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Samenvatting.
Het onderwerp van deze stage kwam voort uit het ontwerpen van het Opposed Jets
Device door J.M.H. Janssen (1991). Dit apparaat zal gebruikt worden om het gedrag
van een inherente vloeistofdruppel in een vloeistofstroom te onderzoeken. Het gedrag
van de vloeistofdruppel is echter instabiel en dient dus gestabiliseerd te worden.
Hiertoe is een regelaar ontworpen die eerst aan de hand van een simulatie is getest
en daarna op het werkelijke systeem is toegepast. Hierbij is gekeken naar lage
stromingssneihedenvan de vloeistof.

2

Symbolenlijst.
X

- positie van de druppel [m]

xss
U
1 / ~x,

G

kk

stagnatiepunt [m]
stagnatiesetpunt [m]
ingang van het regelsysteem [rad]
tijdsconstante van het systeem [s-']
- tijdsconstante van het systeem [s-l]
- en tevens een relatieve snelheidsmaat
- evenredigheidsconstante [rad/m]
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Voorwoord.
Deze opdracht is uitgevoerd in het kader van de eerste stage bij de vakgroep
Regeltechniek van de faculteit Werktuigbouwkunde.
Het probleem kwam voort uit het ontwerpen van het Opposed Jets Device, wat door
J.M.H. Janssen (1991) is gedaan. Met dit apparaat kan het gedrag van een inherente
vloeistof druppel in een twee-dimensionale vloeistofstroming bekeken worden. Bij
voldoende sterke stroming zal de druppel van vorm veranderen (oprekken) en
eventueel opbreken in meerdere delen. Uit de analyse van het systeem blijkt echter
dat het gedrag van de positie van de vloeistof druppel instabiel is, deze verdwijnt
namelijk uit de proefopstelling als er geen maatregelen worden genomen. Het
ontwerpen van een regelaar die het gedrag van de positie van de druppel stabiliseert
is het onderwerp van dit verslag.
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Hoofdstuk

1.

Inleiding.
Het Opposed Jets Device is gebaseerd op een artikel van Bentley, B.J., Leal, L.G.
(1986). Hierin wordt een zogenaamde 'Four-Roll Mill' beschreven waarmee het
gedrag van een inherente vloeistof druppel in een vloeistofstroming kan worden
bestudeerd. De afleiding van het model van het gedrag van de druppel in hoofdstuk 2
is identiek aan de afleiding van Bentley en Leal (1986). Het Opposed Jets Device kan
echter alleen een lineaire rekstroming produceren waarmee de druppel opgerekt kan
worden, tenvijl de 'Four-Roll Mill' meer stromingstypen aankan. De lineaire rekstroming is echter de meest interessante stroming zodat dit dus niet echt een beperking
van het systeem is.
De testcel van het Opposed Jets Device ziet er als volgt uit:

4-
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2
V

Figuur 1.

Beschrijving: Tussen twee perspex platen (aan de voor- en achterzijde van de tekening) bevindt zich het groefgedeelte. Aan de boven- en onderzijde
wordt er een vloeistof (bij I en 11) naar binnengepompt. Deze verlaat
dan bij A en B weer het proefgedeelte. De verhouding van de vloeistofstromen in A en B is in te stellen met behulp van een regelklep.

Bij gelijke stromingssnelheden in A en B is er in het midden van het proefgedeelte is
er dus een punt waar geen vloeistofstroming is, en dit is juist het punt waar de
druppel geplaatst moet worden. Het is echter in te zien dat wanneer de druppel zich
niet exact in dit punt bevindt, deze de testcel zal verlaten via A of B. Om dit te
voorkomen, moet een regeling worden toegepast die met behulp van een regelklep de
druppel in het midden houdt. Met behulp van deze regelklep kan de stroming bij A
of B afgeknepen worden. In onderstaande tekening is te zien wat het effect is op de
stroming als aan een zijde de stroming wordt afgeknepen. Het punt waar de stromingssnelheden nul zijn (punt 1) ligt dan niet meer in het midden maar iets naar de
afgeknepen zijde B toe. Zo is het dus mogelijk om de druppel
terug te dringen naar
het midden van de testcel.

I

figuur 2.

It

t

Met deze proefopstelling kan het gedrag van een inherente druppel in een lineaire
rekstroming bestudeerd w~rden.Hierbij zal dan gekeken w ~ r d e nnaar het oprekken
van de druppel onder invloed van de stroming. Bij voldoende sterke stroming zal de
druppel opbreken in meerdere delen.
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Hoofdstuk 2.
Bewegingsvergeiijking van de druppel.
Bij de afleiding van de bewegingsvergelijking zal dezelfde lijn worden gevolgd als in
het artikel van Bentley & Leal (1986):
Rond het centrum van de stroming (in het midden van de testcel) heerst bij benadering de volgende snelheidsgradiënttensor, welke aan de hand van laser-dopler
metingen is gecontroleerd door J.M.H. Janssen (1991).

