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Samenvatting

Bij de beschrijving van een continu proces wordt veelal gebruik

gemaakt van de overdrachtsfunctie van het proces: de Laplace

getransformeerde impulsresponsie.

Om nu de identificatie van continue systemen m.b.v. discrete
\

modellen mogelijk te maken met de digitale computer, wordt er

gewerkt met bemonsterde signalen, waarbij de z-transformatie een

onmisbaar hulpmiddel is.

In dit verslag wordt het verband beschreven tussen equivalente

overdrachtsfuncties in het z- en het s-domein.

Hiervoor is een stuk programmatuur ontwikkeld en getest, met als

doer implementatie in het interactieve programmapakket Sater.

Summary

To describe a continuous process one often uses the transfer

function of that process, namely the Laplace transformation of

the impulse response.

Identification of continuous systems using a digital computer

requires sampled signals and for that purpose the z-transform

is an indispensable resource.

This report describes the equivalence of transfer functions in

the z- and s-domain.

Computer programs have been developed and tested for this sub

ject and they will be used in the interactive programm package

'SATER'.
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1. Inleiding

Er is reeds ruime ervaring opgedaan in het schatten van para

meters van discrete systemen. Met behulp van de digitale com

puter zijn verschillende schattingsmethodes ontwikkeld en be

proefd en voor de gebruiker beschikbaar ( SATER, Systeem Analyse

Technieken van de vakgroep ER, een interactief programmapakket).

Daarnaast is ook het grote belang gebleken van parameterschat

ting aan continue, tijdinvariante systemen. Als hierbij boven

dien verondersteld wordt dat het systeem lineair is, dan kan dit

systeem beschreven worden door zijn differentiaalvergelijking in

de vorm van (1.1). Het uitgangssignaal kan al dan niet belnvloed

worden door (additieve) ruis, fig. 1.1 •

continu +

u(t) proces x(t) + yet)

fig. 1.1

dx dqx
D.V.: 8 0 X + a 1d1 + -- +a --- =

qdt q

yet) = x(t) + net)

net)

met p ~ q

(

Na toepassing van de Laplacetransformatie vinden we voor de

overdrachtsfunctie van het systeem:

bO + b 1s + b2s 2 b sp Xes)+ -- +
H(s) P= = (

2
+ -- + a sq U(s)a O + a 1s + a 2s q

met X(s) Laplacegetransformeerde van x(t)

U(s) " "
u(t)



5

[en mogelijkheid om de parameters van het systeem H(s) te bepa

len is het schatten van een discreet model aan de hand van in

en uitgangssamples. Het verband tussen de samplereeksen wordt

beschreven door de differentievergelijking.
eAls uk en xk samplewaarden voorstellen op het k samplemoment

(t=k.T ), luidt deze :s

Of in termen van de Z-transformatie

1 [ " "-1 II p] 1X(z- ) = bo + b1z +--+ bpZ- U{z-) +

- [a';z-1 +---+ a~z-q ] X(z-1)

(1. 4)

( 1 .5)

discrete model, waarvan

geschat dienen te worden.

de gezochte parameters bo

Vergelijking (1.5) beschrijft nu het
\I I II .. I "de parameters b t m b en a 1 t m ao p q

Zijn deze bekend, dan moeten daaruit

tim b en a tim a afgeleid worden.p 0 q

Bij deze parameterconversie van het z-domein naar het s-domein

zal uitgegaan dienen te worden van datareconstructiefilters.

[en modificatie hiervan is de bilineaire-z-transformatie.
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2. Methode va or ZS-conversie

Uitgegaan wordt van een lineair, continu tijdinvariant proces,

met als overdrachtsfunctie Hc(s). Het schatten van de parame

ters langs digitale weg levert een discreet model op met als

overdrachtsfunctie Hd (z-1), fig. 2.1 .

y(t)
I
I'-- ---J I

proceS I
------ - - --- ---

.------- - --- -.
I
I
I

T

r-
e(t)

.- -- - - - -- - -- ---,
I I
I I

'----~I!"I H
d

(z -1) 1--:-../
u -If ( t ) I T Y*( t )

I

model:
--------- 0

T

u(t)
----.--~~

fig. 2.1 T = sampletijd

Stel nu dat de parameters van het model in het z-domein bekend

zijn. De parameters van het proces kunnen dan niet rechtstreeks

uit de z-parameters gevonden worden met de inverse Z-transfor

matie, gevolgd door de Laplacetransformatie. Dit zou betekenen

dat er uitgegaan wordt van de relatie:

Deze relatie geldt echter maar in een speciaal geval, n.l.

indien geldt:

Dit geldt echter aIleen indien voor u(t) geldt:

u(t) = un(t) ::: An <! (t-nT) n = 0,1,2,--
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d.w.z., als het ingangssignaal u(t) uit een reeks pulsen be

staat, met een herhalingsfrequentie van 1 Hz •
T

We veronderstellen nu dat het discrete model opgebouwd is uit

(fig. 2.2) :

1. een ideaal datareconstructiefilter (demodulator, houdcircuit);

de overdrachtsfunctie is G(s) ;

2. een netwerk, dat het continue proces benadert; de overdrachts-
'"functie ervan luidt H (s) ;c

u(t) y I G(s)
-.:....._...~ u*(t) ...J O(t)

fig. 2.2

I ,
I I
, ( -1) I
I model Hd z ,L ,

Het discrete model is dus een serieschakeling van de procesbe

nadering en het houdcircuit, met het bemonsterde signaal u~(t)

en het benaderde uitgangssignaal 9(t) als in- en uitgangsgroot

heden.

De overdrachtsfuncties voldoen hierbij aan

Op vgl. (2.4) is de ZS-conversie gebaseerd. Het betekent dus

dat ongeacht de struktuur van het ingangssignaal een benadering

ervan ( O(t) ) beschouwd wordt als het ingangssignaal van het

benaderde proces.

Als houdcircuit kunnen we gebruiken

1. het nulde orde houdcircuit

2. het geinterpoleerde nulde orde houdcircuit

3. het eerste orde houdcircuit

4. het driehoekshoudcircuit

5. ne orde houdcircuits (n~2)
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De onder 5. genoemde houdcircuits zullen verder buiten beschou

wing gelaten worden.

Afhankelijk van het gekozen houdcircuit kunnen aan de hand van

(2.4) de benodigde conversieregels afgeleid worden. Na de con

versie moet de gevonden overdrachtsfunctie nag gecorrigeerd wor

den; uit (2.4) voIgt

1

G(s)
(2.5)

Met (2.5) zijn nu dus de schattingen voor de parameters van het

continue proces bekend.

In dit geval heeft het uitgangssignaal ( x(t), fig. 2.1 ) tussen

twee samplemomenten steeds de waarde van het laatst opgetreden

sample: va or

nT <. t < (n+1)T

geldt

e(nT) is de samplereeks, waaruit de benadering voor het continue

ingangssignaal u(t) gevonden moet worden ( uW(t), fig. 2.1) ).

Uit de impulsresponsie kan de overdrachtsfunctie van het houd

circuit in het s-domein berekend worden. Voor deze laatste vin

den we :

Oit geeft met (2.4) :

1 ( -sT)-. 1 - es

of

(2.8)

Bij de laatste stap is uitgegaan van de volgende conversieregel
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J-ft w

,[ nsT ],<., e- . F(s) =

t [-'[F(S) ] = F(z-1)

T = sampletijd

neZ

Uit (2.8) voIgt voor de procesbenadering

Dit houdcircuit reconstrueert het ingangssignaal door gedurende

een sampleperiode het uitgangssignaal x(t) af te laten hangen

van het laatste en eerstvolgende sample. Na n samples bedraagt

het uitgangssignaal ( tot t = (n+1)T ) :

xn(t) = ~ [e(nT) + e(nT + T)] (2.10)

Omdat nu de uitgang van het houdcircuit afhangt van het ingangs

signaal x*(t) op t=nT en op t=(n+1)T, kan het signaal zander

fasedraaiing gereconstrueerd worden. Dit in tegenstelling tot

het nulde orde houdcircuit, dat slechts een fasedraaiing 0

geeft voor signaalfrequenties, die een veelvoud zijn van de sam

plefrequentie.

De overdrachtsfunctie is hier

Dan geldt

G(s) =
s1 -sTe - e

2s
(2.11)

=
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De proces belTllade r ilillg is in di t geval:

(2.13)

s-vlak

De factor (1 - z-2)=(1 - z-1}(1 + z-1) levert echter problemen

op, als we een ~~n-~~nduidige transformatie eisen. In fig. 2.3

is aangegeven welk gedeelte van het z-vlak een stabiel proces

oplevert, met het bijbehorende gedeelte van het s-vlak. Hierbij

fig. 2.3

komen na de zs-transformatie de bovenste en de onderste helft

van de cirkel resp. terecht op de positief en de negatief imagi

naire as in het s-vlak. Getekend is alleen de primaire strip, be

grensd door:
, 1[

J T (2.14)

De complementaire strips zijn niet getekend. Oat zijn de strips,

begrensd door:

s = + n.J':!Er en + ( 1)'1'CS = _ n+ .J ;=

met n = 1,2,--
(2.15)

waarvan de overeenkomstige punten eveneens binnen de eenheids-
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cirkel in het z-vlak liggen. De transformatie van een negatief

reele pool in het z-vlak levert echter een pool in het s-vlak

op, waarvan niet bepaald kan worden tot welke strip deze behoort.

