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SAMENVATI'ING

Om de kleurtemperatuur van een hoge drUk natriumlamp konstant te
houden is het voldoende en rnXizakeli jk om de effektieve waarde
van de lampspanning konstant te houden. Een probleem is dat de
lamp een niet-minimum-fase karakteristiek vertoont.

Allereerst is de overdraeht bepaald van de stuuringang van het
lampcireuit naar de gemeten lampspanning. De gevonden overdradht
is

-K(s-z)
~(s)=----

(s+Pl) (s+P2)

Het tweede deel van het c:nderzoek bestond uit het bepalen van een
geschikte regelaar om lampspanning, en daardoor de kleur konstant
te houden. De eis aan het systeem is dat een verstoring uiteinde
lijk geheel weggeregeld wordt. Vandaar dat gekozen is voor een
teruggekoppeld syteem waarvan de cpenlus overdracht geli jk is aan

-(s-z)
He(s)=--

(s+P3)s~

Als overdraeht van het gesloten systeem geldt dan

-(s-z)
He(s)

(s+P3)st-(s-z)

In de literatuur heeft Astr&n een methode aangegeven om uitgaande
van een gewenste overdraehtsflmktie de overdrachtsfunktie van de
regelaar te bepalen. Astr8m heeft deze methode ontwikkeld voor
het gebruik in een adaptieve regeling. Dit geeft als regelfunktie

(s+Pl) (s+P2)
Gr(s)----------

K(s+P3 )s't'

In de onderstaande afbeelding is het circuit sehematisch aan
gegeven. De resultaten zi jn bevredigen::l.

u
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To make sure the colortemperature of a high pressure sOOiumlamp
is constant, it is necessary and sufficent to keep the effective
voltage of the lamp constant. A problem is the lamp has a non
minimum Fhase characteristic.

First the transferfunction between the control input of the lamp
circuit and the measured lampvoltage is determined. This is

-K(s-z)
Gp(s)=---

(s+Pl) (s+P2)

The second part of the research was to determine a suitable
control circuit to keep the lampvoltage, and thus the color of
the lamp constant. '!he circuit has to eliminate a disturbance in
the em. That's why there is chosen for a systeem with an overall
open-loop transferfuction

-(s-z)
Ho(s)=--

(s+P3) sot'

WhiCh gives as closed loop transferfunctian

-(s-z)
%(5)=----

(s+P3)st'-(s-z)

Astr6m has discribed a method to realise a controlfuntion when
the desired tranferfunction is given. He has developed this
method for use in an adaptive controlsystem. Using this method
gives

(s+PI) (s+P2)
Gr(s)=----

K( s+P3) s 't'

The circuit is drawn an this page. The results are satisfactory.

u u yc +
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INLEIDIN:i

De laatste fase van de studie elektroteChniek aan de Technische
Universiteit Eindhoven bestaat uit een afstudeeronderzoek. Dit is
door mij gedaan bij een onderdeel van de Nederlandse Philips
Bedrijven, n.l de centrale Ontwikkelirg Licht. Binnen deze groep
ben ik geplaatst bij de afdeling Voorontwikkeling lampcircuits.
Deze houdt zich bezig met het ontwikkelen van elektrische cir
cuits om verschillende soorten gasontladingslampen te kunnen
bedrijven.

Het onderzoek had tot doel het kcnstant houden van de kleurtempe
ratuur van een Witte SCN lamp. Dit is een hoge druk natriumlamp
met een kleurweergave die te vergelijken is met die van een
gloeilamp. In de praktijk kant dit neer op het konstant houden
van de lanpopanning. Dit type lamp noet gebruikt gaan worden an
b.v. etalages te verlichten, want de ontladirgsbuis is gering van
afmetingen. Hierdoor kan met een reflector een scherpe bundel
gemaakt worden. Een lampspanningsregeling elimineert netspan
ningsfluctuaties, verouderingsverschijnselen en fabricagever
schillen. Deze zorgen voor een kleurverandering, hetgeen vooral
in situaties wear meerdere lampen gebruikt worden hinderlijk is.
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GASONl'I.ADINGSLAMPm

1.1 De werking van een gasantladingslamp

In tegenstelling tot een gloeilamp heeft een gasontladingslamp
geen gloeidraad maar wordt bet licht opgewekt door straling die
ootstaat als een aangeslagen atoom terugvalt naar de grondtoe
stand. Het atoom raakt in een aangeslagen toestand door botsingen
met elektronen. Eventueel is een poeder op de wand van de ootla
dingsbuis noodzakelijk om niet-zichtbare straling om te zetten in
zichtba.ar licht.

Een gasontladingsbuis bestaat ui t een met gas gevulde ballon met
twee elektroden (de ontladingsballon). Er bestaan twee soorten
ontlading: gloeiontlading en boogontlading [lit. 1]. Bij de
laatste antstaat een elektronenstroom in de ontladingsballon
cm:lat de temperatuur van de kathode zo hoog is dat een voldoend
grote hoeveelheid elektronen zich los kan maken uit de elektrode~

deze worden door het elektrisch veld in de ontladingsballon
(o.b.) van de kathode naar de anode getransporteerd. Indien er
sprake is van een gloeiontlading wordt de emissie veroorzaakt
doordat licht of andere deeltjes op de kathode vallen en zovee1
p:ltenti~e energie hebben dat ze naast warmte soms ook een elek
tron vrij kunnen maken.

In dit verslag wordt van een boogontlading uitgegaan. Dit is
geoor loofd aangezien de stroom door de lamp zo groot is en de
snelheid van de deeltjes zo haag dat bij botsingen tussen de
deeltjes en de kathode veel energie vrijkomt. Daardoor is de
temperatuur van de kathode lnJg genoeg voor een }::x::x:)gontlading.

Een uit de kathode getreden elektron wordt t.g.v het aanwezige
elektrische veld versneld, maar het zal ook regelmatig botsen op
in het gas aanwezige atomen. Door het veld za1 echter de gemid
delde beweging in de richting van de anode plaatsvinden. Er zijn
twee soorten botsingen: elastische- en inelastische. Als bij een
botsing de kinetische energie van bet elektron niet voldoende is
om het atoom aan te slaan, zal de botsing elastisch zijn. Dit
houdt in dat de bewegingsrichting van bet elektron zal veranderen
en dat het een deel van zijn energie zal afstaan aan het atoom.
Het gevolg is dus een stijging van de temperatuur van de o.b.
totdat er evenwicht onstaan is tussen de opgewekte en de door de
o.b. uitgestraalde warmte. [lit. 1]
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Bij een niet-elastisdhe botsing zal het atoom in een aangeslagen
toestand raken en bij het terugvallen naar de gron:itoestand zal
de energie, groot h'l, die daarbij vrijkomt als stralingsquant
worden uitgezon:ien. Hierin is h de constante van Boltzman en V de
frequentie. om deze uitgezonden straling (eventueel via een poe
der op de binnenkant van de buis QlIl3ezet in zidhtbaar licht) gaat
het nu.

1.2 De stroom-~ingskarakteristiek en de stabiliteit

AIle gasontladingsbuizen vertonen een negatieve stroan-spannings
karakteristiek [lit. I]. Di t geldt in ieder geval voor de z.g.
posi tieve kolom, dat deel van de o.b. waar het elektrisch veld
(in longitudinale ridhting) konstant is. In de praktijk geldt dat
het grootstse deel van de o.b. de posi tieve kolom is. AIleen in
de onmiddelijke nabijheid van de elektroden is deze veronder
stelling onjuist, aangezien de spanningsval bij kathcx:le en anode
slechts enkele vol ts bedraagt.

In een artikel van Jdm F. Waynouth [Iit. 2] wordt een verklaring
gegeven voor de negatieve karakteristiek van gasontladingslampen.
De steady-state karakteristiek verbindt de punten van de V-I
karakteristiek waarvoor geldt dat de elektronendichtheid in het
plasma met verandert in de ti jd.

De elektronen ontstaan via ionisaties van gasatamen door botsin
gen van die atomen met elektronen die tog.v. het aanwezige elek
trische veld voldoende energie hebben. Hoe hoger de gemiddelde
energie van de elektronen, hoe meer elektronen een gasatoom
kunnen ioniseren. nus de prcrluktie van elektronen stijgt snel als
het E-veld ( dus de lampspannning) groter wordt. Het aantal
elektronen dat t.g.v. diffusie verloren gaat is veel minder sterk
afhankelijk van de veldsterkte.

In fig 1.1. is de V-I karakteristiek van een gasontladingslamp
gegeven. In het punt VI,I I is sprake van evenwicht omdat geldt
dat de elektronendichtheid van het plasma niet verandert in de
ti jd. Neem nu aan dat de spanning iets hager wordt, dan zullen er
meer elektronen ootstaan dan dat er verdwijnen. Dit wordt veroor
zaakt door het mechanisne dat in de vorige alinea besproken is.
n.u; de concentratie zal sti jgen en de stroomsterkte zal toenenen,
omdat het aantal elektronen stijgt en omdat t.g.v. de hogere
spanning ook de gemiddelde snelheid stijgt. Aangezien dit proces
niet gerenrl wordt, zal het doorgaan tot de buis kapot gaat. Er is
dus sprake van een labiel evenwicht. Er kan dus geen p.mt 12,V2
met 12)11 en V2=Vl +tN liggen op de lijn die aIle (labiele) even
wichtspunten verblndt.

Als de spanning, uitgaande van evenwicht, iets daalt, zal de
stroansterkte afnemen en de lamp zal doven. M.a.w. "links onder"
het punt Vl,Il bevinden zich eveneens geen evenwichtspunten.
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Eel1 rechtstreeks gevolg hiervan is dat een gasontladingslamp een
stabiliserem element nodig heeft in serie met de lamp irxjien ze
gevoed wordt uit een spanningsbron. In de prakti jk wor'dt hiervoor
vaak een spoel gebruikt wanneer de lamp op een wissel
spanningsbron is aangesloten.

'j \

I~

r- 19 1.1 V-I korokteristiek gosontlodingslomp

1.3 De hogedruk natriumlamp

Een bekend type gasontladingslamp is de lagedruk natriumlamp
(OOX). Het is de lichtbron met het b:loqste relrlement (gerelateerd
aan de gevoeligheidscurve van het menselijk cog), echter de
oranje kleur is niet geschikt voor algemene toepassing.

Wanneer de druk in de o.b. groter wordt verbreden de natrium D
lijnen zich en de zelf-absorbatie neemt toe. Ikx:>r nu een zOOanige
hoeveelheid natrium toe te voegen dat er altijd sprake is van een
verzadigde toestarrl, dus zowel gasvormig als vast natrium, za1 de
(partUHe) natriuJIrlruk in de o.b. toenemen als de temperatuur
stijgt. Ter vergelijking: bij de &»C is de natrium druk ca 1 Pa,
bi j de ~ogedruk natriumlamp (SON) is dat tussen 10 en 100 kPa
(Pa=N/m ). Hierdoor ontstaat een duide1ijke verbetering van de
kleur van de lamp. De kleurtemperatuur is dus afhankelijk van de
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parti~ele natriunrlruk, aangezien die de verbreding van de
spectraallijnen bepaald.

Als een &N-lamp wordt verge leken met een OOX wordt dus een ander
spectrum waargencxnen en de kleur licht wordt beter [lit. 3]. Zie
fig 1.2. Dit gaat echter wel ten koste van het rendement.

Een scheikundig probleem is het vinden van een stof waarvan de
ontladingsbuis gemaakt kan worden. Natrium onder hoge druk en
hoge temperatuur gedraagt zich namelijk zeer agressief. Tot nu
toe zijn de beste resultaten bereikt met polycrystallijn alumi
niunoxide. In fig 1.3 (eveneens uit lit. 3) is een afbeelding van
een hogedruk natrium lamp (HPS-lamp) en een ontladingsballon
gegeven.

LPS

PNa =1Pa

---
HPS

PNa =15kPa

HPS

PNa =65kPa

----- -

F:g 1.2 spectra van diverse natriumlampen
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Figure 1.6 Typical discharge tube in an HPS lamp. The niobium tube. carrying the tungsllm e1ec
/rode. is sealed into the alumina tube using a sealing ceramic.
I niobium tube currenr feedlhrough
] sealing uramic
3 alumina
4 bra:ing metal (Ti )
5 tungsten rod
6 tungsten M'indings with emiller

Fi~ltre 1.7 Photograph of typical high-pressurt! JOdi"", lamps (SON 400W QJUi SON/T 400 W).
r::, jlschu,,~e lithe IS mfJunted in an e~aCIIDledOIlier InJb. WIllie" may be COOted o~oid (left) or

" .'1' ;uh"ic..·" . J .' ( r;~J;; I.

Fi~ 1.3 SON-lamp
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Om het starten te vereenvoudigen wordt een startqas toegevoegd.
Koud natrium slaat namelijk neer, zodat er in een koude buis niet
voldoende gasvormige natriumatomen zijn om een ontlading q> gang
te brengen. Als m.b.v. een starter de buis is gaan branden, zal
de temperatuur in de o.b. toenemen (t.g.v. botsingen). Het
natrium dat is neergeslagen op de koudste plaats van de o.b. zal
voor een steeds qroter deel verdampen. Dit zal doorqaan totdat er
een thermisch evenwicht is ontstaan. Als irrlicatie: de tempera
tuur in de as van de o.b. is dan ca 4000 K.

1.4 Kleurtemperatuur en lampspanning

Wanneer een natriumlamp een nog hogere druk heeft dan bi j de
normale SON-lamp het geval is, zal de kleur licht die ze uit
straal t dicht in de buurt liggen van de kleur die een normale
gloeilamp uitstraalt. De 'Witte SON' (WSON) lamp met een kleur
temperatuur van ca. 2500 K heeft die eigenschap. De kleurtempera
tuur van een lichtbron is gedefini~rdals de temperatuur van een
zwart lichaam dat lichtstraling uitzendt van dezelfde kleursamen
stelling als de bedoelde brcn.

In paragraaf 1.3 is gesteld dat de kleurtemperatuur afhangt van
de partHHe natriumdruk. Dus van de temperatuur van de koudste
plaats in de o.b., want daar slaat het natrium het eerste neer.
De natrium:lruk bepaalt echter ook de veldsterkte in de lamp [lit.
4] en dus de lampspanning, indien de elektrode-verliezen oonstant
zijn.

Een lampspanninqsregeling elimineert netspanninqsfluctuaties,
verouderingsverschijnselen en fabricageverschillen. Deze zorgen
voor een kleurverandering, hetgeen vooral in situaties waar meer
dere lampen gebruikt worden hinderlijk is.

1.5 Niet-minimum fase karakteristiek van de ~SON

Neem aan dat de lamp is aangesloten in aerie met een ballastspoel
met zelfinduktie L op een een sinusvormige spanningsbron met
frequentie w en effektieve waarde Veff•

De temperatuur van de koudste plaats hangt uiteraard af van het
vernogen dat in de lamp wordt gedissipeerd. S~el dat de lamp zich
in punt 1 van fig 1.4 bevindt. Een vergroting van de stroom
sterkte in de o.b. zal een daling van de laIri'Spanning tot gevolg
hebben, want de natriumdruk zal in eerste instantie gelijk
blijven (n.l. PI). De lampkarakteristiek loopt over de lijn PI
van 1 naar 2.