De parameter G is dus een maat voor de stromingssnelheid in de testcel en zodanig
gedefinieerd dat geldt G>O. Aan de eigenwaarden van de snelheidsgradient is dan
eenvoudig te zien dat de bewegingen in de y- en z-richting stabiel zijn, zodoende
zullen deze verder buiten beschouwing blijven (er is eigenlijk geen beweging in zrichting). De beweging in de x-richting is echter instabiel, en zal dus met behulp van
een regeling gestabiliseerd moeten worden.
Om de afleiding van de bewegingsvergelijkingvan de druppel aannemelijk te maken,
worden twee grootheden ingevoerd, namelijk het stagnatiepunt x, en het stagnatiesetpunt x,.Onder het stagnatiepunt wordt verstaan het punt waar de stromingssnelheden
nul zijn (rond dit punt geldt dus (2.1)). Met de regelklep kan de verhouding tussen de
stromingen bij A en B worden ingesteld. Bij een bepaalde stand van de regelklep
hoort dus een positie waar het stagnatiepunt x, uiteindelijk terecht zal komen, als de
stroming zich heeft aangepast aan de nieuwe stand van de regelklep. Deze eindgositie
van x, wordt het stagnatiesetpunt genoemd (het stagnatiesetpunt heeft dus een direct
verband met de stand van de regelklep). Het stagnatiepunt en het stagnatiesetpunt
vallen dus in de stationaire situatie samen, x,is echter ingevoerd om de dynamische
effekten van het instellen van de vloeistofstroming in rekening te brengen.

De volgende twee aannamen zullen worden gedaan om een model voor het gedrag
van de druppel te kunnen afleiden:
1. De invloed van de druppel op het stromingsveld is gering; de snelheid van de
druppel kan dus bepaald worden aan de hand van de snelheidsgradiënt.
2. De snelheid waarmee het stagnatiepunt zich verplaatst, Is evenredig met de
afstand van stagnatiepunt tot het stagnatiesetpunt. De evenredigheidsconstante
1 / is~ afhankelijk van de kinematische viscositeit.
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Op grond van deze aannamen voor de bewegingsvergelijking in x-richting en formule
(2.1) rond x, volgt:

dx
-

=

G(X-%)

5
dt

=

i(Xs-5)
r

dt

Dit zijn dus twee in cascade geschakelde systemen, waarvan het instellen van het
stromingsbeeld (2.3) stabiel is en het gedrag van de druppel rond het stagnatiepunt
(2.2) instabiel is.
Bij de eerste analyse van dit systeem zal alleen gekeken worden naar lage stromingssnelheden, d.w.z. lage waarden van G (Gc6 s-l). Bij het onderzoek van Bentley &
Leal is al gebleken dat de parameter 1 / r ( ~ 6 6 )groot is ten opzichte van G(z6).
Bovendien mag aangenomen worden dat in het geval van het Opposed Jets Device de
parameter 1/r nog groter zal zijn omdat het veranderen van het stromingsbeeld
directer (en dus sneller) gebeurt als bij de Four-Roll Mill van Bentley en Leal.
Omdat de dynamica van % dus relatief snel is, mag (2.3) mogelijk verwaarloosd
worden en geschreven worden als:
xss

(2.4)

4

=

Het model wordt dan gereduceerd tot:

dx
dt

=

G(x-x,)

Voor de ingang u van het systeem wordt de stand van de klep in radialen gekozen.
Deze heeft zoals reeds eerder gezegd een direct verband met het stagnatiesetpunt
Dit verband is bij benadering:
%se

u = -xss

kk

1 [m/rad] (zie bijlagen)
met: kk= 200

Aangenomen wordt dat de ingang u momentaan op het systeem gezet kan worden,
wat niet geheel reëel is.
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Als er uitendelijk gekeken gaat worden naar snellere dynamica (G groter) is het
mogelijk dynamica van x, wel in de beschouwing mee te nemen. Mogelijk mag dan
ook niet meer aangenomen worden dat de ingang u momentaan op het systeem staat,
zodat de dynamica hiervan ook mee gemodelleerd moet worden.

Hoofdstuk 3.
Ontwerp van de regelaar.
$3.1 Het digitale systeem.
Onder het digitale systeem wordt verstaan de regelcomputer en de beeldvenverkingseedeid (zie fig3). De regelcomputer geeft aan de regeling geen beperkingen omdat
deze (relatief) zeer snel en nauwkeurig kan werken. De beeldverwerkingseenheid
dient echter de positie te bepalen van de druppel uit het beeld van de videocamera.
Hiervoor heeft deze ongeveer 40 msec nodig. Dit houdt in dat er een vertraging in
het systeem zit van 40 msec en dat de samplefrequentie gelijk is aan fs=25 Hz.
Hierdoor krijgt het systeem dus een fase achterstand en is de bandbreedte van het
systeem begrensd.

$53

+

ie#
o bee Idverierk ing
I

I
It

regelklep

iguur 3.

Allereerst zal getracht worden om het effekt van de vertraging in de beeldverwerkingseenheid te verkleinen. Dit is mogelijk wanneer bekend is van welk moment
de meting is en een geschikt model van het systeem beschikbaar is. Aangenomen
wordt dat het model uit hoofdstuk 2 juist is en dat het moment van de meting bekend
is. Het is dan. mogelijk om uitgaande van de meting met behulp van het model het
verloop van de toestand van het systeem te schatten. Hierbij is het wel belangrijk dat
het model nauwkeurig en het tijdstip van meting goed bekend is, wil de voorspelling
nauwkeurig zijn.
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Bij de bepaling van het aantal samples per seconde dient rekening te worden
gehouden met de snelheid van het ongeregelde systeem. De snelheid van het
ongeregelde systeem is gelijk aan G (zie (2.7) met u=O). Aangezien G<6 geldt voor
de snelheid van het systeem (eigenfrequentie in Hz):
fsysteem