Steeds komen twae waarden, op de grens van twee gebieden, in aan

merking voor het resultaat van de transformatie.

Om hier dit probleem te vermijden, veronderstellen we nu dat

=t
k=1

en substitueren dit in het rechterlid van (2.12). Uitwerking

hiervan en toepassing van de benadering:

levert dan:

n AkH
d

(z-1) L= -1k=1 2 1 - z-. -1 + Pk
T 1 + z

(2.17)

(2.18)

Vergelijken van (2.16) en (2.18) geeft de bilineaire z-trans

formatie:

s =
2 1 - z-1
T· ----~1

1 + z
of -1

z = 2 - sT

2 + sT
(2.19)

N.B. de gebruikte benadering (2.17) is beter dan 1% als

geldt Pk T (.5

Het uitgangssignaal van het houdcircuit is nu:

x (t) = e(nT) +n
e(nT) - e(nT-T).(t_nT)

T

voor nT<.t«n+1)T
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De helling van xn(t) wordt dus bepaald door het verschil tussen

het laatste en het daaraan voorafgaande sample.

De overdrachtsfunctie luidt:

G(s) = 1 + sT

T

Dan geldt volgens (2.4):

1 _ z -1 ) 2 rl 'P.'[ 1 T+ s1. Hc
s

2( s )]Hd(z- ) = (1 i<~

of
.....
H (s)! =c (2.23):

De helling van het gereconstrueerde ingangssignaal wordt hier

voor nT t (n+1)T bepaald door de waarden op be ide aangrenzen

de samplemomenten:

e (nT+T) - e(nT) .(t-nT)
T

(2.24)

Dit geeft als overdrachtsfunctie:

sT -sT)G(s) = ~.(1 - e
s T

Hieruit valt af te leiden dat

-I H ( )]-1 -1 2 c s
Hd (z ) = Z (1 - z ) !Jf 2

s T

en dat voor het benaderde continue model geIdt:

(2.25)
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Samenvattend gebeurt de transformatie voor het ITulde orde, eerste

orde en het driehoekahoudeireuit.alsvol9t:

1
in- en uitgangs-
samples eontinu

proees

r
sehatting

model
H

d
(z-1)

1
berekening

*( -1)Hd z =
f(z-1) .H

d
(z-1)

1
zs-transformatie

levert:

H~( s)

1
berekening

" *Hc(s)=P(s).Hc(s)
fig. 2.4

met voor f(z-1) en pes)

nulde orde he eerste orde he driehoeks. he

r (z -1 ) ( -1)-1 ( -1)-2 -1 ( -1)-21-z 1-z z • 1-z

pes) 2 .(s+1/T)-1 2 .Ts s s

tabel 2.1

In deze drie gevallen wordt de getransformeerde funetie H*(z-1)
e

verkregen door aehtereenvolgens:
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1/ partiele breuksplitsing van de functie Hd (Z-1)

2/ bapaling van de bij de bTeuken behorende residuen

3/ toepassing van standaardtransformaties

(2.28)
+a z-q

q

ad 1-
Bij de transformatie wordt .uitgegaan van een overdrachtsfunctie

Hd (Z-1) in de vorm van een polynoomquotitent

-1 -2 -p1 bO+b 1z +b 2z + +b z
H

d
(z - ) =---------~p--

-1 -21+a1z +a 2z +

De berekende overdrachtsfunctie H(s) heeft de vorm:

(2.29)

Voor de breuksplitsing is het nodig, dat de polen van Hd (z-1)

berekend worden en dat tevens bepaald wordt van welk type ze zijn.

We onderscheiden:

~
enk81voudig~polen, breuk: 1

-11-az

1
~ enkelvoudige, complex toegevoegde polen, breuk ( -1)2 2-2

1-az .. +b z

~ meervoudige, reele polen, breuken

~meervoudige, complex toegevoegde polen;

deze worden buiten beschouwing gelaten.

ad 2,3

Zijn de polen (hun type en aantal per type) bekend, dan vindt na

de residubepaling de conversie plaats vol gens onderstaande stan

daardtransformaties (sampletijd T):

~enkelvoudige, reele palen:

T

In a
s =a

1

s-s a

1
Co -1

1-az



15

~ enkelvoudige, complex toegevoegde polen:

w==9 c 1 .

/
22(s+1 1:) +w

~ c s+1/~
2 2 2

(s+1/-c) + w

De transformatie bestaat hier uit een lineaire combinatie van de

bovenstaande twee transformaties, en weI met:

arctan(b/a)
w=

T

~ meervoudige, reele polen:

1/, = (2.30)

Tna n - 1z-(n-1)
c 3 -------

(1_az-1 )n

T n - 1a n - 1
=9 c 3 -----

(s+1/( )n

met 1/-c = In a

T

Bij het geinterpoleerde nulde houdcircuit wordt Hc(s) dus direct

gevonden door substitutie van (2.19) in (2.28) :

2-sT
-1

z =2+sT

(2.31)

De overdrachtsfunctie wordt dus:

k ( k-1) kb O(2+sT} +b 1 2+sT) (2-sT +--+b k (2-sT)

k k-1 k
(2+sT) +a 1 (2+sT) (2-sT)+--ak (2-sT)

(2.32)

met ( zie (2.28) ):

k = max (p,q)

b p+1 ,--,bk=0 voor k=q

(2.33a)

(2.33b)
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Ito

Schrijven we Hc(s) in de vorm van (2.29), dan vindt men:

met

-k
2

k k k
2 (bO+b1+--+bk)+B1Ts+--+BkT s

k1 + a 1s + -- + aks

(2.34)

;:; b.
1

i = 0,1,2,--

(2.35)

Vanwege de term (2+sT)k in de teller en de noemer van (2.32) zal

dus na toe passing van de bilineaire z-transformatie het aantal b

parameters van de benaderde overdrachtsfunctie H steeds sen ho-c
ger liggen dan het aantal a-parameters. De waarde van k wordt

vastgelegd door (2.33a). Voor de andere gevallen geldt deze rela

uiteraard niet.

1 In geval van conversie m.b.v. de standaardtransformaties moet
'" voor Hd (z-1), fig. 2.4 , gelden dat de graad van de teller klei-

ner is dan die van de noemer. Is hieraan niet voldaan, dan wor

den maahten van z-1 uitgedeeld, totdat dit wei het geval is.

De bijbehorende coefficienten bepalen na conversie de gewichts

factoren van looptijden:

-i ()c .• z =+ c .• exp -i.sT
1 1

,.
~ In het algemeen behoeft de graad van de teller van Hc(s) niet

gelijk te zijn aan die van de teller van Hd (z-1).

~ ~at betreft de gevoeligheid van de polen in het s-domein voor va

riaties van de polen in het z-domein (variaties van de a-parame

ters) kan het volgende worden opgemerkt t.a.v. reele polen (bij

complexe polen: zO=afstandpool-oorsprong, sO=reeel deel) als

in Zo
T
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dan geeft een verandering AZ O:

=
In Zo

T
+

1 /j,.zO
-.In(1 + -)
T Zo

(2.36)

Reeksontwikkeling levert va or de relatieve verandering in sO:

I

£
AS O sO-sO

= = =s
So So

met

(2.38)

In eerste benadering is E s dus evenredig met ~z' met als evenre

digheidsfactor 1/s0T •
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3. Sater-algemeen, het programma ZS-conversie

De in het voorafgaande hoofdstuk beschreven methode voor zs

conversie is bestemd om geimplementeerd te worden in het inter

actieve programmapakket Sater.

Dit pakket werd opgezet om behulpzaam te kunnen z~Jn bij onder

zoek op het gebied van de meet- en regeltechniek. Hiertoe zijn

o.m. programma's ontwikkeld voor parameterschattingen en orde

tests, en kunnen root-loci en polen-nulpuntendiagrammen in het

discrete z-domein op een display getoond worden.

Tot dusver heeft het Saterprogramma, geschreven in FORTRAN IV,

gedraaid op een PDP 11/20 en een PDP 11/45 computer. De omvang

van het programma op dit moment is er de oorzaak van, dat het

niet verder uitgebreid kan worden, de geheugencapaciteit (16k)

is hiervoor niet toereikend. Reeds een aantal programma's kun

nen nu uitsluitend buiten het Sater-pakket gebruikt worden.

Binnen afzienbare tijd zal echter overgeschakeld kunnen worden

op een PDP 11/60. Verdere uitbreiding van het pakket is dan

weer mogelijk en bovendien is deze computer aanzienlijk sneller.

Fig. 3.1 toont in blokvorm de verschillende delen met een kor

te omschrijving van de functie ervan. Via het hoofd(start)pro

gramma worden volgens de pijlen de op~envolgende blokken door

lopen. Uiteindelijk wordt op disc een file gecreeerd, waarin

de resultaten van de conversie geplaatst worden: de geschatte
A

a- en b-parameters in het s-domein ( Hc(s) ).

