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1. INLEIDING.

Een regelsysteem kunnen we in het algemeen schematisch aangeven met een

blokschema volgens fig. 1.

A

...

Fig. 1

H1erbij veronderstellen we dat in het blok A aIle onderdelen van het

proces en de meet- en regelapparatuur zl.Jn ondergebrachtj aIleen de

terugkoppelleiding en het vergelijkend orgaan (V.G.) zijn afzonderlijk

aangegeven. Via cie terugkoppelleiding wordt een, van de waarde van de

te regelen grootheid afhankelijk, signaal teruggevo1rd naar het ver

gelijkend orgaan. Hier wordt dit signaal ver~eleken met een van de ge

wenste waarde van de te regelen ~rootheid afhankelijk signaal. Blijkt

er nu een verschil te bestaan tussen de gemeten werkelijke waarde en

de gewenate waarde, dan zal het verschil tussen be ide signalen een

zodanige verandering in het proces bewerkstelligen, dat dit verschil

zal afaemen.

Vaak worden de hierboven genoemde signalen continu toegevoerd; het

regelsysteem is dan steeds in werking, Het komt echter ook voor, dat

de gemeten waarde niet continu, maar met bepaalde tussenpozen verstrekt

wordt. Dit feit kan zich voordoen ala gevolg van verschillende oor

zaken, waarvan we er hieronder enkele van zullen noemen.

1. De meting geachiedt van nature "monster" gewijs zoals bijv." bij

a. chemische of physische processen waar voar de bepaling van de

samenstelling van het produkt telkens een monster getrokken moet

wordenj

b. verwerking van radarsignalen: eens per omwenteling van de antenne

wordt een aignaal afgegeven;
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c. in het algemeen bij het gebruik van digitale meet- en regel

apparatuur, zoals bijv. bij digitale snelheidsregeling.

2. Ter beperking van het aantal regelapparaten.

Wanneer voor regeling van een aantal processen dezelfde regelaars

gebruikt kunnen worden, kan het voorcieli< zijn (wat kosten en

ruimte betreft) ~eze achtereenvolgens in de verschillende regel

circuits te schakelen. Dit zal bijv. het geval zijn, wanneer een in

gewikkelde rekenmachine voor de regeling van verschillende processen

gebruikt moet worden.

3. Dynamisch voordeel.

Het komt voor, dat een storing, of een verandering van de instelling

bij een geregeld systeem als gevolg van een snel reagerend neven

effect eerst een negatieve afwijking tengevolge heeft, terwijl pas

later de eigenlijke positieve afwij~ing optreedt. Een continue

reg.ling zou hier in eerste instantie juist de verkeerde kant uit

werken, terwijl een juist ingestelde intermitterende regeling aIleen

op de positieve afwijking zou reageren.

We spreken bij een dergelijke onderbroken werking van een intermitteren

de regeling. De veel gebruikte engelse benaming "sample data control"

daakt zijn ontstaan aan het onder 1.a. vermelde voorbeeld: to sample =

e.n monster trekken.

Om nu het intermitterende karakter in ons blokschema tot uiting te

brengen, wordt een schakelaar in het circuit opgenomen. Uit het voor

gaande Tolgt.dan, dat we deze schakelaar in de terugkoppelleiding

moe ten tekenen; het teruggevoerde signaal wordt immers pulsgewijs

afgegeven ! Gedurende·de tijd dat de schakelaar, welke we voortaan

met "sampler" zullen aanduiden, gesloten is hebben we een normaal

regelcircuit; terugkoppelsignaal en ingestelde waarde worden verge

leken en indien nodig wordt er gecorrigeerd.

Is echter de schakelaar geopend, dan wordt aIleen het signaal ~e

horende bij de ingestelde waarde aan het vergelijkend orgaan toegevoerd.

Het nu optredende "verschil" mag na tuurli jk niet tot een cor t'ec tie

aanleiding geven. ~e dienen derhalve ook een schakela~r in de leiding

achter het vergelijkend orgaan aan te brengen. Deze schakelaar moet
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dan synchroon werken met de sampler. Nu blijkt echter datwe de

sampler in de terugkoppelleiding net zo goed weg kunnen latent er

verandert dan niets aan de werking. Voor een intermitterend regel

systeem kunnen we dus het blokschema tekenen volgens fig. 2 met slechts

een sampler welke geplaatst is achter het vergelijkend orgaan.

+

v.o.

Fig. 2

A

We zullen vervolgens nagaan welke invloed een sampler heeft,op de

signaalvorm. Ne beschouwen hiertoe de schakeling van fig. 3a.

In fig. 3b ia een willekeurig gevormd ingangssignaal U. getekend,
~

terrijl fig. 3c di tzelfde signaal ge·;ft, nadat he t de sampler is ge-
•passeerd: U.,.
J-

a
U. U ,*

-~-~~

b

1· •

t

c
1.

T aT

Fig. 3

Dit laatate signaal blijkt te bestaan uit een serie pulsen.

