PID Regelaar Genrem
Handmatige en Automatische Tuning
Tjerk Stegink
2-12-2013

Inhoud
1

Inleiding .................................................................................................................................................... 5
1.1

ORTEC .............................................................................................................................................. 5

1.2

Genrem .............................................................................................................................................. 5

1.2.1

Capaciteit ................................................................................................................................... 5

1.2.2

Productiedistributie ..................................................................................................................... 6

1.3
2

Algemene theorie PID regelaar................................................................................................................... 7
2.1

P-actie ................................................................................................................................................ 7

2.2

I-actie ................................................................................................................................................. 8

2.3

D-actie ............................................................................................................................................... 8

2.3.1
2.4
3

Derivative spike .......................................................................................................................... 9
Volledige PID vergelijking ................................................................................................................. 9

Implementatie PID regelaar in Genrem..................................................................................................... 10
3.1

Derivative spike ............................................................................................................................... 10

3.2

Orde PID regelaar............................................................................................................................. 10

3.2.1

4

Probleemstelling ................................................................................................................................. 6

Dubbele integrator .................................................................................................................... 11

3.3

Direct/reverse acting regelaar ........................................................................................................... 12

3.4

PID regelaar geschikt binnen Genrem? ............................................................................................. 12

3.4.1

Instabiliteit................................................................................................................................ 14

3.4.2

Geen betere convergentie .......................................................................................................... 15

3.4.3

Derivative spike ........................................................................................................................ 15

Tuning  parameter ................................................................................................................................ 16
4.1

Theorie nulpuntzoekers .................................................................................................................... 16

4.1.1

Fixed-point iteratie.................................................................................................................... 16

4.1.2

Secant methode......................................................................................................................... 17

4.1.3

Muller methode ........................................................................................................................ 18

4.2

Open nulpuntzoekers in de praktijk ................................................................................................... 19

4.2.1

Fixed-point iteratie.................................................................................................................... 19

4.2.2

Secant methode......................................................................................................................... 19

4.2.3

Muller methode ........................................................................................................................ 20

4.3

Tussenconclusie ............................................................................................................................... 20

5

Nieuwe regelaars...................................................................................................................................... 21
5.1

Adaptieve regelaar............................................................................................................................ 21

5.1.1

Globale tuning .......................................................................................................................... 21

5.1.2

Lokale tuning............................................................................................................................ 23

5.1.3

Initiële tuning ........................................................................................................................... 24

5.1.4

Storingen in de eerste iteraties ................................................................................................... 25

5.1.5

Mapping naar het goede domein................................................................................................ 25

5.1.6

Algoritme ................................................................................................................................. 27

5.1.7

Beperkingen adaptieve regelaar................................................................................................. 28

5.1.8

De adaptieve regelaar in de praktijk .......................................................................................... 29

5.2
5.2.1
5.3

Aangepaste Muller methode ............................................................................................................. 29
Aangepaste Muller methode in de praktijk ................................................................................ 30
Beperkingen regelaars ...................................................................................................................... 30

5.3.1

Nieuwere decks ........................................................................................................................ 30

5.3.2

Balance factor regelaar.............................................................................................................. 30

5.3.3

RPM setpoint regelaar............................................................................................................... 30

6

Conclusie ................................................................................................................................................. 31

7

Referenties ............................................................................................................................................... 32

Appendix A: foutafgeleide functies .................................................................................................................. 33
A.1

Proven Results ‘Groningen_SW_Flat’ .............................................................................................. 33

A.2

Proven Results ‘Groningen_12Gro052_PSCT’ ................................................................................. 35

A.3

PSCT adaptieve regelaar................................................................................................................... 36

A.4

Balance factor .................................................................................................................................. 37

Appendix B: specifieke observaties.................................................................................................................. 39
B.1

Recycleflow ..................................................................................................................................... 39

B.2

ASCL line ........................................................................................................................................ 39

B.3

Balancefactor ................................................................................................................................... 39

B.4

RPM setpoint regelaar ...................................................................................................................... 40

B.5

Polytropic speed limit ....................................................................................................................... 40

B.6

Discharge temperature ...................................................................................................................... 40

B.7

Utilization factor veroorzaakt onjuiste afgeleiden ............................................................................. 41

B.8

TEO ................................................................................................................................................. 41

B.9

Schaling ........................................................................................................................................... 41

B.10

Tolerantieverlaging .......................................................................................................................... 42

B.11

Dubbele integrator ............................................................................................................................ 42

Appendix C: programmeren van de regelaar .................................................................................................... 44
C.1

Secant methode ................................................................................................................................ 44

C.2

Muller methode ................................................................................................................................ 44

C.3

Adaptieve regelaar............................................................................................................................ 45

C.3.1

Lokale tuning............................................................................................................................ 45

C.3.2

Boundary tuning bij getPIDControlledFactor functie ................................................................. 45

C.4

Twee PID regelaars .......................................................................................................................... 45

Appendix D: handmatig tunen van  parameter.............................................................................................. 46
D.1

Voorbeelden van handmatig tunen .................................................................................................... 46

1

Inleiding

Op 1 september 2013 ben ik als stagiair bij ORTEC begonnen. In drie maanden tijd heb ik gewerkt aan de tuning
van de PID regelaar binnen Genrem. In dit verslag bespreek ik de voortgang van het onderzoek en de resultaten
die het onderzoek opleverde.

1.1 ORTEC
Het bedrijf ORTEC houdt zich bezig met geavanceerde optimalisatie voor planning. Hieronder valt onder andere
de optimalisatie van rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsplanning,
vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijnbeheer.1 ORTEC levert hierbij planning- en
optimalisatiesoftware, advies en wiskundige modelleringdiensten. Met dit aanbod ondersteunt ORTEC
ondernemingen en overheidsinstellingen bij hun strategische en operationele besluitvorming.
Belangrijke klanten voor ORTEC zijn onder andere KLM, TNT, Shell, Coca-cola en Heineken. In de vestiging
in Groningen is met name de NAM, onderdeel van Shell, een belangrijke klant. Zelf werkte ik ook in het NAMteam van ORTEC. Verder is het UMCG een klant van ORTEC Groningen op het gebied van personeelsplanning.

1.2 Genrem
ORTEC levert voor de NAM het softwarepakket Genrem (GENeralized Reservoir Evaluation Model) dat
gebruikt wordt voor de capaciteitsberekeningen en productieplanning voor de korte en lange termijn van een
aardgasnetwerk. Gebruikmakend van een prioriteitenlijst van (gasproductie)putten, levert GENREM een
benadering van de optimale productiedistributie van de putten zodat aan de vraag en gaskwaliteit is voldaan.
Er zijn twee soorten modellen binnen Genren: Groningen (of ‘looped’) netwerken of ‘branch’ netwerken. Bij
‘looped’ netwerken heb je te maken met een ring in het netwerk, hierin kan het gas zich beide kanten uit
bewegen wat extra complexiteit meebrengt in het model. Bij branch netwerken is dat niet zo en stroomt het gas
altijd maar in één richting. Verder heb je subsurface en surface modellen voor respectievelijk de gasstromen in
de gasreservoirs en in het netwerk van pijpleidingen, compressors etc.
In elke tijdstap die Genrem maakt bepaalt Genrem eerst de (gas)druk van elk gasreservoir. Daarna wordt de
maximale capaciteit bepaald van dat moment. Ten slotte wordt er een optimale productiedistributie bepaald. Op
de laatste twee punten wordt nu verder ingegaan.
1.2.1 Capaciteit
Voor de capaciteitsberekening heeft Genrem meerdere inputs nodig. Ten eerste is een beschrijving van het
netwerk vereist. Hier wordt onder andere ook onderscheid gemaakt of het netwerk ‘branched’ of ‘looped’ is.
Verder is een model van de ‘inflow’ van de putten en een simulatie van de gasreservoirs benodigd, dit laatste kan
een tweedimensionale of driedimensionale simulatie zijn.
Om de maximale capaciteit van het gasnetwerk te bepalen, zet Genrem als eerste de productie van elke put op
maximaal en berekent vervolgens de toestand van het netwerk. Hierin worden verschillende modellen gebruikt
voor bijvoorbeeld (gas)pijpen, kleppen, compressors en andere installaties.
Als er na de eerste netwerkberekening restricties zijn overschreden van sommige van deze installaties, dan zal
Genrem deze overschreden restricties oplossen. Dit doet Genrem door een bepaald actiesegment (bijvoorbeeld
een klep) te kiezen en anders in te stellen (bijvoorbeeld de klepstand). Alle restricties worden dan
achtereenvolgens (in volgorde van prioriteit) opgelost totdat er geen overschreden restricties meer zijn. Als een
1

Ortec, <http://www.ortec.nl/about/company_profile.aspx>, geraadpleegd op 04-11-2013.
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restrictie niet opgelost kan worden wordt het desbetreffende element gesloten en alle installaties
‘stroomopwaarts’ worden ook gesloten.
1.2.2 Productiedistributie
Als de capaciteit berekend is, gaat Genrem de optimale productiedistributie bepalen. Hiervoor moet eerst een
vraag gedefinieerd worden. Dit is afhankelijk van onder andere contracten, seizoenen, gaskwaliteit en kan per
(gas)afname installatie verschillen. Wanneer de vraag bekend is, wordt de productiedistributie bepaald door
bijvoorbeeld een ‘linear program-solver’.

1.3 Probleemstelling
Zoals eerder besproken vindt er binnen een tijdstap van Genrem een capaciteitsberekening plaats. De productie
per put wordt op maximaal gezet en het netwerk wordt hierna doorberekend. Als er dan restricties (bijvoorbeeld
flow en pressure restricties) geschonden worden dan zal Genrem de restrictie met de hoogste prioriteit als eerst
proberen op te lossen.
Tot 2008 werd hier alleen nog maar een bisectie methode voor toegepast. Op een gegeven moment leverde deze
methode problemen op en werd de Propotional, Integral, Derivative regelaar (hierna PID regelaar genoemd)
geïntroduceerd. Deze regelaar werkt naar behoren goed, maar er zijn drie parameters in de regelaar die getuned
moeten worden. De tuning van de huidige parameters is met behulp van trail-and-error uitgevoerd.
Deze trail-and-error tuning is niet meer gewenst en levert alsnog instabiliteit in sommige gevallen. Vooral omdat
Genrem met veel verschillende (gas)netwerken (ook wel ‘decks’ genoemd) moet kunnen werken en daarvoor
dezelfde parameters gebruikt kan het voorkomen dat de gevonden parameters voor de PID regelaar niet meer
volstaan voor nieuwe of gewijzigde decks. De wens is om de tuning van de parameters van de PID regelaar niet
meer te baseren om trial-and-error maar op de systeemeigenschappen van het deck.
De onderzoeksvraag luidt als volgt:
‘Hoe kan systeemidentificatie gebruikt worden om voor verschillende decks robuuste parameters voor de
PID regelaar te bepalen?’
Hierbij kunnen de volgende subvragen gesteld worden.
-

Hoe is de huidige PID-regelaar geïmplementeerd en is deze correct?
Wat zegt de huidige theorie over de tuning van een PID regelaar?
Hoe kan systeemidentificatie gebruikt worden binnen Genrem?

In Hoofdstuk 2 volgt algemene theorie over de PID regelaar. Daarna komt in het volgende hoofdstuk de eerste
en tweede subvraag aan de orde. In Hoofdstuk 4 worden verschillende middelen voor systeemidentificatie
behandeld. In het hoofdstuk daarna worden twee regelaars geïntroduceerd die gebruik maken van deze
systeemidentificatiemiddelen.
Verder zijn er een aantal appendices toegevoegd die meer specifieke informatie bevatten. In Appendix A zijn
foutafgeleide plots gemaakt van verschillende regelaars. Daarna volgt een appendix die specifieke observaties
(per regelaar in Genrem) bevat. In Appendix C komt het programmeren van de voorgestelde regelaars kort aan
bod. In de laatste appendix volgt een procedure die helpt om de parameters handmatig te tunen.

6

2

Algemene theorie PID regelaar

Het concept van de PID regelaar bestaat als sinds 1930. Ondanks dat er vaak geprobeerd is om andere soorten
regelaars te introduceren, is de PID regelaar nog steeds de meest gebruikte regelaar in toepassingen van
regeltechniek2. In dit hoofdstuk wordt de algemene theorie van de PID regelaar besproken.
Beschouw het onderstaande closed-loop discrete tijd systeem. Hier is  de regelaar en ∑ het systeem wat we
willen regelen.




