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1. Inleiding.

We schatten de parameters van lineaire kontinue tijdinvariante systemen,

waarbij we gebruik willen maken van de ruime ervaring met parameter

schatting aan discrete systemen opgedaan.

Daartoe nemen we samples van het ingangs- en uitgangssignaal van een

proces, waarvan de parameters bepaald moeten worden. Uit deze signaal

samples schatten we de parameters van een discreet model van het proces.

Voor deze parameterschatting maken we gebruik van de 'extended matrix

method' van Talmon (1). Dezc methode wordt smnier beschreven in hoofd

stuk 3.

Van de geschatte parameters worden de parameters van het kontinue proces

afgeleid:

Ret ver~and tussen de parameters van een discreet model en die van het

kontinue proces wordt beschreven door:

In vergelijking 1.1 is:

~d(z-1): de overdrachtsfunktie van het discrete model in het z-domein.

R (s) de overdrachtsfunktie van een benadering van het kontinue pro-c
ces in het s-domein.

a(s) de overdrachtsfunktie van een datarekonstruktiefilter, be-
,

schreven in het s-domein.

Diverse datarekonstruktiefilters worden beschreven in hoodstuk 4. Roofd

stuk 5 beschrijft, uitgaande van deze datarekonstruktiefilters, conver

sieregels die van vergelijking 1.1 worden afgeleid en het verband tussen

het discrete model en het kontinue proces beschrijven.

Deze schattingsmethode is beproefd aan een bestaand kontinu proces: een

analoog model van een elektrisch analogon van de aorta. Dit proces wordt

beschreven door Timmer (2) en Leliveld (3).
De parameterschatting aan dit proces iseen onderdeel van het onderzoek

projekt binnen de groep ER:

'Parameterschatting toegepast op de menselijke bloedsomloop' (4).
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2. Overzicht schattingsmethoden.

2.1. Inleiding.

Voor een lineair, kontinu en tijdinvariant proces van de orde q kan de

relatie tussen het ingangssignaal u(t) en het uitgangssignaal x(t) in

het tijddomein beschreven worden door zijn differentiaalvergelijking:

aox(t) + a
1
(t)x'(t) + ••••• +aqx(q)(t) =

bou(t) + ••••• + bpU(P)(t), met p(.q (2.1)

met p~ q

Door Laplace-transformatie van 2.1 (2.2) vinden we de overdrachtsfunktie

van het proces:

P i
~ b.B

J{L~l ~ ~ ( )
H(s) = U'[ST = L(' i· 2.3

a.s
~

",.0
\ianneer we het ingangs- en ui tgangssignaal sampelen (met sampletijd T)

wordt de relatie tussen deze gesampelde signalen vastgelegd doo~ een

differentievergelijking:

ao'x. +alx. + +alx.K 1 K-1 ••••• q . K-q

waarin x. = x(iT) en u. = u(iT).
~ ~

Relatie 2.4 beschrijft een zo geheten discreet model van het kontinue

proces.

voIgt:

_ A".X(z-1)
q

'" -iA" = ~ a. liZ
i~1 ~

Delen we vergelijking 2.4 door aO
l dan

P q

~ = L b."~ . - 2. a."~ .
£:::.0 ~ -~ i.:=.l ~ -~

of, in het z-domein (5), (6):

X(z-1) = (b
O

" + B").U(z-1)
p

waarin B" = ~ b. "z-i en,... / ~

De overdrachtsfunktie van het discrete model kunnen we dan schrijven als:



= X(z"'1)
U(z-1)

5

b "+ B"o
1· + A"

u t

T

Kontinu proces

H (s)
c

Discreet model
Hd(z-1)

T

Fig. 2.1: Een lineair kontinu tijdinvariant proces met theoretisch dis
creet model.

De parameters (a.,b.) van het kontinue proces kunnen niet met behulp van
1. 1.

bekende transformatiemethoden gevonden worden uit de gesampelde ingangs-

en uitgangssignalen, daar in het algemeen niet geldt dat:

He( s ) = t. Z-'fHd ( Z-1 )} ,

want dan zou moeten gelden dat:

X(z-1) =Zr:-'{Hc(S).U(S)} = H
c

(z-1).U(z-1), (2.9)

wat aIleen het geval is wanneer u(t) uit een reeks pulsen met herhalings

frekwentie 1/T bestaat.

2.2. Schatting van de parameters m.b.v. een discreet model.

2.2.1. Inleiding.

We kunnen het schatten van de coefficienten van de differentiaalvergelij

king (parameters) van het kontinue proces opsplitsen in 2 stappen:

In de eerste stap worden de coefficienten van do differentievergelijking,

welke een discreet model beschrijft, geschat met behulp van een digitale

computer.
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In stap 2 gebruiken we kennis over het ingangssignaal u(t) om een relatie

tussen de parameters van het discrete model en die van het kontinue pro

ces aan te geven.

e eDe 1 stap hoeft geen grote problmen te geven. Er is reeds veel littera-

tuur verschenen over het schatten van parameters van een discreet proces.

Een overzicht hiervan is gegeven door Astrom en Eykhoff (7). In de groep

meten en regelen (ER) zijn diverse onderzoeken «1),(8)-(10» verricht

naar parameterschattingsmethoden voor discrete systemen. De door mij ge

bruikte 'extended matrix' methode van Talmon (1) wordt beschreven in

hoofdstuk 3.
Stap 2: het beechrijven van de relatie tussen een discreet model en het

kontinue proces heeft veel minder aandacht gekregen. In de volgende 3

deel p~agrafen worden enkele methoden beschreven.

2.2.2. De conversiemethode volgens Smith.

Smith (11) beschrijft een analytische conversiemethode, waarbij de para

meters van het kontinue proces exakt bepaald kunnen worden als het in

gangssignaal u(t) bekend is:

a. De z-getransformeerde van het uitgangssignaal is:

X(z-1) ='Z('[[{u(t)}Jt.'s~ (2.11)

b. Voor het discrete model vinden we dan lange analytische weg een be-

trekking, waarvan aIleen de parameters van het kontinue procee als on

bekenden overblijven, daar:

H ( -1) _ Xfz-~~d z - U z-
"" 1

c. Daar de geschatte Hd(z- ) van dezelfde vorm is als vergelijking 2.12

kunnen de coefficienten van H
d

(z-1) , welke geschat zijn en de coeffi

cienten van de berekende Hd(z-1) aan elkaar gelijk gesteld worden, wat

een aantal vergelijkingen geeft, met aIleen de parameters van H (s) als
c

onbekenden.

Smith voert t.a.v. de berekeningen van punt a,b en c een aantal vereen

voudigingen in, maar zijn methode blijft toch zeer bewerkelijk en is

niet per digitale computer uit te voeren.
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2.2.3. De conversiemethode van Usia (12).

Als het ingangssignaal u(t) van het proces H (s) breedbandig is (breed
c

bandig t.a.v. de bandbreedte vanH (s)) is het vermogensspektrum van
c

het uitgangssignaal x(t) vrijwel gelijk aan Y(s) = H (s).H (_s).k2 •
c c

Het vermogensspektrum van het gesampelde signaal x·(t) wordt dan:

¢(z) = Hd(z).H
d
(z-1).k2 = [c,b(zfl + + [~(z)] - (2.13)

waarin: [p (zB + de polen van ~ (z) binnen een eenheidscirkel en

[~(z)~ de polen van ~(z) buiten de eenheidscirkel bevat.

Definieer nu G(z) als:

S(z) = A(z) + A(z-1) = ~[Hd(z).Hd(z-1)] - Rxx(O) (2.14)

met Rxx(O) = 1.-1{[¢(z~ +}kT=O' de autokorrelatiekunktie van x(t) voor

t=O.

Splits E?(z) in:

e(z) = [e(z)) + + §(z)] - (2.15)

dan is:

A(z) = [e(z~ + en A(z-1) = [(;(z~ - (2.16)

Wanneer we dan bereken:

[~(s)] + = Ltl{A(z)} en [y,(sU - = ,c 1{A(Z-1)f
wordt H (s) gevonden uit:c

II (s).H (-s) = 't(s) = [Y'(s~ + + [lr(s~ -c c
(2.18)

2.3.~. Conversie m.b.v. datarekonstruktiefilters.

We kunnen veronderstellen dat een discreet model H
d

(z-1) bestaat uit

een deel dat een datarekonstruktiefilter voorstelt en een deel dat een

benadering is

1 ::J

van het proces H (8) (zie figuur 2.2).
c

1---- --------- ---I
DISCRE"'T ~'ODTi'L H (z-1 ).I.:l '1 .u ." II Data rekonstrukI- Proces-

!x(t)u" (t) I ft(t) l(t)tie
'" benadering TI O(s) H(s) I-T

u( t)

Fig. 2.2.: Een discreet model, bestaande uit een houdcircuit en een be
nadering van !let kontinue proces.

Er geldt dan:

Hd(z-1) • ZqG(.) .;;)a~
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De parameters van het kontinue model kunnen dan gevonden worden uit:

Deze methode wordt voor verschillende rekonstruktiefilters uitgewerkt in

hoofdstuk 5 en verdeI' •

. .
2-3. Schatting van parameters met afgeleiden genererende filters.

2.3.1. Inleiding.

In plaats van eerst de parameters van Hd(z-1) te schatten uit het gesam

pelde ingangs- en uitgangssignaal ~n dan gebruik te maken van een relatie

tussen het discrete model en het kontinue proces, kur~en we ook proberen

het ingangs- en uitgangssignaal te differentieren.

Wanneer·we dan deze gedifferentieerde signalen sampelen, kunnen we direkt

de parameters van het kontinue proces schatten, want deze parameters be

schrijven de relatie tussen de gesampelde signalen.

Het differentieren van de signalen is echter niet aantrekkelijk.

We kunnen het ingangs- en uitgangssignaal eenzelfde lineaire transforma

tie ~ laten ondergaan, welke ons een nieuw ingangs- en uitgangssignaal

[u(t)] en [x(t)] en hun afgeleiden levert. Tussen deze niem.,e signa

len bestaat dezelfde relatie als voor u(t) en x(t), zodat ook uit deze

signalen de parameters van het continue proces gevonden kunnen worden.

2.3.2. Looptijdfilter van Kohl'.

Kohl' (13) filtert de ingangs- en uitgangssignalen van het proces m.b.v.

een laagdoorlaatfilter L(s).

De signalen ondergaan dan een verandering ten gevolge van het filter:

[u(s )J = L( s) •U(s ) en [X (s )] L(s) •X(s) ( 2.21 )

De afgeleiden van u(t) en x(t) moeten dan ook dezelfde verandering onder

gaan Voor de i e afgeleide moet dan gelden:
i

= L(s).s X(s)

Deze eis wordt eenvoudig gerealiseerd in het filter beschreven in figuur

2.):



[u( t)] (q-1)[u(t)] (q)

9

If\
I
I
I

;;J--r-- _..1_
I
I
I

/L.."
r~ , I
~.,1 " I.,--

I
I

___ -I

,
u( t)]

[u( t)]

-I

Fig. 2.): Filter van Kohr, ter verkrijging van een signaal [u( t)) met
zijn afgeleiden.

