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SLimmer afwegen van prestaties
en kosten in regetsystemen
Om de prestaties van regetaars te garanderen, worden de digitaLe pLatforms waarop ze draaien vaak
overgedimensioneerd,wat onnodige kosten met zich meebrengt. State-of-the-art modetgebaseerde technieken
maken het mogetijk goedkopere regeLsystemen te maken, zonder dat de prestaties eronder Lijden.
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n de regeltechniek monitort een sensor
het proces dat moet worden geregeld.
Het sensorsignaa[ y wordt verge[eken
met referentiesignaa[ r (zie Figuur 1). Dat
referentiesignaa[ beschrijft het gewenste
systeemgedrag in termen van de output
van het proces. In het geva[ van ASML zou
dit de gewenste positie van de waferstage
kunnen zijn. De rege[aar probeert de lout
e (het verschil tussen r en y) te corrigeren
door de actuator aan te sturen met het re
gelsignaa[ u. Een klassiek voorbeeld is de
cruisecontrol van een auto. Hierbij geeft
de chauffeur aan hoe snel de auto moet
rijden, door middel van het referentiesig
naaL Sensoren in de auto meten de snel
heid. De lout wordt berekend waarop de
rege[aar reageert door gas bij te geven of
te remmen.
Vaak wordt aangenomen dat de acties
dat wil zeggen
tijdens het regelproces
het meten door de sensor, het berekenen
van het regelsignaat op het platform en het
versturen ervan naar de actuator geen of
verwaarloosbare tijd kosten. In ve[e geval
[en is dit echter geen correcte aanname
omdat we te maken hebben met een digi
taal platform. Om de zoveet milliseconden
(de bemonsteringsperiode) wordt het sen
sorsignaa[ gemeten. De tijd die het vervol
gens kost om het regetproces te verwerken,
noemen we de executietijd. Die is vrijwe[
altijd variabel, aangezien de verwerking
geen enkele keer hetzelfde is. Voor een
eenvoudig regelsysteem zal de variatie
vaak klein zijn maar wanneer meerdere
complexere regelsystemen samen op één
digitaa[ platform worden verwerkt, kan de
executietijd significant varidren.
Een bepaalde tijd na de bemonstering
wordt het regelsignaal uitgestuurd naar
de actuator (zie Figuur 2). Deze tijd noe
men we de input-outputvertraging. In veel
systemen is deze gelijk aan de executietijd
en dus ook variabel. Voor het ontwerp en
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< Figuur 1: In de
regeLtechniek wordt het
sensorsignaaL y vergeteken
met referentiesignaaL r. Het
verschi[ gaat via de regeLaar
naar de actuator.
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het determinisme van het regelsysteem is
het voordeliger om de io-vertraging vast
te kiezen (vaak gelijk aan de worst-case
executietijd van het regelproces). Zij is
meestal klelner of geHjk aan de bemonste
ringsperiode. Het [igt voor de hand dat we
willen voorkomen dat de executietijd [an
ger is dan de io-vertraging. Anders zou de
verwerking van het volgende regelsignaat
worden vertraagd en zou dit een sneeuw
baleffect tot gevotg kunnen hebben.
Het tijdstip waarop de io-vertraging
verstrijkt, kunnen we dus beschouwen als
de deadline van het systeem. Als het sig
naal later komt, heeft de actuator geen
(nieuw) regelsignaal. Om ervoor te zorgen
dat deze deadline onder alle omstandig
heden wordt gehaald, worden platforms
vaak overgedimensioneerd zodat het
nieuwe rege[signaal al bij de actuatoren is
voordat een nieuwe bemonstering plaats
vindt bij de sensor. Dit impliceert dat de
bemonsteringsperiode groter client te zijn
dan de maximale executietijd die kan op
treden. Een grote maximale executietijd
resulteert in een k[einere bemonsterings
frequentie, wat in het algemeen niet goed

is voor de prestaties ([agere bandbreedte)
van het regelsysteem. Als deze frequentie
te [aag b[ijkt, kan een sneller en dus duur
der platform worden aangeschaft zodat de
executietijden kleiner worden en hogere
bemonsteringsfrequenties en prestaties
kunnen worden gerealiseerd. Dit is dan
ook een afweging tussen de prestaties en
de kosten van het systeem.

