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1 9 < INLEIDING.

Door het toeilasse~l van enkele eenvoudige wi.ikundlse kunetgre.pen
op de differentiaalvergel1jking vaneen lineair systeea blljk~ net
BOgelijk te zijn de parallleters van de differentiaalvergelijk1nc

explicfe"t te berekenen.

In aaneluit.ing op deze theo-rie voIgt dan de beschr1jving van 8en
automat.tache Impedant.ieDeter, werkend op het principe van Dlod8~..

arregeling. Door een geachikte keuce van het meetaignaal b1ijkt het
,( ~

J1lOgelijk te zljn de vermenigvuldigltrs te vervangen door eenvoud~ge

e1.ektronische slchakelaars t waardoor dri:ft en offset tot een Ver
waarloosbaar mdnlmum beperkt blijven.

Door de toepassing van digitale technieken geschieQt ook de generatie

van de modelparameters drirtvrij, terwijl de uitlezing op eenv6udige

wljze gereal.iseerd kan worden.
~oewel het apparaat nog in het ontwikkelingsstadium verkeert, kan
nu reeds verwacht worden, dat na perfectionering een nauwkeurigheid

van beter dan 1% tot de reele mogelijkheden hehoort.



2. ALGEMF~NE METRODr.; VOOR HF'T' BEPAL8N VAN DE COl<:f'FTCn:NTEN VAN EEN

DIFFERENT IAA LVEP G~:LTJK ING.

2 a 1 De corre1atiemntrix VHn epn linpaire differentiaalver~~lijklng.

)«(1;) ~ fROCE.5 I
fip. 7.1; /

Een 1ineair proces is volle~i~ bpoaa1d door de co~fficiin'en. die

optre4en in de beschrijvende djfferenttA~lvervelijkinR. lndien we deze

parameters boveqdien onafhAnkelijk van de tijd veran1erstellen. kunnen we

de differentiaalvergelijkin~in zijn ali!emene vorm oflstel1en.

k -N 1 .. M

:L d ky ( t)

L 1
1

d1x(t)
8

k - ) ,

dt k 1 ( 1 )
dt J

k -- 0 1 -0

In deze uitdrukkinp stc]t x(t) dp ingRnRFRroothe1d van het in f1

~U\1r'.z.1 tcschouwde proces vuor • .v(t) de uit~anp's~r')otheid en [lie en b
l

de

optredende parameters.

N en M zijn respect:ievelijk het aantal polen en het aantal nulpunten van

he t systeem.

Om de nu valvende m~thpmatische bewerkinppn in een wat eenvoudi-

~er vor:n te verrier.ten 8tpiJen we de differentia~j:vergelijkingvan het

8yrteem rymbolisch voar aJs

oc.z. - 0
1 1

liierin 1· .' •~..

Z.
1

ex.
1

- p.' ...
I - •

} vonr 1 ~



Z.
1

el.
1

1-"1-2 ( ~d X t ..
i-N-?dt

} voor N+2 ~ i , N+\1'?

We gaan vergelijkinp. (?) nu met epn bepwilde z vermenigvuldigen, zeg ZjO

Rr komt dan:

"~i,>jclen over d(l tijd levert:

IT' i: n i-n T

~J ~ ·[~i ~J zlzjdt
r, 'J ( ) -0ot. t . • ' .1 t

1 1. J

0 i 1 i-l ()

Voor T .... ~ wordt dfl uitdrukkinf' tu~,en haakjes gelijk aan

Ii,: ~ru'i:.ccorrplr~ti.E~functie UJ (1:') voo:' "t'- D. C'mdat z. en z. niets an-
TZ'~' 1 J

1 J
(jers z ijn dBn E:. f're; "j den VCl n t et ingC1~\n~- en/of u i t~angssj ~aCll van het

van correlatletpchnieken,

h et proces.

we Ul . (0) ... lU
i

.(C) eer:voudig meten met behulp
~z . z . ~ J

1 J •
toegepnst OD de in~2nvs- en uitgangsklemmen vRn

Door dFze bewerkingpn is dp differpn~janlverge]ijking overge

~A-n in een st~lspl homoPFne, lineaire ver~e:ij~in~en met de p~rameters

at. [lIs onbekenfien. Tn de vorm van een mRtrixverpf'lijkinp; p-eschrpven wordt
1

:1 i t nu:

De elementen VGn de correlatiemRtrix\¥ zijn flPgeven door:

'I'

dl. . : 1 i m ~1' -J z. z . d t (5)TLJ IT' . 1 J
.-+410 0

De pnrametervcktor ~ - (Ck 1 ,Ot?, -----,oc:n )

De m1\trix Leeft evenvepl rijen nls kolommen, n '" N+M+2.

De mRtrix is sy:nmetriscr, omdat \h.. _ UI.. 0

. ~lJ 'Jl



Een stelael homogene vergelijkinfPn heeft Als eerste oploBsing de

nulruimte • - O. Indien de rang van de corre1atipmotrix r k1einer is dan

n, dan zal de oploE~in~sruimte een deelruimte VAn de n - dimen~ionale

ruimte zijn met rii~Fnsie n - r. Omdat dp parnmetervektor de dimensie ~'n

heeft, moe ten we hewijzen dst n - r = 1. Dit tour.t in dat det~. 0 en

dat min!c,tens een onderdetf'Tminant det ~i rI O.

Tot du,'vcr if' het betoog onafhf!nkelijk vRn flet gebruikte meeteig

nRnl. Er kan hier~ij onderpc~eid gemap~t worden tusRen een stochastisch

signer,} en epn deterministisch sipnaRl. Foewpl de "jnformatieinhoud" van

een str 'Lastit'cr, sip-nna1 in het a1gemeP'1 llToter 7,,1 zijn dnn van een de

terministisci" f'iPTl~ld, Jijkt !-,pt, in de ;!'aktijk movilijk bruikbaar. Het

bepa1en van de ,>l"!'1"'nten van de correlHtiemE!triY vprloopt via de gene'ra

tie van de afpelpjden V,'ln in,vangc- en ',ifganpTf'iimllHl. Dit zal bij sto

chastische si.p'n~l]pn &"rotp mopqjjkheden vproorz kpn door de uitpebreide

instrumeptatie, in de vorm vnn filters, die voar de bepaling van deze af

~eleiden nodip: iL Boven,4jpn is bet voor stochnstiFche si#Z'nalen vrijwel

onmogf'lijk am nan te tonen dilt dp matrixvergel1jking 8en eenduidip op

lOFf:ing heeft.

b:en prettipe eigen~Ghap van deterministit'che signalen is, dat ze

vo 1gen:::: de Four; er:JnA lyse 0 pgf' bouwd gedn cht kunn en worden ui t sinuflvor

mtge signalen. Het 201 nu mogelijk blijken voor sinusvormige signslen aan

te tonen, dat de rr3ng vnn de correlatiematrix onder bepa~lde condities ge

1ijk is aAn n - 1.

Neem nu ah: meet~1i{o'maal een sinusvormip, signae!.

xl. t) .. x slnwt.
o

Voor €f>n lineai1' proc(>s 2.:,1 het uitgaDP'ssi~8Iil e1' uit zien als:

y ( t) v f;jn(wtt~)
'Q 7

We zien \-;iJ:r'uit, rlr t voor iedpT'e frequentie c..) tet meetsignsal

f';ecr.ts twee mopf'lijktif:dpn r.eeft omint'ormatie OVf'I' te drRpen, via de

amplitude en vin de fRsP. '!,Ie mOf:ten d'l~ verwacrterl, dat de rang van de

matrix <.p hoop-steDs geljJk za1 zijn 8' n ?