 




∑





Figuur 1. Een closed loop systeem.

We definiëren  als de actuele (op iteratie ) systeem-output (‘process value’) en als de controller-output.
Verder definiëren we  als het setpoint, dit is het referentiepunt waar we de  heen willen sturen. We kunnen
nu de fout E (‘error’) definiëren als

. Deze error mag ook met een minteken verschillen afhankelijk
van of we te maken hebben met een controller die direct acting of reverse acting is. We gebruiken een direct
acting regelaar wanneer als de proceswaarde toeneemt, we ook willen dat de controller-output toeneemt om de
verandering van de proceswaarde te compenseren. Een reverse acting regelaar doet precies het
tegenovergestelde. De fout gedefinieerd als hierboven is bedoeld voor een regelaar die direct acting is.
Zoals de naam impliceert, bestaat de PID regelaar uit drie elementen. De proportionele actie (P-actie), de
integrale actie (I-actie) en de afgeleide (‘derivative’) actie (D-actie). Het nut van elk van de drie elementen wordt
nu kort uitgelegd.

2.1 P-actie
Het idee van de P-actie is om de controller-output in proportie te houden met de fout. Dit is in formulevorm:


 ∙   

Hier is  de parameter voor de P-actie van de PID regelaar. De constante  wordt gebruikt omdat een fout van
nul bijna nooit overeenkomt met een controller-output van nul. Omdat de waarde van de constante  vaak niet
bekend is van te voren wordt er ook wel gebruikt gemaakt van de ‘velocity form’ van de PID regelaar.3 Dit
houdt in dat we naar het verschil kijken van de controller-outputs. Voor de P-actie ziet de ‘velocity form’ er als
volgt uit in formulevorm

2
3

King M., 2011, p.30.
King M., 2011, p.30.
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Hierbij valt de constante  weg en hoeft niet meer bepaald te worden. De bovenstaande vergelijking zegt dus
eigenlijk dat de verandering van de controller-output proportioneel is met de verandering van de fout. Hieraan
valt op te merken dat een P regelaar reageert op veranderingen in de proceswaarde, maar de belangrijkste reden
dat we een P-actie gebruiken is om setpointveranderingen op te vangen. De belangrijkste limitatie van het
proportionele gedeelte is dat er altijd sprake is van een steady-state error. Dit komt omdat de P-actie alleen maar
informatie gebruikt van de verandering van de fout en niet direct van de fout zelf, de I-actie doet dit wel.

2.2 I-actie
Aangezien een steady-state error ongewenst is, werd de I-actie geïntroduceerd. De integrale actie maakt gebruik
van de integraal van de fout, vandaar de naam. Expliciet wordt dit in het continue-tijd geval weergeven door


 ∙ 





.

Hierbij wordt de regelaar vanaf tijdstip  ingeschakeld en is  de parameter van de I-actie. Na discretisatie van
de vorige vergelijking krijgen we


 ∙ !

#
$%# &'

" ∙ ∆

en in de ‘velocity form’ wordt dit
∆ 

 ∙  ∙ ∆.

Hierbij is de tijdstap ∆ het zogenaamde ‘scaninterval’ en geeft aan hoeveel tijd (real-time) er tussen twee
opeenvolgende iteraties van de discrete PID regelaar zit. Zoals eerder vermeld is de belangrijkste reden om de
integraal-actie te gebruiken in de PID regelaar het elimineren van de steady-state fout. Dit komt omdat er altijd
een verandering (in de goede richting) van de controller-output plaatsvindt als de fout niet nul is.

2.3 D-actie
De D-actie probeert de controller-output te laten anticiperen als de fout erg snel verandert. De afgeleide actie
probeert de verandering van controller-output als het ware te dempen. Dit gebeurt door de (continue-tijd)
vergelijking


( ∙


,


waarbij ( de parameter is voor de D-actie. Na een eerste orde discretisatie wordt de vergelijking gegeven door


( ∙




∆

1
,
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en de ‘velocity form’ kan worden afgeleid door
∆

( ∙




∆

1

( ∙



1

∆



2

( ∙



2 ∙ 

∆

1  

2
.

Hier is ∆ het scaninterval. Een regelaar die deze regel gebruikt voor de D-actie wordt ook wel een derivativeon-error regelaar genoemd.4
2.3.1 Derivative spike
Er zit een grote beperking aan deze vorm van de D-actie. Stel nu dat er een (grote) setpointverandering
plaatsvindt, dan is er sprake van een (erg) hoge foutafgeleide. Hierdoor krijg je een grote piek in de bijdrage van
de D-actie, omdat hier de controller-output proportioneel is met de afgeleide van de fout. Dit gedrag kunnen we
aan de hand van een voorbeeld vaststellen.
Stel het systeem is al in steady-state en er op iteratie  vind een setpointverandering plaats ter grootte van . Dan
 2 0 en 
. Dan krijgen we een bijdrage van de D-actie ter grootte van
hebben we  1
∆
( ⁄∆ ∙ . Stel nu dat het systeem nog niet meteen gereageerd (of bijna niet) heeft na deze verandering in
controller-output. Dan hebben we in de volgende iteratie een bijdrage van de D-actie gelijk aan ∆
( ⁄∆ ∙
 2  
( ⁄∆ ∙ . In de volgende iteratie levert de D-actie (bijna) geen bijdrage, aangenomen dat het
systeem nog niet gereageerd heeft (of nauwelijks).
Deze ‘derivative spike’ is ongewenst en kan voorkomen worden door in de vergelijking van de D-actie niet de
fout te nemen maar de proceswaarde.4 Hierdoor reageert het systeem nog precies hetzelfde als voorheen als het
setpoint hetzelfde blijft maar zal de ongewenste piek in de bijdrage van de D-actie voorkomen worden als het
setpoint wel wijzigt. De vergelijking voor de D-actie binnen de PID regelaar (voor een direct acting regelaar)
wordt nu gegeven door
∆

( ∙



2 ∙  1  
∆

2
.

Een PID regelaar die deze regel gebruikt wordt ook wel een derivative-on-PV regelaar genoemd.4

2.4 Volledige PID vergelijking
De volledige vergelijking in ‘velocity form’ van een derivative-on-error PID regelaar wordt nu gegeven door de
som van de drie elementen.
 ∙  

∆



1   ∙  ∙ ∆  ( ∙



2 ∙ 

∆

1  

2

Deze vergelijking kan ook herschreven worden als
∆

4

   ∙ ∆ 

(
 ∙ 
∆

,  2 ∙

(
- ∙ 
∆

1 

(
∙ 
∆

2.

King M., 2011, p.37.
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3

Implementatie PID regelaar in Genrem

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de huidige implementatie van de PID regelaar die momenteel gebruikt
wordt binnen Genrem. We bekijken achtereenvolgens of er sprake is van een zogenaamde derivative kick, of de
orde van de PID regelaar goed is, of er sprake is van een direct acting of een reverse acting regelaar en of een
PID regelaar wel past binnen het kader van Genrem. Dit is de chronologische volgorde waar naar gekeken is.
De code van de huidige PID regelaar wordt hieronder weergeven.5
APIDController.ErrorN ( 0)=AnactualValue- APIDController.Setpoint
OutputN=

APIDController.OutputN(-1) +
(Ki+Kp+Kd) *APIDController.ErrorN ( 0) (2*Kd+Kp) *APIDController.ErrorN (-1) +
Kd
*APIDController.ErrorN (-2)

&
&
&

3.1 Derivative spike
Wat meteen opvalt aan de code is dat de huidige PID regelaar een derivative-on-error regelaar is. Zoals eerder
gezegd kunnen er nu in theorie derivative spikes optreden. Beter zou zijn om voor de D-actie de proceswaarden
te gebruiken in plaats van de fout. Nadat deze verandering was doorgevoerd, is de testmanager gebruikt om de
nieuwe regelaar te testen op alle huidige decks. Hieruit bleek dat de prestaties van de regelaar ook nauwelijks
veranderd was. De verklaring hiervoor wordt in Sectie 3.4.3 gegeven.

3.2 Orde PID regelaar
De huidige geïmplementeerde PID regelaar heeft een andere orde dan de PID regelaar van de algemene theorie
zoals hierboven is beschreven. Momenteel wordt de vergelijking van de PID regelaar (derivative-on-error)
gegeven door (zie bovenstaande vergelijking):
. / 

. / 

1  01  0$  02  ∙ 

01  2 ∙ 02  ∙ 

1  02 ∙ 

2.

Opmerking: Vanaf nu wordt er onderscheid gemaakt tussen de parameters ,  , ( en 01 , 0$ , 02 . De
vetgedrukte parameters worden gebruikt in de PID regelaar volgens de algemene theorie. De andere
parameters worden gebruikt voor de parameters die gebruikt worden in de huidige PID regelaar in Genrem.
Maar deze . /  wordt in de praktijk gebruikt om de controller-output met deze waarde te veranderen. De
controller-output (bijvoorbeeld power) wordt in de nieuwe iteratie niet gelijk gezet aan . / . Hierdoor
veranderen de eigenschappen van de 01 , 0$ , 02 omdat ze van een andere orde zijn. Dit kan expliciet worden
aangetoond.
De vergelijking voor een geïmplementeerde PID regelaar volgens PID theorie (derivative-on-error) is de
volgende (zie ook Sectie 2.4).
. / 

    (  ∙

Hier hanteren we de verkorte notatie

5

#

#

  2 ∙ (  ∙

#3'

 ( ∙

#34

.

Deze code komt uit mpid.f90.
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Als we deze relatie weer omschrijven naar de vorm van de huidige PID controller kunnen we de parameters
vergelijken. We hebben
. /  1

    (  ∙

#3'

  2 (  ∙

#34

 ( ∙

#35 .

Als we deze twee vergelijkingen van elkaar aftrekken krijgen we
. / 0

. /  1
    (  ∙
6    (  ∙
    (  ∙
01  0$  02  ∙

  2 ∙ (  ∙ #3'  ( ∙ #34
  2 ∙ (  ∙ #34  ( ∙ #35 7
#3'
2
∙
  3 ∙ (    ∙ #3'    3 ∙ (  ∙
#
01  2 02  ∙ #3' 
02 ∙
#
#

Hier worden de parameters 01 , 0$ , 02 gebruikt in de huidige implementatie. Laat (
is met #35 , dan volgt de volgende vergelijking.
    ∙

#

2 ∙     ∙

#3'

  ∙

#34

01  0$  02  ∙

#34 .

( ∙

#35

0 omdat er maar 1 term

01  2 ∙ 02  ∙

#

#34

#3'

 02 ∙

#34

dus  02 , 
01 , 0$ 0. Dus de 01 van de oorspronkelijke vergelijking heeft nu de eigenschappen van
de  beschreven in de PID theorie. De 02 van de oorspronkelijke vergelijking heeft nu de eigenschappen van
de  beschreven in de PID theorie. Verder is de 0$ in de oorspronkelijke vergelijking is geen element van een
PID controller. En het D-element van een PID regelaar komt niet voor in de oorspronkelijke vergelijking. Merk
op dat, omdat de twee regelaars een orde verschil hebben, er maar twee elementen kunnen overlappen en dus
moeten de andere parameters op nul worden gezet als je de regelaars wil vergelijken. We kijken nu naar het
effect van de I-actie van de huidige PID regelaar.
3.2.1 Dubbele integrator
Stel dat de huidige PID-controller alleen uit de I-actie bestaat. Dan krijgen we de vergelijking
. / 

. / 

Maar we hebben ook de relatie . / 
nu dus
  1





. / 

1  0$ ∙ 

#

0$ ! 9.
:%

  1. De vergelijking voor de controller-output wordt


#

0$ ! 9
:%

#

;

;%

:%

0$ ! ! 9.