We Boemen nu het tijdsverloop tussen het verschijnen van twee op

volgende pulsen de pulsperiode T; de tijd gedurende welke de puIs

aanwezig ia heet de pulabreedte of pulsduur. Uver het algemeen zijn

voor een bepaald geval zowel pulsduur ala pulsperiode constante groot-
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heden. Dit betekent dat we kunnen spreken van een pulsfrequentie

of sampled frequentie vs. Verder is vaak van belang de relatieve puls-

~breedte: T.

Is de sampler slechts gedurende korte tijd gesloten, dan wordt het be

drag ~ klein. Is 6TT zeer klein ten opzichte van de eenheid, dan zijn

wiskundige beschouwingen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de

6-functie van Dirac, mogelijk. De sam~:er wordt dan beschouwd als een
GO

pulstreingenerator en beschreven Fc~ t '~hulp van een func tie l: 6 \ _-'11 ).
o

In de literatuur (zie literatuurop ~ve) gaat men hier zeer diep op ~n.

Aangezien in het door ons als Iraktische voorbeeld gekozen.systeem

een regeling met behulp van korte pulsen zonder meer niet te reali

seren bleek, zullen wij geen gebruik Kunnen maken van deze theorie.

Aan de motor kon via deze pulsen namelijk niet voldoende e~ergie ge

geven worden om een enigszins redelijke werking te verkrijgen.

Toepassing van een zogenaamd "hold circuit" bracht echter een aan

zienlijke verbetering. Onder een holdcircuit verstaan we een achakeling

die in staat is een gegeven pulsvormig signaal gedurende enige tijd

als het ware vast te houden. In zijn eenvoudigste vorm bestaat zoln

schakeling uit een condensator die door de ene puls geladen wordt,

deze lading behoudt tot de volgende puls arriveert en dan geladen

wordt overeenkomstig de pulshoogte (of inhoud) van deze laatste puls.

In fig. 4a is het schakelschema gegeven: het holdcircuit wordt achter

de sampler geplaatst, terwijl fig. 4b,c en d respectievelijk de
•vormen van ingangssignaal U

i
, gesamplede signaal U

i
en het signaal van

het holdcircuit UR geven.

b

L..- t

*U.
:1.

c

d

UH
~ -

I t

Fig. 4
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Het gevolg van het aanbrengen van een holdcircuit is, dat er nu weer

steeds een signaal aanwezig is.

Het blokschema van het geregelde systeem compleet met sampler en hold

circuit is in fig. 5 getekend. Nu wordt weI continu geregeld, zij het

met een benaderde w'Aarde van het eigenlijke regelsignaal.

vo

H

Fig. 5

A

Ala praktisch voorbeeld van een regelsysteem waFlrmee we zullen experi

menteren werd gekozen een 2e orde volgsysteem, bevattende o.a. een

combinatie van een versterker met een servomotor.,

A.n dit systeem zullen we metingen verrichten, zowel met als zonder

gebruikmaking van de sampler. Aange7ien het meten aan net open systeem

vele voordelen biedt, terwijl de resultaten een goede informatie geven

omtrent het gedrag bij het teruggekoppelde syateem zullen we de na

druk leggen op de metingen aan het open systeem, terwijl tenslo~te ala

contrale enkele waarnemingen aan het leregelde systeem zullen worden

verricht.
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2. HET SERVOSYSTE~1.

2.1. De opbou••

1

Fig. 6

De samenvatting van het volgsysteem is in fig. 6 met een blokschema

aangegeven. De werking is als voIgt:

Met behulp van potentiometer P1 kunnen we een gelijkspanning na~r de

iagang van de versterker voeren. Deze spanning wordt versterkt en om

gezet in een stroom. welke door de veldspoelen van de servomotor gaat.

Als gevolg hiervan gaat de motor dr~aien en via de tandwielover

brengingen wordt de potentiometer P
2

bediend. De stand van deze poten

tiometer bepaalt de spanning welke via de terugkoppelleiding naar de

ingang van de versterker"ordt gevoerd. ';Je hebben er nu voor gezorgd

de draairichting van P2 zo te kiezen, dat de tarucgevoerde spanning

de resulterende ingangsspanning verzwakt. De servomotor zal dus zolang

doordraaien, tot ~e ingangsspanning gelijk aan nul is. Verdraaiing

van potentiometer P
1

heeft dUB ook een verdraaiing van P2 tengevolge.

Ret blijkt da t met elke stand van P 1 een b,"paalde stand van P2 corres

pondeert. Potentiometer P2 voIgt P 1 als het ware, vandaar de benaming:

volgsysteem.

De tachometerspanning wordt naar de tweede ingang van de versterker

teruggevoerd. Een goede omwentelingssnelheid zal een hoge extra

ingangsspanning aan de versterker tengevolge hebben. De polarifeit is

zo gekozen dat deze spanning een tegengesteld resultaat geeft als de

eigenlijke ingangsspanning. De snelheid zal dus afnemen. Deze extra

terugkoppeling heeft derhalve een dempende werking tengevolge. Met

potentiometer P3 kunnen we deze demping re~elen.
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w. zullen nu de diverse elementen nader bescbouwen:

Dit is een gelijkspannings-balansversterker met twee gescheiden, maar

gelijkwaardige ingangen G
1

en G2 • Hebben beid: ingangen dezelfde

potentiaal t.o.v. narde, dan zullen, daar de versterker volkomen

eymmetrisch is geconstrueerd, de uitgangen F 1 ' en F2 ' ook gelijke po

tentialen hebben, zodat de stromen door de veldspoelen S1 en S2 van

de servomotor aan elkaar gelijk zullen zijn. De wikkelingen zijn nu

zo geplaatst, dat in het hierboven onderstelde geval van gelijke

stromen er geen resulterend veld is.

