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SYMBOLEN EN NOTATIES 

afwijkingsverhouding 

j-de beperkingsfunctie (def. in II,l) 

gradient van de j-de beperkingsfunctie 
(def. inii,l) 

frequentie (sec-1) 

impulsresponsie van een lineair proces 

frequentie-overdracht"van een lineair proces: 

H(s) "!."·-•' h(t) dt 

toegevoegd complexe frequentie-overdracht: 

H(s) . H(- s) = IH(s)i 2 

de factor van H(s) waarvan alle singulariteiten 
in het linkerhalfvlak liggen: 

frequentie-overdracht van een bepaald gedeelte 
van een geregeld proces (def. in VI,3) 

verdelingsdichtheid 

verdelingsfunctie: 

P(X) = r:(x1) dx1 
.v_oo 



R(s) 

r 

T, t, 7 

V(s) 

X 

y 

0 (t) 

p 

frequentie-overdracht van een regelaar. In het 
geval van een ideale PID-regelaar geldt: 

R(s) P (1 + I/s + Ds) 

regelbaarheid van een systeem met looptijd Td: 

r = exp - Td/7 

tijdmaten (sec) 

(def. in Vl,3) 

voortplantingstijd, looptijd (sec) 

n-de tijdconstante (sec) 

frequentie-overdracht van een voorspeller 
{def. in VI,3) 

ingangsgrootheid 

uitgangsgrootheid 

eenheidsimpuls van Dirac 

foutsignaal, afwijking 

rendementsfunctie {def. in II,l) 

gradi~nt van de rendementsfunctie 

optimale instelrichting bij de beperking bj 

rendement gemiddeld over de tijd 

correlatiecoefficient 
Indien deze niet genormaliseerd is: p' • de co
variantie 

standaardafwijking van het x-signaal 
~~: de variantie van het x-signaal 

autocorrelatiefunctie van x{t): 

¢xx{T) = Et [x{t) . x(t + T)] 

kruiscorrelatiefunctie: 
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<Pxx (s), <P'XY(s) met de betreffende correlatiefuncties ge_lieerde 
energiespectra: 

~(S) "f!(T) e-•t dT 
Bij de autocorrelatiefunctie geldtwegens symme
trie-overwegingen: 

4>,(w) " 2;::11(T) cos "' dT 
de Wiener-Khinchin-relatie 

frequentie-overdracht van het spectrumvormend 
filter: 

<PXX(S) = w;X(S) • ~;x(S) 

[<P(s)]+ = LFwl <P(s),d.w.z. ~erst een inverse transformatie van 
het energiespectrum volgens Fourier en vervolgens 
een Laplacetransformatie (voor t > 0). 

w 
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<P(s) = (<P(s)]+ + [<P(s)]_ 

impulsresponsies van lineaire filters. Deze res
responsies zijn orthonormaal in het gebied van 
-oo tot too, indien geldt: 

(;n(t) • 1,1/m(t) dt = 1 voor n = m 

• - oo 0 voor n -1 m 

cirkelfrequentie = 2 n f (secwl) 



HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

1. HET MULTIVARIABELE CONTINUE PROCES 

In dit proefschri{t zal een aspect van de meet- en regeltechniek 
worden behandeld, dat verband houdt met de automatische beheer
sing en optimalisering van continue processen. Hoewel hierbij 
op de eerste plaats wordt gedacht aan de chemisch/fysische pro
cestechniek, kan men elk proces waarvan de prodQkt- of presta
tielevering goed kan worden omschreven en nagegaan, in deze be
schouwingen betrekken. 

Fundamenteel inzicht in het mechanisme van een dergelijk proces 
en op dit inzicht gebaseerde analytisch-technologische werkwij
zen dienen de richtlijnen en de eerste instellingen op te leve
ren die a priori tot een bevredigende werking leiden. Dat deze 
gegevens ondanks verdere verfijning in het stadium van het pro
totype of de proeffabriek toch niet tot bet optimaal bereikbare 
resultaat voeren, kan de volgende oorzaken hebben: 

a. De fysische en mathematische modellen waarop de berekeningen 
·berusten, zijn niet geheel juist ten gevolge van te ver door
gevoerde idealisering en niet volledig gerechtvaardigde aan
namen. Derhalve kunnen oak de moderne optimaliserende ont
werptechnieken de werkelijk beste situatie slechts gedeelte
lijk benaderen. 

b. De aangenomen constanten blijken niet aileen een afwijkende 
waarde te bezitten, doch oak variatieste vertonen met de 
tijd, zowel ten gevolge van gebeurtenissen in het proces, als 
door storingen van buiten af. Deze variaties zullen in vele 
gevallen van stochastische aard zijn en derhalve niet door 
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bepaalde maatregelen a priori te compenseren. 

Binnen het gebied waarin deze onzekerheden een rol spelen, kun
nen aileen experimenten en metingen aan het proces onder de wer
kelijke bedrijfsomstandigheden nog een basis bieden voor corri
gerende en compenserende maatregelen. Het beperkt aantal uitwen
dig meetbare variabelen dat onder deze omstandigheden ter be
schikking zal staan, moet een zodanig beeld van bet proces en de 
daarop inwerkende storingen opleveren, dat steeds de baste posi
ties van de instelbare grootheden berekend kunnen worden. 

De identificatie van het proces en de storingen en de daarop 
aansluitende berekening en effectuering van de instelacties, 
vormen de specifieke taakstellingen.van de meet- en regeltech
niek. Hoewel deze taakstellingen in een nauw verband met elkaar 
uitgewerkt zullen worden, zijn zij in de volgende paragrafen nog 
afzonderlijk toegelicht. 

2. DE REGELTECHNIEK 

De regeltechniek heeft tot taak de optimale instellingen van een 
proces te vinden en te handhaven en de effecten van optredende 
storingen te compenseren zo goed en zo snel als mogelijk en no
dig is. 

Aldus gedefinieerd is dit voor vele situaties een zware opgave 
die o.m. het onderwerp vormt van de methoden van dynamisch pro
grammeren, bijv. volgens de werkwijzen van Bellman [3, 4]. Daar 
alle hiervoor benodigde gegevens slechts zelden ter beschikking 
staan en dan nog ter verwerking een grote rekencapaciteit verei
sen, zijn in het navolgende ter vereenvoudiging enkele benade
ringen toegepast: 

a. De veranderingen in de niet-instelbare variabelen (bijv. de 
invloed van de omgevingstemperatuur, de grondstoffenkwaliteit 
etc.) en de veranderingen in het proces (bijv. de katalysa
torveroudering, slijtage etc.), zijn dikwijls langzaam met 
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betrekking tot de tijdconstanten van het proces. Een regaling 
voor deze veranderingen hoeft dan ook geen ogenblikkelijke 
werking te bezitten en zal bestaan uit een zodanige sturing 
van de waarden van de instelbare variabelen, dat voortdurend 
naar een optimaal rendement wordt gestreefd. Zowel de invloed 
van de niet-instelbare variabelen, als de compensatie door 
middel van de instelbare variabelen, geven een niet-lineaire 
reactie op het rendement. Wanneer er n instelbare grootheden 
zijn die het gemiddelde rendement kunnen belnvloeden, kan 
men dit beschrijven met de zogenaamde toestandvector in 
de n-dimensioriale ruimte. De eindpunten van de toestandvec
toren die een gelijk rendement opleveren, vormen de res

ponsievlakken. 

b. Snelle veranderingen in de ingangsvariabelen hebben een uit
werking die kan worden gezien als een superpositie op de ver
anderingen bedoeld in punt a. De oorzaken van deze storingen 
kunnen zijn: onregelmatigheden in de belasting,in de voeding 
en in het stof- en warmtetransport, turbulenties en inhomo
geniteiten, thermische ruis etc. Deze veranderingen zijn 
klein, zodat men in vele gevallen een lineaire reactie kan 
aannemen. Voor zover aan deze aanname niet geheel voldaan is, 
zal de te beschrijven statistische beschouwingswijze door 
'plaatselijke linearisering' toch te zien zijn als de beste 
lineaire benadering. (Zie o.a. Booton [7] en Kazakov [33] ·) 
De reactie op deze storingen zal van karakter kunnen verande
ren als veranderingen in de zin van punt a. optreden. Zoals 
zal worden aangetoond, dient men voor een goede regaling van 
d~ze storingen in het algemeen het storingspatroon te kennen 
en de dynamische eigenschappen van het proceskanaal dat in 
een regelkring zal worden opgenomen. Beide gegevens kunnen 
worden uitgedrukt in functies van de tijd c.q. de coefficien
tenvectoren van benaderende eindige reeksen. 
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3. DE MEETTECHNIEK 

De meettechniek heeft in dit verband tot taak na te gaan of het 
proces bet werkelijke optimale instelpunt heeft bereikt, welke 
de. storende invloeden zijn en hoe de reactie van het proces op 
deze storingen is. Deze identificatie van proces en storende 
signalen zal zoveel mogelijk moeten geschieden in een vorm, die 
aangepast is aan de beschikbare regelmogelijkheden, bijv. door 
evaluering van de genoemde vectoren. 

Voor de stabiliserende regeling van de kleine variaties van de 
instelbare grootheden wordt meestal ge~ist dat de meting rela
tief snel is, zodat aspecten als dode tijd, tijdconstanten en 
aftasttijd ter sprake zullen komen. 

Voor de optimaliserende regaling van de langzame variaties zal 
voornamelijk de nauwkeurigheid van de meting bepalend zijn. Om
dat enerzijds de meetwaarden een fluctuerend karakter zullen 
hebben en anderzijds ook de metingen van vele kwaliteiten nog 
niet met de vereiste snelheid en nauwkeurigheid kunnen geschie
den, zullen statistische technieken hierbij met voordeel kun
nen worden toegepast. 

De aldus gemaakte verdeling zal in de volgende hoofdstukken aan
leiding zijn tot het introduceren van twee procesmodellen, waar
van door deze metingen een beeld moet ontstaan: het statische 
model en het dynamische model. Het eerste vraagt een optimalise
rende regeling van de gemiddelde waarden van de instelbare para
meters. Het tweede vraagt een stabiliserende regeling voor deze 
instelwaarden. De beide regelingen tezamen kunnen tot een casca
deregeling worden gecombineerd. 
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HOOFDSTUK I I 

STATISCHE EIGENSCHAPPEN 
VAN MUL TIV ARIABELE PROCESSEN 

1. DE RENDEMENTSDEFINITIE 

De definitie van het rendement, waarmee in dit verband ook een 
winstfunctie of een andere maat voor de goede werking van bet 
proces kan worden aangeduid, zal over het algemeen niet kunnen 
geschieden op zuiver technische gronden. Ook economische, opera
tionele en sociale factoren zoals marktprijs, arbeidsmarkt en 
veiligheid, zullen een rol spelen. 

Als men wil komen tot een aanvaardbare eenvoudige rendementsde
finitie, bijv. opbrengst minus kosten ofwel gedeeld door de kos
ten wanneer de vaste kosten relatief laag zijn, dan zal men 
daarnaast een aantal beperkingen dienen aan te houden. Seide 
grootheden, rendement en beperkingen, zijn functies van ingangs
en uitgangsvariabelen en kunnen volgens de gedachtengang van bet 
vorige hoofdstuk beschouwd worden als functies van de instelbare 
ingangsvariabelen (de toestandvector) aileen: 

het rendement (1) 

de j-de beperking (2) 

Deze functies zijn dus onbekend binnen het gebied waar de analy
tisch-technologische behandeling geen uitsluitsel meer geeft. 
Over het algemeen zijn de functies niet lineair en niet constant 
vanwege de langzame veranderingen in het proces en in de niet
instelbare variabelen. 

15 



2. DE GRADIENTMETHODE 

Men kan de functie '(1) zien als een stelsel gekromde vlakken van 
gelijke TJ in de n-dimensionale ruimte. Men hoeft deze 'respon
sievlakken' niet geheel te kennen om de maximale TJ te kunnen 
vinden, doch men kan dit optimale instelpunt bereiken door de 
gradient van TJ te volgen. Oat wil zeggen dat de instellingen 
(x1 •.•• xn) worden veranderd met stapgroottes of snelheden die 
zich verhouden als de volgende kentallen: 

(3) 

Theoretisch is het mogelijk dat men aldus slechts een secondair 
optimum vindt, doch in de praktijk zullen dergelijke ingewikkel
de vlakken niet veel voorkomen (Davies [15]), vooral omdat men 
als regel uitgaat van een instelling die reeds in het goede 
gebied is gelegen. 

Als men nu tijdens deze procedure of een variant ervan, de . 
steilste-hellingmethode*, een beperking (2) overschrijdt, 
dient men de gradient n niet meer geheel te volgen, doch slechts 

• Bij een steilste-hellingmethode wordt de richting van een eenmaal be

paalde gradient aangehouden totctat het rendement niet meer toeneemt, 

Pas op dat ogenblik wordt opnieuw de richting van de gradient bepaald. 

Feldbaum (19] laat zien dat een combinatie van de steilste-hellingme

thode en gradientmethode over het algemeen tot een snelle convergentie 

voert. Overigens zijn vele strategie~n bekend, zie bijv. Himsworth [31], 

Box [8,9] en Rosenbrock [53]. Deze strategieen verschillen onderling in 

efficientie, geschiktheid om moeilijke situaties te behandelen en benodig

de apparatuur, doch hebben gemeen dat gevallen met meervoudige optima en 

met beperkingen in een 'fuik'vorm niet kunnen worden behandeld. Aileen 

methoden met grote stochastische testsignalen kunnen bier een oplossing 

bieden. Rastrigin [so]. 
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voor zover daardoor het beperkingsvlak b J (Xp ••• Xn) = AJ niet 
overschreden wordt. Dit resulteert in een nieuwe instelrichting, 
aangegeven door Dj• die gevonden wordt als de projectie van n 
op het vlak bj = AJ. 

Fig. 1 De constructie van de optimale instel· 

richtingnjuit Den.Jlj 

Men kan uit fig. 1 concluderen dat dan zal gelden: 

b • n. 
Dj = D - A..Jlj = n • -j b .!lj 

.!lj . -j 
(4) 

Aldus in de richting~~ voortgaande, vindt men het optimum voor 
DJ = 0. Ook is het mogelijk dat A van teken omkeert, hetgeen be
tekent dat het beperkingsvlak 'terugwijkt' en men weer in de 
richting van n verder Kan gaan, Tenslotte bestaat de mogelijk
heid dat men een volgend beperkingsvlak bereikt b

1 
= A1• In dat 

geval kunnen naar analogie tweede en verdere formules worden af
geleid: 
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.Qi • .Qi Qj•22 - .Qi • .Qj !!t·21 
----------b 
!!t·!!t Qj·!!j - .Qi . .Qj !!t·!!j-j 

(5) 

Is .door een of andere oorzaak een beperking overschreden, dan 
moet men eerst volgens -!!j zo snel moge!ijk dit gebied ver
laten, alvorens de formules toepasbaar zijn. 

Toepassing van de hier afgeleide formules lijken boven de in de 
voetnoot aangehaalde methoden te prefereren in het geval dat op 
een continue wijze de partiele afgeleiden te meten zijn en men 
dus ook continu de 'heuvel kan beklimmen'. Aan dit aspect wordt 
in de volgende paragraaf aandacht besteed. 

3. DE BEPALING VAN DE AFGELEIDEN 

De formules voor de gunstigste verstelling van de instelvaria
belen eisen een meetmethode voor de gradienten van het rendement 
en de beperkingsfuncties. De hiertoe benodigde partiele afge
leiden van~ en bJ corresponderen met de statische verster
kingsfactoren van de diverse proceskanalen. Voor de meting 
van dergelijke versterkingsfactoren bestaan diverse methoden, 
die kort besproken zullen worden. 

De meest voor de hand liggende methode bestaat uit het stuk voor 
stuk stapsgewijs varieren van de ingangsvariabelen, gevolgd door 
een meting van de eindwaarde van de responsie. In principe is 
het mogelijk om na een aantal van dergelijke metingen door re
gressie een uitdrukking voor het responsieoppervlak te vinden en 
dan verder analytisch het optimum te zoeken. De hierop gebaseer
de 'evolutionaire' methode, ontwikkeld door Box en zijn medewer
kers [8,9], is in principe gericht op een geleidelijke niet-au
tomatische instellingsverbetering van grote installaties. Doch 
voor de toepassing van een automatische regeling en optimali-
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sering is een gradient- of steilste·hellingmethode op basis van 
deze metingen toch eenvoudiger apparatief te verwezenlijken: 
Burt en Van Nice [12]. 

De volgende bezwaren zijn tegen deze methode aan te voeren: 
De invloed van storende signalen zal een relatief grote amplitu
de van de teststap nodig maken, ofwel een veelvuldig herhalen 
van een kleinere stap. Daar deze procedure voor alle kanalen van 
een multivariabel proces moet worden afgewerkt en er bovendien 
vanwege de irischakelverschijnselen telkens enige tijd moet wor
den gewacht, is dit een zeer langzame methode van informatiever
werving. Tevens is bij methoden waarbij telkens slechts een va
riabele wordt versteld, bet gevaar aanwezig dat geen verbetering 
in rendement wordt bereikt hoewel een gezamenlijke parameter
verstelling wel in verbetering zou resulteren*. Dit verschijnsel 
treedt op bij zg. rifvormige responsievlakken. 

