-

. loop bereikt wordt. 

Uit de responsies blijkt dat: 

le Het geregelde systeem stabiel is. 

2 8 Bij alle veranderingen uiteindelijk de gewenste 

wordt .bereikt. 

Je De maximale afwijkingen aanzienlijk worden gereduce.e'rd/ 

4e ~eze maximale afwijking~15 cm bedraagt bij abrupte 

overgang van de grootste naar de kleinste afnameo 
, .. 
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De invloed van de begrenzing op de responsies is tweeledig& 

le De maximale uitwijking neemt er door toe. 

2e De i d t respons es wor en rager. 

De responsies op stapvormige veranderingen in P zijn in 
sk,o 

figo 6.3 af'gebe~ld. De stapgrootte is zodanig gekozen dat de 

aanvankelijke f'lowveranderingen 20~ bedragen. In ieder werk

punt is een positieve en een negatieve stap aangebracht. 

Aan de hand van de getoonde responsies merken we het volgen

de op: 

le De storingsreductie is bevredigend. 

2e De responsies op positieve en negatieve storingen in 

een werkpunt vertonen een grote mate van symmetrieo 

Je De storingsreductie Ls het meest effectief bij de laag-

ste f'low, bij beschouwing van de maximale af'wijkingo 

4e . 
De uitslingerfrekwentie neemt .af 1net toenemende ~<.i. 

e Het onder J genoemde is een direct gevolg van het feit dat 

de regelaarinstelling is afgestemd op de toestand bij ~i= 

125 1/h, waarbij de procesversterking het grodtst is. 

Oe mate waarin de storingen onderdrukt worden is nog eens ge

Illustreerd in f'ig. 6.4 en 6.5. Hierin zijn de extreme waar

den van de stapresponsies uitgezet voor de geregelde en on

geregelde toestand. 

In f'ig. 6.4 zien we dat zonder regeling de aangegeven afna-

mevariaties de hoogte doen stijgen tot de overloop (9J cm) 

of' doen dalen tot waarden beneden 15 cm. Met regeling daar

entegen veroorzaken dezelfde afnamevariaties veranderingen in 

de hoogte waarbij geldt: J9< H < 65 cm. 
u 

Over de resultaten van ~i-storingen die in fig. 6.5 staan 

merken we op: 

1 8 Een relatieve flowverandering van 20% geeft in de drie 

werkpunten aanleiding tot ongeveer even grote absolute 

hoogteveranderingen (JO cm) voor de ongeregelde toe

stand. Dit is op grond van de statica te verwachten. 

2e De absolute maximale uitwijkingen in de geregelde toe

stand zijn groter naarmate ~i groter is. Voor ~i=125, 

175 en 250 1/h is resp. jR I = 1, 2 en J.4 cm. u max 
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Het doel van de temperatuurre«eling is het stabiliseren van 
0 de temperatuur T op een gewenste waarde T :z 60 C. De vol-u u,g 

gende vier regelschema's zijn in praktijk gebracht (zie :fig.6.6). 

In :fig. 6.6 stelt het blok met P 1 , P2 de warmtewisselaar voor, 

terwijl het blok PJ de rest van het proces (transportleiding 

en ~eide vaten) voorstelt. 

Van de niet-lineaire processen P 1P
3 

en P 2P
3 

kennen we in drie 

werkpunten de lineaire benadering in' de vorrn van overdrachts

:funkties (resp. G2 en GJ uit tabel 3.1). 

Terugkoppeling 

PI-regelaar. 

van T 
u 

op P met een geadapteerde 
SW 

® Voorwaartskoppeling van ~i op Psw' gecombineerd met 

de onder A genoemde terugkoppeling (storingscompensa

tieschake ling). 

@ Meester-sla:a:fre~eling. De slaafregeling is een te

rugkoppe.ling van T 1 (de uitgangstempera tuur van de warm

tewisselaar) op P met een geadapteerde PI-regelaar. 
SW 

® 

De gewenste waarde van de s1aa:f T 1 is het verschil 
,g 

van een constante waarde T 1 0 en het u~t~angssignaal 
' van de meesterregelaar (PI-re~elaar). 

Als C, nu echter is T 1 0 niet constant, maar wordt ge-
' 

stuurdop grond van ~io 

- De regelaarinstellingen. 

De in de schema's voorkomende regelaars R,R en R zijn dis-m s 
crete PI-regelaars. Het bijbehorende algorithme luidt: 

u = u 1 + a i + a 1 i 1 n n- n n n- n-

De co~:f:ficiänten a en a 1 zijn in eerste instantie a:fgeleid 
n n-

uit de resultaten van analoge simulatie. In die gevallen waar 

het mogelijk was door wijziging van deze instellingen een be

ter resultaat te krijgen, zijn de coä:fficiänten bijgesteldo 

Het verband tussen de instelling van de continue regelaar l:>ij 

simulatie, R(s) :: K (1+1/'t'i) en de bovengenoemde coë:f:ficiän-

ten is: a = K ( 1 +'ts/t" i) n 
a n-1 ~-K 
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We zullen de regelaarinste.llingen en a.dapfa~ietabellen van de 

vier r!:tgelschema' s nu achtereenvolgens bfi!';$preken. Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat de nadruk is gelegd 9P het vinden van 

een stabiele regeling, zonder daarbij een optimum na te streven. 