Fig. 7

Heeft G
1

echter een lagere potentiaal dan G
2

, dan wordt de evenwichts

toestand verstoord en krijgt F
1

' een hogere spanning, waardoor de

stroom door S1 ook groter wordt. Als gevolg van de zowel in de voor

als in de eindversterkertrap van beide triodes aanwezige gemeenschap

pelijke -kathodeweerstand, zal steeds de stroom door S2 evenveel af

nemen a16 die door S1 toeneemt en omgekeerd.
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Resumerend kunnen we vaststellen, dat wanneer ctan een van beide in

gangeD een gelijkspanning gelegd wordt, er als gevolg van het verschil

in stroomsterkten door de spoelen S1 en 8
2

een resulterend veld zal

optreden. De richting van dit veld is afhankelijk van de polariteit

van d. aangelegde spanning, met dien verstande dat de resultaten ten

g.volge van spanning aan G1 en G2 juist elkaars te6engestelde zijn.

Verder is het de bedoeling, dat de resulterende veldsterkte evenredig

is met de grootte van de ingangsspanning.

2.1.2. De seryo.otor.
-.---~----~--

nit is een zogenaamde splitfield motor; het veld wordt verkregen met

behulp van twee spoelen welke elkaars invloed tegenwerken. ,Zoals hier

boven reeds werd vermeld moet de sterkte van het resulterende veld

evenredig zijn met de ingangsspanning van de versterker. Verder wordt

het anker gevoed uit een stroombron welke een constante ankerstroom

moet leveren, groot 300 rnA. Bij zeer hoge toerentallen kan de tegen

•••• k. in het anker zo hoog oplopen, dat het voedingsapparaat niet

.eer aan deze eis kan voldoen. Zoals blijkt zullen wij hiermee bij

oaze metingen geen rekening behoeven te houden, aangezien voor ons ge

val de omwentelingesnelbeden steeds aan de lage kant blijven.

Fig. 8

Aangezien het door de motor geleverde koppel evenredig is met ne anker

stroom en de sterkte van het magnetische veld zal voor ons geval met

ee. constante ankerstroom moeten gelden dat het geleverde koppel even

redig is met de veldsterkte, dus met de veldstroom en derhalve ook met

de ingangsspanning U
i

van de versterker.
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Daze is met de servomotor op een as gemonteerd. Het veld wordt ver

kregen door middel van een permanente magneetj dit is dus constant.

De afgegeven spanning, geweten aan de borstels is nagenoeg evenredig

met het toerental.

Deze dient om het koppel-op de potentiometeras te vergroteq, zodat

een nauwkeurigera werking van het volgsysteem wordt verkre~en. Boven-

. dien is de nogal veranderlijke wrijving t.o.v. de ciemping op de rnotor

as Terkleind, zodat we van deze niet-lineariteit weinig la~t hebben.

Als nadelen staan hier tegenover: een vermindering van de rondgaande

versterking en het optreden van tandwielspeling.

·De totale vertraging bestaat uit twee overbrengin~en van 96 op 24

tanden, dat is een totale verhouding van ~ x ~ = 1k. Deze keuze is

tamelijk willekeurig geschied, maar voldoet goed.

De potentiometers P1 en P2 zijn geschakeld volgens een brug van

WheatstoBe. De voedingsspanning staat over de parallelschakeling van

beide spanningsdelers. De servoversterker is tussen beide lopers aan

gesloten. Bij elke stand van de loper van P
1

hoort nu een stand van P2
zodat de brugspanning, dU5 de ingangsspanning aan de versterker gelijk

aa\ nul is. Geven we P
1

een bepaalde uitslag, dan zal P
2

automatisch

naar zijn met daze uitslag corresponderende stand bewegen. De combina

tie P1P2 omvat in deze schakeling behalve meet- en instelorgaan ook

het vergelijkend orgaan.

Fig. 9
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2.2. Theoretische beschouwingen over het open systeem.

Voor de servomotor geldt de differentiaalvergelijking:

dw
T = J dt + Do W

waariD T het aanwezige koppel, J bet totale :.:·:c'-'-~' :"u':', ,;.,,', ;,:

Tan alles wat meedraait. D wrijvings- of d~mpingsractor en w de
o

hoeksnelheid van de motoras voorstelt.

Volgens het voorgaande is nu bet koppel evenredig met de ingangspanning

U
i

, dus't c K
1

U
i

•

Verder geeft de tachogenerator een spanning U
T

welke evenredig met het

toerental en dus oak evenredig met w is: U
T

= K
3

w.