Het berekenen van de elementen van de matrix verloopt als voIgt:

x (t) '"

d1x(t)

d t
l

x ::,inwt
c

We moet~n nu drie integralen uitrekenen:

1 Tj k ~ I ') 1t 1't.
11 .. TO Co4) 'x~sin(W)tlk-2-)sin("'t+1-2- )(H

We zullen deze berekening uitvoerpn voor I?

II nn fTC Z i en :

wordt de integrAal:

( 6)

(7)

(8)

einc.o)Tcos lU)T+</+(ktl)..!f-})
(,,0)'1'

(9 )

berekend~

Tnrlien we nu lim I') bePHlen, hebben we een element van de lIl8trix
r ...... '

'. ~ ~ X oy () { Tl }lim T.) _ c..>r. 1 '-2-'cOS 'I +(k-])~
T.... ,- c

Op dezelfde mRnier vinden we voer de andere elementen:

(10)
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2
x

k-d 0 ) "It
W .~Os(k-l -2- (11 )

2

lim I;t = ~k+I.~OCOS(k_I)~
T ... .)

Bij de berekening VHn 12 valt ons op, dnt de term die in de limiet

nnar nul gUHt, voor bepaalde discrete waarden van de integratietijd

T eveneens de w!.Jln'de nul aanneemt. Voor l' '" ~'t, met het gehel. getsl

m ~ 1, is dit het geval. Hier vinden we dUB een aethode om de meet

tijd te reduceren door niet gedurende oneindig lange tijd, maar

olechts gedurende een geheel aanta! malen rte halve periodetijd te

me_ten. Men mntikt ldel'vnn gebruik tij de FO\~ri'?r-filter1ng.

Om de mutrix nu te kunnen optou~en moe ten we de beschikking hebben

over vier elementnire metjngen.

p' D' ~

?
x

o
2

AlB we vervolgen~ A:le elementen VHn de mAtrix door D' delen, dan

word t Ii j t :

Yo 2
A - (x )

o
B

Yo
-;Sincp, D .. 1.

o

Dan wordt tevens dUid'cJijk, det we uiteindelijk kunnen Yolstsan met

B en C te meten, omdnt A E B2+C~ • B en C zijn re~pectievelijk het

re~le en het imeginnire deel van de overdrhchtsfunctie voor de fre

quentie w. We moe ten dus de cot5rd Ina ten bepnlen van een punt uit het

Nyquist-diagram.

Bij het opbouwen van de matrix kunnen we vier gedeelten onder

Bcheiden.

Het ged~elte P iE e~n vierkante matrix met N+1 rijen. De elementen

van P bestanD uitsluitend uit correlatiefuncties van y(t) en zijn

afgeleiden.

Het gedeelte Q ht:'vnt de kruif'correlatiefuncties van x(t) en ,.(t)

en hun afgeleiden. Deze matrix heaft N+1 rijen .n M+1 koloma.n.

Het gedeelte QT 18 de getransponeerde matrix Tan Q.

Het gedeelte R t~nslotte is een vierkante matrix met M+1 rijen. ne
elementen bestean ult correlatiefuncties Vnn x(t) en zijn afgeleiden.



De~e gedeel ten zijn aangegeven in de onderstfHmde figuur2.'?.

·•
p ·· Q

, . ,. ..
•

l
Q'P · R

··
fig. 2~'
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In figuurJ,3 op de vorige blad:djde ia de Rlgemene gedaante van

de correlatiematrix geBchetst VOOf 8inu~:vf)rmige signalen.

We den hieruit dnt bepn<ildp rijen sledt~~ een m'acht van w verschil

len, bijv. 1 en ~, ? en 4, N-1 en N+1; Nt;' en N+4, N+3 en N+5, N+M

en N+M+2, enz. Elechts vier rijen lijken niet direct afhankelijk te

zijn. Dat z1.1n de nummers: 1, 2, r.J'+2, N+5. rit deze rijen ken de

hele matrix opgebouwd worden. We zullen dpze rijen op afhankelijk

heid onderzoeken.

1 ) ()
?

0 -B -wC (A)2S ., c I!A - W A · · ·
2) 0 wlA 0 4 we 2

B
_ '-o)3c- (.A) A · -w ~

" 2 C.A/ BCAC 0 -w l\e 0 · · · -BC -wC · · .
0 wAB - c.,)3 AB be

2 2
0 · -wB -w Be ·

+
')

_ w 3AB8) AC wAll -c..>'-AC · · · 0 -wA 0 · · .
zien dnt rij "a ge 1 ij k is

A
rij N+ 3.We ean -i:) moa ]

"./B
-.; '1

:IB 1£
N ~ 2) -R wC c..)",' ,., 0

L.- " · -w · ·')
~ Co)~F 2N-13) -wC - c,.)L B ~··c 0 w 0 c..a)

"J
",,/B 2 \'"' 2_B c wBC - w~ l\, · · . B 0 -w B ·? 'J 3-c - ""BC w ·c' W) BC 0 wC 0

b) -A 0
?

0 p w.>C 2
1.0:) A · - c...> B

Nu blijkt rij b ~plijk te zijn "On min r,j 1. Er hlijken dUB twee

onafhnnb>lijke r,jpn te bestaan. Dit betpfent, dat de rang van de

mntrix IlP! ijk ie [lrJn 2.

In het" prlJktiu'he gevnl k1ezen WE de rijen N+? en N+3 voor het

opstellen vnn de onnfhHnkelijke vergeJijkinpen. omdnt deze rijen

slechts uit twee verschil1ende componnnten zijn op te bouwen:

B
Yo

en C ""x" sinq.
o

2
• - ~.2 + u) CltN+4 +

4
- ~ «N+G + • • - 0

Deze vergelijking uit~eschrcven Jevert:
2 3

B 1Jl 1 - we oc:J - W B «3 + w C Ql
4

-t( I)



..... ordt dan:

., a,)
( L

1 ) •- , - •·3 &,

_; 1_

(II) C CX, + Coo) B cx? - u./C CIt, - <.o)'B CIl
4

+ ••• - (,oJ C1CN+
3

+

+ ~3 Ol:N+5 -+ ••• '" o. (15)

We hebben nu twee onBfhBnkelijke vergelijki:l~P~ gevonden met

M+N+-? onbekenden. Het is duidelijk, dat we in het algemeen geQn 88ft

duidige oplossing zullen kun~en virtden. De d imensie van de oplosslal8

ruimte is gelijk bun N+Mt? - 2 = N+M.

Eij een systeem met een pool (N ~ " M = 0) virtden we als op

10 s ~;ingoruimte pen reel', t re, door de oors~jrong. Dezf? ka n voorge steld

worden ala: !. = A'(x" x?' x). I\angez~en we in de oorspronkelijke

differentiaalverFelijking mogrn delen door een van de parameters,

Ot,.Y -+ Cll;Y '"' Ot)x -. ;~ (Clt,y + .;.>5') = x,

vinden we toch een eenduidi~e oplossing, als we A gelijk stellen,
aan De oplosuing

ClC
3

DH- i~1 juist pel i,ik aan de coeffic ient€'n V~ln de oorspronkelijke

differrntianlverge!ijkirtf·

Pieruit mogen we eoriclu'leren, dat we willekFurig een van de pa

rameters bekend rnogen veronderstellen. lJierdoor veranderen k homogene

vergel ijkingen met k+1 orlh£>kf?nden in k inhomogerte verselijkingen Ilet

k onbeknnden. Iiieruit kcJn een eenduidige oplossing verkrep-en worden.

Het is nu heel eenvoucJ ig om ann te tonell, dr!t voor iedere twee

parameters een meetfrequentie noodzakelijk is.

~tel dat het aanta1 pbrameters N1~+2 bedra~gt. ledere frequentie

levert ons twee onafhankelijke vergelijkingen met N+M+' onbekenden.