We zien dat het aantal integratoren minstens even groot dient te zijn

als de orde van het proces.

Doordat de coefficienten c. nog willekeurig te kiezen zijn kan een be
1.

paalde overdracht van het filter bereikt worden. Door bijvoorbeeld voor

de c. IS de coefficienten van Paynter te nemen is het filter een benade
1.

ring van een vertragingslijn binnen een zekere frekwentieband.

2.3.3. Projektiefunkties.

Shinbrot (14) en Wong (15) benaderen het probleem ter verkrijging van

afgeleiden vanuit het tijddomein:

Kies het waarnemingsinterval voor het ingangssignaal u(t) en het uit

gangssignaal x( t) tussen - 0 en r .
Definieer voor 0 ~ t ~ r :

[x( tD = [~('r:JX( t- '( + T:)d 7:

[u( t)] = J~(t" )u( t- r + r )dt:
o

waarbij voor de funktie g(t), de projektiefunktie, geldt:

1. g( t) is (q-1) maal differentieerbaar op het interval <: 0, r >
2. g(O)=gl(O)=g"(O)= •••• =g(q-1)(0)=0

3. g(,)=gl ('t)=gll(y)= •••• =g(q-1)(~)=o

4. g( t) is eindig en niet geheel gelijk aan 0 in het interval <0,6'> •

Uit 2.23 (en overeerucomstig ook uit 2.24) volgt dan:
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differentiaalvergelijking:

(2.26)

waarin a. en b. de parameters van het proces zijn.
~ ~

Als h(-d = g( y - 1; ) voor 0 ~"'C ~q"

= 0 voor r:~ 0, 'Z:'>~

voldoet her) aan bovenstaande voorwaarden 1 tim 4.
U~t 2.25 voIgt na partiele integratie:

[x(t)]
(i) . jr (")= (-1)~ g ~ (-c).x(t-r+"t' )d"C =

o
. jr (")

= (-1) ~ g ~ (y - 1: ) .x( t-"'C ) d1=" =

o ()
= J h(i)("z:).x(t-'Z:')d't" '

o

Evenzo:
[u(t)l (i)

r
= 1h(i)("t').x(t-1:")dt:'

o

rle zien dat [u( t)J (i) en [x( t)J (i) verkregen kunnen rlorden als res

ponsie van een lineair systeem, waarvan de impulsresponsie h(i)(t) en

de excitatie respektievelijk u(t) en x(t) is.

lye t)]u( t) h( t) I

I
r--- h' (t)

I
I

I--- I
I-- - I II

--- ~

- h(q-1)(t) ly(t)] (q-1)

ISChakelaar dicht op t=O

I

Fig. 2.4: Filters vOlgens Wong, ter verkrijging van een signaal [u(tD
en de afgeleiden ervan.
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3. Schatting aan discrete processen m.b.v. de 'extended matrix' methode.

Voor een discreet proces is het verband tussen ingang en uitgang te be

schrijven door de volgende differentievergelijking:
P Ii

~ =Z- b.ll. . - L a.x. .
i=o ~ 1<:- ~ ,-=-1 ~ 1<:-~

Wanneer het ingangs- en uitgangssignaal gedurende N sampletijden beschik

baar zijn (N:> p+q+1), kunnen we N - ('1 + 1) vergelijkingen opschrijven:

xq+1 = bOuq+1+b1Uq + •••• +bpUq+1_p-a1xq -a2xq_1- •••• -aqx1

• ••• +b u -a x -a xp q+2-p 1 q+1 2 q •••• -a x
q 2

•••
+ •••• +b u..

p .N-p -a1~_1-a2~_2- •••• ~aq~_q

(3.1)

Geschreven in matrixnotatie:

= (xq+1,Xq+2, •••• ,~) = uitgangsvektor

= (bo,b1, •••• ,bp ,-a1,-a2, •••• ,-aq )= parametervektor

X=Jl(ux)b'- '-
Tmet: x

uq+1 u ·... uq+1-p xq x • ••• x1q q-1
uq+2 uq+1 ·... uq+2-p x x • ••• x2

S2.
q+1 q

= (u/x) = • =
••

~
u

N
_

1 • ••• '1l-p ~-1 ~-2 • ••• ~-q

= matrix van ingangs- en uitgangssamples.

Wanneer de uitgang ~ verstoord wordt door een additief ruissignaal ~ is

de waarneembare verstoorde uitgang Z te schrijven als:

b' -5l (O,n)b' + n =

(3.4)
·... a n n • ••• n 1(1. q-1
• • e • a nq+1 n • ••• n 2q(oIN) =

z=x+n==- -
=S2.(u,x)'!l.' + !l =

={Jl(u,x) +Jl.(o,n)}

=SL(u,y)b' + ~

o 0

o 0
met: S2(o,n)

••

o a •••• a nN_ 1 nN_ 2 •••• ~_q
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9-
ek = nk + ~ a.~ .

L=/ ~ -~

matrix-notatie:

~ =~ -~(O,n)b' = n - Nb'

Vergel~king3.4 is een betrekking tussen meetbare grootheden: Z, u en de

onzekerhcid:

In

n
.Y Discreet +

.... proces + ..... ...,
~ , b X y'-

--

n T 0( l..-, -

Fig. 3.1: Een gegeneraliseerd model van een discreet proces.

We kunnen de parameters van een gegeneraliseerd model van het proces

schatten (figuur 3.1) door de vergelijkingsfout m.b.v. het minimum

kwadraten kriterium:

min ~£. 2
~

= min

-ia.z
~

en A

af te regelen, zodanig dat
T

\7f~ ~= 0 (3.8)
I

Dit levert voor ~ , de schatter van .E' :

~ = [SLT
(u,y).Q(u,y)r-1jlT(u,y).z (3.9)

Voor vergelijking 3.9 geldt, dat plim {~) = b' slechts dan als e witte
r1.~ 00 r

ruis is (16).

~ moet opgevat worden als gekleurde ruis, die het proces binnenkomt en

daarna nog gekleurd wordt door de a-parameters.

Ingang en uitgang van het proces worden in z-notatie beschreven door

bO+B

~ = 1+A • '1c
. i-iwaar~n B = b.z

- ~

i:= I
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Wanneer we gebruik maken van vergelijking 3.3, kunnen we schrijvent

(1+A).Yk = (bO+B).~ + (1+a).~ =

= (bO+B).~ + ek =

= (bO+B).~ + ~:~·(k
-1 -2 -swaarin: 1+C = 1+c1z +c2z + •••• +csz

r

en: 1+D ••••
-r+d z

or

Dus: p ~ ~

Yk = ~ b.~ . - 2 a'Yk . + ~ c. ~k .
<':1> l. -l. ~:I l. ~-l. ~,=I l. -l.

in matrixnotatie:

waarin:
b~T'= (b,T,£,T) = (bT,_~T,cT,_~T) =

= (bO,b1, ••• ,bp,-a
1
,-a

2
, ••• , -aq,c1,c2 , ••• ,cs ,-d1,-d2 , •••

-d )r

en: (u,y, l ,e) = (U/y/S/E) =

uq+1
•••

• • •

...

uq+1-p I Yq • • • Y1 I ~ q .u ~ 1 Ie ••• eq+1-rq+ -s I q
I I• I : • • • I • •

• • I • · • •
•

I •
• • · I • •

'1l-p
I

~N-s ~ eN_1
e
N

_
rI YN- 1 YN- ql ~N-1

I

De schatter van b wordt nu gegeven door:

n*=[.nT(u,y,~ ,e).S2(u,y,{ ,e)}-1J2?(u,Y,f ,e).iL (3.15)

Deze schatter heeft als probabiliteitslimiet plim n = b ongeacht de
n.~oo - -

kleuring van~. We kennen echter de elementen van de matrix ~ en E niet.

Deze elementen kunnen we weI schatten met behulp van de volgende procedure:

1. Eerst schatten we de procesparameters m.b.v.

, rl = {nT52}-1 n?iL
waarin S2 = (U/y)

en fiT = (~O'~1' ••• '~P'-«1,-~, ••• ,-\)

2. M.b.v. deze geschatte procesparameters maken we een schatting van de

verschilfout ~. Ret ke sample van deze fout wordt nl. gegeven door:
'i p

ek = Yk + ~ <Xi (m)Yk_i - ~o~i(m)~-i (3.16)

3. Vervolgens schatten we de d-parameters m.b.v. vergelijking 3.9, waarin
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nu: J2 = (U/X/E)

en: .ri,T= (~b' ••• '~P'-c(" ••• '-«i'~" ... ,~r-)

met bl , ••• ,Sf'" als schattingen van d1, ••• ,d ...

4. Schattingen van de ruissamples vinden we door eerst:

f~= ek + ~~i(m)ek_i
5. Nu kunnen we gebruik maken van:

~ J() T J\ ,. ~ ,. 1-1 T A,. ( )
~ =t>£. (u,y, r ,e).S2(u,Y,f ,e)r .51 (u,y, (,e)·x ( 3.19

wat ons schattingen oplevert van de procesparameters, waaruit we nieu

we schattingen van de verschilfout (residual) kunnen verkrijgen m.b.v.

vergelijking 3.16.

Nieuwe schattingen van de ruissamples vinden we door uitbreiding van

vergelijking 3.18:
"',... S

~kS: ek + ~ hi(m)ek_i - ~ ri(m)~ k-i (3.20),=, ~l

Bovenstaande schattingen verlopen iteratief.

Doordat we beginnen met slechte schattingen van de verschilfout en de

ruissamples moeten we een weegfaktorp invoeren.

Ret algoritme voor de iteratieve formule wordt dan (1):

Pk+1 = ; [Pk - Pk~k+1 { P+ W k+1TPk~k+1 } -~ Wk +1TPkJ (3.21)

/1.* 1'\,\ { T } -1 T ~ ) ( )
rk+1 =J"k - Pk~k+1 P+ W k+1 PkWk +1 ('Sk+1 ~k - Yk +1. 3.22
. T " ,.

waar~n lV k = (~'~-1' ••• '~-p'Yk-1' ••• 'Yk- q ' t k-1' ••• ,f k-s,

•.• ,e
k

) •
-r
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4. Datarekonstruktiefilters «5),(6),(17».

4.1. Inleiding.

We hebben een reeks samples e(nT), waaruit het originele continue signaal

e(t) gerekonstrueerd moet worden. Dit datarekonstruktieproces kan be

schouwd worden als een extrapolatie, waarbij het con~inue signaal gere

konstrueerd wordt m.b.v. informatie van de samples uit het verleden, of

als een interpolatie, waarbij ook informatie van de samples uit de toe

komst wordt betrokken.

