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modelafregeling

J .P.R.Willemsen

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van aug.1968 tot juni 1969

in opdracht van prof.dr.ir.P.Eykhoff

onder leiding van ir.H.H.van de Ven

Samenvatting

... ....- ~.. In dit rapport wO~dt een systeem besproken om automatisch de parameters R,

L en C uit een parallelschakeling van een weerstand,spoel en condensator te

schatten.

Via systemen om de parameters R-L en R-C uit de respectievelvke parallel

schakelingen te schatten,is een systeem geinstrumenteerd dat,althans in een

beperkt gebied,hieraan voldeed.

De hie~bij bereiktenaukeuri~heid was l,~ van de volleschaaluitslag.
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Inleiding:

Met de analoge rekenmachine was met gunstig resultaat een methode onderzocht

volgens welke het mogelijk is de parameters van een eerste orde proces te

schatte~ met een enkelvoudige sinus als ingangssignaal (zie o.a. stagever

slag L.P.J.van Dijk).

Door als ingangssignaal een som van twee sinussen van verschillende frequen

tie te nemen was het mogelijk de parameters van een tweede en derde orde pro

ces te schatten.

Pogingen om in de praktijk met eenvoudige middelen,op een zelfde wijze,de pa

rameters R en C uit een parallelschakeling van een weerstand en een condensa

tor te schatten faalden,en weI om twee redenen:

a) het meten van het proces was problematisch ,

b) er waren geen goedkope vermenigvuldigers voorhanden.

Nieuwe ideeen met betrekking tot deze beide punten vormden de stimulans tot

het aanvangen van dit onderzoek.



Lijst van gebruikte symbolen:
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C,R,L procesparameters

G,F,).. · sQhattingen van procesparameters·
x(t) ingangssignaal van proces

Yet) uitgangssignaal van proces

z(t) uitgangssignaal van model

e(t) foutsignaal

n vermenigvuldiger

COSw t vierkante (blok)golf
0

COSwot door stapjes benaderde kromme

n aantal stapjes van benadering

Wo · grondharmonische.'
~ stapjesvormig ingangssignaal

ak } Fourier-co~fficientenbk



Hoofdstuk I

I. Algemeen
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De theorie

Bij proces-parameterschatti~gkunnen de uitgangssignalen dienen ale dra

gers van de informatie omtrent de parameters van het te onderzoeken pro

ces.Er zal dus getracht worden om uit yet) (Fig.I.l),bij bekende x(t),de

parameters te schatten van het proces.

'X(l)--~~

Fig.I.l

1----...... 'j(t)

Om de eigenschappen van het proces te bepalen kunnen we een model parallel

aan het proces plaatsen (Fig.I.2).

~l~) -\ - froc..es .. -,
~-\", ",. ~

'\+

,-'

n" ode \
'Z(t)

~

Fig.I.2

nit model trachten we,volgens een bepaald criterium,z6 at te regelen dat

de uitgangen van proces en model zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn.

Zo komt men tot de voorstelling van zaken getoond in Fig.I.3.

Bij beschouwing van deze figuur rijzen een aantal vragen welke in dit on

derzoek beantwoord zullen moeten worden:

a) Wat is de orde van het proces? Dit zal tevens de orde van het model be

palen (1.1).

b) Welk ingangssignaal moet gekozenworden? (1.5)

c) Hoe worden yet) en z(t) bepaald en vergeleken? (II.l,III.l,IV.l en IV.2).



4

d) Welk foutcriterium zal gebruikt worden? (I.2)

e) Wat zal de afregelprocedure zijn? (I.2)

,
froc...es

\

&e.we.r Ki\~
beroa\cI c\oot'

toute.f" i.l.e.ri \.U"'I1

,to- ... ,

:J"tOt'n"l a.b Ie.
cn-n"-,,, t..n-t d t.
P~t'C\ \'T\e..t.tJ"$

I.l De orde van het proces.

Fig. I. 3

Het is de bedoeling dat een systeem ontwikkeld wordt om de parameters van

een eerste en tweede orde proces te schatten.De overdrachtsfunctie van het

tweede orde proces kan voorgesteld worden door:

Cs + J. + J'R Ls

Hierbij is,wat vorm en cq~fficienten betreft,meteen gedacht aan de over

dracht van spanning naar stroom bij een parallelschakeling van een conden-
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sator C,een weerstand R en een spoel L.Door C=o of L-oo te kiezen stelt

[1.1] de overdracht van een eerate orde procea voor.

Volgens ~.l] wordt het uitgangasignaal van het tweede orde proces met x(t)

ala ingangssignaal:

~(t)_ C~ .. 1\x.+ t ~Xdi: Q.<1]

Het uitgangssignaal van het model zal dan dezelfde gedaante moeten hebben:

Z(t)=ot + rx + A~xdt [j:.}]

Hierbij correapondeert 0 met C, rmet R en A met L•
Het foutsignaal e(t) wordt verkregen door aftrekking van z(t) en y(t).

(Fig.I.4)

e lls+-;o+
f\ Ls

I
I
(, ~--~---_.--

I

l_-~ rn ode.\
I
L..- - -- --

:Fig. I. 4

1.2 Het foutcriterium,de convergentievoorwaarde,de afreRelprocedure.

Het foutsignaal volgens U.1J zal identiek gelijk aan nul zijn ala:

O:iiC
p=~ g.~

A-L
In dat geval komen onze Bchattingen exact overeen met de parameters van

het procea.Het zal dUB zaak zijn het foutsignaal naar nul te regelen.Als

criterium hiervoor is een monotone convergentie in e2 gekozen:

:f<o ~ 2.e~<o g.6J
Alahieraan namelijk voldaan is zal het foutsignaal e(t) altijd afnemen.

Daar e(t)~e(t'lf 'r ,),) iB 11.§) ook te schrijven ala:
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lede.=,"e~de + ~ ~ + ~ ~ ... ~ ~1
clot 1c>e u~ 'dE 'C>f at 'dA to r

Ui t (r.4] volgt: 'Oe. =oX..
"Ua
~-x
~-

~::a ~ ')<.di::

~.8J gesubstitueerd in j!.7] geeft
o

'-e.~+ 2..e.''C..8 +2.e')cp -t- 'Le.t ~')<.d.t)A.. <. 0

Aan [!.~ is,althans gedeeltelijk,te voldoen door te kiezena

t= -'S,~~

F=- '5~e.x

~:. - 'S3 e ~"),dl..

met: 'l.h'>o) ~~>O) ~3>O

~.lg Komt overeen met de steepest descent methode waarbij de afgeleide

van de schatting recht evenredig is met de gradient van de fout E=e2:
~ u' 01:
Q = -:1. D~
o 1£' t>Ep:. - J~ ~p

t. \12'~£
:. - ::SJ~

Uit [.lQI volgt dat, de afregelprocedure wordt:
t:

o-(f;.):. - '5,Je.';; eU: -+ tr(O)

:l
p<l;):. _~~e')tcL:l + p(O)

t
Alt.): - ~-3Je[{:'c~cU:. .'\{o)

geeft als voorwaarde voor convergentie vol-[.l~ gesubstitueerd in IT.21
gens het gekozen criterium

2e~~ < ~~e~1 ... ~ie.')(.'J + ~3 (e~)(.clt)~

waarbij het rechterlid definiet positief is.Ala het linkerlid verwaarloosd

mag worden (langzame regeling) is dus te voldoen aan het foutcriterium

door de keuze van I!.lcTI.

Ret blokschema van de instrumentatie van het toutcri terium volgens E.l~

wordt dan (F~g.r.5):
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~

TC
....

~
,

To
")f-

eft) , 7C ~,

i
x

., TC '",

Ie

Fig. Ie 5

en de afregelprocedure volgens I!.l~ (Fig.I. 6):

-o/~I--[>-'_~)~l;)

..
[>-P/~ ') pet)

~

~ [>_A/~~ '> ~l)

Fig. I. 6

en het model volgens [!.~ (Fig.I.1)
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~ 7C I
1*-

1 7C I
t?(

1 7r- I
f \oxclf:.

Fig.I. 7

'r.:--

Het totale systeem om de parameters C,R en L van hat proces te schatten

wordt dUB ala getoond in Fig.I.a (vgl.Fig.I.3)
r - - - - ',8e.werk;n 9 he.

{IrAQ lei cIOo,.
, f0t.46c.riie.,.,'um

I
I
I.

r: -:- - --,
I TL

lt
I'--~--I
I

7[~
Il---J.-lo
1..-_)(--.
I
I~

/'1~ r:le./ I .' ::t:. I--------

proce$:

")~e;.L.-_~C~ +.1. + J...
'R J..S

Fig.I.a
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I.) De differentiaalverg'eli,ikingen van het systeem.

Om het verl~op~a~'~'~ p.. e~' A. in de tijd te leren kennen zouden we kunnen

proberen de differentiaalvergelijkingen,welke het systeem beschrijven,op

te lossen.Om deze diff'erentiaalvergelijkingen op te stellen beschouwen we

Fig.I.a.

Stell

e=((f-C)X + (P-i)x + C,,·-t)JXdt

(f-C=p ~ X=~
p' ~ v
I ~=q P=q

).-t=r 't=r
ingevuld in IT.4] geef't:

e=px+qx+rj x'dt

inge'011d in IT .1Q) 15eef't:
.. 0 0

p=-Glex
o
q=-G2ex

~=-G3eixdt

g.ll1 ingevuld in I1.1~ geeft de d.v. in vectornotatie:
o
w=-A(t)w- - -

met ~=(p,q,r)

en

Gl
(XO)2 0 0 [f J,Glxx ,G1x )xd~

!( t)= G2lx ,G
2
(x)2, G

2
XijXd:Y

G3~ [fXd~ G3x [~Xd3, G3 QXdt]2

Het blijkt dus een stelsel te zijn van drie simultane homogene lineaire

d.v. van de eerste orde met tijdsaf'hankelijke coef'ficiellten.Vanwege deze

tijdsafhankelijke coefficienten,welke afhangen van de keuze van het in

gangssignaal,is de oplossing van dit stelsel een zeer moeilijke zaak.Het

verloop·van· de schattingen~, ren )... blijft dan ook vooralsnog onbekend.
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1.4 H~t verloop yap pen Y(x=Usin wj;).
U .

