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2. 

Summary 

The anatomical construction of the ir.is membrane is de.scribed. 
' 

For this system a simplified equation of motion is derived. The 

coefficients of this linear differential equation are calculated 

approximately from the anatomical data. 

The equation is solved mathematically for the case of a 

6-runction and a step function. 

A simple analog electrical circuit for the lineat differential 

equation is described and some results gained from this technique 

are given. 



1. De pupil 

1.1 Bouw van de ~upil. 

De pupil bestaat uit een ronde opening in de iris. De iris 

is een kringvormig membraan, die zich voor de ooglens be

vindt. Deze membraan bestaat uit een krin~ormige spier, de 

sfincter, die dê pupilopening omringt en die de contractie 

van de pupil regelt. De dilatator is een membraanmet radiair 

gerichte vezelelementen. De dilatator werkt als een veer de 

sfincter tegen. 

Fig. 1. Bouw van de iris. 

1.2 De vereenvoudigde bewegingsvergelijking van de puniî. 

We willen het dynamisch gedrag van de pupil bij verande

ring van de belichting in een mathematische vergelijking uit

drukken. We gaan na welke krachten er werkzaam zijn. 

Bij belichting van het oog treden er veranderingen van de 

pupildiametèr op. We stellen de kracht in de sfincter K f • . s 
Deze kracht zal worden tegengewerkt door een wrijvingskracht 

Kwr .De wrijving bestaat-uit de inwendige w~ijving van de 

spiervezels onderling en de wrijving tengevolge van de vis

kositeit van het oogvocht. In eerste benadering nemen we 

alleen de wrijving in het oogvocht. Kwr stellen we evenredig 

met de snelheid van de beweging. We nemen verder aan, dat de 

dilatator een remmende werking uitoefent op de sfincter (veer

werking). De kracht Kdil stellen we evenredig met de uit-

wijking van de beweging. De resulterende kracht K geeft res 
aan de sfincter een versnelling. 
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Bovenstaande leidt tot het opstellen van de volgende 2e 

orde differentiaalvergelijking: .. .. 
mx + Dx + S.x • K f e • 

( 1 ) 

x • uitwijking van de beweging.(zie onder 1.3.3) 

m • massa van de efinctèr. · 

D • wrijvingekenstante van het oogvocht. 

S • veerkonstante (stijfheid) van de dilat~tor. 

De konstanten m, D en S uit verg. ( 1) zullen we in de 

volgende paragraaf zo goed mogelijk berekenen met behulp van 

enkele eenvoudige aannamen en bekende gegevens over de af

metingen van het systeem. Voor de zo verkregen vereenvoudig

de bewegingsvergelijking met konstante coëfficiënten pro

beren we dan een analoge elektrische schakeling te maken. 

We bouwen in de schakeling de mogelijkheid in om de verschil

lende coëfficienten te kunnen variëren. Bij de wrijvin~ D 

bijvoorbeeld gaan we uit Tan een minimumwaardeJ dit is de . ' 

wrijving alleen veroorzaakt door h~t oogvocht. Het ligt voor 

de hand, dat we D groter wille~ ~aken om zodoende een betere 

benadering van de werkelijkh&id te krij~en. 

1.3 Berekening van de;kl!l~tant!fi, uit vergelijking (1). 

Bij de berekening•n warken we in hèt c.g.s.-stelsel. De 

verschillende afmetin~en van het systee~ zijn overgenomen uit: 

Tab.Biol. Oculu! 1 ;en 2. 

1.3.1. De massa m van de sfincter.(fig.2) 

We nemen aan dat de afinoter ringvormig is • 

Binnendiameter db i • 6,0 

Buitendiameter dbu = 7,6 

k Dikte h ... 0' 1 

Fig.2. Schema sfincter. 

mm. 

mm. 

mm. 

De soortelijke massa/ van het spierweefsel stellen we 1, 0. 



lJe inhoud I van de rina-vormir-;e spier is dan: 

I 3,14 • 0,1 
4 

De massa is: m I., = 1,7. 1,0 

m = 1,7. 10-3 gram. 

1.3.2. ve wrijvingskonstante-D. 