Deze spanning wordt via een verzwakker-potentiometer P3 ter,uggevoerd

naar de versterker (ingang G2 ). We stell en de factor waarmee UT in P
3

Terzwakt word t Q..

Fig. 10

'fomet

+ D wo
K1/Do=--'-1+s'f o

= K,
Js+Do

dus

Voor het systeem: versterker-servomotor - tacbogenerator - potentio

meter P3 - versterker (fig. 10) geld t dan voor de overdracbtsfunctie:

dw
open systeem: T = K1Ui = J dt

teruggekoppeld systeem: }I. I
1

in ons geval is , zodat l! I
1

1

K /D
+ K

3
a

1 0

We bebben dus kennelijk een nieuwe dempingsfactor verkregen:

D z: D +a K1K
30

zodat I
K1/D waarin}I. 1 = 'f : '"1+s 'f .. (l

Tengevolge van het toepassen van een zog-enaamde "cnderlus" krijgen we

een vergroting van de demping. Het grote voordeel van deze extra

demping is dat de grootte hiervan zeer eenvoudig in te stellen is met



- 11 -

potentiometer P3-

Zoals zal blijken werken we steeds met een demping die voornamelijk

bepaald wordt door de term a K
1

K
3

; dus steeds geldt: a K K »D.
1 3 0

Hierboven hebben we de overdrachtsfunctie ~1' afgeleid; deze geeft

ons de betrekking tussen de l;oeksnelheid van de motoras en het ingangs

signaal_ We gaan nu het vex'band tussen het ui tgangssignaal U en de
u

hoeksnelheid van de motoras zoeken,

De uitgangsspanning U wordt bepaald door de stand van potentio~eter
u

P2' dUB door de hoek e waarover deze verdraaid is, en door .de brug-

spanning. Nu is P2 een lineairepotentiometer, zodat we mogen schrijven:

Uu = K2 - 6 •

De constante K
2

is nu weer evenredig met de brugspanning; daze is dus

op eenvoudige wijze te varieren.

Fig. 11

Verder geldt: hoeksnelheid w = *, zodat \ve, rekening houdend met de

tandwielvertrae;ing 1 : 16 tot de volgende betrekking komen:

1
Uu = K2 • 1b ! wdt

Voor de overdrachtsfunctie welke het verband tussen de uitgangsspanning

en de hoeksn~lheid van de motoras geeft vinden we dan:

De totale overdrachtsfunctie

dan:

van in~ctngs- naar uitgangssignaal wordt
K

1
K

2
"'1'b'D K

= s(1+s~) = s(1+s~)

waarin

Ret zal blijken, dat het oak zinvol is de overdrachtsfunctie te bepalen

v)or he t geval da t we de tacho-spanning al s ui tgcmissignaal beschouwen.

We vinden dan:

1+ s't
= KT

1+s'(
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waarin

Aan de hand van deze ~tdrukkingen kunnen we nu nagaan welk gedrag het

uitgangssignaal zal vertonen voor het geval.dat het ingangssignaal

aehtereenvolgens een sprongfunctie en een har~onische functie is.

2.2.1. Sprongfunctie op het open systeem:

u (s) l1(s).U
i

(s)
K

U .•
1

~ = = s( 1+s-d •u 1. s

Uu(S)
,. 1

..l+'t 2 1= K.Ui (s2
S 1+s't

teruggetransformeerd:

A -tl.
u (t) = K.D. (t - 't +'t e I~. U(t)u 1.

~

u. = U• • ·:(t)
1. 1.

Het uitgangssignaal heeft de vorm zoals die in fig. 12 getekend is.

U
u

.,-:;;.....-r-----I'--......-------t

Fig. 12

Hier gelden de volgende gelijkheden:,.

tan tI = K.1)i

tan ~ = K. U.•
1.

-1
e

Meting van tan (len tan ~ geeft ons de mogelijkheid uit deze aanloop

kromme de totale versterking te bepalen.

KT A 1
~ UTes) = llT( s) • Ui (s) = (1+s't) ui • 5

A 1
= K_ U. (- + --.!-)

-'"1' 1. s 1+S't

na terugtransformatie:
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Uit deze aanloopkromme kunnen wij op zeer eenvoudige wijze KT en ~

bepalen;

De maximale tachospanning is gelijk aan K
T

Ui ; hierui t is K~, te bepalen.

Na een tijdsverloop t ='t heeft de tachospanning 0,63 x de maximale waar

de bereikt.

t

Fig. 13

- - -- - - =-=-;=--=-----

2.2.2. Een sinusvormige ingangsspanning aJn het open circuit.

~ Voor de uitgangsspanning geldt nu:

U
u

:;. ll( jw) U
i

We veronderstellen dat
..

U (rl __ U. sin (w t +.n )
i~' 1. ,.

Dan zal gelden:

Dit betekent dat ook U sinusvormig zal verlopen; we kunnen dan
u

Bchrijven:
..