Het gedissipeerde vernogen neemt echter toe, want de verhouding
tussen stroomstijging en spanningsdalinq is zodanig dat hun
produkt stijgt. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur van de
lamp stijgt, de natriunrlruk in de o.b. toeneemt, en dus de lamp
spanninq gaat stijgen naar een ~ieuwe sta~iele waarde, punt 3.
Dit qaat via de ellips Vnet2=Vla +(W*L*I 1a) ~ de werklijn van de
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Fig 1.5 Via en lla als funktie VJn de tijd
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lamp-ballast<:nnbinatie. cmJat de dru1< groi:~r is, zal deze nieuwe
lampspanniD3 }x)ger zi jn dan de oude.

Wanneer de stroan door de W-~ spralgsgewijs vergroot wordt, zal
in eerste instantie de lamp in slechts enkele tienden van 8eCXXl

den van punt 1 naar 2 verschuiven, aIrlat de natrium druk afhangt
van de temperatuur van de o.b. en die met een grote tijds
konstante verandert. Daarna, als de temperatuur in de o.b.
toeneemt, zal de lamp in enkele minuten van punt 2 naar 3 gaan.
Zie fig 1.5.

we zien hier een bekerde eigenschap van niet-minimum £ase elemen
ten, n.1. dat de uitg~ bij een verstoriD3 eerst de 'verkeerde'
kant op gaat, an pas later de uiteiooelijke richting te nemen.

1.6 Overdrachtsfunktie van een niet-minimum fase element

De in paragraaf 1.5 geconstateerde niet-minimum fase responsie
~rdt veroorzaakt doordat ~ nulpmt van de overdrachtsfunktie
zich in het rechter halfvlak bevindt [lit. 5]. looien er twee of
meer nulpunten in het rechter halfvlak liggen, zal de responsie
op een stapvormig ingangssignaal in het begin een oscillatie
vertonen voordat de juiste richtiD3 ~rdt gevCX'lden.

Een verklaring voor de responsie op een stapvormige verandering
van het ing~ssignaal is het volgende.

Bescb:>uw a-s
H(s)=----

(1)+-s) (C'l-S)
a,b,c ) 0

Aangezien H(O) gelijk is aan a/(b.c), geldt volgens de eindwaar
destelling dat de uiteindelijke waarde van de stapresponsie
gelijk is aan a/(b.c). Voor s ---i GO gedraagt H(s) zich als -l/s.
Voor een sprcn;vormig ing~ssignaal zal de responsie zich dus
gedragen als -l/(s.s). De responsie in het tijddomein zal zich
dus voor t « 1 gedragen als -to ZO ootstaat de responsie die in
fig 1.6 is gegeven.

1.7 Opzet ooderzoek

Bet afstudeerwerk bestaat uit bet ootwikke1en van een regeling
voor een 30 Watt W-SON lamp die op een hoogfrequente voeding
brandt. De schake1ing za1 de lampspanning bij een verstoring van
de ingestelde waarde deze zo snel DDge1ijk terugregelen naar de
ingeste1de waarde.

Er zijn reeds twee circuits beproefd:

1. Een integrator met een grote tijdskCXlStante, die de verschi1
spanning tussen VIa en de ingestelde spanning integreert. De
tijdskonstante is zo groat gekozen dat het systeem zo traag
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reageert dat de negatieve dip (zie fig 1.5) met leidt tot een
instabiel regelgedrag.

2. Een regeling waarbij niet de lampspanning, maar de ~m ~
lampspanning en een deel van de lampstroom konstant ge i ou en
wordt. Zoals in fig 1.5 te zien is, zal wanneer spa~ ngd~n

• ~A verhoudint"f opgeteld ~rden, de negatleve IP
stroan In een~ .~ . in de st
verdwi jnen bi j een sproogsgewJ.. Jze verarrlering room.

h( t)

+1

t ~ (~,) 100

-1

Fig 1.6 responsle h(t)

ZCnder regeling, dus als de lamp met een vaste instelling werkt,
is bij een variatie van 10 V in de netspanning de variatie in de
lamp;panning zoln 3 V. Di t wordt gecompenseerd door de regelin
gen. Nadeel van de eerste schakeling is de grote traagheid (ca.
300 sec) waarmee het regelsysteem verstoringen wegregelt. De
tweede schakeling regelt een verstoring in zeIn 100 sec weg, maar
bet probleem met die C¥'lossiD3 is dat niet de lampspanning koo
stant gehouden wordt, maar de lampspanning plus een deel van de
lamp;troom.

Een regelaar kan niet ontworpen worden wanneer er geen over
drachtsfunktie van het te regelen systeem bekend is. Er is voor
dat met deze stage begonnen is onderzoek gepleegd naar het gedrag
van de W-SCN lamp wanneer deze door een 50 Herz wisselspannings
bron wordt gevoed. Maar er waren geen gegevens bekend over de
lamp waaruit een overdrachtsfunktie voor HF-bedrijf afgeleid koo
worden. Het eerste deel van het projekt was dan ook een ooderzoek
naar de relevante lamp-parameters waaruit een overdrachtsfunktie
voor de lamp gevonden koo worden. Het tweede deel hestand uit bet
ootwikkelen van een lampspannin;sregeling.

12



1.8 samenvatting hoofdstUk 1

om de kleurtemperatuur van een W-OON lamp, een 'OOgedruk natrium
lamp met een goede k1eurtemperatuur, ltonstant te lnlden, is het
noodzake1ijk (en voldoende) de lampspanning kalStant te 00uden.
De 1ampspanning vertoont echter een niet-minimum fase gedrag,
hetgeen het rege1en benoeili jkt.

13



HErr' VOORSCHAKELCIlClJIT VAN DE W-OON I.»fi>

2 .1 Inleiding

Het is DJJge 1 i jk an de W-~ lamp met een voedingssparming met een
frequentie van 50 Hertz te voeden. wanneer de lamp echter op een
spanning met een veel b:>gere frequentie brandt, wordt het rende
ment hoger en kan de ballast veel Kleiner worden. Dit laatste
levert allereerst een ruimtebesparing op en ten tweede vermin
deren ook de ba11astverliezen. Vandaar dat de mogelijkheid tot
HF-voeding van de Witte-SCN lamp onderzocht wordt.

Een prob1eem echter is het zogenaan:de akoustisch resoneren van de
lamp. Voor bepaa1de frequentiegebieden ootstaan staande golven
langs de as van de ootladiBJ in de o.b•• Als de ootlading de warXl
raakt ontstaat er grote verhitting van de o.b. en de lamp gaat
flikkeren. Er zijn echter 'vensters' in het frequentiedamein waar
dit verschijnse1 niet optreedt. Voor deze W-SON lamp ligt een
venster in het gebied 80-120 kHz. Dit gebied wordt gebruikt in de
voedings-schakeling waarin de lamp is opgenomen.

- ~
FET 1 D 1

~-

+

yy

L lamp
-

- It-

FET2 ~ D 2

Fig 2.1 principeschema halve brug
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2.2 De halve brug

De hoogfrequente lampstroom wordt opgewekt met een hal ve-brug
schakeling gevoed uit een gelijkspanningsbron. Het principe
schema hiervan is afgebeeld in fig 2.1. Het bestaat uit twee
transistoren (FET's) die om de beurt worden ingeschakeld, met
dezel fde dutycycle. om een AC-stroom door de lamp te krijgen,
worden de beide condensatoren toegevoegd. Als die groot genoeg
zi jn, zal hun krlooRJunt q> de halve voedin;sspann:iD:J liggen. Er
is echter weI een h:x)gfrequente rilpelsparming aanwezig c.dat er
een stroan met een frequentie van zo' n 100 kHz door de cxnien
satoren loopt.

In fig. 2.2 is de werking van een halve brug (BB) sChakeling
grafisch gegeven. Ale PET 1 iD]eschakeld is zal de stroan door
de lamp als een negatieve e-macht stijgen, want de lamp is bij
h:logfrequent bedrijf ala een re@ele hapedcmtie te besclxx.1wen. Als
de FET wordt afgeschakeld zal de energie die zich in de spoel
heeft opgeslagen via de lamp, C2 en diode D2 wegvloeien. De
stroan zal e-mchtvormig afnemen.

Ala FET 2 wOldt ~eschakeld zal via de <::X:lDdensatoren een stroan
gaarl vloeien &x>r lamp en ballast en via PET 2 naar aarde. Voor
de responsie na het afschakelen van FE'!' 2 geldt hetzel fde als
voor FET 1. Er ootstaat dus een strOClllvorm zoals is weergegeven
in fig 2.2.

~ET 1

FET 2

I
.

I
.

ID

I
I
•

-

I •
,l"
1

• I

1
10

Fig 2.2 lampstroom en gate-signalen FET's
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Er worden dus expres "dode tijden" (, ) gecre~erd waarin de
energie die is opgeslagen in de ballast kan wegvloeien. Hierdoor
is het DDgelijk de transistoren in te schakelen op bet uauent dat
de spanning over de FET klein is. - -

In het principeschema van de halve Mug zijn een tweetal oonden
satoren (el en C2) te zien. Deze zorgen ervoor dat een zijde van
de lamp op de halve voedingsspanning ligt. Wanneer echter de
bovenste capaciteit Cl weggelaten wordt, zal over de arKler (C2)
neg steeds de hal ve voedingssparming staan. Om te voorkcmen dat
de rimpel te groat wordt, meet wel de waarde groter gekozen
worden. Nu kan deze condensator C2 ook tussen de lamp en de
ballast geplaatst \lrK>rden.

Er is nu een oomp::>nent bespaard, maar het grote voordeel van deze
schakeling is dat de lamp nu met een zijde aan massa ligt. Dit
maakt het meten van de lampepanning aanzienl i jk eenvoooiger. Dit
is belangrijk omdat de lampspanning een maat is voor de kleur
temperatuur.

Behalve het hierboven besproken vermogensdeel is er ook een
sturing voor de FETts aanwezig. Deze wordt in de volgende para
graaf besproken. Het totale circuit van de halve brug is gegeven
in fig 2.3. De hal ve brug is duidelijk herkenbaar, evenals de
ballastsJ.X)el (L 1) en de ~ensator (C4).

De gelijkrichtbrug is via een variac op het lichtnet aangesloten.
De dubbelzijdig gelijkgerichte spanning wordt afgevlakt via een
elco (CS). De diodes D2 en D3 dienen samen met speel L2 als
beveiliging voor de FET's tegen overspanning bij bet starten; de
diodes die de spoel ontladen zijn i.n;;Jebo\.l\old in de FEr's.

De ballastspoel dient tevens als trafo voor de ontsteekpiek.
Wanneer de lamp neg niet ontstoken is, is zijn impedantie bijna
aleindig. Dit betekent dat C3 via R7, OS, Ll en L2 \lrK>rdt opgela
den door de blokvormige spanning die door de hal ve brug wordt
geleverd. Wanneer de spanning over C3 zo groot is dat vonkbrug VI<
doorslaat, zal C3 zeer snel onladen worden via de primaire win
ding van trafo Ll. Het aantal primaire wikkelingen is drie en er
zijn secundair enkele hcn:lerden wikkelingen. Gecombineerd met het
feit dat de stroomstoot door de primaire wikkeling steile flanken
heeft, zal er sectID1air een spanning van enkele kilovolts ont
staan. Deze spanningspiek zal de lamp oosteken. De lampspanning
(van een brandende lamp) tesamen met de halve voedingsspanning
(die over C4 staat) zijn niet }x)og genoeg om C3 zover op te laden
dat de vonkbrug nog eens doorslaat. Zolang de lamp dus blijft
branden, zal de vonkbrug niet meer doorslaan.

16
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Fig 2.3 halve brug circuit met sturing
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•
FET 2
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R3 C2

Fig 2.4 lampstroom bij verschillende frequenties
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2.3 De sturing voor de halve brug

Een voor de hand liggende manier om de lamp:;panning te regelen is
d.m.v. het vari~en van de frequentie van de halve brug. Wanneer
de frequentie hager is, zal de aan-tijd van een FEr Kleiner zijn
en dus de maximale stroom die door die FE'!' loopt ook. Zie fig
2.4. Hetzelfde geldt voor de effektieve waarde van de stroom. Als
de stroom Kleiner wordt, wordt de lampspanning ook lager. Dit
laatste zal echter langzaam gaan omdat de lampspanning een
funktie is van de natriumdruk in de o.b. is.

Voor het sturen van de halve brug is gekozen voor een puls
breedtenoiulatie IC ( Silicon General IC 1526), omdat met dit IC
de dode tijd ,oodig om de ballastspoel te ootladen via de diodes,
eenvoudig te realiseren is. De frequentie wordt bepaald door de
stroom die uit pin 9 van het IC getrokken wordt. Door nu deze
aansluiting via een weerstand aan een spanningsbron te leggen,
kan door die spanning te vari~en de frequentie van de halve brug
geregeld worden. om bet maximale regelbereik van de spanniB3sbroo
te benutten wordt via weerstand R5 een offsetstroom ui t het IC
getrokken. Aangezien het in het IC sturen van stroom funest is
voor de chip, en di t POOtje intern aan een 3.6 Volts referent ie
spanning ligt, is een diode (04) rxxx'3zakelijk.

Pm' 1 ligt met zijn source op de halve voedingsspanning. Hierdoor
is voor het aansturen van FET 1 een levelshifter nodig. Dit
gebeurt m.b.v. een trafo met een drietal identieke wikkelingen.
Door de polariateit van de wikkelingen juist te kiezen worden
beide FET's om de beurt aangestuurd.

2.4 5amenvattiB3 hoofdstuk 2

M.b.v. van een halvebrug-schakeling, gestuurd door een p..1lsbreed
tem::xiulatie-IC is het mogelijk een W-SON lamp hoogfrequent te
bedrijven. Door een elektrode van de lamp aan aarde te leggen,
wordt het meten van de lampspanning, en dus van de kleurtempe
ratuur, vereenvoudigd. Het regelen van de lampspanning gebeurt
door het vari~en van de halvebrug-frequentie.

18



HEr BEPALm VAN DE LAMP-PARAMm'ERS

3.1 Inleiding

zoal s in paragraaf 1.7 al is aangekondigd, is het eerste onder
deel van het afstuderen het bepalen van het gedrag van de W-SCN
lamp geweest. Dit onderdeel heeft zeals het vervolg zal tonen
IX>gal wat problemen opgeleverd, maar uiteiooelijk is er toeh een
bevredigende karakteristiek gevonden. De onderzochte methoden
zullen een voor een behandeld worden. Aangezien de lamp een
niet-lineair gedrag vertoont, zal bij verschillende instellingen
een aooere overdracht gevoooen worden.

3.2 Synchrone detektie

Allereerst is d.m.v. superpositie van een laagfrequente sparming
op de halve brug voeding gep:ogd een Nyquistdiagram van de lamp
te maken vCXJr het klein-signaal gedrag bij een bepaalde instel
ling van de lamp. Dit wordt gedaan door de 1aagfrequente sparming
over de lamp en de stroom die de laagfrequente sinusgenerator
levert te meten. Uit deze amplitude en fase-informatie is dan het
Nyquistdiagram van de lamp te bepalen. De synchrone detektor is
gerealiseerd d.m.v. een vermenigvuldiger.