- G
- - = 1Hz

27r

De beeldvemerhgsee&eid verricht 25 metingen per seconde, volgens Shannon is de
maximale waarneembare frequentie dan gelijk aan:
fmax =

25
2

=

12.5Hz

Op deze waarde dient echter nog een marge van ongeveer 4 à 16 genomen te worden
(zie J.J. Kok (1986)). Het ongeregelde systeem is dus snel ten opzichte van de
samplefrequentie (vergelijk (3.1) en (3.2)). Om hier enigzins verbetering in te
brengen, kan er eventueel vaker geregeld worden dan dat er gemeten wordt, waardoor de toegestane bandbreedte groter wordt omdat de sample frequentie groter
wordt. De extra regelingreep gebeurt dan op basis van een voorspelling van de
toestand met een zogenaamd LAF-filter (Look Ahead Filter). Met dit LAF-filter zal
een voorspelling van het verloop van de toestand gedaan worden zolang er geen
meting beschikbaar is. Dit gebeurt dan aan de hand van het systeemmodel van (2.7).
Hiertoe dient dan wel bekend te zijn wat de stromingssnelheid G is en van welk
moment de meting is vanaf waar voorspeld (geintegreerd) dient te worden.In één
meetcyclus zal twee keer geregeld worden. A l s de snelle dynamica in het systeem ook
in beschouwing wordt genomen (ten behoeve van hogere waarden van G), zal er
waarschijnlijk nog vaker geregeld moeten worden per meetcyclus.
Het LAF-filter biedt nog een extra voordeel omdat de beeldverwerkingseenheid nog
een nadeel bezit, dat bij het testen van de opstelling naar voren is gekomen. Af en
toe blijkt de beeldvenverkingseenheid niet in staat om de positie van de druppel
(tijdig) te bepalen. Dit gebeurt vooral bij snelle bewegingen van de druppel. Hierd~or
is gedurende één meetcyclus geen informatie over de toestand bekend. Met behulp
van het LAF-filter kan dan echter toch nog een voorspelling gedaan worden van de
toestand van het systeem uitgaande van de laatste wel geslaagde meting. De voorspelling van het LAF-filter zal echter wel slechter worden naarmate de periode waarover
voorspeld wordt groter wordt.
De methoden van vaker regelen per meetcyclus en het LAF-filter zijn bedoeld om de
beperkingen in de beelvenverkingseenheid te compenseren. Ideaal zou zijn om de
beperkingen in de beeldverwerkingseenheid zelf op te heffen. Deze mogelijkheid lijkt
echter niet aanwezig omdat er door de firma Beltech al zeer veel moeite is gedaan de
beeldverwerking zo snel en goed mogelijk te doen.

$3.2 Bepaling van de regelaar.
Het doel van de regelaar is het stabiliseren van het gedrag van de druppel, waarbij
gekozen zal worde voor een bandbreedte van het geregelde systeem van 2 Hz.
Hoewel het systeem eigenlijk een combinatie van een continu deel (de proefopstelling) en een discreet deel (het detectie systeem en de computer) is, zal voor de
bepaling van de regelaar alles continu verondersteld worden. Dit is aannemelijk als
de sample frequentie hoog is ten opzichte van de in het signaal voorkomende
frequenties.
Voor de regelwet wordt gekozen %=Lx, zodat samen met (2.5) voor het teruggekoppelde systeem volgt:

dx = G(l-L)x
-

(3.3)

dt

De pool van dit eerste orde systeem ligt bij:

A

=

(3.4)

G(l-L)

A l s het systeem stabiel moet zijn, moet gelden dat deze pool negatief is.

Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, zal getracht worden met behulp van het
LAF-filter de door de vertragingen in het meetsysteem geintroduceerde looptijd te
compenseren. Echter een exacte compensatie is onmogelijk door modelfouten. Om
nou toch iets te kunnen zeggen over het effekt van deze compensatie zal gesteld
worden dat maar een gedeelte van de looptijd wordt opgeheven. Met behulp van een
Nyquist-plot kan dan gekeken worden wat het effekt is op de stabiliteit van het
systeem.
~

Nyquist-plot van rondgaande versterking

In deze grafiek is te zien hoe de nyquist-plot
van de rondgaande versterking emit ziet als
er geen vertraging in het systeem zou zitten
(1) en wat het effekt is van een gedeeltelijke
looptijd compensatie van 0.02 sec. (2) en
geen looptijd compensatie (3). Te zien is dat
ook zonder looptijd compensatie het systeem
stabiel blijft maar dat de fasemarge wel klein
is.
Deze grafiek geldt voor G=6, en de pool is
geplaatst bij A =-2w [rad/s].
figuur 4.

13

In eerste instante wordt alleen gekeken worden naar lage waarden van G (G16 s-').
Het geregelde systeem mag niet te snel gemaakt worden omdat dan de beelvenverkingseenhei de druppel niet kan volgen. Door de pool A. van het systeem voor G=6
[s-'] te plaatsen bij A . = - ~ R [rad/s] wat in de praktijk goede resultaten gaf, geldt
voor L

Door nu deze regelversterking L te kiezen voor alle stromingssnelheden, wordt het
regelprogramma zeer eenvoudig. De pool van het geregelde systeem komt dan voor
kleinere G dichter bij de imaginaire as te liggen. Bij de simulaties is gebleken dat het
systeemgedrag bevredigend is bij het toepassen van deze constante L.