Ofwel de controller-output op tijdstip   1 is gelijk aan deze dubbele som van de fout (met een minteken). Met
deze observatie kun je concluderen dat er een kans bestaat voor instabiliteit met vooral laag frequente oscillaties.
Dit kan als volgt beredeneerd worden; we hebben de vergelijking
. / 

. / 

1  0$ ∙ 

#

0$ ! 9.
:%
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Zolang we het setpoint van dezelfde kant benaderen zal het teken van de fout
hetzelfde zijn. Uit de
bovenstaande vergelijking volgt dat de verandering van de controller-output per stap steeds groter wordt
zolang de fout hetzelfde teken houdt. Hierdoor zal er een overshoot ontstaan. Dit gedrag is niet gunstig want
we willen juist kleinere stappen nemen naarmate we dichter bij het setpoint komen.
Opmerking: We zien vooral (grote) 0$ waarden bij de Default setting, Pmax restrictie (inclusief slow
approach), de CMXR en TMax. Vooral de Pmax restrictie is belangrijk omdat daar in het verleden
problemen zijn ontstaan, misschien wel door deze relatief grote 0$ waarden. De verwachting hierbij is ook
dat hierdoor het systeem zal gaan oscilleren (met een lage frequentie). Zie ook Sectie B.11.

3.3 Direct/reverse acting regelaar
Aan de code die in het begin van het hoofdstuk gegeven is te zien lijkt dat de regelaar direct acting is, omdat de
definitie

 is gebruikt, maar in de praktijk blijkt dat de regelaar reverse acting is. Dit komt omdat de
daadwerkelijke controller-output met deze OutputN verminderd in plaats van opgeteld wordt. Ook intuïtief kan
er gezien worden dat er sprake is van een reverse acting regelaar. Als er bijvoorbeeld de proceswaarde (in de
code is dat AnactualValue) groter wordt dan zou je een controller-output kleiner willen hebben (bij de meeste
regelaars) om dit te compenseren. Dit komt overeen met een positieve OutputN.
Het is een kwestie van smaak hoe de fout gedefinieerd is en hoe het minteken gekozen wordt. Er moet alleen
rekening worden gehouden dat, als de huidige code behouden blijft, een positieve ∆ in dit verslag bij de meeste
regelaars overeenkomt met een negatieve OutputN.

3.4 PID regelaar geschikt binnen Genrem?

Wat opvalt in de huidige code is dat er geen ∆ gedefinieerd is, of eigenlijk impliciet is gedefinieerd als ∆ 1.
De reden waarom het scaninterval gelijk aan 1 gekozen kan worden, komt omdat het systeem niet real-time is.
Als er bijvoorbeeld aan een compressor geregeld wordt, dan gebeurd dit niet in real-time. Er wordt ook geen
real-time data ingelezen die de PID regelaar gebruikt. Daarom kan er ook niet gesproken worden over een
scaninterval, de tijdstap (in real-time) tussen twee ingelezen datapunten.
Genrem bepaalt de toestand van het netwerk puur op basis van combinatie van klepstanden, compressorsstanden
etc. van dat moment van de iteratie. Deze input wordt verder niet beïnvloed van buitenaf. Als deze klepstanden,
compressorsstanden etc. niet worden veranderd zal de toestand van het netwerk ook niet veranderen. Dit is een
wezenlijke observatie, want voor de tuning van de PID regelaar wordt gebruik gemaakt van de stapresponsie van
het systeem.6
Een stapresponsie houdt in dat je eerst de waarde van de controller-output constant houdt en daarna constant
houdt op een andere waarde (vaak hoger dan de eerste waarde). Dan kijk je hoe het systeem hier op reageert over
tijd (of iteraties), zie Figuur 2. Zoals eerder vermeld zal Genrem na de verandering van de controller-output de
nieuwe toestand van het netwerk berekenen. Dit gebeurt binnen dezelfde iteratie van de PID regelaar. Daarna zal
de toestand van het netwerk hetzelfde blijven omdat de controller-output niet veranderd. Door de vorige
observatie is tuning van de PID regelaar op basis van de huidige theorie niet mogelijk.

6

King, 2011, p.18.
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Figuur 2. Stapresponsie van een systeem.7

Uitleg figuur: MV staat voor de controller-output (‘manipulated variable’) en PV staat voor de proceswaarde
(‘process value’). Je ziet hier dat de controller-output eerst constant is op 20% en daarna springt naar 45% en
daarna constant blijft. Na deze ‘stap-input’ reageert het systeem hier op en langzamerhand gaat het systeem naar
steady-state toe.
Een voorbeeld dat men kan maken is bijvoorbeeld het regelen van de snelheid van een auto. Hier is de
controller-output de mate van hoe ver je het gaspedaal van de auto indrukt en de proceswaarde is je actuele
snelheid. Stel nu ik geef in eerste instantie geen gas en daarna trap ik het gaspedaal vol in (en houd ik dat zo),
dan reageert de auto en daarmee de snelheid (de proceswaarde) daarvan langzaam op. Dit is in tegenstelling tot
hoe het in Genrem werkt. Hier zorgt een verandering van bijvoorbeeld de power van een compressor meteen
voor een verandering van de proceswaarde (bijvoorbeeld polytropic head).
Hier kunnen we de controller-output zien als de ‘Power’ van de desbetreffende compressor. Verder kunnen we
de actuele polytropic head zien als de proceswaarde (die we willen regelen). Genrem werkt nu als volgt. We
beginnen bijvoorbeeld met een power van 11500 (KW), we berekenen nu het model door zodat we een actuele
polytropic head vinden. Daarna ziet Genrem dat de polytropic head limiet (van de compressor) is overschreden.
Daarom vermindert de PID controller de power nu naar bijvoorbeeld 11000. Daarna berekent Genrem het model
weer door en vinden we weer een (andere) polytropic head.
Het probleem dat men kan zien is dat als de power gelijk blijft op 11000, dan zal er in de volgende iteraties geen
verandering zijn in polytropic head, mits er geen andere veranderingen in het netwerk optreden. Dit is omdat
Genrem dezelfde ‘toestand’ gebruikt om het model door te rekenen. Dus de proceswaarde gedraagt zich dus niet
zo als in de step responsie zoals in Figuur 2 i.e. er is geen geleidelijke verandering in de proceswaarde als de
input abrupt verandert. Als de input abrupt verandert dan verandert de proceswaarde ook abrupt.
7

King, 2011, p.4.
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Het vermoeden is dat, als er geen veranderingen zijn in het netwerk behalve de controller-output, je bij elke
controller-output één proceswaarde en één setpoint (en dus één fout) kan vinden (en andersom). Met deze
observatie zou je dus een plot kunnen maken tussen controller-output en de fout. Met deze plot zou je dan
kunnen schatten wat de gewenste power moet zijn zodat de fout (bijna) nul is. Voor verschillende regelaars zijn
deze plots ook daadwerkelijk gemaakt. Deze zijn te vinden in Appendix A en bevestigen het eerder genoemde
vermoeden voor de meeste regelaars.
Met de vorige observatie kunnen we het probleem anders formuleren. De fout kan als functie van de controlleroutput worden gezien. Het doel is nu de juiste controller-output te vinden zodat de fout bijna nul (binnen
tolerantie) is. Dit komt overeen met het nulpuntprobleem. Hier is het doel van een gegeven functie <= de juiste
= ∗ te vinden zodat <= ∗  0. Binnen Genrem kunnen we nu de functie <= als de foutfunctie   zien en de
variabele = als de controller-output . Hier is de fout   dus afhankelijk van de controller-output .
De reden waarom de huidige PID regelaar wel werkt in de praktijk komt door één element (het I-element) van de
PID regelaar. Dit wordt later verder uitgediept in Sectie 4.1.1. We zullen nu laten zien waarom de andere twee
elementen (P- en D-elementen) voor instabiliteit zorgen en verder laten we zien waarom deze twee elementen
van de PID regelaar niet bijdragen in het bereiken van het doel; het vinden van de juiste controller-output zodat
de fout (bijna) nul is. Ten slotte komen we terug op het fenomeen van de derivative spike.
3.4.1 Instabiliteit
Een observatie van het systeem is dat we te maken hebben met een onmiddellijke reactie van de proceswaarde
ten gevolge van een verandering van de controller-output . Er is geen sprake van een geleidelijke verandering
van de proceswaarde zoals in Figuur 2 als de controller output verandert. Verder zal, als de constant wordt
gehouden, de proceswaarde ook constant blijven. Deze systeemeigenschappen hebben als gevolg dat de P- en Dacties sneller tot instabiliteit kunnen leiden. Dit kan intuïtief duidelijk worden gemaakt.

Stel nu dat we als voorbeeld alleen een P-regelaar hebben. Dan zal de eerste stap van de P-regelaar gegeven
worden door
∆

 ∙ 0

omdat we de regelaar initialiseren met  1 0. Stel dat de initiële fout 0 positief is. We verwachten dat
de fout na deze regelaar stap nu kleiner is geworden, ofwel 1 ? 0. Dan zal de volgende stap van de Pregelaar gegeven worden door
∆

 ∙  1

0.

In de allereerste stap heb je dus een ∆ ? 0 en in de tweede stap heb je ∆ @ 0. Ofwel je krijgt meteen een
oscillatie in . Het is gemakkelijk na te gaan dat dit ook van toepassing is voor een D-regelaar. Deze twee
voorbeelden laten zien dat als de P- en D- actie een (te) grote bijdrage leveren in de totale ∆ dan zal de
controller-output oscilleren. Het kan worden aangetoond dat de gevoeligheid voor instabiliteit voor de P- en Delementen respectievelijk twee keer en vier keer zo hoog zijn. Voor een PID regelaar hebben de vergelijking
. / 

    (  ∙ 

  2 ∙ (  ∙ 

Stel nu bijvoorbeeld dat het systeem oscilleert zodat  A 

2 A

1  ( ∙ 


2.

1 dan krijg je
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. / 

Ofwel, de bijdrage van het P-element (in de totale ∆ ) wordt verdubbeld en de bijdrage van het D-element wordt
verviervoudigd. Om dezelfde oscillatietoestand te behouden moet je dus als je bijvoorbeeld ( met 0.25
vergroot,  met 1 verkleinen. Dit maakt duidelijk dat de ( parameter vier keer zo gevoelig is voor instabiliteit
dan  parameter en de  twee keer zo gevoelig is voor instabiliteit dan  .
3.4.2 Geen betere convergentie
Er is aangetoond dat de P- en D-acties sneller voor instabiliteit zorgen dan de I-actie van de PID regelaar. Dit
hoeft niet erg te zijn als P- en D-acties voor veel snellere convergentie zorgen, maar dit is niet het geval. Het is
zelfs zo dat de P- en D-acties geen enkele bijdrage leveren in snellere convergentie. Dit kan als volgt duidelijk
gemaakt worden.

Stel dat er na  stappen volledige convergentie is, ofwel de huidige fout is gelijk aan nul. Dan is het totale
verschil in controller output (tussen het begin van de iteratie en het eind) gelijk aan
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Hierbij zijn de beginfouten nul door de initialisatie en de eindfouten zijn ook nul omdat er sprake is van
convergentie (dat was de beginaanname). De conclusie is dus dat alleen het I-element een bijdrage levert in het
vinden van een goede controller-output en netto leveren de P- en D-elementen geen bijdrage op.
3.4.3 Derivative spike
Doordat we te maken hebben met een directe reactie van de proceswaarden op veranderingen in de controlleroutput klopt de aanname die we gemaakt hebben in Sectie 2.3.1 niet meer. Hier is namelijk aangenomen dat als
de controller-output sterk verandert van de één op de andere iteratie, dat dan de proceswaarde ongeveer gelijk
blijft bij benadering. Daarom kunnen we bij de huidige regelaar niet praten oven het fenomeen derivative spike.
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Tuning  parameter

In de vorige sectie is aangetoond dat er maar één element van de PID regelaar gewenst is. Nu hoeft er dus nog
alleen maar één element van de PID regelaar getuned te worden, dit is de  parameter. In de discussie in Sectie
3.4 is er al besproken dat we het probleem anders kunnen formuleren. Het probleem kan geformuleerd worden
als nulpuntprobleem. Daarom volgt nu wat algemene theorie over nulpuntzoekers. Als eerste behandelen we de
fixed-point iteratie en wordt de link gelegd tussen een I-regelaar en een fixed-point iteratie.