In fig 3.1 is de schakeling weergegeven die via een vermenig
vUldiger (AD 533) de spanning over de weerstand en de spanning
over de lamp met e1kaar vermenigvuldigt. Uiteraard wordt de
lampspanning via een verzwakker aan het Ie aangeboden. Aangezien
in aerie met de weerstand een spoel is opgenomen met een grote
ze1firrluktie, zal de spanning over de weerstaoo rechtevenredig
zijn met de laagfrequent (LF) stroom door de lamp. De spoel heeft
tot doel te voorkomen dat de halvebrug wordt belast door de
weerstand R, die vCXJr de halvebrug parallel staat aan de lamp als
de sp:>el L zou ontbreken en an de LF strCXIII te kunnen meten.

De ingangen van de vermenigvuldiger zijn de lampspanning (y) en
de spanning over R (signaal X), een maat voor de stroom door R.
Als de uitgang van de vermenigvuldiger aan een laagdoorlaat
filter wordt aangeb::lden, zal op de uitgang daarvan een gelijk
sparming staan. De grCXJtte hiervan is

Hierbij geldt

(ABoos 'f)/2

X=Aoos(wt)
Y=Bcns(wt+r)
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Hierbij traden twee problemen op: de bestelde Ie's lieten erg
Ian:; op zich wachten en de uitgangsspannirg geeft informatie over
net produkt van ampl i tudes en faseverschi 1, en niet over een van
deze afzonderlijk.-

Daarom is besloten af te stappen van deze methode en beide span
ningen afzarlerlijk te filteren en daarvan de amplitudeverlnJdirg
en het faseverschil te bepalen.

R L

220~y

50~L

-c=J--,.I y y

HB A SinUS

voeding

voeding
La

y
0.01-10 Hz

sync.X! det.
y !

AD 533

Fig 3.1 meting m.b.v. synchrone detektor

3.3 OVerdrachtmeting via laagdoorlaat filters

Door de lampspanning en de spanning over de weerstand door twee
aktieve laagdoorlaat filters (LPF's) te sturen, en de uitgangen
van die filters op een oscill08O:X>P te zetten, ootstaat een beeld
van de LF-lampspanning ala funktie van de LF-lampstroan. Bier is
sprake van een meetschakeling waarvan het aardingspunt zweeft
t.o.v. het halve brug circuit. Zie fig 3.2

Een arrler probleem is dat een normale LF-funktiegenerator met een
top-top uitgangsspanning van maximaal 30 V slechts een zeer
geringe stroom door de lamp kan sturen omdat zijn inwendige
weersta.r¥J 50 dun is. De weerstand R JOC)et echter veel groter zijn
dan de ca. 55 00m van de lamp (50 V, 3OWatt), om te voorkcmen dat
de belasting van de halve brug verandert tog.v. het aanbieden van
een laagfrequente sinusspanning. ODrlat naJlelijk aIleen de laag
frequente spanning en strc:x:xn door de lamp wordt gemeten, is het
noodzakelijk dat de invlc::>ej van die spanning op de HB-spamling en
-stroam te verwaar lozen is. Want deze veranderingen worden name
lijk niet gemeten. Bet probleem dat weerstarrl R groot DDet zijn
an de HB niet te belasten en tevens klein an voldoende LF-stroan
door de lamp te lcunnen sturen, is op te lossen door in aerie met
R een spoel L op te nemen. Door tevens een vermogenstrap op te
nemen tussen de LF-generator en de lamp is het mogelijk een
voldoend grote LF-stroan door de lamp te sturen.
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LPF

220
50 H

Fig 3.2 meting m.b.v. laagdoorlaat filters

Regelmatig echter sneuvelden de IC's, waarschijnlijk t.g.v.
ontsteekpieken. Daarom zi jn de aktieve fi 1 ters vervangen door
passieve tweede orde fil ters met de kantel frequenties rom 1 kHz.
De schakeling kon verder vereenvoudigd worden door de stroom
meting te verplaatsen. Door een Kleine weerstan:l op te nemen in
serie met de lamp, kan het aardingspunt van het meetsysteem
gelijk worden aan die van de halvebrug. nit maakt het meten
eenvoudiger, bet introduceert echter een fout in de meting van de
lampspanniD;. Aangezien de meetweerstarXl lin chm was en de weer
stand van de lamp ca. 55 ohm is, is de hierdoor gl!introduceerde
fout geriD;- 1.0 ootstorrl het blokschema in fig 3.3.

Bij het onderzoek m.b.v. deze schakeling bleek dat de responsie
van de lamp bij een veranderiDJ in bIU;Jfrequentie anders was dan
wanneer de voedingsspanning veranderd werd. Dit wordt veroorzaakt
door een DC-stroom die bi j een verandering van de voedings
spanning door de lamp loopt t.g.v. de afwezigheid van de tweede
brugcondensator. De spanning over die capaciteit moet n.l. de
halve voedi1'V3sspanning zi jn.

Wanneer de HB-frequentie sprongsgewijs verandert, zal de lamp
spanniD; haar juiste vorm beln.1den. Uiteraard zal de frequentie
weI veranderen En met een grote tijdskalStante zal de amplitude
naar de nieuwe waarde gaan. Een foto van een oscilloscoop beeld
van een dergelijke frequentiesprong is te zien in fig 3.4. De
lijn met de laagste frequentie is de lampspanning voor de fre
quentieverandering. De lijn met de hogere frequentie en met de
grootste amplitUde is lampspanning direkt na de frequentiesprOO3.
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Fig 3.3 meting met weerstand en versterker

De amplitude is groter geworden vanwege het niet-minimum fase
gedrag van de lamp. De laatste lijn in het plaatje is de nieuwe
stabiele lampsparming. De amplitude is Kleiner dan voor de sprong
amdat de temperatuur van de o.b is afgenomen omdat er minder
vermogen wordt gedissipeerd in de lamp.

Echter als de voedingsspanning van het HB-circuit verandert, gaat
er een OC-stroom door de lamp loPen om de oondensator (C4 in fig
2.3) q:> de halve voedingsspanning te brengen. Bet verloop van dit
proces is in fig 3.5 gegeven. Bet is driemaal dezelfde foto,
waarop het verloop van de lampspanning (VIa) in de tijd is gege
Yen. De lijn waar het om gaat is doorgetrokken , de andere
(referentie)lijnen zijn gestippeld. Vlak na de verandering van de
voedingssparming is de vorm van de lampspanning duideli jk anders
dan in de beide steady-state situatie's.

3.3.1 Lissajous figuren

om een duideli jker bee1d te kri jgen van vcx>ral de fase karakte
ristiek zijn de uitgangen van de filters op het X-Y kanaa1 van
een oscilloscoop gezet. Omdat vcx>ra1 bet gebied van de zeer lage
frequenties van belang is, is het niet mogelijk de figuren op een
normale scoop te schrijven. Daarom is gebruik gemaakt van een
digita1e geheugenoscillosooop van Tektronix (7D20).Bet voordeel
van een digitale scoop boven een ana10ge geheugenscoop is dat de
eerste beter in staat is zeer langzame signalen te schrijven,
atdat het opslaan van gegevens in een digitaal geheugen en daarna
ui tlezen op een beeldscherm stabieler is dan een eenmaal geschre
yen beeld via een elektrisch-chemisch proces zichtbaar houden.
Cok is het via een externe blokgolfgenerator ma;eli jk de sample
tijd van de digi tale scoop willekeurig groot te maken. Cok zijn
er mogelijkheden aanwezig eenvoudig en nauwkeurig spannings
verschillen tussen kanalen te bepalen.
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Fig 3.4 Via bij verandering HB frequentie

lIoor de verondering IIlok no de verondering

systeem weer stobiel

Fig 3.5 Via bij verandering van de netspanning
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Een probleem was echter dat indien een klein LF-signaal werd
toegevoerd de verandering in de lampspanning zo klein was dat
deze niet meetbaar waren. ODdat de lamp niet-linear is, veroor
zaakt een groter LF-signaal veraooeriD;:Jen in het HB-sigriaal. Dx>r
alleen het laagfrequente deel van de lampsp;mni.ng en de stroom
door de weerstand te meten, wordt dus een fout geintroduceerd.
Door nu Lp.v. een laagdoorlaaat filter een effektieve waarde
meter te nemen, worden de verstoringen van beide signalen
gemeten.

TT~[HB SinUS

0

---- V eff DIG.

7020

'---

V eft

De opbouw van de meetschakeling is gegeven in fig 3.6. De LPF
£i 1 ters zi jn vervangen door effektieve waarde meters (HP 3403C),
waarvan de analoge reoorderuitgang als ingang voor de digitale
scoop gebruikt wordt. Om de DC-component de verwijderen, en
alleen de a:>mp:>nent tog.v. de sinusvormige verstoring te meten,
is voor beide ingangen een instelbare gelijkspannlD3sbroo aange
bracht.

fig 3.6 meting van Veff met dig. scoop

In fig 3.7 is aangegeven welke grootheden uit de IIOOOpplaatjes
zi jn bepaald. Hieruit volgt:

Izl =Ymax / Xmax
If = arccos ( x+ / Xmax )

If = arcoos ( )("' / Xmax )
'I = arccos ( y+- / Ymax )

f = arccos ( r / Ymax )
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Voor ~ is telkens het rekenkundig gemiddelde genomen van de vier
berekende waardes.

Een voorwaarde voor de juistheid van de resultaten is dat de
beide effektieve voltmeters een gelijke (amplitude- en
fase)karakteristiek hebben voor hun analoge uitgang. Een groot
nadee1 van deze methode is het feit dat de meters effektieve
waardes meten en dus in principe geen fase informatie geven. Toch
is dat noodzake1ijk voor het bepalen van een Nyquist-diagram.
Alleen voor zeer lage frequenties (lager dan ca. 1 Hz) zal de
meter het signaal bescb::>uwen als een vari~ende gelijkspanniD3s
bron en dus ook fase informatie geven. Voor stoorfrequenties
groter dan ca. 1 Hz zal de effektieve waarde van de lampsparmiD;;)'
gegeven worden. D.ls de effektieve waarde van bet laagfrequente en
hoogfrequente deel van de lampspanning tesamen. M.a.w. de LF
informatie gaat verloren. Voor de lampstroom, gemeten via de
weerstan:i in serie met de lamp geldt uiteraard hetzel fde. Echter
vcx:>r zeer lage frequenties is bet een bruikbare methode.

lY max

<
2X

max

)

FIG 3.7 GROOTHEDEN,BEPMLD UIT SCOOPPLAATJE

Deze methode is toegepast op een tweeta1 circuits. Als eerste op
het bekende circuit waarbij een sinusvormige strCXJl!l wordt gesu
perponeerd op de hal ve brug stroom. Van deze methode zi jn de
resul taten van een meting in tabel 3.1 en fig 3.8 weergeven.
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Daarnaast is een schakel ing gemaakt die de voedingsspanning van
220 Volt, 50 Hz m.b.v. een zware audioversterker maakt. Deze
versterker wordtgevoedt met een A.M. gem::xlu1eerde sinusgenerator
die op 50 Hz is ingeste1d. De A.M. modu1atiefrequentie 1igt
tussen .001 en 1 Hz.

tabe1 3.1 (variac 210 V, Pla 32 watt(AC), 1amplr. Z 2018)

f z f Z
mHz mHz

1 54 355 15 145 83
1.5 64 281 20 153 81
2 00 236 40 165 68
3 90 176 80 174 63
4 106 159 100 180 59
5 110 132 200 183 62
6 118 124 400 184 61
8 119 115 1000 185 54

10 137 101

I:;. J

"0 r1 tl.il
en.) IJ.>"
JIJ"

~.
.

1.""

-.-....
/0"

2

/}I p., y
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3.4 Cbnclusies uit overdrachtsmetingen

De resultaten in paragraaf 3.3 kcmen redelijk overeen met eerdere
metingen gedaan aan de W-SON lamp [lit. 6]. Oit doet vermoeden
dat de overdrachtsfunktie voor de lamp, die in lit. 6 is afgeleid
voor een voeding met 50 Hz wisselspanning, ook geldig is voor bet
b::x:lgfrequent bedrijven van de lamp.

Tech bli jven er nogal wat vraagtekens Oller:
- Er is alleen voor zeer lage frequenties een overdracht gevonden.
- Er is beinvloeding geoonstateerd in de halve brug stroom door

de LF verstoring.
- Wat is de effektieve lampspanning wanneer je twee signalen

mengt ?
- !be noet je in de prakti jk die effektieve lampspanning meten ?

Vandaar dat het probleem fundamenteel anders is aangepaJct.. Niet
de lampkarakteristiek alleen is gemeten, maar de gehele over
dracht van ingan:.;Jsspannin; q> het stuur-IC naar uitg~sspanniIl3

van de ootworpen schakeling voor bet meten van de lampspanning.
Oit zal in de volgerrle paragraaf besproken worden.

3.5 stapresponsie

om de overdracht van bet gehele systeem te bepalen, is de volgen
de schake1 ing gel:x>l.Zfrd:

rr
HB V10 Yo V, 50 Hz

La METING

'r

HB
X STURING

Fig 3.9 meting stapresponsie
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Gemeten wordt dus de overdracht van de ingangsspanning die de
hal ve brug (HB) frequentie bepaalt (signaal X) naar de ui tgang
van de laup;panningsmeetschakeling (spanning Y). Dit betekent dat
de overdracht van het het gehele systeem bepaald wordt: want
zeals in hoofdstuk 2 is vermeld, wordt de lamp geregeld door een
spanniD:3 aan te bieden aan bet p.llsbreedtem:::xiulatie-IC.

Het doel van de schakeling is het kalStant houden van de effek
tieve waarde van de lampspanniD:3' Het meten van die spamUD:3 is
echter niet eenvoudig, aangezien de spanning ongeveer als een
negatieve e-maCht verloopt. Bet systeem wordt gestuurd door de
HB-frequentie te vari~en. De frequentie is niet van inv lced op
de vorm van de HF-lampspanning. Dit betekent dat de verhouding
tussen topspanning en effectieve spanning onafhanKelijk van de
frequentie is. Als we dus de topwaarde van de lampspanning koo
stant houden, zal ook de effektieve waarde konstant blijven.

De topwaarde van de spanning is eenvoudig te meten via een LC
netwerk in aerie met een diode. Zie fig 3.10. De kantel frequentie
van het filter is gelegd op ca. 1 kHz, zodat het snel genoeg
reageert op veranderingen in de lampspanning, maar tech voldoende
periodes integreert an een gelijkspanniD:3 af te geven.

Qmdat de lampspanningsverandering niet zo groot is t.o.v. de
lampspanning zelf is een spanningsbron opgenomen in de meet
schakel ing om te zorgen voor een OC-verschuiving van de laup;pan
ning. Hierdoor staat op de uitgang van de schakeling alleen de
verandering t.g.v. een verandering van de ingangsspanning. Er is
nu voor een groot aantal instellingen van de lamp (parameters
zi jn de netspanning, de frequentie en de grootte van de ballast
spoel) een stapvormige veranderiD:3 in de iD:3argsspamUD:3 aan het
systeem toegevoerd. Deze stap was zo groot dat neg van klein
signaal gedrag gesproken karl worden.