$3.3 Kalman filter.
Om het effekt van de meet- en systeemis te verminderen, zal een Kalman filter
worden toegepast. De bepaling van het Kalman filter wordt in het simulatie programma gedaan met behulp van de P.C.Matlab routine dlqe. Hiertoe moet een schatting
gedaan worden voor de meet- en systeemis. Hier wordt volstaan met te vermelden
dat een voor alle G bevredigende waarde voor de filterversterking is: K=0.65 [-l.

14

$3.4 Instelling van de motorregeling.
Aangenomen is dat de berekende ingang u momentaan op het systeem gezet kan
worden. Hier zit echter de regeling van de motor nog tussen (zie figuur 3). De p.c.
stuurt namelijk de berekende ingang u naar de regeling van de motor (type HCTL1100, zie bijlagen III en IV) die vervolgens de motor aanstuurt. Hoewel deze
motorregeling niet opgenomen is in het systeemmodel, moet de instelling hiervan wel
bepaald worden.
Getracht is Q ~ T ?de instelling van de HCTL-1100 zodanig te kiezen dat deze snel is en
een kleine afwijking van de eindpositie te zien geeft ten gevolge van de aanwezige
wrijving. Echter door de speling in de overbrenging mag de motorregeling ook niet te
fanatiek zijn om trillingen rond de eindpositie te beperken. Dit zou namelijk in het
spelingsgebied van de overbrenging gebeuren waardoor de tandwielen tegen elkaar
gaan slaan en snel slijten. (Dit klapperen was ook te horen bij experimenten om de
motorregeling in te stellen).
Gekozen is voor een ghasemarge van 60 graden en een bandbreedte van 600 Hz om
het systeem snel maar niet al te fanatiek te krijgen. Aan de hand van de keuze
kunnen met behulp van bijlage IV de parameters voor de HCTL-1100 bepaalt
worden. Bijlage IV is een handleiding voor het instellen van de HCTG1100, geschreven door de fabrikant. De parameters die daaruit volgen zijn a=225; b= 180; t =2;
k =225.
De gekozen instelling geeft dan de volgende resultaten:
I

figuur 5.
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Hierbij is de motor met stappen van 100 encoder-ticks naar 500 gestuurd en daarna
weer terug naar de beginpositie. De effecten van speling en wrijving zijn duidelijk te
zien in deze grafiek:

1.

Wrijving: Terwijl de motor met stappen van honderd ticks wordt gestuurd, is te
zien dat de gerealiseerde positie lang niet altijd gelijk is aan de opgedragen
positie. Dit verschijnsel is te wijten aan wrijving.

2.

Speling: Voor montage was er al speling gedetecteerd op de overbrenging. In
de grafiek is te zien dat de eerste 1 a 2 stappen de motor in het spelingsgebied
draait. De klep wordt dus niet meegenomen. De trillingen rond de evenwichtspositie zijn hier groot omdat deze niet gedempt worden door de wrijving in de
klep. Als de klep dan uiteindelijk wel wordt meegenomen door de motor
treden deze trillingen niet meer op door de grote Wrijving in de klep. Het
kleine doorschot is waarschijnlijk te wijten aan elastische vervorming. Zodra de
beweging dan weer van richting omdraait, is weer hetzelfde verschijnsel te
zien. De speling wordt dan namelijk weer doorlopen.

Opgemerkt dient te worden dat als er geen rekening met de speling wordt gehouden
de instelling anders gekozen kan worden. Het is mogelijk om de statische afwijking
ten gevolge van wrijving te verkleinen. Dit is echter niet gedaan om de overbrenging
niet kapot te maken.

Hoofdstuk 4.
Simulatie op de computer.
Om na te gaan hoe de ontworpen regeling functioneert, is eerst een simulatie op de
computer uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma P.C.-Matlab.
Het simulatie programma p7.m, dat is bijgevoegd in bijlage I, is als volgt opgebouwd:
Aan het begin van de simulatieloop is een schatting beschikbaar van de
huidige toestand. Aan de hand van deze schatting van de huidige
toestand wordt het verloop van de toestand over de komende periode
(1/25 sec.) bepaalt met behulp van het LAF-filter. Aan de hand daarvan worden de regelingrepen bepaald.
Deze berekende regelingrepen worden dan op het werkelijke systeem
gezet, waarbij het model volgens (2.5) en (2.6) voor het werkelijke
systeem gehanteerd wordt. Het werkelijke systeem moet gesimuleerd
worden om de meting van de positie te simuleren en om de prestatie
van de regelaar te controleren. Vervolgens wordt dan deze meting
gesimuleerd, één sample periode vertraagd en er wordt meetruis
toegevoegd. Op grond van deze meting wordt dan de Kalman filter
correctie aangebracht, waarna met behulp van het LAF-filter de best
mogelijke schatting van de toestand op het huidige moment bepaald
wordt. Hiermee is dan weer de uitgangspositie bereikt waar verondersteld werd dat er een schatting was van de huidige toestand van het
systeem.
Bij de simulaties is gebleken dat de regeling het gedrag van de druppel stabiliseert.
Hierbij mogen dan de volgende verstoringen in het model en systeem optreden:
Parameter

Simulatie
uitgevoerd bij
G=6 [s-l]