Een methode om gelijktijdig voor een aantal kanalen de partiele 
versterkingen te meten bestaat uit het gebruik van periodieke 
signalen gesuperponeerd op de ingangsgrootheden. Als men de her
halingsfrequenties verschillend kiest, kan men met behulp van 
een fasegevoelige detectie de invloed van elk kanaal afzonder
lijk uitfilteren,, waardoor het probleem van de storing is ver· 
vallen. Het bezwaar van deze, door Draper en Li [16] en vele an· 
deren voorgestane methode, is gelegen in de fase· en amplitude· 
vervorming door de dynamische eigenschappen van het systeem, 
waardoor niet alleen de juiste gradient niet wordt gevonden, 
maar zelfs tekenomslag kan optreden. Men kan trachten hieraan te 
ontkomen door het kiezen van een zeer lage testfrequentie, even
tueel nog in combinatie met de toepassing van eeri complementair 

• Een tbeoretische behandeling van deze methoden, samengevat onder de 

naam s.s.o.c.: Sequential Search Optimizing Control, wordt gegeven door 

Grensted [261 zonder overigens een oplossing te geven voor de genoemde 

problemen. MacMillan [43] suggereert een oplossing voor het bier genoemde 

probleem door voor te stellen behalve opeenvolgende, ook bepaalde gelijk

tijdige veranderingen te laten plaatsvinden. 
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testsignaal zoals o.a. Box [10] beschrijft, of door fasecompen
satie, zoals o.a. Eykhoff [18) toepast, Langere looptijden zul
len echter prohibitief zijn voor de eerste oplossing, terwijl de 
variabele en niet-minimum-fase eigenschappen van de rendements:. 
berekening een stabiele compensatie kunnen belemmeren. Hierop 
zal nog worden teruggekomen in V,2. 

Het gebruik van onafhankelijke stochastische variaties als test
signalen heeft, evenals bij de periodieke testsignalen, het 
voordeel dat door correlatie de invloed van elk kanaal afzonder
lijk uitgefilterd kan worden. Bovendien kan men nu echter de fa
severstorende dynamische eigenschappen geheel ondervangen door 
in plaats van correlatieco~fficienten*, gebruik te maken van 
correlatiefuncties, die immers geen faseinformatie bevatten. 
(Zie hoofdstuk III.) Een stochastisch signaal is van nature al 
dikwijls aanwezig op de ingangskanalen zodat, ohder zekere voor
waarden, geen extra storing geintroduceerd behoeft te worden en 
met de minimale amplitude wordt gemeten. In de volgende para
graaf zal worden aangetoond dat in dit geval ook de juiste 
plaats van het optimum wordt gevonden. 

4. ASYMMETRISCHE RESPONSIEVLAKKEN 

Voor een nadere beschouwing van de bepaling van de afgeleiden 
door middel van correlatie van stochastische signalen, stelle 
men het verband tussen een der ingangsvariabelen X en ~ gegeven 
door. fig. 2,waarbij nu van eventuele dynamische effecten wordt 
afgezien. 

• De nadelen, genoemd in de vorige alinea, zijn dus ook aanwezig als men 

correlatiecoefficienten gebruikt. Bij een hiermee verwante methode, de 

'deler optimiZer' van Eckman [17), dient men dus zorgvuldig te compenseren 

voor de dynamische eigenschappen. 
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Fig. 2 Mogelijke instelpunten bij een asymmetrische 

77-functie 

Voor het instelpunt A, d.w.z. voor Et[x] = xA• zal het verband 
tussen x en 77 voor kleine signalen gelineariseerd kunnen worden 
volgens 77 = ax + b, waarin a de equivalente versterking voor
stelt. De covariantie p' is dan een maat voor deze versterking 
d77/dx = a. Immers hiervoor geldt: 

p' = a a-2 
X 

(6) 

Wanneer echter een punt in de buurt van het optimum bereikt 
wordt, is de linearisering niet meer geoorloofd. Men kan echter 
bewijzen dat het punt x0 waarvoor geldt p'= Q, toch het optima
le instelpunt is, als de amplituden van het x-signaal normaal om 
x0 verdeeld zijn. Voor dat punt zal immers gelden: 

(7) 

Daar x0 de gemiddelde waarde van x is, geldt: 

zodat ook: 

(8) 

Onder aanname van de ~rgodische eigenschap van deze signalen 
(zie bijv. Bendat [5] p. 105 e.v.), kan men dit ook noteren als: 
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J(~-x0 ) •<x) p(x) dx 0 (9) 

waarmee X0 'vastgelegd is. 

Als men nu van de andere kant het instelpunt voor het maximale 
gemiddelde rendement gaat berekenen, dan krijgt men bij een nor
male verdeling van x om x~. wegens: 

de uitkomst: 

E'[.(X)) = J(::(X) p(X) dx (10) 

(11) 

Dit heeft een extremum voor: 

(12) 

Vergelijking van deze formule met (9) laat zien dat x0 = x~ 
en dat het punt van maximaal gemiddeld rendement dus samenvalt 
met bet punt waar de lineaire correlatie nul is. Dit is ecbter 
niet bet geval als bet testsignaal een sinus is of een andere 
niet-normale verdeling bezit. 
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HOOFDSTUK III 

DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 
VAN MULTIV ARIABELE PROCESSEN 

1. HET ALGEMENE GEVAL 

De vergelijkingen (1) en (2) geven de statische samenhang van de 
variabelen weer. Voor het opstellen van de dynamische vergelij
kingen beschouwen we de gereduceerde ingangs- en uitgangsgroot
heden. Als men aanneemt dat de reactie van kleine x 1-veranderin· 
gen in de uitgangsgrootheid ~ (of b1) lineair is (zie hoofd· 
stuk 1), dan kan men het verloop van ~ berekenen als de som van 
n convolutie·integralen: 

(13) 

Hierin is h1 (7 1) de responsie van~ ,op een impulsvormige x 1• 

Wanneer nude ingangssignalen x 1(t) correlatie vertonen met een 
signaal z(t), dan is met de bovenstaande formule de correlatie 
van z(t) met het ~-signaal te berekenen: 

¢ZTJ(7) = Et [z(t - 7) f r:i (71) x1 (t - 7 1) d71] (14) 
i=l J 0 

Na uitwerking*: 

(15) 

• Zie voetnoot op pag. 24. 
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Een nauwkeurige bepaling van de correlatiefuncties eist de mid
deling over lange tijd van het produkt van signalen die statio
nair zijn. Voor snelle stochastische variaties, gesuperponeerd 
op langzame variaties zoals in boofdstuk I is gesteld, wordt aan 
deze eis niet geheel voldaan. Derbalve zullen bij de bepaling 
van de correlatiefunc.ties van deze quasi-stationaire signalen 
minder eisen gesteld kunnen worden aan de nauwkeurigheid. Men 
kan dan met een kortere middelingstijd volstaan, en bet zeer 
laagfrequente spectrum (drift) onderdrukken door gebruik te rna
ken van hoogdoorlaatfilters. De fouten die bierdoor ontstaan 
zullen besproken worden in hoofdstuk IV. 

Uit formula (15) kan men dus in algemene termen de dynamische 
reactie afleiden van een multivariabel proces op stochastiscbe 
ingangsvariaties. De bruikbaarheid van deze formula zal nu voor 
een aantal speciale gevallen worden nagegaan. 

2. SPECIALE GEVALLEN 

Door een geschikte keuze van het z-signaal kan men tot eenvoudi
ge'en voor systeemonderzoek bruikbare formulas komen. 

Als men voor z(t) een signaal kiest dat slechts met een van de 
ingangsvariabelen xj(t) gecorreleerd is en met~ dus alleen via 
bet betreffende j-de proceskanaal, dan blijkt uit (15) wegens 

• Strikt genomen is de bier toegepaste en ook in de verdere berekeningen 

veelvuldig gebruikte verwisseling van de volgorde van integratie en mid· 

deling aileen toegestaan bij beperkte integratie- en middelingsinterval

len. Mits deze intervallen voldoende groot gekozen worden, zal deze be

perking geen invloed hebben op de waarde van de gebruikte functies, ter

wijl onder zekere voorwaarden (stationariteit van de onderzochte signa

len en een zodanige beperktheid van de impulsresponsie dat de integraal 

uniform convergeert) ook uitbreiding van bet integratie-interval tot on

eindig mogelijk is, (Whittaker and Watson [69], ch. 4.) 
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cPz j x 
1 

(T) = 0 voor i 7- j, de volgende reeds bekende (zie o. a. 
Woodrow [71]) formulate ontstaan: 

(16) 

Deze formule is geschikt om de dynamische eigenschappen van het 

proceskanaal te vinden als ¢zjxJ(7) en ¢zJ~(7) opgemeten worden 
(III, 3). 

Er zijn twee belangrijke gevallen waarin men de formule kan toe
passen. Op de eerste plaats het geval waarin men het z-signaal 
zelf opwekt met een ruisgenerator en superponeert op xj. Door op 
de diverse x-kanalen ongecorreleerde z-signalen te injecteren 
kan men tegelijkertijd alle kanalen onderzoeken. (Van der Grin
t~n [29].) Op de tweede plaats is het soms mogelijk voor het z. 
signaal xj(t) zelf te kiezen, nl. indien de overige x-signalen 
daarmee ongecorreleerd zijn: 

¢x ,.,(7) = Jcohj (t) ¢x x (7 - t) dt 
j 'I j j 

0 

(17) 

Als echter blijkt dat de x-signalen wel gecorreleerd zijn, dan 
zal men de volledige formule (15) moeten toepassen, die nu 
luidt: 

(18) 

Het oplossen van h1(t) uit dit stelsel vergelijkingen is lastig, 
daar behalve deconvolutie ook inversie van de correlatiematrix 
[¢xjx

1
) moet plaatsvinden, waardoor aileen voor speciale geval

len toepassingen zijn te verwachten. 

Een geval van gecorreleerde ingangssignalen is dikwijls nog wel 
met formule (17) te behandelen, nl. bet door Goodman en Reswick 
[24] uitgewerkte voorbeeld van onderlinge correlatie, ontstaan 
ten gevolge van een terugkoppelende regeling. In dat geval mani-
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festeert de invloed van de onderlinge correlatie zich in ¢x~(r) 

vooral voor r < 0, zodat dit bij de deconvolutie te elimineren 
is. 

De formulas (16) tot en met (18) zullen worden toegepast in het 
dynamisch (III, 3), zowel als statisch (III, 4) onderzoek van mul
tivariabele systemen. 

Als in formule (15) voor z(t) het ~-signaal wordt gekozen, ver
krijgt men: 

¢'7'/( T) " ~I f.~h i (t) ..,, I (T • t) dt (19) 

In het geval van niet gecorreleerde x-signalen kan men vergelij
king (17) hierin substitueren: 

Door deze formule wordt dus de autocorrelatiefunctie van het 
uitgangssignaal uitgedrukt in de autocorrelatiefuncties van de 
ingangssignalen, hetgeen toegepast zal worden bij de bepaling 
van regeltwaliteiten (hoofdstuk VI). Voor systeemonderzoek is 
deze formule minder geschikt. 

3. TOEPASSING VOOR DYNAMISCH SYSTEEMONDERZOEK 

Zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt zijn de formulas (16) 
en (17) toepasbaar bij de meting van dynamische eigenschappen 
van processen. Een dergelijke correlatiemethode biedt het voor
deel boven methoden met stap- of impulsvormige signalen, dat de 
storende invloed van andere proceskanalen geelimineerd kan wor
den en aldus selectief gemeten wordt. Dit geschiedt met zeer 
kleine signalen zodat de procesgegevens in het werkelijke in
stelpunt worden verkregen. Hier staat tegenover dat een nauwkeu-
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rig resultaat slechts ten koste van relatief lange meettijden 
verkregen kan worden (zie IV,5), reden waarom, indien mogelijk, 
toch een hulpsignaal wordt toegevoegd of de correlatietechniek 
zelfs wordt toegepast op sinusvormige testsignalen, zoals bijv. 
door Leonov en Lipatov [42] is beschreven. Het gebruik van de 
natuurlijke ruis (formule (17)), waarbij dus in het geheel geen 
stoorsignalen aan het proces worden toegevoerd (Chang, Goodman, 
Reswick [14]), is van belang voor sommige processen waar geert 
testsignalen aan kunnen of mogen worden toegevoerd. Dit is 
bijv. het geval bij de toepassing op levende wezens, beschreven 
door Sheridan [58], en bij de dynamische analyse van natuurver
schijnselen. Als nadeel moet genoemd worden de mogelijkheid dat 
de natuurlijke ruis niet de juiste frequentiecomponenten bevat 
die voor het testen van bet systeem nodig zijn. Bij een kriti
sche beoordeling van de correlatiefuncties zal dit dan onmiddel
lijk blijken, doch bij een automatische verwerking bijv. ten be
hoeve van een adaptief systeem, kunnen verkeerde conclusies ge
trokken worden. 

Als illustratie moge het resultaat dienen van een meting aan een kraakin

stallatie waarbij de hoeveelheidvariaties van in- en uitgaande gasstromen 

zijn gecorreleerd. De aanwezige frequenties in het ingangssignaal x(t) wa

ren zo laag, dat de kruiscorrelatiefunctie ¢xylrl met het uitgangss1gnaal 

y(t), praktisch identiek was met ¢xxlrl = exp -alrl. Zie fig, 3, 

De autocorrelatiefunctie ¢yy(T) gaf hier echter uitsluitsel over de tijd

constante van het systeem. Wanneer men namelijk aanneemt dat het een 

le ordeproces betreft met tijdconstante 1/b, kan men het y-s ignaal be

schouwen als witte ruis, gevoerd door een spectrumvormend filter dat een 

serieschak~ling is van twee 1e ordeprocessen, met als tijdconstanten 

1/a resp. 1/b: 

c 
(s + a) (s + b) 

(21) 

Rieruit k~n men de autocorrelatiefunctie berekenen: 

(22) 
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als c = V 2 (b2 • a2) 

Met 1/a = 200 sec vindt men dan uit de figuur dat 1/b = 35 sec, hetgeen 

goed overeenkomt met de schattingen op technologische gronden, 

• t 

0 200 400 
_'t"(sec:) 

Fig~ 3 Autocorrelatiefuncties van de in• en uit

gangsvariaties van een snel proces 

Met name bij de methode van de natuurlijke ruis, zal de amplitu
de als regel zo klein zijn dat de lineaire aanname geldig is. 
Voor eenvoudige essentiele niet-lineariteiten zijn weliswaar de 
correlatiefuncties afgeleid, o.a. door Leland [41] en Eykhoff 
(18], doch in ingewikkelder gevallen leidt analyse op stochasti
sche basis tot gecompliceerde procedures waarin vt;rdelingsfunc
ties, zowel als correlatiefuncties een rol spelen. (Wiener [68], 
Gabor [21].) 

De bepaling van de impulsresponsie h(t} uit de formules (16) of 
(17} vereist deconvolutie van de integraal-vergelijking. Hier
voor staan diverse wegen open: 

a. Door de correlatiefuncties en de impulsresponsie ont
wikkeld te denken in eindige reeksen (bijv. volgens hoofdstuk 
IV), gaat de deconvolutie over in het oplossen van n. vergelij

kingen met n onbekenden, en zal dus neerkomen op een matrixin
versie. In feite is dit ook de essentie van de methode van Payn
ter c.s. [49, 23], die de impulsresponsie bepaald denken door 
zijn momenten, en deze weer bepalen uit de momenten van de cor
relatiefuncties. 
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b. Experimentele methoden bestaan uit het itererend aan
passen van een procesanalogon, totdat een golfvorm ¢xx<t) op 
de ingang aangelegd, ¢xy(t) aan de uitgang oplevert, hetgeen im
mers de fy~ische interpretatie is van vergelijking (17) c.q. 
(16). Dit kan eventueel grafisch geschieden. Ook de 'delayline
synthesizer' van Reswick [20, 52], en in eenvoudige gevallen een 
gesimuleerd 2e of 3e ordeproces, zijn volgens dit principe 
bruikbaar en geven dan resultaten die tot op ca.lO% van de 
maximale waarden van h(t) nauwkeurig zijn. 

In principe kan men het model op dezelfde tijdschaal construeren 
als het proces, hetgeen de mogelijkheid opent de instelling van 
de modelconstanten (bij voorkeur orthogonaal) volgens een nulme
thode uit te voeren zoals door Kitamori [34] is beschreven. Op 
diverse aspecten van de synthese van (multivariabele) modellen 
op willekeurige tijdschaal naar aanleiding van de analyseresul
taten, zal nog worden teruggekomen in IV, 3. 

Bij de veelheid van deze methoden mag niet over het hoofd gezien 
worden dat een simpele visuele beoordeling van de correlatie
functies, gevoegd bij de eventuele reeds aanwezige kennis·vah 
het proces, al enkele elementaire gegevens kan leveren. Zo zal 
een le ordeproces met een tijdconstante r, onderhevig aan een 
stochastisch ingangssignaal met de veel voorkomende correlatie
functie: 

¢ (t) = e·altl 
XX (23) 

als kruiscorrelatiefunctie (voor t > 0) leveren: 

1 
[2 a e·t/r - (- + a) e·at] {24) 

T 

De plaats t
0 

van het optimum van deze ·functie is een kenmerkende 
grootheid voor bet proces die nauwkeurig bepaald kan worden, 
mits het ingangssignaal de juiste frequenties bevat d.w.z. 
r > 1/a. (Bij het voorbeeld van blz. 27 was r < 1/a.) Door dif
ferentieren van {24) krijgt men immers voor dit optimum de vol-
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gende formule*: 

2 -t 0 /T 1 -at 0 -e · = <- + a) e (25) 
'i 7 

Bij gemeten a en t 0 kan men dus 7 van het systeem berekenen. De 
formula is ook bruikbaar gebleken voor le ordeprocessen onder 
invloed van ruis met andere correlatiefuncties dan de gestelde 
e-functie, mits de top duidelijk geisoleerd is. Indian het 
proces ook nog looptijd bevat, resulteert dit in een extra 
verschuiving van de gehele kruiscorrelatiefunctie. 