Uu (t):: Uusin(wt +. )
Hierin is dan:

U
K U.=_._.-

u
~"

l+w2'(2 1

en

4' • arctan= 'P- 2 - W 't •

Ny~uist en Bode-diagrarnmen voor ll(jw) zijn getekend in fig. 14.



ll-vlak

-K-r

lp

a

Fig. 14 c

Hier wordt

met

en

"r = cp ,. arc tan W t

In fig. 15 zijn de Bode- en Nyquist-diagrammen voor ~T(jw) getekend.

l 'FI Pol

K
I
1
I
I
I CIt

1V''t
I

ll-vl I"~,
I

11 ,It't
(J)

Fig. 15
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2.3. Meetmethoden en meetresultaten.

Uit het voorgaaode blijkt, dat we op verschi~lende metin~en zullen

kunnen verrichten met als doel de diverse grootheden te bepalen.

We zullen de verschillende mogelijkheden stuk voor stuk nagaan.

Hiertoe meten we het koppel op de motor-as als functie van de ingangs

spanning van de versterker. Het koppel wordt gemeten met behulp van

een koppelmeter. welke direct op de motoras geklemd wordt. we variiren

dan de ingangsspanning en lezen de b:jbehorende aanwijzing van het

koppel af.

«
Fig. 16

v

Het atlezen van de koppelmeter kan ala voIgt geschieden: ~raai de

koppelmeter tegen de draairichting van de motoras in en lees de meter

at wanneer de motoras juist meedr~ait. Vervolgens dra~ien we de koppel

meter met de draairichting van de as mee en lezen de waarde van het

koppel at, wanneer de as weer juist meedraai t. IJe vinden op deze wi jze

een maximale- en een minimale waarde van het koppel. Het verschil

tussen beide koppels wordt veroorzaakt door een constant wrijvings

koppel (de zgn. Coulomb-wrijving) en een koppel dat aIleen maar bij

stilstand en zeer Kleine snelheden aanwezig is, de zgn. sticktie.

Bet gemiddelde van het maximale en het minimale koppel geeft ons het

werkelijk door de motor geleverde moment. Het minimale koppel veroor

zaakt echter de versnelling en bepaalt de uiteindelijke hoeksnelheid.
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Er geldt dus: T t = T t" t" + T I b + T t d,waarbijmo or s ~c ~e cou om res eren
Tresterend het koppel is waarmee we in onze formules te maken hebben.

(zie hoofdstuk 6).
Onze waarnemingen zijn vervat in grafiek 1.

U1t daze grafiek blijkt:

= 112 gem -3= 11.10 Nm

K1 = 26,5 gem/mY = 2,6 Nm/V

De grafiek blijkt vrijwel lineair te verlopen tot ca. 20 mY.

Boven deze waarde blijkt de waarde van K
1

af te nemen.

~ Bij deze en bij aIle volgende metingen is het van groot belang

voor de nauwkeurigheid, dat de balancering van de versterker

telkens gecontroleerd wordt. Hiertoe is tus~en de uitgangsklemmen

F,' en F
2

' van de versterker een voltmeter aangesloten. ~anneer

er geen ingangssignaal is moet deze meter op nul staan. Is dit

niet het geval, dan moeten we de balansinstellinG van de ver

sterker verstellen.

Deze factor vinden we eenvoudig door de motoras een geheel aantal om

wentelingen te verdraaien en de hieruit voortvloeiende sp~nningsver

ander1ng tussen de loper en de onderkant van de meedraaiende potentio

meter te meten (zie fig. 11).

Bij een brugspanning van 1 volt vinden we aan de potentiometer een

spanningsvariatie van 70 mV per omwenteling van de motorasj dat is

'6~~0 • 10-3 V per radiaal-verdraaiing van de potentiometeras.

Hieru1t voIgt:

K
2

= 0,18 V/rad bij een brugspanning van 1 Volt.

We meten de tachometerspanning als functie van het toe rental. De tacho

meterspanning wordt telkens op een bepaalde waarde ingesteld, door

variatie van de ingangssprtnning, of door regeling van de demping.

Het bijbehorende toerental van de potentiometeras wordt gemeten met





U
T= D.~ • waaruit
3

- 18 -

behulp van een stopwatch. Ret toe rental van de ~otoras en dus van

de tachogenerator is dan 16 maal 20 groot.

Uit de helling van de rtldus gevonden rechte (zie grafiek 2) voIgt de

constante Ky
We vonden:

K
3

= 0,26 Vsec/rad

Boven de 25 omw/min neemt K
3

iets af.

We meten de tachometerspanning als funct~e van de terugkop~elfactor

(zie bIz. 10) bij een constan te ingangsspannin;. Voor de aflezing

van de tachospanning moet telkens gewacht worden tot 3e eindsnelheid

bereikt is.

In di t geval geld t voor he t koppel: T = ~. u

Aangezien T = K1Ui en U
tt

= K
3

w, geldt ook: K1U
i

~
weer voIgt: D = K1K

3
a-

T
Hieruit zouden we D kunnen berekenen, wanneer de inganbsspanning U.

~

bekend was. Als gevolg van de Coulombwrijving (zie onder 1e) is de

hier te gebruiken waurde van U
i

niet gelij~ aan de gehele ingangs

spanning; deze moet verminderd worden met een bedrag U , hetwelk
c

dient om de Coulombwrijving te overwinnen.