BernoulLi
Een alternatieve ontwerpkeuze zou kun
nen zijn om toe te staan dat de execu
tietijd van het regelproces soms [anger
wordt dan de gedefinieerde deadline en
daarbij te accepteren dat het regelsignaaL
voor die bemonsteringsperiode geen up
date krijgt. Veel ontwerpers zijn huiverig
voor deze keuze, terwijl het een goede
optie kan zijn en een betere afweging
tussen kosten en presentaties kan ople
veren.Vragen die dan opkomen: wat voor
gevolgen heeft dit voor de systeempres
taties? Hoe vaak achter elkaar mag een
deadline worden gemist? Hoe kiezen we
de io-vertraging en wat doen we wan
neer het nieuwe regelsignaal inderdaad
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te laat is? Dient het regelsignaal van de
vorige periode dan te worden gebruikt?
Uiteindelijk zijn we geInteresseerd in de
vraag of we een goedkoper platform kun
nen kiezen waarmee we we[iswaar af en
toe een deadline missen, maar waarmee
de prestaties van het regelsysteem be
houden blijven.
Deze ontwerpkeuze en de bijbehorende
vragen hebben we bestudeerd middels
een modelgebaseerde aanpak. Door veel
vuldig tijdsmetingen uit te voeren op het
regelproces verkrijgen we inzicht in de
verdeling van de executietijd. Deze verde
ling kan ook modetmatig worden verkre
gen, zoals met ASMCs Carm 2G. Boven op
deze (p[atformonafhankelijke) verdeling
kan een kansverde[ing passend worden
gemaakt. Gegeven deze kansverdeling
van de executietijd en de bemonsterings
periode kunnen we de maximale io-ver
traging specificeren die de deadline vormt
voor executie van het regelproces.
Na specificatie kunnen we de kans y op
een gemiste deadline berekenen. Vervol
gens kunnen we twee situaties definië
ren geretateerd aan elke bemonstering: i)
de situatie waarin het regelsysteem geen
deadline heeft gemist, en H) de situatie
waarin het systeem wet een deadline heeft
gemist (zie Figuur 3). In het model heb
ben we cit vastge[egd door een Bernoulli
proces. Dit houdt in dat de kans waarmee
we naar situatie i gaan gelijk is aan 1
en de kans waarmee we naar situatie H
gaan ge[ijk is aan y. Beide situaties heb
ben een elgen dynamisch model dat het
systeemgedrag in die situatie beschrijft.
Doordat we de kans op een gemiste dead
line weten, kunnen we middets dit model
ana[ytisch het gemiddelde en de stan
daarddeviatie van het rege[signaal bepa
[en en hierdoor dus ook het gedrag van het
-
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< Figuur 3: Het Bernoutti-proces
beschrijft of een deadLine at
dan niet wordt gemist.
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gehele systeem, zowel in het tijdsdomein
(Figuur 4) als in het frequentiedomein. Dit
model is experimenteet gevalideerd.

DraadLoos
Met het bovengenoemde analytische mo
del kunnen we op verschillende manieren
inzicht verkrijgen in het systeem. We kun
nen bijvoorbee[d de optimale bemonste
ringsperiode bepalen, voor het verkrijgen
van zo goed mogelijke prestatie van het
regetsysteem. Ook kunnen we de kans op
een gemiste deadline definiëren als een
functie van de io-vertraging of bemonste
ringsperiode. Het ana[ytische model kan
daarnaast worden gebruikt om een bepaal
de kans op een gemiste deadline en io
vertraging, of bemonsteringsperiode, en de
daarbij behorende prestatie-index van het
regelsysteem te analyseren, bijvoorbee[d
de overshoot of sett[ingtiyd. Deze twee re
suLtaten kunnen over elkaar heen worden
gelegd (zie Figuur 5). Zodoende kunnen we
achterhalen welke kans op een gemiste
deadline de kleinste overshoot oplevert
voor het platform met de desbetreffende
kansfunctie en een keuze maken voor de
io-vertraging of bemonsteringsfrequentie.
Ook kunnen we zo de prestaties van
meerdere platforms met e[kaar vergelij
ken. Bijvoorbeeld door de kansfunctie van
een goedkoper platform en een duurder
platform bij elkaar weer te geven en te
analyseren of een goedkoper platform
waar het missen van deadlines is toege
staan dezelfde prestaties kan leveren ats
het duurdere platform waarbij geen dead
lines mogen worden gemist. Naast dat we
nu de gevolgen van een gemiste deadline
op een platform kunnen kwantificeren,
kunnen we dezetfde technieken ook toe
passen om bijvoorbeeld inzicht te krijgen
in een netwerkgeregeld systeem waarbij
—
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<Figuur 2: De
frequentieverdeling
van de executietijd
met de bijbehorende
kansverdeting. Het
gearceerde gebied
vertegenwoordigt de
kans op een gemiste
deadline.
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Figuur 4: Een voorbeetd van het regetsysteemgedrag bij verschittende kansen op bet missen van een
deadline. Getoond zijn tweehonderdvijftig simutaties (blauw), het anatytische bepaalde gemiddetde
(zwart) en een, twee en drie standaarddeviaties (grijs gestreept) van het modeL.

er pakketten data verloren kunnen gaan
in de draad[oze communicatie tussen het
platform en het proces.
Andere oplossingsrichtingen om met
een goedkoper platform betere of verge
lijkbare prestaties van het regetsysteem
te verkrijgen, zijn bijvoorbeetd multi-rate
of eventgebaseerde regelsystemen. Bij
multi-rate systemen kies je ervoor om vet
schiltende regelsystemen op verschillende
bemonsteringsperiodes te laten draaien.
Zo kan het voordelig zijn om een hogere
bemonsteringsperiode te kiezen voor re
gelsystemen met taagfrequente dynamica
en een [agere bemonsteringsperiode bij
hoogfrequente dynamica. In het gevat van
eventgebaseerde regelsystemen wordt het
systeem enkel aangestuurd in het geval
er een bepaalde gebeurtenis optreedt die
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Figuur 5: De kans op een gemiste deadline fzwart)
ulteengezet tegen de prestatie-index ‘overshoot’
behorende bij een bepaalde bemonsteringsperiode.

aangeeft dat het echt noodzakelijk is om
een nieuw rege[signaal te bepalen. In dat
geval zal de bemonsteringspetiode in de
tijd variëren en zich aanpassen aan de si
tuatie waarin het systeem zich bevindt. In
dien er veel verstoringen actief zijn,zal de
bemonsteringsperiode kleiner worden en
als er weinig verstoringen actief zijn, zal
dieze[fde periode omhoog gaan om reken
en communicatietijd te besparen.
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