Ter illustratie is in fig, 4 de auto- en kruiscorrelatiefunctie weergege

ven van de uitgaande stroom en druk van een hogedrukpolymerisatiereactor, 

waarvoor artificiele testsignalen ongewenst waren. 

Daar de piek in de autocorrelatiefunctie duidelijk gelsoleerd was, is for

mule (25) toegepast op dit le ordeproces, hetgeen opleverde 'i = 27 sec, 

Een schatting op technologische gronden gaf 35 sec. 

Hoewel dergelijke eenvoudige formulas voor hogere orde processen 
niet algemeen te geven zijn, kan men uit de beginhelling van de 
kruiscorrelatiefunctie en de plaats van het maximum toch wel een 
indruk verkrijgen van de dynamische eigenschappen van het pro
cas. Men zie hiertoe fig. 5. 

Hierin is uitgegaan van de autocorrelatiefunctie exp -ITI,d.w.z. 
met de eenheid als correlatietijd.' Bij veel langere afval
tijden treedt het geval op van het niet aangepaste frequen
tiepatroon; bij kortere afvaltijden, d.w.z. T >> 1/a, kan men de 
autocorrelatiefunctie als een impuls gaan zien t.o.v. het pro
cas en is de kruiscorrelatiefunctie dus reeds zelf de impulsres
ponsie. 

• Voor 'i = 1/a geldt ¢xy<t> = (at + %)exp-at. Dit heeft een optimum 

voor 2 t 0 = 1/a. 
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0 
- 'l (sec) 

10 

Fig. 4 Auto- en kruiscorrelatiefunctie van de in-

en uitgangsvariaties van een eerste ~rdeproces 

c. Een operatorenmethode heeft voor bepaalde gevallen 
nauwkeurige resultaten opgeleverd. Het uitgangspunt is vergelij
king (17), die door de Fouriertransformatie overgaat in de ver
gelijking (26), welke het verband aangeeft tussen de energie
spectra van in- en uitgangssignalen: 

~xy(s) = H(s) • ~xx(s) (26) 

Hieruit is H(s) te berekenen als: 

H(s) = ~xy (S) ~~i(s) (27) 
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-- --- ----
0 5 10 15 

Fig. 5 Auto- en krutscorrelatiefuncties van de in- en uitgangsvariattes 
van processen bestaande uit resp. 1, 2 en 3 interactievrij serie

geschakelde le ordeprocessen met tijdconstanten zoals in de fi

guur aangegeven 

Als nu ~;i<s) evenals H(s) aileen maar polen bezit in het lin
kerhalfvlak, dan levert de inverse transformatie ~;i<s) ~ O(r) 
de impulsresponsie van een stabiel netwerk op, zodat h(t) ver
kregen wordt als: 

h(t) • .t:~(T) ¢,y(t • T) dr (28) 

Men voert dus volgens deze vergelijking een golfvorm gelijk aan 
de kruiscorrelatiefunctie toe aan de ingang van het netwerk en 
men verkrijgt de gezochte h(t) aan de uitgang. 

Ter illustratie stelle men dat een proces onderworpen is aan een stochas

tisch ingangssignaal met autocorrelatiefunctie (zie fig, 6, I): 

(a > 0, b > o, A > B) (29) 

De kruiscorrelatiefunctie wordt opgemeten en is weergegeven in fig. 6, II. 
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Fig. 6 

I 

Start 

0 -t 

I Autocorrelatiefunctie van bet ingangssignaal van een 

proces 

II Kruiscorrelatiefunctie van in- en uitgangssignalen 

III Responsie van de operator op de kruiscorrelatiefunctie 

IV Stapresponsie van het proces 

V ReSponsie van de operator op de autocorrelatiefunctie 

Deze golfvorrn moet toegevoerd worden ~n de operator waarvan de frequen

tie-overdracht als volgt is te berekenen: 

(30) 

(31) 
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De~e operator is stabiel te realiseren op een analogonmachine• als geldt: 

Ab • Ba 
--- ~0 
bB • aA 

(32) 

hetgeen voor bestaanbare autocorrelatiefuncties steeds het geval is, zoals 

volgt uit de eisen: 

[dPxx(t)l ~ 0 en J~xx<t) dt > 0 
dt J t. = +o _ 

{33) 

De uitgangsspanning van deze operator is, na integratie, als fig. 6, III 

ingetekend en blijkt dus goed vergelijkbaar met de echte stapresponsie, 

fig, 6, IV, doch·uiteraard pas beginnend op het tijdstip t = 0. 

Een controle op de goede werking van de operator kan verkregen worden door 

ook de golfvorm ~xxCT) er aan toe te voeren, hetgeen, na integratie, een 

stap moet opleveren, (fig, 6, V), Immers de volgende redenering: ·~x.f.r) 

toegevoerd aan een proces geeft ~xy(T); deze vervolgens toegevoerd aan de 

operator geeft de stapresponsie' , kan wegens de lineaire aanname vervangen 

worden door: ·~xx (T) toegevoerd aan de operator geeft een stap; de stap 
vervolgens toevoeren aan bet proces geeft de stapresponsie' • In de prak

tijk is dit behalve een controle zelfs· de beste methode gebleken voor de 

verfijnde afregeling van de operator. 

4. OVERGANG NAAR HET STATISCHE GEVAL 

Formule (15) en de daarvan afgeleide formules ZlJn dus in prin
cipe bruikbaar voor de bepaling van de impulsresponsie h(t) van 
een proceskanaal door de reactie van het proces op ruisende sig
nalen x1(t) te beschouwen. De eindwaarde van de responsie op een 
stap is dan te vinden door integratie van de impulsresponsie, 
mits de impuls zo klein is dat de lineaire aanname geldig is: 

(34) 

• Deze proef is uitgevoerd door Ir. I. Krijger, 
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Deze integraal kan nu rechtstreeks uit (15) bepaald worden zon
der dat h1(t) eerst expliciet wordt berekend door deconvolutie. 
Daartoe integreert men beida leden naar de tijd: 

(35) 

De oplossing van deze vergelijking zal, evenals in III, 2. weer 
geheel afhangen van de keuze van Z(t). Indien z(t) maar met een 
van de x-signalen is gecorreleerd, bijv. doordat een kleine rui• 
sende storing .wordt opgedrukt, dan.resulteert: 

!:·'"''' d< J.=J(t) dt. -----
f:z x (r) dr 

j j 
-00 

(36) 

Indien voor z(t) echter de x-signalen zelf gekozen worden, 
geldt: 

= £ 1.:1 (t) dt /

00

rPx x (r) d-r 
i=l j 1 

0 -"" 

(37) 

Hieruit kunnen de integralen van de impulsresponsies slechts 
door inversie opgelost worden indian de gehele correlatiematrix 
opgemeten wordt, gedefinieerd als: 

(38) 

dus ingevuld: 

35 



· Voor het geval er geen correlatie bestaat tussen de ingangssig
nalen, geeft.dit eenvoudig: 

J=·j"(T) .. 
dt = ---

00
---- (40) 

J:xjxj (T) dr 
De formulas (36) en (40) vereisen aanzienlijk minder rekencapa
citeit bij een eventuele •on-line' berekening van de afgeleiden 
dan formule (39) en zijn bij een technische realisatie dus te 
prefereren. Bovendien kan (40) ook toegepast worden voor een ge
val van gecorreleerde.ingangssignalen, nl. bij correlatie ont
staan ten gevolge van een tegenkoppeling om het proces. Zoals op 
pagina 25 reeds is opgemerkt, kan men bewijzen dat de invloed 
daarvan ZiCh VOOrnamelijk.manifesteert VOOr T = 0, zodat men dit 
gedeelte niet dient mee te rekenen: 

(41) 

Indian formula (41) toegepast kan worden, zal een eenvoudige 
analoge rekenschakeling voldoende kunnen zijn voor de evalu
ering. De gegeven formules zullen gebruikt worden om volgens 
formule (3) e. v. te optimaliseren. 

Het is uiteraard ook mogelijk de storende invloed van de onbe
kende fasedraaiing te elimineren door de ruisende signalen te 
onderzoeken op hun energiespectra, die immers ook geen fase
informatie bevatten. In plaats van de impulsresponsie kan dan de 
frequentie-overdracht bepaald worden en vergelijking (34) heeft 
dan als equivalent: 

(42) 
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Een dergelijke methode is inderdaad onlangs door Rudd, Amundson 
en Aris (54] gesuggereerd, doch heeft als praktisch bezwaar dat 
de berekening van de kruisenergiespectra uit de gemeten tijd
functies vooralsnog een uitgebreide (digitale) computer vereist. 

In de nu afgesloten hoofdstukken is beschreven hoe zowel dyna
mische als statische proces- en signaalgegevens kunnen worden · 
afgeleid uit correlatiefuncties. In bet volge.nde hoofdstuk zal 
worden ingegaan ·op algemene en speciale methoden voor de be
paling van deze correlatiefuncties en daarvan afgeleide groot
heden. 
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HOOFDSTUK IV 

CORRELATIEMETINGEN 

1. REEKSONTWIKKELING VAN CORRELATIEFUNCTIES 

Hoewel correlatiefuncties in principe bepaald kunnen worden via 
metingen in het frequentiedomein*, is voor het zeer laagfre· 
quente gebied (bijv. 0,001 - 1 Hz) een bepaling in het tijddo
mein te prefereren. De correlatiefunctie wordt daartoe benaderd 
door de som van een eindig aantal functies: 

(43) 

Als de samenstellende functies ~(r) zodanig worden gekozen dat 
een snelle convergentie bereikt wordt, dan is de correlatiefunc
tie bepaald door een. gering aantal coefficienten an. Zoals in 

* Het onderscheid tussen metingen in het frequentiedomein en metingen in 

het tijddomein is niet essentieel. Strikt genomen staat bier de meting van 

het energiespectrum met behulp van bandfilters met zeer nauw doorlaatge

bied (bijv, volgens Uberoi en Gilbert [64]), tegenover de meting van cor

relatiefuncties met behulp van zuivere vertragings1ijnen (Lange (37] ). 

Doch o.a. Akc~u [1] betoogt dat de nauwkeurigheid en benodigde tijd voor 

beide gevallen zullen overeenkomen, terwijl het tevens duidelijk is dat 

allerlei tussenvormen, zoals de filters met venstervormige doorlaatkromme 

van Blackman. en Tuckey [s], behalve met frequentiefuncties ook met de 

overeenkomstige tijdfuncties kunnen beschreven worden. Deze paragraaf be

oogt al deze methoden door een algemene beschrijving samen te vatten en 

wel in bet tijddomein. 
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hoofdstuk III al gebleken is, zal men voor sommige toepassingen 
niet de correlatiefuncties zelf expliciet behoeven te kennen, 
doch een functie of een gedeelte ervan. Derhalve zullen de ter
men f 0 (r) bij voorkeur ook z6 gekozen moeten worden dat men de
ze functie van ¢xy(r) eenvoudig uit de coefficienten an kan be
rekenen. Nu zal een algemene bepalingsmethode worden beschreven 
voor deze coefficienten, gebaseerd op de volgende redenering: 
Vermenigvuldig beide leden van (43) met fm(r) en integreer 
naar r: 

of in een symbolische vorm: 

(45) 

Hieruit is de onbekende a0 op te lossen: 

(46) 

De coefficient Cmn in deze vergelijking, vormt een element van 
de matrix [Cmn] die door inversie van [A 0 m] wordt verkregen. 
Bij een zodanige keuze van f

0
(r) dat deze functies orthonormaal 

zijn, is [Anml de eenheidsmatrix en [Cmn} dus ook. In alle 
andere gevallen zal de inversie echter moeten worden uitgevoerd. 
De waarde em is als volgt te bepalen: 

(47) 
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De integraal, een eonvolutie-integraal, stelt het uitgaande sig
naal Xm(t) voor van een filter met ~m(r) als impulsresponsie en 
x(t) als ingangssignaal, zodat formule (47) leidt tot een meet
methode van em volgens fig. 7. 

)( ( t) Xm (t) 
..; ('[) 

m 
Cm 

X / 
y ( t) 

Fig. 7 Blokschema voor de berekening van een coefficient 

in de reeksbenadering van correlatiefuncties 

Uit de gevonden waarden voor em kunnen dan met behulp van (46) 
de waarden van an berekend worden. 

De benadering van de eorrelatiefuneties gesehiedt aldus met be
hulp van een reeks impulsresponsies ~n(t) van geschikt gekozen 
netwerken. Een synthese voor de eorrelatiefuneties volgens for
mule (43) kan nu eenvoudig worden bereikt door deze impulsres
ponsies alle op te tellen, voorzien van het juiste gewieht an, 
De analyse en synthese volgens deze methode leveren eehter ai
leen de waarden van de correlatiefuneties voor r ~ 0. Voor auto
eorrelatiefuncties is dit niet van belang vanwege de symmetrie 
om r = 0, 'doch bij kruiscorrelatiefuncties kan soms nog een 
interessant gedeelte v66r r = 0 liggen. In dat geval kan men 
¢xy<- r),vinden door x(t) en Y(t) te ver~isselen in fig.7, ofwel 
door y(t) te vertragen, waardoor r = 0 naar de negatieve zijde 
opschuift. 
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2. DE METING VAN STATISCHE GEGEVENS 

De bepaling van de dynamische eigenschappen vereist, zoals reeds 
in III, 3 is uiteengezet,. kennis van de volledige correlatie
functies en derhalve van de volledige coefficiehten-vector ~n of 
een afbeelding daarvan. Voor de statische optimalisering van een 
proces is volgens (36) e.v. niet de correlatiefunctie, doch ai
leen de integraal daarvan benodigd, hetgeen dus een aanzienlijke 
reductie van benodigde gegevens betekent en ook tot vereenvoudi
ging van de apparatuur kan leiden. De integraal van de correla
tiefunctie kan, uitgaande van vergelijking (43), als volgt be
paald worden: 

waarin Gm verkregen is door de getallen in de kolommen van de 
matrix [Cmn] met het juiste gewicht op te tellen: 

(49) 

De gewichten Gm, waarmee de meetwaarden em dus moeten worden 
vermenigvuldigd, zijn dus eenmalig te berekenen grootheden die 
geheel bepaald zijn door de gekozen functies ~0 (t). 
De integraal van de correlatiefuncties kan nu volgens (48) be
paald worden, hetgeen een methode vereist die analoog is aan die 
in fig. 7 is weergegeven. Het is niet nodig om N vermenigvuldi
gers en integratoren te gebruiken omdat geldt: 

m=l m=l 
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De apparatuur voor de berekening van deze formule is in fig. 8 
in blokschema weergegeven. 

y(t) 

--------, 
r---~ s I 

I 
I 
I 

Fig. 8 Blokschema voor de berekening van de integraal van een correlatie

functie 

De fysische achtergrond van de werking van het 'statische fil
ter' S in deze figuur, kan omschreven worden als de bepaling van 
het voortschr ijdend gemidde lde. Xtot (t) van X(t). Om dit duide· 
lijk te maken zal nu worden nagegaan wat bet effect zou zijn 
wanneer het filter S in fig. 8 exact deze werking zou hebben, 
d.w.z. Xtot(t) zou ontstaan als het voortschrijdend gemiddelde 
overT sec van x(t): 

(51) 

Dit signaal correleren met y(t) levert: 

E'[y(t) ~ f.:(t- T) dT] 

'~ f.;t[y(t) I(t - T)] dT ~ f.:,,(T) dT (52) 
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Deze uitkomst is inderdaad bruikbaar als maat voor de (onbe
grensde) integraal van de correlatiefunctie. Men kan immers de 
fout, ontstaan doordat de bijdragen voor t > T niet meegerekend 
worden, klein houden door T voldoende groot te kiezen. Het niet 
in rekening brengen van het gedeelte van ¢xy(t) voor t = 0 is 
dikwijls juist een voordeel (form. 40), ofschoon daarvoor s~ms 
gecompenseerd moet worden. 

Nu zal worden nagegaan wat de omschrijving van een dergelijk 
filter is in bet tijd- en frequentiedomein. 

De impulsresponsie van bet filter dient blokvormig te Zljn, 
d.w.z. de amplitude is 1 voor O<t<T en is 0 buiten dit gebied. 
De keuze van de functies ~n{t) en het aantal termen N zullen nu 
bepalen hoe goed deze blokvorm benaderd wordt en hoe groot T is. 
Omtrent de grootte van T kan worden opgemerkt dat deze ruim bo
ven de"tijdconstanten van bet systeem zal moeten liggen om 
¢xy{T) volledig te kunnen integreren. Doch de foutenberekening 
in par. 5 zal leren dat T niet onbeperkt groot mag zijn. Verder 
zal blijken dat voor de meeste keuzes van ~n(t) en N, de impuls
respansie van S niet abrupt na T seconden op nul terugvalt, doch 
geleidelijk. Dit !evert echter geen bezwaar op. 

De frequentie·overdracht van bet filter gedefinieerd door verge
lijking (51), is: 

S{s) = 1 - e•ST 
sT 

(53) 

Deze formule komt overeen met de frequentie-overdracht van een 
monsternemer, werkend met periode T, gevolgd door een houdcir
cuit. Deze constatering suggereert een methode om zonder veel 
instrumentele hulpmiddelen een indruk te krijgen van de inte
graal van de correlatiefuncties, c.q. de statische versterkings
factoren van bepaalde proceskanalen. Daartoe worden met tussen
pozen T (T dus grater dan de te verwachten tijdconstanten) de 
betreffende x-waarden opgemeten en dan vermenigvuldigd met een 
aantal gereduceerde y-waarden die in deze periode volgen, waar
na de resultaten nog gemiddeld moeten worden. 

43 



De ponsbandapparatuur die in par. 3 (fig. 15) besproken zal wor
den, ka9 men principieel ook zien als een efficiente verveelvou
diging van deze werkwijze door gebruik te maken van een groot 
aantal parallel geschakelde, in fase verschoven, monsternemers 
met houdcircuits. 