L

Fig 3.10 lampspanningsmeting
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3.6 Verwerking resultaten van de metingen

M.b.v. een Tektronix digitale scoop is de responsie in het tijd
domein gemeten. Voorbeeld van zo'n responsie is te zien op de
foto in fig 3.11. De tijdfunktie is te benaderen door een funktie
van de vorm

f(t)=A*e-t / tau1 +B*e-t !tau2 +C

Om uit de gemeten waardes een overdrachtsfunktie te vinden,
moeten de konstantes A,B,C,taul en tau2 gevonden worden. Dit is
gedaan mob.v. een OCIIIputerprogramma dat, gegeven een taul en een
tau2, via de kleinste kwadraten methode de optimale A,B en C
vindt, alsmede de gesommeerde fout tussen berekende waarde en
gemeten waarde in alle meetpunten. Dit programma is met toe
lichting in bijlage 4 vermeld.

Via inverse Laplace transformatie is nu de overdrachtsfunktie in
termen van p::>len en nulp.mten te viooen. In bijlage 1 is dit

Fig 3.11 responsie op stapfunktie
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verder uitgewerkt, hier wordt volstaan met het vermelden van bet
resultaat:

Os + R
Gp{s)=-----------------

{l/taul+s} {l/tau2+s}

met O=A/tau2+ B/taul + C/{l/taul+l/tau2)
R=C/ (taul*tau2 )

Uiteiooelijk werden de volgende resultaten gemeten voor een laIrlfr
veI1lOgen van ongeveer 30 Watt:

De overdracht is -K{s-z)
H{s)=----

(s+P1) (s+P2)

K =2
z =0.1
P1=o.02
P2=o.4

3.7 samenvattiD;J OOofdstuk 3

Na oogal wat llDeite is uiteiooeli jk de hierboven vermelde funktie
gevonden als overdracht van de stuuringang van bet halve-bI'ug-IC
naar de gemeten lampspanning.

PogiD;Jen an alleen de overdracht. van de lamp te bepalen mslukten
grotendeels doordat
- de vorm van de HF hal ve-brug-stroom werd be!nv lced door de
gesuperponeerde LF-spanning.
- effektieve waarde meters (gebruikt om de verstoring in de HB
stroom mee te rekenen) slechts tot ca. 1 Hz het LF-stoorsignaal
kunnen volgen, voor hogere frequenties gaan de meters de effek
tieve waarde aangegeven. Dit houdt in dat de fase-informatie
verloren gaat.

Uiteindelijk is via de stapresponsie in bet tijddomein de over
dracht van het gehele circuit, dus van stuuringang van het
pllsbreedteJOOdulatie-IC mar de uitgang van de lampspanningsmeet
schakeliD;J bepaald.

De overdracht is

met K =2
z =0.1
P1=O.02
P2=0.4

-K(s-Z}
H(s)- •

(s+pl) (s+p2)
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4.1 Inleiding

Nu er een overdracht is gevonden kan er een schakeling ontwikkeld
worden om het systeem te regelen. Opgemerkt kan worden dat het
systeem inderdaad het voorspelde niet-mini~fasegedrag ver
toont. Dit kan worden afgeleid uit bet positieve nulpunt dat de
overdradhtsfunktie vertoont.

4.2 Literatuur onderzoek

Er is niet veel literatuur te vinden die harrlelt over bet regelen
van niet-minimum fase (NMP) systemen. En de literatuur die te
vin:ien is, behandelt meestal een self-tuning algoritme. t'et is
een algoritme dat, uitgaande van een schatting van de parameters,
aan de hand van de gemeten responsie het model van de regellus
al-line aanpast. Hiervoor is dus een cxmputergestuurde regeling
rxxlig, iets waarvoor dit systeem niet in aanmerking kant.

Een uitzondering hierop is een aantal artikelen van Karl J.
Astr&n [Ii t. 7 en lit. 8]. lit. 7 is een inleidend artikel over
regelen met een regelaar gebaseerd op een pole-zero placement
ontwerp.

Beschrijf het systeem door (fig 4.1)

Ay=Bu ( d~ B'- deg A )

Het preces heeft dan als overdradht

~ = BfA (1)

De gewenste (closed loop) overdracht van het systeem is

Gm = ofp

Hierbij moet gelden

deg P - deg o~ deg A - deg B

De algemene vorm voor een 1ineaire regelaar is
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In fig 4.1 zijn deze funkties aangegeven. Wanneer we van dit
systeem de closoo-l00p overdracht bepalen, ootstaat

y = (B/A)[(T/R)Uc-(S/R)y]

G = Y/Ue = em) I(AR + 00) (4)

Uiteraard meet (4) gelijk zijn aan (2), de gewenste overdracht.
Hieruit voIgt dat

(TB)/(AR+B5)=O/P (5)

u
c + u y

T/R ....,/ S/A
-

SiR

fig 4.1 blokschema regelsysteem

Er noeten p:>lynamen T,R en 5 gevonden worden, zodat aan vergelij
king (5) voldaan wordt. Aangezien meestal zal gelden dat de
graad van P kleiner is dan die van AR+BS, zullen er in het
algemeen een aantal factaren weggooeeld moeten worden. Vanzelf
sprekend moeten die factoren stabiel zijn. Dit betekent dat
positieve nulpunten in het te regelen proces, die zich manifes
teren als p:>sitieve wortel in B, niet weggedeeld kunnen ~den.

Spl its daarau B:

B=B+B- (6)

Hierin zijn B+ de stabiele factoren en B- de instabiele factoren
van B. Nu noet dus gelden

(7)

De factor 01 kan aIleen gerealiseerd worden in de term T. Bepaal
het polynoom TI zo, dat deg Tl~ deg A -l-deg B+. Wanneer aan
deze voorwaarde is voldaan, gelat namelijk dat deg T--deg R en deg
5 (. deg R. Stel nu

(8)
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(9)

1DS nu vergelijking (9) op, met betrekking tot Rl en S.

ARl+B-S=PI'l

De gewenste regelaar voIgt nu uit (3) met

R=RlB+ waarbij Rl voIgt uit (9)

T='l'10l. waarbij 01 volgt uit (7) en Tl uit (8)

en S voIgt uit (9)

4.3 De methode van Astr&n toegepast op bet WSCN-circuit

Wanneer de in prragraaf 4.2 beschreven strategie wordt toegepast
op het WSCN-circuit, vinden we de volgende oplossing:

gegeven A= (s+Pl ) (s+P2)

B=-K(s-z)

Dit voIgt uit de gevonden overdracht in hoofdstuk 3.

De eisen die aan het regelcircuit gesteld JIOeten worden is dat de
uiteindelijk fout tog.v. een verstoring nul is. Dit is te reali
seren door een integrator op te nemen in het cicuit die de ver
schil tussen ingestelde en werkelijke lampspanning integreert.
Verder is neg een eis dat het systeem zo snel JIOgelijk een ver
storing wegregelt. Een probleem hierbij is dat ten eerste de lamp
in zijn resonantie-vrije venster met blijven en ten tweede dat
de spanningen in het regelcircuit eindig zijn.

Als de gewenste open-loop overdracht is gekozen

He(s)= -(s-zl
(s+P3) st" (10)

Deze overdracht is ootstaan uit het idee via "pole-zero cancela
tion" de polen en het nulpunt van het proces zoveel uogelijk te
o:mpenseren. De beide p:>len kunnen uiteraard zondermeer geccmpen
seerd worden, voor bet nulpunt is dat amogelijk CIIrlat dit in bet
rechter halfvlak ligt. Als dit gecanpenseerd zou worden door een
pool in het rechter halfvlak zou de compensator instabiel worden.
Als in plaats van een pool in s=+z wordt gekozen voor een pool in
s=-z, dan onstaat als open-loop overdracht een ideale fasedraaier
met als overdracht

-(s-z)
H(s)=---

s+z
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(12)

ODrlat het ten eerste DOeilijk is em het nulpunt exact te bepalen
en ten tweede C1Irlat vanwege het niet-lineaire gedrag het nulpunt
van het proces. niet ~Qn$tant te, lEi hetOllmogelij~ de pool van
het regelcircuit precies samen te laten vallen met het nulpunt
van het proces. Vandaar de vorm van vergelijldng (10): een nul
punt in het rechterhalfvlak als overblijfsel van de overdradht
van het proces en een pool in het linker halfvlak als gevolg van
de gekozen overdacht. Omdat een regelsysteem gewenst is dat
ervoor zorgt dat de uiteindelijke fout t.g.v. een storing nul
~rdt, is aan de overdracht (10) neg een integrator toegevoegj.

Wanneer een systeem met de in vergelijking (10) vermelde over
dracht wordt teruggekoppeld, wordt dat de closei-loop overdradht

-(s-z)/«s+P3)s~)

H(s)= •
1-(s-z)/«s+P3)s11

Hieruit voIgt voor H(s):

-(s-z)
H(s)=-----

(s+P3 )s't' - (s-z )

Dit geeft
Q= -(s-z)

(13)

(14a)

(14b)

Begonnen wordt met het splitsen van B in stabiele en instabiele
termen.

Uit (7) en (14a) voIgt nu

01= -1

(ISa)

(lSb)

(16)

(17)

Uit de voorwaarde voor vergelijldng (8) voIgt dat T1 minstens van
de eerste orde DOet zi jn. Kies daarem

T1=s+L

ODrlat uoet gelden T=Tl 01 voIgt nu

T = -(s+L) (18)
Als de gevonden termen worden ingevuld in vergelijking (9)
ootstaat de volgende vergelijking:

34



Ofwel
S = -(s+L)

(s+L) (S+P3}ST
R1=.....'-----

( s+P]. ) (s+P2)

Uit (21) en de vergelijkirg R=R1B+ voIgt nu

-K(s+L) (S+P3)ST
R= ------=--

( s+Pr ) ( s+P2)

(20)

(21)

Aangezien in vergelijking (18) al een uitdrukking voor Twas
gevonden, zijn nu alle fUl'lkties van de regelaar bekend. zeals uit
fig 4.1 blijkt moeten de overdraChtfUl'lkties T/R en SiR gereaIi
seerd worden.

( s+l1. ) (s+P2)
T/R= ----

K(S+P3) s't"

(S+Pl) (s+P2)
S/R= ----

K(s~}s't"

Deze twee funkties blijken hetzelfde te zlJn. We kunnen het
blokschema van fig 4.1 nu vereenvoudigen tot het blokschema in
fig 4.2. Waarbij ge1dt T/R=S/R=Gr •

Hieruit b1ijkt dat we de gewenste overdracht kurmen realiseren
door een P3 en "t" te kiezen.

u
c + u Y

G I-- B/A -\..1 R-

fig 4.2 uiteindelijk schema regelsysteem
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Het gelijk ZlJn van TenS geldt algemeen als voldaan is aan de
voorwaardes O=B en P=P1+B. Dit betekent dat de gewenste over
dracht O/p gereal iseerd wordt door het systeem B/Pl dat is terug-
gekoppeld. Dit is als voigt: af te leiden: .

atel Q=B
en P=P1+B

dan voigt uit vergelijking (7) resp. (8)

°1=B+
T=Q1T1=B+Tl

Nu ge1dt dus mob.v. vergelijking (9)

AR1+B-S=(Pl+B)Tl

Na vermenigvu1diging met B+ ontstaat dus

AR+BS=P1'I'+Br

Aangezien a1leen in B factoren met een posi tieve wortel voor
kanen, DOet dus gelden

BS=Br

ofwel

5--T
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4.4 Het regelcircuit

Om een overdracht H(s)=-(s-z)/[(s+P3)st-(s-z)] als closed-loop
overdracht van ingestelde regelspanmng naar de effektieve lam~

spanning te realiseren moet de overdracht van het regelsysteem Gr
dus de volgende overdracht hebben:

(22)

In het lx>ek "operational amplifiers" van J.Graeme et.a! [lit. 9]
wordt een methode beschreven om een willekeurige funktie E als
een elektronische schakeling te realiseren, met

(23)

Hierbij noet gelden m')n

In fig 4.3 is de schakeling gegeven waarmee oovenvermelde funktie
gerealiseerd karl worden.

Bewijs:

Noem de uitgang van de laatste integrator X

Eo=(ao+als+ ••••• +Cin-lsn-l+~fP)X

dit geeft

(23)

(ao+a, s+ eo.eo )X
E1

waaruit voIgt

dus

SIDx=(El-boX-bISX-b2s2X- ••• -tmsIDx)/bm (24)

Uit vergelijking (23) en (24) is te zien dat ,8d1akeliB3 van fig
4.3 Werdaad de gevraagde overdrac:htsfunktie realiseert •

In bijlage 3 is het regeicircuit bepaaid. Het resultaat is fig
4.4
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1

Fig 4.3

4.5 Bet bepalen van de konstantes van het het regelcircuit

uit de afleiding in paragraaf 3.3 bleek dat er waardes gekozen
Jll:)eten worden voor P3 en~. Oarlat T' aIleen voorkant als faktor in
de n:>emer I is 't" te oeschouwen als een versterkingsfaktor van bet
regelcircuit. In principe is het gewenst om de versterking zo
groot nogelijk te kiezen en dus de"'t" zo klein DDgelijk. Hierdoor
wordt bereikt dat het systeem snel reageert op veranderingen in
de lampspanning. Probleem is echter dat dat grote stuursignalen
oplevert en daardoor onstaat het gevaar dat een of meer spannin
gen in het regelcircuit vastlopen tegen hetzij de positieve,
hetzi j de negatieve voedin;sspanning. oit kan een praktisch pro
bleem worden bi j een keuze voor een k1eine 1"".

om wat meer algemeen de rege1eigenschappen van het systeem te
CIlderzoeken is een c:x:::mp.1terprograu:ma geschreven dat aan de harrl
van gekozen konstantes van het rege1circuit een vierta1 funkties
heeft:
1. het Nyquistdiagram
2. de impulsresponsie
3. de stapresponsie
4. een beschouwing over de stabiliteit.

In bijlage 5 wordt dit programma besproken. Het resultaat laat
zien dat het systeem altijd stabie1 te maken is OOor hetzij P3

'hetzi j tau groot te maken. Voor het circuit is gekozen voor een
P3 van 0.15 en een tau van 5. Deze waarden zi jn tot stand gekanen
door ui tgaande van een eerste aanname empirisch die waarden te
vinden waarvoor de beate responsie wordt gevOl'lden.

In bijlage 2 worden voorwaarden afge1eid waarvoor het systeem
stabie1 is. De enige eis daarvoor is dat P3"01. Wanneer deze eis
wordt toegepast op gevomen waarden, dan blljkt dat P3"t' gelijk is
aan 0.75. Oit is waarschijnlijk te wijten of aan onnaUwkeurigheid
in de bepal i03 van PI II>? en/of z in de overdracht van bet proces
of aan een niet correcte aanname omtrent het aantal polen en
nulpunten in de overdrachtfunctie van het proces.
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4.6 resultaten

In fig 4.4 is een foto van een scoopbeeld waarop de responsie van
het systeem op variaties in de voedingsspanning is te zien. De
tijdsChaal is 100 sec/div. De bovenste lijn geeft de gemeten
lampspanning weer. De schaal is 5 V/div. Oit is dus niet de
effektieve waarde, maar de uitgangsspanning van de lampspan
ningsmeetschakeling. Het verband tussen effektieve waarde en
gemeten waarde is vrijwel lineair als de frequentie tussen 80 en
120 kHz ligt. Als de gemeten lampspannning konstant wordt ge'OOu
den, zal de effektieve waarde bij een halve brug frequentie van
80 kHz enkele tienden van volts sdhelen met die bij 120 kHz. Oit
is dus een Kleine afwijking van het veronderstelde lineaire
verbarrl.