Het is duidelijk dat er N IM+1 onAfhankelijke vergelijkingen nodig zljn.
. N-+~,'j'

l1et BnntaI meetfrequentJes bedraagt ius Il '" 2 •

Eii iedere frequentie kunnen we deze vergeliJ'kingen bepalen door
v Yo' y

slechts twee met ingen te verrid~ ten. '1.1. B '" x cos <J en C '"' ;.osin'l
a 0

Het totale aantal rnetinven bedraagt dan N-+M+1. Aangezien B en C alets

anders zijn dan de re~!p en de imaginRire componenten van de over

dracLtsfunctie vnn r.et ~,ysteem voor s '" jW, rlijkt het bovenstaande

een methode te ~ijn om een discreet aantal punten van het Nyquistdia

gram van een pror-es de procespArameters te berekenen.



_'. ~ Set van flinU8vormige infl:sngssignalen.

We kunnen ons nu ,gfvragen wet er gebeurt, indien we de sip.slen

niet een voor een, mu"r tep-el ijk ann het systeem toevoeren. St.l dat

een dergelijke ~et van sinu8vormige signalen pegeven wordt door de

uitdrukking:

x(t) ( 16)

In het geval van een linealr systeern zal er Han de uitgang een signeel

y(t) ontstaan, gegeven door

m

y ( t) • LYks in ( ..,k t • '.f k) •

k,~ 1

We kunnen in dit gaval door de afgeleiden van x(t) e~ y(t) te

genereren de carrelRtiemutrix meten. We kriJgen dan weer de bekende

matrixvergelijking

c.p . ~ == O.

Om te bewijzen d:lt tiit 6t('18e1 oolo~b<Jnr i~;f maken we gebruik van

een eigenschup van ~>inusvormif'e sioro':len.

T

0'. 1 Jlim if
1'_10 ('.

v

, indien W k I c...:> l'

Tn woarden: [Ie correhtief'unctie VrJn twee signnlen met verschillende

frequent ie is nu 1.

ft. 1gemeen:

x. sine,.), t.
K K

( LXkX1Si.nwkt~iln(,.)lt) dt

k, 1

([
k

T

° 1 J11m T
rr~.. 0

1 im T
1'...-00

L
k,l

.. 11m rp

T...- .

YJ xx

De termen van deze som zijn aIleen ongelijk nul, indien k • 1.



( 1 8 )

We zien hieruit dat de elementen VRn de mntrix opgebouwd zijn uit de

som van de correlatiefuncties voor de verschil1ende frequenties.

We mogen de matrix nu opvatten ale de Bom VAn een santal deela.trices

Ingevuld in de vergelijking levert dit:

4J. • .. YJ (Go,)1 ). ~ + <.p (""'2)· at + • • • • • + 4J (c">m)' ex '" 0 ( 20 )

Dit is oplosba::;r in~ien <.p( '-'=>k). ~ ~ Q.

Tn het vorige hoofrl~)tuk bebben we VBn de m:ltrix 4>( c..>k) bewezen,

dat hij de ranp: twee heert. De matrlxvergelijdng 'f'( Ca)k)' ~ .. .Q. le

vert twee onGf~ankelijke, inhomogene vergel ijkingen met N+M+1 onbeken

den. 7.orgen we nu dat het aantal frequentif!s in het ingangssignaal
~~+M+1 dm = 2 ' an Kurman we weer N+M+1 inhomof-ene Ilergelijkingen opstellen

met N+M+1 onbekenden.

llieruit voIgt de oplo~'br:Hirheid vah 4J. ~ c :.2. in het geval, dat het

meetsignaal be~;ta;lt uit epn spt vr:m ~dnusvormige signalen.

~en pra\t.tisch n:-Jfieel in dit gevnl is eehter dat er meer meiingen

ver~icht moeten worden dan in het gcval van het successievelijk op

bouwen van de m:ltrix. flet oantal metingen berlraClgt'hier 2N+2M+3, on

geveer tweemanl zovep] dnn in het eerste gev~1. ~ovendien zal de in

strumentatie vepl uitvplreider moeten zijn, omdHt nu nIle afgeleiden

gegenereerd moeten worden en omdat jeder element VAn de matrix recht

streeks gemeten moet worden, zodat v~or i~d~r element epn correlator

nodig is. /';en voordee] VAn dezp men'ode if' d~~n Behter, dat aIle meet

resultaten simultsnn ter besc~ikkinf komen.

We kunnen ons nu afvragen, wat er gebeurt, inrtien in het meetsig

naa] meer frequenties voorkomen dan strikt noodzakelijk zijn.



In hat voorgaRnde hebben we steeds stilzwijgend aangenomen. dat
. ~ +M +1

het aantal meetfrequent1es m - 2 een poeheel getal is. !!jervoor is

het nodi~. dat het aontul parameters n = N+M+2 een oneven getal is.

Omdat dit niet altijd .a~IT zal zijn. gann we in het geval dat n even

is het systeem in ~edRchten uitbretden met een extra parameter

CXNt \'11' (Lie we nul <>tellen. ppt nieuwe aantal parameters n' - n+1 1s
n N+M+2 .

nu aen aneven getel. wanTvoor m - ~. 2 meetfrAquentles noodzak.-

lijk zijn. Rij ledere f~equentie vinden we weer twee onafhankelijk.

vergelijkjngen nu met n onbekpnden.

Omdat de extra ingevoerde parameter geen invloed zal hebben op de

geme ten ma tr ixe lemen ten, zri 1 voar deze pa rame ter de waarde n~ll gevonden

worrien.

!let is duideltjk, dat door het toevoegen VAn een extra frequenti.

aan het meetsigJIa'11 geen nieuwe informatie over het systeem ken worden

verkregen. Indien de grootte V11n ae matrix niet wordt verenderd. kall

men volstaan met betzelfde aantal metinpen. nIt zRl de oplosbaarheid

van de matrixverrelijkinp niet hejnvloeden.
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TOE~PAS;: ING. VAN DF; ALCEMENE THEORn~ OF' r~l'1f EF~VOrrDIG SYSTEEM ..

De beechriJvpndo differentia81Y.r~eliJking

Yaa t.at in fi tlUUT·.:u geschetste s1steem ziet

er uit als:

Vermenigvuldiron met x en i en middelen over

ete tijd levert:

y , P.x + Bx

J.
A B

~xy !,{U + Bill •
'xx Txx

(? )

I I ) • '" /\ (IJ, ~ p l I) .•
't" xy T x x T xx ( 5)

Aanp€,? if!n cpxx ~ 0 , Kan men deze vnr,,'(c: ijkinpen .... pduceren t'Jt:

A~xx

ltJ x,v '" p 'Pxx

Indien men t:j Lekpnd ~ngan/T:':f'igrllJnl x(t; de I<rui:'correlatit>functies

(I) fin (J}. 'TIppt, ,~,·n·J'f'ft men dcnrmf'f! l~tI~·"r,;ngen die recht evenredigT x,v T x,Y
zl,in met de:J:llt>Kencit: pnY'tlmet.ere f. en B. HE' .ijkt nl ffi,)$relijk VBn deze

(,:~:t'nc,.Lan V[;r-, IIJ. ~ ~xy

rettel~n, due mndeJ-

Pel ell, gebruik te m:l/(en om een model zodanig 81' te
Txy

lOr. ,ysteemparameterc Vaal' t+oo ~e] ijk zijn ..



Me~ing van d~ af~ijking tU8een model- en syst••mparameters.

PRoCES" ~~

~TC oc~

Vt

1( ~ ~'l.2

T

v0 0 r he tin r: ~nlU r 3a frf':' C h f' t s t e b.1 0 k s c hem H ge ~ d t :

e

e ( Q(. - t,\x,/ 1 i ~ x - BX
1,- ? (6)

We rY;,:~n nu <f en (I) ':wti'n; dit levi'r't de \',):;-l"nde uitdrukkingen,
eX

1
,ex

2
in(~>?n Wt.' 81lnnemen (jilt ()( ell P ti,1dens tip metir,,,, cnTIt'tant zijn.