Om de juiste wa~rde van U. te vinden bedenken we dat:
~

D = D K
1
K

3
of D

+ a
K1K

3
0

U
i D

D
Dan i3

0

UT
= K1K

3
= KT + a

; 3

1
D

1
of ook 0

UT
= K

1
K

3
U

i
+ U

i
a

Zetten we nu

de helling van de

1- ui t al~ functie van a (grafie~c nr. 3),
U

T gevonden rechte ons de waarde van U.
~

dim geeft

Aangezien de aangelegde ingangsspanning 20 mV bedroeg, betekent dit

dit dUB dat Uc = 2,3 mV.
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D
Uit grafiek nr. 3 volgt tevens dat 0 = 2.10-3 V- 1

K
1
K

3
U

i

D -3 6 6 10-3 4 -6 M sec/ dzodat = 2.10 .2,.0,2.17,7 = 2 .10 ",m ra.
o

Het verband tussen de demping D en de terugkoppelfactor uluidt nu:

D = 24.10-
6

+ 0,68 u.

4 -6 sec/Zoals uit grafiek nr. 4 blijkt is het oedrag D = 2 .10 Nm rad,
o

steeds klein t.o.v. de meeste gebruikte waarden v~n D, zodat we

praktisch kunnen stell en:

Uit de theorie (zie bIz. 10-11) blijkt, dat er voar een bepaling

van T verschillende meetmethoden moe ten bestaan. Zowel met behulp van

sprongvormige als van sinu6vorrnige signalen kunnen we de tijdconstante

bepalen aan de hand van het gedrag van de tachos,anning t rJaar ook van

de uitgangsspanning aan de potentiometer. Al deze metingen kunnen

geschieden met de sc :Iakeling volgens fi,g. 17.

«
re gistr.

mY.
meter

Fig. 17.

Met behulp van een snelle rezistrerende millivoltmeter (_-L'..:;1u)

wordt de ingangsspanning U. en naar keuze de uitgangsspanning U of
1 u

de tachospanning U
T

geregistreerd.



,
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Uit het verloop van deze spanningen met de tijd, kunnen we dan de

. tijdconstante bepalen op de wijze zoals eerder werd aangegeven.

a. Bepaling van t uit het verloop van U
T

met behulp van ~en

sprongfunctie. We gaan als voIgt te werk:

Controleer eerst de versterker op drift; eventueel bijregelen.

Stel de gevoeligheid en het nulpunt van beide "helften" van de

registrerende millivoltmeter op geschikte waarrien in.

Start de registrerende voltmeter met een geschikte papiersnelheid

Schakel de ingangsspanning op de versterker.

Zodra de voltmeter de maximale uitslag voor de tachosp~nning

, aangeeft kan de schrijvende meter gestopt worden.

Op het papier staat nu een kromme zoals getekend is in fig. 13.

We vinden nu de waarde van t als het tijdsverloop tussen he~ moment van

inschakelen en het tijdstip waaop de kromme het punt bereikt waar de

amplitude 0,63 maal de maximale waarde bereikt.

waarden van de dempings

fune tie van Cl •

We herhalen deze meting bij verschillende

factor Cl. In grafiek nr. 5 werd'( ui tgezet als

Ook werd uitgezet: 1 = f(Cl) in grafiek nr. 6.
t

Aangezien de dempin~sconstante D = Do + K
3

K
1

a en
1 D
't = J geldt ook

1
'(

dus is dan J = D '(
o 0

1
- = f(a) ons op twee l'1anieren de
't

J kan leveren.

Hieruit blijkt dat de lijn

waarde van het traagheidsmj3ment

V
. 1 0

1e. an Cl = 0 ~s;- = J en
o 1

2e. De helling van de lijn
t

K
3

K
1

= f(a) wor,it gegeven door tan y = J

tan Clkunnen we meten; K
3

en K1 waren bekend en dus is J

te berekenen: J = K
3

K 1/tan y •
-6 6 -6 2Volgens d. 1e methode vinden we : J = 24.10 .0,15 = 1 0.10 Nmsee

Het Aldus gevonden traagheidsmoment is het totaal van aIle

draaiende delen, zoals ankers, colleetoren, tandwielen enz. Hierbij

mo.ten we wel bedenken, dat de traagheidsmomenten van die draaiende

delen, welke niet op de motoras bevestigd zijn, omgerekend moeten

worden naar de motoras.

Aangezien de kinetische energie bepaald wordt door t JW2 is de omre

keningsfactor gelijk aan de verhouding van de kwadraten der hoe;(snel

hedell.
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Ter vergroting van de tijdconstante werd een extra t~ndwiel

op de motoras gemonteerdj het voordeel van een niet te kleine waarde

van ~ is, dat we niet te hoge eisen aan de schrijfsnelheid van de

regietrerende meter hoeven te stellen.

b. Bepaling van T uit het verloop van de uitgangsspanning U
u

teogevolge van een sprongfunctie aan de ingan~.