3. DE KEUZE VAN DE SAMENSTELLENDE FUNCTIES* 

Uit het gestelde in de vorige paragrafen ten aanzien van het 
gebruik van filters met impulsresponsies ~n(r) bij het ver
werven van dynamische en statische procesgegevens, volgen een 
aantal eisen ten aanzien van de functies ~n(r) en wei: 

a. Er moet convergentie optreded volgens (43), liefst met niet 
te veel termen. 

b. De integraal van de functies en van hun produkt moet eindig 
zijn om de formules (44) en (48) zinvol te doen zijn. 

c. De functies moeten realiseerbaar zijn als impulsresponsies 
van (eenvoudige) netwerken. 

Orthogonale functies 

Het gebruik van orthogonale functies is, zoals in de volgende 
alinea's is vermeld, door diverse auteurs voorgesteld. Indien in 
het betrokken gebied geen gesloten stelsel gebruikt kan worden, 
heeft dit echter geen voorkeur wat betreft zekerheid, snelheid 
en nauwkeurigheid van convergentie, boven het gebruik van andere 

!goed·gekozen functies. Wel zal,de convergentie regelmatiger zijn 
en zullen de berekeningen inzichtelijker blijken, zodat in feite 
hier sprake is van een speciaal geval van de in paragraaf 1 be
schreven algemene methode. De inversie, beschreven in de vorige 
paragrafen, vervalt en bij gebruik van 1orthonormale termen zijn 

• Een gedeelte van deze paragraaf is in uitgebreider vorm reeds elders 

gepubliceerd. van der Grinten [28). 
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alle gewichten Gn gelijk aan 1. Apparatief is echter de con
structie van filters met orthogonale impulsresponsies niet een
voudig. In principe is bet mogelijk om door een juiste combina
tie van exponentiele functies orthogonale functies samen te 
stellen (Laning en Battin (39) app.D), waardoor de filters 
zouden kunnen bestaan uit RC-leden. Er zijn dan echter een groot 
aantal filters nodig. Met behulp van operationele versterkers 
zijn ook algemenere orthogonale filters te bouwen, zoals o.a. 
Gilbert [22] en Mishkin en Braun [11, 45] tonen. Een speciaal 
geval hiervan is het Laguerre-filter dat door Lee [40] is be
schreven. 

De frequentie-overdracht van een dergelijk Laguerre-filter is: 

1/J (S) =-- --1 ( s - a/2) n 
n s + a/2 s + a/2 

(54) 

Deze overdracht is door Lee gerealiseerd met behulp van condensatoren en 

. zelfinducties. Omdat zelfinducties bij zeer lage frequenties onpraktisch 

zijn, kan men met voordeel gebruik maken van symmetrische buffertrappen en 

dan hetzelfde effect bereiken met condensatoren en weerstanden. De door 

Lampard [36] voorgestelde asymmetrische buffertrappen (kathodevolgers). 

resulteren in feite in een niet-orthogonaal systeem met divergerende ei

genschappen, doch een modificatie in de vorm van fig. 9 geeft, afgezien 

van bet teken, weer exact de responsie van l~n factor van (54) en is gere

aliseerd met slechts e~n operationele differentiaal-versterker. 

uit 

Fig. 9 Een Laguerre-filtertrap 
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Een filter opgebouwd uit een aantal van deze secties, zg. fasedraaiers, 

voorafgegaan door een RC-sectie, vindt toepassing in bet onderzoek naar 

gehele correlatiefuncties, alsook in de bepaling van daarvan afgeleide 

functies volgens vergelijking (36) e.v. (fig, 10). 

S-11./2 S-!1./2 s- rx12 

S+ «12 S+ a./2 s .. ot./2 ~ "te. 
X (t) 

2 3 N 

I -. 
X / 

a 
y (t) of x ( t) o ... N 

Fig, 10 Blokschema van een correlator samengesteld uit Laguerre

filtertrappen 

In fig, 11 zijn een aantal resultaten van deze meetmethode weergegeven. De 

krommen I, II en III tonen autocorrelatiefuncties voor T? 0, van 3 spectra 

met bandbreedten die zich verhouden als 8 : 4 : 1. Deze zijn geanalyseerd 

met eenzelfde filterreeks, opgebouwd uit 10 secties volgens fig. 10, uit

gaande van L0(t) = exp-r/10. De figuren zijn ontstaan door op de ingang 

van bet filter de eenbeidsimpuls aan te leggen en alle uitgangsspanningen 

met de gevonden gewtcbten a0 ••••••• a10 op te tellen en als functie van de 

tijd te schrijven. Deze a0 ••••••• a10 zijn gelijk aan de gevonden c0 •••• c10 
vanwege de orthonormaliteit van deze impulsresponsies. 

De factoren G0 zijn in dit geval gelijk aan 1, zodat bet statische filter 

S uit fig. 8 ontstaat door aile filteruitgangen met bet gewicbt 1 op te 

tellen. De impulsresponsie van bet aldus ontstane filter is als kromme 

IV in fig, 11 ingetekend en heeft inderdaad een stapvormig karakter, zoals 

de fysische interpretatie van S{t) al deed verwachten. 

Algemeen kan gesteld worden dat analyse van systemen met tijdconstanten 

kleiner dan 5 minuten met bebulp van deze filters goed mogelijk is. 
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Fig, 11 I, II en III zijn autocorrelatiefuncties bepaald met een 

correlator volgens fig, 10, zonder de instelling te va

rieren. De gestippelde kromme III volgt uit theoretische 

overwegingen. De kromme IV is de som van de impulsres

ponsies van de 10 lAguerre-filters. 

Pseudo-orthogonale functies 

Hieronder zullen die functies worden verstaan, die de impulsres
ponsie beschrijven van systemen die een teele tijdsvertraging 
bewerken: 

~n(r) = S(r - nT) (55) 

d.w.z. het ingangssignaal van een dergelijk filter wordt een 
tijd nT vertraagd, De correlatiefuncties zullen dan ook benaderd 
worden met een aantal waarden op discrete punten ('pseudo-ortho
gonaal' ), hetgeen in het frequentiedomein te vergelijken is met 
een onderzoek met behulp van een aantal filters met zeer smalle 
doorlaatbanden· die op discrete frequenties zijn afgesteld. 
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De meest voorkomende vertragingslijnen voor zeer lage frequen
ties en grote vertragingstijden zijn: de magnetische band en de 
ponsband, of, indien een digitale machine gebruikt wordt, het 
magnetische geheugen. Deze methoden zijn vootal aan te bevelen 
als nauwkeurige correlatiefuncties nodig zijn met correlatie
tijden van 5 tot 50 minuten. 

Voor het nauwkeurig bepalen van correlatiefuncties met zeer uiteenlopende 

eigenschappen is een bandrecorderapparatuur ontwikkeld, waarvan bet blok

schema in fig. 12 is weergegeven en waarvan de belangrijkste eigenschappen 

hieronder zijn samengevat•. 

a, Opnamebandrecorder 

4 sporen frequentie~gemoduleerd 0 ~ 40 Hz. 

sne lhe id 4 llllli/S • 

. maximale opnameduur 12 uur per haspel. 

b. Afspee lapparatuur 

snelheid 400 mm/s. 

frequenties 0 ~ 4000 Hz. 

vermenigvuldigen: digitaal (poortprincipe). 

integratie: digitaal door optellen van uitgangsimpulsen. 

T-instelling (0 - 1000 sec) door een Ius in de band. 

tPxx<t), cPxy(t) en P(x), P(y) kan men gelijktijdig bepalen. 

reproduceerbaarheid: 3 °/oo van de maximale waarden. 

Deze bandrecorder is vooral toegepast bij verkennende metingen ten behoe

ve van continue correlatoren en voor correlatiebepalingen bij lage sig

naal/ruisverhoudingen. Fig. 13 geeft een autocorrelatiefunctie weer van 

een ruisend signaal waarin een sinus van zeer lage frequentie verborgen 

was (S/R = -9 dB). 

Fig. 14 toont de gelijktijdig bepaalde correlatiefuncties van een signaal 

~(t) met twee daarmee gecorreleerde signalen G(t) en L(t). 

• Een soortgelijk apparaat, geschikt voor hogere frequenties en kleinere 

correlatietijden, is beschreven door Balchen [2). Het verschil komt voor

namelijk tot uiting in de afspeelrecorder waar wel terugomzetting digi~ 

taal-analoog plaatsvindt. 
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Opnamerecorder Afspee I recorder 

2 3 

4 Ingangskanalen 

+2 tot -2 volt 

4 

4> x y ('rl Verdelings
analysator 

Pig, 12 Recorders en rekenapparatuur voor de nauwkeurige bepaling van 

correlatiefuncties 

Poto 1 Opstelling van de elektromagnetische koppen voor de in/uitlezing 

van de signalen volgens de opstelling van fig, 12 
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Fig. 13 Autocorrelatiefunctie van ruis, 

waarin.een sinussignaal verbor

gen is 

Fig, 14 De kruiscorrelatiefuncties van 

een uitgangssignaal ~ met twee 

ingangssignalen: G en L 



Voor ~ebruik als •statisch filter' S is een ponsbandsysteem ontwikkeld met 

een aantal equidistante aftastpunten, die alle met een ~ewicht Gm = 1 

~esommeerd worden (fig, 15). 

X (t) 
+ 

jl 

X / 
y ( t) 

Fig. 15 Elementaire uitvoering van een • statisch filter• met behulp van 

een ponsbandapparatuur 

Een beschrijving hiervan wordt in V gegeven aan de hand van een toepas

sing. 

Niet-orthogonale functies 

Bij gebruik van niet-orthogonale termen is het nuttig dat er 
reeds enige vorm-overeenkomst bestaat·tussen de gebruikte termen 
en de te benaderen functie. Zo kan men de meeste correlatiefunc
ties goed benaderen met exponentiiHe functies, zoals Bendat [5] 
(p. 211 e.v.) ook aanbeveelt. Men zal echter steeds moeten voor
komen te vergaande conclusies uit de gevonden coefficienten en 
exponenten te trekken (bijv. door er de wortels van een karak
teristieke vergelijking uit te berekenen), omdat bijna steeds 
ook andere, schijnbaar goede, benaderingen met exponentiele 
functies zijn te verkrijgeri (Lanczos [38]}. 

De constructie van filters met eenexponenti1He functie als impulsresponsie 

is eenvoudig doordat enkelvoudige RC·leden gebruikt kunnen worden. De be

rekening van de coefficienten is echter gecompliceerd omdat de inversie 

van Anm in (45) (eenmalig) moet worden uitgevoerd en de evaluatie van 

(46) voor elke meting moet gebeuren. Deze bezwaren, gevoegd bij een matige 
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convergentiesnelheid, maken deze methode voor nauwkeurige correlatiemetin· 

gen minder geschikt, Het gebruik in statiSche filters, waarbij de gewich

ten Gn slechts eenmaal berekend behoeven te worden, is echter goed mo

gelijk (fig. 16). 

)' ( t l 

r--
' .,, (t) 

I 
11----c::J-t-1 

/ 

Fig. 16 De constructie van een 'statisch filter' met behulp van een 

combinatie van RC-filters 

Ter illustratie is een eenvoud ig '.statisch filter' berekend. Hierbij is 

uitgegaan van RC-tijden die telkens met een factor 2 oplopen: 

(56) 

De gewichten voor het 'statisch filter' zijn berekend voor N = 1 t/m 5 

volgens (49) en zijn weergegeven in tabel 1: 

N Gl G2 G3 G4 Gs 

1 1.000 

2 - 0.500 1.000 

3 0.250 - 0.900 1.000 

4 1- 0.058 0.355 - 0.940 1.000 

5 0.060 - 0.336 0.860 - 1.340 1.000 

Tabel 1 De gewichten Gn in fig, 16 
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Zoals te verwachten is krijgt men als impulsresponsie van de 'statische 

filters' met deze gewichten bij toenemende N een steed$ betere blokvorm 

(fig. 17). Het gebruik van te weinig termen zal een onzuivere gradi~nt 

opleveren. Voor een foutenbeschouwing, zie IV, 5. 

10 20 30 40 50 60 

- 1' (sec) 

Fig. 17 De impulsresponsies van •statiscl!E!· filters' samengesteld uit 
1, 3 en 5 RC-leden 

Behalve met de aangegeven inversiemethode kan men de gewichten Gn• die tot 

impulsresponsie als fig, 17 leiden, ook langs andere wegen vinden. Zo kan 

men exponentiele functies gebruiken na orthonormalisering volgens Laning 

en Battin (39], of men kan in een Taylor-ontwikkeling van (56) de coef

ficienten van r t/m ,.N nul s.tellen en aldus ~1 t/m a.N vinden, of dit zelfs 

experimenteel met behulp van een ana.logon bepa.len. De eerste suggestie 

bleek bij proeven de beste resultaten te leveren. 

4. HET BEPAL!l!N VAN,CORRELATIECOEFFICIENTEN 

In de vorige paragrafen is beschreven hoe de bepaling van de 
correlatiefunct ies door toepassing van speciale filters is terug 
te brengen tot de bepaling van de correlatiecoefficienten an 
(c.q. en of P). De bestaande methoden (Lange [37]) voor de bepa
ling van deze correlatiecoefficienten zijn gebaseerd op de me
ting_van de gezamenlijke verdelingsfuncties van de te correleren 
signalen of op de bepaling van het gemiddelde produkt van de 
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signalen. Bij de bier van belang zijnde lage frequenties is de 
vermenigvuldigermethode te prefereren omdat zowel de vermenig
vuldiger als de integrator (middelaar} elektronisch eenvoudig 
zijn te verwezenlijken. 

Het vermenigvuldigen 

Dit blijkt geen hoge eisen aan de apparatuur te stellen. De toe
gevoerde signalen kunnen gekwantiseerd worden zonder dat veel 
informatie verloren gaat, zie o.a. Watts [66], mits men de ver
deling van de signaalamplituden kent. 

Zo kan men bij een normale verdeling om een nauwkeurig bekend 
gemiddelde, de correlatiecoefficient p berekenen uit de polari
teitscorrelatiecoefficient Ppol: 

,17 
p = s1n- p 1 2 PO 

(57) 

Behalve een zeer eenvoudige relaisvermenigvuldiger is ook een 
simpele vertragingslijn mogelijk. Deze methode is zelfs bruik
baar gebleken om met de hand correlatiefuncties te bepalen. 
Deze voordelen blijven bestaan indien men voor 66n signaal, 
bijv. x(t), de werkelijke amplitud~ gebruikt en de p1; 2pol 

vindt: 

p 
1/n 
-; V 2 P1 /2pol 

X 

(58) 

Het nadeel van deze methoden is de eis dat het gemiddelde en de 
verdeling van de signalen in rekening gebracht moeten worden. 

Bij onbekende verdeling of gemiddelde is een polariteitsverme
nigvuldiging toch wel te handhaven als men een lineaire blok
breedtemodulatie toepast. In h~t geval van een dubbele polari
teitscorrelatie moet men dan echter voorkomen dat de modulatie
spanningen onderling correlatie vertonen (bijv. door hiervoor 
ongecorreleerde ruis te nemen, zoals Veltman, Kwakernaak [65]), 

doch bij een enkelvoudig polaire methode kan men moduleren met 
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elk signaal van een voldoend hoge frequentie en met een recht
hoekige verdeling, bijv. een zaagtandspanning. 

Op deze laatste opvatting is de correlator gebaseerd die schematisch in 

fig. 18 is weergegeven. 

-Xn(t) + ~ 

Xn (tl 

y ( t l 

Fig, 18 Een amplitudecorrelator waarbij een der signalen door mo

dulatie lineair omgezet wordt in een blokbreedte 

Indien x(t) niet voldoende nauwkeurig bekend is, wordt de zaagtand toege

voegd, die een amplitude dient te hebben die groter is dan de maximale 

amplitude van x(t), De open-dicht verhouding van het relais is dan lineair 

afhankelijk van d.e amplitude van x(t), zodat het gemiddelde produkt van 

x(t) en y(t) op de meter verschijnt. 

Het integreren of middelen 

Dit kan op diverse manieren geschieden. In het hierboven gegeven 
voorbeeld is een RC-laagdoorlaatfilter als'middelaar'gebruikt, 
waardoor recente amplitude-variaties in de signalen een grater 
gewicht krijgen dan verder verwijderde gebeurtenissen, hetgeen 
deze middeling aantrekkelijk maakt voor continue metingen. 

Het is ook mogelijk een zuivere integrator te gebruiken. In dat 
geval is ook een digitale integratie aantrekkelijk die in fig. 
18 kan worden aangegeven door het y-signaal in een frequentie
gemoduleerd signaal om te zetten en bet RC-filter te vervangen 
door een teller. 
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5. FOUTBNDISCUSSIE 

De apparatieve fouten 

De apparatuur die voor de diverse bewerkingen zoals vertragen, 
filteren, vermenigvuldigen en integreren wordt gebruikt, kan met 
enige zorg op 1 % nauwkeurig functioneren . Met name. de beschre

ven bandrecorderapparatuur is , wat betreft de elektronische as
pecten, zeer nauwkeurig (c~ . l impuls op de 10.000 gaat verloren) 
en ook mechanisch stabiel (snelheidsvariaties van de aandrijfmo
toren ca. 3 ° / oo). 