Fig 4.4

De netspanning is resp. 200 V, 220 V en 240 V. Op de onderste
li jn van de foto is de uitgang van het regelcircuit weergegeven.
De schaal is eveneens 5 V/div. Als de netspanning verhoogt wordt,
wordt de uitgangsspanning van het regelcircuit lager. Dat bete
kent dat de halve brug frequentie hoger wordt en dus de stroom
door de lamp lager. Oi t zal ervoor zorgen dat ondanks de hogere
voedingsspanning de lampspanning, en dus de kleur, konstant zal
bli jven. Als het scoopbeeld wordt bekeken, dan kan gesteld worden
dat een verstoring in ca. 50 sec. wordt weggeregeld. De maximale
afwijking wordt na ca. 10 sec. bereikt is is 2 ! 3 volt.

In de praktijk zal de schakeling vooral fabricageverschillen
tussen verschillende exemplaren en verouderingsverschijnselen
mJeten oorrigeren. De voedingsspanning wordt nameli jk al door een
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ander, niet beschreven deel van het circuit, de up-converter,
constant gehouden. De upconverter maakt van de 220 V / SO Hz
netvoeding een gelijkspanning van ca. 360 V die de lamp voedt.De
schakeliD3 zorgt tevens voor het constant houden van die secun
daire spanning en voor een geringe netvervuiling.

Veroudering Q'lStaat door twee oorzaken:

1. Het zwart worden van de ontladingsballon. Hierdoor zal de
temperatuur van de koudste plaats hoger worden. Dit zal dus
resulteren in een hogere lampspanning.

2. Het weglekken van natrium uit de o.b.

Het eerste kan gesimuleerd worden door de lamp in bi jvoorbeeld
aluminium folie te verpakken. Hierdoor zal de temperatuur van de
o.b. sti jgen.

Dit is gedaan en het resultaat is dat het regelcircuit de lamp
spanning terugregelt naar de ingestelde waarde op dezelfde manier
als bij een variatie in de netspanning. Het weglekken van natrium
is moeilijk te simuleren. Het is dan ook niet onderzocht. Ook
geldt trouwens dat wanneer er natrium verdwijnt de stelling dat
de lampspanning een maat is voor de kleurtemperatuur niet meer
geldt.

om het corrigeren van fabricageverschillen te onderzoeken is met
een tweetal lampen (wel uit dezelfde prcrluktiegang) gemeten. Het
circuit zorgt dat de lampspanning bij beide gelijk is.

4.7 samenvatting hoofdstuk 4

Het ontworpen regelcircuit in serie met bet proces is te karakte
riseren als een fasedraaier en een integrator in serie. Dit
systeem wordt teruggekoppeld. Het circuit is ontworpen door de
regels van Astr8m toe te passen. In fig 4.5 is het ui teindeli jk
gerealiseerde circuit gegeven. Het gemeten gedrag is in overeen
stemning met bet verwachte resultaat.
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<XNCI.1.JSIES EN MNBEVELINGEN

Het is IIOgeli jk gebleken om een overdracht voor het gehele l~
circuit af te leiden. D.w.z. een overdracht van de frequentie
bepalende stuuringang van het pulsbreedtemodulatie-IC naar de
uitgang van de lampsparmingsmeting. Pogingen om de overdracht van
aIleen de lamp te bepalen zijn maar voor een beperkt frequent ie
gebied (0.001-1 Hz) gelukt. Bij nader inzien echter is het
bepalen van de overdracht van aIleen de lamp niet erg zinvol. De
gevonden overdrachtsfunktie voor het gehele systeem is:

-K(S-Z)

~= (s+P1) (s+P2)

met K =2
z =0,1
P1=O·02
P2=2.5

Nu de overdracht van het systeem bekend is, kan een regelaar
ontworpen worden. De belangrijkste eis aan die regelaar is dat de
fout tog.v. een verstoring geheel noet worden weggewerkt. M.a.w.
De steady-state fout is nul. Dit is bereikt door een integrator
in de regelaar op te nemen die de fout (dat is het verschil
tussen de ingestelde en de gemeten lampspanning) integreert.
Verder zijn de polen van het lampproces gecompenseerd door
nulpunten van de regelaar. Het positieve nulpunt kan uiteraard
niet gecompenseerd warden door een positieve pool van de rege
laar, want dat zou een instabiele regelaar opleveren. Daarom is
een negatieve pool aan de regelaar toegevoegd waarvan de absolute
waarde ongeveer even groot is als van het nulpunt van Gp • Dit
leverde de volgende regelaar:

(s+Pl) (s+P2)
G=------r

K( s+P3) s"t"

met Pl = 0.02
P2 = 2.5
P3 = 0.3
't = 5
K = 2

Zie ook het figuur Of> de volgende pagina.
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u
c + u y

G r- 8/A -- '-./ R-

De resultaten zijn bevredigend. Het systeem is stabiel en regelt
een verstoring in ongeveer 300 seconden geheel weg. Vergeleken
met het reeds bestaande circuit dat aIleen een lampspannings
integrator heeft regel t het hier besehreven cireuiteen factor
drie sneller. Een vergelijking met het systeem dat V1a+ I la
constant probeert te houden is niet re~eel omdat daarblj het
probleem van het niet- minimum-P'lase zijn van bet proces wordt
anzeild.

Suggesties voor verder onderzoek zi jn allereerst het beter
bepalen van de lampkarakteristiek. De gevolgde methode is weI
juist, maar veel van de metingen zijn gedaan bij een lampvermogen
van zo'n 25 Watt, dat is lager dan in de prakti jk waar dat ca. 30
Watt is. Ondanks dat deze afwijking relatief niet zo groot,
worden bij een verschil van slechts enkele Watts todh versdhil
lende parameterwaarden gevonden. Daarnaast is het misschien moge
lijk een andere, betere vorm te vinden voor de gewenste open-loop
overdracht dan de in vergeli jking 10 in hoofdstuk 4 gekozen vorm.
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BIJIAGE 1

BEPALING VAN DE OJERDRA~'TIE UIT DE srAPRESPONSIE

Om van de responsie op een stapfunktie in het tijddomein de
overdrachtsfunktie in het frequentiedomein te vinden passen we
inverse Laplace transDormatie toe.

We gaan uit van een responsie in het tijddanein van de vorm

f(t) =.Aexp[-t/taul] + Bexp[-t/tau2] + C

On'rlat f(t) de stapresponsie is zal de inverse Laplace transfonna
tie van f(t) gelijk zijn aan Gp(s)/s, waarbij Gp(s) de gezochte
overdrachtsfunktie van het proces is.

De inverse Laplace transformatie van f(t) is eenvoudig te
berekenen: _I

[ (f(t» = A/(l/taul+s) + B/(1/tau2+s) + cis

Hieruit voIgt

Gp(s) = (A/n/taul+s) + B/n/tau2+s) + C/s)s

Gp(s) = As/(l/taul+s) + Bs/(l/tau2+s) + C

As (1/ tau2+s )+Bs/1/taul+s)-+C(I/taul+s)(1/tau2+s)
Gp(s) =-------------------

(l / tau2+s )(l/taul+s)

Wanneer deze funktie wordt uitgeschreven ontstaat

Gp(s)=( Ps 2 + Os + R)/«I/taul+s)(1/tau2+s»

met P=A+B+C
O=A/tau2+ B/taul + C/(1/taul+l/tau2)
R=C/(taul*tau2)

Er moet gelden dat op t=O ook f(t) gelijk is aan nul. Uit de
formule voor f(t) is dan te zien dat A+B+C gelijk moet zijn aan
nul. Uiteraard heeft dit tot ronsequentie dat ook P gelijk is aan
nul en de funktie Gp te vereenvoudigen is tot

Gp=(Qs+R)/(I/tau+s)(1/tau2+s»
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H(s)= ------

BIJIAGE 2

STABILlTEIT

Vo1gens verge1ijking 13 van hoofdstuk 4 is de gewenste gesloten
1 us overdracht

-(s-z)

(s+P3)st"-(s-z)

De noemer hiervan is gelijk aan

~s2 + (P3't - 1)s + z

Voor een functie a2s2+als+ao geeft het bekende Hurwitzcriterium
als eis voor een stabiel systeem:

Hieruit volgt dat de enige eis om een stabiel systeem te krijgen
is:

ao, al' a2 allen groter dan nul

Als de gewenste parameters gesubstitueerd worden vOlgt de eis:

P3'l" - 1 ::> 0 m.a.w. P31" > 1

Aangezien 't"', P3 en z positief zi jn, is bovenstaande voorwaarde
voldoende voor een stabie1 systeem.
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BIJIAGE 3

BEREKENlOO VAN HET REX;ELCIRCUIT

Uitgangs,punt is vergelijking (22) op bIz 37:

In hoofdstuk 3 zi jn de proces-parameters berekend. Voor P3 is
een waarde van 0.15 gekozen. De factor K wordt niet meegencmen
in de berekeningen. Die wordt als versterkingsfactor tussen het
regelcircuit en het proces gerealiseerd. Dit heeft a1s vc:x>rdee1
dat de ti jdsKcostante van het systeem eenvoudig te varieren is.
De door het proces bepaalde parameters kunnen ingevuld worden.
Dan ontstaat:

Gr =[(s+2.S)(s+O.02)]/[(s+O.lS)KYs]

zeals in paragraaf 4.4 is beschreven, JOC)et gerealiseerd worden:
(zie fig 4.3)

1) (E1-boVo-blVl) / b2 = Vu1

2) (aovo+a1v1+a2V2) = Eo

Aangezien in de praktijk een negatieve integrator (V it=-RCVint)
eenvoudiger te realiseren is, is deze integrator ge~ruikt. Dit
houdt in dat gerealiseerd meet worden:

1) (El-bOVO+blVl) / b2 = Vu1

2) (aOVO-alv1+a2V2) = Eo
ad 1)

Er meet gerealiseerd worden:

(1)

dit kan met het volgende circuit:

~

>-.........- V... ,

:iC~
.:;'" {
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Nu geldt
R2//R3 Rl//R2

Vul = 2( Vl + El
Rl+R2//R3 R3+Rl//R2

R3R2 RlR2
Vul =2( Vl + El ) (2)

RlR2+R2R3+RlR3 RlR2+R2R3+RlR3

Als we dit resultaat vergelijken met· vergelijk (1) dan voIgt

EIS R3 = 0.15 Rl

Dit invullen in (2) geeft

0.3 RlR2 2RlR2
~= Vl+ ~

LIS RlR2 + 0.15 RlRl LIS RlR2 + 0.15 RlRl

Ingevuld in (1) ontstaat

2 RlR2 = LIS RlR2 + 0.15 RlRl

EIS R2 = 0.18 Rl

Kies m.b.v. de twee eisen:

Rl = lOOK
R2 = 18K
R3 = 15K

ad 2)

:>------- ~

Te realiseren is EO = 0.05 va - 2.52 Vl + V2
Dit kan met het vo1gende circuit:

~'---[=::J

'V.:
~



De evenwichtsvoorwaarde vo:>r de opamp geeft

RD//R7 RS//R7 P9//RlO FB//RlO
VO+ V2= VI.+ EO

RS+R6//R7 R6+RS//R7 RB+R9//RlO R9+RB//R10

FBR9+R9RlO+RBRlO R7RS R6R7 R9
EO = ( V2+ VOl --VI.

RBR10 RSR6+R6R7+R5R7 R5R6+R6R7+R5R7 RB

Als dit wordt verge1eken met de te rea1iseren funktie dan vo1gt

EIS R9= 2.52' FB

(2.52 RB + 3.52 RlO)R7
EO = (RSV2 + R6VO) - 2.52 VI.

RlO (RSR6+RDR7+R5R7)

EIS R5= 20 R6

(2.52 RB + 3.52 RlO)R7
EO = (20 V2 + VOl - 2.52 VI.

RlO(20 R6+21 R7)

EIS 20(2.52 R8 + 3.52 RlO)R7 = RlO(20 R6+21 R7)

hieruit volgt 2.47 RlOR6
FB = --RlO +-'----

2.52 2.52 R7

ldes RlO = 10K
R6 = 33K
R7 = 10K

uit de eisen vo1gt dan

RB = 3K3
R5 = 680K
R9 = 8K2

Op de vo1gende pagina is het regelcircuit gegeven.

De beide integratoren hebben een tijdsCXXlStante van 1 sec.
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BIJIAGE 4

~ VMS OVERDRACHI'SFUNKTIE

Om uit de gemeten stapresponsies de overdrachtfunktie te bepalen
is een soort kleinste kwadraten methode toegepast. Ret toepassen
van de standaard methode is niet mogelijk omdat dat aIleen kan
voor funkties waarbij de te bepalen konstantes als lineaire
termen voorkomen. Ret bepalen van de konstantes van

y(t)=Aexp[-t/taul}+Bexp[-t/tau2}+C

is dus niet zondermeer mogeli jk, omdat vanwege de beide e-machten
de funktie niet lineair is voor taul en tau2. Wannneer we echter
de ti jdkonstantes schatten dan is de waarde van ~ B en C eenvou
dig te bepalen. In het programma word ui tgaande van de gekozen
taul en tau2 en de gemeten waardes voor t en y(t) via de kleinste
kwadraten met.hcxie de q>timale A.B en C berekend:

11

stel S =L (Yl'-Aexp[-tiltaul ]-Bexp[-t
1
. / tau2 ]-<:) 2

( :1

bepaal nu de parti~ele afgeleiden naar A, B, C, taul en tau2 •

2(Yi-Aexp[-ti/taul]-Bexp[-ti/tau2]-C)*-exp[-ti/taul]

2 (Yi-Aexp[-ti/taul]-Bexp[-ti/tau2]-C)*-exp[-ti/tau2]

....
aSj()A =~

I :;,..,
uSfc>B =~

l :,

~Sj()C = i. 2(y·-Aexp[-t./taul]-Bexp[-t./tau2]-C)*-1
1.'" 1 1 1...