® 

De monsterperiode T is voor deze regeling ingesteld op 50se,c, 
s 

overeenkomend met gemiddeld 1/3 van de grootste tijdcoll-

stante. De coäf:ficiänten van deze regelaar worden iederê se-
' , __ _ 

conde geadapteerd op basis van de momentane waarde vanRk_i. 

volgens tabel I. (voor de intervalverdeling van ~i zie··s:2) 

i a a n n-1 
K ti (sec) 

~ ~~·55 77.J~ 0. 62 5 401 

~~.77 77. 1 J& 0.875 402 

2 ~ 1 . /. 4 76.5~ 1. 37 5 J64 

J ,02.141 75.64 2. 187 JJJ 

4 ~4. 15 74.J~ J.625 J14 

5 ~6.2~ 72.5~ 5.375 J07 

6 1~.25 7~.7~ ].125 296 

7 11.4~ 7~-~~ 8.000 267 

Tabel I De coä:f:ficiënten a en. 
n 

de schema's A en B. De corresponderende analo~. 

ge grootheden K en L'. zijn tevens vermeld. 
~ 

T.a.v. regelaar R geldt hetzelfde als onder A. De voor-

waartskoppeling van IJ-i op P vindt plaats via de funk-
K SW .· 

tie P sw= F 1 (~i). Deze :funktie F 1 is in :fig. 5.4 afge-

beeld. In tabel 6.1 staan de funktiewaarden en hellingen 

van de betreffende intervallen, zoals deze in de machine 

zijn opgeslagen. 

De voorwaartskoppeling-procedure wordt iedere seconde uit

gevoerd. 



i 

~ 73.65 flfflf • 2 flf 

1 74.67 ~fl$.24 

2 76. 1 1 flf~. 4~ 

3 ~~ .12 ~!d.46 

4 ~2.44 ~!d.62 

5 ~5.5J flf1 .~6 

6 1 1 . 71 ~1.32 

7 17.41 ~2. 17 

Tabel 6.1 : Funktiewaarden en hellingen voor de benader::i.IliJ 

van F 1 • 

@ Bij de meester-slaafregeling is het niet nodig de meester 

R te adapteren. 
Dl 

De discrete regelaar R is als volgt ingesteld: 
m 

a 
n :11 f61.12(8) 

Met een ingestelde monsterwaarde van 50 sec komt dit over-

een met K = 1 , 't"i=320 sec voor een continue regelaar. 

De slaaf' R wordt gead~pteerd. op basis van ~·" s 1 ,. 

i a a 
n-"1 

K . (sec) n 1 

f6 ~~.6~ 77.22 0.875 14 

~~.66 77.15 0.985 21 

2 ~1. 25 76.6~ 1. 250 16 

3 ~2 .4~ 7 5. 5~ 2.375 19 

4 ~4.2~ 74.~~ 4.000 16 

5 ~6.4~ 72.fl$~ 6.000 1 2 

6 11 . ~5 67. ")~ 8o37.'J 12 

7 1 3. 64 65.2flf 1 0. 7 ")0 10 

Tabel II: De co~ff'iciänten a en a .1 van de regelaar 
n n-

uit de schema's C en D in octale notatie. 

corresponderende analoge grootheden K en 

zijn tevens vermeld.· 
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De coäfficiänten van de regelaar ~ en a 1 met de bijbe-, n n-
horende K en 't"i waarden zijn in tabel IT ondergebracht. Zo-

wel het aanroepen van de regelaar als het aanpassen van de 

coäfficiänten gebeurt iedere seconde. 

Dit regelschema is een uitbreiding van C in die zin dat T
1 0 11 

nu geen constante is 9 maar een van ~i afhankelijke waarde 

krijgt. 

DomoVo tabel III wordt oen direkte aanpassing van de gewen:~ 

ste waarde gerealiseerd; dit gebeurt iedere seconde (zi• 
hoofdstuk 4}. 

i T 1 0 (octaal) T 1 o ( o c) , , ' 

~ 251fá 66.0 

246.5 65 0 1 

2 244.5 64.) 

J 24)1 6).8 

4 242fá 6).) 

5 2411 6).0 

6 24~5 62.8 

7 24~4 62.7 

Tabel III: De waarden van T1 , 0 
(octaal on in °C) voor aanpas,.-

9 
sing van de gewensta waarde van de slaaf. 

- Resultaten. 
e 

1 Afnameveranderingen. 

Van de opgenomen stapresponsies zal in dit hoofdstuk slechts 

een representatief gedeelte getoond worden. Het complete 

meetmatériaal is in Appendix ~ ondereebracht. 

In iedere figuur zijn de responsies weergegeven die bij een

zelfde storing behoren. Behalve de responsie van het ongeregel

de systeem (d.w.z. zonder temperatuurregeling, doch met steeds 

dezelfde hoogteregeling), zijn de responsies van het op vier 

verschillende manieren geregelde systeem getekend (regelschema's 

A, B, C en D). 

In fig. 6. 7 is het tempera.tuur~erloop als gevolg van een S'tap~ 

vormiP,e afnameverandering getekend ( Qu van 250-.125 l/h). 
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SU U 
Van boven n<l.ar beneden: géén temperatuurreee 1 ing( ')), 
regeling volgens resp. de schema's A,iJ,C en D. 
In alle gevallen is dezelfde hoogteregeling gebruikt. 
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.. 
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.De ~iJ1.dwaarde van Tu bedraagt .71 °C voor de ongeregelde toe

stand. Met regeling A wordt weliswaar op de lange duur weer 

de ingestelde waarde bereikt, maar de maximale uitwijking be-. 
0 . 

draagt hierbij toch nog 10 C. De storingscompensatieschakeling 

volgens schema B levert aanzienlijk betere resultaten. De maxi

male uitwijking ie hierbij minder dan 1 °C, terwijl de integre

rendè aktie in de terugkoppeling er voor zorgt dat de eind~ 

waarde weer 60 °C wordt. 

De meesterslaafregeling volgens schema C geeft een ongeveer 

evengrote afwijking als regeling B. Het minimum in rle respön

sie na ~13 min. is als volgt te verklaren. Bij de flow van 

125 1/h hoort een hogere waarde van T 1 dan bij 2_50 1/h. De meee

terkring zal echter met een behoorlijke vertraging de gewenste 

waarde van de slaafkring bijstellen, zodat gedurende enige tijd 

"te koud" water uit de warmtewisselaar zal koDJen. 