0(-

(8)

(10) •

We zien flat de corrf'Latiefuncties (\) en q> nu eTenredig zijnTex
1

ex
2

'

met het vertwhil tussen mrod01- en syst(>emparamet('n:. Aangeziea we dit

vernc~il zo klein m~gelijk willen maken. moeten we net zolang bijregelen,

totdat lh en til minimHtl1 zijn.
Tex1 ,ex?

Ind ien we ar nll vonf' ~'mnen zorgefl, de t we op de een of andere

manter C'ontinu informatie vbrkrijgen ovt.;r grootte en teken VIUl <K - A
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en ven p -B • dan kunnen we oak een continu afregelvoorschrift aan hat

model toevoegen. Volgens de "Ate€'pest-deeeent" methode "ordt dit:

Ot ~ -y.
1

• ( OC -A)

p-" -K?~( p-p)

(11 )

( 12 )

Uitgezf't in t;e1. fasevlnk Jevert 1it een recl:te lijn door de oor~prong~

De he]: inf Vt1n deze li,jo worcll b~1Jao·ld door K1 • zoait, ook duidelijk

"ordt u;t de verge! ijking Vl;n de;.~' Ujn:

mn I. ~ -p, en
d

z '" -( Ol -A)
'2 d t

(' • L 'J
L 1 ~. • '""

We zien uit fig-:J1H'J.l, dat het

systepm steeds statipl zal zijn voar

nIle "Barden van K, en onafhankelijk

von de be~intoestnnd vnn het sy~teem~

Hovendien i:.; het du;deJijk, dat de mo-

dclpllrametenJ steed:' flllBr de synteem-

parameters zullen C:):.vf~rgeren.

Uit vergelijk~np (1') is af te

leiden, dnt een outrLdende af"ijkinp

t u~sen mode 1- en pro,,!: s parameters dee

te sneller zal worden lijgeregeld na8r

mate v, £:roter is. l'jt fig':.l'.H·) ~ier. we dRt K1 onh?rerkt opgevoerd kan

worderl, ?:)dclt er "at ri(,t p,-e\t"fiz8n nfrpgelvooI'::Jchrif't tf.treft p:een be

perk In.-en %ijn ten [wn,ien van ,1£; arregelsnelhe1d~



lnvloed van de beperkte meettijd op de metinp van de

correlatiefuncties.

We h('tben in het v00rl2'Dandc gezier., det het voor bet gekozen

afregelvooroctrift noodzH~elijk is om continu op de hool2'te te blijven

van de afwijking tussen model- en proeesparam(·tera. Nu moet dezp infor

matie in ons peval gegeven wordpn door de meting van de correlatiefunctie

J <.pex
1

• De:>-€ funetie is ~edElfinief'rd door

'r

lim ~ J e(t).~(t).dt
T ..~ 0

Er moet dus een oneindig lange tijd geintegreerrl warde. om de ver

langde informlltle te verkrijgen. i1et blijkt nlet mogelijk te zijn om op

ieder moment de correlatiefunctie beschikbaar te hebben.

We kunnen nu toch een continup. indioBtie van daze ~orrelatie

functles verkrijl2'en door ~etruik te maken van een benaderende meetmethode.

Tn plallt~~ van een intepT!ltor mOKf'n we nu gebruik VHn et-'n laagdoorlatend

filter. Dp ui1.p-anIl8spBr.n:np vlln rlit filter ZEit bij t'ennt1cring gelijk zijn

aan de vFr;,wgae correl<ltiefurl"tle, ina-ien de afanijfrequentie van het

fj]ter ve~;: l:1ger ligt rjnn df' ~l·"tfr(>qt;~'ntie en vee: t:o~er dan de veran

dering V~~ « . Uit houdt Esn ~u~1~ljjke beperking in tvn aanzien van de

conver~p~tjeEnelheid.

We Wl1H1 del.e invlopij vrw ret filter op de melinr van de correlatie

functle nl] nncter berekene!':. Tn Lguur14 is f>lm bloh'cr cma van een derge

lijke c~rreLDtor geschetst, be~tHDnde uit een vermeni~vuldiger en aen

laa~door!8Btfi]ter.



-19-

De uitgangsspanning vet) van dit filter wor~t berekend met behulp

van de convolutie-integra~l.

vet) ... t JHt. 9).z( e ),d9
o

Omdat z(t) ... x
1

(t),eCt) en vprder e(t) .. (ex-A)',x 1 (t) -t 1l.x2(t) - Bi1 (t),

terwijl tt!vens aBngenomen wordt dHt de afw ijkin~en G', ('ekend worden in

hat eenvoudige gevel van ajrl1H3Vormige meeb;ignalcn, met

X
1
(t) x s.inwt

o

a wx coswt
()

h (t) -

vinden we voar vet):

- w t
c..> e 0

o

v (t) ..

Om deze intsRrolen te ~unnen uitrekenen moeteD we sIs eerste

beperker.de voorwaarde aannl':!ifln. (jet 0( Innj<.zaam verandert ten opzichte

van de tijdconstante van het lanp;doorlaatfilter.

We kunnen nu oc en ~ voor h€t inte/i';raalteken haler.. nit levert dan:

t J -C4) (t - a ) " ')
vet) '" (O'-A) we 0 .xcsin'c..>e .de -+

o 0
o

- ~ (t - 9 ) ~'. e 9 a
o .c.>X SlnW COBC4) .dQ.u e 0

o

Uitwerken levert

'I
C

x
v ( t ) -;;

0
( 0( -A ) •

<

ten:;lotte:
2C4) . 2--.Cln wt -+w

o

1 -+

- (..,) t
COB~ (,0) t-~. 0

(~)2
w

o

"
x~

v
(.A,) 

;> {

2lA> ..

( () _B) • _-=_""'-_-0_,_1;_° fL! "'" t -+

1 -+

sin2wt
?w

-+ ---, E"
~

o



continu beschikbaar is.

Na het uitdempen van het inschakelverschijnsel van het laagdoor

laatfilter heeft v(t) een gelijksoanningsterm, die precies ~lijk ie

aan de ~e.enste correlatiefunctie c.¥ • Indien de frequenti. van het
E' x1

meetaignaal Co.) veel groter" is n;m c.u , dan zal tevens de wis.elspannings-
o

component van v(t) verw8arloosbm,r klein kunnen zijn. We kUllA.n dan met

redelijke ber:adering ste11en, dut de kruiscorrelatiefunctie 'f
eX1



.~ .'" 1 ...

Diacontinu afregelvoorschrift.

We hetben gezien, dBt een continu afregelvoorl'cLr'ift belangrijke

beperki~lf':en oplegt aan de afrpp:('l~nelheid. We kunnen fie afregelprocedure

ook vo I gens een andere m': thode lAten verloppn,

IJanrtoe laten we t: j,jcrw t,et meten van de cOf'relatietunoties de

modelpnrameterc constant. Aan het einde van de meettijd vindea we dan

een maat voar de afwijking van model- en procesparameters:

-40(..ot.. -A~
1;

Men kan nu gedurende zeer kort0 tijd lijregelen. ZOd8t de modelparameters

vergroot worden met een bed r'<! E! ~ 0l1- '~len herhaa 1 t nu de meetcyc Ius met

de nieuwe modeloarAmeter 0(.1 ~ (Xc + A0'.1'

Als men de correlatiefu,;,:t iev meet gedurende sJed:ts een korte tijd,

dan Z1:J 1 men een fout mBKeCl d j, Fvenrec ig i ~ met ~oc.; en omgekeerd even

redip met de integratieti,jd 'I'. 'lia enkete meetcycli znl deze fout steeds

onbelnnrrijker worden tfm op".i·:r·,te van de totale ex" W'Jt geillustreerd
1

wordt in firuur .3.~ .