1, 7 m gram 

~e gaan uit van de wrijving, die een vallend koçeltje ondervindt 

in een vlceistof met viskositeit 1 . Laten wij het ko~eltje in de 

vloeistof zakken, dan zal het eerst versneld bewegen. Bij het toe

nemen van de snelheid wordt echter dè aan de snelheidsrichtin~ te~en

~esteld gerichte wrijvingskracht ~roter. Tenslotte zal ze ~elijk 

worden aan de neerwaartse kracht. Het ko~eltje zal dan eenpari~ 

dalen met snelheid w. 

2 
w = 

9 
2 gr 

~= viskositeit vloeistof 

~ = dichtheid kogeltje 

p = dichtheid vloeistof 

- (2) 

a = versnelling van de zwaartekracht 

~ • straal van het ko~eltje 

(Literatuur:F.Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik) 

Stokes h·eeft in 1850 afgeleid, dat de wrijvin.c<skracht die het 

kogeltje ondervindt, gelijk ie aan: 

- (3) 

De wrijvinf!'skracht blijkt onafhankelijk te zijn vande massa 

en van de soort materiaal van het kogeltje. Ze is wel afhankelijk 

van de omtrek 2%r =X d - (4) 

(d = diameter van het kogeltje.) 

- ( 5) 



l''ormule ( 5) passen we toe voor de wrijving die de sfinctt'!lr bi.j 

contractie ondervindt. 

K wr 
0 

... 37rdnz. x 
0 

= D.x 

Uit (6) volgt de uitdrukking voor de wr.ijvingskonstante: 

D .. 3U:d.~ 

- (6) 

D is echter niet konstant, want bij contractie van de sf:Lnc~t;~:r 

verandert de pupildiameter d. We moeten eigenlijk schrijvenR 

D = C./x/ C = konstant, 

enK = D.i • c./x/.i wr 

De differen[aalvergeli~king (1) luidt dan: 

mi+ C./x/.x t S.x = K
8

f 

Vergelijking (7) is niet lineair. Ter vereenvoudiging necen wn 

voor d een konstante gemiddelde waarde van 5 mm; dan wordt d~ ~~; 

rentiaalvergelijking (7) lineair. De viskositeit~van het oo~vooht 

stellen we gelijk aan de viskositeit van H2o bij 37°C (het o::Jg-ro~;!tt 

bestaat namelijk voor meer dan 98% uit water): 

IYf_ • 0,001 dyne sec/cm2 

De wrijvingakenstante D is dan: . 

D = 31(. d •IYJ .. 0.033 dyne sec/cm. - gem l.- -- -

1.3.3. De veerkonstante S van de dilatator. (fig.3) 

De eenvoudige aanname dat de dilatator een veerwerking ui toefer.t 

op de sfincte~, leidt tot de onderstelling dat het verband tussen de 

veerkracht en de uitwijking lineair zal zijn. We kunnen schrijven: 

Kdil = S.x , waarbij S de stijfheid van het membraan voorstelte 

S is afhankelijk van de doo~snede 

(( t~ k~f=!; 
XJ __"..'X. 

1/ 

-----FiR. 3a schema dilatator 

van het membraan. 

dikte d = 0,02 mm 

diameter pupil bij K ~ 0 : 
D = 2r = 8mm. 

(bron: zie beRin par. 1.3) 

Fh:. 3b 



,. 

De lenP.te vnn de dilatator in rust nemen we: X 0 = 3 mm. 

(bron: zie begin par. 1.3) 

De diameter van de pupil stellen we Bmm bij Kdil = q. 

1· 

De uitwijking x uit verg. (1) is de afname van de straal ro 

van de pupil bij contractie. 

Voor enige weefsels van het menselijk licha.am zijn stijf

heden waargenomen, die van ontteveer dezelfde p-rootte-orde 

zijn als de stijfheid van elastiek. In eerste benadering 

gaan we ~iervan uit bij de berekening van de stijfheid S van 

de dilatator. De elasticiteitsmodulus van elastiek is: 

E = 150 psi N 107 dyne/cm2 

2 - 7 Voor a cm betekent dit, dat er een kracht van 10 .a dyne 

werkt. De sUjfheid S is dan: 

107.a 
S = dyne/cm. x. • 0,3 cm. 