1
De differentiaalvergelijkingen,welke het systeem beschrijven om de param~~

ters van een eerste orde proces te Bchatten,zijn uit [.1~ af te leiden

door hierin bijvoorbeeld G
3
=0 en r=O te kiezen.

De d.v.worden dan:

[.19J

@20]

l!.21:I
E·21~

x = UsinwtNet:

wordt If iClo 0 1 2 2( ) 1 2 .C· ';:]0 p + ~GIU t.) l+cos:;wt p= -~GIU«AJ(s~n2wt)q

01212
q + 2G2U (1-cos2~t)q • -2G2U~(sin2~t)p

~.21.,j is oplosbaar onder voorwaarde dat:

!G U~<. ~
2 1 Ia) ~.2~

q=constant

met als oplossing:(zie Appendix I)

( ) 1 2 (1 2 (1 2 2 ~ ~0' t =C + 4GIU qcos2wt + QO-C -4GIUcr.exp -~GIU W t) t:.2~

I!.21~ is oplosbaar onder voorwaarde datI

I G U
2
1..<'2W

~ 2
p::constant

met als oplossing:

112
j(t)=§. + 4G2U pcos2wt +

E.22 en ~.2~ stellen een exponentieel

neerd een rimpel.(Fig.I.9)

11 2 1 2 r;:- J
(fb-R-~2U p)exp(-2G2U t) t·2~

verloop voor met daarop gesllperpo-

.~i)iC-

(/-0)

..........-----------~i:
Q

Fig.I.9
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Opmerkingen:

1) Ui t vergelijking van jj.231 en U.251 blijkt dat de regelsnelheden een

factor,~lverschillen.Dezefactor is ook te vinden in de voorwaarden g.2~

en ~21J.De uitdrukkingen zijn symmetrischote maken door in de kring voor

oniet te vermenigvuldigen met ~,maar met ~~In de praktijk zal dit ook

steeds gebeuren daar de amplitudes van x en tvan dezelfde grootte-orde zijn.

Dit heeft dan tot gevolg dat in IT.2] P=l-C veranderd moet worden in:

p'+ ~GIU2~I+COS2~t)P'=-~GIU~Sin2~t)q

q + ~G2U2(1-cos2wt)q =-~G2u2(f;in2 Wt):p'
is onder voorwaarde

1 2
~GlU ~<'2 W en q=constant

oplosbaar met alB oplossing:

onder voorwaarde

~G2U~<" 2'-> en p'.constant

oplosbaar met als OploBsing:(vgl.(!.23)

[f.2~ en [.3!l zijn dan twee volkomen symmetrische uitdrukkingen geworden

welke afgeleid zijn onder identieke voorwaarden.

2) Bij'de afleiding van l}.2j en [!.311 was bovendien aangenomen dat res

pectievelijk q=p -~ en p'= ~ -wC constant waren,zodat de regeling eigenlijk

na elkaar moet geschieden.ln de praktijk zal een langzame verandering van

de een echter weinig invloed hebben op de ander zodat toch gelijktijdig

geregeld kan worden.

3) Uit If.22J en U.31J blijkt dat een langzame regeling te realiseren is
- 1 2 1 2 i
door 2GIU en '2G2U klei~ te maken zoals reeds voorgeschreven fs door [j.2§J

en [!.3.Q) Het zal dUB mogelijk ,zijn om de regeling toch voldoende snel te
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maken door U groot te maken.Di t kan voor r zonder meer.Voor Q zal ech

ter een verhoging van ~ een verkleining van C moe ten betekenen daar ~C

niet onbeperkt groot kan worden.

4) Zoals uit de exponent van [.221 en ~. 311 blijkt wordt geregeld op de

langzaam veranderende gelijkspanningscomponent ~zie 1.2-a en G.27~ )

welke ontstaat bij vermenigvuldiging van e met~en x.
W

1. 5 Ret ingangssignaal.

Uit 1.4 bleek dat,in het geval van een eerste orde proces,het mogelijk is

om de twee parameters te schatten met behulp van een sinuBvormig ingangs

signaal.

Dat een enkelvoudige sinus als ingangssignaal voor de schatting van de

drie parameters van een tweede orde proces niet voldoende is blijkt een-

voudig uit: .
x= Usin \lilt

~= Uwcos w·t

~Xdt=-~coswt

Ret uitgangssignaal van het proces (cs+~+ ~s) wordt:

y( t )=CU "" COBw t + ~Bin ,.•>t '':''. ~Lcos w t ::a

=(C-.J- ~L)Ucoswt + ~Sillwt
In dit signaal is geen verschil tUBsen de term afkomstig van C en de term

afkomstig van L (beide cosinustermen).In e zal dan ook geen verschil zijn

tussen deze termen.Tussen de termen afkomstig van C en L aan de ene kant

en R aan de andere kant bestaat weI het g~wenste verschil.(cosinus~sinus)

We mogen dus concluderen dat per frequentie hoogste~s twee parameters

geschat kunnen worden.Om de parameters van het tweede orde proces te kun

nen sqhatten zijn dus minstens twee frequenties nodig in het ingangssig

naal.

Stel:

De ui tgang van

x=Ulsin~lt + U2sin~tt

01)

x=UIW.cos Wit + U2""1.cos~t

fdt=-!!l C05W,t :.. ~2 cos~
"" ~~het proce$ wordt in dit geval:



13

y( t)==CUlw.cosw,t + CU2w~cos "".l.t

+~l sin ~,t + ~2 sin~~t
U U--t cos~~ - -t cos~t
WI ~

Ret foutsignaal wordt dan(e=z-y):

e=( O-c)("",Ulcos~lt +w12cos~a.t)

+( p-~)(Ulsin '"'.t + ~2sin~t) Il.. 3€l
1 U ~ U

-().. -L-)(-1 cos wt + -2 cos,,",...t)w, ,wL

Zoals uit opmerking 4 (pag.12) bleek,wordt geregeld op de gelijkspannings

component welke ontstaat bij vermenigvuldiging van e met respectievelijk

~,x en \xdt.Rieruit blijkt meteen de moeilijkheid als we dit toepassen

op [!:. 3g.
Tussen (f en)l ,welke beide bestaan uit cos-termen,zal op deze wijze een

interactie optreden.
o

Dit is te verhelpen door in de regelkring voor <r in plaats van ex het

product eU3cos~2t te vormen en in de ~egelkring voor )\ in plaats van ex

het product eU4cOS WIt.Als W 2»~ ,en IT,?> U2,dan zal tenminste de kring

voor avrijwel onafhankelijk regelen van de kring voor A,daar vrijwel

aIle cos~2t in evan II komt.Dus (f zal naar C convergeren.Daardoor zal

de regeling van Jl als het ware achter de regeling van 1r aanlopen.

Als ingangssignaal is dus minstens een som van twee sinussen van verschil

lende frequentie nodig om de drie parameters te schatten.Om echter tot een

in de praktijk eenvoudig realiseerbaar signaal te komen zullen meerdere

frequenties in het frequentiespectrum toegestaan worden.

Voor de signalen (Fig.I.la) is toen gekozen,uitgaande van een blokfunctie

voor ~ (met een lineair aflopend frequentiespectrum),een driehoeksfunctie

voor x (kwadratisch aflopend frequentiespectrum) en een parabolische func

tie (spectrum aflopend met de derde macht) voor ~xdt.Zie voor de frequen

tiespectr~ Fig.I.ll,waarin de Fouriercoefficienten ~ en bk uitgezet zijn

voor ~,~/ en ~o2{Xdt.voor een willekeurige functie f(t),periodiek met

T=~geldt namelijk volgens Fourier:
\No 00

f( t)= ;0+r. ('1tcoskWot + \:sink:~ot)
rr ~:I

met ~! ~ Jf( t)coskwot dt
. 0 ~.3TI

:T
en \:- ~J£(t).ink"'ot dt

o
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t
-..

r ,

.-I,

1
1c..

i
:>L

r
~ xdi.

Fig.I.I0

Ret Fourierspectrum van de signalen is danr
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C\I(
It!,

r 7C

to
")(, :
(b\t~o) I ~ ~ 8 ~ I~ "

I

J

Qf

""":f>(CU:.: t---,'r---.l-...;..}...-'"t--5--'O:---/l----------~

(~~O)

Fig. I .11

Voor w,enWt. in g.341 is gekozen uit het frequentiespectrum van Fig.I.l1:

1 0
U

l
:U

2
is dan l:~ , zodat vr~wel aIle cos5~ot in het foutsignaa1 van x af-

komstig is.
Het systeem van Fig.I.S wordt dus gewijzigd in het systeem van Fig.I.12.



'Proc..e.~ :

Cs+ R+ts

16

o

-'r/

U3c-~S~ot

I----f-~r----TC-~ - r/'!Jl

Fig.I.12

~,I------I

Opinerkingen:

1) Daar door het ingangssigna.al x "de versterkers helemaa,l ui tgestuuro worden

za,l x <w,J> 1) veel te groot wor<i~~n en tXdt veel te klein.Er z~jn daarom

schaa.lwa~rden A en B ingevoerd m~~; Alii: ki en :B=Woo (zie oprnerking 1 pag.1l)
- . Q .

. I ' _.

~ \
"'\.
\
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2) In de regelkring voor fl wordt e vermenigvuldigd met x,dus niet aIleen

met de grondeomponent van x.Dit mag daar alle sin-termen in e afkomsttg"
I'

zijn van p en R. 2

3) Het routeriteriwn ~t <. O,waarvan ui tgegaan was wordt in een aanzienlijk

gewijzigde vorm toegepast.
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Hoofdstuk II

Het meten van de parameters R en 4,

Alvorens een systeem te ontwerpen om de parameters te schatten van een

tweede orde procea (RIILlle) zullen eerst twee systemen onderzocht worden

om de parameters van een eerate orde procee te schatten (RIIL:Hoofdstuk tI;
Rllc:Ho9fdstuk III).Hierbij zullen de in Hoofdstuk I afgeleide signalen i,
gebriikt worden zodat,wat dit betreft,uitbreiding tot het tweede orde pro-

ces steeds open blijft (Hoofdstuk IV).