A4------ii---+--------lf---I---

~1
~(,

,. 7 t:
(-. ..,

mogeliik de krui~1corre1:lti('fu·l(;t.ipapxact juist te me·ten zonder oen

1S na'nell,ii<. p:evonden, dat men

met be!,ll; [) van Fouripr-!'j j tl':';~ll! de eX8cte wU:irdc vnn rie correlntie-

functie kBn meten door over ('.'n IIchc'el Hant:J1 mnlcn de Lalye periode-

tijd te intl:'~~reren. ';11 <'JI~,'n ~r, de praktijk alti,jd n:lf' meetfol,ten

optn·\~,jn, zodat een hert:a: ~ nv \,[.::1 de meet::,';c :U8 gcwen~' t b11jft. Toeh zal

de totale 6fre~eltiJd ft~rk k~~npn verminderen door het toepassen van

deze rliscontinue afregelmutt.ode en door het kiezen v~n ainusvormigE'

t est ~ j gr113 1en_
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Keuze van het inpanps~i~naal.

We p;lInn nu de inv: (Jed bf'!'chouwen van hat inganps: i ~a81 op de

convergentie van de mo(~e~p[jl·amf't.~rs. Piertol" is hpt totnle meetsysteem'

geschet:_~t in fip,uur.:J.

X,
'PRccES

Z'2

e

3 ~.1 j !1'J('vormig signnn i.

( 1:)
W X1 ' t -+ ,~ w x cos Co)t

o
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We vinden nu voor e(t):

e(t)

Deze verschilspanning gann we ~~ v~rmenigvuldiRen met x,(tl, respec

tieveli,il< x?(t). '.'Ie krijgen rl8~1 de uitdrukkingen:

Invullen en uitwerken levert:

2
x

I (p-E)'W'2°sin2wt

2x
.c (oL -!\).c.J-~t!)in?W t I (

2
, ? X o ( )r->-r). '-0) .'2. 1 + cos2<.ut (16)

'Ne zien ,< ~ t '/
• n. .' 1 en z? 'be:.;t:~lJn Il,t pen gelijkf'p'l~ninpt)t']rm en een wissel-

spannin~7;'term. We nemen nil [wrl 'l<Jt deze wisf;elspanninpt;term door het

(17 )v (t I1 \ ,

filter >')cifHlig verzwakt wordt, dflt de gelijkspanningr.term sterk over

heerst. De uit~angsspanfiinflen vnn de filterl, v
1

en v:
1

worden Il'..1:

;>
x
_Ot",,_~\? • ,'-"- n)

( 1 8)

We regelen nu net 'lolnnr bij, totdat v 1 en V r , (;'-1! zijn.
('

De mode]pnrl1meterl~ convergerf>r1 ,1::n nller:

30,1 • ;:' ~:i,:1ULVormig inga"1gssignfl1, 1 met een harmon i sche verTorming.

) 1.



In dit geval is x 2 (t) niet meer ~elijk aan f,(t)t want

We bprekenen nu de invlo~d van deze afwijking tussen I, en x 2 op de

afrpgelinp.We nemen hierbij Ran dat de ult~nngsspBnnin~ van de filters

",pi':ee] overeen komt met dfl gewen.qte correIAtiefunctie~'.

Als bIlGisv(-~rgelijkingen vinden 1'10:

( ex. -A) • YJx, ;: 1 P" llJ
v

"

T ", ")
'-

Rekenen we de correl::L;l'i':Hl(,tLe~; uit, dan vinden we:

?
x

o

')

~ x'
K

, ?

7"""- W • (
'-

?
x

o

YJx. x"I ,

1 ~'
-;;-. W • (
'-

')

x
o

':>'e ::i£>n, dat in cit W.vn1 een fout pemaakt worot en dat tevens

:it? af!"eve1inp: van ~ niet mef'r n~nfhgnkelijk is VilrL (~e grootte van J3
en o:rl!','Keec·d. We kunnen er p,-,:teC" vonr zorgen. d:lt dJ =' 0 doorTx, x

2
b ' ' t"·1 \.' , d' de h ."eperfln~en op e lef.·p.:en ;,:!n'le 8lgemeenlit'1o van e k .armonlSCI;€~

Immen' :

2..;:' ,. K'n.
2

.x, .co...
. K ..

O. indien keen oneven getal iB~

rJoor nu te vEronder'13tellen dat het vervormdf' ingangssignaal

aIleen onpven harmonischen ~~V3t, kunnen we bereiken dat de afregelingen

van 0' en ~ onafhnnkelijk p"es.-:r.i.eden~

v, (t)



Men repelt weer net zola~g bij. totdat v, en v
2

nul geworden zijn.

Ol. en (3 zijn dan p:econverpeertl tot:

()l. A

4J x,x,)

P £ • B

~ x 2x 2

We zjen dat er nu een evenredigheidsfactor optreedt in de afregeling van

lnvullen van de betrcffpnde correlatiefunctips )pvert:

, (
x

k )2 k . k1t+ p, --~ .o .. n .,x ,

~
0 .B

(
x

k '), + )'
x

0

Indien er meer onevrn r.:Ir'Cnonischen Ln het te~'tsignaal aanwezig

2ijn, wordt

~.

B

e venred i ~h(" i:1:' fAe tor op ana loge w j j ze :

X2 l'
_n t ,;! ( 1) 1l/. 'rtj .cosn
x '

o

Recumerend kunnen we ~tellen, dRt indien de vprvorming in het

meetsi~l1Dl aan bep8lilde voorw8nrden volooet de afregeling toch foutlooe

kAn geschieden. De bplanprl.;k~·t.e voorwBHrne is wel, dat er in het in

gnngssignnul geen even harm~ni~chen mogen voorkomen. Wordt hieraan niet

voldAAn, don zal de afrege:i~~ van de parameters niet onafhankelijk van

elk::lar zijn. De tweede VO')T'w,J(,rde is, dat de vervorming Yolledig bekend

moet zijn. In dat gevs] kan de evenredigr.eidsfaetor nauwkeurig berekend

worden.
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Tra p'Vormig benade rrl, s inusvormi g in@sngsBiFTlasl.

Indien we het l)lob'chemll van figuur~ nogmaale bekijken, dan

zien we hierin vier vermenivvuldigere. flangezien deze aIle in de tet"\1g

koppellu~ aanwezig zijn, zul iedere offset- en driftspanning een OnASUW

keuri gheid in de afregel ing tot gevolg hebben. Een technisch .envo~ige

manier am deze vermenigvuld igers te realiseren is p:eschetst in figuurl:l.

dock

L ~ J- ~ ~ ~ ~ . ~ I l
e

~en schuifrepister bedient een aantal elektronische Echakelaars.

Deze schake len wee rl; tnnden op he t somma tie punt van een teruggekoppe Ide

operati.onele versterker. lif't andere einrle van de weerstanden is verbonden

met een spanninesbron E. De etromen door deze weerstanden worden gesom

meerd in de rekenver~ter~er. Door een bepsalde vprdeling van deze weer

standen kan men bereiken, dAt het verloop van de uitgsngsspan.ing van de

versterker bij benaderinp Sll1upvormig is, indien voor de spanningsbron

Seen getijkspanningsbron gekozen wordt. Men knn duarvan zeggen, dat de

gelijkspanninp, E vermenifvl.lIJ Lfd is met sinCo)t. Jlief1t men nu voor E een

willekeurige tijdfunctie, rian kan men deze op peLljke wijze vermenig-

vu 1d i ge n me t 8 in'" t.