De uitvoering van de meting verloopt geheel als onder a. be

Bchreven, met dien verstande, dat we nu de registrerende meter aan

de potentiometer P2 aansluiten. Aangezien we de tandwielvertraging

om elders genoemde reden~n niet te Groot wilden kiezen, neemt het

aan~open meer dan een omwenteling van de potentiometer in beslag.

Na ie~ere omwenteling springt de wijzer weer terug naar nul, zodat

we niet het verloop krijgen Yolgens fig. 12 maar dat volgens fiG. 13.

t
--------------t-fo~------+_1~----

Fig. 18.

Met knippen en plakken kunnen we hier e~n doorlopende kro~~e

u1t reconstr~eren (dank aan "dode sla8" van de potentiometer). Tekenen

we dan de asymptoot, dan kunnen ~e de tijdcons~ante bepalen, als

z1jnde de afstand tussen het moment van inschakelen en het snijpunt

van ~e asyrnptoot met de t-as.

Deze methode ter bepaling van T blijkt hier vrij omslachtig en

bovendien onnauwkeurig te zijn•.Ie hebben weI enkele belJalingc_n

verricht, maar, hoewel de resultaten vrij behoorlijk klopten, geven

wij de voorkeur aan de onder a. besproken meetmethode.

Aangezien de hellingshoek weI zonder veel moeite te bepalen is (we

wachten tot de eindsnelheid bereikt is) kunnen we hier, mits de

voltmeter geijkt is, de totale versterkingsfactor K vinden uit
1

K :: U tan p.
1

In grafiek nr. 7 is K uitgezet als functie van a , terwijl in dezelfde
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K K
grafiek ter vergelijking ook het bedrag ~6~

Beide krommen moe ten dan samenvallen, immers

N.B.: Voor U
i

moeten we hier de gemeten ingangsspanning verminderen

met U (zie bIz. 18).
c
c. Bepaling van de tijdconstante met behulp van sinusvormige

ingangssignalen.

Met behulp van een laagfrequent generator voeren we een wissel

spanning toe aan de in5ang. De registrerende meter geeft ons dan

het uiteraard sinusvormige verloop van de uitgangsspanning of van de

tacholSpanning. -Door vergelijking met het eveneens geregistreerde

ingangssignaal kunnen we de versterking en de faseverschuiving

bepalen.

Herhalen we deze meting bij verschillende frequenties, waarbij we

moeten zorgen zowel in het gebied voor w> 1it als voor w < 1/ 't

metingen te verrichten, dan zijn we in staat de Bode karakterietieken

te tekenen.

De knikpunten in zowel het amplitude- als het fasediagram geven ons

dan de waarde van 1/ T en dus van 't •

Het is duidelijk dat, waar voor de bepaling van ~en tijdconstante

bij zoveel mogelijk frequenties metingen verricht moeten worden, deze

methode zeer omslachtig is vergeleken met de methode onder a. be

8ehreven. Bovendien blijkt deze methode ook minder nauwkeurig te

zijn a~s gevolg van het feit dat bij een dergelijke meting de

Coulombwrijving een zeer grote invloed heeft. Deze invIoed wordt weI

minder, wanneer we tevens een gelijkspanning op de ingang zetten,

zodat we eeuzelfde draairichting houden. Daze methode 1eeft weer als

aadeel, dat we met kleine signalen moeten werken om in het lineaire

gebied van het systeem te bIijven (zie bijv. grafiek nr. 1). Kleine

signalen geven we~r minder betrouwbare resultaten ( o.a. rimpel

spanning van commutator).

2.4. Het teruggekoppelde systeem,

V06r de overdrachtsfunctie van het open systeem hadden we ge

vonden:
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Voor bet teruggekoppelde systeem zal dan gelden:

Aan de band van deze functie zullen we nu nagaan hoe het gesloten

systeem reageert op een verandering van de ingestelcie waarde_

Aangezien we de metingen aan het gesloten 5ysteem aTIeen als controle

uitToeren, zullen we ons hier beperken tot het gedrag van de

uitgangsspanning voor het geval van een sprongfunctie aan de ingang.

Er geldt dan:

U (a) = ll' U.(s), waarin U
i

(6) = L{Oi(t). U( t»·u 1-

KO. 1 K 1U (s) 1- n.= ? 1 K =
U T S(6+- s+-) T 1.

5(S-6
1
)(S-S)

'( or

J~waarin
1 1_1_ K

en s2= -
1 K

8 1 =-- + 2'(2'( 4 '(2 T 4'[ or

We kunnen nu drie gevallen onderscheiden:

K
T

of K < _1_
4 T

Nu zijn 51 en 8
2

beide recle getallen. De oplos5ing wordt dan:

U (t)
u

-w. _

•

is derhalve een

is.

s
negatief zijn; 1

52-51
weer negatief

K 1= of K =
T 4'(

1

waarin a 1 e~ s2 beide steeds

p05itief getal, terwijl s2

We krijgen een kromme, a 1-s2

welke ala asymptoot heeft de lijn..
Un • U

i
• Het aanloopgebied wordt

bepaald door twee e-~achten. Hier

zijn niet op eenvoudige wijze

cODclusies uit te tre~~en.