Bij de regeling volgens schema D wordt de genoemde vertraging 

vermeden door de inl~estelde waarde van. de slaaf steeds direkt 

aan te passen aan de momentane waarde van ~i· Het resultaat 

hiervan is dat de maximale afwijking veel kleinèr wordt en 

slechts weinig groter is dan de afwijking t .. g .. v., de invers~ 

responsie, die niet weg te regelen is. 

Een tweede voorbeeld van temperatuurresponsies op een a1'name

storing wordt in :fig. 6.8 getoond (Q : 125- 175 1/h). In 
u 

grote lijnen gelden hiervoor dezelfde opmerkingen als voor 

fig. 6.7. !';en opvallend verschil is dat nu de responsie ver

kregen met regelschema A veel sneller is uitgedempt, Dit geldt 

overigens ook voor alle andere responsies op afnameveranderine

en bij gebruik van schema A (zie Appendix E). 
Opm: In die gevallen waarbij 

proces niet precies biJ 60 
van het ongeregelde proces 

de responsie van het geregelde 
0 C begint, is de responsie 

richting aangepast. 

2e Storingen koudwaterflow. 

(streeplijn) in verticale 

De resultaten bij stapvormige storingen op P die een ab-s:k:,o' 
rupte koudwaterflowverandering van 2CJi, tot gevolg hebben, zijn 

verwerkt in fig. 6. 9. De statische waarde van ~i bèdraag.t . 

175 1/h. De responsies op positieve stappen zijn d.m.v. ge-



'> 

lijn~tî weergegeven( die op~ negét.~;f.e\re stappen met streep-

lijnen. 

Het verloop van T zonder temperatuurrege1illg wordt bepaald 
u 

door het verloop van de koudw,ater:flow t.g.v., de hoogterege-

ling. Omdat laat st genoemde d,e koudwaterflowstoring op den 

duur vollèdi~ weRreRelt, zal Tu uiteindelijk weer 60 °C worden. 

Regeling volgens schema A is hier inof:fectief'; voor de negll

tieve stap veroorzaakt de regeling zel:fs enige verslechterins. 

De andere regelingen, waarbiJ direkt vooraan in het,proces 

wordt ingegrepen,· geven aanzienlijk betere resultaten. De,maxi-
o male afwijkingen zijn daarbij steeds kleiner dan 0,2 c. Bfj 

dergelijke kleine uitwijkingen gaan toevallige storingen mede 

een rol spelen, waardoor de eigenlijke responsie vertroebeld 

wordt. 
e 3 Storingen warmwaterflow. 

Bij dezelfde waarde van de koudwaterflow (~1=175 1/h) zijn 

ook storingen in de warm~aterflow van ~ 20~ aangebracht. De 

·resultaten daarvan staan in fig •. 6.10. Nu gaatTuin ongere-
o 

gelde toestand naar een van 60 C veschillende waardo. Omdat 

de koudwaterflow constant blijft, zijn de resultaten van <fe 

regelingen volgens A en B identiek. Dagetekende responsiets 

feitelijk opgenomen met regeling B. ;!;r ia alleen een responsie 

op een negatieve stap opgenomen. weliswaar is de eindwaardê 

weer 60 °8, doch de maximale uitwijking wordt slechts in ge;... 

ringe mate gereduceerd. Deze reductie is veel beter bij de 

regelingen volgens de schema's C enD, waarbij de uitwijkiill!;

en weer nauwelijks boven de ruis uitkomen. Feitelijk is er 

t.a.v. warmwaterflowstoringen geen verschil tussen de rege.

lingen C en D, immers voor geval D wordt nu 'f niet bijge-. 1 ,o 
stuurd, omdat ~ei constant iso 

4e Overige storingen. 

Behalve .de storingen waarmee de regelingen getest zijn, komen 

ook storingen voor op niet eenvoudig te manipuleren groot

heden, zoals de intreetemperaturen 'fki en Twi, de voordruit 

Pk van het waterleidingnet en de omgevingstemperatuur. De· 

integrerende aktie in de regelaarsRen rtm zal het ef:fect.yan 

deze storingen wegregelen. 
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Figuur 6.10: Responsies op stapvormige warmwaterflowveranderin8en. 

~i = 175 1/h p 
SW, 0 ~,__:,•-: 

Van boven naar beneden: gd6n te~peratuurr~géling (0) 

regeling volgens resp. de 

sche~a's A,H,C enD. 
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In het volgende hoo:fc:istuk zullen de verachilleMe regelache

ma' a worden vergeleken aan de hand van alle. verkregen resul

taten. 
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In hoofdstuk 4.is bij elk der regelschema's een verwachting 

uitgesproken omtrent de reductie van de verschillende sto

ringen. Aan de hand van het totale meetmateriaal (zie Ap

pendix E) zullen nu de vier regelschema's op hun effecti• 

viteit vergeleken worden. Hierbij rijst de vraagvolgens 

welk criteriumdeze vergelijking zal worden uitgevoerd. Een 

gemakkelijk hanteerbaar criterium is dat, waarbij naar de 

maximale afwijking wordt gekeken, dus naar E1 = maxjTu(t) -

Tu,gl• Dit criterium zal vooral van belang zijn in die g~

vallen waarbij de geregelde grootheid bepaalde grenswaarden 

niet mag overschrijden. Speelt de duur van de uitwijking 

ook een rol dan kunnen verschillende integraalcriteria wor

den aangelegd. Een-veel gebruikt en gemakkelijk toepasbaar 

criterium is E
2 

= j jT ( t) - T I dt waarbij in de praktijk 
0 u u, g 

uiteraard de tijd waarover getntegreerd kan worden eindig 

is. Voor zover mogelijk zullen we de regelingen volgens 

beide criteria vergelijken. 