We kunnen interpoleren en extrapoleren door gebruik te maken van een

machtreeksontwikkeling (Taylorreeks) van e(t) in het interval tussen nT

en (n+1)T:

e"(nT) 2 ( )en(t) = e(nT) + e'(nT)(t-nT) + 2t(t-nT) + •••• 4.1

waarin e (t) = e( t) voor nT ~ t ~ (n+1 )T.
n

Hiervoor is noodzakelijk, dat de afgeleiden op de sampletijden verkregen

kunnen worden.

Een benadering van de 1e afgeleide van e(t) op t=nT wordt, als we extra

poleren, gegeven door:

e'(nT) ;:~ [e(nT) - e(nT-TB (4.2)

Als we interpoleren wordt de afgeleide benaderd door:

e' (nT) = ~ [e(nT-T) - e(nT)] (4.3)

De 2
e

afgeleide kunnen lrle op dezelfde manier benaderen. l'1e vinden dan,

als we extrapoleren:

e"(nT) =~ [e'(nT) - e'(nT-T)] =

= ~l [e(nT) - 2e(nT-T) + e(nT-2T~

In het geval van interpolatie:

e"(nT) = ~1[e(nT+T) - 2,e(nT) + e(nT-TD

of: e"(nT);: ~a.[e(nT+2T) - 2e(nT+T) .+ e(nT~

Een element dat aIleen e(nT) genereert, zander van afgeleiden gebruik te

maken, wordt een nulde orde houdcircuit genoemd. Een 'eerste orde houd

circuit' kapt na de eerste twee termen van vergelijking 4.1 af en maakt

gebruik van vergelijking 4.2.
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Wanneer de 'geinterpoleerde' afgeleide van e(t) (vergelijking 4.3) ge

bruikt wordt, noemen we het element een 'driehoekshoudcircuit'.

4.2. Ret nulde orde houdcircuit.

Dit circuit realiseert alleen de 1e term van vergelijking 4.1:

e (t) = e{nT) ,
n

zodat de impulsresponsie beschreven wordt door:

hO(t) = U(t) - U(t-T)

hoe t) i
1 1---------...,

T ~t

Fig. 4.1: Impulsresponsie van het nulde orde houdcircuit.

De uitgang van dit houdcircuit is een stapbenadering van het originele

signaal e(t) (figuur 4.2).

e(t),
.~ ~ .... , .. ..

'- -
a. xk~~tinu signaal e( t)

T 2T --.t

,-

I
,.. --- ,,- .... van het filter

b.

Fig. 4.2: a. Een willekeurig gesampled kontinu signaal.
b. Een vergelijking tussen he~ originele kontinue signaal en het

uitgangssignaal van het ~~e orde houdcircuit met hot sig
naal als onder a. als ingang.

Voor de frekwentie overdracht geldt:



1
H (s) = -o s

1 -sT
- -.es =

-sT
1-e

s

2Tt;
met ""J = T

Uit de amplitude- en fase- diagrsmmen van dit rekonstruktie filter

(figuur 4.3) zien we dat het nulde orde houdcircuit zich gedraagt als

een laag doorlaatfilter.

111011

Fig. 4.3: Amplitude en fase diagram van het nulde orde houdcircuit.

In figuur 4.4 a en b zien we het amplitude-spektrum van de uitgang van

het houdcircuit, met een willekeurig signaal als ingang, als de sample

freblentie geE jk is aan het theoretische minimum: c..vs = 2 L0 .....ax :

De uitgang bevat niet aIleen de hoofdcomponent, maar ook nog een aan

zienlijk aantal neven componenten (zijlobben).

Een bet ere rekonstruktie verkrijgen we voor een hogere samplefrekwentie

(figuur 4.4 c en d).

4.3 Het geinterpoleerde oe_orde houdcircuit.

Het uitgangssignaal e (t) van een oe orde houdcircuit in het interval
n

nT..(, t.( (n+1)T hangt aIleen af van de ,·;aarde van het sample op t=nT.

Hierdoor loopt het uitgangssignaal e (t) in fase achter op het
n

oorspronkelijke kontinue signaal e(t).

Wanneer we e (t) laten afhangen van de waarde van het sample op t=nT
n

Em van de vlaarde van het sample op t=(n+ 1)T, kunnen Ne een houdcircui t
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a. ,
\

\ I
, I

"

,,. ......., , ,
\ I "

\ I ,
\ I ,

b.

, ...... ,,
"c.

, ,, ,,
k:lc. 1-.3" lklJ -7'W

hd.
~ ~

""c.. """ lW.I ~
~

en het
= 2lu •c

Frekwentieresponsie van het nulde orde houd circuit
amplitudespektrum van het gesamplede signaal als Wsb. Amplitudespektrum van de uitgang van het circuit
als ~ = 2 tv •s c

c. Idem als onder a voor W > 2 (u •
d. Amplitudespektrum van des c uitgang van het circuit als

W s > 2 Luc '

Fig. 4.4: a.

ekonstrueren, dat geen fasedraaiing geeft: het geinterpoleerde 0 orde

houdcircuit.

De uitgang van dit circuit wordt beschreven door:

en(t) = ~-[e(nT) + e(nT+T)], voor nT<. t<: (nT+T)

eJt)

~uitgangssignaal

\r Ikontinu signaal e( t)
-;---'-_...J-_-'--_L...---L_-L-~+_-..---::;f-"-=~_

>t

Fig. 4.2: Het uitgangssignaal van een geinterpoleerde oe orde houdcircuit.
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De impulsresponsie wordt beschreven door:

h
2

( t) c= ~ U( t +T) - U( t -T ~ =

i voor ItI < T
c= 0 voor ItI > T

'It 1~(t)

(4.12)

-1 o T
Fig. 4.6: Impulsresponsie van het geinterpoleerde Oe orde houdcircuit.

De overdrachtsfunktie laat zich eenvoudig afleiden uit de impulsrespon

sie doo~ dUbbelzijdige fouriertransformatie:

( • ) -.:l [1 + J" W T 1· -J" W T] 1 "
H2 JW =:G jw e - jw e =£:;"sJ.nL..:lT =

_.!£E. sin(2TtLv!k:>.s) 2ft: (4.13)
- 2 Tt; 2 rc ~Jl,;Vs ' met lA>s = T

We zien dat arg(H2) = 0 voor alle lU: het houdcircuit geeft geen fase

draaiing.

Het amplitudediagram is een sincfunktie, welke voor W/INJ = n.! met nc Z,

gelijk aan 0 is (figuur 4.7).

!fJ"l

__~) Lv

Fig. 4.7: Amplitudediagram van het geinterpoleerde Oe orde houdcircuit.

4.4 Het eerste orde houdcircuit.

Het eerste orde houdcircuit verwezenlijkt de eerate 2 termen van de

machtreeks volgens vergelijking 4.1:

en(t) = e(nT) + e'(nT)o(t-nT) =

= e(nT) + e(nT); e(nT-T).(t_nT) ,voor nT<t«nT+T) (4.14)
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1
r-==uitgangssignaal
t~r--kontinu signaal

- -

1e orde hold
e(t)

Fig. 4.8~ Ret uitgangssignaal van een eerste orde houdcircuit vergeleken
met het originele kontinue signaal e(t).

In figuur 4.5 zien we dat het uitgangssignaal van het circuit in het in

terval nT<t~(nT+T) een rampfunktie is, met een helling welke gelijk is

aan het.verschil in amplitude van e(nT) en e(nT-T).

De impulsresponsie wordt:

t
= 1 +

T
t

- T

voor

voor

o ~t<:: T

T ~ t '2T

----+) t

Fig. 4.9: Impulsresponsie van een eerste orde houdcircuit.

De overdrachtsresponsie is eenvoudig af te leiden uit 4.15:
-sT

R1(s) = 1;sT.(1 -se )2

We zien in figuur 4.10 dat het eerste orde houdcircuit, evenals bij het

nulde orde circuit, bij ~ afsnijdt, maar met een steilere helling.s
De piek in het amplitude diagram laat zien, dat er een grotere rimpel bij

lagere samplefrekwenties zal ontstaan. Bij lagere samplefrekwenties i.s

echter de fasedraaiing kleiner dan die van een nulde orde houdcircuit.



e (t) = e(nT) + e(nT+T) - e(~T).(t_nT)
n T
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~s 2,1.,). 3wJ )c.o

~~ ~us 1"-'1 ,.(.0

~{\-j')f " ~fase verschuiving van Oe orde houdcircuit
""'- 1e orde houdcircuit. fase verschuiving van
~

Fig. 4.10: Amplitude en fasediagra~ van het eerste orde houdcircuit.

4.5. Het geinterpoleerde eerste orde houdcircuit: het driehoekshoudcircuit.

Het driehoekshoudcircuit realiseert (uit vergelijking 4.1 en 4.3):

(4.17)

Ret ui tgangssignaal van het circuit in het interval nT <t «nT+T) is ook

hier een rampfunktie, maar nu met een helling, welke gelijk is ~an het

verschil in amplitude van e(nT) en e(nT+T).

__ : ui tga.'1gssignaal driehoekshoud

-----: kontinu signaal e(t)

--7>t

Fig. 4.11: Het uitgangssignaal van een driehoekshoudcircuit, opgebouwd
gedacht uit driehoeken.

De impulsresponsie wordt beschreven door:

1
t

= + T

1
t

= - -T

voor -T< t< 0

voor 0 <. t<. T
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-1 o .. T --+) -t

Fig. 4.12: Impulsresponsie van een driehoekshoudcircuit.

Deze impulsresponsie is een samenstelling van 3 rampfunkties:

vooro
=

= ~.U(t+T) - ~ + ~.U(t-T) =

1 - ill voor
T

waaruit de overdrachtsfunktie volgt:

() 1 -j '-'?T 1 1
H3 j w = T( j w y.- e - 2. T( j t..) )1 + ~T""(J~'£.v~) =

e j "-' T _j "'T 2
= T(j (,.,) )1· (1 - e ) =

__ ~. (sin 11:"'/"-'.1 )2 2 n::
I met T = ".

1..;)1 1r ~ l<)s "'-'...

Ook voor dit datarekonstruktiefilter is de fasedraaiing gelijk aan 0

voor alle frekwenties. Evenals bij het nulde orde en eerste orde houd

circui t ligt de afsnijfrebrentie bij ""= W s •

4.6. Conclusies.

De vier datarekonstruktiefilters, die in de vorige paragrafen besproken

zijn, hebben allen gemeen dat ze opgevat kunnen worden als een laagdoor

laatfilter.

In figuur 4.13 is het amplitude-diagram voor elk van de filters uitgezet.