11.1 Het meten van proces en model.

- -

/

,,,
I

l

~. -,
'~(----N(tJ ----~)

Fig.II.l

Voor Fig.II.l geldt: t:
'" --_ ...

i(t).-vit ) + ~Iv(t)dt (!I.~

of I(s)- ¥ + V~t) Iir.~

zodat #ij 1 + ·1 [1·1s - nst
. .

de overdracht van spanning naar stroom voorstelt.

Als voor het signaaJ. v(t~, de spanning x gekozen wordt (Fig.I.lO),rzal het

uitgangssignaaJ. van het ~roces

. y(t)- ~ ~ ~!Xdt ~I.41

gerepresenteerd worden door een stroom.
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Het uitgangssig.naal van het model.

z(t)-r x +~Jxdt.

hetgeen overeenkomt met de uitgangen van de versohillende vermenigvuldi

gers,wordt daarentegen gerepresenteerd door spanningen.Om de uitgangen van

prooes en model met elkaar te vergelijken zal dan ook

a) ~f de uitgang van het prooes(-stroom) omgezet moeten worden in een span

ning

b) ~f de uitgangen van het model(-spanningen) omgezet moeten worden in stro-

men.

Het is mogelijk gebleken het prooes te meten met behulp van de sohakeling

van Fig.II.2,waarin methode 'a is gerealiseerd.

,.

x. ---t

l

Fig.II.2

Voor iedere frequentie ~n in x geldt(Fig.II.2),

1 1
1Y(jWn)· - r( R + ~~L)X(jWn)

Een mogelijk bezwaar van deze sohakeling is,dat voor een gelijkspannings

oomponent in het ingangssignaal. waarvoor geldt Wn-O,een zeer grote ver

sterk1ng zal optreden.In de praktijk zal dit bezwaar meevallen daar een

gewikkelde spoel altijd verliezen heeft.Voor niet te,kle1ne spoelen wordt

de versterking van de gelijkspanningscomponent hierdoor begrensd.Fig.II.2

moet dan ook gewijzigd worden in Fig.II., waarin,voor elke frequentie ~n

in x,geldtl
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A L

(

l'let behulp van ~I.7J is Fig.II., voor wjo te herleiden tot Fig.II.4,waar

voor geldt:

R r

,
X

L'

Fig.II.4

In een praktijkgeval werd voor een spoel van 1 Henry een gelijkstroomweer

stand 1=450J't gemeten.Voor een frequentie van ongeveer 500 Hz (~ ~
ra . , 0

3000 ) geeft di t voor iiI.~sec t:

Aangezien de uitgangsversterker van de spanningsbron x beperkt is in het

te leveren vermogen (5mA bij 10V) ,za,l di t tevens beperkingen opleggen aan

de impedanties van het proces.De scbakeling is beproefd met:
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t =:4V

R~ lqkJl

L~~H

f =500Hzo
r=5kSl

Ui t Q:I.~ blijkt dat L dan een grote invloed zal hebben op R daar RL van

dezelfde grootte-orde is als R.De enige manier om kleinere L'8 te meten 1s

de frequentie verhogen.Om zowel kleinere R's als 'kleinere L's te kunnen rne

ten rnoeten andere versterkers gebruikt worden welke grotere stromen kwulen

leveren.Deze versterkers zullen echter steeds de begrenzing blijven vorrnen

voor de parameters van het proces.

Beproeving van de schakeling voor f ~SOOOHz (~ ~ 30.000 rad/ ) leverdeo 0 sec
inderdaad eenwinst in het meetbereik van een factor tien voor L.Voor deze

frequentie wordt ~I.8] voor de gebruikte spoel van IH:

~I.1ol

Daar in d~\ ~.val RL>} ~OkR. ,is de invloed van L op R in dit gebied te ver

waarlozen voor L~lH'.PQ.s voorL s: o,lH' was weer een geringe invloed van L op

R=10< n. merkbaar.

Resumerend mag dus gesteld worden dat ook voor

i. ~4V ..
" .....

R~lOk.n.

L); O,OSH

f ..5000Hzo
r=5k.n

de schakeling van Fig.II.2 in de praktijk goed voldoet.Van het verlopen van

het gelijkspanningsniveau werd bij f -500Hz in het geheel geen hinder ondero
vonden.Aangezien de uitgangsversterkers voor x, .. px en - ~B A..f xdt (Fig.U.S)

en de versterkers voor het meten van het proces voldoende stabiel waren,kon

• de gelijkspanningscomponent in e teruggebracht worden tot O,OV voor f -SOOHz
o

(L i -0,5H) en 0,2V voor f -5000Hz (L .•O,OSH).m n 0 m~n (
Als uitgangsversterker voor x,-px en .. BAJXdt waren gebruikt:Fairchild '(090.

(vmax~lOV bij imax~SmA).Het meten van het proces werd gedaan met eon com

binatie van de Philbrick P65AU en p66A (v ~lOV bij 20mA), max
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-fX R, fI

Rl
L'

Y-2: e
-B~~xdC 1<:

Fig.II.5

De sehakeling van Fig.II.4 kan eenvoudig uitgebreid worden tot de sehake

ling van Fig.II.5 waarmee het meten van het proees geeombineerd wordt met

het vergelDken van de uitgangen van proees en model.

In Fig.II.5 geldt voor elke frequentie ~ :
n

E(jwn)- - r(i + i: j~L·)X(jloln) + r~X(jWn) +-B:i~:!l2X(jIoIn)

~I.l:i]

e=O ale voor aIle n geldt:

of

( 1 1 1) r EAr
-r Ii + R! +. t" + f)fL +. it· 0

-"L JWn '.-"1, JWn 2

( 1 1. p) +. . r (1 BA) 0
r Ii + ~ r~ Ii JW

n
L'- ~ •

[1.12]

VOorwaarde voor [tI.l~ is:

De vermenigvuldigingefaetor E(~ W ) voor)(~dt dient weer om te zorgen vooro 1· .
g'elijke regelsnelheden voor p en A.De signalen x en ~fxdt' zijn dan dUB weer

van dezelfde grootte-ord~.

De invloed van het niet-ideaal zijn van de spoel komt duidelijk in~I.l~·

tot ui ting door de term ~ in f' en t'in A. .Uit ~I.9] en [rI.lq blj,jkt
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dat dit vooral invloed heeft op P .Verdubbeling van de waarde van R zal dan

ook geen halvering van p betehmen.Daar L~L'zal verdubbeling van LweI

3en halvering van ~ betekenen,

Opmerking:

Het volledige vervangingsschema van een spoel bevat ook nog een condensator

(Fig.II.6) welke beneden de resonantiefrequentie constant verondersteld mag

worden.

c

L

Cc..- I Ie
r---II I

.-.....,."

L'

b-

Voor Fig.II.6b geldt:

Fig.II.6

1 1 1
j\tJCZ -Ri:+ ~+J"'-'

I .L(l, _ tic)=~+ jW L

zodat deze C tot uiting komt in een verhoging van L: Voor L'=lH en C~lOOpF

geeft di t als f =500Hz:L"~ IH,en ale f =5000Hz:L"~1 ,1H rrI.I~o 0 ~

Bij deze frequentie wordt_de invloed van deze C dus weI mefikbaar.Aangezien

eehter deze waarde VA.n l,u overeenkomt met een kleine A(.~) zal voor
lAIodeze grote zelfindueties de voorkeur toch al uitgaan naar een lagere fre-

quentie.

II.2.Benadering van de analoge driehoek.

In hoofdstuk I was afgeleid dat voor het ingangssignaal x van het proees en

het ui tgangseignaal px van het model een analoge driehoek genomen zou \olor

den.Nagegaan zal worden in h(JE'verre het mogelijk is deze analoge driehoeks

funetie te benaderen door stapjes.Hiertoe zullen we de· Fourier-reeksont

wikkeling van de analoge functte vergelijken met die van de benaderde fune-
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tie.

Uit g.3~ is af te 1eiden dat dp. Fourier-reeksontwikke1ing van een perio

dieke driehoeksfun~tie get) van hoogte His:

SH ). sink.~sinkWot
get) = ~ --\~2---

tt<::: i k

K=l
Met g.3~ b1\jkt dat de Fourier-co~fficienten vari get) dus zijn:

~=o

b =0
k I

..' k+3
b =~(-1)2

k k n.

k = o,1,2, •••••

k even

k oneven

Voor de Fourier-co~fficienten van de benaderde driehoeksfunctie ~(t)

(Fig.II.7) geldt (zie Appendix II):

k •..0,1,2, •••••

k even

2lt.k 2Tt.k en )2~kl
c0e-n-- + cos2;n-- + ••••• + cos 4 - 1 -n--J

k ~ frI.19~
We zien dus

het ana10ge

schillen te

dat de benadering wat betreft ~ en bk(k even) overeenkomt met

signaal.Voor oneven k's treden er verschi11en op.Om deze ver~

onderzoeken BclJrijven \<,e ~I.18~ ala:

aH S k+3 1}
~= k":l(-l)T'·iUC

en ~I.~9~ ala: bk- ~~~~ + coa
2
:

k
+ COS2

2
:

k +

de uitdrukkingen:

(n .)2 \'t.~}••••••+ cos 4 -1 -n--J
~I.19'

k+3 1
(-l)T'.m - I

en 2 [ 2rt.k 2J1:.knllf + cos1.-n-- + cos2.-n-- + ••••• (n ) 2'n;lil
+ cos 4 -1 .~. II
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zullen we met e1kaar verge1ijken 'voor verschillende n en k in de onder

staande tabel (zie ook Fig.II.e).

Fig.II.7

k I II

n=8 n=16 ~32 n=40
1 0,318. 0,301 0,314 0,3173 0,31765
3 -0,106 -0,()5!I -0,0935 -0,1027 -0,10410
5 0,0637 ,-0,0517 0,0418 0,0584 0,06035,
7 :"0,0454 \ 0,301 \ -0 ,040eo, I " , I I I, I I I
I I

, ,
II

"

35 -0,00908 I I 0,06035
37 0,00860 -0,10410
39 -0,00815 0,31765
41 0,00775 0,31765
43 ..0,00744 -0,10410
45 0,00706 0,06035

Hieruit b1ijkt duide1ijk dat voor k«n de benadering goed overeenkomt met

het ana10ge signaal.Hoe meer k en n van deze1fde grootte worden,hoe Groter

de afwijkingen.Dit komt doqr deperiodiciteit en symmetrie van uitdruk

king II.A1s hierin name1ijk k vervangen wOrdt door k+p.n (p geheel) ver

andert de waarde niet (k periodiek met n).Als k+p.n vervanb~n wordt door
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-k+p.n (p geheel) verandert de waarde eveneens niet (k symmetrisch om p.n).