Om efficient van het geheugen van de (mini)computer gebruik te

maken, wordt naast het gebruik van r.ommonruimtes, het geheugen
•opgedeeld in stukken, regions genaamd. All~ momentaan te ge-

bruiken routines staan in het kerngeheugen, de andere in een

achtergrondgeheugen (disc).

Voor verdere informatie omtrent deze wijze van geheugengebruik

en de struktuur van het Saterpakket wordt verwezen naar de li

teratuur, Van den Boom & Lemmens (1977), Engelen (1977).
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In fig. 3.2 zijn de belangrijkste subroutines van het zs-con

versieprogramma in hun regions weergegeven. Een blok van fig.

3.1 is op dezelfde plaats getekend als de betreffende subrou

tine(s) in fig. 3.2, welke de functie van dat blok moet(en)

realiseren. De getoonde regionindeling, vier regions en de

root (deel van het kerngeheugen, dat het hoofdprogramma per

manent bevat) geldt dus voor het geval dat het conversiepro

gramma los van het Saterpakket gedraaid wordt.

De implementatie van het programma in het pakket stelt, behal

ve een geschikte regionindeling, verder nog als eis o.m. dat

de regionafmetingen in beide gevallen enigszins overeenkomen;

veroorzaken de afmetingen van een te implementeren programma

een vergroting van sen van de regions, dan betekent dit dus

een toename van de omvang van het pakket. Oit laatste zal ze

ker niet altijd wenselijk c.q. mogelijk zijn.

Hierna volgen korte beschrijvingen van gebruikte routines, die

naar mijn mening enige toelichting vereisen.

3.3.1 Subroutines CORZO en CORSO

Oeze twee subroutines vermenigvuldigen volgens tabel 2.1 resp.

de overdrachtsfunctie van het discrete model, Hd (z-1), met de

functie F(z-1} en de gevonden overdrachtsfunctie H~(s) met de
c

functie pes). F(z-1) en pes) worden bepaald door het toegepas-

te houdcircuit.

Oeze bewerkingen houden in dat vermenigvuldiging in het z-do-

( -1 )-'mein met een factor 1 - z . impliceert: vermenigvuldiging

in het s-domein met een factor s, daar een reele pool in het

z-domein van z=1 een pool s=O oplevert in de overdrachtsfun-

tie H~(s).
Het gevolg van het bovenstaande is dat, wanneer we het aantal

a- en b-parameters I a en I b van Hd (z-1) en dat van Hc(s), I A
en IS met elkaar vergelijken, er bij een exacte conversie

geldt (met steeds I b = I a + 1, en bO ~ 0 )

- voor het nulde orde houdcircuit:



ROOT REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4
I 1 I I I

Hoofdpr. Subr.

EZSCHO PAR\JA

F=

=

DISC ~
Subr.

CALCZSCPAR.DAT -
It

Subr.'s Subr.'s (a.m.)

BITRA CORZO RES CONVR-- INVERPI"i2TE CORSO

~~

fig. 3.2 Subr. Subr. Subr. Graf.

rgelangrijkste RESUL POLRT PLOTPZ routines
subroutines
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voor het eerste orde houdcircuit: l A = l a + 1 en IS = I b

wegens de factor (5 + i): in p(s)

- en voor het driehoehshoudcircuit: l A = l a en IS = I b + 1

wegens de factor z-1 in F(z-1) •

Is de conversie niet exact, d.w.z. bevat H:(s) geen factor(en)

5 , dan wordt onderzocht of dit bij benadering het geval is.

Dit om indien mogelijk, de toename van het aantal b-parameters

te beperken.

3.3.2 Subroutine SITRA

Deze subroutine voert de conversie uit m.b.v. de bilineaire z

transformatie:

Uitgaande van

H (5)
C 2 - sT=----

2 + sT

bO + b1z-1 +--+ bpZ- P

H
d

(z-1) =---------
1 + a 1z-1 +--+ aqz-q

wordt de transformatie alsvolgt uitgevoerd:

[{bO(2+sT) +b 1(2-sT)}.( 2+sT) +b2 (2-sT) 2}( 2+sT) +..+ bk (2-sT) k

H (5)= ------------------------

C [{(2+sT)+a 1 (2-sT)}.(2+sT)+a2 (2-sT)2}(2+sT)+oo+ak (2-ST)k

waarbij

k = max (p,q) •

Als p ,. q geldt bovendien betrekking (2.33b), •

3.3.3 Subroutine POLRT

Met behulp van de Newton-Raphson methode bepaalt deze routine

de reele en complexe wortels van een vergelijking, waarvan het



23

rechterlid nul is. Voor de conversie worden hiermee de polen
. (-1 )van de overdrachtsfunctle Hd z bepaald en na de conversie

de polen en nulpunten van de gevonden overdrachtsfunctie H (5).
c

De praktijk leert echter, dat in enkele gevallen de wortels

van de onderhavige vergelijking niet binnen 500 iteraties en

na 8 startwaarden gevonden kunnen worden. Met name treedt dit

op wanneer de coefficienten van de vergelijking aanzienlijk in

orde grootte verschillen (b.v. een factor 10
4 ). 50ms blijken

de wortels dan weI vindbaar na vermenigvuldiging van aIle coef

ficienten met een constante factor. Deze mogelijkheid wordt

in het programma dan ook geboden, indien er een melding komt,

welke inhoudt, dat de polen c. q. nulpunten niet gevonden zij n.

Een richtlijn hierbij is echter moeilijk te geven.

Praktisc~ gezien heeft bovengenoemd probleem aIleen consequen

ties bij het bepalen van de nulpunten van de geschatte over

drachtsfunctie in het s-domein. Deze kunnen dan niet bepaald

worden.
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4. Testen van het programma met een eerste en derde or de systeem
I

Vergelijken met resultaten van vroeger onderzoek

~et uitgangspunt in dit hoofdstuk is het model van de aorta, zo

als dat gegeven is in Woolderink (1972) en ward opgesteld door

Timmer (1972).

Gesehat is aehtereenvolgens aan:

1/ de afsluitimpedantie ( 1e orde )

2/ sen 1T - seetie met afsluitimpedantie ( 3
e or de ) .

Fig. 4.1 toont hat elektriseh model van een ~ -seetie met afsluit

impedantie.

fig. 4.1

De elmenten zijn:

4L
4R

s
2C

R /2p

Rsa

Rper Cper

L de massatraagheid

C de eompliantie

R de stromingsweerstand
s

R : de dissipatieweerstand
p

van de wand

Rper
Cper
Rsa

weerstand v.d. periferie

eompliantie v.d. periferie

weerstand v.d. systeem-

arterie

Na het bemonsteren van in- en uitgangssignalen werden de z- para

meters gesehat m.b.v. de Extended Matrix methode. Een vergelijking

met de resultaten van Woolderink, welke verkregen werden met Al

golproeedures, wordt gemaakt in 4.2 ( 1e orde systeem ) en in 4.3

( 3e or de systeem ).
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Voor de afsluitimpedantie geldt de volgende overdrachtsfunctie:

met: b O = 0.151

b 1 = 0.238

a 1 = 0.0761

In tabel 4.1 zlJn voor drie waarden van de samplefrequentie de

eindwaarden gegeven van de schattingen van de z-parameters van

het discrete model (4.2), behorende bij de afsluitimpedantie.

1 + ex z-1
1

f (Hz) z- parameters
s 13 0 /3 1 0<.1

10 1.888 -1.745 -0.1789

49.9 2.706 -2.666 -0.7701

240 2.505 -2.496 -0.9485

tabel 4.1

In de hierna volgende tabellen 4.2 tim 4.7 zijn de resultaten

van de conversie voor de verschillende gevallen weergegeven.

Ten aanzien van deze resultaten is het volgende op te merken:

in aIle drie de gevallen van conversie m.b.v. een houdcircuit

(Oe, 1e orde, driehoeks-) en m.b.v. de bilineaire z-transfarma

tie wijkt de gelijkspanningsversterking bo/aO bij f s = 240 Hz

af t.o.v. het resultaat van Uoolderink: 0.173 resp. 0.183. Vaor

de andere samplefrequenties is de afwijking nihil.

Bij f = 240 Hz is er ook een gering verschil in de waarde van
5

nulpunt 1: ~ 0.87 t.o.v. 0.92 •

Voor de drie waarden van f is er steeds 8en verschil in de ge
5

vonden waarde van de parameter b2 bij gebruik van het driehoeks-



Gesehatte parameters

f =10 Hz H1 (s) De orde 1
8 orde drieh. bile z-s he. he. he. transf.

b o 0.151 0.174 0.174 0.174 0.174

b 1 0.238 0.110 0.236 0.219 0.221

b 2 - - 0.110 -1 0.387 -7 -
10 10

aD o. 100
/0

+ 1 0.100 +1 0.100 '0+1 0.100 +1 0.100 +1
'0 /0 ID

a 1 o. 761
10

-1 o•581
/0

-1 0.158 0.581 -1 o. 71 7
/0

-1
10

a 2 - - o 580 -2 - -• 10

nulp 1 -0.633 -0.159'1>+1 -0.763 -0.795 -0.788

nulp 2 - - -0.208 +2 -0.566 +7 -10 10

pool 1 -0.131 +2 -0.172 +2 -0.172 +2 -0.172 +2 -0.139 +2
10 /0 10 (0 If)

pool 2 - - -0.100 +2 - -
/0

eTabel 4.2: Sehattingsresultaten 1 orde systeem
pT=1.3

T=99.9 ms Parameters I Parameters, geschat en ber2ke~ld, ;~:;. ::;onv,'::rsie

f =10 Hz H
1
(s) Oe orde 1

c orde 1 drieh. bil. z-
s houde, houde i houdc. 'Po""'. !