-

1

Afwijking

S.D.= 0,3 mm

meetfout

Hieronder is de grafiek (figuur 6.) gegeven die verkregen is bij de simulatie met de
hierboven vermelde afwijkingen. Daarbij is dan tevens het effect van een offset in de
nulpositie van de regelklep gesimuleerd van 0.05 [rad]. In de grafiek is te zien dat de
druppel een stabiel gedrag vertoont, waarbij de druppel zich binnen een geringe
marge beweegt. Ook het effekt van een offset in de nulpositie van de klep blijkt
gering.
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I

x10-3

Positie Druppel

De hierbij behorende ingang u is in onderstaande grafiek gegeven. Hierbij is echter te
zien dat het lineaire gebied van de regelklep wordt overschreden (0.15 rad). E r zal
dus in een volgend stadium een niet lineair verband voor de regeklep bepaald moeten
worden.
Ingang u
OT-

-u

u
~~~

-0.4

-0.6

-0.8

3)

C

1

1

2

2

1

3

3.5

[sec]

Aan de hand van dit simulatie programma is het eenvoudig om het programma voor
de regelcomputer te maken. Hier zal in het volgende hoofdstuk naar gekeken worden.
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Hoofdstuk 5.
Testen van de regeling in de realiteit.
Het principe van het regelprogramma komt overeen met dat van het simulatieprogramma beschreven in hoofstuk 4 (zie bijlage V,VI en VII). Het verschil is alleen
dat het werkelijke systeem niet gesimuleerd hoeft te worden omdat de metingen
ingelezen worden uit de beeldverwerkingseenheid. Het systeem heeft tot nogtoe
alleen gewerkt op basis van een proportionele regelaar (zonder Kalman en LAFfilter). Dit is gedaan om de regeling in fasen op te bouwen, om het eventuele fouten
zoeken in het programma eenvoudiger te maken. De rest van de regeling kon nog
niet geinstalleerd worden omdat de opstelling niet operationeel was. Het Kalman en
het LAF-filter dienen dus nog geinstalleerd te worden.
Gebleken is echter dat deze proportionele regeling in staat is de druppel te stabiliseren tot stromingssnelheden van Gw2.5 [s-'].
Bij de beproeving is ook gebleken dat de gevoeligheid van het systeem voor een fout
in de nulpositie van de regelklep minder is als op grond van de simulaties is gebleken. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het lineaire verband voor de regelklep (2.6).
Zoals al eerder opgemerkt is, wordt het lineaire gebied van de regelklep overschreden en dus is relatie (2.6) niet meer geldig.
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Conclusie en aanbevelingen.
Gebleken is dat de druppel gestabiliseerd wordt door de regeling van programma
pl.c, terwijl er alleen maar een proportionele regelaar wordt toegepast. Het gedrag
van de druppel valt waarschijnlijk nog te verbeteren door het toepassen van het LAFen Kalman filter. Voor het toepassen van het LAF-filter moeten dan echter wel het
tijdstip waarop de positie is bepaald en de stromingssnelheid G bekend zijn.
Opgemerkt dient te worden dat als de regeling verbeterd moet worden, er eerst
constructieve verbeterimgem aan het systeem moeten worden gedaas. Op het moment
dat dit geschreven wordt, is men al bezig de speling in het systeem te elimineren door
een spelingsvrije overbrenging op de motor te monteren. Tevens is het noodzakelijk
dat de wrijving in de regelklep vermindert wordt omdat de motor af en toe niet in
staat is de klep te bewegen in verband met de wrijving. (Hoewel hier in het begin
veel problemen mee waren, nam dit na verloop van tijd af)
Vervolgens dient om de regeling dan verder te verbeteren een verband tussen het
stagnatiesetpunt en de hoek van de regelklep bepaald te worden. Gebleken is
namelijk dat het lineaire gebied te klein is om in te regelen. Tevens dient de
aansturing van de pompmotor te verbeteren omdat deze niet goed functioneert bij
relatief lage toerentallen.
Als de regeling ook voor hogere waarden van G geschikt moet worden gemaakt, dient
er rekening gehouden te worden met de hogere orde dynamica van x, en die van de
regelklep zoals in hoofdstuk 2 is aangeduid. Hierbij dient echter opgemerkt te worden
dat de snelheid van het detectiesysteem wel een beperking oplegt, die gedeeltelijk kan
worden ondervangen zoals beschreven is in 93.2.
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Bijlagen.
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Bijlage I.
Simulatie programma.
% NAME: P7.M
%
% Needed globals:
- number of measurements (25 per second).
%
n
- number of control cycles per measurement.
%
m