JS/V taul= ~, 2(Yi-Aexp[-ti!taul]-Bexp[-ti/tau2]-C)*-Atiexp[-ti /taUI2]
I"t

)slOtau2=~ 2(y·-Aexp[-t· /taul]-Bexp[-t. /tau2]-C)*-Bt. exp[-t' /tau22]
\':' 1 1 1 1 1

Uit de eerste drie vergelijkingen zijn nu A,B,C te bepalen,
aangenamen dat taul en tau2 bekend zijn. Uit de laatste twee
vergelijkingen is te bepalen hoe goed de schatting van taul en
tau2 is. Als die sommaties klein zijn t.o.v. S is de uitkomst
<pede

Ret programma verloopt als voIgt:

Eerst moeten de gemeten waardes worden ingevoerd en een begin
&chatting gegeven voor de tau's. Het programma berekent de juiste
A,B,C en geeft de afwijkingen (,)S/2>taul,o S,h:au2) in de laatste
twee vergeli jJdngen. Aan de hand daarvan moet een nieuwe keuze
gemaakt worden voor taul of tau2. Als voorbeeld is de ui tkomst
van een berekening op de volgende pagina gegeven. De twee li jnen
uit de grafiek zijn de lijn die de op de digitake scoop gemeten
p.mten verbindt, en de m.b.v. het programma berekende Iijn.
Uiteraard vallen deze lijnen praktisch samen. De delta's geven de
gesommeerde afwi jking in de resp.~S.0tau's.De schatting is vrij
nauwkeurig: de fout in delta is ca. 0.001.
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Meting nu~~er 2
beglnYer~ogen 27
eindYer~oQen 31.5
netspanninQ 225
beglnfrequentie: 105
eindfrequentie : 98
spoel is kortQesloten

De schattinQ is A*exp(-t/taul )+S*exp(-UteuZ)+C; /I'Iet
A= 6.26246386504
B= -42.4105436576
C= 36.1324832148
taul z .54
tau2= 61.275

delta I : -.000618335217407 delta2 .. -.000932680678488

T( I )
.16
.48
I. 06
2.22
4.68
7.14
8.48
9.9
14.08
18.64
29.4
42.2
61.8
77.8
97.6
112.2
132
152.8
177.6

33

3B

2?

24
21
lEl

15

12

9
B

Y( 1)

-1.6
-3.2
-4.8
-4.8
-3.2
-1.6
-.8
o
2.4
4.8
10.4
15.2
20.4
24
27.2
29.2
31.2
32.8
34

34 51 S

Berekende lolaarde
-1.51090140963
-3.37255785773
-4.67119628974
-4.66638414241
-3.15840194786
-1.61326481569
-.796787613447

.0491782097448
2.4285938956
4.84573475166
9.88440328244
14.8326655555
20.6636216651
24.2185191858
27.5082354361
29.3366636639
31.213143898
32.6291286663
33.7952024443

Delh
-.0890985903727

.172557857732
-.128803710259
-.133615857588
-.0415980521354

.0132648156932
-.0032123865525
-.0491782097448
-.0285938955977
-.0457347516635

.515596717565

.36733444452
-.26362166506
-.218519185776
-.308235436096
-.136663663858
-.0131438980179

. 170871333688

.204797555727



10!
20 1 Olt prOlra~Ma berekent de least-square benader1ng ven een
3el riJ ~etcdlen op de funetie Y(t)-A·e;>o;p(-t/teul )+B.exp(-t/tau2)+C.
~~, De tau'5 Moeten door de gebrUiker geschet worden.
50!
60 OIM T(50)
70 DIM V( 50)
80 DIM Q(20)
90 DIM Hulp(3,3)
100 OIM Bhulp(3,3)
110 Start: I

120 GCLEAR
130 ALPHA ON
140 GRAPHICS OFF
145 PRINT CHR$(12)\
150 FOR I~' TO 10
160 PRINT
170 NEXT I
180 PRINT" ",
190 PRINT CHR$( 129)\
200 PRINT" ••••••••••••••• *••••••• *••••••••••.
210 PRINT CHR$( 128)\
220 PRINT" ",
230 PRINT CHR$('29)\
240 PRINT". BEREKENING STAPRESPONSIE ."
250 PRINT CHRS(128)\
260 PRINT" ",
270 PRINT CHR$(129)\
280 PRINT" •••••••••••••••••••••••••••••••••••
290 PRINT
300 PRINT CHR$(128)
310 PRINT"
320 PRINT" V2.34 dd 860825·
330 WAIT 2
340 PRINT CHRS( 12),
350 FOR I-I TO 50
360 V(I)=0
370 T< 1 )-=0
380 NEXT I
390 Yl'lax"'0
400 Yl'lin-0
410 INPUT "Geef MetingnUI'lMer",M
420 IF M=0 THEN GOTO Teet
430 INPUT "geef begin- en eindverl'logen",Pbeg,Peind
440 INPUT "geef netspenning" ,Unet
450 INPUT "geef begin- en eindfrequentie·,Fbeg,Feind
460 INPUT "spoel o(pen) of k(ortgesloten)?·,S$
470 PRINT "voer de getallenparen (Y,t) in, afgesloten door (0,0)·
480 N..0
490 1..0
500 Weerinvoer: Inlezen Meetwaarden
510 N=N+l
520 1-1+1
530 INPUT "(Y,tl=",V(I>,T(l)
540 PRINT 1 ,V( I) ,T( I)
550 IF T(I)<>0 THEN GOTD Weerinvoer I (0,0) wordt auto~at1ach MeegenoMen
560 GOTO Invoer
570 Schrijfinvoer:
580 PRINT
590 FOR 1=1 TO N
600 PRINT I ,V( I) ,T( I)
610 NEXT I
620 Invoer:! eanpassen invoer
630 AS""·
640 INPUT "invoer o.k.? (ENTER/n)" ,AS
650 IF (AS·"" OR AS··j" OR A$="J") THEN GOTO Tauin
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INPUT "welke eenpassing? Ci,Y,t>",I,Y<I),T(I)
GOTO Schrijflnvoer

Tauin: I

INPUT "geef beglnschattlng taul" ,Taul
INPUT "geef beginschatting teuZ" .Teu2
O=l/Taul
F= l/Tau2
Yl'lax=-MAX(Y(*»
Y"lln"'MIN(Y(*) )

Weer_Is_coef:! berekening least-square coef.
FOR Z=1 TO 20

a(Z)=0
NEXT Z
FOR leI TO N

IF T( I )*0>200 THEN
Hd-0! ter voorkol'ling van underflow in ELSE

ELSE
Hd=EXP( -T( I )*0)

END IF
IF T(I)*F>200 THEN

Hf=0! ter voor~oMing van underflow in ELSE
ELSE

Hf=EXP(-T( I )*F)
END IF
IF T( I )*(O+F »200 THEN

Hdf=0! ter voorkoMlng van underflow in ELSE
ELSE

Hdf=EXP( -T( I ).( O+F»
END IF
a( 1 )=Q( 1 HY( I )*Hd
Q(Z)=Q(2)+Hd A Z
Q(3)=Q(3)+Hdf
Q( 4 )"'Q( 4 HHd
Q(5)=Q(5)+Y(I)*Hf
Q( 7 )mQ( 7 HHf A Z
a( 8 )=Q( 8 HHf
Q(9)=Q(9HY(I)
Q( 13 )..Q( 13 )+T( I )*Y( I ).Hd
Q( 14 )-Q( 14 HT( I )*Hd A 2
Q( 15 )=Q( 15 HT( I ).Hdf
Q( 16 )"'0 ( 16 H T( I )*Hd
Q( 17 )..Q( 17 )+T( I ).y( I )*Hf
Q( 19)-a( 19>+Tll )4Hf A 2
0(20)-Q(20>+T(1 )*Hf

NEXT I
Q(6)=0(3)
0(10)=0(4)
Q(II)"Q(8)

Q( 12 )eN

Q(18)=Q(15)
berekening coeff. deterl'linant Coefdet
Hu 1p ( 1 , 1 )=Q( 2 )
Hulp( I .2 )'"'Q( 3)
Hulp( 1.3 )=0(4)
Hulp( 2,1 ).. Q( 6 )
Hulp(2.2) ..Q(7)
Hulp(2.3)=Q(8)
Hulp<3.1 )=Q( 10)
Hulp( 3,2 )..Q( 11 )
Hulp(3.3)=Q( 12)
MAT Bhulp= Hulp
GOSUB Oetbep
Coefdet-Oethulp
bepaal boven det. A
MAT Bhulp= Hulp
Bhulp( 1.1 )=Q( 1 )

660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1 150
1160!
1 170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290 1

1300
1310
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1320
1330
1340
1350
1360 1

1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430 1

1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500 1

15H~

1520
1530
1540\
1550
1560
1570
1580
15913
1600
16113
16213
16313
1640
1650
16613
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
17513
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
18913
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

BhuIp(2,1 )"Q(5)
BhuIp( 3 ,I )cQ( 9)
GOSUB Detbep
Adet=Dethulp
ideM 8
MAT Bhuipe Huip
BhuIp( I ,2 )EQ( I )
BhuIp(2,2)~Q(5)

BhuIp( 3,2 )eQ( 9)
GOSUB Detbep
BdetaDethulp
ideM C
MAT Bhuip" Hulp
BhuIp( 1,3 )=Q( I )
BhuIp( 2,3 )=Q<5)
BhuIp(3,3)cQ(9)
GOSUB Detbep
Cdetc:Dethulp
bepaling coefficienten
A=Adet/Coefdet
B=Bdet/Coefdet
CcCdet/Coefdet
bepaal fout
Dell ..Q( 13 )-A-Q( 14 )-8*Q( 15 )-C-Q( 16)
DeI2=Q( 17 )-A·Q( 18 )-8.Q( t 9 )-C.Q( 20)
PRINT
PRINT .. taul .. u,Taul.TflB(35),"hu2 -".Tau2
PRINT
PRINT "deltal -".DeIl,TAB(35),·delte2 -".De12
PRINT "deItal2 .. ·.Dell·Z+DeIZ·Z

Aanpassen: 1

Z$=" "
INPUT "wat wilt u aanpassen ? (l-taul ,Z.. tau2 .ENTER..Uaar)" .Z$
IF (Z$= .... OR Z$e"3") THEN

GOTO Klaar
ELSE

IF Z$="2" THEN
GOTO Tau2

ELSE
60TO Taul

END IF
END IF

Taul: !
INPUT "geef nieuwe taul ·,Taul
D=llTaul
GOTO Weer_Is_coef

Tau2: !
INPUT "geef nleuwe tau2 ",TauZ
F= lITau2
GOTO Weer_ls_coef

Klaer: ,
GOSUB Printentw
A$=""
INPUT" Wl1t u dit geprint hebben ?(j/ENTER)" ,fI$
IF (A$""" OR A$="n" OR AS-UN") THEN GOTO Funktiew
PRINTER IS PRT !Selecteert CRT
60SUB Printantw
PRINTER IS I

Funr.t!eu.,:1
A$=" "
Pt=0
INPUT ·Wilt u de funktiewaarden berekenen ? (j/ENTER)" ,A$
IF (A$="J" OR AS="J") THEN 60SUB Tabel
"'$=""
Noplaatje=l
INPUT "Wilt u een pIaetje ? (j/ENTER)" ,A$
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1980 IF CAS="j" OR AS·"J") THEN GOSUB Plaatje
1990 IF Noplaatjec l THEN GOTO Verder
200e A$;"

2010 INPUT "Wl1t u dlt plaatje efgedrukt hebben ? Cj/ENTER)" ,AS
2020 IF CAS;"j" OR AS="J") THEN DUMP GRAPHICS
2030 Verder:!
2040 AS;"·
2050 INPUT "Wilt u DEZELFDE functie nog eens benaderen ? CENTER/n)" ,AS
2060 IF CAS;"· OR A$c"j" OR AS·"J") THEN GOTO Aanpassen
2070 AS;""
2080 INPUT ·Wilt u nog een functie benaderen ? <ENTER/n)· ,AS
2090 IF CAS="· OR AS·"j" OR AS="J") THEN GOTO Start
2100 60TO Fin
2110 !I#############I#########I######'##I##I#############II#######1#####
2120 ! EINDE HOOFDPROGRAMMA
213~ !#################I##################II##I#I####I############1#111#
2140 Detbep: I

2'50 ! Routlne Bepdet bepaalt de deterMinant van de 3x3 Matrix Bhulp.
2160 ! Het resultaet is de var Dethulp
2170 Ahl=CBhulpC2,2).F3hulp(3,3)-Bhulp(3,2)*BhulpC2,3»4tBhulp(I,I)
2180 Ah2=C BhulpC' ,2 ).ShulpC 3 ,3 )-Bhulp( 3,2 )*BhulpC 1 ,3) )*BhulpC 2,1)
2190 Ah3=( Bhulp( 1,2 )*Shulp( 2,3 )-Bhulp( 2,2 )*BhulpC 1 ,3) )*Bhulp( 3,1)
2200 Dethulp=Ahl-Ah2+Ah3
2210 RETURN
2220 Printantw:!
2230 PRINT
2240 PRINT
2250 PRINT "Meting nUMMer :",M
2260 PRINT "beginYer~ogen :",Pbeg
2270 PRINT "eindverMogen :",Peind
2280 PRINT "netspanning :",Vnet
2290 PRINT "beglnfrequentle:" ,Fbeg
2300 PRINT "eindfrequentie :" ,Feind
2310 IF SS-"o" THEN
2320 PRINT "spoel is open"
2330 ELSE
2340 PRINT "spoel is kortgesloten"
2350 END IF
2360 PRINT
2370 PRINT" De schatting is A*expC-t/taul )+B*expC-t/tau2)+C; Met"
2380 PRINT "A-" ,A
2390 PRINT "S·" ,8
2400 PRINT ·C;" ,e
2410 PRINT "taul·" ,Teul
2420 PRINT "tau2-" ,Tau2
2430 PRINT
2440 PRINT "delta' -'',Del1,TAB(35),"delta2 -",De12
2450 PRINTER IS 1
2460 RETURN
2470 Tabel: !
2480 PRINT
2490 PRINT "T( I)" ,TAB( 15) ,"Y( I)" ,TAB(35), "Berekende waarde" ,TAB(72), "Delta"
2500 I;N
2510 GOSUB Tabelwaerde
2520 FOR 1=1 TO N-l
2530 GOSUB Tabelwaarde
2540 PRINT TCI),TAB(15),Y(I),TAB(35),Fw,TAB(65),Dflll
2550 NEXT I
2560 IF Pt=l THEN RETURN
2570 AS;""
2580 INPUT "wilt u dit geprint hebben(j/ENTER)?" ,A$
2590 IF (A$=" j" OR A$=" J") THEN
2600 Pt;1
2610 PRINTER IS PRT
2620 GOSUB Tabel
2630 PRINTER IS 1
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2640 END IF
2650 RETURN
2660 Tabelwaarde: ! Serekent funktiewearde en ver5chl1 ~et ~eetwaarde In Meetp~G

ten
2670 IF T(I )*0>200 THEN
2680 Hd=0! ter voorkoMing ven underflow in ELSE
2690 ELSE
2700 Hd~EXP(-T(I}*D)

2710 END IF
2720 IF T(I )*F>200 THEN
2730 Hf a0! ter voorko~ing ven underflow in ELSE
2740 ELSE
2750 HfaEXP( -1 (1 )*F )
2760 END IF
2770 Fw=A*Hd+S*Hf+C
2780 Dfw=Y(I )-Fw
2790 RETURN
2800 Pleatje:!
2810 NoplaatJea0
2820 INPUT "Wilt u t:het hele plaatje of 2:alleen het begin 7",P
2830 IF P=2 THEN
2840 INPUT "Hoeveel seconden 7" ,T~ax

2850 ELSE
2860 Tl'lax"T< N-I )
2870 END IF
2880 6CLEAR
2890 GRAPHICS ON
2900 ALPHA OFF
2910 VIEWPORT 10,120,10,90
2920 FRAME
2930 WINDOW 0,T~ax," 10*Y~in,1.10*Y~ax