0.175 10+0 c. i 7>=:~~O
.., ..,~

bO
0.15 110+0 0.17510+0 D•. i )/0+0

b
1

0.23810+0 0.11010+0 0.23610+0 0.2i91C+~ '~'. 22: 10+0

b2 - - 0. 11CJ l&01 Cj. 292 lfr7 -

aO
0.10010+1 0.10010+1 0.1001'0+ 1 0,100\0+1 0.10:10+ 1

a1
0.761 10-1 0,58110~1 0.158 1o+U 0.581 \0-1 0. 71310- 1

a 2 - - 0.581 10-2 - -

nulp 1 -0.63310+0 -J.158id" 1 -0.7 66 \0+ 0 -0. 79810+0 -0.78910+ 0

nulp 2 - - -0.208,0+2 -0.771,0+7 -

pool 1 -0.131\0+2 -0.17 2 \0+ 2 -0,17 210+2 -0.172,0+ 2 -0. 13910+ 2

pool 2 - - -0,10010+2 - -

bo/ aO 0.15 1/0+0 0. 175 10+0 0.17510+0 0.175/0+0 0. 17510+0

Tabel 4.3: Als 4.2 m.b.v. Algolproeedures
(\.Joolderink)
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--Gesehatte parameters

f =49.9 H2 H1 (s) 0 8 orde 1e orde drieh. bile z-s he. he. he. transf.

bO 0.151 0.174 0.173 0.173 0.174

b
1 0.238 0.208 0.237 0.234 0.235

b2 - - 0.417 -2 0.285 -6 -
'0 10

aD 0.100/
0
+1 0.100/

0
+ 1 0.100 +1 0.100 +1 0.100 +1

/0 /0 10

a 1 o•761/0 -1 0.769/
0
-1 0.967 -1 0.766 -1 0.774'0- 1

/0 10

a 2 - - 0.154/
0
-2 - -

nulp 1 -0.633 -0.836 -0.740 -0.741 -0.741

nulp 2 - - -0.562 -2 -0.821/
0
+6 -

/0

pool 1 ~0.131 +2 -0.130 +2 -0.131 +2 -0.131 +2 -0.129 +2
/0 /0 10 /0 /0

pool 2 - - -0.498 +2 - -
/0

eTabel 4.4: Sehattingsresultaten 1 orde systeem
pT= .26

~=20.1 ma Parameters Parameters gesehat en berekend, na conversie

f
6
=49.9 Hz H1(s) Oe orde 1e orde drieh. I bile z-

houde. houdc. houde. transf.

bO 0.151~0+0 0.17410+0 0.17410+0 0. 17410+ 0 0. 17410+ 0

b
1 0.238\()+0 0.208\0+0 0.23810+0 0. 23410+0 0.234/0+0

b2 - - 0.41710-2 00313/0-12 -
I

aO 0.100\0+ 1 0.100'0+ 1 0.10010+1 0.10C1o+1 0.1 °°10+1

I
a 1 0. 761 10-1 0.76710- 1 0.968,0-1 0.767/0-1 0.7721(J"1

a 2 - - 0.154/1)-2 - -

nulp 1 -0.63~o+0 -0. 83910+0 -0.743/0+0 -0. 744 10+0 -0.74410+0

nulp 2 - - -0. 56310+2 -0.74710+12 -

pool 1 -0. 13110+ 2 -0.13010+2 -0.130 '0+2 -0.13010+2 -0.13°10+ 2

pool 2 - - -0.499ro+2 - -

. bo/ aO 0. 151,0+0 0.17410+0 0.174,0+0 0.17410+0 0.17410+0

TabeI 4.5: als 4.4 , m.b.v. Algolprocedures
(lJoolderink)



Gssehatte parameters

f =240 Hz H1 (s) OS ords 1
e orde drieh. bilin. z-

s he. he. he. transf.

bO 0.151 0.175 0.173 0.173 0.175

b 1
0.238 0.194 0.200 0.199 0.199

b 2 - - 0.797 -3 -0.728 -8 -10 10

a O 0.100 +1 0.100 +1 0.100,0+1 0.100 +1 0.100 +1
/0 10 10 /1)

a 1 0.76 \c>-1 0.775 -1 0.81 7/
0
-1 0.776 -1 0.776 -1

/0 '0
"a 2 - - 0.318 -3 - -

/0

nulp 1 -0.633 -0.900 -0.870 -0.869 -0.878

nulp 2 - - -0.250 +3 0.273/
0

+8 -
pool 1 -0.131 +2 -0.129 +2 -0 129 +2 -0.129/

0
+2 -0 129 +2

If) 10 • /0 • 10

pool 2 - - -0.244/
0
+3 - -

eTabel 4.6: Sehattingsresultaten 1 ords systeem
pT= .055

rr'=4. 10 ms Parameters Parameters na conversie rI.• b .. v.

f =240.0 van H
1
(s) Oe orde 1

e orde drieh. ! bi-I • z-
s Hz houde. houde. houdc. I tranEf.

I

bO
0.15 110+0 0.18310+0 0.18-\:,+0 0. 10 3/0+0 0. 133'0+0

b 1 0.238'0+0 0.194/0+0 0.20°10+0 CJ.1;i9 1O+O 0.1 )9/0+0

b2 - - 0.20010- 3 0.2'05/0-11 -
I
I

0.100/0+1 0.10°,0+1
I

a O
0.100/0 +1 0.100/0+ 1 0.10010+1

a 1
0.76 1,0-1 0.71517- 1 0. 816 1l1""1 0.775/0-1 0.77510- 1

a 2 - - 0.318/0-3 - -

nulp 1 -0.633/0+0 -0.944/0+0 -0.921/0+0 -0. 921 10+0 -0.921 K>+O

nulp 2 - - -0.25010+3 -Q. 97016'" 11 -

pool 1 -0.13 1/0+2 -0.12910+2 -0.129/0+2 -0. 12910+ 2 -0.1 29,0+ 2

pool 2 - - -0.244,0+ 3 - -

bO/ ao 0.15 110+0 0.1 8 3/0+0 0.183,(,+0 0.183/0+0 0. 1831iT0

als 4.6 , m.b.v. A gclprocedures
(LJoolderink)
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houdcircuit. Het resultaat blijft echter goed.

Concluderend mogen we stellen dat de zs-conversie voor het eerste

orde systeem goed genoemd mag worden.

De overdrachtsfunctie waarvan uitgegaan wordt luidt:

met:
bO = 0.150 a 1 = 0.847 10-3

b1 = 0.238 10-2 a 2 = 0.579 10 -4

b2 = 0.478 10-5 a 3 = 0.411 10-6

Ook hier wordt uitgegaan van het discrete model, zoals dat door

Woolderink gaschat werd m.b.v. de Extended Matrix methode.

Bij een samplefrequentie van 100 Hz werd gevonden:

13 0
;; -1 + ~2z

-2
( -1)

+ 1z
(4.4)Hd z ... =

0( z-1 -21 + 1 + O<2 z

met:
('.>0 = 0.811 10-1 0<1 = -0.185 10+1

t31 = 0.246 0<2 = 0.862

;;2 = -0.324

Opm.

5chatten van 3 i.p.v. 2 a-parameters leverde een niet volgens

(2.5) converteerbaar model op (0<'3> 0)

De resultaten van de conversie van model (4.4) naar het continue

domein zijn weergegeven in de tabellen 4.8 en 4.9 (W(Jolderink).