Xo 

We bepalen de doorsnede a van de dilatator.(fi,.la,) 
2 -3 2 De doorsnede is: a =1f..D.d = 3,14.8.0,02: 0,5mm = 5.10 cm 

De kracht op a cm2 is: K = 107.5.10-3 : 5.104 dyne. 

De stijfheid S is dan bij benadering: 

5.104 4 5 S .. • 1 7. 1 0 : 1 0 dyne/ om. 
~-- 0,3 ==··======= 

2. Oplossing van de vergelijking (1) 

2.1 Kracht K
9

f • K(t) met een sprongvormig verloop. 

·stel K(t) • K. U(t) met U(t) • 0 voor tLo 

U ( t) .. 1 voor t > o 

U(t) is de eenheidssprongfunktie van Heaviside. 

klt) t k ._.. ___ _ 



Vergelijking (1) is: mx +Di+ Sx = K.U(t) 

Beginvoorwaarden: op t = 0 is x(O) = x(O) ~ 0 

8. 

Bij de oplossing der vergelijking onderscheiden we drie gevallen. 

(Lit. R.Kronig, Lee~boek der Natuurkunde, III, par.?.) 

a) Kleine demping D.( 2 {S: , x is dan een periodiek gedempte 

trilling. Deze oplossing is voor ons uiet interessant omdat er 

bij de gemeten pupillogrammen een dergelijk verloop niet ~e

signaleerd is. 

b) Kritische demping, Dk = 2Vs:. De oplossing is dan: r. 

x( t) = ~.- (1 
2/Tt) -21ft J (kromme 1, lt) x + - e To . fig. e To 

Nu is: flr./2m .{S/m = ~ 
To 

T0 de trillingstijd bij D = 0. 

x is de eindwaarde van x S.x = K. 
e e 

In de uitdrukking voor x is alleen een dempinp:sterm aanwezig, 

de tijdkonstante van het exponentieel verloop is gelijk aan 

To/2X. 

c) Overkritische demping, D> 2~ 
De oplossing is: D 1> 

sinhfl. t + x( t) • x
8 

[1 - e 
- 2m t 

(V D2-4Sm' 

coshv1:2 ' 
t ~ s 

m 

Ter vereenvoudi~ing drukken we de demping uit in de kritische 

demping: D ... ,- • .rik , 'J>1 en dimeneieloos• Voor x volpt dan na enig 

gereken .bij benadering: 

[ 
~ 2~ J x ( t) • xe 1 - _e --"ï=·:::;:;::=::r--
2 V't2 - 1' 

De tijdkonstante van het exponentiëel verschijnsel is nu 

(zie kromme 2, fig.t.) 

x{l) 1-\#1"" t~~tJe,.fc~/'lisc.l. !'<lt.,;"~t"'é f~til/;"1 : l> < ll1c 
I \ 
I \ : \ 1. Kritische demping D=Dk 

2. Overkritische demping: 

D'>Dk 

Fi~. 4· Heaotie op sprongfunctie. 
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Maken we de demping groter, dan zien we dat het systeem steeds trager 

wordt en langzamer zijn eindwaarde bereikt. 

2.2 Kracht Ksf• = K(t) met een piekvormig verloop • 

. stel K(t) ... K.b(t). Ó(t) is de z.g. ideale impuls; K wordt groot en 

At klein, hieraan wordt het best voldaan als het beschouwde systeem 

traag is, d-:.1s als T0 lang is. K is evenredig met de grootte van de 

piekfunktie. 

k(t) 

De differentiaalvergelijking (1) wordt nu: 

m~ + Dx + Sx = K.S(t) 

Bij de oplossing kunnen we weer drie gevallen onderscheiden: 

a) Het onderkritisch geval, D < 2 ..[S;;;', levert weer een gedempt perio

dieke trilling. Deze is niet interessant voor ons systeem. 

b) Kritische demping Dk = 2 J Sm: 

De oplossing is: 2~t 

K x( t) = - • t • e m 
met ~ .. 2 1( = /I'. 