We zien hierin dat het eerste ordc datarekonstruktiefilter afsnijdt bij

W = Lv" met de grootste helling. Ret geinterpoleerde Oe orde houdcircui t

valt al af bij LV=iws • Om dit laatste filter toch te kunnen gebruiken

moeten we eon hogere samplefrekwentie aanhouden. Ret driehoekshoudcir

cuit valt eveneens snel af, maar heeft een zeer kleine amplitude voor

frekwenties groter dan tUs , zodat we bij dit filter niet veel last zullen
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hebben van nevencomponenten.

Het grootste voordeel van het geinterpoleerde nulde orde houdcircuit en

het driehoekshoudcircuit ligt hierin, dat deze filters geen fasedraaiing

geven.
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5. Conversie met behulp van datarekonstruktiefilters.

5.1 Inleiding.

Het discrete model Hd(z-1) dat we, volgens de schattingsmethode van hfdst

3, schatten uit de gesamplede ingangs- en uitgangssignalen van het konti

nue proces, is niet de z-getransformeerde van het kontinue proces.

Met de in paragraaf 2.3.3. beschreven conversiemethode kunnen we, m.b.v.

datarekonstruktiefilters, een benadering van het proces verkrijgen door

gebruik te maken van:

1 -'{ A )Hd(z-) =11:. G(s).Hc(s)t

~aarin Hd(z-1) het discrete model, G(s) het datarekonstrukticfilter en

H (s) de benadering van het kontinue proces beschrijft.c •
In dit hoofdstuk worden transformaties van het z-domein naar het s-domein,

welke verlopen volgens vergelijking 2.2. Voor deze transformatie staan

ons twee methoden ter beschikking:

Methode 1: 1 b
O

+ B(z-1)
We transformeren Hd(z- ) = naar het tijddomein door de poly-

1 + A(z-1)

nomen bO+B(z-1) en 1+A(z-1) op elkaar te delen:

Hd(z-1) = hd(O) + hd(T)z-1 + h
d

(2T)z-2 + hd(3T)z-3 + ••• (5.1)

~ierdoor is hd(t) = t-I{G(S).Hc(s)l op de sampletijden bekend.

Hc(jtv) is dan te verkrijgen door hd(t) te transformeren naar het fre

kwentiedomein met behulp ven de fouriertransformatie en het resultaat

vervolgens te delen door de overdrachtsfunktie van het datarekonstruktie

filter G(jw).

Met ho de 2: (18), ( 19 )

Door Hd(z-1) in partiele breuken te splitsen, kunnen we schrijven:

Hd(z-1) =~ -~T -1 :: .c~ = H (s) (5.2)
10:=1 1-e z L{; s+Pk d

waarin: n = het aantal polen in het z- of s-domein = prde proces.
-PkT

= de vmarde van de ke pool in het z-domein.e

Pk = de \..aarde van de ke pool in het s-domein.

J\ = het residu van het discrete model, behorende bij de ke

pool.

Transformatie van vergelijking 5.2 naar het s-domein en delen door G(s)



(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.1)
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levert ons:

.. no A\(s) 1 ~ _'t l'\ ~ J]
Hc(s) = 2. s + p ="G'"G) (1 2" -PkT -1*=, k #;=1 1-e z

waarin ~' = de tellerpolynoom (residu) in het s-domein, welke door de

conversie is ontstaan.

Voor elk van de datarekonstruktiefilters, behandeld in hoofdstuk 4 is ~'

uit te drukken in de bekende ~ en Pk , wat ons algemene conversieregels

oplevert.

5.2. Conversie met behulp van fouriertransformatie (methode 1).

5.2.1. Beschrijving van de gebruikte methode.

De impulsresponsie van het,discrete model hd(t) vinden we door gebruik te

maken van de algol-procedure POLDIVISION (24). Ret kleinste interval tus

sen 2 berekende waarden van hd(t) is dan gelijk aan de sampletijd T.

M.B.V. de procedure kunnen we zoveel punten van de impulsresponsie bere

kenen als gewenst is.

Transformeren van hd(t) van het tijddomein naar het frekwentiedomein is

op de digitale computer mogelijk met 'fast'-fourier-procedures (Fast Fou

rier Transform: FFT (2~».

Ret verband tussen:

-de totale tijdsduur waarover de funktie hd(t) in het ti jddomein berekend

is: Tt ,

-het tijdsinterval T,

-de bandbreedte van de getransformeerde funktie in het frekwentiedomein:

B, en

-het frekwentie-interval df,

wordt gegeven door:

Tt = nT

B = 2f = 1/T
g

df = 1/Tt = 1/nT

B = n.df

waarin n het aantal berekende punten van hd(t) is.

De bandbreedte van de fouriergetransformeerde Hd( jW) wordt dus enkel en

aIleen bepaald door de sampletijd T en is gelijk aan de samplefrekt'len

tie f • Ret oplosbare vermogen in het frekwentiedomein hangt af van dfs
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en dus van het aantal punten van de impulsresponsie, die met POLDIVISION

berekend zijn (Tt ).

In het frekwentiedomein moeten we delen door de overdrachtsfunktie van

het datarekonstruktiefilter wat we gebruiken.

Kiezen we bijvoorbeeld voor het voer het rekonstrWcteifilter een eerste

orde houdcircuit met overdrachtsfunktie:

G(jW) :; T.sintl; 1AJ//..!)s.e-jTC""'II..!:JJ (4.10)
TC" W /...!)J

dan zien we, dat G(j~):;O voor ~:;~s en doze frekwentie komt voor in

het door ons beschouwde frekwentiegebied!

Di t probleem kunnen vIe oplossen door:

'"7 ,-If -nsT ( )1 _ -n ( -1)..(... ~ l e .F s r - z F z ,

waarin 1 r,,-'{F( s )1 :; F( z-1 ) en n l: Z

toe te passen op vergelijking 2.2:

Voor het nulde orde houdcircuit waarvoor geldt

kunnen we betrekking 2.2 schrijven als:

(5.8)

...

1 Zr-If T H (s) 1
Hd(z- ):; k (1 - e-

S
) ~ ( :;

,.

-1 Zr- I {Hc(S))
:; (1 - z ) k. s r ' (5.9)

1 ,.

zodat Hd(z-) :; [-I{HC(S)1 (5.10)
(1 _ z-1) Z s (

Door Hd(z-1) eerst door (1 - z-1) te delen en dan pas de procedures POL

DIVISION en FFT te gebruiken behoeven we het resultaat nog maar met s te
,.

vermenigvuldigen om de gewenste H (s) te krijgen.
c

5.2.2. Voorbeeld van een schatting aan een RC-filter.

Geschat werd aan een RC-filter, beschreven door:

( ) 1/1:
H s :; S + 1lc met r = RC = 1,2 msec, zodat p = 1/~ :; 139 rad/s.

De ingangs- en uitgangssignalen van dit kontinue proces werden gesampled

met een samplefrekwentie van 1000 Hz. Met behulp van de schattingsmethode

van hoofdstuk 3 werd een discreet model geschat:

H
d

(z-1 ) f?o + iliLz-1
met (!>o = 0.06, ~I 0.01,= -1

:;

0<.0 + all Z 0<.0= 1.00, oL, = -0.87.
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vermenigvuldigen en het resultaat:met (1 _ z )

V(z-1) =

Wanneer we uitgaande van dit discrete model, met behulp van een nulde

orde houdcircuit, het kontnue proces ",illen berekenen, moeten \ole H
d

(z-1 )
1

-1
1 .H (z-1) = 0.06 + 0.01z

1 _ z-1 d (1-z-1)(1-0.87z-1)

naar het tijddomein transformeren. We vinden dan: v(t)

Volgens de eindwaarde stelling geldt:

lim f(t) = lim (1_z-1) F(z-1), waarin F(z-1) =Z{f(t)1
i-.,.OQ '['41 r

Passen we deze stelling toe op v(t), dan vinden we:

-1
( ) ( -1) 0.06 + 0.07zlim v t = lim 1-z

i~C\) i~1 (1-z-1)(1-0.81z-1)

0.06 + 0.07
= 0.13

Doordat de fouriertransformatie een eindig tijdsinterval betrefd, moet

de tijdsfunktie v(t) voldoende klein zijn aan het eind van dat interval

(bijvoorbeeld 0.1 %van de topwaarde).

Daar v(t) aan het eind van het interval nog een eindige waarde heeft,

moet deze waarde (die gelijk is aan 1) van het tijdsignaal afgetrokken

worden: v'(t) = v(t) - 1. v'(t) is in figuur 5.1 uitgezet.

Na transformatie naar het frekwentiedomein wordt de fouriergetransfor

meerde van v'(t) en de fouriergetransformeerde van deze constante (=1):

.~ bij elkaar opgeteld. Het resultaat wordt met j~ vermenigvuldigd.
J ,. ,.
Dit levert H (j (,.:) ). H( j w) kunnen we voor di t eenvoudig voorbeeld ook

c ..
met de hand berekenen. In figuur 5.2 is de In (j~)1 berekend met de,. c
hand vergeleken met de IH (jvu)1 berekend met de computer.,. c
He zien dat de IH( jw)1 , berekend met de hand, voor de frekwenties rond

de pool p nog weI bevredigend overeenkomt met de werkelijke IH (j~)1 =
p/c /1/7;; + jc.vf. De Hc(jt.:l), berekend met de computer, \"Tijkt s~erk af,

van de gewenste waarde! Dit vindt zijn oorzaak in de overlapping van de

hoofdcomponent met zijn nevencomponenten (zijlobben) in het frekwentie

domein. Wanneer we deze overlapping willen verkleinen, moeten we de band

breedte in het frekwentiedomein vergroten: dit betekent, dat we de sam

pletijd T moeten verkleinen, of weI de samplefrekwentie verhogen. Maar we

hebben al gesampled met een samplefrekwentie die een faktor 20 hoger lag

dan de waarde van de pool!

Mede gezien het feit, dat we de gewenste H (j~) aIleen maar grafisch
c

kunnen verkrijgen, is dit reden te over deze methode te verwerpen.
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5.3 Conversie met behulp van partHHe brcuksplitsin,c; (methode 2h

5.3.1. Conversie zonder g~bruik van houdcircuits.

Wanneer we u(t) benaderen door u(t) = u~(t)/T voIgt uit vergelijking 2.2

een eenvoudige relatie tussen het discrete model en het kontinue proces:

en ook:

H
d
(z-1) =

Voor de frekwentie 0

Als we voor het proces schrijven:
t'I. AI

H (s) =I k
c k-=' S + Pk

vinden we voor de oonversie:
n AI

H (s) = "'_k
c L s+Pk

k.... 1

r\ AI

Hc(O) =~ "P
k

k

en uit het rechterlid van 5.17:
1'\ AI

lId(z-1) =L _k T
A.=' 1-e Pk

Hanneer PkT <:< 1 vlordt dit:
n TAl n AI

H (z-1) = "'""" _k =~ 2 (5.20)
d Lp'll p

1\.=1 k -=1 k
waaruit we kunnen konstateren, dat de aannarne: u(t) = u~(t)/T voor de

frekwentie 0 erg grof is, behalve wanneer T erg klein is (t.o.v. de polen

van het proces).