~en verdeelt nu de tijdas in 2n gelijke delen. Door een bepsalde

amplitudeverdeling van dp trappen te kiezen ksn men bereiken, dat in het
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meetsi~aal nasst de grondharmonische slecbta de 2kn-1ste en de 2kn+1ste

harmonischen aanwezig zijn. De amplitude hiervan is respectievelijk:

x
o

X?kn_' .. ?kn-1

x
o

x '"?kn+ 1 2knt 1

Aanp,ezien er in het rneet:1ignaal slleen oneven harllonisehen

voorkomen en de 8mplitudevf'rdeling volledig bekend iF, kUllIlen we de

be t rekk i ngen VBn de voorj<8Dnjp !,1:iragraa f ge bru iken en de invloed van

de vervarming op de ufregelinp berekenen.

Nemen we Ban, dat n even is, dan geldt tevens:

sin ( ;> kn -1)~ , -1

We vinden dan voor de evenrerligheidsfactor:

1 - L 2
___k_"_1_(l-?_k_n~),-?_·_- _

, +
?.kn -1 2kn 11

Voor grotere n kan deze uitdrukking benatlerd warde:'! door'

, _ '2
?

n'··

IndiFn n mAar groet genopf is, zql de evenred1gheldsfactor dieht bij 1

lig~en, zOtlat de i:1vloed van de vervorm:lng dan ui tert;t klein zal zijn.

De dtuatie benaderd dar. r,et g(~vHl met ais ingangl1Fipnaal eeJl zu:lvere

sinue. 1;1t is oak wei begrjj:'elijk, wBnt voor grotp.re n zal de benadering

van ~e sinus steeds beter w~rden.
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111okfipanning.

Mpn kan een blokspanning opvatten sIs de grofste benadering van

een sinus. We ~ullen zien, dat dit geval een heel eenvoudig resultaat

zal opleveren.

1n onderstsHnde flFuur ?ijn de spanninp6~ormen vnn x" I, en X
2

geschetFt. terwijl tevens de "'ourier-reeks ~ep:even it.

I--

-

.a 00

I • \ .,

co[w
t-~'-'-~~
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4" _ PRAKTISCRE REALISERING VAN EIDf AUTOYA.TISCHE DlPEDANTIEMNrER.

In het voorgaaDtle hootdstuk hebben we enkele theoretische consequent1•• van
wr8oh1l1en4e ing&.ngSllignalen op de af'regelnauwkeurigheii behanieli.

Voor &en praktische realisering van een dergel1jk apparaat is een blokvoraig

meeteignaal technisch het meeat aantrekke11jk. We kunnen ian namelijk all.

vermenigvuldigers verT&nB8n ioor eenvoui1ge 8chakelaars, iie omgezet worien

af'hankelijk van het teken van de te vemenigvuliigen blokBp&nning. A&n ie hani

van het principitlle blokschED& van f'ig.~.1 sullen we ie gebruikte .chakel1ngen

beapreken.

I
L

P!<Qces

/'
/



De sigDaalgenerator heert tot taak t ..ee blokspanniDgen op te weItken, tie in

nauwkeurige faserelatie tot elkaar I10eten staan. 011.at blokspamdngen zoveel

harIIonische oollponenten bevatten, zullen de ccnventionele faseuaalende net
werken hier in gebreke blijven. 'Ie kunnen nu I1et voordeel gebruik .-ken van

digitale technieken.

R

ER£1:o---~

H "0 "I"

If 1'111 [

V '," - os

In fig ....2 is het prinoipeschema van de signaalgeneratie geschetst. Met behulp

van drie flip-flops wordt de juiste faserelatle tussen %1 en %2 bere1lcto De bee

sohakeltransistoren hakken de oonstante ref'erentiespanning en de versterker

zorgt voor een lage uitg&ngsimpedantie.
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4~2 Het proees.

p(./

In het vor1ge hoofistuk hebben we ie spanning over het RC-lid als ing&Dg8

eigna.a.l besohouwd en ie stroam ioor de illpeiantie als uitgangegrootheU.•

In fig.<f..~ is een voor de hand liggende meetllethode gesohetst. Iniien we ver

onierst8llen dat de versterker iie&&1 is,

i.w.z. ie versterking is oneiniig hoog en

ie 1ng&ngsimpedantie is oneiniig groot,

ian ligt punt P virtueel aan &&rie en

geldtl

c

Aangezien verier

Iniian we DU in bet praktisohe geval voor v1 een bloksp&nD1ng nemen, ian _ien

we iat bij ieclere tekenwisseling van v1 ie vereterker overstuuri worit. De

streom ioar C is namelijk evenredig met :1 en dit bestaat uit perioi.iek

optredenie Dirac-stoten. De sohakeling is iUB zonier moiUioatie niet g8sohikto

We kunnen DU het prableem enigez1ns oJlZeilen door de hogere harmonischen in het

meetsignaal te verzwakkan, voariat we het toevoeren aan bet prooes. Het zal

duidelijk zijn, dat dit grote iBVloei zal hebben op de evenredigheidsfaktor ~.

Omiat het aanieel van ie hogere harmonisehen in het totale meetsignaal

kleiner worit, sal het meetsignaa1 meer gaan lijken op een sinusvorL;i ~

spanning. De evenredigheidsf'aktor ~ zal g,.of.r worden en iiehter bij 1 kOll8n

liggen.

Dat we narigheid kunDen verwaohten ioor het niet iieaal zijn van de gebruikte

vereterkers, wordt I1et de volgenie berekening aanaetooni.

z·"

a.
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We kunnen aa in tigA.4& goesohetste Bchakeling vervangen ioor .en 8p&WDgsbron

E2 met inwenliip mpeiantie Zi. Ter berekefting van E2 en Zi .ten we ci. open

klemepanning E
2

en de kortsluitstrooJl I k • We vincien aanl

E1

Hieruit voIgt door deling van E2 en Ik J

2RRs
Zi • R + (A+2)R

8

Met R « R en A» 2 worit 8it benaderi ioor Is

'Ie gaan de uitgang nu belaBt4tn met een coniensator C. De spanning over C worit

ian:

De open versterking 11 zal in het algelleen yoor heel hogoe frequenties lIet 12 ciB/okt

afvallen. A zal er dus uitzien ala

Er zullen nu osoillaties kunnen optreien, iniien gelit

p yoor s - j (,o)Q

Dus 1

2sR C
1 + AS. (1+ST1 )(1+sr

2
) • 0

o

1 + 81:
0

+ s2'to{'t1+'l:2 ) + s3'tot:1~ c: 0

2R Cs
1: .-o Ao

s • jc..:>

w. zien dat het systeem zaer sterk osoillatori.oh kan zijn en ill deze Y01"Il a1et
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bruikbaar is. Het blijkt mogel1jk te zijn .. oBcillaties bim18ft •• perken te

houien met baffitlp va.n een klein stol"'eersta.n.je, .at groet moet zijn ten

epzichte V&n AS en klein ten opzichte van de te meten ilIpeiantie. Het is

duidelijk eat Bet meetg,ysteem door deze manipulatie. niet meer geheel be&Dt
woorit aa.n de gewen!'Jte iifferentiaalvergelijking. De optreciende &1'wijkingen

kuDnen 1"'..lein blijven. Indien de stopweerstan. kleiner is dan 0,05 R. in een
IUn

bepaald meetgebieti, dan ligt de afwijking van de gemeten waarde tot de werke-
1

lijke waarde R tus99n -0,5 en +0,5 %van de volle schaalwaar'e. Voor C zijn

deze grenzen -1,0 en e,o %.
Een tweete mogelijkheid is 011 tie capacitieve belasting te vemin.eNn lIet

behulp van een em1ttervolger.
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1B fig.~5 is de prineipi~le schakeling van het mocel gegeven.