2m To Vm 
· 1 t T.. /i' Er treedt .een max:Lmum op a s m, ." 2ii =y s 

· K 1 fi' 
xmax 1 = i . ëvs = 

c) Overkritische demping D > 2 J;; 
De oplossing van de vergelijking is 

x(t) =!. e m 

!. e 
m 

1Lt 
2m 

_1L t 
2
m sinh j J~ 

nu: 

-
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Het verloop is niet periodiek. 

Voeren we weer 1 in : D = ~ Dk en is "( >) 1, dan wordt het maximum 

bereikt voor: 

To log 2 ~ 
~m2 = 211: • ;r D log 2 Y 

QAI' (( <. 1 , wordt het maximum nu 

sneller bereikt dan bij kritische demping. 

2 
xmax.2 "' K. D 

x = K. max.2 
2 

~.Dk 

3. Analoge elektrische schakeling. 

3.1 Theoretische uitwerking. 

De bewegingsvergelijking luidt: 

mx + Dx + Sx = K(t) - ( 1) 

Deze ve~gelijking vertoont overeenkomst met de vergelijking, 

welke we kunnen opstellen voor een serieschakeling van een 

weerstand R, zelfinduktie L en een capacitei.·~ C. (fig.5) 

L 
+ 

V c 

-
Figr 5· Eenvoudige analoog schakeling. 

Brengen we een sprongfunktie V aan, dan zal er een stroom i 

gaan lopen. De 

V = lfidt. c c 

V !R di = +-L-dt 

spanning V 
c 

+ 

dus dVc 
dt 

V of c 

V • LC d2 V dV0 c + RC + 
dt2 dt 

over de condensator is dan 

• 1 
c 

. 

V 
c 
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Vergelijken we V met x uit de vergelijking (1), dan komt c 
LC overeen met m, RC metDenSmet 1. Dat we deze schakeling 

niet gebruiken vindt zijn oorzaak in de wenselijkheid om de 

coëfficiën tel van vergelijking ( 1) over een bepaald gebied 

te kunnen variëren. Hiertoe zou het nodig zijn om verschillen

d~, van bovenstaende serieschakelingen te maken. Aangezien de 

coëfficiënten in de elektrische schakeling niet onafhankelijk 

van elkaar zijn te veranderen (m :: LC enD :: RC) zien we 

van deze werkwijze af. 

In vergelijkirtg (1) zijn x enK funkties van t. We vertalen 

x en K in spanningen. 

Stel x= u ari K =u,. 

Verg. ( 1) wordt. dan mü + Du + Su = u, - ( 2) 

We onderstellen dat U bekend is. Uit verg. (2) volgt: 

.. u. u = __._ 
m 

D • S -u--u m m (3) 

Integreren we verg. (3) twee maal, dan vinden we achtereen-
• volgens -u en ~, als het signaal van teken wordt omgekeerd 

en de integratoren e~n tijdkonstante van 1 sec. hebbeno(Ji~.ha) 

u ~,_----~1-Jl t------~ ----~1- I ~-I ---4/ t&. 

Fig. 6a. 

De Ü uit verg.. ( 3) krijgen we door de 3 termen uit het rechter

lid op te tellen. Hiervoor maken we gebruik van onderstaande 

~ote~tiometersohakeling. (fig.6b) 

: 

Fig. 6b. 

.... 
t-~-ou. 

Voeren we aan de drie 

potentiometers de sig

nalen -u,, Û en u toe, 

en wordt de som van deze 

signalen van teken om

gekeerd in blok Ar dan 

is op punt B aan verg. 

(3) voldaan, wat de tekens 

betreft. 
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We voegen nu fig. 1 en fi~. 2 samen en brengen de teru~koppeling 

--van u en u aan. 

-u,~ 

lt -
~-

r-J-·" r·-·-· .... ·-·-· -·-·-·-·-·-·1 
; "' l'-·---... -·.J L: J -·c; J · 14 I ~I _, 1 _, _, ..,_..i....., ... 
' I' - r-1 r r. r-4 i,' ~ r 
I r- '7" _.., I I I ' . I <1 ., 

I' I '• llt I I L.---.._..r- --- -J I 
• I Ie .ll 1 

- I r- ---:1 I ' 

I L 
~ ~L._: ___ .,J I I I I 

"' .-. LJ • 
• --- -- -·- - -.J -1 ...:.. I I . 
; ! 
L... --·---·-·-·-~·-·-·-· -·-.. ---·-·-~__.. 