- Afnamevariaties. 

Voor de zes gemeten afnamevariaties zijn in tabel 7.1 de 

criteriumwaarden E
1 

vermeld voor zowel de ongeregelde (o) 

als de vier geregelde toestanden. 

Q (1/h) 
u 

175 

250 

175 

125 

125 

250 

250 

175 

125 

175 

250 

125 

0 

8.2 

17.7 

1 1 • 1 

A 

6.J 

5.0 

5.0 

6.9 

10.3 

9.5 

B 

o.4 

0.3 
o.4 

o.8 
1 • 1 

() .• 9 

c 

1. 0 

0.5 

0.7 

1 • 2 

1. 8 

1.2 

D 

o.4 

0.3 

0.5 

o.4 

0.9 

0.7 

Tabel 7. 1 1 Cri ter i urnwaarden E 1 = max jT u ( t) - T u, gl (in °C) 

bij grote afnameveranderingen. 
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Uit de tabel blijkt dat de e~~ectiviteit van de verachil

lende regelingen op grote a~nameveranderingen toeneemt in 

de voLtorde A,C,B,D. 

De criteriumwaarden E
2 

die d.m.v .• een planimeter uit de ge

tekende responsies zijn opgemeten, staan in tabel 7.2. Daar

bij ia tot t = J5 min geintegreerd. De getallen zijn in een 

arbitraire e.enheid opgegeven. 

Qu (1/h) 0 A B c D 

175 250 1185 275 21 53 27 

250 175 880 390 24 27 23 

175 125 800 410 29 59 46 

125 175 1210 305 44 62 34 

125 250 2475 455 49 100 51 

250 125 1175 1165 70 95 28 

3S""'-"' 
Tabel 7.2: Criteriumwaarden E2 =j\Tu( t) - T ldt bij grote 

u,g 
afnameveranderirigen. 

De getallen voor de ongeregelde toestand hebben slechts be-

perkte betekenis. Bij toenemende integratietijd zullen die 

getallen alsmaar blijven toenemen, terwijl de g~tallen die 

betrekking hebben op de geregelde toestand vrijwel niet 

m.eer zullen toenemen, omdat T { t) dan steeds dichter bij de 
u 

gewenste waarde T komt. u,g 
Stellen we op grond van criteriumwaarde E 2 een volgorde van 

regelkwaliteit op, dan blijkt deze weer A,C,B,D te zijn. 

Hierbij is het verschil tus~en B en D echter minimaal. 

- Stor1:ngen koudwaterflow. 

Toepassing van beide criteria op stapstoringen in de koud

waterf~ow levert, gemiddeld over positieve en negatieve 

stappen, waarden op die in de tabellen 7.3 en 7.4 staan ver

meld. Bij het tweede criterium bedraagt de integratietijd 

20 min. 

Opval~end is dat voor Qki = 250 1/h de waarde van E 1 met 
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regeling A beduidend groter is dan zonder regeling. Voor 

een klein gedeelte kan dit worden toegeschreven aan ver

schillen in de stapgrootten. De hoofdoorzaak zal bij de 

regeling zelf gezocht moeten worden. 

Qki(l/h) 0 A B c D 

125 0.2 0.) 0.3 0. 1 0. 1 

175 0.8 0.7 0.8 0. 1 0.2 

250 1.2 1.8 0. 1 o.4 0.5 

Tabel 7.3: Criteriumwaarden El = max ITu(t) - Tu,gl bij 

storingen van de koudwaterflow. 

De hoogteregeling veroorzaakt een periodieke .temperatuur

variatie die bij de gekozen instelling van de temperatuur

regelaar niet wordt gedempt (A.V.)l). Trachten we weer een 

volgorde vast te stellen van toenemende regelkwaliteit, 

dan krijgen we A,B,(D c). Volgens dit criterium·is het ef

fekt van voor~aartskoppeling (B) slechts voor Qki = 250 1/h 

erg duidelijk. Kijken we echter naar de responsies ~elf, 

dan zien we dat de afwijkingen hoofdzakelijk een statisch 

karakter hebben (off-set). Dit geeft bij toepassing van 

het tweede criterium ook een vertekend beeld. Zo zal een 
0 off-set van 0.1 C gedurende de hele integratietijd van 

20 min een bijdrage aan E2 geven van 1 1 • 

Qki(l/h) 0 A B c D 

125 8 1 3 24 4 5 

175 17 28 6 4 9 
250 4o 73 16 15 7 

10-~" 

Tabel 7.4: Criteriumwaarden E2 =/\Tu(1;) -

storingen van de koudwaterflow. 

T ·I dt bij u,g 

Volgens dit criterium geeft regeling A in alle gevallen ver~ 

slechtering t.o.v. de ,ongeregelde toestand. Regeling B geeft 

' ' 
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gemiddeld een duidelijke verbetering, terwijl de regelingen 

volgen~ C en D in ongeveer gelijke mate dé beste resulta

ten geven. 

De volgorde wordt ook hier A,B (cD). 

- Storingen warmwaterflow. 

Passen we beide criteria toe op de responsies van storingen 

in de warmwaterflow dan krijgen we resultaten die in de ~~

bellen 7.5 en 7.6 zijn ondergebracht. In enkele gevallen ~s 

de responsie korter dan 20 min geregistreerd, waardoor E2 
niet bepaald kan worden, 

Qki(l/h) 0 AB c D 

125 ).) 1 • 7 0. 1 0.2 

175 2.) 1. 7 0. 1 0.1 

250 1.0 o.6 0. 1 0.1 

Tabel 7.5: Criteriumwaarden E
1 

bij storingen in de warm

waterflow. 