Deze twee tabellen geven zeer van elkaar verschillende rB5ulta-
~ten weer. De oorzaak hiervan gelegen in de nauwkeurigheid, uaar-

mee de parameters van het discrete model ~25chat worden, en In

de aft.Jijking waarmse het conversieprogram 3 deHl paralf\;::,ters

aangeboden krijgt. Dit t.Jil zeggen, de spreiding in de z-parame-



Geschatte parameters

f =100 Hz H2 (s) De orde 1
e or de drieh. bile z-

s he. he. he. -t;\'"Qt\sf·

bO
0.258 0.258 0.258 0.258

b
1

0.339 0.340 0.337 0.338

b2
zie 0.627,0-3 0.227

10
-2 -0.112 -2 -0.102 -2

10 /1)

b3 - 0.219 -5 -0.398 -5 -
tabel

10 10

a
1

0.115 0.125 0.115 0.115

a 2
4.9 0.774'0-2 0.888'0 -2 0.774(0- 2 0.773/0-2

a 3 - 0.774'D-4 - -
nulp 1 -0.764 -0.765 -0.765 -0.764

nulp 2 -0.539 +3 woItTEL~ 0.183 +3 0.332 +3
1O ., ."T TE 10 /0

nulp 3 - V/~DEW -0.464 +3 -10

pool 1 (0.743 /0+1 i (-0.743 /0+1 ±. (-0. 743'b+1 ~ -0.743 +1+( 10-

pool 2 j,if0.861Jt>+1 j If. 0 • 8 6 1/
0
+ 1 j ~ 0.861

/0
+ 1 j~0.860 +1

/0

pool 3 - -0.100/
0
+3 - -

bO/a O 0.258 0.258 0.258 0.258

eTabel 4.8: Schattingsresultaten 3 orde
systeem

f =100 Hz Parameters Gesehatte parameters, na eonversi e m.b.v.s
, T=IO-2 see van H

2
(s) Oe orde 1e orde drieh. i bil.z-

houde. houde. houde. transf.

bO 0.15°10+0 0. 165b +O 0.165",+0 0. 165/0+0 0. 1651,,+0

b1 0.23810-2 0.178 '0+0 0.234/0+0 0.23510+0 0.233/0+0

b2 0.47810-5 0.774to-2 0.130IQ-1 0. 11210-1 -0. 70210-3

b
3 - - 0.338/0-3 0.261 ro-3 -

a 1 0.84710-3 0.792.,-1 0.89210-1 0.792/0-1 0.793/0-1

a 2 0.57910-4 0.53310- 2 0.612 10-2 0.533",-2 'J~'5j2t,,),,~~

a_ 0.411 10-6 - 0.533 10-4 - -
j

nulp 1 -0.63310+0 -0.967(0+0 -0.732,0+0 -0.734/0+0

nUlp 2 -0.497/0+3 -O.220!o+2 to. 189I1l+2: to.211/0+2 :!" 0 • .3 1

Inulp 3 - - ')(,0.176 10+2 j~0.230,o+2 -

pool 1 [-O.7411o+1± 1-()·743"d1~ f-o •743,0+1 :!: rO.743,0+11' r-o• {")I.I>'"'

pool 2 'j ..O.111311;+2 jltO.1151(j+2 j.tO.115...+2 jxO.1151o+2 t\ik':") ~ 1:.~o +-2

pool 3 -0.12~+3 - -0. 100\0+- 3 -

o.,:,..JbO/a.
O O.15 0 111+0 0. 1651<>+0 0.165...+0 0. 16510+0

Tabel 4.9: als 4.8 , m.b.v. Algolprocedures
(lJoolderink)
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ters en fouten, gemaakt door afronding kunnen de conversieresul

taten aanzienlijk beivloeden.

Wat betreft de conversie m.b.v. de bilineaire z-transformatie,
~hierbij tijdens de transformatie, in geval van n a-parameters

door de factor (1+~1+---+~) gedeeld am de geschatte overdrachts-
~ n

functie H (s) in de vorm van (2.29) te verkrijgen. Duidelijk isc
nu, dat wanneer geldt:

n

L
i=1

ex. '::::: -1
1

(4.5)

bovengenoemde factor zeer klein wordt. Een kleine afwijking in

de z-parameters kan in dat geval een grate verandering in de ge

schatte s-parameters teweegbrengen, en daarmee oak in het polen-
~

mulpuntenbeeld van H (s)c
Bij het derde orde systeem werden de volgende a-parameters ver-

meld:

= -0.185 10+1

0.862
0(1

oc 2 =

De factor (1+~1+~2) bedraagt nu 0.012 • Ne8mt men nu aan oat er

er aIleen onzekerheid is wat betreft het laatste decimaal, een

relatieve fout in beide gevallen van minder dan 1%, dan is de

absolute fout in de factor (1+~1+~2) 0.011l De a-paramters

zullen dus nauwkeuriger bepaald moeten worden, in het geval dat

(4,,5) geldt.

Vindt men voor ~1 -0.1845 10+1 en voor ~2 0.8619, dan is bij de

zelfde aanname voor de onnauwkeurigheid in ~1 en ~2 :

hetgeen acceptabel is.

Bij gebruik van de bilineaire z-transformatie zal dus steeds

gelet moeten worden op de onderstaande punten:

a/ het product van Qual en sampletijd. VODr 8en goads benade

ring (2. 17 ) moet gelden:

p x T < 0.5s s



32

Ps verst verwijderde pool t.o.v. de oorsprong

in het s-domein

b/ de onnauwkeurigheid van de geschatte parameters (a-) in het

z-domein, met het oog op situatie (4.5).

Schatten van de s-parameters m.b.v. een van de houdcircuits zon

der benadering leverde eveneens tamelijk grote afwijkingen Ope

Een oorzaak hiervoor is dat in eerste instantie Hd (z-1) vermenig-

( -1) . .vuldigd werd met F z I, Zle flg. 2.4, waarna de polen van de

verkregen functie H~(z-1} niet voldoende nauwkeurig bepaald wer

den. De betreffende routine is vervolgens veranderd, zodanig, dat

de toegevoegde polen niet nogmaals bepaald behoeven te worden.

Tabel 4.10 toont de conversie nogmaals, maar nu met de gewij

zigde z-parameters:

0.81 10-1

0.246

-0.3244

= -0.1845 10+1

= 0.8619

De resultaten, weergegeven in tabel 4.10 komen nu redelijk over

een met die van tabel 4.9 •
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Gesehatte parameters

f =100 Hz H2 (s) De orde 1
e orde drieh. bile z-

s he. he. he. transf.

bO 0.150 0.154 0.154 0.154 0.154

b
1

0.238 -2 0.241 0.242 0.242 0.24210
b2

0.478 -5 0.445 -3 0.168,0-2 -0.739 -3 -0.724 -310 /~ /0 /0
b3 - - 0.544 -5 0.982 -6 -

'0 10

a 1 0.847/
0
-3 0.816/0-1 0.916 '0-1 0.816

10
-1 0.817 -1

I~

a 2 0.579,,,-4 0.549,0-2 0.631,.-2 0.549 111-2 0.548 -2
10

a 3
O. 411

/P
-6 - 0.549 /0-4 - -

nulp 1 -0.633 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640

nulp 2 -0.497,0+3 -0.540/
0
+3 (0 • 1 5 3 10+ 3 :!: (-0.376

/0
+3! 0.332 +3

10

nulp 3 - - j'O .144 /0+3 j*0.321 +3 -10

pool 1 (0.741 +11 -0.743/+1'1. - 0 • 7 L~ 3 /0+1 "1 -0 743 +1 .. CO. 745
1
/1 "!

ItJ ( D ( l . /0-

pool 2 j II o. 11 8
/0

+2 j.0.113 +2 j*0.113'o+2 j ...0. 11 3/
0
+2 j"*,"0.113 +210 10

pool 3 -0.126'0+ 3 - -0.10 O/V+3 - -

bO/a O 0.150 0.154 0.154 0.154 0.154

Tabel 4.10: Sehattt'gsresultatefl 3
8 orde

systeem uit gewijzigde model
parameters
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5. Programmaresultaten voor een tweede or de systeem bij

sinusvormige excitatie

De resultaten uit het vorige hoofdstuk werden verkregen op basis

van in de praktijk gemeten signalen. In dit hoofdstuk worden

twes methodes aangegeven om langs digitale weg samplereeksen van

in- en uitgangssignalen van lineaire systemen te bepalen.

Oit is o.m. mogelijk door het afleiden van discrete toestands

vergelijkingen uit de continue toestandsvergelijkingen (5.2) of

door eerst de analytische vorm van het uitgangssignaal te bere

kenen uit achtereenvolgens de convolutie van het ingangssignaal

en de impulsresponsie, de Laplacetransformatie en de terugtrans

formatie naar het tijddomein (5.3).

Met de laatstgenoemde methode zijn samplewaarden voor een tweede

or de systeem berekend. Hierna z1Jn weer schattingen uitgevoerd

en na conversie de oorspronkelijke en geschatte overdrachtsfunc-
A

ties H (5) en H (5) met elkaar vergeleken.c c
Naast deze vormen van digitale simulatie van een continu systeem

is een voor de hand liggend alternatief simulatie m.b.v. een ana

loge computer. Oit alternatief is zeker in overweging genomen.

Aangezien echter o.m. programma's ten behoeve van het bemonste

ren van signalen niet goed functioneerden, bleek deze wijze van

simulatie in het kader van dit afstudeerwerk moeilijk realiseer

baar binnen de beschikbare tijd. Oaartoe is besloten om sample

reeksen volgens de eerder genoemde methode te berekenen.