Fig. 7. Principeschema circuit. 

We schrijven de vergelijking ( 2) voor deze schakeling als 

volgt: 

'"'( ~t 3E + "'[1 ~ 
. 

u u + u • u, 1 2 - (4) 

!! .. D • u + v., s -u + u V s s 
- (5) 

Combineren van verg. ( 1 ) en verg. (5) la•·ert: 

-r~-r~·a:: !A en l'
1 
~ "' 

_J2 
1 2 s s - ( 6) 

DelC 1 ~ is de effektief werkzame integratietijd in de gesloten 

lus, aangegeven door de streeplijn in fig. 7. (1:1 ~ 1:2 ~ ie 

werkzaam in de lus, aangegeven door de streep-punt kr:Dmme)·. 

De 1: ~ ia gelijk aan de ingestelde waarde 1: van de RC-in tegra

tor maal de reciproke waarde van het produkt van de in de lus 

rondgaande aanwezige ver~terking A en verzwakking a. 

1 
Axa 

Opmerking: 

a) Voor eer.. RC-integra. tor geldt z 

-1 ju.àt 
HC ~ 

- ( 7) 



Wanneer U 0 <<u. , dan is 
~ 

i = u. _!, 
R 

13 • 

• 

• 
-b) De in te stellen waarden van de effek tieve inte~ratie

konstanten t 1 ~ en 1 2 ~ worden bepaald door de verhouding 

tussen wrijvingakenstante D en stijfheid S, respectievelijk 

de verhouding tussen de massa m en D. 
T~ D ~~ m ( -. 1 = S en '- 2 = D zie ook pag. 12) . 

3.2. Technische uitvoering van de schakeling. 

Aan de hand van een blokschema (fig.8) beschouwen de opbouw 

van de elektrische schakeling (fig.9 pg.l3a) 

-u. .1._ 

'.i A -I. .ll .a J I -~! -"" 
"~ rf 

, 
t', 'r~ 

I 
, 

z :rr 1/l 

• 
-sx ,__ 

Fig. 8. Blokschema circui~. 

De blakke~ I, II, III en IV zijn ook aangegeven in het schema 

van fig. ~~ Elk blok heeft een bepaalde wisselspanningever

sterking en een fasedraaiing van 180°. 

Ad. I.a Dit blok b9staat uit drie verzwakkerpotentiometers 

(50 KJt, logarithmisch; zie ook fig. 6b) en een transistor

trap .. die het teken omkeert. Twee van ~e. drie potentiometers a 1 
en. a2 hebb~n een schaalverdeling. De schalen zijn geijkt, 

zodanig dat wanneer de spanning op A 1 Volt is; we de spanning 

op B van 1 Volt (potentiomet~rstand b.v. a2 • 1) tot 1 mV 

kunnen verzwakken (potentiometerstand a 2 • 0,001). 

Schalen potentiometers: a1 • 1,0~0,1~0,01-+0,001 

a2 = 1,o-..o,1~0,01~0,001 



IPO RflfPCRf hf JIJ 

-- -- _! -·- ------ - - - - - I 
I I 

-v.;isselsp- I IJ. ___ - _m_-- -----, -16Volc~ 
-U,(k(t!) ;"P''' I 6SK i r------ - - - ---' gcljkóp· ;n,teu 

I I I I I I /'"""""" 
I I I 

I I I I -- . 
A I - 11 I r - 11 I I I - I :>r>l<' ~ t::/JI<' 68K ~' 