125 

175 

250 

0 

166 

143 

70 

AB 

98 
8) 

44 

c 

4 

D 

12 

8 

Tabel 7.6: Criteriumwaarden E2 bij storingen in de warm

waterflow. 

Bij deze storingen in de warmwaterflo~ blijft Qki konstant, 

waardoor de regelingen A en B identiek zijn, evenals de 

regelingen C en D. De resultaten vermeld onder AB zijn ge

baseerd op metingen met regeling B. 

Nu de hoogteregeling - t.g.v. de konstante Qki - geen perio

dieke temperatuurvariaties veroorzaakt, geeft regeling A 

wél een verbetering t.o.v. de ongeregelde toestand. 

Beide tabellen geven aanleiding tot dezelfde volgorde in 

regelkwaliteit (AB),(DC). 
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We proberen ten slotte tot een totaal-vaardering te ko~ 

men aan de hand van beide criteria en het verloop van de 

diverse responsies. 

Regeling A gee~t in alle gevallen verreweg de geringste 

storingsreductie. Toepassing van dit regelschema zal dan 

ook slechts zin hebben als er geen hoge eisen gesteld 

.worden. Door de integrerende actie zal de temperatuur in 

ieder geval naar de gewens~e vaarde neigen. 

T.a.v. grote a~nameveranderingen is de regeling volgens 

schema D de beste; ook schema's B en in iets mindere mate 

C, voldoen goed. 

Bij storingen in de koudvater~~lov Qki is regeling B iets 

minder e~~ectie~ dan de regelingen C en D. 

Voor storingen in de varmvater~lov is B zel~s aanzienlijk 

slechter dan C enD (in ~eite even slecht als A). 

De verschillen tussen C en D bij kleine storingen in de 

~lovs zijn zeer gering. De uiteindelijke keuze van het 

regelschema zal mede a:fhankelijk zijn van de beschikbare 

computertijd en geheugenruimte. 

7.2 ê~l§"!~!!!~-!~~~-!!~~!~-~~~=~~~=~· 

Tijdens de uitvoering van de in dit verslag beschreven 

werkzaamheden zijn er een aantal problemen naar voren ge

komen die .de moeite van een riader onderzoek waard lijken. 

Zulke zijsprongen zouden de uitvoering van onze opdracht 

in gevaar gebracht hebben, zodat we hier volstaan met h.et 

doen van enige suggesties t.a.v. verder onderzoek. 

- Optimalisering van de diverse regelaars. 

Onze opdracht was het realiseren van stabiele regelingen, 

zonder daarbij te streven naar optimale regelaarinstel

lingen. Het lijkt interessant optimale regelaarinstel

lingen te zoeken volgens verschillende criteria. 

- Inverse responsie. 

De regeling van systemen vaarbij inverse stapresponsies 

optreden, levert bijzondere problemen op. De .regelaar 
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zal bij. stapvormige storingen aanvankelijk reageren met 

een verkeerde aktie. De vraag is .wèlke m.aatregelen ge

nomen kunnen worden om de daardo.or ontstane extra afwij

kingen zo gering mogelijk te houden. Een mogelijke oplos

sing lijkt het afschakelen van de regelaaringang geduren

de de inversie. 

Indien het tweede circuit van het proefproces ook ge

bruikt wordt, kunnen de inversies een veel ernstiger 

vorm aannemen. 

- De monsterperiode. 

De door ons gebruikte monsterperioden zijn zodanig dat nog 

niet van een echte discrete regeling gesproken kan worden. 

De toepassing van grotere monsterperioden kan onderzocht 

worden. eventueel in samenhang met optimalisatie. 

- Niet-conventionele regelakties. 

De door ons gebruikte discrete regelaars zijn van een con

ventioneel type {PI}. De subroutine ALGR (Algemene rege

laar) in EROS laat echter zonder meer algorithmen toe be

horende bij andere (niet-conventionele) akties. 

- Opstarten. 

Het lijkt.interessant een opstartprocedure te ontwerpen 

die door de computer uitgevoerd wordt en die volgens een 

nader te bepalen criterium optimaal verloopt. Voor de hand 

liggende criteria zijn 
e 1 minimaal energieverbruik 
e 2 minimale opstarttijd. 

Daarbij zal meestal aan een aantal nevenvoorwaarden voldaan 

moeten worden (bv. temperatuurgrenzen}. 

- Back-up. 

Voor het geval dat de computer uitvalt is het gewenst dat 

de regelingen automatisch en zo mogelijk zonder overgangs

verschijnselen {bumpless) worden overgenomen door analoge 

regelaars. Voor de hoogteregeling is reeds zo'n voorzie

ning gerealiseerd door stageaire H.Leegwater. 
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- Niet-lineair model. 

Omdat experimenten met het proefproces erg tijdrovend 

zijn, verdient het aanbeveling een model te bouwen waar

in de niet-lineairiteiten zijn verdisconteerd. 
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Appendix A 

De methode die gebruikt is om uit de stapresponsies de tijd

konstanten te bepalen zal in het kort besproken worden en aan 

de hand van de stapresponsie uit fig. ).2 worden geillustreerd. 

a) 1e-orne systeem. 
e De responsi~ van een 1 -orde systeem op een sprongvormige 

veranderine met stapgrootte A, is van de vorm: 

u ( t) = A )A- ( 1 - e- t /t:" ) , 
metp de versterktnesfaktor en!' de tijdkonstante van het Ie-or

de systeem. 

De eindwaarde hiervan is: u00 = lim u( t) = AJL. 
t-#.O 

Wordt de logarithme van het verschil van de eindwaarde u.., en 

u(t) uitgezet als funktie van de tijd (lineaire schaal) dan 
log e 

ontstaat een rechte, waarvan de helling - ~ een maat is 

voor de tijdkonstante o In t = 't'" sec treedt een verandering op 

met een faktor 1/e = 0.)68. De tijdkonstanterkan nu snel be

paald worden door te kijken over welk tijdinterval de waarde 

van ( u~ - u(t)) met een faktor 0.)68 veranderd is. 

b) 2e-orde systeem. 