De statistische fouten 

Deze zijn als regel aanmerkelijk groter. Door verschillende on
derzoekers is hieraan veel aandacht besteed en er zijn diverse 
benaderingsformules afgeleid (Bendat [5] ch. 7, Laning, Battin 
[39] p. 162 e.v. en Veltman, Kwakernaak [65]): 

Vooreerst is van belang de fout. in de correlatiefunctie ten ge
volge van de eindige middelingstijd T te kennen. Voor praktisch 
gebruik bij een correlatiefunctie die ongeveer de vorm heeft van 
de functie: exp - r/r 0 en bij gebruik van een middelingstijd 
T >> r 0, is de standaarddeviatie ~ van de meetwaarde, betrokken 
op de maximale waarde, berekenbaar uit de vuistformule: 

(59) 

Bij middelen met behulp van een RC-filter kan men de RC-tijd in
vullen voor T. (Balchen [2].) 

Bij metingen aan multivariabele processen is bovendien nog een 
statistische fout te verwachten indien behalve de te meten in
vloed van xJ, ook nog andere ingangssignalen x 1 op de uitgangs
grootheid y invloed hebben. Als de invloed van de andere signa
len als storing wordt opgevat met een energie R ten opzichte van 

de invloed S van signaal xJ• dan moet formule (59) worden uitge
breid: 

(60) 
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Deze formule toont dus o.a. hoeveel bij metingen aan multivaria
bele processen de .meettijd langer meet zijn dan bij enkelvoudige 
processen,bij dezelfde nauwkeurigheidseisen. 

Ter illustratie van de statistische fouten die ontstaan ten gevolge van te 

korte meettijden, is in fig. 19. I, II de autocorrelatiefunctie voor r > 0 

uitgezet van de veranderingen in stikstofgehalte van een kunstmestproduk

tie, opgenomen gedurende 35, resp. 125 uur. 

0.5 

0~ 
- T / 0 

Ot-----~ • ....___ c•-. /o ~ " ~-~+1~--~~~~--.~~·------------~· 

0.5 

, ~r . , ~,.,.h) ·o 

Fig. 19 Autocorrelatiefuncties van eenzelfde signaal, doch met ver

schillende integratietijden: I met T = 35 h en II met T = 
125 h 

Het blijkt dat de aanvankelijk veronderstelde formule: 

-o.1H = e cos 0.65 r (r in 1/2 h) (61) 

een periodiciteit vertoont die bij langere meetseries verdwijnt en over

gaat in de formule behorend bij fig. 19, II: 

-o.7lrl 
¢ix (r) = e (62) 

Deze functie beweegt zich geheel binnen de foutengrenzen van fig. 19, I. 
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De fout ten gevolge van het afbreken van de reeks 

Bij een benadering van de correlatiefuncties volgens (43) heeft 
bet afbreken van de reeks een invloed op de nauwkeurigheid van 
de resultaten, die het beste te karakteriseren is in het fre
quentiegebied. Bij de.besproken mogelijkheden voor de keuze van 
~n(t) geldt dat de dimensionering (d.i. de keuze van de tijds
eenheid) vooral de fout voor hoge frequenties bepaalt, terwijl 
het aantal der toegepaste termen invloed heeft op de nauwkeurig
heid waarmee de lage frequenties worden verwerkt. Dit laatste is 
van belang bij de bepaling van de statische eigenschappen van 
processen volgens III, 4, daar in principe de statische over
dracht bepaald moet worden door een extrapolatie vanuit de over
dracht van de lage frequenties. Men zal immers, een eindige 
reeks stochastische meetresultaten beschouwend, voor de energie 
bij w = 0 steeds 0 vinden. In de praktijk zal men trouwens ook 
de laagste frequenties veelal niet meten omdat deze ofwel niet 
aanwezig zijn vanwege een integrerende regeling van het proces, 
ofwel onderdrukt zijn bij het verwijderen van de gemiddelde 
waarde van bet meetsignaal d.m.v. een hoogdoorlaatfilter. Bezien 
we nu de Wiener-Khinchin vergelijking: 

•, (w) • 2 1.~" (T) cos "" dr (63) 

dan geldt voor een dergelijk spectrum waarbij voor w - 0 geen 
energie aanwezig is: 

(64) 

Daar voor de kruiscorrelatiefunctie dezelfde redenering geldt, 
zullen uitdrukkingen als (36) onbepaald zijn. De enige mogelijk
heid om in een eindige tijd informatie over de frequentie w = 0 
te verkrijgen is derhalve extrapolatie vanuit de gegevens bij 
lage frequenties. 

Het blijkt dat deze extrapolatie nu juist bewerkt kan worden 
door de reeks (43) bij een bepaalde term af te breken. Als voor-
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beeld zij een autocorrelatiefunctie (fig. 20, I) benaderd met 
een eindig aantal termen volgens: 

N 
\' -wn lrl 

<Pxx ('T) " L, an wn e (65) 
n=l 

waarvan vergelijking (56) dus een speciaal geval is. Het bijbe
horende energiespectrum is gegeven door: 

(l)xx (w) (66) 

waarbij is aangenomen dat de frequentie w1 zodanig gekozen is, 
dat voor w > w1 de aanwezige energie verwaarloosbaar is. In 
een Bode-diagram van dit spectrum (fig. 21, II) kan men zien dat 
voor frequenties w < wN de energiedichtheid constant is. Wanneer 
nu wN zodanig gekozen wordt·dat 1/wN groter is dan de te ver
wachten tijdconstanten van het te onderzoeken proces, dan zullen 
alle frequenties kleiner dan wN afwezig kunnen zijn of afgesne
den mogen worden, terwijl toch een tot w = 0 recht spectrum ge
meten wordt en de bijbehorende autocorrelatiefunctie een posi
tief oppervlak heeft. 

log ~(w) 

-'r 
_tog·w 

Fig. 20, 21 Autocorrelatiefuncties en overeenkomstige energiespectra 

volgens diverse benaderingen 

Bij de benadering van de correlatiefunctie met een eindig aantal 
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vertragingsfuncties volgens: 

N 

¢xx (r) - L b 0 o ('i - nT) 

n=l 
(67) 

verkrijgt men een overeenkomstig effect. Stel immers dat de 
nauwkeurig benaderde correlatiefunctie: 

00 

=I (68) 
n=l 

slechts tot r = NT bemonsterd is, dan zal een berekening van de 
oppervlakte van deze correlatiefunctie ook aantonen dat voor 
frequenties w

0 
< 1/NT de bijdragen snel verminderen·: 

-w NT 
a

0 
(1 - e n ) (69) 

Ook hier zal een goede keuze van 1/NT dus een extrapolerend ef
fect hebben in de frequentiegrafiek (fig. 21, III). 

Ook voor een andere keuze van de termen ~0 (r) zal men met een 
dergelijke redenering moeten komen tot extrapolatie. Dit is de 
reden dat bet gebruik van een zuivere integrator voor het sta
tisch filter S niet dienstig is, ondanks de perfecte stapvorm 
van de impulsresponsie: een extrapolatie is hiermee niet moge
lijk zodat de gevonden correlatie de waarde nul zal hebben. De 
operator S moet dus niet het zuivere gemiddelde van x(t) leve
ren, doch het voortschrijdend gemiddelde. 
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HOOFDSTUK V* 

EEN ST A TISCH 
OPTIMATISERENDE REGELING 

1. ANALYSE VAN EEN EXPERIMENTEEL GASBRANDERSYSTEEM 

Met behulp van een speciale brander wordt water verhit dat door 
een spiraalbuis stroomt. Er zijn twee oqafhankelijke, instelbare 
ingangsvariabelen: de gasstrpom G en de verbrandingsluchtstroom 
L. De enige uitgangsvariabele, de temperatuurverhoging T van het 
water, is op zich zelf geen goede maat voor bet rendement, maar 
moet betrokken worden op bet gasverbruik. Bovendien moet reke
ning gehouden worden met een zeker bedrag aan vaste kosten, bier 
verdisconteerd als een 'vast recht' G0 , en met een temperatuur
verhoging T0 door de omgeving. Aldus kan men als maat voor het 
rendement nemen: 

(70} 

Als de waarden voor Ten G ter beschikking staan, kan deze-bere
kening continu worden uitgevoerd, hetgeen is gerealiseerd met 
een blokhoogte - blokbreedte deler. Volgens de redenering van 
hoofdstuk II kan men nu deze ~ beschouwen als een (onbekende} 
functie van G en L: 

7J = f(G, L} (71) 

Het vinden van de afgeleiden van deze functie naar G en L zal de 

• Gedeelten uit dit hoofdstuk zijn reeds elders gepubliceerd, Van der 

Grinten [27], 
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eerste stap van de optimalisering moeten ZIJn. Bovendien kan 
soms ook nog een beperking opgelegd worden, nl. dat T < 40 °C. 

Bij dit proces is een globale installing van het optimum moge
lijk door te streven naar een volledige verbranding (overmaat 
lucht) en te zorgen dat de vlammen de spiralen goed omspoelen. 
Het werkelijke optimum blijkt echter onderhevig te zijn aan di
verse langzame variaties, afkomstig zowel van de niet-instelba
re parameters, zoals gaskwaliteitsveranderingen en schommelingen 
in de buitentemperatuur, alsook van varierende eigenschappen van 
het proces zelf, zoals roetaanslag op de spiralen en slijtage 
van de branders. Dientengevolge zullen vooral de volgeigenschap
pen van het optimaliserend systeem goed moeten zijn. 

Om te kunnen komen tot een keuze van de te gebruiken formulas en 
een globale dimensionering van de filters. zijn enkele ori~n
terende metingen gedaan bij verschillende instellingen van dit 
proces. Hieruit bleek o.a.: 

a. De overdracht van gasstroomveranderingen op bet rendement is 
ook wat de dynamische eigenschappen betreft, geheel afhanke
lijk van het instelpunt van het proces. Uit fig. 22 (cf. fig. 
14) blijkt hoezeer de stapresponsie kan varieren bij een ver
andering van de installing. 
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De stapresponsies I en II zijn opgenomen bij instellingen aan 
verschillende kanten van het optimum. De optimalisator dient 
dus dynamisch een breed gebied te bestrijken. De overdracht 
is echter wel tamelijk snel, evenals de overdracht van de 
luchtstroom op het rendement, zodat een benadering van de 
correlatiefuncties met exponentiele functies kan worden toe
gepast door gebruik te maken van RC-filters. De grootste 
tijdconstante zal 40 seconden genomen worden en de verdere 
telkens met factoren 2 korter, zodat bij gebruik van 5 termen 
de correlatiefuncties tot ca 180 sec geintegreerd zullen wor
den zoals afgeleid kan worden uit fig. 17 en IV, 5. De fre
quenties onder w = 1/180 kunnen dan door een CR-hoogdoorlaat
filter onderdrukt worden zonder verlies vim informatie. 

b. De autocorrelatiefuncties ~Go(T) en ~LL(T) zijn constant, 
zodat deze slechts eenmaal zijn bepaal~terwijl daninformule 
(41) voor de versterking alleen de kruiscorrelatiefunctie in 
rekening is gebracht. 

Op grond van deze overwegingen is het schema van fig. 23 gerea
liseerd, eerst nog zonder de automatische terugkoppeling R op de 
regelkleppen. De filters zijn van bet type van fig. 16. De 
vermenigvuldigers zijn van het . .type van fig. 18. De integratoren 
zijn zuivere integratoren, geconstrueerd met behulp van opera
tionele versterkers. 

2. DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

De fig. 24 geeft de resultaten van twee optimaliseringen met een 
proefopstelling volgens fig. 23. De lijnen van gelijk rendement 
en gelijke temperatuur, beide genoteerd in arbitraire eenhe
den, zijn gebaseerd op schattingen naar aanleiding van een groot 
aantal proeven. 
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Fig. 23 Principeschema van de optimaltsator 
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Fig. 24 Stapsgewijze optima.lisering van 71 

A: zonder beperkingen 

B: met de beperking T < 40 °c 
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De lijn A geeft het resultaat aan van een optimalisering zonder 
beperkingen. Hierbij zijn de integratoren om de 10 minuten afge
lezen en weer op nul gesteld. De G- en L-kranen worden dan tel
kens met stappen evenredig aan de afleeswaarden versteld,volgens 
vergelijking (3), totdat deze nul zijn. De lijn B geeft het ver
loop van een optimalisering volgens vergelijking (4) onder toe
passing van de beperking T < 40 OC. 

Hoewel het optimum in beide gevallen reeds na weinige stappen is 
gevonden, blijkt de gevolgde weg niet de zuivere gradient te 
zijn van de - gewoonlijk niet bekende en fluctuerende - lijnen 
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van gelijke ~ en wel om de volgende redenen: 

a. De integratietijd van 10 minuten is klein, gezien de tijdcon· 
stanten van ca 1 min, en een onnauwkeurigheid van ca 35 % is 
dan ook te verwachten (cf. formula (60)). 

b. De stappen zijn te groot genomen in verband met de niet-11· 
neariteiten in bet proces. Dit blijkt na vergelijking van de 
gevonden ~-waarden met die, welke telkens berekend worden op 
grond van lineaire aannamen. 

c. De aangenomen stationariteit van de ingangssignalen is bij 
nader inzien niet geheel juist. Vooral bet lucht-signaal ver
toont soms ge'isoleerde, grote storingen. 

d. Het ge~icht waarmee ¢G~(T) en ¢L~(T) worden ge'integreerd is 
niet voor elke T gelijk, zoals fig. 17 liet zien. Het gedeel· 
te VOOr T = 0 WOrdt geheel niet meegerekend (gewicht nul) en 
ook onmiddelijk naT = 0 is het gewicht tamelijk onregelma
tig. Het gebruik van 5 termen in plaats van 3 gaf echter geen 
merkbare verbetering in convergentierichting en snelheid. 

Het gevolg van deze onnauwkeurigheid in de gradientbepaling is 
moeilijk algemeen te voorspellen. Op sommige punten van de res
ponsievlakken zal een zekere onnauwkeurigh~id geen grote rich
tingswijzigingen geven; op andere punten zal een geringe miswij
zing een spiraalgewijze, dus langdurige optimalisering veroor
zaken. Dit tijdverlies moet dus afgewogen worden tegen het tijd
verlies dat men verkrijgt door verlenging van de integratietijd 
ten einde nauwkeuriger gradientwaarden te verkrijgen. Daar deze 
nauwkeurigheid slechts met de wortel van de tijd oploopt, zal 
men meestal met een iets onnauwkeuriger gradient genoegen ne
men om veel snellere metingen te kunnen doen. Deze fouten in de 
aldus gevonden gradient zullen als regel symmetrisch om nul ver
deeld zijn, zodat gemiddeld toch de goede richting van de opti· 
malisering gevonden wordt (zie o.a. fig. 35). 

Andere factoren die de snelheid en nauwkeurigheid van de bereke
ning belnvloeden zijn: de energie die aanwezig is in die fre
quenties van de stochast~che signalen,die overeenkomen met de 
grootste tijdconstante van bet proces (evenredige invloed) en de 
grootte van deze tijdconstanten (omgekeerd evenredige invloed). 
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De aanw~zigheid van looptijden of andere niet-minimum-fase ele
menten in het proces heeft weinig invloed op deze snelheid, daar 
van de fase-informatie geen gebruik wordt gemaakt. Dit geldt 
niet voor de methoden voor gradientbepaling met bebulp van peri
odieke signalen (zie II, 3). Bij deze methoden zal men om een 
nauwkeurige gradient te verkrijgen, een testsignaal moeten kie
zen met een frequentie die geen noemenswaardige fasedraaiing on
dervindt van deze elementen•, d.w.z. ca. 10 x zo laag als over
eenkomt met tijdconstanten en looptijden tezamen. Dit zal resul
teren in een relatief lage convergentiesnelheid. 

Een automatische optimalisering wordt verkregen als men de waar
den van de afgeleiden gebruikt om recbtstreeks de corrigerende 
organen te sturen. 

Het vraagstuk van de stabiliteit en regelwerking van een derge
lijke optimaliserende regellus is zeer gecompliceerd en moeilijk 
algemeen te analyseren, vanwege bet niet-lineaire en niet
stationaire karakter van de verschijnselen. Als men, even
als o.a. Tsien [63], aanneemt dat de rendementsfunctie, al
thans in de nabijheid van bet optimum, een parabolische gedaante 
vertoont, dan zal dit proces tezamen met de apparatuur die de 
gradH~nten van het responsieoppervlak bepaalt, een lineair ka
rakter opleveren, zodat de bekende stabiliteitsoverwegingen zul
len gelden. In het geval dat een beperkingsvlak moet worden aan
gehouden vervalt deze redenering echter, terwijl ook de onbe
kendheid en de veranderlijkheid van de rondgaande versterking 
van de optimaliserende lus tot speciale maatregelen aanleiding 
geven. Aan de hand van twee experimenten met min of meer comple
mentair karakter zal dit nu nader worden toegelicht. 

• In principe is het mogelijk deze fasedraaiing te berekenen en aldus 

toch de correcte gradiE!nt te vinden, als men gebruik naakt van complemen

taire testsignalen (bijv. sinus en cosinus}. Men dient dan echter de rich

ting van de fasedraaiing te kennan en deze mag ook niet meer dan 180° be

dragen. 
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Het eerste systeem bestaat uit een eenvoudige lineaire koppeling 
van de integratoruitkomst met de klepstand volgens fig. 25. De 
integratoren zijn gescheiden van de correlatoren weergegeven. 