I 
O.~t/·''!: /_,(_ 

I 
I I +.lOf]. ---- _j L _______ - ---

j27K 

I ~ 
I_-- - -- ·- - - -- -- •---- l - - -- - - - - -· _j 

-

~~~ï!_!_ 

I 

-16;1 

2. 

I 
I 

. I 
25p.F I I 

IY 

I r L.:f: ! 'i ~ =j=68pF 

----- 0 -------

I 
I 
I 

·------·------

Fi~. <i Sc.l"t'MA VAl'\ de Mr~\o~e a\okhisc.he sd,AhJins vooR. qe c:l~~re~eW'ItiA~lve~~<~.\~\<iWl~ ~ 
oo o ....,. C. oo ., 

\'n )C. + D x. + ~x. = "l t) 0~ Wl u. + {) \.l + s L\. =u., 
M::: ~.\C)- 3 '3~"~W\; t) ~ S "lÏ~W'I v~aiP.bq\_ 1 În~~<i\bAG:IR .. 
. j~'nS: C: \o·'l. ':L Q.W\ s= lo ~- 1:) 

~- 1:, ..... 
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Ad. II.a RC-integratortrap met spanningsversterking -2x • . 
(frequentiegebied 100 Hz - 20 kHz) C • 27 nF. 

De weerstand R is een potentiometer (20 kJl), waarop ee~ 

schaalverdeling geijkt in~, • RC sec. is aangebracht.1r, 

is variabel van ! 30 jCIBeo ~ 600 ;Uaec. 

Ad. III.a RC-integratort~ap met spanningaverate.rking- 2,5x. 

(frequentiegebied 100Hz - 20 kHz) C = 27 nF. 

De weerstand R is 'een potentiometer ( 20 Kit), met de. mogeli-jk

heid om~2 • RC sec te variëren. 

T 2 is geijkt op ! 3.30 flsec. 

Ad. IV.a Versterkertrap·met totale wisselspanningeversterking 

van -· 5x. (frequentiegebied 100 Hz - 50 kH.z.) 

De verschillende delen zijn voor wisselspanning gekoppeld met 

eleotrolytiache condensatoren van 25JWF. 
De transistoren zijn met geaarde emitter geschakeld, met een 

gelijkspanning van -16 Volt tussen collector en emitter 

(zie fig. 9 pg; Jlo..) 

Afleiding""(1 ~, T 
2 
~ 1 

Beschouw de gesloten lus. (onderbroken kromme fig. 7). 
De ronu~aande versterking is: A • 1 x 2 x 5 • 10 x 

De verzwakking is: a • a 1• 

Uit fo~ule (7), par. 3.1, volgta 

1 

Beschouw de gesloten lus (streep-punt kromme fig. 7). 
De ro.ndgaande versterking is: A = 1 x 2 x 2,5 = 5 x. 

De verzwakking isa a • a2• 

-c2~ .. L2 . _L_A l2 
a2. 5.a2 

- (a) 

- ( 9) 



1 5. 

Combineren vun (8) en (9) met (6) levert: 

1 

- (10) 

De massa m houden we verder konstant: m = 2.10-3 gram. 

Uit formule (10) volgt dan: 

D = 10-2 • . a2 

T2 

en s "' = 10~~ • D 

( 11 ) 

We zien uit (11) en (12) dat de dempingakonstante Den de stijf

heid S zijn in te stellen met de potentiometers a 1 en a 2 en 

de potentiometers van de RC-integratoren. (L1en;c2 instellen) 

~ Opmerking: 

(zie fig. 9 pg.&l~). In blok IV is tussen punt 1 en punt 2 

e~n ov~rbruggingsschakela'ar D aangebracht. Wordt punt 

met punt 2 d.m.v. de schakelaar doorverbonden, dan is de 

rondgaande versterking in de betreffende lus van 10 x tot 

2,5 x teruggebracht, zodat formule (12) overgaat in: 
a1 

S = 2,5.'"(
1

• D - (12):lf 

4. Waarnemingen, opmerkingen. 

Hoe de pupildiameter verandert als funktie van de tijd bij 

plotselinge belichting van het oog ie experimenteel bepaald. 

Hieronder volgt een pupillogram (fig. 10) (Litt. P.Petersen, 

Acta physiol. Scand. 37, suppl. 125 (1956)). 
Ten tijde t 0 wordt het donker geadnpteerde oog belicht met 

een lichtflits. De nu optredende verschijnselen zijn: 

1. een latentietijd van ongeveer 0,2 sec; 

2. een con trac.tie van ! 0, 5 sec; 

3. een dilatatie van enkele seconden. 



?upi\diem. 

'"'~· t: 
6 

Fig. 10. Voorbeeld van de pupilreactie op een lichtflits. 

16. 

De snelheid als funktie van de tijd is te verkrijgen door 

