
Tentamen optimaal sturen 12-7-’00, 9.00-12.00 uur 

4 vraagstukken 

Vraag 1 
 
a) Beschrijf wiskundig de algemene vorm van een optimaal besturingsprobleem in de 

discrete tijd. Hierin komen o.a. de symbolen 0, , , , ,J L f xΦ Ψ  voor. Gebruik de juiste 

symbolen (letters) en geef van alle symbolen de betekenis en de dimensie 
(afmetingen). 

 
b) Beschrijf wiskundig de noodzakelijke voorwaarden voor de oplossing van dit probleem. 

In deze noodzakelijke voorwaarden komen o.a. Lagrange multipliers aangeduid met λ  
voor. Zij vormen de zogenaamde co-toestand. 

 
c) Dezelfde vraag als a) maar nu voor een digitaal optimaal besturingsprobleem. 
 
d) Geef aan hoe een digitaal optimaal besturingsprobleem wordt omgezet naar een 

equivalent discreet optimaal besturingsprobleem. 
 
e) Hoe worden het equivalente discrete systeem en het equivalente discrete criterium 

numeriek berekend? 
 
 

Vraag 2 
 
a) Beschrijf het gradient algoritme voor de oplossing van de noodzakelijke voorwaarden 

bedoeld onder vraag 1b). Beschrijf o.a. hoe het algoritme wordt gestart. 
 
b) Beschrijf het algoritme dat middels functieminimalisatie een digitaal optimaal 

besturingsprobleem oplost. Beschrijf o.a. hoe het algoritme wordt gestart en hoe de 
functiewaarden numeriek worden berekend. 

 
c) Als we het digitale optimale besturingsprobleem omzetten in een equivalent discreet 

optimaal besturingsprobleem dan kunnen we dit probleem oplossen met het gradient 
algoritme. Noem de voor en nadelen van deze aanpak t.o.v. de oplossing d.m.v. 
functieminimalisatie. 

 



Vraag 3 
 
Gegeven een isothermisch (ideaal gemengde) chemisch reactorvat waarvan de in en 
uitstroom van vloeistof op ieder moment kan worden bepaald d.m.v. bestuurbare kranen. De 
instromende vloeistof bevat een bekende gegeven concentratie van stof A en een bekende 
gegeven concentratie van stof B. Binnen het reactorvat reageren stof A en B met elkaar en 
vormen stof P. Eén mol van stof A reageert met twee mol van stof B tot één mol van stof P. 
 
De volgende differentiaalvergelijkingen gelden voor dit systeem: 
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 V : Volume van de vloeistof in het reactorvat 
 ,i oF F : In en uitstroom van vloeistof 

 , ,A B PC C C : Concentraties van de stoffen A,B en P in de vloeistof die zich in de   
  reactor bevindt. 
 ,

i iA BC C : Concentraties van de stoffen A en B in de instromende vloeistof 

 k : Chemische reactie constante 
 
a) Maak een schets van het systeem en toon op basis van wetenschappelijke argumenten 

(kennis) aan dat de gegeven differentiaalvergelijkingen gelden voor dit systeem. 
 
b) Geef van alle grootheden die in het model voorkomen éénheden zodanig dat deze 

consistent zijn. 
 
c) Schrijf dit systeem in toestandsvorm (state-space vorm). Gebruik daarbij de juiste 

symbolen (letters). 
 
d) Waarom is dit systeem niet lineair? 
 Kies alle parameterwaarden in het model gelijk aan 1. Kies ook alle toestands en 

stuurvariabelen gelijk aan 1 en lineariseer het systeem rond deze toestand en sturing. 
Schrijf het gelineariseerde systeem in toestandsvorm m.b.v. matrices. 

 
e) Op welk niveau van een optimaal besturingssysteem, zoals die gepresenteerd op het 

college, speelt het gelineariseerde systeem een essentiële rol? Licht het antwoord toe. 
 



Vraag 4 
 
2) Beschouw het systeem uit vraag 1.  
a) Als de doelstelling is in 1 uur zoveel mogelijk van de stof P te laten uitstromen, wat is 

dan een geschikt criterium voor het bijbehorende optimale besturingsprobleem? Schrijf 
dit criterium in de juiste (d.w.z. de bij optimale besturing gehanteerde) wiskundige 
vorm. 

 
b) Als de doelstelling is in 1 uur zoveel mogelijk vloeistof te laten uitstromen met een  

concentratie van de stof P die zo dicht mogelijk een vaste waarde aangeduid met 
CP,gewenst  benadert, wat is dan een geschikt criterium? Schrijf dit criterium in de juiste 
(d.w.z. de bij optimale besturing gehanteerde) wiskundige vorm. 

  
c) Wat moet er aan de beschrijving van het optimale besturingsprobleem worden 

toegevoegd als men wil dat aan het einde van het genoemde uur de concentratie van 
stof B in het chemische reactievat exact gelijk is aan een waarde aangeduid met CB,eind. 
Schrijf deze voorwaarde in de juiste (d.w.z. de bij optimale besturing gehanteerde) 
wiskundige vorm. 

 
d) Hoe beschrijft men wiskundig het feit dat de kranen niet verder dan maximaal open 

kunnen en niet verder dan minimaal dicht? 
 
e) Als de besturing plaatsvindt m.b.v. een computer die via een analoog naar digitaal 

omzetter en een nulde orde houdschakeling (zero-order hold) is gekoppeld aan de 

kranen wat geldt er dan voor de sturing (de stuurvariabelen) ( )u t  tussen twee 

bemonstertijdstippen kt  en 1kt + ? Beschrijf dit wiskundig. 

 
f) Welke wiskundige beschrijvingen, gevraagd in de voorgaande opgaven, bepalen het 

digitale optimale besturingsprobleem? Welk gegeven moet hieraan nog worden 
toegevoegd voor een complete beschrijving van het digitale optimale 
besturingsprobleem? 