Uitgegaan wordt van een lineair, stationair en tijdinvariant pro

ces. Voor een tweeds orde systeem levert de algemene overdrachts

functie

b sm + b 1sm -1 + -- + bOm m-
H (5) - ,------------

n-1
+ a '1 sn- + -- T a o

(5.1)

, als verondersteld wordt dat de teller van sen lagere graad is



35

dan van de noemer,

H(s) = (5.2)

Het systeemmodel kan u8schrbVtHI WUl.Jen 0001 cal'l tW88tal ':l3t:.ri;c/

vectorvergelijkingen (systeemvergelijkingen)

~(t) =

y (t) =

A ~ (t) + b u ( t)

c ~(t)

(5.3a)

(5.3b)

met
een ingangssignaal u(t)

een uitgangssignaal y(t)

A : systeemmatrix

£, £ : in- en uitgangsvector •

Rosko (1972) leidt de concrete vorm van deze vergelijkingen af

met als resultaat voor het tweede orde syteem (5.2)

~(t) = = + [:jU(t l

(5.4a)

(5.4b)

Is er elke T seconde een ingangssample beschikbaar, dan beschou

wen we ~(kT) i.p.v. ~(t) en berekenen we ~ (k+1)T

allereerst levert (5.3a) als exacte oplossing voor ~(t):

~( t) +

t

f
A(t-'t')

e b

to
u(t) d't' , (5.5)

Stellen we:

(5.6)
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en voor kT ~t '(k+1)T :

u(t) = u(kT)

(5.8a)

en geldt

y [(k+1)T] = c ~ [(k+1)T] •

Na berekening van ~ en t kan m.b.v. (5.8a) en de beginvoor

waarde de responsie y bspaald worden.

5.3 ~e£s~8~i~g_v~n_s~m£l£r£e~s£n_d~m~v~le£u~t£a~sfo£m~tie

vanuit het s-domein----------

(5.8b)

Voor het proces gedefinieerd in (5.2) beschouwen we de volgsnde

grootheden (fig. 5.1)

u ( t.) ; u(s )_.----..·1 h ( t) ; H ( s )

met de gsldende betrekkingen :

y(t) = u(t) * h(t)

Y(s) = U(s) • H(s)

---'·y(t) ;V(s)

fig.5.1

(convolutie)

•

(5.9a)

(5.9b)

~Je exciteren nu met een sinusvormig ingangssignaal. Hiermee

hebbsn we een analytisch signaal, waarvan we bovendien de fre

quentiecomponenten eenvoudig kunnen vastleggen. Dit opdat de

signaalfrequenties en de polen van het proces niet te vsel in
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waarden verschillen. ous

e(t) = eenheidsstapfunctie

oit levert dan op voor Y(s)

(5.10)

Y(s)
2s

(5.11a)

Door transformatie van de eerste term vindt men

y (s) =
(s 2 2)( 2 )+ W o s + a 1 s + a O

om de z e ui t d r uk kin 9 na a r he t t i j dd 0 me i n t 8 rug t c k urn; P " ran '" ~

formeren, splitsen we Y(s) in :

As + B Cs + D
Y(s) ::: + (~"J~11c)

2 L~

<..Va
2s + a 1s + ao s +

Gelijkstellen van (5.11b) en (5.11c) ge8ft een stelsel van vier

vergelijkingen, waaruit i.h.a. A, B, C en 0 apgelost kunnen wor-

den :

A + C ::: 0

a 1C + 0 ::: 0

W
2A + aOC + a 10 ::: uOW Ob

1
(5.12)

0

w 2B + aOD ::: U o WOb O0

De tweeds term van Y(s) 98eft dan

Cs + 0 1
2 2s + W o
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Y2 ( t) =le1

\ c. -2--
S
-- + _0_ •

5 + w 2 W oo

= (5.13a)

In geval van reele polen levert de eerste term van (5.11c), po

len s1 en s2

Y1(t) = (s2-s 1)-1. [(As 2+8)ex P(s2 T), +

- ( As 1+8 ); e x p ( s 1T) ] e ( t ) •

~let

y(t) = Y1(t) + Y2(t)
is de responsie op u(t) dus bepaald.

Voor de verdere toe passing is nu nog de discretisering no dig

van betrekkingen (5.10) en (5.14)

u(nT) = uO.sin(nT)

n geheel ~O

T : sampletijd

(5.13b)

(5.14)

(5.15a)

( 5. 15b)

Volgens de methode, beschreven in 5.3 zijn in- en uitgangssamples

berekend voor het volgend proces

H (s) =c
2100

(s+30)(s+70)
= (5.16)

met
a 1 = 0.476 10-1

a 2 = 0.476 10-1

Het simulatieprogramma bepaalt het uitgangssignaal van het pro

ces bij een ingangssignaal, dat bestaat uit de superpositie van
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signalen, van verschillende frequentie en

u(t) = [~ uOi·sin ""it] eCt) (5.17)

waarbij
rad/su01 = 1 (,.)1 = 20

u02 = 1 w 2 = 25
"

u03
;;;; 2 , W

3
;;;: 35 II

u04 = 2 ""'4 = 45 "
u05 = 1 , w

5 = 50
"

Fig. 5.2 toont ongeveer twee periodes van het ingangssignaal bij

de hoogste van de gebruikte samplefrequenties. Deze bedroeg 200 Hz.

De simulatie is verder uitgevoerd voor nog drie samplefrequenties:

100, 50 en 33.3 Hz , aIle ruim boven de hoogste frequentie in het

ingangssignaal. De bij deze samplefrequenties behorende (gediscre

tiseerde) uitgangssignalen zijn weergegeven in fig. 5.3 tim fig.

5.6 • Aangenomen is, dat deze signalen niet beinvloed werden door

ruis.

Het discrete model is steeds geschat m.b.v. de Instrumentele Vari

abele methode, een schattingsmethode welke reeds in het Saterpak

ket werd geimplementeerd (Bosch, 1978).

-Polen-

Uit de methode van zs-conversie valt af te leiden, dat in de ge

vallen van toepassing van het nulde, eerste en driehoekshoudcircuit

de geschatte enkelvoudige reele (en ook complex toegevoegde) polen

theoretisch aan elkaar gelijk dienen te zijn. Oit blijkt ook uit

de conversieresultaten, die zijn weergegeven in de tabellen 5.1

tim 5.8 • Daarin staan ook vermeld de parameters van de twee dis

crete modellen, die zijn geschat, t.w. met 2 a- en 2 b-parameters,

en met 2 a- en 3 b-parameters.

De ligging van de geschatte polen bij de verschillende samplefre

quenties is voor beide modellen weergegeven in fig. 5.7 •

In deze figuur is aangegeven met :
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H (s)
Geschatt" parameters

T = 5 ms De l es e orde orde drieh. bil- z-
he. he. he. transf.

bO 0.100 +1 0.999 0.999 0.999 0.999
10

b1 - 0.259 -2 0.509/0-2 0.900,0-4 0.298'0-3/0
b

2 - 0.117/1> -5 0.943/
0
-5 -0.355'0- 5 -0.550 -5

/0
b3 - - 0.508 -8 -0.862/

0
-9 -/0

a 1 0.476(0-1 0.477/
0
-1 0.527/

0
-1 0.477/0-1 0.4"19 -1

/0
3 2

0.476 -3 0.481/0-3 0.719/0-:) 0.481 -3 0.486 -3
/0 /0 /0

a3 - - 0.2/.0 -5 - -
/0

nulp. 1 - -0.495 +3 wortels w.n.t.v. -0.400 +3
/0 10

nulp. 2 - -0.172 +4 niet te 0.454 +3'0 /0
nulp. 3 - - vinden -

(w.n.t.v.)

pool 1 -0.300/
0
+2 -0.301/.+2 -~. 30 1/

0
+2 -0.301 +2 -0.300 +2

I. 10

pool 2 -0.700 +2 -0.692 +2 -0.692 +2 -0.692/0+2 -0.685 +210 /0 10 10

pool 3 - - -0.200/
0
+3 - -

bo/ea 0.100 +1 0.999 0.999 0.999 0.999
/p

Gesehatte parameters

discreet model

~apel 5.1

b O=0.24339/t>-2

b 1=0.3B357 -1
II)

a
1
=-1.5680

a
2
=0.608B

Gesehatte parameters

T = 5 ms He (s) De orde 18 orde dr ish. bil.s z-
he. he. he. transf.

bO
0.100

10
+1 0.100",+1 0.100/0+1 0.100 +1

10

b1 0.250,0-2 0.501/
0
-2 0.840/0-5 0.209

,0
-3

b2 zis 0.205/
0
-5 0.107/

0
-4 -0.172/

0
-5 -0.415/0-5

b3 - 0.136 -7 0.370/
0
-8 -I,

tabel
3 1

0.476/
0
-1 0.526/.-1 O. /.7 6/.-1 0.478

10
-1

a 2 hier- 0.476'0-3 0.714 -3 0.476/
0
-3 0.482 -3

/. /P

a 3 - 0.238/0-5 - -
nulp. 1

boven
-0.609'0+ 3 1: -0.342 +3 w.n.t.v. -0.466/0+3
( /0

nulp. 2 j-K0.341 +3 (0.225/.+3 t !].517 +3,. /0

nulp. 3 j ",0.405/0+3 -
pool 1 -0.300/c+2 -0.300 +2 -0.300 +2 -0.299 +2

10 /0 10

pool 2 -0. "/00 +2 -0.700/p+2 -0.700 +2 -0.693 +2
I. /0 10

pool 3 - -0.200 +3 - -10

bOla O D.WO +1 0.100/
0
+ 1 0.100 +1 0.100 +1

ID /0 10
-_..__---1

Geschatte parameters

discreet model

tabel 5.2

b O=0.11:'.090/
0
-2

b 1=0.34235,o-1

b 2=0.25925/
0
-Z

31=0.1.5654

3 Z=0.6055
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Gesehatte parameters

T '" 10ms H(s) Oe orde 1
e orde drieh. bU.s z-

he. he. he. transf.