5.3.2. Conversie met behulp van een nulde orde houdcircuit.

Benaderen we u(t) door voor a(s) een nulde orde houdcircuit te nemen:

-sT
a(s) = HO(s) = ~~e___

dan vinden we:
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,.

= (1_z-1)Z(r~(s)l

dan wordt:

=

Al k = -u,_T
1-e "-K

en: •

Voor de conversie vinden we dan:

Ild(z-l) = i 1_e-~Tz-1 =O~>Jic(s) =i{s\ .(s+ l_;PkT)l (5.25)

daar:De conversie is voor de

1'\ ~

Hd (1) =2 - T
1-e Pk

b. Uitgaande van:

frekwentie 0 exakt,
"'-

o >Hc(O) = L -~'=;:'-n----"LT
1-e "oK.

s

_ Hq (z-1) _
- -1 

1 - z

~'1. fAI AI ~k k
= -1 - - T1-z 1-e Pk

waaruit voIgt:
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Uiteraard is ook hier de conversie exakt voor de frekwentie O.

5.3.3. Met behulp van een f~ei!lterpoleerd Oe orde houdcircui.t.

Zoals uit paragraaf 4.3 blijkt, geeft het geinterpoleerde Oe orde houd

circuit geen fasedraaiing. Dit houdcircuit biedt om deze reden voordelen

boven het Oe orde houdcircuit. Het is daarom zinvol ook voor dit datare

konstruktiefilter een conversieregel te formuleren:

Uitgaande van de overdrachtsfunktie van dit houdcircuit:

sT -sT
G(s) = ._e__-_e=--_

2s

vinden we (door dubbelzijdige Laplace- en Z-transformatie):

H
d

(z-1) =7..C{e
ST

;se-
ST

.Hc(S)t = z ;z-1

Daar transformatie van het linkerlid van vcrgelijking 5.30 moeilijkheden

oplevert doordat in de noemer de faktor (1_z-2 ) = (1+z-1)(1_z-1) voor

komt (de faktor (1+z-1) houdt een negatieve tijd in ), kunnen we pro

beren een conversieregel te vinden van hat s-vl~~ naar het z-domein, door

het rechterlid te transformeren:
~ ~

Nemen we: H (s) =~ - , dan

Lq~cr 1qi:~.pJ

Zodat we dan vcor H
d

(z-1) vinden:

H (z-1) = ~{A'. 1_e-PkT ,<1+z-1))
d ~ PkT 1 2 r1-e • z

\'[anneer we e-PkTbenaderen door een (1,1) P d' b d r"a eT ena e l.nlj:

e-PlcT _ 2 - PkT
- 2 + PkT

vinden we een eenvoudig verband tussen Hc(S) en Hd(z-1):
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1'\ k ""

HC(s) =~ s+~ Hd( z-1) =~ ~. R( 1-zJ) (5.34)
k T 1 +Pk1+z-

We zien dat we de discrete overdrachtsfunktie in het z-vlak kunnen ver-

krijgen door substitutie van:
2 1-z-1

s = T 1+z-1

in de overdrachtsfunktie H (s).
c

Vergelijking 5.35 kunnen we ook schrijven als:

-1 2 - sT
z = 2 + sT '

zodat het verband t~ssen Hd(z-1) en

( -1) <: ~
Hd z = L _ T -1

1-e Pk z

H (s) gegeven kan worden door:
c

H (s) - i ~ (5.37)
c - 1_e-PkT 2-sT

2+sT

De vergelijkingen 5.35 ,en 5.36 worden de bilineaire z-transformaties ge

noemd.

De nauwkeurigheid van de Padeben~dering blijkt uit de volgende tabel:

PkT
-P T 2-%PkT =b verschil d=a-b d/a in %e k =a

0.1 0.9048 0.9047 7.5'0-5 8.3/11-3

0.3 0.7408 0.7391 1.710-3 2 "31~-1

0.5 0.6065 0.6000 6.5/0-3 1.1,0+0

0.7 0.4966 0.4815 1 .510-2 3.010+0

Uit de tabel zien we dat voor PkT< 0.5 de banadering beter is dan 1 %.

5.3.4. Het behulp VCJ1l een 1e orde houdcircuit.

Op dezelfde wijze als onder paragraaf 5.3.1. en 5.3.2. vinden we trans

formatieformules als ze voor

invullen.



34

nemen,vinden we:

met:

1 2 Z(If H (s) 1
= (1-z- ). Jv (s+1/T). :2 r

-1 I'L. Ak
Hanneer we weer Hd(z ) = Z.- - _ T -1

1-e Pk z

Hd (z-1) ~ t ~ )
( -1) 2 =2 ( -Pkrr -1) ( -1) 2't=1-z 1-e z 1-z

~{a bz-1
=~ -PkT -1 + ( -1)21-e z 1-z

e-PkT ~
a = ~ (1-e-PkT) 2 ' b = -1......;_e----P-k~T en c =

waaruit de eonversieregel voIgt:
t'\

Hd(z-1) =;?L : T -1 ~t1-e Pk z

,. h t ~
He(s) =~ _ T 2

(1-e Pk )

1.

5.3.5. Met behulp van een driehoekshoudeireuit.

Wanneer voor het datarekonstruktiefilter een driehoekshoueireuit gekozen

vJordt: T

()
eS ( -sT)2G s = ---. 1 - e
s2T



35

zodat:

rHc~S)1= T.ct'flld(Z-~;.;-1}
\ s ( l (1-z )

Na enig rekenwerk, dat identiek verloopt aan dat onder paragraaf 5.3.4,

voIgt :

5.3.6. Conversie met behulp van partiele breuksplitsing via de digitale

computer.

Er is een programma geschreven, welke gebruik maakt van de algol proce

dure ZSCONVERSIE. Dit programma realiseert de conversies van § 5.3.1 -.6.
Deze procedure bepaalt van een willekeurige funktie, gedefinieerd in het

z-domein als quotient van 2 polynomen:

~ -1 ~ -2p(z-1) = 0+ Iz + 1.Z +
..J -1 -J -2

«0+ ~IZ +~lZ +

.....
•••••

&-m+~z

-n
+ lXl\.Z

de getransformeerde in het s-vlak, welke eveneens geschreven wordt als

funktie van 2 polynomen:

bO + b1S -r b2s
2

+ •••••• + b sP -'{ 1 ~
p( s) = ----------~-2--------o;.p- =tz P( Z- )

aO + a1s + a2s + •••••• + ansn

De transformatie vindt plaats m.b.v. partiele breuksplitsing, residube

paling en standaardtransformaties. Daartoe dient de graad van de teller

niet groter te zijn dan de graad van de noemer.

voor een eerste orde houdcircuit,

1 voor een nulde orde houdcircuit,
(1-z- )

1

De conversie van de geschatte parameters van een discreet model naar de

procesparameters verloopt dan als voIgt:

a. Vermenigvuldig H
d
(z-1) met:

1
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voor een driehoekshoudcircuit.

b. Transformecr het zo verkregen polynoomquotient naar het s-vlak m.b.v.

de procedure ZSCONVERSIE: dit levert p(s) Ope
,.

c. Nu is H(s) = sp(s) voor een nulde orde houdcircuit,

,. 2
H(s) = S:1/T p(s) voor een eerste orde houdcircuit,

,. 2
H(s) = ; p(s) voor een driehoekshoudcircuit. (~

, 1-

d 1,/ • H ( -1) -1 f I - d b'l' . t• ,anneer we ~n d Z voo: ~ de ormu e voor e ~ ~nea~re z- rans-

formatie invullen dan is H(s) zeer eenvoudig te vinden:

"'( ) ( 2-sT )H s = Hd 2+sT

Deze 'conversie werkt snel en is bij uitstek geschikt voor 'on line'

toepassingen.

5.3.7. Voorbeeld van een schatting aan een RC-filter.

Aan hetzelfde filter als onder paragraaf 5.2.2. werd ook met deze metho

de geschat.

We vonden, wanneer we sarnpelden met een frekwentie van 1000 Hz, een dis

creet model:

Hd(z-1) = ~o +Pl z-1 met ~o = 0.06, ~, = 0.07, o!.., = -0.87.
J +cll z-1

Converteren van deze Hd(z-1) naar het s-domein m.b.v. datarekonstruktie

filters volgens de in de vorige paragraaf besproken methode, levert de

resultaten, zoals vermeld in tabel 5.1.

We zien dat de parameters, die He verkrijgen na conversie !;l.b.v. datare

konstrlli~tiefilters, goed overeer~omen met de parameters van het kontinue

proces.

De conversie m.b.v. een 1e orde houdcircuit introduceert nag 2 nulpun

ten en 1 pool extra, maar deze liggen veel verder "leg dan de pool van

het proces. Dit is ook het geval veer het nulpunt dat zowel bij conver

sie m.b.v. een driehoekshoudcircuit als bij'de bilineaire z-transforma

tie ontstaat.
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Werkelijk Parameters proces na conversie m.b.v.

proces. Oe orde 1e orde drie- bile z-

H (s) houdc. houdc. hoeks- transf.c houdc..'

bO 0.10°'0+ 1 0.10%+1 0.100/0+1 0.10010+1 0.100'0+ 1

b
1 - 0.50 3/

0
-3 0.102'0-4 0.248/0 -4 0.385/0-4

b
2 - - 0.50 3/0-6 - -

aO 0.10010+1 0.100/0+1 0.10%+1 0.100/0+1 0.100'0+ 1

a1 0.72°'0-2 0.7 18/0- 2 0.818'0-2 0.7 18/0- 2 0.7 19,0-2

a2 - - 0.718'0-5 - -

nulp 1 - -0.199'0+4 t-0.1 02'0+4 '± -0.404 /0+5 -0.26%+5

nulp 2 - - jolt 0.975/0+4 - -

pool 1 -0.139/
0
+3 -0.13910+3 -0.139/0 +3 -0.13910 +3 -0.13910+3

pool 2 - - -0.100,0+4 - -

bO/ aO 0.10qo+1 0.10°,0+ 1 0.100/0+1 0.10°10+1 0.10qo+1

Tabel 5.1: Geschatte parameters van een RC-filter berekend m.b.v. par
tiele breuksplitsing.
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6. Schattinsresultaten verkregen van het analoge model van de aorta.

6.1. Beschrijving van het proces.

De beschreven schattingsmethode is beproefd aan een bekend kontinu pro

ces: een analoog model van de aorta. Dit model'is opgezet door Tomesen

(20) en is in definitieve vorm gebracht door Timmer (2 ).