Aangezien de uitdrukkingen I e~ II nog vermenigdvuldigd moe ten ,worden met

de factor ~zal voor grote k de invloed van de afwijkingen afnemen.In hoe

verre het benaderde signaal het analoge signaal kan vervangen zal dan ook

sterk afhangen van de behandelingen welke het signaal moet ondergaan met

betrekking tot k en uiteraard van het aantal stapjes n per periode.

Fig.II.8

11.3 De benaderde driehoeksfunctie ale ing~gssignaal.

Als het proces bestaat uit een parallelschakeling van een weerstand R en

een spoel L en het procee gemeten wordt op de manier van Fig.II.2,zal voor

het uitgangssignaal y gelden:

r r(
y= ire + L(dt

"Het ingangssignaal x wordt dus respectievelijk proportioneel doorgelaten en

geintegreerd.Aangezien integreren neerkomt op een verhoudingseewijs sterke

verzwakk~ng van de hoge frequenties ten gunste van de lage,zullen de afwij

kingen tussen de geintegreerde benaderde driehoek en de geintegreerde ana

log-e driehoek voor k~n nog kleiner worden dan de afwijkingen tussen de be

nadering en de analoge driehoek zelf.

Voor n=40 was de benadering van de grondharmonische zeer goed (zie tabel),

zodat verwacht mag worden dat voor dit aantal stapjes een goed werkend sys-
. ,

teem geinstrwnenteerd kan worden.Di t is met behulp van de opstelling van

Fig.II.9 inderdaad gerealiseerd.
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!? re,
)~ L

e. x...-

R,

R),
7l:..J

CO.$wJ

X-,r
x~= door stapjes benaderde driehoeksfunctie

tJf
COS w t= door stapjes benaderde cos w to . 0

Fig.II.9

Opmerkine;en:

1) De resultaten uit 1I.l zijn m.b.v.deze schakeline; verkregen.

2) In plaats van bij lS en n:
4

te vermenigvuldigen met fmt(parabool) is ver

menigvuldigd met de grondcomponent van de parabool maal w :o
cosw t
__~o_Wo= cos\;V t

Wo 0

1daar de derde harmonische al 27 van

nent is tenslotte nog benaderd door

wege de vermenigvuldigingsfactor W
o

in de kringen.

de grondcomponent is.De grondcompo

stapjes: COSGJ t.Tevens is dan vano
gezorgd voor gelijke regelsnelheden

~.

*zie afstudeerverslag A.W.Sins:T.H.Eindhoven , Afd.Elektrotechniek ,
Groep Meten en Regeten , pag. 97t/m 107
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11.4 De vermenigvuldigers: realisatie van de stapvormige signalen.

~+1

F.F.

Fig.II.lO

Uit het principeschema ~an de vermenigvuldigers (Fig.II.IO) bl~kt op eenvou

dige w~ze de werking. De: poorten v~ het schuifregister bedienen de onder

staande schakelaars.Deze schakelaars bedienen weerstanden welke een verde

ling Alt/m An/ 4 hebben.Het geheel wordt daarna gesommeerd.

Een'nadeel is dat deze manier geen universele vermenigvuldiging toestaat

want we zijn slechts in staat om een benaderde functie met een willekeurie

signaal te vermenigvuldigen.Een ander nadeel is de beperkte snelheid vall-, .

wege de herhaalde stapresponsies: f< lKHz,ofschoon b~ 5KHz (zie 11.1) ook

nog redelijke resultaten behaald z~n.

Het grote voordeel van deze methode van vermenigvuldigen is dat een fase

draaiing van 90
0

tussen de verschillende signalen eenvoudig vast te leggen

is over een groot frequentiegebied.Dit wordt namelijk gewoon in dekeuze

van de A~~ opgenomen.

De sommator in Fig.II.IO wordt nog gevolgd door een versterker welke af

wisselend met 1 en -1 vcrmenigvuldigt.Op deze wijze wordt steeds vermenig

vuldigd met een signaal dat symmetrisch ten opzl.chte van aarde is.

Het stapjesvormige ingangssignaal x~ kan eenvoudig gerealiseerd worden

door cen constante spanning als inl~\ngssig.naal van een vermenigvuldiger

te kiezen welke gelijke A's heeft.

\

\
\
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II.5 Meetresultaten.

Aan het .systeem van Fig-.II.9 7,ijn d.e volgende metineen verricht:

f .... 5700Hz
~

R(k ) P (V) L(H) ).,. (V)
00 -0,00 c;/) -0,00

20 -1,80 CD -0,00

10 -3,60 cD -0,00
00 +0,00 d) -0,00
00 -0,16 0,10 -3,91
00 -0,39 0,05 -7,82

10 -4,00 0,05 -7,82

f '" 500Hz~0 ......

R(ldlJ P (V) L(H, 'A(V

<'0 -0,00' 00 -0,00

20 -1,80 00 -0,00

10 -3,60 00 -0,00
a:> -0,00 00 -0,00

0::> -0,69 2 -2,21

00 -1,07 1 -4,42

10 -4,66 1 -4,41

Deze waarnemingen z~n eveneens opgenomen met een t~dschr~ver:zie bijlage V

(a en b).

Met een "spectral analyser" is tevens het frequentiespectrum van de analoge

en stapjesdriehoek opgenomen:zie bijlage I.
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Hoofdstuk III

Ret meten van de parameters R en C.'

111.1 Ret meten van proces en model.

R.
j• l)

I

c III
I
I
1..-

'ITI(

Fig.II!.l

-~f

I
I
I

-I
>'

Voor Fig.III.1 ge1dt:

of

zodat

o v
i=Cv + R

I(s)=CsV(s) + ~V(s)

I(s) C 1
V(sr s + Ii

de overdracht van spanning naar stroom voorste1t.

Ala voor het signaa1 v weer de spanning x gekozen wordt (Fig.I.10),dan

za1 het uitgangssignaa1

weer ge~epresenteerd worden door een stroom.Ret uitgangssignaa1 van het

model (=u{tgangen van vermenigvu1digers=spanning) wordt dan:

Om yet) te kunnen verge1ij~n met z(t) moet weer

a) bf yet) ~stroom) omgezet worden in een spanning.
b) bf z(t) ~spanning) omgezet worden in een stroom.
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Pogingen om het proces te meten met behulp van de schakeling van Fig.III.2

(vgl. Fig.II.2) mislukten (methode a).De reden is niet ver te zoeken.Er

geldt namelijk voor iedere frequentie ~ in x:
n

Y(jW )=-r(R! + jw C)X(jW )n n n

x... ....------.
r

Fig.III.2

Voor de hoogfrequente stoorsignalen in x (IA) .... GO) zal de versterking zeer
n

groot zijn,hetgeen een erg onrustig uitgangssignaal tot gevolg h~eft.De

moeilijkheden welke hier optreden zijn dus de bekende problemen van de dif

feren tiator,.

Het ingangssignaal benaderen door stapjes is op deze wijze helemaal onmo

gelijk.x..r heeft namelijk een frequ.entiespectrum periodiek met het aantal

stapjes n(Fig.II.S).De benadering was bruikbaar omdat het frequentiespec

trum afloopt met k.J3ij differentiatie van het stapjessignaal (vermenig

vuldiging met k) zou het frequentiespectrum in het ideale geval tot in het

oneindige doorlopen.ln de praktijk zal het erop neerkomen dat de versterker

het signaal niet kan verwerken•

.. Om deze reden is de voorkeur (','egeven aan methode b,en wel met behulp van

het passieve netwerk van Fig.III.3,waarin tevens de vergelijking van yet)

en z( t) is opgenomen (A~ .~'\ ; w =grondharmonische van x).. ~o 0 ,

Onmiddeltijk is in te zien dat voor el=O pen ~ op de juiste waarden zijn

ingesteld.Dan geldt namelijk:

i
5

=O }dus i l +i2+i
3
+i

4
=O

of x
+ c! - e.x .l!0 0

R Rl
R x =

3 .



;2

~l t:! c
ig~ 4 t..,

-'6'~~-rX

~
e,

~

Fig.III.;

zodat (! - ~)x + (0 - ~)! -0
R Ri R;

IIII.2J

Aan gII.2J is voor alle t voldaan als

waar1n Rl ,R3 (en desnoods A) als sohaalfactoren gehanteerd kunnen worden.

Ala e'l~O geldt voor het netwerk:

of

i l +i2+i;+14=15
x-el d(x-el )
'1r + 0 dt

Hersoh:r,ijven yan [!II.l~ levert een eers.te orde differentiaalvergelijking

voor ell

Aangezien het netwerk lineair is kan volstaan worden met het besohouwen

van ~en frequentie kwo u~t x met een amplitude ~: ~sinkWot.
,

l-let

,
\

\
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wordt de oplossing van I!II.l! (zie Appendix III):

+

Uit aU.li! blijkt dat de sin-term in e
l

behalve van: (1 _ t.) ook afhangt
kWoOA \. R RJ..

van (kWoC- R ) ,en de cos-term in el behalve~ _ .
3

(kwoC- k:;lf A) ook at'hangt van (~ _ ~).

In het algemeen is de ongewenste afhankelijkheid te verkleinen door YI
groot,dat wil zeggen r klein (UII.li]) te maken in vergelijking met kWoC

( zie [II.l~):

Tevens zal het inschakelverschijnsel dan snel uitgestorven zijn.Het nadeel
21sechter dat el klein wordtvanwege Yl in de noemer.H1erdoor wordt dus

een grens san de rnaximale waarde van C gesteld.Het feit datde rege11ng

van l geschiedt op de vijfde harmonische (k-5) maakt de beperking nog

groter.Als echter voor k-l voldaan is aan de voorwaarde,dusz

! »)WC
r 0

zal r aanvankelijk onafhankelijk regelen van if aangez1en r voomamelijk

regel t op de grondcomponent (derde harmonische in driehoek is 9grondhar

mon1sche).Als (i - ~) klein genoeg is geworden zal de regaling van a ach

ter de regaling van rgaan aanlopen.De regelsnelheid· zal hierdoor echter

vertraagd worden.