differentiatie van de kromme uit bovenstaande figuur naar de 

tijd. De maximale snelheid van de contractie is ongeveer 5~ 

mm/aec. 

We proberen met behulp van de schakeling na te gaan of de 

sterk vereenvoudigde bewegingsvergelijking van de pupil (x - t)

krommen oplevert, welke een enigszins overeenkomstig verloop 

aan fig. 10 vertonen. 

De schakeling is opgezet voor wisselspanningen. Het biedt 

electrisch gezien voordelen om de tijd waarin het proces zich 

werkelijk a·fspeelt (! 5 ee~.) aan te passen. 

Stel t' • ét t • werkelijke tijd proces 

t 1 • tijd schakeling. 

Nemen weo<= 10-3 ent = 5 sec., dan is t• • 5 msec. T max max 

De herhalingnfrequentie van het ingangssigna"'.l u1 is nu: 

1 
f = T = 200 Hz. 

Bieden we aan de wisselspanningsingang (zie fig. 9) 

u1 aan in de vorm van een blokspanning, dan kan aan de uitgang 

de verschillende gevallen uit par. 2.1 (fig.~) zichtbaar worden 

gemaakt op een oscillograaf. Stèaen we een kleine demping D in, 

dan verschijnt er ook een periodiek gedempte trilling. 



Fig. 11 Gebruikt'e tijdsfunkties van K
81

• 

Bovenstaande uitwendige krachten (fig. 11) worden achter

eenvolgens aangeboden in de vorm van een spanning u1• De in

gestelde combinaties van stijfheid S en demping D zijn in onder

staand schema aangegeven. Het bijbehorende uitgangssignaal u 

(u~x) wordt zichtbaar gemaakt op ~n oscillograaf. 

-
dzne 

D~ 0,03 sec 0,3 0,6 3 15 30 cm 

s~ 
102dyne/om x 

103 p x 

104 x 

5.104 x x 

6.104 x 

105 x x x 

5.106 f- . 
-- x 

De prentjes van u (~x), welke de meeste overeenkomst vertonen 

met fig •. 10.zijn overgenomen van de oscillograaf en weergegeven 

in grafiek J3&pg.114'(behoreni bij tip&!". 11a)· en grafiek 13b pag.17a 

(behorend bij fig. 11b) 
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18. 

We kunnen hieruit echter zonder meer geen conclusies trekken. 

Hiervoor zijn er te weinig gevallen bekeken, terwijl de vorm 

van de aangebodene-machten (fig.11a en 11h)beter gekozen kan 

worden: 

In nevenstaande figuur is een 

duidelijker hol of bol verloop 

van K(t) getekend. (verg. 

fig. 11)' 

Verder kan van het aantal mogelijke combinaties van S en D 

een betere doorsnede verkregen worden door onderstaande combina

ties te nemen. 

.,lOOT ~klllin 
-----~----------------1 

I(LIÎH " " 
JC " " 
" " 
• x 

1( " )C x 
x 

De e-m~chten (K(t)) worden verkregen uit de zogenaamde 

elektronische sirene. Hiervoor moeten mallen gemaakt worden. 

De e-macht wordt uitgeknipt uit een stuk millimeterpapier 

en voor een lijnenrooster op de beeldbuis van de sirene ge

plaatst. Via een fotomultiplier wordt met het door de mal vrij

gelaten deel van het rooster de e-macht afgetast en wordt aan 

de uitgang een spanning met hetzelfde verloop als de mal ge

leverd. Deze spanning is beschikbaar in enkele frequenties f. 

(f • ~ , T = tijdsduur v~n de spanning (K(t)). 



19. 

&EELDauiS 

Fig. 12. Op~ische funktiegenerator. 

9~wEn~t veRLoop. 

a~,l.l) (lijw.tft.,.00$1-~a): l~StElbAAt' 
i.,. at'Etdt~ Eh J,oo~tE. 

Tenslotte willen we nog opmerken, dat het niet zonder meer 

mogelijk is om conclusies te trekken, omdat daarvoor een te be~ 

perkt aantal gevallen (K(t) en combinaties van S enD) bekeken is. 

L.H.lü.Knops. 
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