Aangenomen is dat de aorta een lengte heeft van 40 cm en is opgesplitst

in 2 sekties van 20 cm elk.

Elke sektie l-1ordt beschreven door een elektrisch analogon (TZ:-sektie van

een lange leiding)a

..

Fig. 6.1: Een sektie van het analoge model van de aorta, waarin:
L de massatraagheid,
C de compliantie,
R de stromingsweerstand en
R~ de dissipatieweerstand van de wand
van een stukje aorta met 5 cm lengte voorstelt.

In het schema van figuur 6.1 komt V1 respektievelijk V2 overeen met de

druk aan het begin, respektievelijk aan het eind van het bloedvat. 1
1

is de ingangsflol~; 1 2 is de ui tgangsflow.

De waarden van L, C, R , en R zijn uit litteratuurgegevens bepaald.
s p

De 2 sekties samen, afgesloten door een experimenteel bepaalde impedan-

tie, levert het volgende elektrisch analogon, Naarvan hot analoge model

0.800/
0
-1 mmHg -1= ml s

0.158~o+1 mmHg -1
= ml s

= 0.10010+1 mrnHg rnl-1
s

componentwaarden zijn:
2

sL = 0.13710-4

C = 0.36710-1

Rs = 0.83510-3

0.548'0-1R =
P

R
sa

Rper
Csa

is opgenomen in bijlage 1. Dit model is genormeerd op een herhalings

frekwentie van 1 Hz. De
-1

mmHg ml
-1ml mmHg

mmHg ml-1 s
-1mmHg ml s
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"to Ta.

4R~ 4~ RsCl. Tpcr

4c 2C

~ Rplz 'PQ..
R~ CjQ. kpet'

Fig. 6.2: Elektriseh analogon van 40 em aorta.

In figuur 6.2 is:

PO' 1 0
Rsa
Csa
Rper

ingangsdruk respektievelijk ingangsflow.

weerstand van de systeem. arterie.

: eompliantie van de systeem arterie.

:. weerstand van de periferie.

Er is geschat aan deelprocessen van dit model, nl. :

a. De afsluitimpedantie, beschreven door H1 (s) = I a (s)Ip (s) .
a

b. Een nrsektie en de afsluitimpedantie, H
2

(S) = I a (s)Ip1(s) •

6.2. Schattingenaan de parameters van de afsluitimpedantie.

6.2.1. Parameterwaarden.

De afsluitimpedantie kunnen we bepalen uit figuur 6.2 en wordt beschre

ven door:

=
1 + sR C

.£er sa
R +R +sR R Csa per per sa sa

I (s)
a

= p (SJ ::
a
1.000

1.580

1.660

0.126

met bO =

b 1 =
aO =

a 1 =

Wanneer we deze parameters normeren naar aO=1 door teller en noemer van

H1(s) te delen door a
O

vinden we:

bO=0.603, b1=0.95 2 , aO=1.000, a
1
=0.761It,-1.

Doordat we van het analoge model niet P , maar weI 4P kunnen afleiden
a a

vinden we uiteindelijk voor de parameters van het kontinue proees:
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Het proces heeft een nulpunt voor s=-0.633 en een pool voor s=-0.131 +2.

Het ingangssignaal P en het uitgangssignaal I zijn weergegeven in figuur
a a

6.3.

CLEVITE CORPORATIOI\l/BRUSH INSTRUMENTS DIVISION

CLEVEl.AND. 01-110. PRINTED I'J USA

Fig. 6.3: Ingangs- en uitgangssignaal (4P respectievelijk I ) van de af-
sluitimpedantie van de aorta. a a
Vertikaal uitgezet: 2V/div , horizontaal uitgezet: 25 mm/sec.

6.2.2. Eerste schattingsresultaten.

De eerste schattingsresultaten werden verkregen door de signalen van de

Hitachi analoge computer met behulp van de digitale computer IBM 360/30

te laten sampelen met een samplefrekwentie van 100 Hz. Er werden 100 sam

ples genomen van I en P , zodat precies periode van beide signalen ge-
a a

sampled werd (2 ).

Met het 'extended matrix'programma (21), wat de parameters van een dis

creet model berekend ovcreenkomstig de vergelijkingen 3.21 en 3.22. zijn

de parameters van een discreet model van de afsluitimpedantie geschat.

Deze schattingen zijn weergegeven in tabel 6.1.

C t H ( -1) 2.8845 - 2.8654. z-1 aleonver eren van d z = -1 naar het s-vl m.b.v. de
1 - 0.8717.z.

procedure ZSCONVERSIE levert ons de parameters van het benaderde kontinue
.-

proces H1(s).
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Run -a1 bO b1

10 0.8721 2.8442 -2.8255
20 0.8716 2.8755 -2.8564
30 0.8716 2.8765 -2.8574
40 0.8716 2.8843 -2.8651

50 0.8716 2.8682 -2.8492
60 0.8716 2.8749 -2.8558
70 0.8716 2.8865 -2.8673
80 0.8718 2.8842 -2.8650
90 0.8717 2.8845 -2.8654

100 0.8717 2.8845 -2.8654

Tabel 6.11 Parameters van een discreet model van de afsluitimpedantie
(T =/0-2 sec).

In tabel 6.2 zijn deze parameters vergeleken met de werkelijke parameters

van H1(s).

De extra pool getntroduceerd door zowel de conversie m.b.v. een 1e orde

als m.b.v. een driehoekshoudcircuit ligt boven de samplefrekwentie, zodat

we deze pool kunnen negeren als zijnde ontstaan door de gebruikte conver

siemethode. Dit is ook het geval met het extra nulpunt dat optreedt als

we converteren m.b.v. een 1e orde houdcircuit.

In de tabel zien we verder dat de afwijking van de geschatte balao en de

geschatte pool t.o.v. de wcrkelijke bO/ ao en de werkelijke pool voor aIle

vier houdcircuits gelijk is.

Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien is de conversie met deze houdcir

cuits exakt voor elke pool en voor de frekwentie 0 en mogen we dus aanne

men dat deze af\"li jking zi jn oorzaak vindt in de geschatte parameters van

het discrete model.

Gezien het verloop van de waarden in tabel 6.1 is de afwijking uiteinde

lijk terug te voeren naar de ingangs- en uitgangssignalen van het proces

en dus het proces zolf: er kan terecht verondersteld worden dat de af

sluitimpedantie niet geheel juist geimplementeerd werd op de analoge com

puter.
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kregen uit de parameters van het discrete model (tabel 6.1)
m.b.v. diverse houdcircuits.

Vlerkelijk Parameters verkregen na conversie m.b.v.

proces e e drie- bileo orde 1 orde z-
H

1
(S)

houdc. houdc. hoeks- transf.
houdc.

bO 0.15 110+0 0.156,0+0 0.156l0+O 0.156,0+0 0.15610+0

b1 0.23810+0 0.21010+0 0.226,0+0 0.22410+0 0.22410+0

b2 - - 0.210)0-2 0.63610-12 -

aO 0.1OC1o+1 0.10°'0+1 0.100'0+ 1 0.10010+1 0.100/1)+ 1

a1 0.761/0-1 0.72810-1 0.828/0-1 0.728/0-1 0.729/0-1

a2 - - 0.728JO-3 - -

nulp 1 -0.633/0+0 -0.742'°+0 -0.696,0+0 -0. 69610+0 -0.69610+0.
nulp 2 - - -0. 107/0+3 -0.352,0+12 -

pool 1 -0.131,0+2 -0.13710+2 -0.137/0+2 -0.13710+2 -0.137/0+2

pool 2 - - -0.100,0+3 - -

bO/ aO 0.150)1)+0 0.156/0 +0 0.156/0+0 0.156'0+0 0.156/0+0

A

Tabel 6 .. 2: Geschatte parameters van het benaderde kontinue proces H(s),

6.2.3. Parameters in tweede instantie verkregen door te samEelen met de
PDPS.

De tweede cyclus schattingsresultaten zijn op een andere manier verkregen

dan beschreven onder paragraaf 6. 2.2.

De te sampelen signalen werden afgenomen van de analoge computer en via

het interne kabelnet van het gebouw E-hoog naar de procescomputer PDP8

(22) geleid. Brom werd vermeden door de si~lalen via 2 verschilverster

kers op de PDP8 aan te sluiten.

Op de PDP8 werd m.b.v. het programma SCAP (Sample Convert And Punch) (23)

samples genomen.(De AD-converter van de PDP8 kan minimaal een nivo van

20 mV detekteren) .. De samples Horden door SOAP in gecodeerde vorm op een

ponsband gezet. Deze ponsband dient als invoer voor het 'extended matrix'

programma. Dit programma levert de geschatte parameters van het discrete



43

model eveneens op ponsband af.

Tenslotte wordt deze ponsband ingelezen m.b.v. een programma waarin de

procedure ZSCONVERSIE aangeroepen wordt. Dit programma print het uiteinde

lijk gewenste resultaat: de geschatte parameters van het kontinue proces.

Er werden een reeks samples genomen van P en I met 5 verschillende sarn-
a a

plefrekvwnties:

a. f = 10 Hz, T = 99.9 msec, aantal genomen samples per signaal = 100s
b. f = 24.9 Hz, T = 40.1 msec,

" " " " = 100s "
c. f = 49.9 Hz, T 20.1 msec,

" " " II II = 100s
d. f =106.4 Hz, T = 9.40 msec, II II II = 200s " "
e. f =240.0 Hz, T 4.10 msec, II " " 1/ II

= '400
s

Voor elke sample-freboJentie'vTerden de parameters van een discreet model

geschat. ~et iteratieverloop van deze schattingen is te vinden in de pro

gramma-map (28).

De eindwaarde van deze geschatte parameters na 100, 200 of 400 samples

is weergegeven in tabel 6.3.

f in Hz aantal Parameters van een discreet models samples bO b1 a 1

10 100 -0.1888 +1 0.1745 +1 -0.1789 +0

24.9 100 -0.2493 +1 0.2419 +1 -0.5767 +0

49.9 100 -0.2706 +1 0.2666 +1 -0.7701 +0

106.4 200 -0.2773 +1 0.2753 +1 -0.8836 +0

240.0 400 -0.2505 +1 0.2496 +1 -0.9485 +0

Tabel 6.3: De geschatte parameters van een discreet model van de afsluit
impedantie H1(s) voor verschj.llende samplefrekwenties.

Voor elk discreet model behorende bij een bepaalde samplefrekwentie zijn

\'leer m. b.v. de 4 verschillend.e houdcircuits de parameters van het bena

derde kontinue proccs H
1
(s) berekend.

Deze parameters zijn weergegeven in de tabellen 6.4 tim 6.8.