4.1 Theorie nulpuntzoekers
De klasse nulpuntzoekers kun je in twee categorieën opdelen. Er zijn bracketing methoden en open methoden.
Bij een bracketing methode begin je met twee punten die het nulpunt omsingelen, daarna wordt een nieuwe
schatting gemaakt en worden er een nieuw (en kleiner) interval bepaald waarin het nulpunt zich moet bevinden;
er wordt gebuikt gemaakt van een insluitprincipe.
Bij een open methode hoeven de schattingen niet het nulpunt te omsingelen. In theorie garanderen bracketing
methoden altijd convergentie en bij open methoden is de convergentie niet zeker. In het algemeen is er wel
sprake van convergentie van open nulpuntzoekers als de startpunten zich ‘dicht genoeg’ bij het nulpunt
bevinden. Hierbij hangt de factor ‘dicht genoeg’ erg af van de vorm van de functie.
De binary search methode (ook wel bisectie methode genoemd) is een voorbeeld van bracketing methode.
Omdat het bracketing principe in de praktijk niet altijd werkte bij Genrem, zal een open methode gebruikt
moeten worden. Hieronder noemen we een paar relevante open nulpuntzoekers.
4.1.1 Fixed-point iteratie
Het oplossen van een 1-dimensionale vergelijking (met behulp van een nulpuntzoeker) is equivalent met zoeken
van een fixed-point (een fixed-point is waar de functie de lijn G = snijdt). Je kunt namelijk elke 1dimensionale vergelijking schrijven als een fixed-point probleem. Stel je lost op <= 0 dan hoort hier
bijvoorbeeld het fixed-point probleem = H= = <= of bijvoorbeeld in een algemeen geval = H=
= I ∙ <=, I J 0 bij. Verder kun je elk fixed-point probleem = K= schrijven als nulpuntprobleem
K= = 0.

In het geval van Genrem willen we het volgende nulpuntprobleem oplossen:   0. Hier is   de fout
afhankelijk van de controller-output . Het doel is een geschikte te vinden zodat de fout (bijna) nul is.
Beschouw nu in plaats van het nulpuntprobleem   0 het equivalente fixed-point probleem
H 

I ∙  ,

I J 0,

waarbij I een voorlopig onbekende parameter is. De bovenstaande vergelijking kunnen we oplossen door een
geschikte I te kiezen zodanig dat het volgende iteratieschema (fixed-point iteratie) convergeert.
  1



I ∙ 

Ofwel de  parameter in de I-regelaar is dezelfde parameter die gebruikt wordt in de fixed-point iteratie, want
bij een I-regelaar heb je de onderstaande vergelijking, zie Sectie 2.2.
  1
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Het is nu nog onduidelijk hoe een geschikte parameter8  (en dus I) gekozen kan worden, maar de volgende
stelling geeft daar meer inzicht in. Deze stelling geeft voorwaarden voor het bestaan van een fixed-point en
voorwaarden voor convergentie van een fixed-point iteratie.
4.1.1.1 Stelling: convergentie van een fixed-point iteratie9
Beschouw de recursieve vergelijking   1 H ,  L 0, met gegeven 0. Neem aan dat

1. H: NO, PQ → NO, PQ;
2. H ∈ ' NO, PQ;
3. ∃0 ? 1 ∶ |H X  | Y 0, ∀ ∈ NO, PQ.
Dan heeft H een uniek fixed-point ∗ in NO, PQ en de rij [ \ convergeert naar
Bovendien voldoet de convergentie aan
lim

#→`

  1


∗

∗

HX  ∗ 

∗

voor elke 0 ∈ NO, PQ.

: a.

De eerste twee condities zorgen er voor dat er inderdaad een fixed-point bestaat op NO, PQ. De derde conditie
zorgt ervoor dat het iteratieschema convergeert en dat het fixed-point uniek is. Vooral de laatste conditie is
belangrijk omdat hierdoor convergentie gegarandeerd wordt. Er kan worden aangenomen dat aan de eerste twee
condities is voldaan, anders zou het kunnen dat er geen fixed-point bestaat en daarom geen nulpunt van  . In
dat geval zou de huidige regelaar ook niet werken.
Er geldt in principe altijd X   @ 0 voor alle , want een verlaging van levert ook een verlaging van de fout
(maar dit hoeft niet in absolute zin te zijn). Dus aan conditie 3 is voldaan als 1 ? HX   1  ∙ X   ? 1
4
en dus moet gelden dat  ? cd , ∀ ∈ NO, PQ. Er kan dus altijd een  @ 0 worden gekozen zodat de iteratie
convergeert als

b

0?

X

 ? ∞,

∀ ∈ NO, PQ.

Opmerking: bij sommige regelaar geldt juist X   ? 0 voor alle , maar bij die regelaar is (impliciet)  ? 0
gekozen zodat een vergelijkbare conclusie als hierboven kan worden getrokken.
De convergentie van de fixed-point iteratie is normaliter lineair en de convergentiefactor is gelijk aan a
H X  ∗  1  ∙ ′ ∗ . Voor snelle convergentie wil je dus deze vaste parameter rond 1⁄ ′ ∗  kiezen.
4.1.2 Secant methode
Zoals gezegd bij de fixed-point iteratie willen we graag  rond 1⁄ ′ ∗  kiezen. Hier maakt de secant
methode10 gebruik van door de benadering van de afgeleide van de foutfunctie te nemen. De methode begint
altijd met twee punten en bepaalt dan de snijlijn tussen deze twee punten. Iteratief ziet dit er als volgt uit:
#

#3'



#3'

#3' 

#34



#34 

∙ 

#3' .

Vanaf nu blijven we de parameter  gebruiken in plaats van I
Quarteroni A. 2007, p.261.
10
Quarteroni A. 2007, p.254.
8
9
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Naarmate

#3' ,

#34

dichter bij het nulpunt komen te liggen krijgen we

1
#3'
#34
A
 #3' 
 #34 
′ ∗ 
en dus zal de convergentiefactor a naar nul toe gaan. Dit impliceert superlineaire convergentie. Het kan worden
aangetoond dat de orde van convergentie is ongeveer 1.618 voor de secant methode, dus inderdaad superlineaire
convergentie.11 De voorwaarde voor de convergentie van de secant methode is dat de twee startwaarden ‘dicht
genoeg’ bij het nulpunt moeten liggen.
4.1.3 Muller methode
Bij de Muller methode12 wordt niet een snijlijn door de laatste twee punten bepaald zoals bij de secant methode,
maar worden er drie punten gebruikt waardoor een polynoom getrokken wordt. Daarna worden de nulpunten van
het polynoom bepaald en wordt het dichtbij zijnde nulpunt als volgende schatting gebruikt, zie Figuur 3. Een
speciale eigenschap is dat de nulpunten van het polynoom complex kunnen zijn. In de praktijk is dit echter niet
gewenst als men op zoek is naar reële nulpunten.

De reden dat de Muller methode een mogelijke optie is, is omdat de convergentie van de Muller methode relatief
onafhankelijk is van de beginpunten. Voor een willekeurig polynoom convergeert de Muller methode ongeacht
waar de startwaarden zich bevinden.13 Alleen in speciale gevallen zoals overlappende startwaarden en het
uitzonderlijke geval dat functiewaarden van de startwaarden allemaal hetzelfde zijn convergeert de Muller
methode niet voor een willekeurig polynoom.
De eis voor de Muller methode is dat er drie startwaarden nodig zijn, één meer dan de secant methode. De orde
van convergentie van de Muller methode is 1.839; beter dan de secant methode en deze orde van convergentie
impliceert bijna kwadratische convergentie.
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Figuur 3. Een stap van de Muller methode.
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Quarteroni A. 2007, p.254.
Burden en Faires, 2005, p.92.
13
Burden en Faires, 2005, p.95.
12
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4.2 Open nulpuntzoekers in de praktijk
Nu de theorie van open nulpuntzoekers bekend is, kunnen we dit in de praktijk toepassen. Als eerste beschouwen
we de fixed-point iteratie en daarna worden de secant en Muller methode behandeld.
4.2.1 Fixed-point iteratie
Als eerste beschouwen we de fixed-point iteratie. Dit is in feite een I-regelaar waarbij de  parameter nog wel
handmatig getuned moet worden. Dit kan gedaan worden door te kijken naar de maximale afgeleide van de fout,
noem deze h. Daarna wordt  1⁄h gekozen. Deze handmatige tuning werkt in de praktijk erg goed en zorgt
voor gewenst gedrag van de regelaar. Voor meer details over handmatige tuning verwijs ik naar Appendix D.
4.2.2 Secant methode
Als de  automatisch gekozen wordt, zorgt dit in veel gevallen voor erg snelle convergentie. Bij onder ander de
TEO regelaar, recycleflow en discharge temperature convergeert de secant methode vaak binnen enkele stappen.
Maar bij sommige regelaars, bijvoorbeeld de balance factor regelaar kan de gekozen  soms erg groot zijn. Dit
komt doordat de foutafgeleide soms erg klein is. Ook kan de  parameter soms negatief worden.

Verder komen er af en toe kleine storingen voor bij bijvoorbeeld de speed line regelaar waardoor ook grote 
waarden kunnen ontstaan. Deze grote  waarden kunnen ervoor zorgen dat de voorgestelde controller-output
buiten het domein valt of er een erg grote overshoots ontstaan die ongewenst zijn.
Ten slotte kwam er in één specifiek geval een algemeen gebrek van de secant methode aan de orde. Zoals eerder
vermeldt is, moeten die initiële controller-outputs ‘dicht genoeg’ bij het nulpunt liggen voor convergentie. Bij de
speed line regelaar kwam het voor dat de secant methode tussen vier punten oscilleerde. Dit gebeurde bij een
foutfunctie die er ongeveer uitzag als in Figuur 4. In deze figuur zie je inderdaad dat de secant methode
oscilleert.
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Figuur 4. Geen convergentie secant methode.
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4.2.3 Muller methode
Vanwege de oscillatie die voorkwam bij de secant methode bij de speed line regelaar, is ook de Muller methode
getest. Hierdoor werd deze oscillatie voorkomen. Bovendien convergeert de Methode nog sneller dan de secant
methode. Helaas treden wel dezelfde problemen op die bij de secant methode ook voorkwamen. Door kleine
storingen in de foutfunctie kunnen complexe controller-outputs ontstaan. Ook kwam het voor dat de regelaar
negatieve  parameters genereerde.

4.3 Tussenconclusie
We hebben gezien dat het probleem geformuleerd kan worden als nulpuntprobleem. Er is aangetoond dat het
nulpuntprobleem overeenkomt met het zoeken van een fixed-point en dat een I-regelaar overeenkomt met een
fixed-point iteratie. Daarna hebben we gekeken naar verscheidene nulpuntzoekers.
De fixed-point iteratie (of I-regelaar) methode blijkt in de praktijk goed te werken. Hierbij is wel handmatige
tuning nodig wat veel werk met zich mee kan brengen en verder moeten deze vaste parameterwaarden stabiel
zijn voor elk (nieuw) deck. Vervolgens hebben we gekeken naar de secant methode die zelf de  parameter
tunet. Hier kwam het voor dat de methode oscilleerde tussen vier punten dus is er ten slotte gekeken naar de
Muller methode. Bij de Muller methode werd deze oscillatie voorkomen.
De secant en de Muller methode blijken wel gevoelig te zijn voor de storingen die soms optreden in de
foutfunctie. Hierdoor kunnen de voorgestelde  waarden te groot zijn, waardoor onjuiste controller-output
bepaald worden.
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5

Nieuwe regelaars

Omdat de pure open nulpuntzoekers problemen hebben met kleine storingen zijn er twee regelaars ontworpen
die beter met deze storingen kunnen omgaan. In deze regelaars wordt een combinatie van nulpuntzoekers
gebruikt. Ten eerste is er een variant gemaakt van de secant methode zodat deze ook convergeert in het
specifieke geval dat er een loop ontstaat tussen vier punten. Verder is deze regelaar (vanaf nu ook wel adaptieve
regelaar genoemd) minder gevoelig voor storingen van de foutfunctie.
Ten tweede is er combinatie van de adaptieve regelaar en de Muller methode gemaakt. Deze regelaar (verder
aangepaste Muller methode genoemd) is nog minder gevoelig voor storingen en convergeert vaak sneller dan de
adaptieve methode. De twee regelaars worden verder in de twee volgende hoofdstukken uitgewerkt.