---'---<!~-IBerekening Proces 
van '1 

L 

Fig. 25 De koppeling van de optimalisator aan bet pro
ces (eerste systeem) 

Het nu ontstane systeem kan beschouwd worden als een conventio
nele regellus met instelwaarde nul (aan de ingang van de inte
grator), met een variabele versterking (o.a. afhankelijk van 
de toestandvector en van bet energiespectrum van de testsig
nalen) en met een dynamisch. gedrag dat beschreven kan worden 
als een serieschakeling van de tijdconstanten van het proces en 
het rekengedeelte, en de integrator. Of dit al dan niet een sta
biel systeem oplevert is behalve van het aantal en de grootte 
van de serietijdconstanten, vooral afhankelijk van de verster
king .• Deze moet dus zodanig ingesteld worden dat ook bij de 
grootste waarden van de gradienten nog voldoende stabiliteit 
aanwezig is. Dan zal echter in de buurt van het optimum vanwege 
de kleine belling een slechte convergentie optreden. Een compro
mis tussen deze twee effecten is gezocht bij een experiment met 
een soortgelijk proces als waarop fig. 24 betrekking heeft. Dit 
leverde een resultaat dat duidelijk gelllustreerd wordt door de 
fig. 26 en het daarmee overeenkomende tijddiagram, fig. 27. 
Bij grote waarden van de gradient is de versterking z6 groot dat 
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een slingering optreedt; bij kleine waarden van de gradient, in 
de onmiddelijkke omgeving van het optimum, verkrijgt men weer 
een stabiel systeem, doch er is dan een zeer langzame convergen
tie die deze methode van automatische koppeling weinig geschikt 
maakt. als actief volgsysteem. 

20 

10 

~ GAS 

S+-----------~------------~----------~----------~ 0 5 10 15 

Fig, 26 Automatische optimalisering van ~ ~et een schakeling volgens 

fig. 25 

20 

Wanneer ook een beperking automatisch moet worden aangehouden, 
dient men ofwel een rekenelement toe te voegen voor de evaluatie 
van vergelijking (4), ofwel gebruik te maken van een relais 
dat de kleppen schakelt van het volgen van n op -Q als T = 40°C 
wordt overschreden en weer terug als T < 40°C. De itererende be
weging heeft als resultante de richting door (4) aangegeven. 
Feldbaum [19]. 
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Fig, 27 Tijddiagram behorend bij fig, 26, C 

Het tweede systeem bestaat uit een middeling met een RC-filter, 
gevolgd door een zeer grote versterking om ook bij kleine hel
lingen nog genoeg kringversterking te houden voor een snelle 
convergentie. 

~----ll"'erekeningl Proces I 
wnl') ~~+--~r-

toren 

Fig. 28 De koppeling van de optimalisator aan bet proces (twee

de systeem) 

Voor 'steile hellingen', dus grote procesversterking, is bij de 
versterking van de klepmotor een verzadiging werkzaam. Het nu 
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ontstane systeem, een overheersende tijdconstante met een aan
uit systeem, is 'macrostabiel' en geeft inderdaad een gelijkma
tiger convergentie en een vaster volgen van het optimum (fig. 
29 en 30). 

5 10 15 

Fig. 29 Automatiscbe optimalisering van ~ met een schakeling volgens 
fig. 28 

20 

Nadelen zijn echter: bet inaccuraat volgen van de gradient van
wege het aangebrachte verzadigingseffect, en de mogeliJkheid tot 
kleine oscillaties bij aanwezigheid van parasitaire tijdconstan
ten. 

Met dit laatste systeem zijn proeven gedaan om de 'adaptieve' 
eigenschappen te te.sten. Fig. 31 toont de aanpassing aan een 
plotselinge signaalverandering (gasdrukverlaging). 
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Fig. 30 Tijddiagram behorende bij fig. 29, E 
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Fig.·31 Tijddiagram van de adaptie aan sig

naalveranderingen 

Fig. 32 toont de aanpassing aan een verandering van branderop
stelling en wel van de opstelling die behoort bij het GL-diagram 
van fig. 26 tot die behoort bij fig. 29. Het blijkt dat beide 
aanpassingen zich 'grotendeels voltrekken binnen 20 x de grootste 
tijdconstante van het proces. 
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Fig. 32 Tijddiagram van de adaptie aan een proces
verandering 

3. ANDERE SYSTEMEN 

Een optimalisator, gebouwd volgens de lijnen aangegeven in. de 
vorige paragrafen, kan onder pepaalde omstandigheden tot de vol
gende moeilijkheden aanleiding geven: 
a. De ingangsgrootheden blijken gecorreleerd te zijn. 
b. De ingangskanalen bevatten niet de gewenste frequenties. 
c. De ingangsgrootheden kunnen niet gemeten worden. 
d. De betrokken tijdconstanten zijn zo groot dat de benodigde 

Re-filters niet realiseerbaar zijn en de integratie niet meer 
stabiel genoeg is, waardoor kleine correlatiecoefficienten 
niet goed meer bepaald kunnen worden. 

De eerste drie bezwaren kunnen opgevangen worden door superposi
tie van onafhankelijke stochastische signalen van het juiste 
frequentiespectrum op de ingangsvariabelen. Hiermee wordt dus 
voorkomen dat de volledige formule (39) toegepast moet worden. 
Strikt genomen hoeft men van de x-signalen aileen te eisen dat 
er geen onderlinge correlatie is. Als men echter afhankelijke 
doch niet (lineair) gecorreleerde signalen zou gebruiken, be
staat het gevaar dat een geringe niet-lineariteit valse correla-
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tie kan veroorzaken. Om deze reden zal de strengere eis van on
afbankelijkheid van de te superponeren ruissignalen worden ge
steld. 

Het vierde bezwaar kan aileen maar opgelost worden door andere 
gebeugenelementen te gebruiken voor de bepaling van bet voort
schrijdend gemiddelde. Wanneer binaire of twee-niveau ruis wordt 
toegepast is bet gebruik van een ponsbandsysteem of een ander 
binair schuifregister voor de hand liggend. 

Een generator voor een groot aantal onafhankelijke binaire ruissignalen is 

gerealiseerd door nit te gaan van een Geiger-Muller detector di~indien 

een radioactief bronnetje in de nabijheid wordt geplaatst, impulsen levert 

met gemiddeld aantal per sea v en verspreid volgens een Poissonverdeling 

(Newton c.s. [46] ), Deze impulsen kunnen een aantal poorten passeren, die 

met een bepaalde herhalingsfrequentie f beurte lings korte tijd T geopend 

worden.T << 1/f (fig, 33). 

G.M. 

Binaire ruis 

Fig, 33 Blokschema van de constructie van 4 statistisch onafhanke

lijke ruisbronnen 

De impulsen die door de poorten komen,zijn wederom volgens een Poissonver

deling verspreid, doch ·nu met een gemiddelde vfT. wanneer met deze impul

sen bistabiele elementen worden omgepoold, verkrijgt men eep blokgolf die 

de volgende correlatiefunctie heeft: 
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Het hierbij behorende frequentiespectrum is: 

4 llfT •xx (w} = ----
(2 llfT)2 + cJ 

(72) 

(73) 

en kan dus naar behoefte gewijzigd worden door instellen van f. De aldus 
ontstane signalen zijn theoretisch niet geheel onafhankelijk van elkaar 

wegens de aanwezige periode van n/f (n: geheel getal). Daar echter de kans 

op een impuls telkens geheel onafhankelijk is van het verleden en f >> lJ 

gekozen wordt, kan men in de praktijk van onafhankelijke signalen spreken. 

'Twee-niveau ruissignalen' hebben in dit verband dus bet voor
deel gemakkelijk met behulp van een ponsband vertraagd te kunnen 
worden voor meerdere kanalen tegelijk. Bovendien ontstaat nu de 
mogelijkheid de te superponeren ruissignalen uit te lezen uit 
een,voorgeponste band, waardoor de x-signalen ook v66r bet uit
leespunt (r = 0} reeds gemiddeld kunnen worden. 

In fig. 34 is het schema weergegeven van een correlator volgens boven

staande principes, De binaire spanning x(t + a) die afkomstig is van de 

Ruis- x(t+a) 

generator 

Proces 
x(t) 

X 
y(t) 

Pig. 34 De bepaling van de integraal van correlatiefuncties met behulp 
van 'statische filters•, samengesteld uit ponsbandapparatuur 
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beschreven ruisgenerator, wordt als 'gat - geen gat' in een spoor van de 

ponsband vastgelegd en na a seconden uitgelezen om op de ingang van het 

proces gesuperponeerd te worden. De uitgangsgrootheid van het proces 

wordt dan gecorreleerd met het gemiddelde vari x(t) voor - Tl ~ t ~ T2' Dit 

gemiddelde is hier niet bepaald op de manier gesuggereerd in fig. 15, dus 

met behulp van een groot aantal af tasters, doch door toepassing van 

slechts twee af tasters , nl. de eerste en de laatste, zoals elders uitge

werkt zal worden. Van der Grinten [29J. 

F'oto 2 Opstelling van de foto-elektrische uitleeskoppen bij de pons

bandapparatuur volgens fig. 34 

Met dit systeem kunnen dus ook processen met grote tijdconstanten en lange 

looptijden geoptimaliseerd worden. Blijkens enkele experimenten is de con

vergentiesnelheid ten opzichte van de tijdconstanten geheel te vergelijken 

met de uitkomsten van de proeven met RC-filters. 

Curve I geeft het resultaat weer van een optimalisering waarbij de inte

gratoren werden afgelezen met tussenpauzen van 60 min d.i. ca. lOx langer 

dan de geschatte tijdconstanten van het systeem. Hoewel de nauwkeurigheid 

van de gradiëntbepaling kennelijk niet hoog was, is de convergentiesnel

heid toch aanmerkelijk groter dan bij het resultaat gelllustreerd door 

curve 11: de grotere nauwkeurigheid is hier bereikt door toepassing van 

integratietijden van ca. 50x de tijdconstanten. 
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-"' 
Fig, 35 Optiualisering uitgevoerd met een op5telling 

volgens fig. 34 
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HOOFDSTUK VI 

DE DYN AMISCHE STABILISERINGSREGELING 
BIJ STOCHASTISCHE STORINGEN 

1. DOELSTELLING 

Wanneer de instelwaarden van een proces langs analytisch-techno
logische weg zijn gevonden, experimenteel zijn geoptimaliseerd 
en zijn aangepast aan de langzame veranderingen van het proces 
en de variabelen! blijft nog de opgave om de effecten van snelle 
storingen in deze toestand te stabiliseren. Voor een doeltref
fende aanpak van dit probleem dient men te kennen: het criterium 
voor deze regeling, het storingspatroon en de dynamische reactie 
van bet proces op dit storingspatroon. In bet navolgende zal nu 
worden nagegaan welke de essentiele kenmerken zijn van deze drie 
gegevens voor bet geval van stochastische storingen en in hoe
verre hiervan gebruik gemaakt kan worden om tot betere regelin
gen te komen dan die welke gebaseerd zijn op de aanname van ge
determineerde storingen. 

Als criterium voor de werking van een regelsysteem zijn in de 
literatuur vele grootheden gesuggereerd, die bijna alle functies 
zijn van de afwijking e van de instelwaarde. Een overzicht bier
van wordt gegeven door o.a. Oppelt [48] en door Graham en Lath
rop [25). In het geval van stochastische storingen met kleine 
amplituden die normaal verdeeld zijn om een zeker gemiddelde, 
zal worden aangenomen dat bet proces zich lineair gedraagt, zo
dat de uitgangsamplituden ook normaal verdeeld zullen zijn. Deze 
verdeling is, afgezien van bet gemiddelde, vastgelegd door een 
grootbeid, bijv. de standaarddeviatie a. Dit is dan de enige on-
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afhankelijke grootheid die met een lineaire regelaar belnvloed 
kan worden. Als deze een minimum bereikt, zal oak elke stijgende 
functie hiervan een minimum bereiken.Elk criterium dat een stij
gende functie is van ~ zal dus dezelfde optimale instellingen 
voor de regelaar opleveren, hoewel sommige criteria een gevoeli
ger reactie kunnen opleveren dan andere. In het navolgende is de 
gemiddelde kwadratische afwijking ~ ~2 als criterium aangeno
men, ten eerste vanwege de goede mathematische handelbaarheid en 
ten tweede vanwege de betekenis van gemiddelde energie van de 
afwijking. 

Het storingspatroon d.w.z. de frequentie-inhoudvan de storende 
signalen, eventueel gegeven door de correlatiefunctie, is dik
wijls een noodzakelijk gegeven voor een dynamisch optimale rege
laarinstelling.Dit volgt ook uit de conceptie van de afwijkings
verhouding (zie o.a. Janssen [32]), die aan de frequentieinhoud 
zou moeten worden aangepast. Oat desondanks de meeste onder
zoekers zich hebben gebaseerd op de stapstoring, zoals Oppelt[48] 
in een overzicht laat zien, kan voor dit criterium niet geargu
menteerd worden .met de constatering dat elke storing, dus ook 
de stochastische, uit stappen is op te bouwen. Het superpositie
beginsel is immers niet geldig vanwege de niet-lineaire (even) 
criteriumdefinitie. 

De dynamtsche eigenschappen van het proces, d.w.z. de over
drachtsfunctie van het proceskanaal tussen het correctiepunt en 
het meetpunt, inclusief het meetorgaan en het corrigerende or
gaan, is als regel niet gecompliceerd, daar het slechts een ge
deelte van het gehele proces zal betreffen indien men er in 
slaagt meetpunt en correctiepunt dicht bij elkaar te leggen. In
dien het proces aileen minimum-fase elementen bevat is het theo
retisch mogelijk een ideale storingsonafhankelijke regeling te 
ontwerpen. Technische moeilijkheden, zoals beperkte energiebron
nen en extreme versterking van hoogfrequente storingen, zullen 
de realisatie hiervan weliswaar dikwijls beperken, doch essenti
ele moeilijkheden treden pas op indien het proces ook niet-mini
mum-fase elementen bevat zoals dode tijd en de invloed van een 
monstergewijze meting. Juist deze niet-minimum-fase eigenschap-
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pen zijn de reden dat een volledige wegregeling van de storings
effecten principieel onmogelijk is en de optimale regelwerkingen 
sterk afhankelijk zullen zijn van de aard van de storingen. 

In de volgende paragrafen zullen aan de hand van de algemene en
kelvoudige lineaire regelkring weergegeven in fig. 36, methoden 
worden gegeven voor de optimale stabiliseringsregelingbij sto
chastische storingen, 

x' ( t) 

P(s) 

R(s) 

Fig. 36 Een regelkring waarbij de storings

bronnen vlak v66r het meetpunt ge

concentreerd gedacht zijn 

Een experimentele optimaliseringmethode zal worden gegeven zowel 
voor het geval dat het ingrijpingspunt van deze storingen x• be
kend is en de storingen daar ook gemeten kunnen worden, als voor 
het geval dat aan deze voorwaarden niet voldaan is en aileen het 
effect x in het meetpunt bekend is. Een analytische behandeling 
zal uitsluitend ingaan op het geval dat alleen x gemeten en ge
analyseerd kan worden, hetgeen ook meestal het geval is. 

2. MODELTECHNIEKEN 

De gemiddelde kwadratische afwijking. van de geregelde groot-
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heid ten opzichte van de instelwaarde, is voor stochastische 
signalen uit te drukken in de autocorrelatiefunctie van de gere
duceerde uitgangsgrootheid y: 

€2 = ¢ (0) YY (74) 

Deze correlatiefunctie is te berekenen met behulp van de verge

lijkingen (19) of (20). Daar het hier gaat om een enkelvoudige 
regelkring, !evert (19) in dit geval: 

(75) 

Als de impulsresponsie h(t) van het geregelde proces bekend is, 
bijv. uit metingen volgens III, 3, en ook ¢x•y(t) voor t ~ 0 ge
vonden is, dan is simulering van de berekening van formule (75) 
mogelijk (fig. 37). Met behulp van een dergelijke opstelling kan 
men door wijziging van h(t) met behulp van de regelaa~ experi
menteel vinden bij welke instellingen de minimale e2 optreedt. 

impuls 

j_ 
X / 

Fig. 37 De bepaling van de regelfout van een systeem met 

behulp van de kruiscorrelatiefunctie 

Daar ¢x•y(t) met de besproken filtermethoden rechtstreeks uit 
de meetwaarden is te vinden, is deze methode geschikt voor con
tinu gebruik ten behoeve van adaptieve regelingen. Dan is ook de 
traagheid ten gevolge van de lange tijdsduur van deze metingen 
niet zo belangrijk. De beperking van deze methode is gelegen in 
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de eis dat de storing x' meetbaar moet zijn. Als men aileen het 
effect x van deze storing kan constateren, of als men dient te 
regelen voor een aantal storingsbronnen x0 tegelijk, dan kan men 
beter de nu volgende methode toepassen. 

Gebruik van formule (20) levert een soortgelijke uitdrukking als 
(75): 

(76) 

Door nu onder h(t) niet de impulsresponsie van het geregelde 
proces te verstaan, doch de impulsresponsie h+(t) van een serie
schakeling hiervan met het spectrumvormend filter ~;x<s) datuit 
witte ruis een signaal vormt met autocorrelatiefunctie ¢xx<r), 
krijgt men: 

Deze methode is door Laning en Battin [39] beschreven en heeft 
als voordeel dat een sneller experiment mogelijk is dan met de 
opstelling van fig. 37, daar veranderingen van ¢xy(t) ten gevol
ge van veranderingen in h(t) niet in aanmerking genomen behoeven 
te worden. Voor een adaptief gebruik is deze methode echter min
der geschikt omdat de berekening van het spectrumvormend filter 
~;x(s) uit de opgemeten ¢xx (r) lastig en tijdrovend kan zijn. 