Andere beperkingen van de minimale waarde van R en de maximale waa.rde van
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C zijn natuurlijk weer de maximale spanningen (10 V) en str~men welke de

versterkers met uitgangsspamlingen x,-rx en - ~~ (Fig.III.,) kunnen le

verena

Als x en ~ de versterkers helemaal'uitsturen is uit 0 .3~ at te leiden

dat:

dus: p~ 1

~~l

zodat met [II.lQ) en fi]I.l~ de spanningsbeperkende voorwaarden worden:

Om de stroombeperkende voorwaarden te vinden bedenken we dat de gebruikte r

versterkers weer zijn:

a) voor x de combinatie Philbrick p65AU en p66A met i .20mA (lOV)
max

due

R~ lki1t

WoC ~ 10-3.n.-'
b) voorfx en l~ de Fairch,tld 709C met imax-5mA (lOV) .

due

~~2kJl

R3~ 2.kn.

Combinatie van gIl.2§1, f!II.2Y en IjII.2~ geett:

2kJt~ R,' 2~C
o

Daar ook nog voldaan moet zijn san [II.lil worden de eindvoorwaarden

( met r-lk ):



R> 2k"j\

r=lkJl

35

2k~Rl~R

2k.n~R3~~
o

Hoe dichter Rl en R3 bij de rechter grens komen,hoe groter de uitslag ~

en <r •
De schakeling is beproefd bij:

! == 10 V

Rl ,", R3= 10~j\ I!II.2~

r.lkll.

De meetbereiken waren bij de verschillende £requenties:

£=100 Hz:

f=500 Hz:

f-1000Hz:

R>lOkn

R >lOkn

R >10kfi

C(0,25pF

C (0,05 pF

C <. 0,025 pF

III.2 De benaderde driehoeks£unctie als inganffssignaal.

Ala het proces alleen bestaat uit een weerstand is het stapjesvormig ~
I

gangssignaal zonder meer te gebruiken.Aangezien p~ een gelijKsoortig sig-

naal is kan e na verloop van tijd nul worden.om de invloed van de benadering

.- op de regeling van lr na te gaan beschouwen we rig.III.4.

In deze sg,hakeling is p-O en R• .!ao gemaakt.Het ingangssignaal is xz.
xCos l,,\) t ';:- ,hetgeen een blok£Wlctie is.o L\ .
"Vllo

Ala het ingangssignaal de analoga driehoek x was,zou in dit geval gelden
(zie IIL15 ):
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-0

Fig.111.4

ooskwot

1~ o~s geva1 moet er eohter een onderscheid gemaakt worden tussen ~ en
\. a a .
~(Zie II.18 en 11.19 ): . '

y

e~k • X1kexp(- ~t)

kW'fA
kwoC(kWoCbk - n° ~)

+ 3 -sinkw t
(k Wo

C)2 + (Y1)2 0

kw 1\A
Y1(k\UoCbk - yO ~)

3

cos;~ t Kan door n geschikte stapjes per pericde te kiezen benaderd wordeno
doot COS ~ t met frequentiespec'trumiE":o .

"zie afstudeervers1ag A.W.Sins pagina 102 en vo1gende
)



cos:"" t- .!~sin,-> t - Asin(n-l) w t + ~sin(n+l)w t
- 0 TC.{ 0 n-J. 0 n+J. 0

~II.2~

- •••••• - ~sin(pn-l) '-'> t + ~lSin(pn+l) c..,) t{
pn-J. 0 pn+ 0 J

Op deze manier zal onze COS5~ t met n=8 (n=40 voor periode T) worden:o

[n.36]

De regeling (Fig.III.4) zal stoppen als de vermenigvuldiging van elk met

COS5~ot geen gelijkspanningsterm meer levert.Met respectievelijk k-5,35 en

45 in [!n.28] levert dit de voorwaarde:

+

waarbij aangenomen is dat de 15e ,85e etc. harmonischen verwaarloosd mogen

worden vanwege hun geringere invloed.

Als we bedenken dat (tabel pag.25 '~:

:' ....:.

b5~b5

b ' 60b
35 ~9 35

b ' 60b
45;:"T 45

en ( gI.18~):

1
b4S'"' BIb5

1
b35--49bS

dan wordt [II.3:Y:

C· ~ ~
3

~II.32J

Als we bijvoorbeeld kiezen ( J!II.2~ en ~II.2q-):

..,
.1
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IS. = R3= lOknl-+ Y = 12.10-4JLl
r = lk.n ) 1

f 100Hz ~ W ::: 600rad
/o 0 seo

G. • O,luF

dan levert ~II •3~ na enig rekenen:

R3C.
1,045T §II.33~

Voor C=0,2uF vinden we voor ~ na een Boortgelijke berekening:
~ . R3~ U

(J'J.=1,018T
en voor ~=0,05uF:

R3CJ
03=1,105T

R C
We zien dUB dat ~ afwijkt van de gewenste 'waarde 1 met een factor welke

afhangt van de waarde van Ct waardoor ~ afwi,jkt van de lineaire schaal.:Boven

dien zal e een eindfout vertonen aangezien in [!II.2~ zowel het sin- als

het cos-gedeelte niet naar nul gaan voor de verschillende k's.Het sin

gedeelte zal tevens nog een storende werking hebben op de nog aan te slui

ten kring voor p .De waargenomen eindfout in het geval yan F'ig.III.4 zag

er dan ook uit als geschetst in Fig.III.5.

Fig. III. 5

Hierin is duidel~k de blok te herkennen.De pieken z~n het gevolg van de ~e

differeHtieerde stapjes.

De conel usie ui t deze berekenineen en waarnemingen moet dan ook zijn dat

het stapjesvormige inganSBig~laal (n=40) in dit geval niet bruikbaar is.
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111.3 De analoge driehoek als ingangssignaal.

:De stapjesbenadering van de analoge driehoek was onbruikbaar voor het meten

van de condensator C vanwege de correlatie tussen de stapjes in het analoge

signaal aan de ene kant en de stapjes in de COS5~ot-vermenigvuldigeraan

de andere kant.Een oplossing zou zijn:een betere benadering,dus meer stap

jes per periode.Hiervoor is echter een aanzienlijk uitgebreidere instru

mentatie nodig.Bovendien zal de maximale frequentie kleiner worden.Een

meer eenvoudige oplossing zou zijn het verfijnen van de COS5~ t-vermenig-o
vuldiger.ln het onderzochte geval was de benadering hiervan vrij grof:n=8

per periode.Verdubbeling van dit aantal zou volgens gII.2~ ,met n=16 en

sin vervangen door cos,als frequentiespectrum geven:

zodat op deze manier de ongewenste correIatie te verk~inen is.Deze methode

zou te verwezeIUken zijn door verdubbeling-van de klokfre~uentie voor de

COS5~ t-vermenigvuldiger en doling van de klokfrequentie door twee met be-
o

hulp van een tweedeler voor aIle andere signalen,zodat deze met n=40 bena-

derd blijven.De maximale frequentie van deze signalen wordt op deze manier

dan niet verkleind.De blok in het foutsignaal;van Fig.III.5 zal met deze

~eCdubbeling dus verkleind worden en Gzal dichter bij de geweste waarde

i komen.De pieken blijven echter nog steeds in e over zodat deze b\j aan

sluiting van de kring voor peen invloed op P hebben ( gII.2~) .Dit van

wege de vermenigvuldiging van e met de stapjesdriehoek.De stapjes zullen

dan met de pieken correleren.De conclusie hieruit moet dan ook zijn dat,bij

gebruikmaking van het netwerk VWl Fig.ll1.3,ervoor gezorgd moet worden dat

e nul wordt.Om deze reden is de voorkeur gegeven aan een analoog in*aegs

sienaal.Uit gII.2![J en ~II.3Y blijkt dat e dan nul wordt als 0= 1
want d~isbk=bk voor aIle k.De benadering van COS5\Jot met n=8 kan due

gehandhaafd blijven.Om bij aansluiting van de kring voor p e eveneens nul

te kunnen laten worden zal het signaal - rx (Fig.III.3) ook een analoge

driehoek moe ten zijn.

De moeilijkheid bij het gebruik van een analoge driehoek is de realisatie

ervan,synchroon aan de s!gnalen beheerst door de klokpulsen.Ze zijn dus

niet los van elkaar te verwezenlijken.Er is dan ook een methode gekozen

waarbij een in het systeem aanwezige constante blok geintegreerd wordt.

Hierbij moet echter een belangrijke concessie gedaan worden.De amplitude
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van het geintegreerde signaal is nameUjk frequentieafhankelijk.Bij ver

andering van de klokfrequentie moeten dus ook deze inteeratoren veranderd

worden.

111.4 Moeilijkheden met het gedifferentieerde signaal.

c

-0

er was· interactie tussen r en Q.
bij frequentieverhoeing verslechterde alles (lOO-+lOOOHz)

Fig.lII.6

Ui t metingen aan het systeem van Fig.111.6 ,met voor x en - px een analoge

driehoek,bleek dat het systeem nog niet vlekkeloos werkte:

a) het foutsignaal w~s niet helemaal nul,maar vertoonde resten van een

. .._., blok en driehoek en bovendien pieken (Fig. III. 7)

b) verdubbelen van C gaf geen erg nauwkeurige verdubbeling van

c) halvering van R eaf geen erg nauwkeurige verdubbeling van

d)

e)

Om te achterhalen wat de oorza(a)k(en) van deze euvels zou(den) kunnen z~Jn

is een frequentieanalyse 'fan het ingangssignaal en het signaal -~i& bij

verschillende grondfrequenties gemaakt.Hieruit bleek dat aan de frequentie

verhouding 1:2~ van grondcomponent en vijfde harmonische niet voldaan was.
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Fig.III.7

Deze was te groot,dus te weinig vijfde harmonische.Bij - O.A1 was deze ver

houding bijna exact 1:5,zodat deze weI goed was.Door het,in verge1ijking

met de grondcomponent, te kort aan vijfde harmonische in x zal Q te klein

zijn,aangezien deze kring regelt 0p COS5w t.Vandaar de overgebleven blok
o

in e.De pieken zijn te verklaren door aan te nemen dat de stroom door de

condensator de vorm heeft van Fig.III.S
8

.Samen met de blokvormige stroom

door R
3

(Fig.III.8b) geeft dit het waargenomen aantal pieken in e (Fig.III.SC
)

Deze pieken zul1en vooral vWlwege hun "oneven"(=sin-) karakter invloed

hebben op f .Vandaar de driehoek in het foutsignaal van Fig.III. 7.Er mag dus

verwacht worden dat door eleminatie van de pieken uit het foutsignaa1 een

aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid zal optreden.Dit is echter

niet eenvoudig.Wel kunnen de i~"'BJ1gen van de vermenigvuldigers Ttl en TC
5

eenvoudig met behulp van een schakelaar aan aarde gelegd worden gedurende de

tijd dat de pieken aanwezig zijn zodat zij dan geen ingangssignaal krijgen.