- time interval for control cycles (shortest time).
%
T
- vector of length 2, first for system, second for filter.
%
G
%
gain - input gain, vector of length 2 as above.
%
tau
- timeconstant for simulation of the proces.
%
L
- state feedback (1*1)
- filter gain matrix (1’ 1)
%
K
%
xs0
- initial conditions of system state (2-vector)
%
xf0
- initial conditions of filter state (2-vector)
9%
snoise - standard deviation for system input noise
%
(to be applied through standard input matrix B )
%
ynoise
- standard deviation for measurement noise
offset - offset in valve [radians].
%
%
Q
- weegmatrix voor dlqe
%
R
- weegmatrix voor dlqe

clear
n = 25*input(’Meettijd in sec.: ’);
m = 2;
T = l/(m*25);
G = [ 6 5.5 1;
gain = [ 1.1 1 1;
tau = [ 0.01 1;
startpos = 0.001;
xs(1,:) = [ startpos O 1;
xl(1,l) = [ startpos
snoise = 3e-4;
ynoise = 3e-4;
offset = input(‘offset van klep in mm.:’);

1;

% Result:
%
Xs
%
%
Xf
%
%
X
%

- n*m by 2 matrix with complete time history (per row)
of system states.

- n by 1matrix with complete time history (per row)
of filter states.
- n*m by i matrix with complete time history (per row)
- of LAF states.
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% We use discrete system description for much faster simulation.
%
% SYSTEM: state xs = [ z ; z-stag.p. ]
%
% Continuous description as, bs
as = [ G(1) -G(l) ; O -l/tau
bs = [ O ; gain(l)/tau
% Discrete description As, Bs
[As,Bs] = c2d(as,bs,T);
c s = [ 1 O];

1;

1;

% MODEL state xm = [ zm ]
%
% Continuous description am, bm
am = [ G(2) 1;
bm = [ -gain(2)*G(2)
% Discrete description of model
[Am,Bm] = c2d(am,bm,T);
Cm = [ 11;

1;

% State feed back control u =-L*x
L = [ -2.1
regelpool = eig(arn-bm*L)

1;

% Kalman-based filter gain
Q = [ snoise”2
R = [ ynoise”2 3;
%Kd = dlqe(Am,eye(l),Cm,Q,R);
Kd = [ 0.65
filterpool = Am*(eye(1)-Kd*Cm)

1;

1;

rand(’normal’);
% Complete time history of all states
xs = [I;
% system
xf = [I;
% filter
xl = [I;
% LAF-filter
u = [I;
% Control
10 = [ l:(m+ i) 1;
% There is an initial measurement available (before first measurement
% we do nothing!). This is obviously Cs*xsO.
%
% Pick measurement
ys = Cs*Xs’;
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% START OF SIMULATION

for k = 1:n
% Run LAF-filter prediction for major cycle
for q = 1:m
u(q,l) = -L*A(q,l);
xl(q+ 1,l) =Am*Xl(q,l)+Bm*u(q,l);
end
% Apply control on actual system
% O-de orde houd circ.
u(m+1,1) = u(m,l);
xs(l0,:) =ltitr(As,Bs,u + offset/1000 + snoise*rand(u),xs(1,:));

% Supply (old) measurement
ys =xs(l,l) +ynoise*rand(l);
% Kalman-filter state correction
xf = xl(1,l);
xf = xf+ (yS-xf)*Kd;
% LAF-filter state correction
xh =xf;
for q = 1:m
xh =Arn*xh+ Bm*u(q,l);
end
xl(m+ 1,l)=xh;
% replace last value of xl
% by first value of next cycle
% Integrator to reduce offset
%Ant = ( i n t +ys/10)*0.99;

% Administrate states
xs = [ xs ; xs([a:m],c)

xf= [xf;xf];

1;

= [ Xl ;A([l:m],l) 3;
U = [ U ; u([l:m],l) 1;
xl(1,l) = xl(m+1,1);

Xl

xs( 1,:) = xs(m+ 1,:);
end
% Plotten van de resultaten
t = [O:(m*n)-i]/(25*m);
tf = [O:m:(m*n)-1]/(25*m);

plot(t,Xs(:,l),t,Xl),title('Positie
ylabel('[m]'),grid,pause

Dmppel'),xlabel('[sec]'),..
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Bijlage II.
IJking van regelklep.
De regelaar gaat er vanuit dat het stagnatiesetpunt ingesteld kan worden. Hiertoe
dient echter het verband tussen de klepstand en het stagnatiesetpunt bekend te zijn.
Dit kan gemeten worden door de klep in een bepaalde stand te zetten en dan de
positie van het stagnatiesetpunt met het videobeeld te bepalen. Dit is gedaan door
J.M.H. Janssen voor 'castor oil' met viscositeit 0,7 Ns/m2. Hieronder zijn de meetresultaten gegeven.

Hieruit is een lineaire relatie bepaalt voor de klepstand als functie van het stagnatiesetpunt:

Deze relatie is bepaalt met behulp van de kleinste kwadraten methode voor
@uepE [ -0,15 , 0,15

1.
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Bijlage V.
Informatie over het regelprogramma.
Het programma dat de regeling verzorgt, is geschreven in Turbo C. Dit programma
p1.c wordt aangeroepen vanuit het matlab programma runm. Listings van deze
programma’s zijn bijgevoegd in bijlage VI en VII. E r wordt vanuit matlab gewerkt
omdat binnen matlab de verkregen resultaten gemakkelijk geanalyseerd kunnen
worden. Tevens worden er vanuit matlab parameters meegegeven voor p1.c. Deze
worden opgeslagen door het programma run.m, zodat niet iedere keer als de p.c.