Fig. 38 laat zien dat er een verschil zal bestaan tussen deze 
testmethode en de klassieke stapstoring. Bij een evaluatie 
voor stochastische storingen zal men als testsignaal op de in
gang van het geregelde proces niet de stap zetten, doch de 
impulsresponsie van het spectrumvormend filter, welke alleen een 
stapvormig karakter bezit indien slechts de laagste frequenties 
aanwezig zijn. 
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impuls 

s.v. h (t) X / 

Fig. 38 De bepaling van de regelfout van een systeem met behulp van 

de autocorrelatiefunctie 

3. ANALYTISCHE BEPALING VAN DE OPTIMALE STABILISERENDE REGELING 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de berekening van de rega
ling voor een storing x (zie fig. 36), d.w.z. het gezamenlijk 
effect van alle binnenkomende storingen, herleid tot variaties 
in de geregelde grootheid. Voorlopig zal worden aangenomen dat 
het proces gekenmerkt kan worden door enkele tijdconstanten, het 
minimum-fase-gedeelte~ en een looptijdt die met de modelmethoden 
uit de vorige paragraaf moeilijk was te behandelen. 

-sTd 
P(s) = H(s) e (78) 

Dit systeem wordt optimaal gestabiliseerd genoemd voor de sto
ringen x(t) indian het gemiddelde kwadratische verschilsignaal 
€2 Et[x(t) - y(t)]2 minimaal is, waarbij de instelwaar
de nul gesteld wordt. De overdracht van x(t) op y{t) is: 

sT R(s) -sT 
H(s) e- d--------= H(s) e d K(s) 

1 + R(s) H(s) e·sTd 

(79) 

Door het invoeren van deze-K(s) kan men het regelprobleem bena
deren als een 'open-lus'probleem (fig. 39), waaruit blijkt dat 
K(s) voor optimale gelijkheid van x(t) en y(t) zal moeten be
staan uit een serieschakeling van H·1(s) en een optimale voor
speller V(s). 
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z ( t) 
K (s) 

y( t) -
X (t) 

H(s) 

Fig, 39 De open-Ius voorstelling van fig. 36 

Als deze K(s) gevonden is,dan is de overdracht van de regelaar 
uit (79) te bepalen: 

K(s) 
R(s} =------

·sTd 
1 - H(s) e K(s) 

H* 1 (s) V(s) 
-sT 

1 - e d V(s) 
(80) 

Een stabiel netwerk met V(s) als overdracht is te berekenen met 
behulp van de Wienertheorie [67], uit de correlatiefunctie van de 
storing x(t): 

1 [ + sTd] V(s) = ~xx(s) e + 

~~x(s) 
(81) 

Indien, zoals in het begin van deze paragraaf is aangenomen, het 
proces is te beschrijven met een looptijd Td en een aantal tijd
constanten T k: 

·STd 
e H(s) 

D (sTk + 1) 
k 

dan geldt: 

84 

K(s) = V(s) fi (sTk + 1) 
k 

R(s) 

V(s) fi (sTk + 1) 
k =V(s)fi(sTk+1) 

-sTd k 
1 - V(s) e 

(82) 

(83) 

"' \1 -sTd n L. (V(s) e ) 
n=o 



Deze algemene formule zal in de volgende paragraaf voor een aan
tal veel voorkomende gevallen worden benaderd door de overdracht 
van de in de procestechniek gebruikelijke PID-regelaar. 

In het voorafgaande is aangenomen dat het proces, afgezien van de loop

tijd, aileen minimum-fase elementen bevat. Indien echter de formule voor 

de frequentie-overdracht van het proces ook polen of nulpunten in het 

rechterhalfvlak bezit, zal de 'open Ius' voorstelling van fig. 39 insta

biele elementen bevatten (in H(s) resp. K(s)). Een analoge redenering is 

dan echter toch mogelijk met betrekking tot een stabiele configurati~ 

indien men de procesoverdracht splitst in twee gedeelten, alnaargelang de 

ligging van de polen en de nulpunten: 

(84) 

De algemene formule voor de overdracht K(s) van een realiseerbaar netwerk 

dat het z-signaal zodanig filtert, dat het zoveel mogelijk aan x(t) gelijk 

is (zie fig. 39), volgt dan weer uit de Wienertheorie: 

(85) 

Door gebruik te maken van de formules (26) en (84) kan men dit weer geheel 

als functie van de autocorrelatiefunctie van het stoorsignaal x(t) schrij-

ven: 

K(s) = (86) 

IP~x (s) 

De formule die overeenkomt met (81)volgt als een bijzonder geval hiervan 

door invullen van H-(s) = 1. 
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4. DE REGELAARINSTELLING VOOR ENKELE SPECIALE GEVALLEN 
HET BEGRIP REGELBAARHEID 

Om te komen tot een inzicht in de Speciale installing van de re
gelaar voor een stabilisering van stochastische storingen,ten 
opzichte van de instellingen die in de literatuur worden gegeven 
gebaseerd op een stapverstoring, zal in het volgende voor enkele 
procestypen de gunstigste regelaarinstellingen worden berekend. 
Daarbij zal worden aangenomen dat de equivalente storing x(t) 
een veel voorkomend energiespectrum bezit, nl. met een ge
lijkmatige energieverdeling voor de laagste frequenties en met 
6 db/oct afvallend voor de hogere frequenties: 

2 'T 
~~>xx<s) =----

1 - s2 7"2 
en (87) 

Hierin is T de zg. correlatietijd van de storing. Oeze is in 
dit geval ook te vinden uit T = l/w

0 
waarin w

0 
het '3 db-punt' 

van het spectrum is. 
De optimale voorspeller voor dit signaal is nu volgens (81): 

·T fr 
V(s) = e d 

Dit ingevuld in (83) geeft: 

R(s) 

n=o 

(88) 

(89) 

Bij de uitwerking van deze formule voor enkele veel voorkomende 
procestypen, zal blijken dat cte factor exp-Td/T een belang
rijke rol speelt. Het is daarom nuttig op dit punt het begrip 
regelbaarheid te defini~ren en wel als volgt: 

·Td/'T r = e (90) 

Eigenschappen van de storingen en van het proces bepalen dus de 
waarde van deze regelbaarheid r, die altijd gelegen is tussen 
1 (volledig regelbaar) en 0 (volkomen onregelbaar). In samenhang 
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met dit begrip regelbaarheid kan men nu ook de bereikbare mini
male fout evalueren en wel met de formule: 

(91) 

waarin x2 de waarde 1 wordt toegekend. Hierin heeft r 2 dan de 
betekenis van maximale regelefficientie of regelkwaliteit: 

x2 -r2 > _;;__ _ _;;__ (92) 
x2 

Voor de verdere theoretische uitwerking van deze formules kan gebruik ge

maakt worden van de Wienertheorie, Met behulp hiervan zijn reeds de over

drachtsfuncties voor het filter K(s) berekend en wel als formule (8l)voor 

het geval van een looptijd en (85) voor de andere niet-minimum-fase sys

temen. Het is nu ook mogelijk om de fout te berekenen die resulteert bij 

de toepassing van deze filters. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de tijd

functie B(t), die behoort bij de gedeelten tussen haakjes van (81) en (85). 

Er ontstaat dan de volgende uitdrukking voor deze fout (Solodovnikov [61), 

ch. 6): 

,, • ¢,,(0) - f.;,(t) dt (93) 

Als algemene definitie voor de maximale prestatie van het filter K(s) en 

dus voor de regelhaarheid, wordt hier nu de volgende uitdrukking voor-

gesteld: 

(94) 

voor een systeem met alleen looptijd als niet-minimum-fase gedeelte, volgt 

uit (94), (81) en (87) dan de gegeven formule (90) voor de regelbaarheid. 

Voor minimum-fase systemen geldt steeds r = 1. De uitdrukking (91) is nu 

gemakkelijk uit (93) en (94) af te leiden als x2 = ¢xx<O) gelijk aan 1 

gesteld wordt. 

Tenslotte is het 1nteressant om een uitdrukking te zoeken die het verband 

aangeeft van r met het begrip afWijkingsverhouding AV(s), dat door diverse 
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auteurs, o.a. Janssen [32], als ma.at voor de regelbaarheid van een proces 

wordt beschouwd. De afWijkingsverhouding neemt het storingspatroon niet in 

beschouwing en is een functie van de frequentie. Uit fig, 36 volgt: 

AV (s) ::: 1 I 
1 + P(s) R(s) 

(95) 

Hieruit is de waarde e2;x2 als volgt t~ berekenen: 

-;:! ¢"(0) f: .. <•)d• J:u{>) {AV<•>J2 d• 
-::: -- =-----::-::-----

,, ¢,,CO) !:,1•> ds f:n<•> '' 
(96) 

Het algemeen verband tussen de regelbaarheid r, de afwijkingsverhouding 

AV(s) en het energiespectrum van de storing ~xx<s) is dan als volgt: 

_r::,,l•> {AV<•>f' ds 

1 • r2 ~ _c_.::;__ _____ _ (97) 

De maximale efficientie berekend volgens formule (91), wordt in 
de praktijk niet steeds bereikt, omdat de regelaaroverdracht 
volgens (89) niet steeds_ goed te benaderen is met de gebruike
lijke PID-regelaars. Als praktische grens voor het rendabel ge
bruik van een PID-regelaar voor de stabilisering van stochasti
sche storingen is gevonden r ~ 0.5. Dit zal aan de hand van 
enkele voorbeelden en experimenten ~orden toegelicht. Hierbij 
zal blijken dat in de praktijk gerekend moet worden op een e2 

die ca. 25 % boger ligt dan de theoretisch bereikbare fout. In 
dat geval !evert r = 0. 5 bij invulling in (91) inderdaad op dat 
e2 ~ x2 zodat van een onregelbaar systeem gesproken moet worden. 

Van formule (89) zullen nu enkele speciale gevallen worden be
schouwd. 
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a.,Alle tijdconstanten Tk << Td 
Dit is bet geval van een proces met alleen maar looptijd. Dan 
geldt dus: 

R(s) = r f (r e -sTd)n 

n=o 

(98) 

De stapresponsie van deze regelaar is weergegeven in fig. 40, 
curve I. 

0+-------~~~--~------
0 2 3 4 5 

Fig. 40 De ideale en de benaderde 

stapresponsies van een re

gelaar als het proces al

leen een looptijd bevat 

f(tl 

t I 

---
met regeling 

2 3 4 

------
5 

Fig. 41 Het regeloppervlak (gear

ceerd) bij een regaling 

volgens fig. 40, I 

De fig. 41 geeft aan hoe een dergelijke regelactie uitwerkt in
dien volgens de redenering van de vorige paragraaf de impulsres
ponsie exp-t/-r van bet spectrumvormend netwerk als storing wordt 
toegevoerd. Het is uit deze figuur duidelijk dat dit resultaat 
inderdaad optimaal is. Een bijzonder geval doet zich voor indien 
alleen de laagste frequenties in de storing aanwezig zijn, dus 
-r >> Td en r~ 1. De regelaarinstelling komt dan overeen met die 
voor een stapvormige storing waardoor fig. 40, I nu een zuivere 
trapvorm krijgt. Dit blijkt bij nadere beschouwing ook de vorm 
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van de optimale regelaarresponsie die door diverse onderzoekers 
langs andere weg is afgeleid: Reswick [51], Smith [59, 60]. 
Het is duidelijk dat regelaars met deze en soortgelijke respon
sies niet eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. De P-, PI- en 
PID-regelaars welke in de procestechniek gebruikelijk zijn, 
kunnen deze responsies slechts ten dele benaderen. 

Benadering van de overdracht van fig. 40, I met behulp van een 
proportionele regelaar met versterking P = r (zie fig. 40, II) 
geeft een slechte aanpassing en derhalve ook een slechte regel
efficH!ntie zoals fig. 42 laat zien: de storing wordt voor min
der dan de helft gereduceerd. 

E (t) 

t t 

E<tl 

. t t 

4 

Fig. 42, 43 Het regeloppervlak indien een proces met zuivere 

looptijd geregeld wordt met een P-regelaar, resp, 

een PI-regelaar 

Benadering met een proportionele plus integrerende regelaar val
gens fig. 40, III met stapresponsie: 

~:(f) dt • r (1 - ~ r • ~d r) 

en frequentieresponsie: 

R(s) = r (1 - ~ r) (1 + ~ r ) 
sTd 1 - ~ r 
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geeft een goede regelwerking zoals fig. 43 laat zien. Fig. 44 
geeft de instellingen voor een dergelijke regelaar aan als 
functie van de Td/T verhouding. 

20 

P,I'r. I ~'[' t 10 

6 

4 fffi 
......... 

2 

0.6 

0.4 

0.2 

0.1 
0.05 

I 
I 

p 

i ! 

0.1 

" 

""' "" 
I I 

!',. 

0~ 
I '\.. 

: 

i '\ 

~ ~ 
~ !'... 

0.2 0.4 0.6 3 

Fig. 44 Instelgrafiek voor een PI-regelaar als bet proces aileen 

een looptijd bevat en de storing een correlatietijd T 

bezit 

Deze grafiek is ontstaan door in de aangenomen algemene formule 
voor een regelaar: 

R(s) = P(l + I/s + Ds) (100) 

volgens (99) in te vullen: 

P = r(l -:- % r) 

(101) 
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Door een benadering met andere regelaars dan de PID-regelaar, kan 

men nog wel een betere gelijkenis met fig. 40, I verkrijgen. Zo 
kan men inzien dat een term met t2 voor de eerste (belangrijk
ste) Td intervallen een betere benadering geeft. Tevens is nu 
duidelijk waarom een intermitterende regeling voor processen met 
looptijd gunstig kan uitwerken: men kan daarmee de trapvorm van 
fig. 40 beter benaderen dan met continue regelacties. Seide sug
gesties (dubbel integrerende werking en intermitterende wer
king), zijn ook inderdaad blijkens de literatuur toegepast: Oet
ker [47] en Schliessmann (57] resp. Kupfmuller (35] en Wood 
[70]. 

b. Een significante tijdconstante T1 en een looptijd Td 

Formule (89} levert hiervoor op analoge wijze als bij (99): 

.. 
\' -sTd n R(s) = r(sT1 + 1) ~ (r e } 

n=o 

~r(sT1 + 1} (1 - % r 
1 r 

+- -) 
s Td 

Dit uitgewerkt in de vorm van formule (100) geeft: 

Tl 
P = r(1 - % r +- r) 

Td 

D Tl T1 
- = - (1 - % r) (1 - % r +- r) -1 

7 7 Td 

(102) 

(103) 

Deze formules zijn in genormaliseerde vorm weergegeven in fig. 
45. Deze grafieken kunnen dus dienen om bij een bekend proces 
(Td en T1 ) en bekend storingspatroon (7) de benaderd optimale 
instellingen van de PID-regelaar te vinden. Deze grafiek is 
in goede overeenstemming met de kwalitatieve resultaten van 
Schafer [56]. 
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Fig, 45 Instelgrafiek voor een PID-regelaar indien het proces beschre

ven kan worden met een looptijd Td en een tijdconstante T1, bij 

een correlatietijd r van de storing 

c. Twee t ijdcons tan ten en een loopt ijd 

Voor dit geval geeft formule (89): 

De waarden voor P, I en D, die hieruit ZlJn te berekenen, ZlJn 
functies van drie variabelen en dus niet overzichtelijk in een 
algemene grafiek onder te brengen. Men kan echter wel aangeven 
bij welke combinaties van parameters bepaalde regelacties over
heersen, waardoor men toch een goed inzicht kan krijgen in de 
invloed van elk van deze parameters. 
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In het geval dat voornamelijk laagfrequente storingen aanwezig 
zijn (bijv. Td/r = 0.1 en dus r = 0.9), blijkt vooral integre
rende actie vereist te zijn (Ir > 3) indien de tijdconstanten 
klein zijn (T/r < 0.2). Als een der tijdconstanten echter groter 
is, dan is meer proportionele en minder integrerende actie no
dig, tot zelfs Ir< 1/3, wanneer een der tijdconstanten zeer groot 
is geworden (T1/r > 3). Zijn beide tijdconstanten groot dan dient 
ook differentierende actie te worden toegevoegd. De hierop be
trekking hebbende grafiek (fig. 46) gelijkt in grote trekken op 
een soortgelijke, afgeleid voor stapvormige verstoringen door 
Rijnsdorp [55]. Indien echter de storingen meer hoogfrequent 
zijn (Td/r = 1), dan zullen de regelgebieden een aanmerkelijk 
ander aanzien krijgen (fig. 47). 

10 I 10 I 
I 
'D \ 
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T2/'t' ..... \ 

t \ 
\ D 

" ' ...... ...... 
PD --

p 

0.1 +-
1 --'-r----.-~-..--.__~,......, 

0.1 0.2 0.5 10 1 _ r,/rr 10 

Fig, 46, 47 De regelgebieden van een PID-regelaar voor een proces, be

schreven door twee tijdconstanten en een looptijd Td = 0.1 T 

resp. Td = T, waarin T de correlatietijd van de storing is 

Beide figuren geven de grenzen aan tussen de afzonderlijke re
gelacties wanneer deze 30 % zijn van de overige acties, berekend 
uit vergelijking (104). Voor Td/r < 0.1 krijgt men bet geval van 
de stapverstoring; als Td/r > 1 heeft een regeling weini~ zin 
meer voor de stabilisering van stochastiscbe storingen: de 
regelbaarheid is dan al beneden 0.5 gekomen. 
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d. Een integrerend proces 

Voor een dergelijk niet zelfregelend proces levert vergelijking 
l89) voor de optimale regelaar: 

1 
~(s) = r sT2(sT1 + 1) (1-% r + T r) 

s d 

en hieruit: 

p = 

(105) 

(106) 

Een dubbel differentH!rende werking is bij de gebruikelijke re
gelaars niet aanwezig, zodat deze twee acties de optimale rege
laar moeten benaderen. Fig. 48 geeft de instelgrafiek behorend 
bij deze formules. 