5.1 Adaptieve regelaar
Vanwege de soms tegenvallende prestaties van de secant en Muller methode vanwege storingen in het netwerk,
is er naar een alternatieve methode gekeken. Deze methode kan gezien worden als een combinatie van de fixedpoint iteratie en de secant methode. De basis voor deze regelaar is dat we kijken naar de maximale (lokale)
afgeleide van de foutfunctie. De maximale afgeleide wordt gebruikt om de convergentie van de regelaar te
garanderen. Dit volgt uit punt 3 van de stelling voor fixed-point iteraties (zie Sectie 4.1.1.1).
De maximale afgeleide kan lokaal of globaal worden bijgehouden. Globaal houdt in dat de maximale afgeleide
de hele run wordt bijgehouden. Maar dit wordt dan wel per regelaar bijgehouden (per APIDController in de
huidige code). Lokaal houdt in dat de maximale afgeleide gereset wordt na convergentie van de desbetreffende
regelaar. Als de maximale afgeleide lokaal bijgehouden wordt en de tuning is hierop gebaseerd, dan noemen we
dit lokale tuning. Anderzijds, als de maximale afgeleide globaal bijgehouden wordt en de tuning is hierop
gebaseerd, dan noemen we dit globale tuning. In Sectie 5.1.1 en Sectie 5.1.2 worden respectievelijk globale en
lokale tuning nader toegelicht.
Verder noemen we een mogelijke oplossing voor het geval dat de controller-output buiten het domein van de
foutfunctie valt. Dit domein noemen we vanaf nu de range of operation. Dit probleem kan zich voordoen als de
afgeleide van de fout erg klein is. Daardoor kan er een grote  gebruikt worden en daardoor een grote stap in de
controller-output.
5.1.1 Globale tuning
Terugkomend bij de fixed-point stelling die behandeld is in Sectie 4.1.1.1 willen we een geschikte I bepalen
zodat er een constante 0 ∈ N0,1 bestaat zodanig dat
|H X  |

Stel nu dat

X

 @ 0, ∀ ∈ NO, PQ en i

|1

I∙

mind∈Nk,lQ
h

X
X

max

| Y 0, ∀ ∈ NO, PQ.

  @ 0. Definieer nu

d∈Nk,lQ

′  @ 0

en kies een I zodat 0 ? I ? 2⁄h. Dan kiezen we 0 gelijk aan
0

max|1

I ∙ i| , |1

I ∙ h| ∈ N0,1

en geldt
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|H X  |

|1

I∙

X

| Y max|1

I ∙ i| , |1

I ∙ h|

: 0, ∀ ∈ NO, PQ.

Hierbij is dus de convergentie van de fixed-point iteratie mee gegarandeerd. Deze observatie kunnen we
gebruiken om de  parameter te tunen. Aangezien we X   niet expliciet weten, moet er een benadering
worden gemaakt. Hiervoor wordt de eerste orde benadering voor gebruikt
X

#

A



#
#



#3' 

#3'

: o

1.

Aangezien we niet weten wat h maxd∈Nk,lQ ′  precies is moet deze waarde geüpdatet worden door de
iteraties heen ofwel kies h maxh, o 1 na de volgende iteratie.
Volgende de fixed-point stelling voldoet de (lineaire) convergentiefactor a van de fixed-point iteratie aan
a

HX ∗

1

I∙

X  ∗ .

Als de foutfunctie lineair is en dus X   h, ∀ ∈ NO, PQ, dan zouden we I 1⁄h willen kiezen voor snelle
convergentie. Deze keuze voor I zullen we vanaf nu voor elke foutfunctie aanhouden. Op deze manier zal per
keer dat de maximale foutafgeleide groter blijkt te zijn dan de schatting de I (of equivalent de  parameter)
naar beneden worden bijgesteld. Hierdoor zullen in de volgende iteraties naar verwachting geen overshoots meer
plaatsvinden.
Zoals eerder vermeld is het idee van globale tuning dat de maximale afgeleide globaal bijgehouden wordt. Dit
kan met een voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Stel bijvoorbeeld we te maken hebben met de onderstaande
foutfunctie, dan zal na convergentie de lokale maximale afgeleide ongeveer gelijk zijn met de helling van de
groene lijn. Als nu in de volgende keer dat de regelaar wordt aangeroepen dezelfde foutfunctie gebruikt wordt,
dan zal deze foutafgeleide gebruikt worden om de  te bepalen. Deze  blijft constant omdat de lokale
afgeleiden die worden bepaald kleiner zijn dan de maximale afgeleide van de fout.
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Figuur 5. Globale tuningsmethode als twee keer dezelfde foutfunctie gebuikt wordt.

5.1.2 Lokale tuning
Bij de globale tuningsmethode wordt de lokale afgeleide van de fout door de hele ‘run’ van het deck
bijgehouden. Aangezien bij toekomstige iteraties de  parameter alleen maar kleiner wordt gekozen, kan er
sprake zijn van langzame convergentie in de latere fase van de run. Daarom is er ook gekeken naar lokale tuning.
Hierbij wordt de lokale maximale foutafgeleide gereset nadat er sprake is van convergentie van de regelaar.
Hierbij zal de convergentie nog steeds gegarandeerd worden en kan deze methode beter omgaan met verschillen
tussen de foutfuncties.

In Figuur 6 wordt een voorbeeld gegeven van lokale tuning. Hier kan men zien dat de maximale lokale
foutafgeleide gebruikt wordt om de volgende controller-output
te bepalen. De regelaar gebruikt dus de
maximale helling van de snijlijnen die bepaalt worden. Bij de secant methode zou de groene snijlijn gebruikt
worden om de volgende controller-output te bepalen, maar bij lokale tuning wordt nu de oranje lijn gebruikt.
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Figuur 6. Een voorbeeld van lokale tuning.

5.1.3 Initiële tuning
Bij lokale tuning wordt de maximale foutafgeleide gereset na convergentie. Omdat het berekenen van de lokale
afgeleide van de foutfunctie twee punten nodig heeft kan lokale tuning pas gebruikt worden na de eerste stap van
de regelaar. Het bepalen van een geschikte  parameter voor de eerste stap is het onderwerp van deze subsectie.

Ten eerste hebben we de optie om de maximale foutafgeleide pas te resetten na de eerste stap van de regelaar.
Hierdoor zal de maximale lokale foutafgeleide van de vorige keer dat de regelaar geconvergeerd heeft gebruikt
worden.
Verder zou er gekozen kunnen worden om de initiële  waarde te kiezen als de ‘gemiddelde’  waarde van
het vorige iteratieschema. Dit houdt in dat de initiële  waarde bepaalt wordt op basis van de het beginpunt van
de iteratie en het eindpunt van de iteratie. In Figuur 7 kan men zien dat de helling van de paarse lijn gebruikt
wordt om de initiële  parameter te bepalen. Deze  wordt dan gebruikt bij de eerste stap bij de volgende keer
dat de regelaar wordt aangeroepen.
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Figuur 7. Initiële en lokale tuningsmethode.

5.1.4 Storingen in de eerste iteraties
Eén van de redenen waarom een traditionele nulpuntzoeker niet werkte is omdat er kleine storingen in de
foutfunctie kunnen optreden. Hierdoor kunnen af en toe negatieve en/of kleine foutafgeleiden ontstaan. Als dit in
latere iteraties voorkomt heeft dit geen invloed op de maximale afgeleide van de foutfunctie, maar als
bijvoorbeeld in de eerste iteratie een kleine foutafgeleide ontstaat door een storing dan zal dit grote en/of
negatieve  leiden, wat ongewenst is.

Men kan kiezen om een maximale om een bovengrens voor de voorgestelde  waarde te handhaven. Stel men
eist 0 ? 0 Y rst dan kan dit gerealiseerd worden door elke keer als de maximale foutafgeleide gereset wordt,
de foutafgeleide te initialiseren op h 1⁄rst .
5.1.5 Mapping naar het goede domein
Bij elke regelaar is er wel domein waarbinnen de controller output zich moet bevinden, dit noemen we range of
operation in dit verslag. Voor een compressor kan de range van operation bijvoorbeeld N0,23000Q zijn en bij een
squeezefactor regelaar N0,1Q. Het kan voorkomen dat de voorgestelde controller-output zich buiten dit interval
bevindt, zie bijvoorbeeld Figuur 8. Dit is vaak ongewenst en daarom moet er een andere controller-output
worden vastgesteld.

Een optie is om een mapping te maken naar het goede domein als er in eerste instantie een controller-output
wordt bepaald die buiten het domein valt. Deze mapping zorgt er dan voor dat deze waarde wordt aangepast en
dan wel binnen het domein N0,1Q valt. Met deze methode kan nog steeds lokale tuning gebruikt worden zodat er
altijd sprake zal zijn van convergentie.
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Figuur 8. Boundary mapping.

Hoe deze map u:  ∞, 0 → 0,  gekozen wordt is afhankelijk van het gewenste gedrag van de regelaar. Een
paar keuzes voor u zou bijvoorbeeld kunnen zijn
u=
u=

vw x,
I ,

y ∈ 0, ∞,
I ∈ 0,1.

Merk op dat dit alleen voor de linkerkant van het domein N0,1Q geldt. Soortgelijke afbeeldingen kunnen gemaakt
worden voor als de voorgestelde waarde aan de rechterkant buiten het domein valt ( @ 1). Stel u is een bisectie
operator dat zou de lokale, boundary tuning er bijvoorbeeld uit kunnen zien als in Figuur 9. Hier is 4 bepaalt
met behulp van bisectie, ofwel het middelpunt van het interval N0, ' Q wordt genomen als 4 .
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Figuur 9. Bisectie mapping en lokale tuning.

5.1.6 Algoritme
Om alle ideeën van globale, lokale, initiële en boundary tuning te combineren heb ik algoritme ontworpen voor
de adaptieve regelaar die naar verwachting altijd zal convergeren.
5.1.6.1 Initialisatie
De initialisatie van de regelaar bestaat uit het definiëren van een ‘domain of operation’ van de specifieke
regelaar. Dit is het domein waarin alle controller-outputs zich binnen moeten bevinden en vooral ook waarin
zich het nulpunt bevindt. Bij een Pmax regelaar bijvoorbeeld zal deze ‘range’ gelijk zijn aan N0,1Q. Verder moet
er een initiële parameter  0 gedefinieerd zijn. Dit kan bijvoorbeeld gewoon de huidige 01 waarde zijn.
Verder kan er indien gewenst een bovengrens 0 van de lokale   ( is de iteratie-index) parameter worden
gedefinieerd.
5.1.6.2 Lokale tuning
Nu de regelaar geïnitialiseerd is kan de regelaar ingeschakeld worden. Bij de eerste stap zal altijd de initiële
parameter  0 gebruikt worden. Bij elke volgende stap zal lokale tuning gebruikt worden. Dit houdt in dat de
maximale lokale afgeleide bijgehouden wordt. Hierdoor kan in deze adaptieve regelaar de gebruikte lokale 
alleen maar kleiner kan worden in verdere iteraties. Dit zal gebeuren als er sprake is van een overshoot.
5.1.6.3 Initiële tuning
Nadat er convergentie is in z iteraties kan de ‘gemiddelde’  bepaald worden door


 0

z⁄ 0

z.

Deze parameterwaarde kan dan weer gebruikt worden voor de eerste iteratie als de regelaar opnieuw wordt
aangeroepen.
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5.1.6.4 Opzet voor het algoritme
Het algoritme voor de adaptieve regelaar kan als volgt beschreven worden.
Initialize:

-

‘domain of operation’ NO, PQ
 0
h 1⁄0, (or h 0)
 0

While | | @ {|
1.
2.
3.
4.
5.
6.

If ( @ 0): then h maxo, h
If h Y 0, then set    0
else (h @ 0), set   1⁄h
compute 
if  ∉ NO, PQ, use bisection method to compute other  ∈ NO, PQ
 1

Optional: after convergence in z iterations.
Set  0

 0

z⁄ 0

z

Hierbij is o de lokale afgeleide van de foutfunctie die gegeven wordt door
o

 



1⁄ 



1.

5.1.7 Beperkingen adaptieve regelaar
Ondanks de aanpassingen die gedaan zijn aan de secant methode zodat we uitkomen op de adaptieve regelaar,
zijn er nog een aantal beperkingen aan deze regelaar. Hier is alleen rekening gehouden met storingen die zorgen
dat er kleine lokale foutafgeleiden ontstaan en daardoor grote  waarden. Het zou ook kunnen voorkomen dat
er door storingen grote foutafgeleiden kunnen ontstaan, hierdoor zullen (te) kleine  waardoor de convergentie
langzaam kan zijn.

Ook kan deze regelaar problemen hebben met foutfuncties waar de foutafgeleide klein is rond het nulpunt maar
groter is op andere punten, hierdoor kunnen ook kleine  waarden ontstaan, zie Figuur 10.
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Figuur 10. Beperking adaptieve regelaar.