Om echter het even (=cos-) karakter van de blok en het oneven (=sin-) karak-

"ter van de driehoek in e te handhaven kan beter gedurende een tijd ~ (Fig.

III.Sc ) voor en na de flanken van de blok het aan de vermenigvuldigers toe

gevoerde" signaal nul gemaakt worden.Anders zou op deze manier r en 0 el

kaar gaan "beinvloeden.Door het IIweglaten" van de pieken is de nauwkeurigheid

va.n f aanzienlijk verbeterd,daar 0" pveel minder beinvloedt.De driehoek in

Fig.III.7 is dan ook verdwenen.De nauwkeurigheid van Q is echter ook toege

nomen.De verhouding tussen grondcomponent en vijfde harmonische is namelijk

verbeterd want het verschil tussen Fig.III.Sa en b is nihil als gedurende

2~ beide signalen nul ge~aakt worden bij vo1doend grote" 't" .De blok in Fig.

111.7 is dUB ook verdwenen.Om na te gaan wat de invloed op de regelsnelheid
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is,berekenen we van de aangepaste driehoek de grondcomponent en van de aan

gepaste blok de vijfde harmonische.Op deze respectievelijke frequenties

wordt immers voornamelijk gereb~ld.

a (21C)Voor Fig.III.9 geldt ~o=~:

~-O
- mT... TJ.. T/2.

Ilk- ~ ff(t)~"'otdt -~ff(t)SinkWotdt
mT 0
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r- -,1 -,
~'C'~ I I
: I II

mT I mr.y.~ (m·,.,)r I
,

II , I
I I

,
~ ... ~

I::

Fig.III.9

8 T T )'1. T)
= --~ (- -1:'" )coskw (- -'t'" - - S1nk w (- - 1:

KRT 4 0 4 k Lo> 0 4o

Aangezien 17 minstens ~ moet zijn vanwe~de waargenomen breedte van de pie

ken,geeft' [III. 3~ met k=l en 'C" =~

Uit [II .• 18~ b1ijkt dat voor de eigen1ijke driehoek met hoogte 1 ge1dt:

818b = -. -::::.-.0,3190
1 n: ~ lC

Ui t verge1ijking van ~II.3bJ en gIL 3] b1\ikt dat in het aangepaste geva1

de sne1heid aanzien1tik kleiner is daar de vermenigvuldiger rc;. mind'er dan

de he1ft van het oorspronke1ijke signaa1 krijgt.

Voor de aangepaste b10k (Fig.III.9
b

) ge1dt:
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De vijfde harmonische wordt dan:

Voor ~=Jb wordt de vijfde harmonische
T

kan worden.Voor 't- =10 echter bezi t de

ken,evenvee1 v~jfde harmonische dan de

~II.39]
"

dus nu1,zodat deze ~ niet gebruikt

aangepaste b1ok,afgezien van het te

echte b10k namelijk:

a"= _
5

(vgl. g.3§] met h=l)

De regeling voor ~ wordt dus op deze manier niet trager.Daar echter deze re

ge1ing achter die van F aan100pt za1 het geheel langzamer convergeren.

Opmerkingen:

1) Eeneventue1e ge1ijkspanningscomponent e in e (inschake1verschijnseljoff

set)heeft door de aanpassing toch geen inv10ed op f en ~ .Op Pniet van

wege het even (=cos-)karakter van de aanpassing.Op ~niet daar voor Fig.

IIT.I0 [l,'eldt:

k=1,2, ••••

dus;
~=O voor k=oneven

,

'L"C" I.. 2.'1:', , ,.

~

rnT I'n r.,.~ (m+l)r
,

Fig.III.IO
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2) Vermenigvuldiger 11:2 (Fig.III.6) vermenigvuldigt r met een analoge

driehoek.Hij doet di~ door van de langzaam veranderende gelijkspanning

peen blok te maken (=vermenigvuldigen met cos~ot) en deze blok te in

tegreren.Op deze wijze kan dus geen willekeurig signaal met een analoge

driehoek vermenigvuldigd worden,zodat Tel een stapjesvermenigvuldiger

blijft.

III.5 Meetresultaten.

Zie voor de metingen welke verricht zUn aan het gewljzigde systeem van

Fig.III.6 de meetresultaten aan het einde van hoofdstuk IV.

Eljlage II toont het frequentiespectrum van het foutsignaal van Fig.III.S.

In bijlage III worden de frequentiespectra van twee analoge driehoeken

van verschillende frequentie met elkaar vergeleken.Hieruit blijkt dat de

verhouding bl : b
S

niet precies l:~ is.

Eijlage IV toont het frequentiespectrum van de blok Cos~ot.HierbU is de

verhouding al :a
5
wel nauwkeurig l:~.
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Hoofdstuk IV

Ret meten van de parameters R,L en ~

IV.l Ret meten vanproces en model (RIIL)~---

Ret meten van een C met de methode van hoofdstuk II (Fig.II.2) was onbruik",,!

baar.Er zal dus nagegaan moe ten worden of het mogelijk is een L te meten

met de methode van hoofdstuk III (Fig.III.3).

Voor het netwerk van Fig.IV.l is een gelijksoortige uitdrukking ale ~II.l~

af te leiden.

)(.

,.J

l

1<,

r

Fig. IV.l

en

geldt namelijk in Fig~IV.l:

e2k= X2kexp{- i t J
L(R+t2)



47

In~V.~ z~n de sin- en cos-termen nul als geldt:

~r- R

'\R2
A_ BL

, -,

Door te kiezen (vgli;II.l]):

is de wederzi,jdse beinvloeding van f en ). weer te verkleinen (k-l daar A
op de grondcomponent regelt).

11et r-lkJl is het zonder meer duidell.jk dat voor f( 1oo011s aIleen grote spoe

len gemeten kunnen worden.

Om :Bmax' (~.l) te vinden bedenken we dat het ingangssignaal x (H-lOV) de ver

sterkers helema.al uitstuurt.We hoeven al~en de grondcomponent in x te be

schouwen,aangezien de hogere harmonische~ in JXdt verwaarloosd mogen worden•

.._ 'yoor x geldt (zie ~I.lTI): r

8H
bl"'~

dus voor JXdt: '

8H [ aaI- 2 IV.~
ltwo

In Fig. IV.1 mag IA:BIxdtl~I~:Bal de waarde H niet overschr\1den (J AI <1)4us:

Bal <H [IV.~

Met (!,V.j geeft dit:



dus

zodat

n2 w
B( 0

8·

rfB =-Wmax 8 0

2

~<.JfWoL
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en

bij een frequentie

waarbij

[IV.21 geeft dan de maxima1e waarde van ~ aan,waarbij rekening is gehouden

met de maxima1e spanning van de versterkers (-10V).

Op deze manier is het moge1ijk geb1eken om spoe1en te meten

L>lH

f=500Hz

r=lkSl

R2=1kSl. was.

Het inschake1verschijnse1 in [fV.~ storft dan tevens ane1 uit.

Aangezien de stroom door R2. tot ongeveer 10mA kan op1open is voor de ver

sterker welke - ABJ xdt (Fig.IV.1) 1evert weer de combinatie Philbrick

F65AU en p66A (i ~ 20mA) genomen.max
Resumerend mag dus geste1d worden dat met een weerstandsnetwerk (Fig.III.3

en IV.1) uit een proces bestaande uit een Rllc en een RilL respectievelijk

de parameters R-C en R-L te schatten zijn.Het is dan ook te verwachten dat

zo'n netwerk te gebruiken is om uit een proces bestaande uit een RllLlle de

parameters te schatten (Fig.IV.2).

IV.2 Het meten van proces en model (RilL/Ie) •

. _ __ .yoor het netwerk van Fig. IV.2 ge1dt de di1'ferentiaa1vergelijking:

•• (1 1 1 1 1)0 1 ( YA).. (1 p)_ (1 ):a)
Ce + n+R

1
+R

2
+R

3
+r e + Le = C- ~ x + R- ~ x + t- ~ x

wordt de op1ossing van BV.1!1

~V.~ (zie Appendix IIIh

ek= Xkex{- ia(i+Y) +

+JCkex{ h<k+y
) -

Met x=~sink \W0 t en 1 1 1 1
Y= - + - + - + R1 R2 R

3
r

een ge1ijksoortige uitdrukking ala ~II.1~ en
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I!V.1~

Hierin is de wederzijdse beinv10eding van p, A en ~ duide1j,jk te onderkennen.

Dit is te verbeteren door te zorgen dat

~V.11J

waaraan in het a1gemeen te vo1doen is door te zorgen dat

gV.1S}

Y=22.10-4.n.-1

met k.1 voor r
en k-5 voor Q.
Met: r-1kJ1

R1=10k.Q.

R2-1k.51

R,-10k5l

f - 500Hz (w ~3000rad/sec)o 0

werden de verschil1ende bereiken:

en

R>10k

C( 0,05uF

L>~~

Het inschake1verschijnse1 in ~V.1~ wordt bij grote spoelen steeds be1ang

rijker daar de term van Xk dan slechts 1angzaa.m uitsterft.

In de praktijk werd voor L-1H een inschake1verschijnse1 van 1 , 2 seconden

waargenomen.
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c
x.

L

Fig. IV.2

IV.~ Verbetering ~an de nauwkeurigheid.

__ .. Evenals bij instrumentatie volgens Fig.III., (R//e) treden in het foutsig- .

naal van Fig.IV.2 (R/lL//e) pieken op.Deze blijken bij aanwezigheid van een

spoel noggeprononceerder in het (eind-)foutsignaal aanwezig te zijn.Aanpas

sing van het foutsignaal is due nog meer vereist om p , f,en 1 nauwkeurig

te maken.Overname van de aanpassing van III.4 is niet zonder meer geoorloofd.