5in wt.
c

Een signaal dat evenredig is met de af'w1jk1Dg tussen moiel. en systeeapa.raaet81"8

worct ~ntleend aan.en integrator en iaa.rna vermenigvuliigi _t een blok

spanning. oc. 5 inwt en p [oswt worden can geso:wn.eerci in een laagioorlaatf'ilter

met afsnijfrequentie w. De evenredigheic8constant. ~ kan afgeregelli "orien met

de sommatieweerstani R~. Ret uitgangssignaal van iit filter worit DU vergeleken

Jlet de uitgangsspanning van het prooes.



Ret rekenorg&&n.

Bij bet besohouwce systeem !let twee par&Deters bestaat het rekenorgaan uit

twee eenvouiige correlatoren, die oontinu informatie verecbaffen over ce

afwijkingen tussen proces- en mocelparameters.

Co

Sin.

Een oorrelator ( fig4 0 6) bestaat uit een chopper, gestuurd door x
1

of x2 '

gevolgd door een laagdoorlaatfilter. In hoofdetuk III zijn de optrecende

afWijkingen ten opzichte van de irleale correlator reeds afgeleid, zo.at da~ op

d.eze plaatc met nader op hoert te worden ingegaan. Ala grensfrequent1e van het
wtilter is genonen 10' zod-at de component met frequent1e 2 ween taktor 20

verzwa.kt \"lOrdt.

De princip181e sch~keling van het rncetapparaat is nu behandeld. Om enig

inz1cht te verwcrven in de toeeestane afregelsnelheden is de schakel1ng

ges~leerd op de cigitale rekcnmachine Bet bebulp van het ~CTOLUS- programma.



Simulatie OlJ de digi tale ,'rekenmachine.
,:
~i

Op de volgende bladzijde in fig~ is het totale rekensche~

geschetst., zoals dit werd gesimuleerd op de digitale rekenmachiae.

De meetresultaten zijn uitgezet in figA,9 en~10 voor een ~-£ak~o~
) .

van respectievelijk 2 en 5 en voor een k,.-faktor van 10 en 2~. "J
':"'1

We zien hieraan, dat het systeem. de invloed ondergaat van t)r'~ 'tijd- ';~,:,..:.:,.
co.nstanten. Benaderd kunnen we dan ook als beschrijvende differenti- <

. .
aalvergelijking van de terugkoppellu8 vinden : ".

Hleraan zien we, dat het

Kri~ische damping treedt

Verder fs het duidelijk,

sys:teem steeds convergeert naar ex = A.
Wo

o~ voor k - -r- ·
dat het 8~steen steeds sta)del t8.
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De toegepaste sphakelingen.

Om de instrumentatie in het prakt1sc:he geval te vereenvoud1aen ,~'

werd een andere methode van modelafregelen gekozen.

In de simulatie op de digi tale reken1"la.ohine wordt de u1 tganga- ~~.,
..";''::',{

spanning van de correlatoren geintegreerd om de modelparametet'e 't..,;,.
"

generenen. Indien men te maken heeft met elektronische 1ntegra~,

hee1't men st.eeds last llan drift. Oa deze drift t,e elim:neren WOrd~~''''
i.n de ui teindeli jke schakel.ing de modelparameters opgewekt door "11

10;,
"lineair" toenemende spannil'1g. Afhankelijk van het teken van de ...

2"..
ga~spanning van de oorrelatoren zullen de modelparameters grote.
'of' kle1l'ler worden. Di t kan gerealiseerd worden met behulp van e8ft

omkeerbar'e teller, die r'echtstreeks gekoppeld is aan een digitaal.,

ana100g omzetter.

Stel nu, dat, in de begintoestand de tel1er op nul staat. oc. (6) 18,,17>;

clan 6 en 4J ex (0) iSi posit,ie!'. De tell-er gaat dan "heen" tel.len eJI
()( wordt grotlr. Op een bepaald JD()ment wo,rdt ()( grater dan A en de

teller zal de andere kant op tellen. Nu wodrt « we€r kleiner. Op

deze manier zal de modelparameter steeds om de waarde van de proces

par8JDleter blijven schoIlliilel.en. Indien de laatste dekade een yerwaar

loosbare bijdrage revert tot de waarde van de modelparameter, kan
deze methode lDlet gra,te nauwkeurigheid de gewenste waarde van de

procesparameter opleveren.

a. De omkeerbare tellero

R Bp I
- -R a

"P R B

- I .!>R

8 T"'P R

o 0 o - 0 o IJ

I I

..2 0

J I

o I

I .l

I J

a.

fig. 4011

I I

J I

I .5

/ .I.

o I

b.

",
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.heen tellen.
terug tellen.

T = AH + AIi

Hierbij hetekel'lt H z 1
H' :: 0

Indien we fig.4.l1. a bekijken, dan z1en we dat de waarde van de f'unct-Ht
TH t,oel'1eem.t bij een toenemend aantal ingangspulsen. Uit :f1g~1.h

blijkt dat TT afneemt bij een toenemend aantal pulsen. In hat eers%~

geva!. wordt de pulsingang van een volgende flip-nop gestuurd door'~-

de "l"-uitgang van de vorige; in het tweede geval door de "O"-U1tgtJ,ft&..
Al.s we willen heen tellen, lDO,et.en we de sehakeling dus eturen _t «. \-

. . i.

"l"-uitgangen, en als we willen terug t.ellen met de "O"-U1tganaeno"1J)e-
logische functie hiervoor wordt .~ ,

{~~ ~,
:.: .~
:..

l f L

a. b.

T+1---...------11I

T1

Beide schakelingen van f'ig.4.12 kunnen voor dit doel gebruikt word~n.

In het apparaat wordt de schakeling van figA.12.h gebruikt, omdat

hiervoor een "dual two input nor gate" gebruikt kon worden door de
beide uitgangen eenvoudig aan elkaar te leggen.Na de uitgang van

iedere flip-1'lop komt nu-dus een Iunctiekastje met als ingangen At A,
if en R en als uitgang T := AH + AR . Deze uitgang stuurt. de volgenCfe

flip-flop.
We gaan nu een tiendeler maken, die zowel in heengaande als in terug
gaande richting dezelfde code moet hebben voor ove~eenkomstige toe~

st,anden. In fig.f.13 is de waarheidstabel geschetst voor vier in serie
A;

geschakelde flip-flo:ps. Omdat er hier 16 mogelijke toestanden zijri t
lmOeten we e:r 6 gaan uitschakelen.,

".,-
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P A B C D ,
0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1

2 0 1 0 0 2

3 1 1 0 0 3

4 0 0 1 0 4

5 1 0 1 0 5

6 0 1 1 0 6

7 1 1 1 0 7

8 0 0 0 1 8

9 1 0 0 1 9

10 0 1 0 1 10

11 1 1 0 1 11

12 0 0 1 1 12

13 1 0 1 1 13

14 0 1 1 1 14

15 1 1 1 1 15

Stel nu iat ie teller in i. heengaanie riohti~ in stan. 8 • 0001 is kOJl8n t.