5.1.8 De adaptieve regelaar in de praktijk
In de praktijk blijkt de adaptieve regelaar weinig last te hebben van de eerder genoemde beperkingen. Ten eerste
is komen storingen die zorgen voor (te) grote foutafgeleiden niet of nauwelijks voor. Verder komt de laatst
genoemde beperking niet voor omdat de foutfuncties bijna altijd óf (bijna) lineair zijn óf overal een negatieve
tweede afgeleide hebben (zie bijvoorbeeld Figuur 11) zodat er (grote) overshoots plaatsvinden in plaats van
(grote) undershoots.

Vaak lukte het niet om een zogenaamde ‘full difference analysis’ vanwege problemen met de ‘testmanager.’ Bij
het PSCT deck is dit wel eenmaal gelukt en daarbij is gebleken dat het maximale verschil 5% procent was ten
opzichte van de Proven Results en dat dit maximale verschil verder weinig voorkwam. Verder leverde de
adaptieve regelaar een winst in CPU tijd van ongeveer 40% ten opzichte van de huidige regelaar.

5.2 Aangepaste Muller methode
In het vorige hoofdstuk is de adaptieve regelaar aan de orde geweest. Deze regelaar werkt vaak naar behoren,
maar heeft alleen wel een paar beperkingen. Ten eerste kunnen door storingen grote foutafgeleiden ontstaan
waardoor een kleine  aangehouden wordt. Verder kan de foutfunctie een grote foutafgeleide hebben die niet in
de buurt van het nulpunt ligt. Hierdoor zou ook (te) kleine  waarden aangehouden worden.
Een aanpassing die aan de adaptieve regelaar gemaakt kan worden is om een Muller stap te nemen als deze
geschikt is. We verstaan onder ‘geschikt’ een voorgestelde  waarde die niet negatief is en verder willen we
complexe  waarden voorkomen. Verder kan er weer eventueel een bovengrens aan de  waarde worden
gesteld. Mocht er in het geval van de adaptieve regelaar te kleine stappen worden genomen dan zal er vroeg of
laat een Muller stap genomen worden die wel groter (en geschikter) is.
Deze regelaar kan gezien worden als combinatie van de fixed-point iteratie, secant methode en de Muller
methode, want ten eerste speelt de maximale afgeleide een rol zoals bij de fixed-point iteratie. Verder wordt er
een secant stap genomen in de tweede stap (als deze geschikt is) en daarna worden Muller stappen genomen als
deze geschikt zijn.
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5.2.1 Aangepaste Muller methode in de praktijk
In de praktijk blijkt de aangepaste Muller methode net als de adaptieve regelaar altijd te convergeren. Vaak is er
sprake van snelle convergentie. Voor alle regelaars behalve de speedline regelaar is er bijna altijd convergentie
binnen 5 iteraties in de geteste decks en voor de speed line regelaar is er altijd convergentie binnen 10 iteraties.
De enige keren waar er meer iteraties nodig zijn is bij situaties waar het nulpunt zich niet binnen de range van
operation bevindt. Hierdoor neemt de regelaar steeds kleiner wordende bisectiestappen, waarna uiteindelijk de
put gesloten wordt zoals gewenst.

5.3 Beperkingen regelaars
We kijken nu nader naar de algemene beperkingen die zich bij de twee voorgestelde regelaars voordoen. Ten
eerste blijkt bij nieuwere decks dat overshoots niet gewenst zijn, verder kunnen beide regelaars niet toegepast
worden op de balance factor regelaar en de RPM setpoint regelaar.
5.3.1 Nieuwere decks
De beide regelaars zijn getest op de Proven Results decks die ik heb ontvangen. In een latere versie zat daar ook
het deck ‘Groningen_13GRO033_rfcRPMT’ bij. Hierbij valt het op dat de putten door de iteraties heen gesloten
kunnen worden. Dit maakt dat (grote) overshoots van de regelaar ongewenst zijn, want hierdoor zouden putten
onterecht gesloten kunnen worden. In de praktijk blijkt dat de beide voorgestelde regelaars regelmatig
overshoots kunnen hebben. Regeltechnisch gezien is het juist effectief dat er overshoots plaatsvinden omdat
hierdoor het nulpunt ingesloten wordt daardoor kan er een goede schatting gemaakt worden van de volgende
controller-output.

De eis dat er geen overshoots meer mogen plaatsvinden, legt een duidelijke beperking op de regelaar. Hiervoor
zal een maximale absolute stapgrootte of een kleine maximale  waarde moeten worden aangehouden. Dat
laatste zal dan vaak neerkomen op handmatige tuning omdat hierbij vrijwel zeker overshoots voorkomen
worden, zie Appendix D.
Bij het ‘Groningen_12Gro052_PSCT’ deck kan men zien dat putten pas na convergentie van de regelaar
gesloten kunnen worden. Hier is een overshoot van de regelaar niet ongewenst.
5.3.2 Balance factor regelaar
In Sectie A.4 kan men zien dat er geen één-op-één verband bestaat tussen de balance factor en de fout. Omdat de
nieuwe regelaars gebruik maken van deze één-op-één relatie tussen de controller-output en de fout kan dit
zorgen voor ongewenst gedrag van de balance factor regelaar. Daarom is het niet gewenst om de voorstelde
regelaars toe te passen op de balance factor regelaar. Hiervoor werkt een vaste  wel in de praktijk. Voor meer
informatie verwijs ik naar Sectie A.4.
5.3.3 RPM setpoint regelaar
De adaptieve regelaar en de aangepaste Muller methode kunnen niet toegepast worden op de RPM setpoint
regelaar. Dit volgt uit de analyse die in Sectie B.4 gemaakt is. Hier is een andere methode voorgesteld voor de
RPM setpoint regelaar die gebruik maakt van een moving average. Dit is ook verder uitgediept in deze sectie.
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6

Conclusie

In dit onderzoek is de tuning van de PID regelaar in Genrem aan de orde geweest. Er is gekeken naar
tuningsmethoden die niet op trail-and-error gebaseerd zijn, zoals voorheen het geval was. De algemene theorie
van de PID regelaar is kort behandeld in het eerste hoofdstuk. Hier zijn de drie elementen van de regelaar apart
aan de orde geweest en het nut van elk element is beschreven.
Het tweede hoofdstuk liet zien dat de huidige PID regelaar niet correct geïmplementeerd is. Hier is vastgesteld
dat de orde van de PID regelaar verschilt met de orde van een PID regelaar in de theorie. Ook zijn we tot
conclusie gekomen dat twee van de drie elementen van de PID regelaar grotere instabiliteit meebrengen en netto
geen bijdrage leveren in het vinden van de juiste controller-output. Het is aangetoond dat het probleem als
nulpuntprobleem geformuleerd kan worden.
In Hoofdstuk 4 is er gekeken naar de tuningsmogelijkheden van de overgebleven parameter. Hier zijn
verscheidene nulpuntzoekers aan de orde geweest. De fixed-point iteratie werkt naar behoren goed, maar hier is
nog steeds handmatige tuning voor vereist. De andere twee methoden kunnen niet als een zelfstandige regelaar
gebruikt worden. Dit komt doordat verstoringen in de foutfunctie voor ongeschikte controller-outputs kunnen
zorgen.
Er is gekeken naar een variant van de secant methode zodat convergentie gegarandeerd wordt en de regelaar
minder gevoelig is voor storingen in de foutfunctie. Hier kwamen globale en lokale tuning aan de orde waar
gebruikt gemaakt wordt van de maximale lokale afgeleide van de foutfunctie. Daarna is er nog gekeken naar
initiële tuning en boundary tuning.
Een andere regelaar is voorgesteld om de beperkingen van de adaptieve regelaar te compenseren. De aangepaste
Muller methode, wat een combinatie is van de fixed-point iteratie, de secant methode en de Muller methode,
werkt in de praktijk erg goed en levert snelle convergentie. Verder is deze regelaar nog minder gevoelig voor
storingen dan de adaptieve methode.
In nieuwere decks hebben we gezien dat een overshoot van de regelaar niet gewenst is omdat er een kans bestaat
dat een put daardoor onterecht gesloten wordt. De eis dat er geen overshoot mag plaatsvinden, brengt een grote
beperking met zich mee. Hierdoor zal een maximale stapgrootte moeten worden aangehouden.
Een mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de samenwerking van de balance factor regelaar en de
RPM setpoint regelaar. De actuele waarde van de RPM setpoint regelaar is namelijk weer het setpoint van de
balance factor regelaar. Hierdoor zou interferentie kunnen optreden tussen deze twee regelaars. Het
vervolgonderzoek zou kunnen gaan over hoe deze twee regelaars goed kunnen samenwerken om de globale
convergentie te realiseren en mogelijk te versnellen.
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Appendix A: foutafgeleide functies
In deze appendix zijn van verschillende regelaar foutfuncties geplot. De data die hiervoor gebruikt wordt komt
rechtstreeks uit de inf files van onder andere de Proven Results. Hierbij zijn de decks
‘Groningen_12Gro052_PSCT’ en ‘Groningen_SW_Flat’ gebruikt. De belangrijkste boodschap die de foutfunctie
plots met zich meebrengt is dat er, afgezien van de storingen, een één-op-één verband bestaat tussen de fout en
controller-output. Verder zijn lijken deze foutfunctie vaak lineair.

A.1 Proven Results ‘Groningen_SW_Flat’
Hier zijn foutfuncties geplot van de Pmax, Pmin, WVMX en Gmax regelaar. Deze data komt rechtstreeks uit de
Proven Results van het ‘Groningen_SW_Flat’ deck.
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Figuur 11. Data van de foutfunctie van de Pmax regelaar.
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Foutfunctie Pmin regelaar
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Figuur 12. Data van de foutfunctie van de Pmin regelaar.

De bij de foutfuncties van de Pmax en Pmin regelaar lijkt een lineair verband te bestaan tussen de factor en de
fout. Bij de WVMX en de Gmax regelaar lijkt de foutfunctie iets minder lineair te zijn.
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Figuur 13. Data van de foutfunctie WVMX regelaar.
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Foutfunctie Gmax regelaar
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Figuur 14. Data van de foutfunctie van de Gmax regelaar.

A.2 Proven Results ‘Groningen_12Gro052_PSCT’
Bij de Proven Results van het ‘Groningen_12Gro052_PSCT’ deck zijn twee voorbeelden genomen waar de
foutfuncties van de recycleflow en de ASCL line regelaar zijn geplot. Deze twee voorbeelden van de
foutfuncties vertonen ook erg lineair gedrag tussen de controller-output en de fout. Deze (bijna) lineairiteit van
de foutfunctie blijkt te gelden bij alle geteste decks.
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Figuur 15. Data van de foutfunctie van de recycleflow regelaar.
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Foutfunctie ASCL line regelaar
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Figuur 16. Data van de foutfunctie van de ASCL line regelaar.

A.3 PSCT adaptieve regelaar
In de praktijk blijkt dat de foutfunctie van de speed line niet-lineair gedrag vertoond. Daarom hebben we de
adaptieve regelaar gebruikt met
zodat er veel instabiliteit ontstaat maar toch convergentie. Hierdoor
konden veel datapunten bemachtigd worden.
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Figuur 17. Data van de foutfunctie van de speed line regelaar.

Wat opvalt bij de speed line regelaar is dat de foutafgeleiden klein zijn als de power ver bij het nulpunt vandaan
ligt. Hier blijkt het setpoint niet te veranderen. Als we dichter bij het nulpunt komen neemt de foutafgeleide toe.
Dit komt door vooral door de (grote) setpoint veranderingen, want de proceswaarde afgeleide blijft vrijwel
constant.
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Ook bij de discharge temperatuur hebben we deze adaptieve regelaar gebruikt. Hier is ook goed te zien dat de
foutfunctie lineair lijkt. Ook kan men zien dat er soms kleine storingen in de foutfunctie optreden.
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Figuur 18. Data van de foutfunctie van de discharge temperatuur regelaar.

A.4 Balance factor
In de vorige subsecties hebben gezien dat er in veel gevallen een foutfunctie geplot kan worden die een één-opéén verband hebben tussen de controller-output en de fout. Bij de balance factor regelaar lijkt deze één-op-één
relatie niet te gelden. Twee voorbeelden van plots van de ‘foutfuncties’ van de balance factor regelaar zijn
hieronder weergegeven. Hier is ook het verloop van de convergentie weergeven door de lijn tussen de
datapunten.
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Figuur 19. Relatie tussen balance factor en fout.
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Foutfunctie balance factor regelaar
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Figuur 20. Relatie tussen balance factor en fout.