De stapresponsie e van een 2 -orde systeem met niet gelijke tijd~ 

konstanten heeft de vorm: 

[ 

't"
1 

-t/ r 1 
u(t) = A)A 1+ -- e 

r2- -z-1 

met A de stapgrootte, p de versterkingsfaktor en r 1 , T'2 de 

tijdkonstanten v~n het systeem. 

De eindwaarde is: u~= lim u(t) =A~. 
t-.", 

Wordt nu de logarithme van u~- u(t) tegen de tijd (lineair) 

uitgezet dan zal ge~n rechte ontstaan. 

Voor r2 ))' r1 zal de term op den duur ver-

waarloosbaar zijn t.o.v. de rest, zodat 
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- u{t) = 

t log e 
r2 

Voor voldoend grote t kan de curve dan benaderd wordén door 

een rechte met helling - log e • Hieruit kan op de onder a) 
l2 

genoemde wijze r 2 bepaald worden. 

De gevonden rechte wordt ge8xtrapoleerd naar kleine t-waar~ 

den. Wordt het verschil van u...,.- u{ t) en deze gelxtrapoleer

de le-:-orde waarden weer logarithmisch tegen de tijd {lineaLr) 

uitgezet, dan kan ook t; bepaald worden, immers: 

log I A_p 

= log 

-t/r 1 
e - t/T:······,· .. ·'.' '.'.'I e 2) = 

log e ~ Dit geeft weer een rechté met helling - r, , waaruit t. 1 

bepaald kan worden. 

Een moeilijkheid bij het bepalen van tijdkonstanten op deze 

manier is het vinden van de juiste eindwaarde (drift). Te'.:., 

vens ontstaan moeilijkheden als de tijdkonstanten slechts 

weinig in grootte verschillen. 
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Voorbeeld van de uitwerking van een stapresponsie volgens de 

behandelde methode. Het betref't de responsie uit f'ig. ).2. 

Verticale schaal: J cm~ 1 °C. 

.. 

De enigszins vreemde horizontale schaal is een gevolg Vl!llf de 

papiersnelheid van de schrijver. Het is handiger pasbij de 

berekening van 't" rekening te houden met de schaal, en niet voor 

ieder meetpunt·af'zonderlijk de tijdcoördinaat te berekenen; 

1:' 2 = 8 • .5 · K 66.7 = 570 ·sec t 1:' 
1 

= 1 • 2 K 66. 7 = 80 sec •. 

<!>®oorspronkelijke meetpunten, X X verschil tussen oorspronke

lijk meetpunt en gelxtrapoleerde rechte. 
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Figuur B.l: Bodediagram van de overdracht G
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u sk 

Qki = 125 1/h. 
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Figuur B.2: Bodediagram van de overdracht G1 a bu/p
8

k 

Qki = 17.5 1/h. 
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Figqur B.7: Bodedia&ram van de overdra~ht G
3 

= 
Qki • 12.5 1/h. 
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Appendix c •• 

!!!'~!!!J~!~~-!~~-~~~~E~~!!~~-~~-~~1?!!'!1!'!~~!~!-~~e~~!~~ 
F~~~!~f!!'~~!~!!'~· 

In de hoofdstukken 2 en 3 is de theoretische 

teel bepaalde procesdynamica behandeld. De resultaten ble'"" 

ken kwalitatief in goede overeenstemming te zijn. We zul-' 
' ' ' - -- -- ~ 

len hier in kwantitatieve zin van een aantal procesparaP1e"'' 

ters de theoretische en experimentele waarde vergelijkêri.< 

Tijdens de metingen bij drie werkpunten zijn naast. de uit;. 

gangsgrootheden H en T gelijktijdig de tussenvariabele11. .. u ·. u 

H1 , T 2 en T
3 

gemeten, waaruit de overdrachten h 1 /psk~ 
bu/h 1 , t 2/psk' t 2/p

8
w' t

3
/t 2 en tu;t

3 
af'geleid kunnen worden. 

BoTendien zijn er de metingen waaruit de overdracht h\l/p
8

k 

volgde. 

In onderstaand schema is aangegeven van welke 

de overdrachtsfunkties Gii zijn gemeten. 

Psk h1 h 
G11 G12 

u 

-~~--'-' __ ·:: .--<-' p•uj G4 I hu G4::: hufp~~', 

Pak 
G21 I t21 

G22 •P-1 G23 P-
PSW 

G31 I t21 
G32 P-i G33 P-

Theoretisch zal G22 = G32 ; en G23 = GJJ terwijl G21 en G31 
de overdracht van de transportleiding gemeenschappelijk 

hebben. 

In tabel C.1 zijn de uit frekwentieresponsies bepaalde 

procesparameters van deelsystemen weergegeven alsmede 

enige theoretische waarden. Voor G11 en G12 is ook ge"' 

bruik gemaakt van stapreaponsies •. De procesparameters 

benoemd zoals in hoofdstuk 2. 



· .. .;<· ·.•. .• .. . 
. 

. ··• i EXPJ:t;RIMENTEEL ... 
THEORETISCH 

.... ·. · ... I . ... 
...... ... 

·.··· . 