b O
0.100 +1 0.997 0.997 0.997 0.997

b 1 - 0.531 -2 0.103 -1 0.318 -3 0.112 -2

b
Z - 0.706 -5 0.414 -4 -0.117 -5 -0.193 -4

b3 - - 0.707 -7 0.145 -9 -

a 1
0.476 -1 0.478 -1 0.578 -1 0.478 -1 0.486 -1

8 Z
0.476 -3 0.490 -3 0.969 -3 0.491 -3 0.513 -3

a 3 - - 0.490 -5 - -
nulp. 1 - -0.358 +3 -0.214 w.n.t.v. -O.ZOO +3

nulp. Z - -0.395 +3 CO.186 +3: 0.258 +3

nulp. 3 - - j .. 0.178 +3 -

pool 1 -0.300 +Z -0.304 +2 -0.304.+2 -0.304 +2 -0.301 +z
pool Z -0.700 +Z -0.671 +2 -0.671 +2 -0.671 +2 -0.647 +2

pool 3 - - -0.100 +2 - -
bOlaO 0.100 +1 0.997 0.997 0.997 0.997

Gesehatte parameters

discreet model

tabe1 5.3

bO"'O .14390 -1

b
1
",0.11336

8
1
",-1.2491

8 ",0.3772
2

Geschatte parameters

T '" 101115 He(s) De or de 1
e

orde drieh. bil.s z-
he. he. he. transf.

"0 0.100,0+ 1 0.100,.+1 0.100 +1 0.100,0+ 1
10

b 1 0.504,0-2 0.101,0-1 0.468,0-4 0.874'0-3

b Z
0.788 -5 0.416 -4 -0.882,0-5 1-0.167,0-410 10

b
3 :lie - 0.787Ib -7 -0.843,0- 10 -

a 1 0.477\0- 1 0.577,0-1 0.477,0- 1 0.485,0- 1
tabel 0.478 -3 0.954'0-3 0.478 -3 0.501/0-3a Z ,. Ii>

8 3

I
- O. ~ 78,0-5 - -

hie:r-
I

nulp. 1 ;-0.320 10+3 :!: -0.208 +3 -0.220'0+3
I

10
w.n.t.v.

nulp. 2 boven 'j-i0.496,0+2 -0.160'°+ 3 : n.272 +3

(j.,pO.188 +3
10

nulp. 3 -,.
pool 1 -·0.300 +2 -'J.300,o+2 -cJ.300,0-t2 I n "98 2

! -~ • L .' I,,,
1 '"I - '-I 1 HJ ,pool 2 I -O.~698 +2 -CJ.69B +7 -O.69f3

iO
+2

I
ID ,. 1-~-·6: '1l)~2

pool :\ •. ' -CJ. '1 - I - I
bO/ao I ~od 0.'00+1 0.100 +'; I i).iOO~

It7 '0 '0 L_ .._'o

Gesehatte parameters

di~ler<"Bt rnodel

bt]==O" 165D1
iO

-1

t"j1:~>O.·1 G,~ij6

b 2;-:- f] III 512 (J~) Jo- 2

3,,=-1.238:,

0.:5685
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Geschatte parameters

T =20ms He(s) De orde 1
e

orde drieh. bil,s z-
he. he. he. transf-

bO 0.100 +1 0.101,0+'] 0.101 +1 0.101 +1 0.101 +1
It> /0 /0 /0

b
1 -" 0.104,0- 1 0.206 -1 0.321 -3 0.367/1>-2/0 /0

b 2 - 0.293/0-4 0.169/.-3 -0.385 -4 -0.646,0-4/1>
b 3 - - 0.587/0 -6 o•4 54/1>-"1 1 -
a 1

0.476
/0

-1 0.484'0- 1 0.684 -1 0.484/1>-1 0.517 -1/1> II>

a 2 0.476,,,-3 0.476,1>-3 0.144
10

-2 0.476,0-3 0.573,0-3

a 3 - - 0.952,0- 5 - -
nulp. 1 - -0.178,+3! -0.112 +3 -0.100,0+ 2

( 0 /0

nulp. 2 - jIl0.575,o+2 -0.877/
0
+2 t w.n.t.v. 0.157 +2

(j-t0.876 +2
'0

nulp. 3 - -/1>

pool 1 -0.300'b+ 2 -0.288'0+ 2 -0.288/r/2 -0.288'0+ 2 -0.281 +2/0
pool 2 -0.700 +2 -0.729 +2 -0.729,.,+2 -0.729/

0
+2 -0.623 +2

10
,,,

/0

pool 3 - - -0.500,,,+2 - -
bO/a O

0.100 +1 0.101 +1 0.101'0+ 1 0.101 +1 0.101 +1'0 10 /0 10

Gesehatte parameters

di,H:reet model

b O=0.61657/0-1

b
1
=0.27886

a
1
=-0.7945

a
2
=0.13069

Gabel 5.5

bile z
transf.

Gesehatte parameters ~

drieh. T
he.

1
e

orde
he.

De orde
he.

T = 20mss

0.999 0.999

zie I
0.136,0- 1 0.235,0- 1

I
0.35°,0-3 0.20']/0-3

- 0.700'D- 6
tabel

I 0.509'1>-1 0.708 -1
h>

hier- I 0.614,t>-3 0.163,,,-2
I _. 0 •. 123/

0
-4

boven

0.356,.-20.628,,,-2

-0.701 -4 1-0.872 -4
10. 10

0.117'0- 10 -

0.999

0.536 -1
/0

0.6S9 -3
/I>

I
1-0.769 +2
J /0

! (1.149 +3
j m

0.999

0.509,0- 1

0.614 -3'0

-0.900 +2
'"

-0.987 +2:
( /0

,'"1'0.782 +2I;>

-0.9~9'D+2

-0.289 +3
10

bO
b 1
b 2
b 3

a 1
8 2
a 3

nu!p. 1

nulp. 2

nulp. :3

Geschatte parameters

discrp,et model

tabel 5.6

b O,'O.5696[1/0- 1

b,]=c(J.28?'J8

b_-,z:.-O.~17a5~) -~l
~ /D

3
1
",-O.()[JS9

a 2=D.19'IO
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Gesehatto narameters

T = 30ms He(s) De or de 1
e

or de drieh. bileS z-
he. he. hc. he.

b O 0.100,0+ 1 0.106 10+ 1 0.106 +1 0.106 +1 0.106,0+ 1/0 10
b

1 - O. 11 3'0-1 0.274,.-1 -0.421'0-2 0.747 -2/0
b

2 - 0.313 -3 0.283/0-3 -0.569/0-4 -0.125'0-3'0
b3 - - 0.938/0-6 -0.855/0-12 -
8 1 0.476'0- 1 0.459,0- 1 0.759'0- 1 0.459,0- 1 0.569,0- 1

8 2 0.476/0-3 0.239,0- 3 0.161'0-2 0.239,0-3 0.634,.-3
8 3 - - 0.717,1>-5 - -

nulp. 1 - -0.181'o+3f -0.167 +3 -0.667,0+2

(jI0.301 +2
If)

nulp. 2 - -0.675 +2t w.n.t.v. 0.126'0+ 3'0 ( 10
nulp. 3 - - j.,0.468 +2 -'0

pool 1 -0.300,0+2 -0.251 +2 -0.251 +2 -0.251/0+2 -0.240 10+210 10
pool 2 -0.700 +2 -0.167 +2 -0.167,0+ 2 -0.167,1>+2 -0.65810+2/0 10
pool 3 - - -0.333 +2 - -10

bO/a O 0.100,0+ 1 0.105 +1 0.106 +1 0.106 +1 0.106 +1
'0 /0 /0 /0

Gesehatte parameters

discreet model

b O=0.13077

°1=0.42364

a
1
",,-0.4778

8 2=0.3169'0-2

bil. z
transf.

(]. 6 20 ,~-1

[} ~. 8:1 R,"/" =5

0.558",-1

D. 649 _,;-3

-iJ.60

----t
0.105 +1 I 0.105 +1

10 I. /0

O.6S1~-2 I n.130g -1

-0.162/0 -3 1--0.170/.-3

0.232 -111
I~

.7S91 ,.1,,,

O. B5 8/
0
-1

0.232/r,-2

0.195 -4
'"

D.10S,o+1

D. :381,0-1

0.499,0-3

0.254'0- 5

Gesehatte parameters.-r-----..,

-O.255,o+t

-D.501,,,+2

-0.333 10+2

-0.62[) +2,.
CO. 669/0+2 f

i eli .465/0+2

b
O

",O.1 :30Mj

b
1
,,O.403B'!

b2~'--D. 6~~ 7 7 0'0- '·1

0.105;0+ 1

01,)22°'0- 1

0.847,0-4

0.558,,,-1

0,6/.;9 -3
10

-0.631 ,0+2

-0.197
10

+3

zie

bovee

hier-

pool -,

pool <c

tabel

nvlp.

nulp. 2.

l1ulp. 3

T = 30mss

Gesehatta parameters

discreet modal

He(s) 0 8 orde 1e orde drieh.
1- ._-+- ...._ . h_c:...:..._-+__h_c__• I-- hc.
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Fig. 5.7: Relatie sampletijd-geschatte polen
in het s-domein
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een pool, verkregen door convsrsie m.b.v. het nulde

orde, eerste orde of driehoekshoudcircuit J

een pool, verkregen door conversie m.b.v. de biline

aire z-transformatie.