Een mogelijke verklaring voor dit gedrag wordt gegeven in Sectie B.3.
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Appendix B : specifieke observaties
Per regelaar kunnen specifieke observaties gemaakt worden. In deze appendix kijken we onder ander naar de
regelaars van de recycleflow, ASCL speedLine, balance factor, RPM setpoint, de polytropic speed limit,
discharge temperature en de TEO. We kijken apart naar elk systeem, omdat er (grote) verschillen bestaan tussen
deze systemen. Per systeem worden dan ook aanbevelingen gedaan. Vervolgens kijken we ook nog naar overige
observaties die gemaakt zijn. We beginnen nu met de recycleflow.

B.1 Recycleflow
De foutfunctie van de recycleflow lijkt erg lineair te zijn in Figuur 15. Dit lineaire gedrag blijkt in alle geteste
decks te gelden. Dit heeft erg snelle convergentie ten gevolge, de adaptieve regelaar convergeert namelijk altijd
binnen enkele iteraties.
De recycleflow regelaar staat in een aparte functie in comc.f90 gedefinieerd. De aanbeveling is om deze regeling
ook in mpid.f90 te definiëren zodat er een beter overzicht van de verschillende regelaars is.

B.2 ASCL line
Deze regeling wordt nog niet in mpid.f90 aangeroepen en nog een losse regel in de code. De regeling wordt
momenteel aangeroepen in de regel
DeltaComcPower = ( 0.1 * ( PolytropicHead - SetPointPolytropicHead ) /&
SetPointPolytropicHead ) * UtilizedPower !RB12_04.456.845

Een aanbeveling is om deze regeling in mpid.f90 te zetten.
Zelf heb ik de regeling in mpid.f90 kunnen zetten en daarmee de adaptieve regelaar kunnen testen. Het lineaire
gedrag tussen de power en de fout zoals in Figuur 16, blijkt hier ook bij alle geteste decks te gelden. Hier is ook
sprake van convergentie binnen enkele iteraties als de adaptieve regelaar wordt gebruikt.

B.3 Balancefactor
In Sectie A.4 hebben we gezien dat er geen één-op-één verband tussen de balance factor en de fout. Hier zijn
meerdere oorzaken voor te vinden.
Ten eerste worden de actuele RPM’s uit tabellen gehaald en kunnen daardoor discontinuïteiten ontstaan in de
actuele RPM. Bovendien komt het regelmatig voor dat er een RPM bepaald moet worden terwijl de compressor
buiten zijn zogenoemde ‘envelope’ draait. Hier is de tabel niet gedefinieerd en daarom wordt het dichtbij zijnde
punt in de tabel genomen. Hierdoor zouden ook discontinuïteiten in de actuele RPM kunnen ontstaan.
Verder wordt het setpoint van de balance factor regelaar ook weer met een regelaar (de RPM setpoint regelaar)
gestuurd. Hierdoor zou het bijvoorbeeld kunnen als de balance factor gelijk blijft, het setpoint wel verandert door
de RPM setpoint regelaar en daardoor ook de fout. Hierdoor heb je dus al geen één-op-één relatie tussen de
balance factor en de fout.
Door de observatie dat er geen één-op-één verband bestaat kan een nulpuntzoeker (of variant) niet gebruikt
worden als regelaar. In de praktijk is ook gebleken dat de adaptieve regelaar en de aangepaste Muller methode
niet naar behoren werken en convergentie van het hele netwerk (niet de balance factor regelaar zelf) in het
geding waren.
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Mijn aanbeveling is om een ‘gewone’ I-regelaar te gebruiken met een vaste waarde voor  . De waarde voor de
 kan goed handmatig getuned worden (zie ook Appendix D). Bij het PSCT deck ben ik op een waarde
gekomen van 0.65 met de huidige implementatie van de functie getPIDControlledFactor. Als er totaal
geen schaling wordt toegepast kom ik op een waarde van 0.0001 voor de  gebruikmakend van handmatige
tuning zoals beschreven in Appendix D.

B.4 RPM setpoint regelaar
Bij de analyse van de verschillende regelaar viel het op dat de proceswaarde afgeleide van de RPM setpoint
regelaar altijd 1 is. Dit houdt in dat een output van 1 die getPIDControlledDelta levert ook een verschil in
RPM setpoint van 1 geeft. Dit houdt in dat we in 1 stap de actuele waarde op het setpoint kunnen zetten. Dit
werd in het verleden ook gedaan, maar bij nieuwere decks leverde dit problemen op. Dit komt door de snel
variërende setpoints van de RPM setpoint regelaar waardoor er oscillaties in de RPM setpoint regelaar
ontstonden.
Een mogelijke oplossing om de snel variërende setpoints van de regelaar te dempen is om, in plaats van het RPM
setpoint meteen op het setpoint van de RPM setpoint regelaar te zetten, het RPM setpoint op het gemiddelde van
de vorige twee setpoints van RPM setpoint regelaar te zetten. Je maakt dus gebruik van een (gewogen)
voortschrijdend gemiddelde van deze setpoints. Er vindt een soort van filtering plaats op de setpoints die
binnenkomen in de RPM setpoint regelaar zodat de hoge frequenties gedempt worden, terwijl de trend ongeveer
hetzelfde blijft. Dit komt de convergentie van de hele loop ten goede.

B.5 Polytropic speed limit
De benadering van de afgeleiden van de foutfunctie zijn verreweg van stabiel. Door de iteraties heen
(iteratienummer groter dan 1) kunnen grote setpointveranderingen optreden die zorgen voor grote
foutafgeleiden. De oorzaak blijkt dat de regelaar niet gereset wordt nadat er convergentie is opgetreden.
Hierdoor gebruikt de regelaar informatie van een vorige al geconvergeerde regeling. Omdat het systeem
ondertussen al sterk veranderd kan zijn, levert deze onjuiste informatie (van bijvoorbeeld de lokale
foutafgeleide) op, maar de (adaptieve) regelaar maakt hier wel gebruik van. De aanbeveling is dat er een reset in
de regelaar aangeroepen wordt als er sprake is van convergentie.
Dus elke keer als de melding ‘Maximum Polytropic Head according to Speed line - within tolerance in x
iterations.‘ wordt weergeven in de .inf file, moet de PID regelaar van de speed limit gereset worden. Zelf heb ik
deze reset kunnen bouwen zodat er een correcte lokale foutafgeleide wordt bepaald. Hierdoor kon de adaptieve
regelaar en de aangepaste Muller methode getest worden.
De adaptieve regelaar convergeert bij de speed line (bijna) altijd binnen 9 iteraties. De enkele keer dat er een
langzamere convergentie is, komt doordat door storingen een kleine  gehandhaafd werd bij de adaptieve
regelaar. De aangepaste Muller methode convergeert altijd binnen 9 iteraties en heeft minder last van deze
storingen.
Bij beide regelaar worden wel vaak overshoots gemaakt in het regelen van de polytropic speed limit. Dit kan
problemen opleveren bij de huidige decks, zie Hoofdstuk 5.3.

B.6 Discharge temperature
Net als bij de speed line limiet wordt de regelaar van de discharge temperatuur na convergentie niet gereset
waardoor er grote en/of negatieve foutafgeleiden ontstaan. Nadat de resetconditie is aangebracht levert de
adaptieve regelaar bij alle geteste decks convergentie binnen 4 iteraties. De snelle convergentie heeft als oorzaak
dat de foutfunctie erg lineair gedrag vertoond, net zoals in Figuur 18 is gebleken.
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B.7 Utilization factor veroorzaakt onjuiste afgeleiden
Bij de speed line en de discharge temperature regelaars kan er incorrecte lokale foutafgeleiden ontstaan. Dit
komt omdat het voorkomt dat in plaats van de power te veranderen op basis van je regelaar, de utilization factor
veranderd wordt. In de inf file staat dan ook bijvoorbeeld
psct - (zvn1st2nd) UtilizationFactor adjusted from
1.00000 to
comc - (XZVN-YZVN) Power is changed from
13408.0297420
to
(instead of proposed step of
642.114107725).

0.99000
13273.9494446.

Hierdoor wordt dus in werkelijkheid een andere stap genomen dan in de regelaar het geval was. Hierdoor kunnen
hele andere waarden voor de lokale afgeleiden ontstaan omdat de regelaar wel aanneemt dat de voorgestelde stap
genomen wordt. De oplossing voor dit probleem is óf de regelaar resetten nadat de utilization factor veranderd is
óf de stap van de regelaar overeen te laten komen met de actuele stap die genomen wordt.

B.8 TEO
De foutfunctie van de TEO is vrijwel lineair. Als hier de adaptieve regelaar op wordt toegepast convergeert de
TEO regelaar binnen 3 iteraties. Het opmerkelijke van de TEO regelaar is dat deze verreweg het vaakst wordt
aangeroepen in het ‘Groningen_12Gro052_PSCT’ deck. Over de hele run is dit ongeveer 10 miljoen keer. Maar
dit is wel wanneer de adaptieve regelaar wordt gebruikt. De huidige regelaar convergeert ongeveer binnen 15
iteraties. Er valt dus een goede winst te halen in het totale aantal iteraties.

B.9 Schaling
In mpid.f90 wordt een verschil in controller-output gegenereerd, dit verschil wordt daarna opgeschaald en daarna
wordt de volgende controller-output bepaald. We hebben in Appendix A gezien dat voor meerdere regelaars de
foutfunctie bij benadering lineair is. De aangebrachte schaling kan in sommige gevallen deze lineariteit verstoren
waardoor de convergentie van de regelaar langzamer kan zijn.
Vooral bij squeezefactor regelaars komt deze schaling erg naar voren. Stel bijvoorbeeld dat we te maken hebben
met de foutfunctie van de Pmax regelaar in Figuur 21. We gebruiken een I-regelaar met constante  1. We
nemen aan dat de proceswaarde nagenoeg gelijk blijft (dit is in de praktijk bij benadering ook zo) en gelijk is aan
(bijvoorbeeld) 100. Als nu gestart wordt met een actuele factor van 1 dan zal de output van
getPIDControlledDelta gelijk zijn aan  ∙ 0 A 5 (zie Figuur 21 voor de actuele fout). Deze output
wordt nu opgeschaald zodat we een actueel verschil in factor krijgen van 1 ∙ 5⁄100 1⁄20 0.05. Dit gebeurt
door de onderstaande code.
aPIDControlledFactor

= aActualFactor - aActualFactor * (DeltaN / aActualValue)

Als de actuele factor gelijk is aan 0.5 dan krijgt men een output van getPIDControlledDelta van  ∙
0 A 2.5. Deze output wordt nu opgeschaald zodat we een actueel verschil in factor krijgen van 0.5 ∙
2.5⁄100 1⁄20 0.0125. Het is in dit geval zo dat een halvering van de fout voor een 4 keer zo laag verschil
in controller-output (hier de factor) zorgt, terwijl het gewenst is een halvering van het verschil in controlleroutput te hebben.
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Figuur 21. Data van de foutfunctie van de Pmax regelaar.

De conclusie is dat de regelaar veel minder grote stappen neemt als de actuele factor erg klein is, zelfs als de fout
groot is. Daarom zal een I-regelaar maar langzaam convergeren als het nulpunt bij een kleine controller-output
(een kleine factor in dit geval) ligt. Dat is ook de reden waarom een dubbele integrator (een
in de huidige
regelaar) in de praktijk snellere convergentie geeft, deze compenseert voor de schaling die is aangebracht. Maar
een dubbele integrator kan voor laag frequente oscillaties zorgen, dit effect wordt in Sectie B.11 verder
uitgewerkt.