uitgezet wordt alle parameters weer ingetypt moeten worden. Het commentaar in de
programma moet voldoende zijn om een begrip van de parameters en routines te
krijgen.
Werkwijze voor het runnen van het systeem:
Zet alle apparatuur aan.
Ga naar de directorie C:\,JETS
Type ml <enter>.
Type load p l <enter >.
Type run <enter>.
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Bijlage VI.
Listing van run.m.
% PROGRAMMA VOOR OPPOSED JETS DEVICE
%
% opgeven van parameters
% sys=[ aant. samples/sec
%
meettijd in sec.
%
pompstand
%
regelversterking
%
speling in ticks
stand
microscoop ] van het systeem
%
% par = [ a, b, k, T ] van de HCTL (only for specialists)
save p l sys par
!pl
!Oar! F h S
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Bijlage VII.
Listing van p1.c.

/*

p1.c
Opposed Jets Device

*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#indude
void

< stdi0.h >
< stdlib.h >
-cctype.h >

< string.h >
< al1oc.h >
<math.h >
c coni0.h >

error(int c);

#include
#include
#include
#include
#include

/* error called in ml.c

"io.h"
"tim.ct'
"c1k.c"
"kt.c"
"ml.c"

/* Details about interfacing
/* Matlab interface
*/

char version[] = "0.0";

/*

dimensions */
#define
IIX
#define
nY
#define
nu

2
2
2

/* Required number of values in input */
#define
#define
#define

NSYS
NPAR

PI

*/

6

4

3.1416
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*/

/*

Omrekenfactoren voor de ingang
omrekening Xss naar hoek klep
aant. ticks/omw.motor
Ki
overbrengverhouding motor klep
ticks/rad, ticks van de encoder, raLden van klephoek
Ku
max.hoek klep in rad
MAXU
K
Kd

*/

#define
#define
#define
#define
#define

/*

K
Kd

(1.0/200.0)
2048.0
Ki 50.0
Ku (Kd*Ki/(2*PI))
MAXU
0.3

Omrekenfactoren voor de metingen
y[O]
y[l]

actuele klephoek in radialen
positie van de druppel in meters

KyO

ticks/rad, ticks van encoder, radialen van klephoek

Kv

vergrotingsfactor camera zoals aangegeven op draaiknop.
In te lezen uit sys
Kcamera
Vaste vergrotingsfactor van de camera
N.b. Totale vergroting is Kcamera'Kv
Kscreen screen ticks per meter op het beeldscherm
Kyl OmrekeÏhgsfactor voor
meetwaarde = Kyl * y[1] + 128

*/
#define
#define
#define
double
#define

KYO
Kscreen
Kcamera
Kv;
KYl

/******

Declarations

ml-matrix

sys,par,
yh,uh;

int
int

Ku
800.0
24.9
/* In te lezen uit sys
(Kscreen*Kcarnera*Kv)

*/

*/
/* history information

isample = O;
nsamples;
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*/

double
double
double

T;

double

Y[nYI,

mxl,

L;

u-speling;

ulnul;
running = O;
epilog(void);

/* prototype (declaration follows)

YP[nyI,
SbYl,

I******
void

I

/* measurements
/* reference state

/* filter state
/* filter state prediction
/* filter output prediction
/* innovation
/* input
*/

XfmI,
.P[nXl,

int
void

/*

void

*/

if ( running ) epilog();
printf (“Error %d\n”, c) ;
exit( 1);

*/

innovation(void) {
i;

/*
s=y-yp
for ( i=O; i<ny; i+ + ) s[i]=y[i]-yp[i];

*/

filter-correction(void) {
int
its’;
double

/*

h,*pK,*pKO,*ss;

xf=xp+Ks

*/
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*/

*/

error(int c) {

int

I

*/
*/
*/
*/
*/

When something is wrong ...

I****** Kalman filter functions
void

*/
*/

/* sample time in s
/* feedback gain

pK0 =K.pr;
for ( i=O; i<nx; i + + ) {
pK=pKO; SS=S; h=O;
for (j=O; j<ny; j + + ) {
h + = *pK * *ss++;
p K + =nx;

I

I
void

I

a i ] =xp[i]+ h;
pKO+ +;

filterprediction(void) {

int

double

i,j;

*a,*aO,*b,*bO,*c,*cO,h,*uu,*x;

/*

*/

xp=Ad*xf
a0 =Ad.pr;
for (i=O; i<nx; i + + ) {
a=aO; x=&, h=O;
for ( j = O ; j<nx; j + +) {
h+ = *a * * x + + ;

1

a + = nx;

xp[i] =h;

I

aO+ +;

/* xp = xp
bO =Bd.pr;

+ Bd*u

*/

for ( i=O; i<nx; i+ + ) {
b=bO; uu=in; h=Q;
for ( j = O ; j<nu; j + + ) {
h + = *b * *uu++;
b + = nx;

I

I

/*

xp[i]+ =h;
bO+ +;

*/

yp=c*xp

CO =Cpr;
for ( i = O ; i<ny; i + + ) {
c=cO; x=xp; h=O;
for ( j=O; j<nx; j+ + ) {
h+ = *c * *x++;
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c+ =ny;

I

-[i] = h;
co+ +;

1
*/

1

/******

*/

State feedback control (using filter state)

/*
void

control(void) {
int
i,j;
double

h,*pL,*pLO,*r,*x;

/* u = L * ( x r - x f )
pL0 =L.pr;
for ( i=O; i<nu; i + + ) {
pL=pLO; x=xf; r=xr; h=O;
for ( j=O; j<nx; j + + ) {
h + = *pL * (*r+ +
pL+ =nu;

*/

- *x+ +);

1

1
*/

I

u[i] =h;
PLO+ +;

/****** Control
u nominal
last-u-nöminal
u0
= o;

double

void

*/
=
=

O,

o,

control(void) {

u nominal = &*y[ 1])/K,