2940 Xas=INT(T~ax/10)

2950 Yas""INT( (ABS< Y~in HABS( Y( N-l »)/113)
2960 IF Yas=0 THEN Vasel !noodzakeliJk voor schaling
29713 IF Xas=0 THEN Xes"1 ! noodzakelij~. voor schaling
2980 AXES Xas,Yas,0,13
29913 CSIZE 4,.6
30013 CLIP OFF
3010 LORS 4
3020 FOR 1=1 TO INT(Tl'lax/Xas)
313313 MOVE Xas*I,Ql
30413 LABEL USING "#,K"II.Xes
3050 NEXT I
3060 LaRS 8
31370 FOR I=INT(Y~in/Yas) TO INT(Yl'lax/Yas)
3080 MOVE -.5,Yes*I
31390 LABEL USING "',K"iYas*I
3100 NEXT I
31113 PLOT 13,0,-2
3120 PLOT 0,13,1
31313 FOR 1=13 TO TMax STEP Tl'lax/5QlQl
31413 IF 1*0>200 THEN
3150 Hd-01 ter voorko~ing van underflow in ELSE
31613 ELSE
3170 Hd=EXP(-I*O)
31813 END IF
31913 IF I*F>200 THEN
3200 Hf=Ql! ter voorkol'ling van underflow in ELSE
3210 ELSE
3220 Hf=EXP(-!*F)
3230 END IF
3240 PLOT I ,A*Hd+S·Hf+C
3250 NEXT I
3260 PLOT 13,0,-2
3270 PLOT 0,0,'
3280 IF PRJ THEN Plot gel'leten waarden
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3290 FOR 1=1 TO N-l
3300 PLOT T(I),Y(I)
3310 NEXT I
3320 ELSE
3330 I-I
3340 WHILE T(I )<T~ax

3350 PLOT T(I),Y(I)
3360 1=1+1
3370 END WHILE
3380 END IF
3390 MOVE 0,1.I.Y~in

3400 LORG 3
3410 LABEL "geef CONTINUE"
3420 PAUSE
3430 GRAPHICS OFF
3440 RETURN
3450 Test: I Geeft een testinvoer , ~akkelijk tijdens progra~~eren

3460 Y(I)·l.6
3470 T(I)=.ll
3480 Y(2)=3.2
3490 T(2)=.28
3500 Y(3)=4.4
3510 T(3)=.64
3520 Y(4)=5,2
3530 T(4)=1.1
3540 Y(51=.8
3550 T(5)"'17.8
3560 Y(6)=-2.4
3570 T(6)=37.4
3580 Y(7)"-4.4
3590 T(7)=61.4
3600 Y(81·-6
3610 T(8)=93.4
3620 Y(9)=0
3630 T(9)=0
3640 Ne 9
3650 GO TO Schrijfinvoer
3660 Fin: !
3670 PRINT CHR$( 12)
3680 FOR 1=1 TO II
3690 PRINT
3700 NEXT I
3710 PRINT" .,
3720 PRINT CHRS( 129);
3730 PRINT •••••• Tot ziens, u gaBt terug naar de ~onitor ••••••
3740 WAIT 2
3750 PRINT CHR$(128)
3760 PRINT CHR$( 12)
3770 END
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B:IJLAGE 5

~IMlJIATIE GERill£U) PRX:ES

Qn te cnierzoeken b;)e het gesteld is met stabiliteit en respoosie
als de regelaar wordt verarXlerd is een oanputerprograuma geschre
ven dat bet proces simuleert.

Het prograJllDa bestaat uit een aantal OOlen:

NYQUISTDIAGRAM

In dit deel wOldt bet N}quistdiagram bepaald van

(1Hp3) (S-+t'4) -K(S-Zl)
H(s)= .

(s+Z2)s~ (s~)(s-+P2)

Het is dus DDgelijk an cx:>k het effekt van bet met precies geccm
penseerd zijn van de polen te betrekken in bet cnierzoek.

IMPULSRESPOOSIE/STAPRESFOOSIE

Een arxier deel bepaald de respcr1Sie van bet het gesloten systeem,
waarvan de~lus-overdracht is

-K(S-Zl)
H(s)=--

(s+z2)s

~ de laatste pagina van deze bijlage is een vcx:>rbeeld gegeven
van een aantal stapresponsie's met

K=l ,tau= 1, zl=l.z2=l.5 (oscillerend)
K=l ,tau=lO, zl=l ,~=l.5 (stabiel )
K=l ,tau=25, zl=l ,z2=O.8 (nmp )

srABILITEITSJm)(HlJriIIoo

Als laatste is het JIIOl]elijk an de stabiliteit van het systeem te
bepalen.Het blijkt dat het mogelijk is het systeem stabiel te
krijgen dcx>r hetzij tau grcx:>t, hetzij K klein te kiezen. '!'evens
is een listing van het prograJllDa toegevoecp.
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60

HOOFDPROGRAMMA

OIT PPOGRAMMA BEREKENT HET NYQUIST-DIAGRAM VAN EEN INGEVOERDE ~UNVTIE

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I V 2.56 dd 861106

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,......................................................•••.•..............

I ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ** ••

I ••••••••••••••••••••••••••• •• •• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••

I INVOEREN VAN DE SYSTEEMPARAMETERS

PRltH CHR$( 12)
GINIT
OUTFUT 2 USI~G h;,K";"SCRhTCH KEY"&CHR$(255)&CHR$1691
; VER~IJDERT STANDAARD KEy'S

GCJSLS SYf.t eeMpol
GOSUE' [Ire

A$=""
INPUT A$
IF A$ THEN

W0='.'AL< A$)
PRItH TA6XY<35.2),"
60TO 370

END IF
IF D=0 THEN 0=4
PRINT TAEXYI3,31."#DECADEN=" ,TABXYI35.3I,D
A$=" .,
I tJFUT A$

I F AS THEtJ
D='.'fiL ( A$ )
PRINT TA8XYI35,31,"
GOTO 460

END IF
IF A=0 THEN A=10
PRINT TA8lY(3,4) ,"#STAPPENiDEC=" ,TA8XYI35,4I,A
A$=" "
INPUT A$
IF A$ THEN

A=t.'AL ( A$ )
FRItH TAS,<V(35.41,"
GUO 550

EI.[J IF
PRINT TA8xyr] ,6),"TIJDDOMEIN:"
IF T~a,=e THEN T~ax=250

PRINT TABXVI3,7),"T elnd =" ,TABXY(35.71.TMa~

A$=' ..

GRAPHiCS OFF
PRINT CHR$( 12)
PR111iT TAB\lYil.1 ),"NYQUIST:"
IF W0=0 THEN W0=.00~

PRH.T TAB>Yi3,2),"w begln=" ,TABXY(3S,2I,W0

Lus:
A$=""
ON KEY 0 LABEC "KAMPS" GOSUe Ka~ps

ON KEY 1 LABEL "STAB/OSC" GOSUB Stab
ON ~E' 2 LABEL "STAPRESP" GOSUB 5tapres
ON KEy 5 LABEL "NYQUIST" GOSUB NyqUIst
ON KEy 6 LABEL "IMPULSRESP" GOSUB IMpres
ON KEy 7 LABEL "AANP. CIRCUIT" 60SUB Cire
ON KEY 8 LABEL "AANP. SYSPAR" GOSUB Systee~par

ON KEY 9 LABEL "QUIT" GOTD End
GOTO Lus

SysteeM;:.ar:

230

10 ON ERROR GOTO Fout
20 t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••
30
~0

50
60
70
cO
90
IN'
110
120
13t?,
140
150
16e
1713
1Be,
190
~00

210
220

370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
5S0
600
51'"
6::0
530
640
650
650

240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360



! •• **** ••• *** ••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * •• * ••• *****.

16RENZEN SCHERM

NYQUIST

61

IF Ait THEN
M",:,.ny=VAUA$ i

PF:INT TABXYi 35 ,7 i,"

GOTO 1:::30
EiJD IF
Mir,n,=-Ma·.ny'

Ma.· y=Ma.·.r,y

GCLEAF
PRINT CHR$( 1:?)
IF Ma,n~=0 THEN Ma~n~=2.5

PRINT TA8\'Yi 1,6), "RANGE X-AS=" ,Tf\BXY( 35 ,6) ,Ma:,m<
f'o,$=" ,.

INPL'T A$
IF f\$" THEN

Ma~: n.-: =IJAL; A$ >

P~!NT TA8XYi35,6l,"
GOTO 1'30

END IF
Mi nn .•. =-Ma '. n..;
I~ Ma~ny=0 THEN Ma~ny·2.5

pF:lrJT TAE'Y( l,7/,"RANGE Y-AS=" ,TABJl.Y(35,7>,Ma •. ny
A~=" "

T~Ia.· :VAL i A$ )
p~rrn TABXYi3S,7I,"
60T0 650

END IF
IF TEtap=0 THEN Tstap=100
PPINT TA6XY(3 ,0), "Aantal stappen=" ,TABX~'( 35 ,8) ,Tstap
M~=" "
INPUT A$
IF A$ THEN

T:, t ap=VAU A$ )
PRINT TA8XY135,8 1 ,"

GOT(; 740
END IF
IF Met=0 THEN Met=0
PRIt<T TA8XYl3,11 >,"1=MET W-WAAROES, 0=ZONDER" ,TtlI8XY(35,'1 I,Met
A$=""
INPUT A$
IF M .. "" THEN

Me t =VALI A$ )
PRINT TASXYI 35,11>,"
GOTO 830

END IF
IF Char=e THEN Char=!
PRINT TA8XYI3,12),"1=MET CONSTANTES, 0=ZONDER" ,TABXYI35,1;:),Char
A$=""

INPUT A$

IF ,,$.'"'' THEN
Char=VAL< A$ )

P~INT TA8XYI35,l;:J,"
60TO 920

ENCi IF
F= 11(\" i 1;A)
BEEF 5013,.:'
RETURN

NyQUist: I
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••• * ••••••••••••••••• *.

750

E3~

70~

71e1
7:'l

760
770
780
790
800
810
8:'0
830
840
850
860
870
880
890
900
910
9:'0
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
10:0
1030
1040
1050
1050
10n
'080
1090
1100
1 1 10
1 1;: C
113C
1140
1150
1160
1170
1160
1190
1200
1: Hl
122e
1230
1240
1:-5('\
1250
1:'70
1::::80
1::::9~

1300
13'0
1 ::::::c;



1330 Mlny=Minny
1340 Maxx.,Maxnx
~ 35~ '1~ r;;,,=Ml nnx

INPUT "NOG EEN ? (J/N)" ,AS
IF AS:"J" THEN

GOSUB eire
GOTO 1420

END IF
BEEP 500,.2
RETURN

Nyq_plaatje: ,
, SUBROUTINE DIE HET PLAATJE TEKENT
!

62

lGEEF WAARDE W AAN RECHTS BOVEN ALS Met e l

TEKENEN PlMTJE

Graphi nit

CHR$( 12 )
NYG-p1aatje

GOSUB
I

I

!
J=1
PRINT
GOSU8

6CLEAR
PRINT CHR$( 12 )
PRINT "T eind=" ,Tl'lax
A$=""
INPUT "HOEVEEl SECONDEN?",A$
IF A$<>"" THEN T~ax·VAL(A$)

PRINT TABXY( 1 ,2)."
J=1

I

1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430 AS=""
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
IS30
1540 W=W0
1550 PRINT TABXY( 1 .J ),
1560 PRINT USING "a,K";KI" ",Tau," ",ZI," ",Z2," ~,PI;" ",PZ;" ",P3," ",P4
1570 J=J+l
1580 ALPHA OFF
1590 FOR 1£0 TO O·A
1600 eOSUB NYQ_waarde
1610 X=Habs.COS(Harg)
1620 ymHabs·SIN(Harg)
1630 PLOT X,Y
1640 IF Met=1 THEN
1650 ALPHA ON
1660 PRINT TA8XY(70 ,I ),
1670 PRINT USING "',0.00 E",W
1680 WAIT .15
1690 END IF
1700 W..W.F
1710 NEXT I
1720 IF Char"l THEN
1730 !PRINTEN CONSTANTES IN PLAATJE
1740 eOSUB Graph_cons
1750 END IF
1760 PLOT X,Y.0
1770 RETURN
1780 Nyq_waarde: I

1790 I SUBROUTINE REKENT ABS. WAARDE EN MODULUS H(jw) UIT
1800 ,
1810 Habs=K.SQR«W"2+Z1"Z).(W'Z+P3"Z).(W"Z+P4"2»/(W.Tau.SQR«W"2+ZZ"2)·(W"2+Pl
"2 ).( W"Z+P2"Z»)
1820 Harg=-ATN( WIZ 1 )-PI/Z-ATN( WIZZ )
1830 RETURN
1840IMpres: 1

1850 1••••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1860
1870 [••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970 I VULLEN COEF.DET. VOOR C,O,E



1980 !
1990 WeeriMpres:!
2000 I

2010 ! BEPALEN FUNCTIE EN TEKENEN PLAATJE
2020 I

2030 Discrc «Z2-K/Teu)A2-4*ZI*K/Tau)
2040 IF Dlscr>c0 THEN
2050 Di5cr=«Z2-K/Tau)A2-4*ZI*K/Tau)
2060 Tpl=-(K/Tau-Z2+SQR(Oi5cr»/2
2070 Tp2=-(K/Tau-Z2-SQR(Dlscr»/2
2080 01%-KlTau*<Tpl+Z I )/<Tpl-Tp2)
2090 02=K/Tau*(ZI+Tp2)/(Tpl-Tp2)
2100 ELSE
2110 IMtp-SQR(-Discr)/2
2120 Retp=(Z2-K/Tau)/2
2130 Rea"'-K/2
2140 IMa=(K*ZI/(2*Tau)-Rea*Retp)/IMtp
2150 END IF
2160 IF J=1 THEN I BIJ EERSTE MAAL DOORLOPEN GRENZEN DEFINIEREN
2170 Mintx=0
2180 Maxtx=T~ax

2190 T=TMax
2200 60SUB IMp_waarde
2210 PRINT "F<Tl"lax)=" ,Ft
2220 AS="·
2230 INPUT "Ft(l"Iax)=",Ft
2240 PRINT TABXY( 1 ,3), ..
2250 IF A$<>"" THEN Ft-VAL(A$)
2260 Mlnty--ABS(Ft)
2270 Maxty=ABS(Ft)
2280 Maxx"'Maxtx
2290 Maxy=Maxty
2300 Mlnx=Mintx
2310 Mlny=Minty
2320 END IF
2330 GOSUB Graphinit
2340 GRAPHICS ON
2350 GOSUB Il"Ip_plaatje
2360 A$=""
2370 INPUT "NOG EEN ? (J/N)",A$
2380 IF A$<>"N" THEN
2390 GOSUB Circ
2400 GOTo Weeril"lpres
2410 END IF
2420 BEEP 500,.2
2430 RETURN
2440 Il"Ip_plaatje: !
2450 ! SUBROUTINE DIE HET PLAATJE TEKENT
2460 !
2470 PRINT TABXY( 1 ,J l;
2480 J=J+ 1
2490 ALPHA OFF
2500 FOR T=0 TO Tl"lax STEP Tl"lax/Tstap
2510 GOSUB Il"Ip_waarde
2520 PLOT T,Ft
2530 IF Met=1 THEN
2540 ALPHA ON
2550 PRINT TABXY(70,1);
2560 PRINT USING '.,0.00 E";T
2570 WAIT .15
2580 END IF
2590 NEXT T
2600 IF Char=1 THEN
2610 IPRINTEN CONSTANTES IN PLAATJE
2620 PLOT Minx,MaxY,-2
2630 LORG 3 63



2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290

LABEL "IMPULSRESP."
LORG 1
GOSUB Graph_cons

END IF
PLOT T,Ft,0
BEEP 500,.2
RETURN
II'IP_wo~n1~ :

IF Dlscr)a0 THEN
Ft&Ql.EXP( -T.Tpl )+QZ.EXP( -T.Tp2)

ELSE
Ft=2·EXP(-Retp.T).(Rea·CDS(Il'Itp·T)-IMe·SIN(IMtp.T»

END IF
RETURN

Graph_cons: !
PLOT Mlnx+.08.(Maxx-Minx),Maxy-.05·j·(Maxy-MinY),-2
LABEL USING "K.#";K
PLOT Minx+.16.(Maxx-Minx),Maxy-.0S.j·(Maxy-MinY),-2
LABEL USING ·~,#·,Tau

PLOT Minx+.24·(Maxx-Hinx),Maxy-.0S·J·(Maxy-MlnY),-2
LABEL USING "K,#";ll
PLOT Minx+.3Z·(Maxx-Minx),Maxy-.05·j·(Maxy-MinY),-2
LABEL USING "K,#";Z2
PLOT Minx+,40.(Maxx-Minx},Maxy-,0S.J·(Naxy-MinY),-2
LABEL USING "K,#";PI
PLOT Minx+.48·(Maxx-Minx),Maxy-,0S·J·(Maxy-MinY),-2
LABEL USING "K,t";PZ
PLOT Minx+.S6·(Maxx-Mlnx),Maxy-.05·J·(Mexy-MinY),-2
LABEL USING "K,#"IP3
PLOT M1nx+.64.(Maxx-Minx),Maxy-.0S·J·(Maxy-MinY),-2
LABEL USING "K.'";P4
RETURN

Graphlnit: ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I INITIALISEREN VAN HET 6RAFISCH DISPLAY
, .