B.10 Tolerantieverlaging
De orde convergentie is
voor de Muller methode, dat is dus bijna kwadratische convergentie. Als er dus in
de praktijk bij de adaptieve regelaar weinig storingen voorkomen, kan gemakkelijk de tolerantie waarbinnen de
regelaar moet convergeren kleiner worden gezet. Dit heeft als gevolg dat de maximale capaciteitsberekening die
Genrem maakt nauwkeurig wordt.
Om een idee te krijgen hoeveel langzamer de convergentie wordt als de tolerantie lager wordt gezet, heb ik de
tolerantie van de speedline regelaar 200 keer kleiner gezet bij het deck Groningen_11GRo041. Hierbij
convergeert de speedline regelaar met de aangepaste Muller methode alsnog binnen 25 iteraties. Dat is nog
steeds sneller dan de huidige regelaar, die meerdere malen 30 iteraties nodig heeft voor convergentie bij hetzelde
deck. Dit is misschien een extreem geval maar laat wel zien dat tolerantieverlaging in de toekomst mogelijk is.
We zouden zelfs verwachten dat de convergentie van de regelaar nog sneller zou moeten zijn door de bijna
kwadratische convergentie. In de praktijk is er echter lagere convergentie omdat vaker storingen optreden als
kleine stappen genomen worden. Daardoor kan niet altijd een geschikte Muller stap genomen worden.

B.11 Dubbele integrator
Zoals vermeldt in Sectie 3.2.1 is er sprake van een dubbele integrator actie in de huidige regelaar. Dit kan voor
laag frequente oscillaties zorgen. Dit effect is terug te zien in de ‘Proven Results’ gebruikmakend van de huidige
regelaar, zie Figuur 22.
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Pmax: dubbele integrator actie
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Figuur 22. Gevolg van dubbele integrator actie.

Deze specifieke plot gebruikt data van de Pmax regelaar van het deck ‘DrGr’ en hier is inderdaad te zien dat er
een laag frequente oscillatie ontstaat in de regeling. Hier ziet men dat na 60 iteraties de regelaar niet
geconvergeerd, terwijl er wel een factor bestaat waarvoor de fout bijna nul is. Dit is goed te zien in de volgende
plot.
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Figuur 23. Data van de foutfunctie van de Pmax regelaar.

Figuur 23 is de bijbehorende foutfunctie van Figuur 22. In de bovenstaande figuur in goed te zien dat er wel een
factor (A 0.2) bestaat zodat de fout (bijna) nul is.
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Appendix C: programmeren van de regelaar
Nu de theorie van de regelaar bekend is kan er overgegaan worden op het programmeren van deze regelaar. De
code die hier beschreven wordt vindt plaats in mpid.f90. Eerste zullen de ‘pure’ secant methode en ‘pure’ Muller
methode behandeld worden. Daarna volgt het programmeren van de adaptieve regelaar.

C.1 Secant methode
De recursieve vergelijking van de secant methode (zie ook Sectie 4.1.2) wordt gegeven door
#

#3'



#3'

#3' 

#34



#34 

∙ 

#3' .

In de huidige programmacode (in mpid.f90) komt dit overeen met de onderstaande code.
OutputN=

APIDController.OutputN(-1)
/
( APIDController.ErrorN ( 0)
APIDController.ErrorN (-1) ) *
APIDController.ErrorN ( 0)

&
&
&

Hier komt de variabele  overeen met de volgende code.
APIDController.OutputN(-1)
/
( APIDController.ErrorN ( 0)
APIDController.ErrorN (-1) )

&
&

C.2 Muller methode
De methode van Muller is een stuk lastiger te implementeren dan de secant methode. Voor de volledige
uitwerking van de programmacode van de Muller methode verwijs ik naar Burden en Faires (2005). De Muller
methode kan als volgt in het huidige programma (in mpid.f90) geïmplementeerd worden.
Definieer (bijvoorbeeld) dummy variabelen h1,h2,d1,d2,a,b,c. Definieer nu
if (APIDController.Iteration>2) then
h1= -APIDController.Output(-2)
h2= -APIDController.Output(-1)
d1= (APIDController.ErrorN(-1) - APIDController.ErrorN(-2))/h0
d2= (APIDController.ErrorN( 0) - APIDController.ErrorN(-1))/h1
a= (d2 - d1) / (h2 + h1)
b=
d + h2 * a
c= APIDController.ErrorN( 0)
OutputN = 2.*c/(b+sign(sqrt(b**2-4*a*c),b))
endif

De if-statement staat er in omdat er eerst drie punten nodig zijn om de eerste Muller stap te kunnen nemen.
Verder is dit de code van de ‘pure’ Muller methode. Hier wordt bijvoorbeeld nog geen test uitgevoerd of het
argument van de wortel negatief is. De variabele  komt overeen met
2./(b+sign(sqrt(b**2-4*a*c),b)).
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C.3 Adaptieve regelaar
Hier wordt naar de programmacode gekeken naar verschillende aspecten van de adaptieve regelaar. Eerst kijken
we naar de implementatie van lokale en daarna gaan we verder met het programmeren van boundary tuning bij
regelaars die gebruik maken van getPIDControlledFactor.
C.3.1 Lokale tuning
Om lokale tuning te gebruiken kan de volgende code gebruikt worden.
if (APIDController.Iteration>1) then
APIDController.MaxDer= max(APIDController.MaxDer, &
( APIDController.ErrorN ( 0)
APIDController.ErrorN (-1) ) ) /
APIDController.OutputN(-1)
else
APIDController.MaxDer=
APIDController.InitialMaxDer
endif
OutputN=
1. / APIDController.MaxDer
*
APIDController.ErrorN ( 0)

&
&

&

C.3.2 Boundary tuning bij getPIDControlledFactor functie
Als er een bisectiestap wordt genomen als de voorgestelde waarde buiten het domein valt, dan ziet de fortran
code er als volgt uit.
if

(aPIDControlledFactor < 0)
aPIDControlledFactor
APIDController.OutputN(0)
elseif (aPIDControlledFactor > 1)
aPIDControlledFactor
APIDController.OutputN(0)
endif

then
= 0.5 * aActualFactor
= aActualFactor - aPIDControlledFactor
then
= 0.5 * (aActualFactor + 1)
= aActualFactor - aPIDControlledFactor

Hier is het vereist om de output van getPIDControlledDelta te vernieuwen zodat te de regelaar de juiste
informatie binnen krijgt over de actuele stap die is genomen.

C.4 Twee PID regelaars
Op dit moment zijn er twee PID regelaars gedefinieerd in Genrem. Eén staat in mpid.f90 en de functie heeft de
naam getPIDControlledDelta. De andere regelaar in gedefinieerd in comc.f90 en heeft de naam
PIDControlledDelta. De aanbeveling is om beide regelaars in mpid.f90 te zetten zodat er beter overzicht is
te houden.
Verder zijn de parameters van de PID regelaar op veel verschillende plaatsen gedefinieerd, deze kunnen beter
ook allemaal op één plaats (met als voorkeur de mpid.f90 file)gedefinieerd worden. Op dit moment zijn de PID
parameters, afgezien van degene in mpid.f90 zelf, gedefinieerd in
-

het begin van subroutine ComcHandleRecycleFlow(aComc)
real
call
call
call
call

function ComcCalculatePIDControlledPowerDelta
setPIDController(PIDTeo, 0., 0.9, 0.0, 0.0)
CreatePIDController(aComc.TdisController, 0.0, 0.02, 0.0, 0.002)
CreatePIDController(PIDControllers(Nr), 1.0, .2, .2, 0.05)
CreatePIDController(PIDControllers(Nr), C1MAX(NR), 0.7, 0.2, 0.01).
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Appendix D: handmatig tunen van  parameter

Op basis van de theorie van de fixed-point iteratie kan een vaste  parameter bepaald worden. Volgens de
4
fixed-point stelling (zie Sectie 4.1.1.1) moet voor convergentie deze parameter voldoen aan  ? cd, voor alle
b

∈ NO, PQ. Aangezien X   niet bekend is moet er een schatting gedaan worden naar deze foutafgeleide. Een
manier om een schatting van X   te maken is om een lokale foutafgeleide bij te houden tijdens het runnen van
een deck. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de lokale afgeleide
X

A

 ∆ 
∆

 
.

Hierbij is   de fout van dit moment op basis van de controller-output . De bovenstaande vergelijking kan
vertaald worden naar implementatie van de huidige regelaar. Er geldt namelijk dat
∆

. / ,

 

,

 ∆ 

  1

dus als het iteratieschema met 1 stap verschuift wordt dan krijg je als benadering van de foutafgeleide
X 

1 ≔

X



1 A

 1
v|O


1

: o

1.

Het idee is om dan deze benadering van de afgeleide weg te schrijven in een (fort-)bestand en op basis daarvan
4
een geschikte  te bepalen. Aangezien we de eis  ? cd hebben voor convergentie willen we dus ook dat
b

aan deze eis is voldaan als we een benadering van de foutafgeleide gebruiken. Ofwel we bepalen
h

en we kiezen dan

'


4

max o,
#

Y  ?  waarbij we verwachten dat als 
4


'


wordt gekozen er nooit overshoot zal

optreden en bij 
verwachten we dat er minimaal 1 keer een overshoot voorkomen waarbij de overshoot
even groot is als de vorige (absolute) fout van de controller-output.
Deze handmatige tuning werkt in de praktijk erg goed, wat in een voorbeeld van de recycleflow wordt laten zien.

D.1 Voorbeelden van handmatig tunen

Als voorbeeld gebruiken we de recycleflow. Initieel was de parameterwaarde gelijk aan  0.25. Daarna is er
een volledige run uitgevoerd en is de lokale foutafgeleide bijgehouden. Als de foutafgeleiden daarna naar grootte
gesorteerd zijn kan de volgende plot gemaakt worden.
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Lokale foutafgeleide recycle flow
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Figuur 24. Lokale foutafgeleiden in de recycleflow regelaar voor tuning.
'

Als er nu voor globale tuning wordt gekozen dan zou bijvoorbeeld een parameter waarde van 
A 1.1
.
kunnen worden gekozen. Deze waarde voor voldoet aan  ? 2⁄h, waarbij de maximale lokale foutafgeleide h
in dit geval gelijk is aan h 1.1 (zie Figuur 24), waardoor convergentie verwacht wordt. Als er daarna weer
een run wordt gedaan dan kan de volgende plot gemaakt worden.
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Figuur 25. Lokale foutafgeleiden in de recycleflow regelaar na tuning.
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Een eerste observatie is dat nu inderdaad minder iteraties nodig zijn voor convergentie. Verder kan worden
gezien dat er een soort gat is ontstaan bij de waarde
van de foutafgeleide. Dit komt omdat door de keuze van
de nieuwe parameter de regelaar in 1 stap geconvergeerd heeft. Verder valt het op dat er altijd sprake is van
storingen in de foutafgeleide wat te zien is aan de grote en kleine foutafgeleiden die niet vaak voorkomen.
Dit is bijvoorbeeld bij de discharge temperature en de speed line regelaar ook goed te zien.
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Figuur 26. Lokale foutafgeleiden in de discharge temperatuur regelaar.

In Figuur 26 is goed te zien dat er sprake is van storingen in de foutfunctie bij een gering aantal iteraties. Ook
valt het op dat de foutfunctie verder erg lineair gedrag vertoont door het grote aantal iteraties waar de lokale
foutafgeleide bijna constant is. Dit bevestigd inderdaad het vermoeden dat de foutfunctie bijna lineair is zoals in
Figuur 18. Als er gebruik wordt gemaakt van handmatige tuning op basis van de bovenstaande plot, dan zouden
we
kunnen kiezen. We nemen hierbij de maximale lokale foutafgeleide
gelijk aan 2 en kiezen we
. De huidige waarde voor de parameter van de discharge temperatuur is
, wat inderdaad
dezelfde orde van grootte heeft.
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Figuur 27. Lokale foutafgeleiden in de speed line regelaar.

Ook valt in de bovenstaande figuur op dat er sprake is van storingen bij een klein aantal iteraties. Verder valt het
op dat lokale foutafgeleiden veel verschillen wat duidt op niet-lineairiteit van de foutfunctie. Dit hebben we
inderdaad gezien in Figuur 17. Als hier handmatige tuning voor gebruikt wordt dan zouden we een maximale
lokale afgeleide van
kunnen gebruiken en kiezen we
Dit komt inderdaad in de
buurt van de huidige waarde van
We hebben nu bij handmatige tuning vaak de keuze gemaakt om
te gebruiken. Met deze keuze
verwachten we nog steeds convergentie als blijkt dat de maximale foutafgeleide minder dan twee keer zo groot
is als die eerder bepaald is, zie Sectie 4.1.1.1. Oftewel met de keuze
hebben we nog een bepaalde
veiligheidsmarge voor convergentie.
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