Het foutsignaal is immers ~itgebreid met een geintegreerde driehoek welke

bij goede benadering voorgesteld mag worden door de grondcomponentacoew t.
" " 0Van de aangepaste cos~ t-functie (Fig.IV.,) is het frequentiespectrum

20C 0 .
met Wo• T:
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dus

+(k-bn:. sin(k-l) W o(~--c)

b5= 3~ sin6 W o"t- ~\2~ sin4 w0~

sin(k-l) \oVo(~+'t')

Met 'L= fa wordt b5: 0,4998
11:.

Door deze aanpassing ontstaat dus een grote correIatie tussen ~ en JL met

als gevolg een erg trage regeling.Door gebruik te maken van het feit dat

een blok voor 't'= ~ geen vijfde harmonische bevat ({!II.3~) is dit nadeel

de aangepaste parabool san vijfde harmonische volgens
0,1585

n:.
versterken met de factor

te elimineren.
T

Voor ~= 25 bevat

~.l~:

Door fjV. 2Q] te

0,4998_ 3 15 'IV.2i'
- 0, i 585 - - , ~ ~

wordt lIV.20J gelijk aan gV.19] ,zodat in het totaal geen vjjfde harmonische

afkomstig van de parabool toegevoerd wordt aan de COS5~ot-vermenigvuldi~er.

De convergentiesnelheid van ~ wor~t dan niet kleiner door de aanwezigheid

van de spoel en de kring voor Il.

II 1\

(O$wJ

,1

Fig.IV.3

Tenslotte is het aa.n TI
3

(Fig.IV.4) toegevoerde foutsignaal ook aangepast

met ~= 2~.Dit vanwege het niet helemaa1 oneven zijn va~ de pieken.De sche

matische voorstelling van het hele systeem wordt dan ala geschetst in Fig.

IV.4.Hierin wordt het foutsignaal nog ongeveer tien maal versterkt om de
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snelheid te verhog~n.

l?oor het aanpassen van il'Jt foutsignaal is een nauwkeurigheid van ongeveer

1,5~.van de vollecschaaluitslag bereikt.

T[
oS

-'r

c

L.

Fig.IV.4
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IV.4 ~eetresultaten.

Aan het systeem van Fig.IV.4 z~jn de volgende meting-en verricht: (i=10V fo.5001Iz)

L(n) . ).. (V) R(k ) P (V) C(uF) 0' (V)
00 +0,01 00 -0,00 0,00 +0,01
I +0,01 10 -10,59 0,00 -0,10
I

I +0,01 20 -5,30 0,00 -0,03
I

-2,65I +0,01 40 0,00 -0,01
I +0,01 00 -0,00 0,00 +0,01,

I
I +0,01

I
+0,06 0,04 -7,60

I +0,00 +0,02 0,02 -3,78I I
I +0,01 +0,02 0,01 -1,89
j ,
j ,+0,01 I -0,00 0,00 -0,00

1 +7,97 I -3,48 0,00 -0,00

2 +3,98 I -1,98 0,00 +0,01
00 +0,00 , -0,01 0,00 ...0,01

I
1 +8,00 20 -8,70 0,04 -7,72

00 +0,01 00 -0,00 0,00 +0,01

1 +8,00 00 -3.41 0,04 -7,67

1 +7,99 20 -8,69 0,04 -7,72

2 +3,99 20 -7,19 0,04 -7,67
00 -0,01 20 -5,22 0,04 -7,61

1 +7,98 20 -8,68 0,04 -7,71

1 +7,98 20 -8,74 0,02 -3,87

1 +7,96 20 -8,76 0,01 -1,96

1 +7,96 20 -8,77 0,00 -0,06

1 +8,00 20 -8,70 0,04 -7,73

1 +8,01 40 -6,06 0,04 -7,70

1 +8,01 00 -3,41 0,04 -7,68

1 +8,00 20 -8,70 0,04 -7,72
00 +0,01 00 -0,00 0,00 +0,01

Deze waarnemingen z~n eveneens opgenomen met een t~dschr~ver:zie bijlage VI

(a,b,c,d,e,f,).Hierbij is tevens de gemiddelde waarde van het foutsignaal e
•

uit6~zet,waardoor de invlo~d van het inschakelversch~nselzichtbaar wordt.

Hieruit bl~kt dat het vreemde gedrag bij het inschake1en van aIle drie de

parameters te wijten is aan het oversturen van de 10-maal versterker van e.
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Hoofdstuk V Beschr~ving van de schakeling.

In dit hoofdstuk zullen de technische details van Fig.IV.4 besproken worden.

V.l De vermenigyuldigers Tt'l en TC;.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van deze vermenigvuldigers (n=40)

met toebehoren zoals schuifregister,drijvers en schakelaars het afstudeerve~

slag van A.W.Sins,deel II,pag.120 en volgende.

Fig.V.ttoont de versterkereenheid welke samen met een fuctiegenerator (Fig.

<V.1b) de vermenigvuldiger vormt.

V.2 De vermenigyuldiger II:
5

•

b-

; .-'2n:COS5wot=COS IN t met w· == T'

T' Ten = 5Fig.V.2

,..-..... r- ....- ,..-..... ....

I- ,.. ... I'"" ~ - - i- I-' ,...

• I ...,.
T

- ,... ... - r- Io- I-. -
..
~ - - ..- -

,

Tl[5 vermenigvuldigt e m~t COS5~ot.Om vijf periodes op 'n=40 te hebben 0rt
1

en Tll;) moet deze functie met acht stapjes per periode benaderd worden.
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Door een geschikte stapjesverhouding te kiezen is het mogelijk te vermenig

vuldigen met een f~ctie:

COS5 L.J t= .!(cos5w t - 17-COS35 w t + !9cOS45 w t ••••• )o TC 0 0 0

Uit Fig.V.2b is af te leiden dat voor de periode T#geldt:

"k= ~t2A1Sink;' + A2(1-COSk1elSink4"}

due: k even ~=O

k oneven ~= k~t2Alei~1F + 2A2Sink~1
Daar we twae vrijheidsgraden hebben (Al en A2) mogen we opleggen:

4
a l = 'It.

a
3

= 0

Met [V .11 wordt de etapjesverhouding dan:

Al : A2 = 1 : V2

[111.321

De som van de stapjes is zo ~ekozen dat bij een constant ingangssignaal n
de amplitude van COS5w 0 took Q. is.

De schakelbevelen voor Al en A2 zijn afgeleid uit de schakeling van Fig.V.3

(ECB-logica) •

Heel.so> .s~ ..sO

S )( s y S 'Z
/; - Q) lY

,
J I j I

.,
~

If If 't Zx. a
~ 1\ 1[\

one

X y Z
shot

.. j

Na de reset van de flip-flops door de monostabiele multivibrator welke rea

geert op de positieve fl~ van de blok Cos~ot (Fig.V.2) begint de flip

flopschakeling te tellen.Alf Ul de functie ~s welke de polariteit van
,,--,.J

COS5~ot bepaalt en U2 de functie is welke het in- en uitschakelen van A2
bepaalt (Alis permanent ingeschakeld),dan geldt voorUl en U2 de volgende
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functietabel:
x y Z Ul U

2

0 0 0 0 1 0..

1 0 0 1 1 1

2 0 1 0 1 1

3 0 1 1 1. 0

4 1 0 0 0 0

5 1 0 1 0 1

6 1 1 0 0 1

7 1 1 1 0 0

Dus Ul=~O,1,2,3)

u2= Lil,2,5,6)

z

z

1
I'

,

~ 1
,~

~

1
I'

i

I....

-Hieruit blljkt meteen d~~ U1= x

U
2

is met behulp van nor-poorten te realiseren zoals aangegeven is in Fig.

V.4*

Fig.V.4

V.3 De ~ermenigvuldiger~6.

n 6 vermenigvuldigt - 0 met Cos w 0 t (blok) ,hetgeen neerkomt op afwisselend

vermenigvuldigen met +1 en -l.De functiegenerator (Fig.V.lb) kan dus bestaan

uit e~n permanent ingeschakelde weerstand.Daar hier echter spanningen tot

lOV omgepoold moeten kunnen worden is de schakeling v~ Fig.V.la gewijzigd

in die van Fig.V. 5.Hierd~orisde kans op "doorschieten" teniet gedaan

daar versterker 3 nu aIleen als invertor gebruikt wordt.

~zie collegedictaat schakeltechniek I (prof.ir.A.Heetman)
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ISK
-~-- -

1',
I '-- - ">- ---l=J-L-I
I .",
I.... ,/

~-~)----,

Fig.V.5

10k

101'(

+ - perot-ode

2..N IJoO

V.4 De vermenigvuldiger~2.

~2 vermenigvuldigt - r met een analoge driehoek.Daar - peen langzaam

._ veranderende gelijkspanning ia mag - p eerst verrnenigvuldigd worden met

Cos w t en daarna geintegreerd worden.Daar - 0008 W teen periodiek sie-
o I . ~

naal is zonder gelijkspanningscomponent (f)IOOHz) kan dit integreren be-. .... -..
naderd gaschieden door gebruik te maken van het laagdoor1aat-filter van Fig.

V.6met een afsnijfrequentie van ongeveer 1Hz.Tevena wordt daarna het sig

naa1 nog versterkt.De aangegeven waarden ge1den voor f =500Hz.D kan weer
.. 0

ala schaa1factor gebruikt worden.
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/0

versterkers: Philbrick P65AU

Fig.V.6

V.5 De vermenigv~ldigerr-l[4.

~ vermenigvuldigt -I\. met een analoge parabool.Hiertoe wordt - Aeerst

vermenigvuldigd met een stapjesdriehoek.Het aldus gevormde signaal wordt

daarna geintegreerd[en v~;sterkt (Fig.V.7).Hierdoor wordt de analoge para

booldus benaderd.Fig~V:7 is een gelijksoortige schakeling ala Fig.v.6.