-nulpunten-

Wanneer de vier methodes geen of nauwelijks van elkaar verschil

lende polen opleveren, dan is maar een waarde aangegeven.

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden, dat voor een goede

schatting van de polen in het s-domein een vrij hoge samplefre

quentie vereist wordt. Wanneer er een afwijking t.o.v. de werke

lijke waarde optreedt, werkt de conversie m.b.v. de bilineaire z

transformatie meestal iets onnauwkeuriger.

~
In aIle gevallen komt de geschatt waarde van bO (in (5.16) de ge-

lijkspanningsversterking) goed overeen met de werkelijke waarde.

De andere b-parameters zijn steeds aanzienlijk kleiner. Hierdoor

worden extra nulpunten geintroduceerd, waarvan de ligging vooral

bi de twes hoogste samplefrequenties aan zienlijk afwijkt van die

van de polen.

Voortdu~8nd zsI de qebruiker moeten beoordelen of dB extra lnge-

voerde b-parameters relevant zijn met het DOg op hat LG r sin s

gebied van de conversie: bij lage waarden van R zullen rBi. ti

kleine geschatte b-parameters, behorend bij een hoge macht van s,

eerder verwaarloosd kunnen worden.
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6. Parameterschatting aan het systeem van een dubbelschroef

extruder

In de voorgaande twee hoofdstukken is het conversieprogramma

getest aan da hand van resultaten uit eerder, soortgelijk on

derzoek en met behulp van processimulatie.

Om nu voor een aantal processen uit de praktijk de continue

parameters te schatten, zijn de resultaten verwerkt van een

recent afstudeeronderzoek, dat uitgevoerd werd onder leiding

van Dr. A. Johnson aan de afdeling der Technische Natuurkunde

van de Technische Hogeschool Delft.

Het onderzoek betrof de identificatie van het dynamisch gedrag

van Ben dubbelschroefextruder tijdens het opstarten ( van

Ginneken, 1978). Dit apparaat wordt gebruikt voor de verwer

king van kunststoffen.

In 6.2 volgen summier enkels gegsvens over het principe ~an de

gebruikte extruder. Vervolgens zullen een aantal van dB Ull

het onderzoek gekomen discrete modellen gegeven worden, W8~rna

tot slot de conversieresultaten getoont en besproken zulls

worden.

In deze paragraaf voIgt kart het principe van Ben (dubbelschr02f)

extruder; voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar bov8nge

noemde literatuur.

De voar het onderzoek gebruikte extruder b staat uit ( fi 6,.

- de barrel, Ben verwarmd nauwsluitend huis, met da8~in

tW8S draaiende schroeven, waarvan de ruggen in elk ar gri -

- een vultrechter; via daze trechter valt de plasti

schroevon, alB voar hat transport ?org n1a r

kanaal aan hat eind van de schro8ven;

L l (j 8

de gasmoltsn plas~:~ l,;

delijk de; 8xtruder uitstr'ocmd.
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1 vultrechter

2 spuitkop

3 ins telling die-weerstand

4 thermokoppel

::) drukopnemer

A voedingssectie

r3 smeltsectie

c: pompsectie

o massakanaal

~_.~ .1 Schema van d extruder
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De gebruikte grondstof was polypropyleen, welke in granules in

de extruder werden verwerkt.

De belangrijkste procesvariabelen van de extruder zijn weI de

die-temperatuur en de die-druk. Van deze grootheden is dan oak

hun afhankelijkheid van het toerental van de schroeven gemeten

en zijn een viertal modellen in dit verslag opgenomen.

De resultaten uit het onderzoek, waarvan in dit

gemaakt wordt, betreffen de volgende relaties ..
a/ toerental die-temperatuur ( n - Td )

b/ toerental die-druk ( n - Pd )

verslag gebruik

Voor deze relaties geeft van Ginneken uiteindelijk een aantal

discrete modellen, waarbij het model afhankelijk is van het ge

bied waarbinnen het toerental ligt. Daartoe werden drie gebie

den onderscheiden.

Van vier vier modellen z1Jn de bijbehorende s-parameters be

paald. Deze modellen geven aIle een van elkaar verschillend

polen-nulpuntenbeel in het z-domein te zien. Om behalve van de

transformatie van de polen ook een indruk te krijgen van de

transformatie van de nulpunten, zij de polen-nulpuntendiagram

men in het z- en het s-domein met elkaar vergeleken.

De gebruikte discrete modellen zijn aIle geschat aan de hand

van bemonsterde in- en uitgangssignalen ( n, Td resp. Pd ) bij

een samplefrequentie van 10 Hz.

De modellen zijn :

I Toerental tussen 0 en 4.8 (omw./min.)

~ overdracht n - Pd :

O -1.113 - 0.094z
------- n (k)

1 - 0.967z-1
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1.2 overdracht n - Td

0.114 - 0.229z- 1 + 0.120z-2

------------ n (k-1)

II Toerentallen tussen 4.8 en 9.2 ( omw./min. )

~ overdracht n - Pd

0.061 - 0.004z- 1 - 0.031z-2 - 0.019z-3

-----------------n(k)
1 - 0.308z- 1 + 0.009z-2 - 0.670z-3

11.2 overdracht n - Td

0.746 - 1.457z-1 + 0.745z-2 - 0.035z-3

-----------------n(k)
1 - 1.691z-1 0.943z-2 -0.243z-3

In de figuren 6.2 t/m 6.9 ZlJn de gevonden s-parameters en de

daarbij behorende polen-nulpuntenconfiguraties weergegeven.

Dit zijn de resultaten voor conversie met twee van de mogelijke

houdcircuits, t.w. :

het nulde or de houdcircuit

het eerste orde houdcircuit

Vervolgens ZlJn in fig. 6.10 op kleinere schaal ter vergelij

king de beide polen-nulpuntendiagrammen geschetst ( s- en z

domein ). Daarbij zijn de polen en nulpunten in het s-domein,

welke door de conversie m.b.v. het eerste orde houdcircuit

extra ingevoerd worden t.o.v. de conversie m.b.v. het nulde

orde houdcircuit, aangeduid met (1). De ligging en orde groot-
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te van de andere polen en nulpunten vetoonden, uitgezonderd

voor model 11.2, slechts kleine verschileen.

Opmerkelijk is bij deze diagrammen de overeenkomst in de kon

figuraties in het z- en in het s-domein, met name bij het nul

de orde houdcircuit.

lJat betreft de polen is de ligging in het s-domein uiteraard

vastgelegd in het wiskundig voorschrift, zoals dat in hoofdstuk

2 werd aangegeven. Over de ligging van de nulpunten is echter

vooraf moeilijk een richtlijn te geven. Bij de nulpunten in het

z-domein, die buiten de eenheidscirkel liggen ( de modellen 1.2

en 11.2 ) dient vermeld te worden, dat deze een reeel deel heb

ben, dat maar weinig van +1 afwijkt ( 1%). In beide gevallen

is het resultaat echter twee nulpunten, resp. een nulpunt in

het rechterhalfvlak van het s-domein. Daarnaast zien we in geval

11.1 een nul punt dicht bij de eenheidscirkel, maar erbinnen en

in het s-vlak een relatief klein nulpunt in het linkerhalfvlak.

Bij het gebruik van het eerste orde houdcircuit is het verband

tussen de twee configuraties veel moeilijker aan te geven ( in

aIle gevallen een extra nul punt en een extra pool ). Als voor

beeld hiervoor geval 11.2, met reele nulpunten in het z-domein,

maar twee complex toegevoegde in het s-domein.
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7. Conclusie

De gebruikte methode van conversie impliceert uiteraard dat de be

trouwbaarheid ervan afhankelijk is van het geschatte model. Voor

de bilineaire z-transformatie bleek in hoofdstuk 4 de grate in

vloed van variatie van de modelparameters op de parameters in het

s-domein.

Beschouwen we uitsluitend de primaire strip in het s-domein, fig.

2.3 , dan zal in geval van negatieve, reele z-polen het discrete

model niet volgens de gebruikts methode converteerbaar zijn. Een

ander model zal gekozen moeten worden, hetgeen kan betekenen dat

de or de te haag of te laag geschat wordt.

De zs-conversie d.m.v. breuksplitsing is een tamelijk bewerkelijke

methode. ~logelijk zou een alternatief kunnen ZlJn een onlangs in

de literatuur verschenen conversiernethode, gebaseerd op integratie

van de toestandsvergelijkingen (Keviczky, 1977). Hiervoor wordt

een algorithme m.b.v. matrixoperaties afgeleid, dat oak in geval

van meervoudige polen te gebruiken is.
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Overlay-structuur van
conversieprogramma
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