De gelijkspanningsversterking bOla is ook berekent uit de gesampeldeo
signalen door de gemiddelde waarde van de ingang te delen op de gemiddel-

de \'laarde van de uitgang: di t levert bol ao 0.177/
0
+0.

gemiddeld signaal
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T:::99.9 ms Parameters Parameters, geschat en berekend, na conversie

f =10 Hz H
1
(s) e e drieh. bileo orde 1 orde z-s

houdc. houdc houdc. transf.

bO 0.151'0+0 0.17510+0 0.175/0+0 0.17510+0 0.175/0+0

b
1 0.238'0+0 0.110'0+0 0.236\0+0 0. 21910+0 0.221/0+0

b2 ' - - 0.1101&0 0.292/0-7 -

a O 0.100'°+1 0.100\0+1 0.10010+1 0.10010+1 0.1°OrO+1

a
1 0.761 10-1 0.58110+1 0.158 10+0 0. 58110-1 0. 71810-1

a 2 - - 0.581 10-2 - -

nulp 1 ' -0.63310+0 -0.158 '0+ 1 -0.766'0+0 -0.79810+0 -0.78910+0

nulp 2 - - -0.208'0+2 -0.77 1jo+7 -

pool 1 -0.131\0+2 -0. 172 10+2 -0.17210+2 -0.172\0+2 -0. 13910+ 2

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

bo/ ao 0. 15110+0 0. 175 10+0 0.175/0+0 0.175/0 +0 0. 175k>+0

Tabel 6.4: Geschatte parameters van het benaderde kontinue proces H (s)
verkregen uit de parameters van het discrete model (tabel 6.3)
m.b.v. houdcircuits.
Voor het produkt van de waarde van de pool en de sampletijd T
geldt: pT ::: 1.3.
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T=40.1 ms Parameters Parameters geschat en berekend, na conversie

f =24,9 Hz H1(s) e
1e orde drieh. bil z-o ordes houdc. houdc houdc transf.

bO 0.15 1/0+0 0.175\0+0 0.175'0+0 0. 17510+0 0.175
10

+0

b1 0. 238k>+0 0.182/0+0 0.239/0+0 0. 23210+0 0.235 10+0

b2 - - 0.728/{}2 0.63810-13 -

aO 0.10010+1 0. 10010+1 0.10010+1 0. 10010+ 1 0.100/0+1

a1 0. 761 '0-1 0. 72910-1 0.113tlfO 0.7 2910-1 0. 74710-1

a2 - - 0.29 2J<r2 - -
nulp l' -0. 63310+0 -0.96210+0 -0.747/0+0 -0.752/0+0 -0.75 1/0+0

nulp 2 - - -0.32110 +2 -0.364/0+13 -

pool 1 -0.13 1(1)+2 -0. 13710+2 -0.13710+2 -0. 13710+2 -0.134/0+2

pool 2 - - -0.24910+2 - -
bO/ aO 0.15 1/0+0 0.17510+0 0. 17510+0 0.17510+0 0.175/0+0

Tabel 6.5: Geschatte
verkregen
b: T=40,1

parameters vml het benaderde kontinue proces H1(s)
uit de parameters van het discrete model voor geval
msec , f =24,9 Hz, pT = 0.53.s
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~=20.1 IDS Parameters Parameters geschat en berekend, na conversie

f =49.9 Hz H
1
(s) e e

drieh. bile z-o orde 1 ordes
houdc. houdc. houdc. transf.

b
O 0.15\0+0 0.174'0+0 0. 17410+0 0.174\0+0 0. 17410+0

b
1

0.23810+0 0.208\0+0 0.23810+0 0.23410+0 0.234/0+0

b 2 - - 0.41710-2 0. 31310-12 -

aO 0.1OC1o+1 0. 10°10+ 1 0.10010+1 0.10~+1 0. 10010+ 1

a
1 0.761\0- 1 0.76710-1 0.968U>-1 0.76710-1 0.77210-1

a 2 - - 0.154/0-2 - -

nulp 1 • -0.633\0+0 -0.839\0+0 -0.743(0+0 -0.744\0+0 -0.744K>+0

nulp 2 - - .
-0.5 6310+2 -0.74710+12 -

pool 1 -0. 13110+2 -0. 13010+2 -0.130 10+2 -0.13010+2 -0.130/0+2

pool 2 - - -0.49910+2 - -

bo/ aO 0. 15110+0 0.174 10+0 0.17410+0 0.174\0+0 0.174/<:>+0

Tabel 6.6: Geschatte parameters van het benaderde kontinue proces H
1
(s)

verkregen uit de parameters van het discrete model voor geval
c: T=20.1 ms, f =49.9 Hz, pT=0.26.s
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rI'=9.40 ms Parameters P ararneters geschat en berekend nn conversie

f =106.4 H1(s) e e drieh. bileo orde 1 orde z-
s Hz houdc. houdc. houdc. transf.

bO 0. 15110+0 0.176Jo+0 0. 17610+0 0.176b+0 0.17610+0

b1 0.23810+0 0.211 10+0 0. 22510+0 0.223/Q+0 0.22310+0

b2 - - 0.198\0-2 0.27010-12 -

aO 0.10C1Q+1 0.100\0+1 0.100U)+1 0.1OC1o+1 0.1°Ow+1

a 1 0.761 10-1 o. 760~-1 0.85410-1 0.76010'""1 0.761\0-1

a2 - - 0.71410-3 - -
nulp 1• -0.633\Q+0 -0.83610+0 -0.78910+0 -0.789\0+0 -0.789\0+0

nulp 2 - - . -0.11310+3 -0.82610+12 -

pool 1 -0.131\0+2 -0.13210+2 -0.132\0+2 -0.132'0+2 -0.13210+2

pool 2 - - -0.10610+3 - -
bo/ aO 0.15 110+0 0. 17610+0 0.17610+0 0.17610+0 0.176jo+0

Tabel 6.7: Geschatte
verkregen
d: T=9.40

parameters van het benaderde kontinue proces H1(S)
uit de parameters van het discrete model voor geval
rns, f =106.4 Hz, pT=0.12.s

/
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T=4.10 ms Parameters Parameters na eonversie m.b.v.

f =240.0 van H1(s) e 1e orde drieh. bileo orde z-
s Hz houde. houde. houde. transf.

bO 0.15110+0 0 .. 183/0+0 0.18~+0 0.183/0+0 0.1 8 3/0+0

b1 0.238/0 +0 0.194/0+0 0.2001Q+0 0.1991Q+0 0.199/0+0

b2 - - 0.80010-3 0.20510-11 -

aO 0.10qo+1 0.100/0+1 0.100Jo+1 0.100/0+1 0.100(0+ 1

a1 0.761,0- 1 0.775/0-1 0.816,0-1 0.775/0-1 0.775j'J-1

a 2 - - 0.31810- 3 - -

nulp 1• -0.633/0 +0 -0 .. 944/0+0 -0.9 21 10+0 -0. 921 10+0 -0.921 1{)+0

nulp 2 - - -0.250/0+3 -G.970 /O+ 11 -

pool 1 -0.13 1/11+2 -0. 12910+2 -0.1 29/0+2 -0.1 29JO+2 -0. 129/0+2

pool 2 - - -0.244,0+3 - -
bO/ ao 0.15 110+0 0.1 8 310+0 0.1 8 310+0 0.1 8 310+0 0. 183/d0

Tabel 6.8: Gesehatte parameters van het benaderde kontinue proces H1(S)
verkregen uit de parameters vml het discrete model voor geval
e: T=4.10 ms, f =240.0 Hz, pT=0.06.s
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Bij de tabellen 6.4 tim 6.8 zijn de volgende opmerkingen te maken:

Opmerking 1: £Ghattin,ge.£ ~ij .£C!!. .§.a.!3'lefr.£k~e!!.tie_v~n_1.Q .!iz.

In geval a, waarvoor de sampmfrekwentie f =10 hz, is het produkt van de
s

waarde van de pool van het proces H
1
(s) en de sampletijd gelijk aan pT=

n./X 0.1 =1.3.

Voor deze samplefrekwentie hoeven we geen goede resultaten te verwachten.

Dit geldt des te meer voor dc bilineaire z-transformatie, daar we h€bben

gesteld dat deze transformatie goed bruikbaar is voor pT< 0.5 •

Voor het geval dat pT=1.3 is de aanname:
-pT 2-nT -1 3 2-1.3

e = 2+PT onjuist, daar e • = 0.213 en 2+1.3 = 0.212.

Onze verwachting wordt bewaarheid als we d.e resul taten van de conversie

in tabel 6.4 beden: 'de schattingen van de polen \'lijken 46 %af van de

werkelijke waarde •

~L %'2 ,

4 %.

-<1
1 '1°,

1~ fa,
1\

1\

II

1\

II

1\

"

"
" t r

"
"

"

.
Opmerking 2: De_l5.£lij~s.E8:!lOin£s'ye.!:s.!e.!:kin,g.

Hoewel de gelijkspanningsversterkin~bO/ ao van het procea gelijk aan

0.151 +0 behoort te zijn, geeft een berekening van de gemiddelde waarden

van de signalen aan dat bo/ ao = 0.117 +0.

De schattingen staven deze berekening. De afwijkingen van d,c geschatte
b,b/O/aO t.o.v. de berekende 0 a

O
bedraagt:

-voor discreet model a (f = 10 Hz): 1~ %,
s

b (f = 25 Hz):s
c (f = 50 Hz):s
d (f = 106 Hz)s
e (f :.: 240 Hz) :

S

We kunnen ons dus afvragen of het juiste proces op de analoge computer

geinstrurnenteerd is.

Opmer:lsing 3: He.! ~c.hatt.£n_v1¥1_de l~.o.2.l_vj¥l_h..£tJro.£eE..

De afNijking van de geschatte pool t.o.v. de pool van het proces bedraagt:

-voor discreet proces a: 46 %,
1\ " "

b: 4J~ %,
2

" " " c: 1 %,
d: _1. %,'.1 " " 4

'I 11 "
e: 2 %.

De af\'lijking neemt af voor toenemende samplefrekwentie om een minimum te

bereiken voor f =106 Hz.
s
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Opmerking 3: lie! .£c.£att_~n_v.§ln_h~t_nE.l.p.~t_v§l_h..£t_p.!:o..£eE...

Gezien de afwijking, die de gelijkspannings-versterking vertoont, is het

te venrachten dat ook de ~..aarde van het geschatte nulpunt zal af"li jken

van de waarde van het nul punt van het proces.

In figuur 6.3 is de waarde van het geschatte nulpunt uitgezet voor de

verschillende datarekonstruktiefilters. Dit is gedaan voor alle 5 sample

frekwenties.

We zien dat , voor lage samplefrekwenties, de waarde van het nulpunt, be

rekend met het Oe orde houdcircuit aterk afwijkt van de waarden berekend

met de overige circuits.