/* u-nominal in rad.
*/
/" spelings correctie */
if ( u nominal>last-u-nominal ) uO=u nominal+u speling/2;
if ( unominal<last-u-nominal uO=unominal-u
-speling/~;
last-U-nominal=u-nominal;
u[O] =uo;
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I

if (u[O]> MAXU ) u[O]= MAXU;
if ( u[O] < -MAXU) u[O] = - m u ;

I******
void

I*

*I

*/

Measurements

get-measurements(v0id)
y[O]
y[l]

- actuele positie van de motor-as in radialen

- positie van de druppel

ylscreen komt van het beeldvenverkings systeem
binnen als 0..255 met 128 als (verondersteld)
nulpunt;
y[ 11 is de druppelpositie omgerekend naar meters.
Als er geen druppel in beeld is (of niet
gedetecteerd), dan wordt ylscreen =O uitgelezen.
y[l] blijft nu ongewijzigd: als het onvindbaar
zijn van de druppel maar heel even duurt, dan
hebben we zo nog een kans hem weer "op te vangen".

int

ylscreen;

u[13=valve readyos();
r eadjos()/Ky O;
y[O] =valve-

I
void

I

ylscreen =inb(434);
if ( ylscreen > O ) y[ 11= (ylscreen-l28)/Kyl;
/* else : laat y[l] ongewijzigd

*/

put-control(void){
u[O] =u[O]*Ku;
valve writejos((long)u[O]);
u[O] =u[O]/Ku;

I******

Saving data for time histories

#define
save vec(history,vec,n) {
p =hist0ry.c + isample;

\
\
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*/

for ( i=O; i<n; i+ + ) {
*p =vec[i];
p + =nsamples;

\

1
void

\
\

\

save-data(void) {
i;
double

int

*p;

if ( isample> =nsamples ) error(21);
save vec(uh,u,nu);
y,ny) ;
save-vec(yh,

I

void

isample + + ;

prolog(void) {
unsigned int
long
int
int
int

high counter;
long-high counter,Kv;
a,b,EhctlT /* HCTL parameters
pump-speed;
go;

*/

long high counter = (long)(CLK FREQ*T);

if ( h g Ggh CQUnter> 6553% errQr(98);
high-counter =(unsigned int)long-high-counter;
a = (int)par.pr[O];

b = (int)par.pr[ 11;
k = (int)par.pr[2];

hctlT= (int)par.pr[3];
pump-speed = (int)sys.pr[2];

/*

Set direction of PP1 (base address = 436 or Oxlb4)
outb(439,OxSO);

/* Set pump at speed zero */
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*/

outb(437,O);
outb(439,l);
running = 1;
printf("Set valve angle to zero.
printf("Press any key when ready (Q to abort) : ");
go =toupper(getch()); printf("\n"); if ( go = ='Q' ) error(97);
'I);

valve init();
outb(439,l);
printf("A drop in picture, please ...
printf("Press any key when ready (Q to abort) :
go =toupper(getch0); printf("\n"); if ( go = = ' Q ) error(97);
I');

'I);

outb(439,7);

/* valve power on */

valve write byte(Ox00,O);
valve-write-byte(Ox00,3);
valve-writebyte(Ox00,5);
-

/* FO = O
/* F3 = O
/* F5 = O

*/
*/
*/

valve write byte(W0,a);
valve-write-byte(Ox21,b);
valve-write-byte(Ox22,k);
valve-writ
- e-b
- yte( Oxof,hctlT) ;
valve-write-byte(Ox05,3);

/* HCTL into position control

/*

outb( 437,pump-speed);
outb(439,l);

Set pump

*/

/* Initialize counter/clock */
I
void

clk-init(high -counter);

epilog(void) {
u[O] =o;
put control();
clk-wait (1;
clk-wait();
clk-wait ();
clk-wait();
clk-wait
- ();

/*

even wachten

*/

*/

clk wait();
clk-wait();

I

void

valve write byte(Ox05,l);
outb(437,Oz
outb(439,O);
outb(439,6);
running =O;

/* idle mode
/* pumpspeed O
/* pump power off */
/* valve power off */

*/
*/

do-experiment(void) {
int

i;

for ( i=O; iensamples; i+ + ) {
clk wait();
g e tmeasurements o ;
control();
put control();
save-data();

I

void

do-all(void) {

int

nsamplesger-sec;

/*

Get Matlab data from file P1.MAT
ml open file("pl","rb");
ml-get iat(&sys>sysl1);
/* general info
ml-getmat(&par>parlI);
/* parameters
ml-ciose
-file();

/* Check matrices */
if ( sys.m*sys.n! =NSYS ) error(99);
if ( par.m*par.n! =NPAR ) error(99);
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*/

*/
*/

/* Plan for history information

nsamplesger sec = (int) sys.pr[O] ;
T=l.O/nsam$esger sec; /* sample time
#samples in total experiment
nsamples =nsamplesger-sec*(int)sys.pr[ i];
L= sys.pr[3];
u speling =sys.pr[4]/Ku;
K;=sys.pr[S];

/* Create time history matrices */

ml create mat(&uh,nsamples,nu);
ml-create-mat(
&yh,nsamples,ny);

There we go ....
do-experiment();

/*

*/

printf("min ticks = %d, total ticks = %ld\n",
elk-&n -ticks(),clk -toG1-ticks());

/*

Save time histories in file P1RES.MAT
ml open file("plres","wb");
ml-save &at( &uh,"u",isample);
d-save-mat(&yh,"y",isample);
ml-closë
-file();

1
void

main(void) {
printf("P1, version %s\n",version);
do-all();

}
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*/

*/

*/

*/