&tam. Bij ie voJ.«eni. puls kollt hij in stani 9 • 1001. We willen .ohter, .at hij

in stan4. 15 = 1111 tereoht koDt. "e lIoeten .r ius voor zorpn, .at staM 9 iuta

bi.l worit. w. kwmen .it bereiken ioor i. tunotie T
9

.,. AncD te ONIreD. en bet

uit~B1gn&&1 te t;ebnliken OIl een ••t-slt;naal aan B .n C toe t. voeNJl. III h.t

i ....l. geva.l sull.n B en C teplijk oaklappen, wu.rioor stani 15 bereikt woNt.
.aar lI.e&tal zal iit niet p'beur.n. st.l, iat Beerier ollklapt .an C. Op h.t

lIolient iat B is OJI«8k1apt, zal ook T
9

_r nul geworjen zijn .n ie teller blljtt

in ie Dl.uwe stani 11 • 1101 staan. Evenzo tan ie teller in staM 13 blij'ftn

staan, namelijk als C eerier OIIklapt ian B. We lIoeten .us ook 11 en 13 inatabi.l

saken.De totaal beDOt1«i. lo«i8ohe tunoti. worjt ius I
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Intien "e teller in stan.. 15 staat, JI&« er ~nJ.8t een eet-sit;na&l un B en C

wor"en toe88VOer", oa"at B en C tach a1 1 z1jn. U1te1n"elijk kr1jpn we .us I

Geheel ana.100g v1.n".n w. voor ie terugtelrichtint; ian

Iniien TR • 1, "orit er een reset-signaal pgeven aan B en C, zoia ie. 1ft ••

stan.. 0 koaen.

Een ooap11oat1e van bovenstaan.e JI&n1pulat1ee 1s, iat ie gewenste 1-2-4-8-uit«aD«e

coie 'V'er8toori is. In stan.. 9 «even ie vier uit~ naae11jk 1111 .. 15.

B en C souien we 0 Jloeten zijn, iniien A en D bei"e 1 zijn. D1t geeft ... funct1.S1

13' .. ADB

C' .. ADC

w. kwmen i1t resultaat combineren !let stan.. 8. In stani 8 i BIn. 1, terwijl B ..

C be1ie 0 zijn. We kunnen nu 'V'01staan lIet

B' :::: BD

C' =Cn



b. De ii~taal-analoog odetter.

a.

h.

Bekijken we het lalili.rnetwerk van figA.14 a. , lian valt als Hrate op, liat 'e

inwenliige tapeliantie van liit netwerk gelijk is &an : R
i

• R •

'Ie Ilogen liit netwerk nu vervangen lioor een seriesohakelin« van vier sp&nIliJIca

bronnen, overbru«li lioor lie bijbehorenie schakelaars. De waa:rje van ieze

sp&Jm1.n«sbroJmen is

De scha.kelaara A, B, C, D worlien «estuuri lioor 4. A, B'. C', D uit.~ vaa ..

bijbehorenie telli.kaie.

..



0Jl Mil nauwkeur1p atlez1n« JIOplijk te Jl&ken pbniken we eell teller Mt rier

.ekatell. Weliswaar is .e laatsta slechta in rierell Yer.eeU, II&&Z' .1t a&&kt

voor het prillcipe niets uit.

De rier oazetters wor.en nu als vcl«t &an«esloten op een SODII&tor. De ..etter,

tie corresponi..rt lIet .e be].a.~ijk8te iekaie. wor.t lIoll.er verzw&kbZ' raoht

streeks op het scamatiepmt van .e veraterker psohakeU. De vclpn.e Odetten

koJaen alle via een verzwakkernetwerkje &an het soaMtiepwrt. In f'i«.....1' i ••e

aohakel~ hiervan gegenn.

R.

De veratarking van ieze soh&keling wcrit pgenft, .ecr

De verstarldng zonur verzwakkingsnetwerk is

De verzwakldng ten opaichta van .e belangrijkata ieka.e is I

Hieru.1t k&n R1 voor ie.ere ieka.e bereken. wor.en lIet R1 • a~ •
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Keuze ~an de meetbereiken.

Aangezien er twee grootheden tege11jkerlijd mDeten worden geJlie''l.en

en het apparaat tevens een zo groot mogelijk l!1eetgebied moest onat

ten, wordt er gewerkt met vier meetfrequenties, die onder1ing s~.~ds

een dekade verschillen.

De meetbereiken worden ingesteld met behulp van drie schakelaara.
81 reduceer~ het me~tbereik van ft en C met een faktor 100. '

8 2 schakelt de vier laagdoorlaatfilters om en bepaalt tevens de fre
quentie van de meetspanning. Het veranderen van de meetfrequen~le

beinvloedt aIleen het meetbereik van C over vier dekaden.
Het meetbereik van ~ kan over drie dekaden geregeld worden met S,_
Als laagste waarde van R wordt, gekozen Ioooll . Met een laagste

'meetfrequentie van Cr.) = lOO~:~ vinden we voor Cmax = 10)L F.
Er blijken nu 24 meetb,ereiken te zijn. Deze overlappen elkaar gedeel-,

telijk, zoals in fig .4.16 duideli jk te zien is 0

.1.
jU't'w> It

if'S

fO"

10

f

10"

/0-1.

~-J

SIC f

5,=2

10 }l-F
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5. RESULTATEN.

De in hooffdstuk 4 beschreven schakeling is beproefd op zljn globale
werlting; de verschillende schaalfaktoren waren hierbij nog met .~

a.fgeregel.d. Hierbtj bleek, dat er op verschillende plaateen in de "~',

sehakeling parasitaire oscillaties optraden, yooral bij de reallss
tie van het proces. Het toepassen van een ellllittervolgerschakeling.

~,

zal waarschi jnli jk ui:tkomat bieden, omdat de oscillaties aIleen \'
optraden bij de grootste waarden van de ~rocescondensator.

Het meten van een weerstand of een eondensator arzonderlijk levert
globaal gezien geen problemen Ope Echter de combinatle van beida
b~acht een rout in de fnstrumentatie aan het licht. Deze zal in hat
volgende nader verklaard worden.
De mee~spanningen worden gegeven door :

x x
xl (t) ; xosinwt: + ~Sin3wt + -5-sin5wt + •••

"

We gaan nu aIleen de invloed van de grondconponent op de arrege11ng
nat omdat de nogere harmonischan sterk verzwakt worden door het:
f:tlter.
De impulsresponsie van het £ilter is :

het) ::= w~e-wt

Hieruit volgt voor zl(t) : ( zie ook :rIg. 'd~ ,

z1 ; Jh (t-8)."'(9)X1 (9)d(9)

; "'oc:~t ~xeX8inXdX
o

" '
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8
4

a CA>B.e-<4t.J eXeollXdx
o

. ,
; "::,"

We Tinden dan yoor de integre.l..a :.,

x ~.,

II -1xs1nxeX dx :: ixeXG1J..-eos., + ~C08X.~ - t
9

x·

12, a j'xe08xeXdX = txex(einK+C08X) - sinxeX.!
o
J(

13 • ~einxeXdx = ~ex(Bint-eosx) + ~
<t

X

14 ::I cosxeXdx ..,!( e:inx+oosx) .~x -!
o

-<',.

, .
, .~

~t~

Aangezien voor e(t) geldt : e :: Zl • Z2 - Z3 - Z4 Tinden we hiervoor:.

) ( )( ) 010 " (CIIQ ) -wt2eC t = «0t-A sin CA)-t-~c.>t + w. cos: w, - CiS' -A"." +:

+( P,Ot-A)( sin c.r.>t+~CA)t) - ~. sineu t - e.G B. e~:(,I)t.

(laan we deze trlt.drukking nu ver1!len1gvuld1gen met Slnw't" da~ zu11en

« enp ge11jkspanniRgebijdragen 1everen, die in a.£elrde or~. van
Rrootte liggen. De afrege1ing van ~is ~et langer onafhanke11jk van
p en omgekeerd. Faa a1s een van '-ide £ijn eindwaarde gevon~en

heert, zal de andere kunnen convergeren.
Oa deze mogelijkheid uit te slu1~en zullen we de r11ters moeten
veranderen. We moeten een fil~er ontwerpenzadanig, dat de rr.q~ntie .
van de grondcomponent onverzwakt en vooral zander raeedraaiing wordt
doorgelaten. Een geschikt filter hiervoor lijkt het dubbel-T fi1.tero
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