De nulpunten berekend voor een samplefrekwentie van 10,25,50 en 106 Hz,

wijken niet meer dan'6 %van elkaar af. Alleen het nulpunt berekend voor

geval e: f =240 Hz wijkt sterk af van de overige.s

Opmerking 5: Schatt,in£eE. bij ~eE. .£t¥!ll'lefr~kJie.!!.t,ie_vi¥l_2.10_Hz.

Hanneer we zouden veronderstellen, dat de bei'lering: 1 hoe hoger de sample

frekwentie, hoe beter de schatting van de parameters van hct kontinue pro

ces' juist zal zijn, kornen we in geval e bedrogen uit; zowel de schatting

van het nulpunt en de pool als de schatting van de gelijkspanningsver

sterking wijken sterk af van de schattingen bij andere samplefrekwenties.

Dit is waarschijnlijk te wijten aan de sampleonnauwkeurigheid: doordat de

samples zo snel achter elkae,r genomen ''lorden, is d.e momentele waarde van

het te sampelen signaal niet veel verandert en kan nog kleiner dan het

oplosbare vermogen van de 's~~pler' zijn. (no 'sampler' van de PDP8 kan

minimaal een nivoverschil van 20 mV detekteren).

Het discrete model van H1 moet geschat worden uit 'plukjes' samples

2 samples van het ingangssignaal en

2 samples van het uitgangssignaal.

Deze samplewaarden verschillen weinig van elkaar, waardoor grote fouten

kunnen ontstaan.

6.3 Schattingen aan een Tk-sektie afgesloten met de afsluitimpedantie.

Het schema van dit proces is vermeld in figuur 6.4, waaruit we de over

drachtsfunktie van het procea kunnen bepalen:
Ia(s) bO + b1s + b2s (6.2)

H (s) - () - --::;...-~-~--
2 - P

1
s - a

O
+ a

1
s + a

2
s + a

3
s
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Fig. 6-3: Nulpunt van het proces H1 , voor verschillende samplefrek1'len
ties, berekend voor de 4 houdcircuits.
'Werkelijk~'nulpunt: 0.633

10
+0 rad/sec.
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waarin: b
O = 0.601 10+0 aO = 0.10010 +1

b1 = 0.95 110- 2 a1 = 0.847'b-3

b2 = 0.19 1'0-4 a2 = 0.579'0-4

a
3 = 0.411 /0- 6

Uit het analoge model \-'lOrdt niet P1(s), maar 4.P1(s) verkregen, zodat

de schattingen van de b parameters een faktor 4 lager liggen dan hier-

boven vermeld.

T'l.

4L 'IRs Ru{.

f?
2.c.

Rp/2.
~ter Cpe: r-

Fig. 6.4: Schema van proces H2(s): eon n:.-sektie afgesloten door de af
sluitimpedantie H1(s).

De polen van dit derde orde proces zijn:

-pool 1 = -0.44110+1 - j1l0.118 IQ+2 rad/sec ,

-pool 2 = -0.74110+1 + jIC0.118 b+2 rad/sec ,

-pool 3 = -0.126 ~ 3 rad/sec •

De nulpunten zijn:

-nulpunt 1 = -0.633~+0

-nulpunt 2 = -0.498~+3

rad Isec ,

rad Isec •

De samples van P1 en I a Z1Jn op dezelfde wijze verkregen als beschreven

onder paragraaf 6.2.3. Er werd gesampled met een frekwentie van 100 Hz.

De geschatte parameters van het discrete model (na 400 samples) staan

vermeld in tabel 6.9

Geschatte parameters van het discrete model

100

Tabel 6.9: Geschatte parameters van een discreet model bij een samplefre
kwentie van 100 Hz van hct continue proces H2•
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p=1, orde noemer Cl=2,

p=2, II II Cl=2,

p=1, II " Cl=3,

p=2, II II Cl=3,

p=3, II II Cl=3.

II

II

II

"
II

II

II

"
d.

b.

e.

c.

Dit model is niet converteerbaar naar een kontnue proces in het s-vlak

omdat dan voor de noemer van H
d

(z-1) moet gelden:

a. (1+a1z-1+a2z-2+a3z-3) = (1_e-P1Tz-1)(1_e-P2Tz-1)(1_e~p3Tz-1) (6.3)

voor het geval dat er enkel reele polen optreden en

b. (1 +a
1

z-1 +a
2
z-2+a

3
z-3) = (1-e-P1 Tz-1) ( 1-2cos"" T. e-P2T z-1 +e-2P2Tz-2)

voor het geval dat er toegevoegd complexe polen optreden, (6.4)

daar aIleen de rechterleden van 6.3 en 6.4 naar het tijddomein te

transformeren zijn.

We zien dat voor beide gevallen a
3

negatief moet zijn, wat niet het geval

is voor de geschatte a
3

uit tabel 6.9.

Vervolgens werd geprobeerd, voor deze samplefrkwentie, de parameters van

een discreet model te schatten, die weI converteerbaar is: daartoe werd

verondersteld, dat de orde van teller en noemer achtereenvolgens is:

a. orde teller

Deze schattingen staan vermeld in tabel 6.10.

f =100 Hz Geschatte parameters van 5 verschillende discrete modellens
a b c d e

bO 0.34610+0 0.811 10-1 0.40310+0 0.39510- 1 0. 12910+0

b1 -0.344/0+0 0.24 6/()+0 -0.499/0 +0 0.47910+0 0.58710-1

b2 - -0. 324tD+0 - -0.514100+0 0.183\0+0

b
3 - - - - -0.366)0+0

a1 -0. 18710+1 -0.18510+1 -0. 165\0+1 -0.13710+ 1 -0.121 10+1

a2 0.88910+0 0.862'0+0 0.446\0+0 -0.48410-1 -0.320'0+0

a
3 - - 0.21710+0 0.43910+0 0.55410+0

Tabel 6.10: Parameters van verschillende discrete modellen van H2(s).

Voor geval c, d en e is a
3

>0,zodat deze discrete modellen niet conver

teerbaar zijn.

Converteren we discreet model b, dan vinden we voor de parameters van H2(s),

waarden zoals vermeld in tabel 6.11.



54

f =100 Hz Parameters Geschatte paramet ers, na conversie m.b.v.s
T=IO-2 van H2(s) e e drieh. bil.z-sec o orde 1 orde

houdc. houdc. houdc. transf.

bO 0. 15010+0 0. 16510+0 0. 16510+0 0. 165/0+0 0. 165(0+0

b1 0.238/0-2 0.178/0+0 0. 23410+0 0. 23510+0 0.233fo+0

b2 0.47810-5 0.77%-2 0.1301~-1 0.112/t)1 -O. 702tD-3

b
3 - - o. 338/t>-3 0.2611'0-3 -

a 1 0.847/0-3 0.792b-1 0.8921.0-1 0.792/0-1 0 .. 793to- 1

a2 0.579/0-4 0.533 10-2 0.612 10-2 0.533~-2 0.532/0-2

a
3 0.411 10-6 - 0.533/0-4 - -

nulp 1 • -0.63310+0 -0.967(0+0 -0.73210+0 -0.73410+0 -0.70710+ 0
._-.

nulp 2 -0.49710+3 -0.220/0+2 ~0.189H)+2 ~ to.211/0+2± 0.332t1)+3

nulp 3 - - °x.0.176IQ+2 jICO.230m+2 -

pool 1 [-0.741 1o+1± \-0.743 1O+1t f-O. 7431\)+1:!: \-0. 743'0+11- t-Q
•
745 (.o+1

pool 2 j~0.1181O+2 j xO.1151o+2 jxO.1151o+2 jxO.115 1o+2 j,,0.115'o+2

pool 3 -0.126..0+3 - -0. 1OOlo+3 - -
bO/ao 0.150~+0 0. 165\o<l+0 0. 16510+0 0. 165\0+0 0. 165{A>+0

Tabel 6.11: Geschatte parameters van het benaderde kontinue proces H2(s)
verkregen uit de parameters van het discrete model voor geval
b: orde teller = orde noemer = 2 , T = 0.01 sec.

Bij deze tabel zijn de volgende opmerkingen te maken:

Opmerking 1: ],e_~lijksJ2.3:U!lin,gs"yel:.s.ie!:.kin,g.

De geschatte bO/ao komt overeen met de bo/ao' berekend uit de gemiddelde

waarde van ingang en uitgang. Deze is nl.:

bolaO . dd ld' 1 = 0.162'0+0 •
gem~ e s~gnaa

De geschatte gelijkspanningsversterking wijkt voor alle datarekonstruk-

tiefilters niet meer dan 1i %af van de berekende •

.Q.pmerking 2: De_p£l.£n_Y§l_het_p.£o.£e.§..

De orde van hot geschattc proces is een lager dan de orde van het werke

lijke proces. Blijkbaar kan met een samplefrekwentie van 100 Hz de pool3=
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= -0.12610 +3 rad/sec niet geschat worden doordat nulpunt 2 = -0.49710 +3 rad/

sec dezelfde orde van grootte heeft: poo13 en nulpunt 2 vallen tegen elkaar

weg.

De toegevoegd complexe pool wordt binnen 1 %nauwkeurig geschat, deze

ligt dan ook veel lager dan de samplefrekwentie.
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7. Slotopmerkingen en conclusies.

De beschreven schattingsmethode voldoet goed als de samplefrekwentie vol

doende groot is.Dit blijkt a.a. uit de schattingen van de afsluitimpedan

tie van de aorta.

Welke samplefrekwentie voldoende groot of optimaal is voor het te be

schouwen proces is niet duidelijk. Omtrent dit probleem is enige littera

tuur verschenen van de hand van Fantauzzi (26) en van Liff (27).

Het schattingsresul"taat is niet bevredigend voor een proces, waarbi j een

pool en een nulpunt dicht bij elkaar liggen. Dit is het geval voor het be

handel de proces, bestaande uit cen ~-sektie en de afsluitimpedantie van

het elektrische analogon.

De afwijking van het juiste resultaat is reeds aanwezig in het geschatte

discrete model, zodat het toepassen van andere houdcircuits dan de 4 ge

bruikte niet zinvol is.

De conversiemethode m.b.v. de bilineaire z-transformatie geeft goede re

sultaten (vergeleken met de overige houdcircuits) en is eenvoudig te in

strumenteren.

Wanneer we gaan schatten aan een proces, waarvan het uitgangssignaal ver

stoord is met additieve ruis, blijkt het grote voordeel van de gc~ruikte

schattingsmethode: Het discrete J?odel wordt geschat met de methode be

schreven in hoofdstu 3. De schatter van de parameters van het discrete

model ~~ heeft nl. als probaliteitslimiet plim 1\.* = b- ongeacht de kleu-
n.~Cll:) ,"

ring van de ruis. Wanneer we voldoende veel samples nemen vinden we de pa-

rameters van het discrete model zonder'bias~
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