Qki' 125 175 250 1/h 125 
···.·· 

175 

I 7.0 1 3.0 8.9 Akk.,A.t
7 1 J. 9 14.2 8.9 

cm/psi . 
't'2 122 100 222 

77 106 
87 

sec . 103 190 
I 

~lAr 3.2 2.4 o.s cm/cm . 3.6 1. 8 0.7 

r1 367 860 445 
• 706 680 373 

sec 1030 735 

.... 4 84 41 29 cm/psi 

r1 1050 730 510 sec 1030 735 

Ak~}'_s 7.2 4.6 1.0 QC/psi 

.#wk~Jis 10.5 4.4 0.8 °C/psi 

eS'+ &t 130 92 62 sec 117 83 

'5 69 41 24 sec 

rk 14 5 3 sec 

f:w 9 6 3 sec 

"""'0 
0.93 0.95 1. 0 OC/OC 

r4 22 38 25 sec 17 38 
25 

64 16 6 4 1 2 JO sec 
0 2 5 

...-"1 1 0.90 0.95 0.95 oC/oC 

r:J 294 244 164 sec 358 255 

r.' 3 37 31 21 sec 

&' 4 13 12 1 3 sec 4 3 

~I> 155 120 105 sec 129 95 

Tabel C.1: Experimenteel en theoretisch bepaalde 

procesparameter~ van d~elsystemen. 
• Stapresponsies 

o Kleurstof-pr~ef 

.···.· 

250 

162: 

. 
·.·• 

. ·~ .. 

515 

.• 

515 

ss.· 

~ 

. 

.. 
_·.··.·, 

71 ····. 