20~~~~------~--~---r~-T--~~-----~ 
P voor T2/<r: 

o/<r voor T1j't 10 i=t;;J:::;::tl:1/:'t':;·;1:0j::::tj:j~=f±zj~ 

i :a~E::=E~t!l~ 

0.1 0.2 

Fig. 48 Instelgrafieken voor ·een regelaar bij een integrerend 

proces 
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5. EXPERIMENTEN 

Ter beoordeling van d~ regelkwaliteit van regelkringen die bere
kend zijn volgens de aanwijzingen van de vorige paragraaf, zijn 
een aantal experimenten uitgevoerd. Volgens het blokschema 38 
zijn systemen met diverse dynamische eigenschappen,geregeld met 
een PID-regelaar, onderworpen aan een stoorsignaal in de vorm 
van een exponentieel aflopende functie. Voor deze processen zijn 
tevens vergeleken: de op praktische of tbeoretische argumenten 
berustende instelvoorschriften van Ziegler - Nichols resp. Haze
broek- van der Waerden [30]. De karakteristieken van de be
proefde processen en de resultaten zijn weergegeven in tabel 2. 

Proces 
Dode Tijd- Integr ·1 Regel- Min. Geregeld Geregeld Geregeld 
tijd const. tijd baarh. font volgens H·vdW volgens Z-N volgens Fig. 46, 49 

Td/T T1/r T2/r r I - r2 p 17" i €2 p Ir ,2 p IT D/r ,z 

A 0.19 0.371 • 
0.83 0.31 1.8 1.2 0.54 1.8 2. 4 0.62 2 2.0 0.1 0.45 

B 0. 75 1. 50 . 0.47 0. 78 1.8 0.3 !. 25 1.8 0.6 1. 70 I 0.5 0.5 0.89 

c 0.66 0. 75 . 0.52 0.73 1.1 0.5 1.00 !.0 0.3 0.89 0.5 0.5 0.4 0.80 

D 0. 75 0.50 0.1 0.47 0.78 0.15 - 2. 20 - . 0.03 . 1.7 0.87 

E 0.19 0.12 0.025 0.83 0.31 0.15 - 0.80 - . - 0.1 . 0.06 0.49 

Tabel 2 De gegevens en resultaten van 4 vergelijkende proeven 

Proces A 

De voorbeelden zijn grotendeels gekozen in de buurt van de grens 
van regelbaarheid. Bij proces A is echter nog sprake van een 
goede regelbaarheid {r = 0.83). De overdracht is benaderd met 
een looptijd en een tijdconstante. 

Uit fig. 49 kan men zien dat de regelinstellingen volgens gra
fiek 45 aanvankelijk weliswaar een snellere werking opleveren 
van de compensering, doch overigens trager werken dan de andere 
instellingen. Deze karakteristiek is, hoewel niet altijd aanwe
zig, welhaast kenmerkend voor regelingen die speciaal aangepast 
zijn aan de stochastische storingen en is ook reeds (kwalita
tief) gesignaleerd door Mesarovi6 [44]. De resulterende fout bij 
gebruik van deze instellingen is slechts weinig meer dan de be-
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reikbare minimale fout: £ 2 0.45 t.o.v. 1 - r2 = 0.31. 

Stopresponsie 

Fig, 49 De regeloppervlakken be· Fig. 50 De regeloppervlakken beho-

horend,bij proces A, waar- rend bij proces B 

van tevens de staprespon-

s ie is ingetekend 

Proces B 

De regelbaarheid van dit proces is, wegens de grote Td/r, zo 
slecht, dat aileen de speciale, aan de storingen aangepaste re
geling nog enige winst kan opleveren, terwijl de bekende instal
criteria de storingen eerder opslingeren dan dempen (fig. 50). 

Een storingsreductie van slechts 11 % lijkt teleurstellend en is 
ook meestal geen rechtvaardiging voor een regelaar. Doch in bet 
geval dat een bepaalde waarde niet mag worden overscQreden, kan 
dit toch een beslissend voordeel opleveren. Stel bijv. dat een 
normaal verdeelde storing aanwezig is, waarbij geeist wordt dat 
£ < 37x. Dan komt een 11% storingsreductie ( van x2) neer opeen 
55 % reductie van de meetwaarden buiten specificatie. 

Proces C 

De tragere werking van de instellingen volgens grafiek 45 bij 
dit proces, is uit fig. 51 af te lezen. Nog duidelijker is dit 
effect wanneer men een stapstoring tracht weg te regelen met de-
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ze instellingen. De regaling volgens Hazebroek en van der Waer
den is dan uiteraard beter: fig. 52 toont dat e2 dan 20 % klei
ner is. 

~----·······---

Stapresponsie 

Fig. 51 De regeloppervlakken beho

rend bij proces C, waarvan 

tevens de stapresponsie is 

ingetekend 

Processen D en E 

5 

- t(rd 

Fig. 52 De regeloppervlakken be

horend bij proces c, in

dien de storing een stap

vorm heeft 

10 

Deze niet-zelfregelende processen zijn geregeld volgens de voor
schriften van Hazebroek en van der Waerden en volgens de formule 
(106). In het laatste geval ontstaat weer een duidelijk betere 
stabilisering. Bij proces D geeft de installing volgens Haze
broek en van der Waerden zelfs een negatieve regelefficientie 
hoewel de afwijkingen t.g.v. de laagste frequenties gering zijn. 

98 



C(t) Stopruponsie 

Fig, 53 De regeloppervlakken behorend bij proces E; waarvan 
tevens de stapresponsie is ingetekend. 
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S A M E N V A T T I N G 

De automatische regeling van continue multivariabele processen 
dient, algerneen gesteld, tot doel te hebben dat de instelbare 
grootheden zo gestuurd worden, dat men een zo gunstig mogelijke 
werking van het proces verkrijgt ondanks in- of uitwendige sto
ringen. Een nadere beschouwing van dit algemene doel voor het 
geval dat deze storingen en veranderingen een stochastisch ka
rakter hebben, begint in hoofdstuk I met de splitsing van dit 
probleem in twee gedeelten: 

a. Het zodanig instellen van de ingangsvariabelen van het proces 
dat het hoogste rendement wordt bereikt ondanks langzame ver
anderingen van het proces (bijv. slijtage) en van de niet-in
stelbare variabelen (bijv. de seizoensinvloed). 

b. Het handhaven van deze instelpunten ondanks (eventueel snel
le) storingen. 

Het meetprobleem dat aan deze regelopgaven voorafgaat valt dus 
ook in twee gedeelten uiteen: 

Hoofdstuk II laat zien hoe de vraag naar het statisch optimale 
instelpunt met behulp van een gradientmethode opgelost kan wor
den, waarbij rekening kan worden gehouden met beperkingen door 
ook _daarvan de gradienten te verwerken. Voor de bepaling van de 
gradienten bestaan diverse meetmethoden die gebaseerd zijn op 
het gebruik van gedetermineerde testsignalen. In dit proef
schrift is echter het gebruik van stochastische testsignalen 
uitgewerkt met de nadruk op de volgende aspecten: 
- In vele gevallen zijn deze signalen al natuurlijkerwijze aan

wezig. Men hoeft dan geen extra stoorsignalen meer toe te voe
gen en men kan bewijzen dat men ook een zuiverder optimum zal 
vind:m. (II, 4). 

- Door de toepassing van correlatietechnieken kan men de invloed 

100 



van diverse proceskanalen tegelijkertijd testen, zonder dat 
het ene kanaal het andere stoort. (III, 1.) 

- De statische eigenschappen kunnen door een bepaalde verwerking 
van de correlatiefuncties onafhankelijk van de dynamische ei
genschappen worden bepaald. (III, 4.) 

Het meetprobleem voor de dynamische regeling bestaat uit een a
nalyse van de storingen en de dynamische reactie daarop van de 
processen. Met behulp van correlatiefuncties is de frequentie
inhoud van het stochastisch stoorsignaal te bepalen, terwijl ook 
de dyliamische eigenschappen van het proces in sommige gevallen 
met correlatietechnieken opgespoord kunnen of moeten worden. Aan 
het daarmee samenhangende deconvolutieprobleem wordt aandacht 
besteed in III, 3. 

Na aldus het meetprobleem te hebben teruggebracht tot de bepa
ling en verwerking van correlatiefuncties, wordt in hoofdstuk IV 
ingegaan op discontinue en continue methoden om deze correlatie
functies te bepalen. Hoewel in de communicatietechniek hiervoor 
diverse methoden zijn ontwikkeld, stelt de speciale toepas~ing 
en het relatief lage frequentiegebied nieuwe eisen. Er wordt een 
verdeling gemaakt in orthogonale, pseudo-orthogonale en niet-or
thogonale benaderingen. Enkele speciale methoden die gebruik rna
ken van continu dan wel intermitterend werkende filters voor de 
gradientbepaling, worden besproken voornamelijk in verband met 
de optimalisering van langzame fysisch/chemische processen .. Een 
fysische interpretatie hiervan laat zien dat in feite de voort
schrijdende gemiddelden van de stochastische signalen worden ge
bruikt. Een foutendiscussie wordt gegeven. 

De toepassing van deze correlatoren voor de automatische optima
lisering van een geisersysteem wordt in hoofdstuk V besproken. 
Het compromis tussen stabiliteit en convergentiesnelheid wordt 
geillustreerd met een aantal experimenten. De signaaladaptieve 
en procesadaptieve eigenschappen van het:systeemworden gedemon
streerd. 

In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de stabilisering van de varia-
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ties ten gevolge. van stochastische afwijkingen, ten opzichte van 
de gevonden instelpunten. Wanneer het proces en de meetappara
tuur minimum-fase eigenschappen bezitten, is in principe een 
ideale storingsonafhankelijke regelmethode mogelijk, hoewel di
verse technische beperkingen de realisatie daarvan in de weg 
kunnen staan. Indien echter niet-minimum-fase elementen aanwezig 
zijn, zoals een voortplantingstijd of een monsternemer, dan zal 
de ideale regelaar niet meer realiseerbaar zijn en de beste be
nadering daarvan slechts op basis van het storingspatroon kunnen 
geschieden. In dit verband wordt in VI, 4 het begrip 'de regel
baarheid van een systeem' ingevoerd en uitgewerkt. 
Na de bespreking van enkele modeltechnieken om voor deze geval
len experimenteel tot de gunstigste instellingen te komen, wordt 
een analytische benadering gegeven. Hoewel hier in feite een an
der probleem gesteld is dan bij (servo-)volgsystemen, kan men 
dit toch opvatten als een Wiener-filterprobleem, waarbij het 
'signaal' een constante is en de storingen als 'ruis' worden be
schouwd. Voor eenvoudige storingspatronen is aldus een aantal 
instelgrafieken geconstrueerd voor de in de procestechniek ge
bruikelijke PID-regelaar. 

De gevonden instelwaarden worden experimenteel voor een aantal 
processen vergeleken met de gebruikelijke instellingen, hetgeen 
inderdaad een vermindering van de gemiddelde kwadratische af
wijking aantoont, doch eveneens laat zien dat als gevolg van een 
veelal minder kritische, stabielere instelling, een tragere re
actie wordt verkregen. 

De uitwerking van deze benaderingsmethode voor ingewikkelder 
storingspatronen en voor intermitterende systemen is mogelijk. 
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S T 0 C H A S T I C P R 0 C E S S E S I N 

MEASUREMENT AND CONTROL 

SUMMARY 

Automatic control of continuous multivariable processes should 
generally aim at adjusting the controllable quantities in such 
a way as to ensure an optimum performance of the process not
withstanding internal and external disturbances. A closer ana
lysis of this basic aim with regard to those cases where the 
abovementioned disturbances and changes bear a stochastic cha
racter begins in chapter I, where the problem is split up into 
two parts: 

a. Adjusting the set points of the input variables of the pro
cess in such a way that, in spite of slow changes in the pro
cess (e.g. wear) and in the non-adjustable variables (e.g. 
seasonal influences), the highest efficiency will be reached. 

b. Maintaining the set point values notwithstanding (possibly 
rapid) disturbances. 

The measuring problem that has to be solved before these control 
problems can be tackled, consequently also bears a dual aspect> 

Chapter II deals with a procedure for determining the (static) 

optimum set points by means of a gradient method, in which allo
wance can be made for constraints by taking also the gradients 
of the constraints into account. Various measuring procedures 
based on the use of deterministic test signals have been deve
loped for evaluation of the grddients. In the present thesis 
however the use of stochastic test signals has been elaborated, 
with emphasis being put on the aspects cited below: 
- In many cases these signals are already naturally present. 
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rhen there may be no need of introducing extra disturbance 
signals and it can be proved that a more correct optimum will 
be found. (II, 4.) 

- OWing to the application of correlation techniques the influ
ence of various process paths can be tested simultaneously 
without one path disturbing another. 

- The static properties may, by a given processing of the corre
lation functions, be determined independently .of the dynamic 
properties. (III, 4.) 

The measuring problem for the dynamic control consists of an 
analysis of the disturbances and the dynamic response of the 
processes to these disturbances. Using correlation functions, 
the spectral density of the stochastic disturbance signal can be 
determined, while it will also be possible, or even necessary in 
some cases, to identify the dynamic properties of the process by 
means of corr.elation functions. The related deconvolution pro
blem is considered in III, 3. 

The measuring problems thus having been reduced to the determi
nation and processing of correlation functions, chapter IV deals 
with discontinuous and continuous methods for determining these 
functions. Although several methods have already been developed 
for this purpose in the field of communication engineering, the 
special application and the relatively low frequency range are 
making new ·demands. A distinction is made between orthogonal, 
pseudo-orthogonal and non-orthogonal approximations. Some special 
methods which make use of filters or sampling systems for the 
evaluation of the gradients are discussed, especially in con
nection with the optimization of slow, physical and chemical 
processes. A physical interpretation reveals that, in effect, 
the moving averages of the stochastic signals are being employ
ed. A discussion of the measurement errors is given. 

The application of these correlators for the automatic optimiza
tion of a geyser system is dealt with in chapter V. The compro
mise between stability and rate of convergence is 'illustrated by 
a number of experiments. The signal-adaptive and process-adap
tive properties of the system are demonstrated. 

104 



Chapter VI deals with the stabilisation of the variables with 
regard to the effect of stochastic disturbances. If the process 
and the measuring equipment possess minimum phase properties, an 
ideal disturbance-independent control method can, in principle, 
be developed, although several technical limitations may inter
fere with its realisation. If, however, non-minimum phase ele
ments are present, such as a distance-velocity lag or a sampler, 
the ideal controller will no longer be realizable and the best 
approximation of such a controller can be made solely on the ba
sis of the disturbance pattern. A usefull concept in this con
nection is 'the controllability of a system', which is intro
duced in VI, 4. 
Following a discussion of some model techniques for arriving ex
perimentally at the optimum adjustment for these cases, an 
analytical approximation is given. Although the problem pre
sented here is in fact different from that encountered in servo
mechanisms, it may still be regarded as a Wiener filter problem 
in which the signal is a constant and the disturbances are con
sidered as noise. For simple disturbance patterns a number of 
adjustment graphs have thus been constructed on behalf of the 
controller with proportional, integral and derivative action, 
employed in process industries. 

An experimental comparison between the adjustments read from the 
graphs and the customary adjustments for a number of processes 
indeed reveals a reduction of the mean square error, but also 
shows that, in most cases, owing to a less critical and stabler 
adjustment, a more sluggish reponse is obtained. 

Elaboration of this approximation method for more complex dis
turbance patterns and sampling systems is possible. 
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STELLINGEN 

I 

Bij de experimentele statische optimalisering van een proces, 
geeft verwaarlozing of uitsluiting van de dynamische proces
eigenschappen in vele gevallen aanleiding tot foutieve resul
taten. 

Lit.: 16, 17, 19, 26 en 63 uit de literatuurlijst, 

II 

De optimale reductie van de responsie van een proces op een 
stapvormige storing, is geen garantie voor een optimale sta
biliseringsregeling. 

Lit.: P. Hazebroek, B.L.van der Waerden, Trans. A.S.M.E., !a· 309, (1950), 

III 

Voor de stabilisering van bet effect van kleine normaal verdeel
de storingen, leiden alle gangbare regelcriteria tot dezelfde 
optimale instellingen van de regelaar. 

IV 

Bij bet oplossen van het in de procesindustrie bestaande pro
bleem van een verantwoorde keuze uit overtallige meetresultaten, 
heeft men tot dusver verzuimd gebruik te maken van de methoden 
voor vereffening van meetwaarden zoals die in de geodesie bekend 
zijn. 

v 

De beschouwing van de meet- en regeltechniek als een samen
hangend vakgebied, heeft noch in de literatuur noch in de prak
tische instrumentatie voldoende nadruk. 



VI 

Bij het ontwerpen van intermitterend werkende meetapparaten 
t.b.v. procesregelingen, dient men meer aandacht te besteden aan 
het reduceren van de looptijd (conditioneringstijd), dan aan het 
opvoeren van de meetsnelheid (aantal monsters .per uur). 

VII 

De opvatting dat voor grotere projecten op het gebied van meten, 
rekenen en regelen, digitale technieken de voorkeur hebben, doch 
voor kleinere projecten analoge technieken, is niet bruikbaar 
als richtlijn bij de automatisering in de procestechniek. 

VIII 

Het toepassen van temperatuuronafhankelijke elektronische scha
kelingen, is ook voor kleine eenheden dikwijls lastiger en duur
der dan de stabilisering van de temperatuur. 

IX 

Bij de kwantitatieve gaschromatografische analyse m.b.v. een 
ionisatiedetector, is een directe meting van de geioniseerde 
lading in vele gevallen te prefereren boven de gebruikelijke 
method en. 

Lit,: P.M.E.M. van der Grinten, A. Dijkstra, Nature, 191, 1195, (1961). 

X 

De mogelijkheden die de automatisering ons biedt tot arbeidsver
edeling, produktveredeling, produktverme~rdering en arbeidsbe
sparing, dienen in deze volgorde te worden nagestreefd. 

Dissertatie P.M.E.M. van der Grinten, 11-12-1962 