Daar de uitgangsversterker echter grotere stromen moet kunnen leveren is

hiervoor een speciale voorziening getroffen (i ~ 20mA).De aangegevenmax
waarden gelden weer voor £ =500Rz.o

I...~

Fig.V. 7
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v.6 De integrator 12•

Daar in deze kring de verzwakking het kleinst is (R2:r=1:1;minste invloed

van de aanpassing van het foutsignaal),dus de kringversterking het grootst,

kon voor 12 volstaan worden met de eenvoudige Miller-integrator van Fig.

V.8.Vam/ege de kleine versterking (~c-::::6) is er weinig last van drift.

lOOk

P6SI}/.I

. Fig.V.8

V.7 De integratoren II en 1
3

•

R=2,5k5l variabel

R=(l+« )R=lOOk I~.

C=O,22uF voor t-kring

C=1,22uF voor j-kring

Fig.V.9

·R

Voor de kringen van f en '0 is de integrator van Fig.V.8 veel te traag

daar hier de kringversterking veel kleiner is (~{3):r=lO:l).:BOvendien

wordt door de aanpassing van het foutsignaal de amplitude van de grondcom

ponent in de driehoek. gehalveerd en is de verhouding van grondcomponent en

vijfde harmonische in een blok 5:l.Met de Miller-integrator van Fig.V.e

\verden dan ook regeltijden van ~ minuut gemeten.Verhoging van de verster

king gaf moeilijkheden vanwege de drift.Betere:resultaten werden behaald

met de integrator van Fig.V.9.*

(,+O()~

*zie afstudeerverslag van K.Breukers:Groep EEB, T.R.Eindhoven.
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Hiervoor is af te leiden:

1

1 + jWRc(~l)

I

r·~

zodat het breekpunt in het Bode-diagram ligt bij

(3~
w=~

zodat de integrator stabiel is als ~>~

De afregeling per kring geschiedt als voIgt:

1) Maak de impedantie van het proces oneindig en regel de integrator op nul

m.b.v.de off-set regeling van de versterker.

2) Haak de impedantie van het proces minimaal en regel m. b.v. ~R het fout-

signaal naar nul.

3) Door deze stappen enige malen te herhalen is deiintegrator gOed af te re

gelen.

V.8 Het ingangssignaal.

Het ingangssignaal is op een zelfde wijze verwezenlijkt als het signaal -fX
(zie V.4).Hier is echter ook weer een voorziening getroffen om grote (20mA)

stromen te kunnen leveren (Fig.V.IO).Als ingangsblok Cos~ t is het con-o
stante blok gekozen dat rechtstreeks uit de drijvers komt en gebruikt wordt

om bij r-c
3

de polariteit te veranderen.

',M-F

?~-RU

Fig.V.IO



V.9 De ijking..

Nagegaan zal worden of de waarnemingen van IV.4 in overeenstemming zijn met

de theoretisehe verwaehtingen.Hiertoe zal steeds de grondeomponent in de

uitgangsstroom van proees en model met elkaar vergeleken worden,waarbij we

bedenken dat bij e=O de regeling stopt.

[v.?]

!J.a]

a) Het verband tussen 0" en C.

UitV."5 blijkt dat van de langzaam veranderende gelijkspanning Keen blok

gemaakt wordt van hoogte y- (=- rCos w t) ,waarvoor geldt ((I."5f!.1):
4 . Q ~ 0

b l = -feos wat, fr.6]
dus (Fig.V.ll)

i = li eosw t
1l"5 n:.R"5 0

Voor x (=driehoek van hoogte H) geldt:
aH. t

ala rt2s l.n W o '

dus (Fig..'Ul)

8W HC
i = --:2°=:-cos w t
C Tt 0

[V.~

Daar het verband tussen ~ en C:

(T= ~)o

'(=av

~?,60V

ongeveer' 5%

Met T=2msec (f =500Hz)o
H=lOV

R"5=lOkSl

C=0,04uF

geeft lY.~OJ :
terwijl gemeten was

dus een afwijking van

b) Het verband tussen r en R.(zie V.4)
Voor Cos wet geldt _wee:r:

bl = t.e.cos w t,
TC 0

dus voor pDx (Fig.V.6)

i.e 11."5,9 sin wot
all: ll:. °10402 ,2.10-;° W o = [V.l~
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C
1

e.=o
')(.

--7
t.c

~J ~J

Fig.V.11

(Fig.V.12)

en . ( ) 8H • wt
~R w = 2 s~n

o rt R 0

tt

Daar iRi=iR wordt het verband tussen r en R:

-3p = 8 0 10 RIH
I 3,9RT

Met T=2msec

[V.i§]

:.. -- ...

H=lOV

Rl =lOkS2

R=lOkJ(

geeft I!01€J :
terwijl gemeten was

dus een af~king van ongeveer

P=10,26V

f=lO,59V

3%

Fig.V.12
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c) Het verband tussen A en L. (zie V. 5)

Voor A~ geldt:

8A . wt
a1= n...2s1.n 0'

dU~ voor AB{Xdt

8A..1.2,1 (sinw tdtc ' 50,4
b1= nE.I04.1,5.10-6J o. 5.10-3~2

Daar i R =iL (Fig.V.13) geldta
2

50,4 ~. ~

5.10-3n.2R
2

'" f1:..2L

zodat

ALinw tdtT o'

,
';.,

Met H=lOV

R2=lkSL

L=lH

geeft [Y .2~ :

terwijl gemeten was

dUB een afwijking van ongeveer lr~

) e.=o

Fig.V.13

uit [Y•III ,1Jr.111 en [Y.2~ bliJ'kt da.t de maximale afw~jking ~/o bedraagt.ln

a.anmerking genomen dat x en f op de oscilloscoop zijn ingesteld en de meeso
te componenten 0P 5% nauwkeurig zijn,is dit resultaat zeker toelaatbaar.
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Appendix

I ) Oplossing van een differentiaalvergelijking van de gedaante:

p + a(1+cos2wt)p=-bsin2wt q

met q=constant

stel: o Q ~p=uv ~ p=uv + uv

Dus

f!.~ invullen in [!.D:

~v + u{~+a(1+cos2wt)V]=-bsin2wt q

Zoek een oplossing v die voldoet aan:

; + a(1+cos2wt)v=0

Scheiding van variabelen:

fd~--aJ(1+coS2wt)dt

l f ( sin2wt)In v a-a t+ 2w +C1

Kies uitg.~bijvoorbeeldde oplossing v met °1-0:
-a(t+sin2\.rt)

v-e 2w

U.] invullen in M.l':
(t sin:2wt)

~e-a I 2w --bsin2wt q

f
f (t sin2wt)

of dU=-bq)sin2wt e+a + 2w dt

Onder voorwaarde dat a«2w wOrdt[!.21:

.f.~u=-bqf~in2wt e+atdt

'~in2wt .atdt-~JSin2wt dC.at) .

l I . at l 2'~~ ( a.t)
"as~n2wt e ~ ;?jCOS2wt de.

1 at 2w at (2W)2r at

~
. =a:~n2wt e - ~COS2wt e - ~ JSin2wt e dt

Dus sin2wt eatdt.e2 2raSin2wt - 2wcos2wtl + 02 .
a +(2w) [ J

.~.lil invullen in JI.l] :

u=- b§e
at

2fasin2wt - 2wcos2wtl- bq02
a +(2w) L ]

[]t.Il en~.l] substi tueren in ~.] geeft:

G··~

~.€!

I}.ij

a·21
[J.. i§]·

G.Ill
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bq E. j - ::..ein2wt- 2 2 as~n2wt - 2w cos2wt e ~w

a +(2w)

_a(t+sin2wt)
-'bqC2e 2w

Stel p(tao) =p ,dan wordto

, 2wbq
-bqC2- po- 2 2

a +(2w)

!i.Ij}gesubstitueerd in ~.14]:

a
p__ ~asin2wt _ 2wcos2wtle- ~sin2wt

a2+(2w)2l j

~
2wbq ~ -a( t+sin2wt)

+ p - 2 2 e 2w
o a +(2w)

Met [f..IQ] wordt {i.I€] vereenvoudigd tots

bq r, bql -b.t
p- ~cos2wt +L:o- ~Je

{!.iiJ stelt dan de oplossing voor van ~.y onder de voorwaarde:

a«(2w

II) Berekening van de Pourier-co§fficienten van de benaderde driehoeksfunctie
g"k( t). (Fig. II. 7)

Voor de oneven functie ~(t) geIdt:



2tt:1l
- cosl.-n:J

+ ••••••••

~k-cosm.n

Daar algemeen geldt:

2-,,;,
.cosk(l't -m.n )=

wordt ~.20] :

2l't.kcosm.
n

k even

k oneven

k even

k oneven

Voor de benadering van de driehoeksfunctie kunnen alle stapjes even groot

genomen Morden,dus:

4H.....•A .A--

" n

~.22' invullen in LA.22J. geeft sarnen met ~.1~ de Four1er-co§fficienten
van de benaderde driehoeksfunctie:
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a.'--O k 0 1 2.K ... , , , ••••••

bk=O k even

, l6H {l 2Ttk 2TCkbk= rtkn 2 + cosl.~ + cos2.~ +

III) Oplossing van de differentiaalvergelijking

T~ 0 - 0 .ue +Ve +We = we +vx +wx

••••• + CO.(~_1).2~k }

k oneven [A.2~

g.2~ wordt met g.221:

tIe +V~ +We • E-U(kW6)~~SinkWot + V(kwo)~coskwot

Om de oplossing van de homogene d.v.

te vinden'stellen we:

zodat

J!..2@ invullen in ~.21~ geeft:

2Up +Vp +W=OVp.2\1
P12= - 2U .:t. - U

4U

a·2]·

dus P t· P te= X'e 1 + X"e 2 (oplossing hom.d.v.)

Om de pa;ticuliere oplossing van ~.21j t~ vinden stellen wet

e= Db. sinkW t + Eb. cosk w t,-k 0 -k 0 '

~. 3~ ingevuld in F.21~ geeft als vergelj,jkingen voor Den' E:



10

2
k~ V.E=w -u(k w )o 0

-kW Vo
2

+W-(kW ) Uo

Oplossen met de regel van Kramer geeft:

2w-u(kWo)

v(kw)
o

D =------------

of

\rD~t
V~2 -Uf.

, .

Combinatie 'van [A .. 3g ,~.3] ,~.3N ,en~.3~geeftalsvolledige oplossing

van ~.2~:

ec x-ex{ ~ +

+x".XP{- ~ -
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