3 
I 35~ 

179 

2 

98 

G11 

~~~î 
I 

.· .•. · .. · . I· 

G4 

G21 

en 

?31 
..·· 

I 'I·· 

L_ 

G~2 

I== < 

•• 

GJ2 

G23 

= 

GJJ 

.··. .. 
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Aan de hand van deze tabel kunnen we het volgende zeggen 

1 e De eX:pe.rimenteel bepaalde tijdcon•tanten t-
2 

en r
1 

(G
1

) wijken bij de laagste :flow- vooral bij de :fre

quentieresponsies - sterk a:f van de theoretische waar

den. De oorzaak hiervoor moet gezocht worden bij vat 1 

waar bij deze lage :flow H
1
•7 cm, hetgeen konsekwenties 

zal hebben voor het atro•ing•patroon nabij de ~it•troom

opening. De waarden van r
1

, gemeten door storingen aan 

te brengen in Psu(G4 ), zijn in zeer goede overeenste111~·· 

ming met de theoretische waarden. 

Voor de overdrachten G
21 

en G
31 

is alleen verschil ge

vonden in de versterking en de tijdconstanten van de 

warmtewisselaar ~k en ~ • De experimenteel bepaalde 
1 W 

looptijd ó + Ót tussen Tki en T 2 is ca. 10% groter dan 

de theoretische waarde. Kleinere tijdconstanten (klep 

en leiding) kunnen hiervan de oorzaak zijn. 

)e Vat 1 (G
23 

= G
33

) blijkt t.a.v. de temperatuur een 

systeem met looptijd te zijn. Een gedeelte van de loop-

tijd wordt veroorzaakt door een stuk koperen leiding. 

De rest moet worden toegeschreven aan het niet roeren 

van het vato{zie hfdstk J). Het uitzondering van de 

waarden bij Qki = 250 1/h is ~4 • r,4 th -, exp. , eor. 

4 e e Vat 3 blijkt een 2 orde-systeem met looptijd te zijn. 

Ook hier is de looptijd t.g.v. de aanwezige leiding 

minder dan de experimenteel bepaalde. De bepaling van 
I 

de kleinste tijdconstante ~3 is onnauwkeurig. De waar-

den van r
3 

en r
3 

th zijn niet strijdig. , exp. · , eor. 

Se De totale looptijd neemt minder dan evenredig a:f met 

toenemende Qki' omdat de looptijd in vat 1 met toe

nemende Qki (en H
1

) toeneemt. 

Wanneer we t.en slotte de deelsystemen in serie schakelen 

dan resulteren de overdrachten G
1

, G
2 

en 

h:fdstk .3 direct gemeten zijn. 

De zo verkregen procesparameters staan in tabel C.2. 
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We zll.l.i:~h'p.ekleinste t.ijdconstanteribiJ de,'Jooptijd on

derbr~rige'tt' ~~ alleen de twee grootste tE~&~:ó~ •• t;~nten 
( z-1 en r"2 l>i J G 1 en r-1 en r11 biJ G 

2 
en a

3
} v~rmttlden. 

,iDeelsystemett Totale systeem 
. 

Qki 125 175 250 i/h 125 175 
···. 

?50 .. 

#t 36 28.5 6.7 cm/psi 42.3 23.6/. . /6.6 

409 
... · . 

3.38· .. ··.·.·. t"1 538 770 sec. 697 603 .. 
Z"'2 104 102 206 sec. 103 13l r~5or···· 

"112 6. 1 4. 1 0.95 °C/psi 7. 1 3.9 ±:fio• 
,113 9.5 4.o 0.73 ~G/psi 1 1.0 4.6 ·. 

·· ... · 
()~9 

tS 200 161 132 sec. 195 163 145 
ti 294 244 164 •ec. 421 300 . 145 
rii 69 41 25 sec. 102 107 75 

Tabel C;.2a Experimenteel bepaalde procesparameters van het 

proces als geheel. 

De tabel bevestigt de verwachting dat de versterkingsf'a.k

toren, totale looptijd en grootste tijdconstante uit de 

responsies van het proces als geheel goed te bepalen zijn 

W.il men echter ook de kleinere tijdconstanten experi•en ... 

teel bepalen dan zal van de responsies Va.Jl de af'zonderli.jk~' 

deelsystemen gebruik gemaakt moeten worden. 

.··· 

G1 

G2 
en 

G3 
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Appendix D 

Gebruikte opnemers en omzetters -------------------------------
Opnemers Fabrikaat 

Weerstandsthermometers Degussa 

Verschildrukzender H1 
voor hoogtemeting 

H 
u 

13A-MS2 
Foxboro 
13A-1 

Gevoeligheid 

0.12 psi/cm 

Meetbereik 

0-1oo ... cm 
3-15 psi 

Verschildrukzender Foxboro 

voor flo~meting Qki 15A-1 
-4 2 

P=3+1.3310 Qki 
0-300 1/h 
3-15 psi 

Rotameter + zender Q Brooks 
wi 

Qwi 
P=3+12--

Qwi,max voor flowmeting 16411-6356/2E 

Omzetters Fabrikaat Gevoeligheid 

Pneumatisch/Elektrisch Dynisco PT35-30 

serie nr. 

25575 1.17 mV/psi 

25576 1.16 mV/psi 

25578 1.22 mV/psi 

Elektrisch/Pneumatisch Conoflow T-25E 

Analoog/Digitaal 

Digitaal/Analoog 

NC - 0406 1.02 psi/V 

NC- 0407 1.22 psi/V 

Omzettingstijd 

35 ""s 

3 • 5 fos 
5 mV/bit 

o-650 1/h 
3-15 psi 

Grootheid 

H1 

H of P 
u sw 

Qki of Qwi 

-10- +10V 

4~~sW(s)-3777(s) 
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Figuur E. 1 : 

Responsies op een stapvormige afnameverandering (Stap op P
8
u) 

~ ' 175-+250 1/h. u 
Van boven naar beneden: gé'n temperatuurregeling 0, 

regeling volgene resp.de schema's 

A, B,C en D. 

In alle gevallen is dezel:fde hoogteregelirig gebruikt. 

De streeplijnen geven de responsies zonder temperatuur

regeling weer. 
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Figuur ~.2: 

30 

® 

Responsies op een stapvormige af'nameverandering (Stap op P ) au 
Q I 250-+175 1/h. 

u 
Van boven naar beneden1 g6én temperatuurregeling 0, 

regeling volgens resp. de sche•a'• 

A,B,C enD. 

In alle gevallen is dezelf'de hoogter•geling gebruikt. 

De streeplijnen geven de responsies zonder temperatuur

regeling weer. 
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Figuur E.J: 

Responsies op een stapvormige af'nameverandering (Stap op p
8
u) 

Q : 17 5 .... 1 25 1/h u 
Van boven naar beneden: gé'n temperatuurregeling 0, 

regeling volgens resp.de sehe~~!• 

A,B,C en D. 

In alle gevallen is dezelf'de hoogteregeling ~ebrüikt. 

De streeplijnen geven de responsies zonder temperatuur
regeling weer. 
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Figuur E. 4: aesponsies op eon stapvormige afnameverander-iris 
(stap op P ). 

SU 

Q van 125~175 1/h. 
u 

Van boven naar beneden: géén temperatuurregeling(O), 
regeling volgens resp. ;d.e 
schema's A, il, C en D. 

In alle gevallen is dezelfdé hoogtereg~ling ~él.J:r'hikt. 
De streeplijnen geven de respdns~es zonder tempè
ratuurregeling weer. 
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Figuur E.s: Responsies op een 

verandering (Stap 

stapvormige af'name-

op P ) Q 1 125 ... 250 1/h 
SU U 

Van boven naar beneden: géén temperatuurregeling 0 

regeling volgens. resp. de 

schema's A,B,C enD. 

In alle gevallen is dezelf'de hoogteregelinc 
gebruikt.De.streeplijnen geven de responsies 
zonder temperatuurregeling weer. 
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Figuur E .. 6: aesponsies op een stapvormige afnameverandering 

(stap op P. ). . 1.( van 250 ._. 125 1/h. 

@ 

0 

su ....... u . . .· . .· . > .. . .··· .•. ••··· .• • 
Van boven naar beneden: géén temperatuurregeling(o), 
regeling volgens resp. d.e schema's A.~H,C enD •.... · 
In alle gevallen is dezelf'dË! hoogteregeling gebruikt. 
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Figuur E.7: 

Responsie~:~ op stapvormige koudvaterf'lowveranderingen. 

Qki = 125 1/h; AQki/Qki c 20%; P sk, o ::; . ,_ ___ _ 
Van boven naar beneden: géén telllperatuurregeling 0, 

regeling volgens réspède 

A,B,C en D. 
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.Figuur E.B: Responsies op stapvormige koudwaterflowverand~ringen. 

Qki = 17 5 1/h p .r
sk, o 1.---

Van boven naar beneden: geen temperatuurreg~lirtg (o) 

regeling volgens resp. de 

schema's A,a,c enD. 
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Figuur E.9: 

Responsies op stapvormige koudwaterf'lowveranderingen. 

Qki = 250 1/h; 4Qki/Qki • 2oi, P sk, o =r-._ ___ ._ 
Van boven naar beneden: g6'n temperatuurregeling 0, 

regeling volgens resp. de schema'.s 

.A,B,C enD. 
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Figuur E.lO: 

Responsies op stapvormige warmwaterflowveranderingen 

Qki = 125 1/h; 4Q i/Q ilt 25~; p :::r--w W sw, Q 1 '-------
Van boven naar beneden: geen temperatuurregeling 0, 

regeling volgens resp. de ~cheliaa.' a 

A,B,C en D. 
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Figuur lf.~ J·l: Responsies op stapvormige warmwaterf'lowvaranderingen. 

~i = 175 1/h ~Q i/Q . ~20'·~ 
. 111 ·Wl. ' 

~· p . SW, 0 ,_ __ _ 

Van boven naar beneden: géén temperatuurregeling (o) 
regeling volgens resp. de 

schema's A,ll,C en D. 
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Figuur E.12t 

Responsies op stapvormige warmwaterf'lowveranderingen 

Qki. = 250 1/h; 6.Q. i/Q i= 20%; p . . :d 
'W w SW. 0 I 

~------
Van boven naar beneden: geen temperatuurregeling 0, 

regeling volgens resp. de sche10a' a 

A,B,C en D. 
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