GRAPHICS ON
VIEWPORT 10,120,10,90
FRAME
WINDOW Minx,Maxx ,MinY,Maxy
LORG 1
Deltax a INT(L6T(Maxx»
DeltayaINT(L6T(Maxy»
AXES 10~Deltax,10ADeltay

LDIR 0
CSIlE 3,.8
FOR I--10 A(Deltax+l) TO 10~(Deltax+l) STEP 10 A Deltax

PLOT 1,0,-2
IF ABS(I )(1.E-8 THEN 1=0
LABEL USING "K,'"II

NEXT I
FOR I--10"(Deltay+l ) TO 10 A (Deltay+l) STEP 10"Deltay

PLOT 0,1,-2
IF ABS(I)(1 .E-8 THEN 1=0
LABEL USING "K,I";I

NEXT I
RETURN

Stab: !
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BEREKENING STABILITEITS/OSCILATIE 6RENZEN
, .
GRAPHICS OFF
PRINT CHR$( 12)
PRINT USING "#,K"IKI" "ITauI" ";ZII" ";Z21" nIPII" ",P2;" M;P3;" ";P4
D1scr=«Z2-K/Tau)AZ-4·Z1·K/Tau)
IF Di5cr>a0 THEN

Tpl=(Z2-K/Tau+SQR(Discr»/Z 64



330~

331~

332G
333e
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480
3490
3500
3510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3630
3640
3650
3660
3670
3680
3690
3700
3710
3720
3730
3740
3750
3760
3770
3780
3790
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3890
3900
3910
3920
3930
3940
3950

Tp2=CZ2-K/Tau-SQRCOiscr»/2
END IF
~etp=-\L2-K/Tau)/2

PRINT
PRINT "OISCR·" ,Discr
PRINT "Retp •• ,Retp
PRINT "Tpl=" ,Tpl
PRINT "Tp2 c " ,Tp2
PRINT
PRINT "CONCLUSIE:"
IF Oiscr)-0 THEN

IF CTpl>=0 AND Tp2>c0) THEN
PRINT "shb leI"

ELSE
PRINT "instabiel"

END IF
ELSE

IF Retp>=0 THEN
PRINT "stab1el oscillerend"

ELSE
PRINT "instabiel osc111erend"

END IF
END IF
PRINT
PRINT
PRINT "( Oiscr·CCZ2-~/Tau)·2-4.Z1.K/Tau»"

PRINT "C Retp-CZ2-KlTau)/Z ).
RETURN

Circ:,.............................................................•...........
SUBROUTINE VERZORST AANPASSEN CIRCUITPARAMETERS

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INPUT "I<,Tau,ZI,ZZ,Pl,P2,P3.P4",I<S,TauS,ZIS,Z2$,Pl$,P2$,P3$,P4$
IF K$<>"" THEN K~VALCK$)

IF TauS<>·· THEN Tau-VALCTau$)
IF ZI$<>"" THEN ZI-VALCZ1S)
IF Z2$<>"· THEN ZZ=VALCZ2$)
IF P1S<>·· THEN Pl-VALCP1S)
IF PZ$<>·" THEN PZ=VALCP2$)
IF P3$<>·" THEN P3-VALCP3$)
IF P4$<>"· THEN P4=VALCP4$)
BEEP 500,.2
RETURN

Fout: !
PRINT
PRINT " FOUTMELDINS"
PRINT ERRMS
GRAPHICS OFF
RETURN

Stapres: !
I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, .
GCLEAR
PRINT CHRSC 12 )
PRINT "T eind=".T~ax

AS=""
INPUT "HOEVEEL SECONOEN?" ,AS
Oiscr~CCZ2-I</Tau)·2-4·Z1·K/Tau)

IF AS<>"· THEN T~ax=VALCA$)

PRINT TABXYC 1 ,2),"
J-l

!
I VULLEN COEF.OET. VODR C,O,E
i
Weerstapres: t 65



3960
3970 I BEPALEN FUNCTIE EN TEV-ENEN PLAATJE
3980
3990 Discr=(Z2-K/Tau)~2-4*ZI·K/TBu

4000 IF Discr)R0 THEN
4010 IF Di5cr=0 THEN PRINT "DUBBELE POOL, UITKOMST NIET JUIST '"
4020 Tpl=(Z2-K/Teu+SQR(Oiscr»/2
4030 Tp2!;( ZZ-KlTau-SQR( Diser »/4
4040 Q3s=-K/Tau-K*ZI/«Tpl+TpZ)*Tau*Tpl*Tp2)
4050 01=1
4060 Q2=(-Tpl-Q3s)/(Tpl-Tp2)
4070 03=(Q3s+Tp2)/(Tpl-TpZ}
4080 ELSE
4090 I~tp=SQR(-Diser)/2

4100 Retp=(Z2-K/Teu)/2
4110 Rea=K·Zl/«Retp~2+IMtp·2).Teu)

4120 Reb=-Rea!2
4130 I~b=-K/(2.Tau*I~tp}-«Rea+Reb)·Retp)/I~tp

4140 END IF
4150 IF J=1 THEN I BIJ EERSTE MAAL DOORLOPEN GRENZEN OEFINIEREN
4160 Hlntx=0
4170 Maxtx=T~ax

4180 T"TPlax
4190 60SUB Stap_waarde
4200 PRINT "F<TJ'lax )." ,Ft
4210 AS= .",
4220 INPUT "Fi(~ax )=" ,Ft
4230 PRINT TA8XY( I ,3),"
4240 IF AS<>"" THEN Ft-VAL(AS}
4250 Minty=-ABS(Ft)
4260 Maxty.,A8S(Ft>
4270 Maxx=Maxtx
4280 Maxy=Maxty
4290 Mlnx=Mintx
4300 Miny=Minty
4310 END IF
4320 GOSUB 6raphinit
4330 GRAPHICS ON
4340 60SUB Stap_plaatje
4350 A$=""
4360 INPUT "NOG EEN ? (J/N)",AS
4370 IF AS<>"N" THEN
4380 60SUB Cire
4390 GOTO Weerstapres
4400 END IF
4410 BEEP 500,.2
4420 RETURN
4430 Stap_plaatje:
4440 ! SUBROUTINE DIE HET PLAATJE TEKENT
4450 !
4460 PRINT TABXY( 1 ,J)j
4470 PRINT USING ".,K",K," ",Tau," ",Zl," ";Z2," ",PI," ",P21" ",P3;" ",P4
4480 J=J+l
4490 ALPHA OFF
4500 FOR T=0 TO T~ax STEP TMax/Tstap
4510 GOSUB Stap_waerde
4520 PLOT T,Ft
4530 IF Met:1 THEN
4540 ALPHA ON
4550 PRINT TABXY(70,l);
4560 PRINT USING ".,0.00 E",T
4570 WAIT .15
4580 END IF
4590 NEXT T
4600 IF Char=1 THEN
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4620 PLOT Minx,HaxY,-2
4630 LORG 3
464~ LA8E~ ·STAPRESP."
4650 LORG 1
4660 GOSUB 6raph_cuns
4670 END IF
4680 PLOT T,Ft,0
4690 BEEP 500,.2
4700 RETURN
4710 Stap_lolaarde: .!
4720 IF Oiscr>-0 THEN
4730 Ft=Q1 +QZ*EXP( -T*Tp 1 )+Q3*EXP( -T*Tp2)
4740 ELSE
4750 Ft-Rea+2*EXP(-Retp*T).(Reb*COS(IMtp·T)-IMba*SIN(IMtp*T»
4760 END IF
4770 RETURN
4780 Kal'lps: I

4790 WAIT 35
4800 End: I

4810 GCLEAR
4820 GRAPHICS OFF
4830 PRINT CHR$(1Z)
4840 ALPHA ON
4850 END
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)>» Cross Reference ««

41 NUI'lE;rlC \.-'snable:>
A :~~0 :;50 590 1000 ~:; 9~

Char 910 920 960 1720 2600 4500
D 450 460 500 1590
Deltax 3040 3060 3090
Deltay 3050 3060 3140
Di:>cr 2030 2040 2~50 2060 2070 2110 2720 3270 3280 3290

3300 3340 3400 3880 3990 4000 4010 4020 4030 4090
4720

F 1000 1700
Ft 2210 2230 2250 2260 2270 2520 2680 2730 2750 4200

4220 4240 4250 4260 4520 4680 4730 4750
Habs 1610 1620 1810
Harg 1610 1620 1820
I 1590 1710 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160

3170 3180
1Ma 2140 2750
1Mb 4130
ll'1ba 4750
ll'1tp 2110 2140 2750 4090 4110 4130 4750
J 1400 1550 1570 1950 2160 2470 2480 2790 2810 2830

2850 2870 2890 2910 2930 3910 4150 4460 4480
K 1560 1810 2030 2050 2060 2070 2080 2090 2120 2130

2140 2800 3260 3270 3290 3300 3320 3630 3880 3990
4020 4030 4040 4100 4110 4130 4470

l1axnx 1120 1130 1170 1210 1340
Maxny 1220 1230 1270 1310 1320
Maxtx 2180 2280 4170 4270
Ma>.t y 2270 2290 4260 4280
Max/( 1340 2280 2790 2810 2830 2850 2870 2890 2910 2930

3020 3040 4270
Maxy 1320 2290 2620 2790 2810 2830 2850 2870 2890 2910

2930 3020 3050 4280 4620
Met 820 830 870 1640 2530 4530
Minnx 1210 1350
Minny 1310 1330
Mintx 2170 2300 4160 4290
Mlnty 2260 2310 4250 4300
Minx 1350 2300 2620 2790 2810 2830 2850 2870 2890 2910

2930 3020 4290 4620
Miny 1330 2310 2790 2810 2830 2850 2970 2890 2910 2930

3020 4300
P1 1560 1810 2880 3260 3670 4470
P2 1560 1810 2900 3260 3680 4470
P3 1560 1810 2920 3260 3690 4470
P4 1560 1810 2940 3260 3700 4470
Ql 2080 2730 4050 4730
Q2 2090 2730 4060 4730
Q3 4070 4730
Q3s 4040 4060 4070
Rea 2130 2140 2750 4110 4120 4130 4750
Reb 4120 4130 4750
Retp 2120 2140 2750 3320 3350 3470 4100 4110 4130 4750 :

.'

T 2190 2500 2520 2560 2590 2680 2730 2750 4180 4500
4520 4560 4590 4680 4730 4750

Tau 1560 1810 2030 2050 2060 2070 2080 2090 2120 2140
2820 3260 3270 3290 3300 3320 3640 3880 3990 4020
4030 4040 4100 4110 4130 4470

TM8X 640 650 690 1900 1930 2180 2190 2500 3850 3890
4170 4180 4500

Tpl 2060 2080 2090 2730 3290 3360 3410 4020 4040 4060
4070 4730

Tp2 2070 2080 2090 2730 3300 3370 3410 4030 4040 4060
4070 4730 68



Tstap 730 740 780 2500 4500
W 1540 1670 1700 1810 1820
W0 360 370 410 1540
X 1610 1630 1760
Y 1620 1630 1760
Z1 1560 1810 1820 2030 2050 2080 2090 2140 2840 3260

3270 3650 3880 3990 4040 4110 4470
Z2 1560 1810 1820 2030 2050 2060 2070 2120 2860 3260

3270 3290 3300 3320 3660 3880 3990 4020 4030 4100
4470

• String Variables
AS 190 380 390 400 410 470 .-.80 490 500 560

570 580 590 660 670 680 690 750 760 770
780 840 850 860 870 930 940 950 960 1140

1150 1160 1170 1240 1250 1260 1270 1430 1440 1450
1910 1920 1930 2220 2250 2360 2370 2380 3860 3870
3890 4210 4240 4350 4360 4370

K$ 3620 3630
Pl$ 3620 3670
P2$ 3620 3680
P3$ 3620 3690
P4$ 3620 3700
Tau$ 3620 3640
21$ 3620 3650
Z2$ 3620 3660

• Line Labels
eire 170 250 1460 2390 3580 <-DEF 4380
End 270 4800 <-DEF
Fout 10 3730 <-DEF
Graph_cons 1740 2660 2780 <-DEF 4660
Graphinit 1360 2330 2960 <-DEF 4320
I/I'lp_pleatje 2350 2440 <-OEF
Il'lp_waarde 2200 2510 2710 <-DEF
Il'lpres 240 1840 (-DEF
Kal'lps 200 4780 (-DEF
LU5 180 <-DEF 280
NYQJJlaatje 1420 1510 (-DEF
Nyq_waarde 1600 1780 <-DEF
Nyquist 230 1030 <-DEF
Stab 210 3200 <-OEF
Stap_plaatje 4340 4430 <-OEF
Stap_waarde 4190 4510 4710 <-OEF
Stapres 220 3790 <-DEF
Systeel'lpar 160 260 290 (-OEF
Weeril'lpres 1990 (-DEF 2400
Weerstapres 3950 <-DEF 4390

it Line NUl'lbers
370 430
460 520
550 610
650 710
740 800
830 890
920 980

1130 1190
1230 1290
1420 1470

Unused entries =0 33
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