Nu ia 8
1

= 52- Als oplossing vinden we Jan:
Fig. 19.
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...
u (t) = U. (1

u ~

-t/2T
- e -

t
2't

-t/2't) ", t'
e~ \ )

We kunnen hier het punt t = 2T bepalen; dan r,eldt:

U
u

3.
K > 1
~

In dit geval zijn zowel s1 als 8
2

complex. Schrijven we deze nu

ala 151 = -a + jw en s2 = -a - jw, dan kunnen we de oplosl3ing

ala voIgt noteren:

- ...... --------

, -at ( )= U. {1 - he sin wt + \p )::~~.;
1 A ~~

u~

• = arctan WT

=/~ - 1
w qT

1 t
a = 2't

U
u

Hier is:

A 1/.= sJ.n lp

Fig. 20

c

De uitslingerfrequentie kunnen we hier opmeten, terwijl we uit de

dempingskromme de waarde van 't kunnen bepalen.

Het blijkt, dat de grootte van
1 UK t.o.v. het bedrag ~ maatgevend is

voor het gearag van de uitloopkrom~e.

Nu was K = K1K2/D.16 en T= J/D. Geldt

nu, dat D = t y K
1
K

2
J, dan blijkt

K = 1/4 T t~ zijn. ~e spreken dan van

kritische demping; dus

Deze kritische demping treedt op bij

een dempingsfactor ~ , welke bepaald

wordt door Dk = Do + ~k K1K3 (zie

blz. 10) en dUB is

~ = 1 y.!.L
k 2K

3
K

1

Fig. 21.
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Naar aanleiding van bovenstaqnde beschouwingen kunnen we de

volgende opmerkingen maken betreffende waarnemingcn aan het ge

eloten systeem:

1e. Bij overkri tische demping (D > D
k

; a>a k) zi jn er niet op een

Youdige wijze concluRies te trekken uit bet verloop van de

uitgangskromme.

2e. We kunnen die waarde van a zoeken waarbij juist geen uit

slingeringen optreden; dan geldt: a =a k.

3e. Wanneer a = a k kunnen we ui t het verloop van de ui tGangsspanning

de waarde van de tijdconstante 'f vinden, door het punt te zoeken
A •

waar de uitgangsspanning 0,26 x zijn eindwaarde (U.) is.
~

4e. ,ilannewr a< a
k

kunnen we de ui tslingerfrequentie rr.eten. Tevens

kunnen we, wanneer a«~, de tijdconstante bepalen.

De waarnemingen leverden de volgende resultaten op:

1. Kritische demping treedt op bij a::a
k

= 6.10-3

Volgens de eerder afgeleide formule vinden we:

a = 1 >v O,10 160.10-6 _ 24,10-
6

= 6,4.10-3
k 2.0,20 2,b· 2,6.0,26

sec.
.J

'f k =D
k

Bij het meten van a
k

blijkt de Coulombwrijving een nadelige in

vloed te hebben (zie ook hoofdstuk 6 ) ,fillen we deze invloed

klein bouden, dan moe ten we het ingangssignaal groot kiezen.

2. De bij kritische demping behorende tijctconstante werd gemeten

Yolgens de hiervoor aangegeven methode.

We vonden: 'f
k

= 0,035 sec.

Volgens de formule wordt berekend:

160.10-6

=
6,4.10-3 .2,6.0,26

3. Bij onderkritische demping werd als uitslingerfrequentie gemetep:

Berekende waarie:

I 1 -J K1K2 D
2

f
1 K 1 1= - ~2 = ...- 1bJ 4" --u 2. 'f 2. 1 J JZ

~ _1 ../ ..:, '" • 1I , 1 ~---;>'
Voor kleine a.: f = 2,15 H

2u 2. 16.160.10-b

Rekening houdend met het feit dat ooze formules gebaseerd zijn

op lineaire afhankelijKheden, terwijl hieraan in de praktijk nogal
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iets blijkt te mn.nkere'l, moe.en we consta teren, da t deze con trole

waarnemingen vrij goed overeenstemmen met de verwachtingen.

3. DE SAMPLER.

Zoals in de inleiding werd beschreven ~an de sampler steeds

voorgesteld worden als een schakelaar, welke tot taak neeft een

signaal slechts af en toe gedurende een betrek~elijk Korte tijd

door te laten. ~ij zullen ons beperken tot het werken met perio

dieke samplers, waarbij zowel het tijdsverloop tussen twee in

Bchakelingen, als de tijd dat de schakelaar gesloten is, constant

zijn.

Bij ons onderzoek zullen we als sampler van een of ander type

schakelaar, in de ruimste zin van het woord, gebruik willen rnaken.

We stellen hieraan dan onder andere de volgende eisen:

1e. De schakelfrequentie moet eenvoudig regelbaar zijn.

2e. De schakelaar moet van nul Herz af tot een schakelfrequentie van

enkele honderden Herz betrouwba~r werken; er mogen geen neven

effecten optreden.

3e. De pulsbreedte moet eenvoudig in te stellen zijn.

4e. De pulsbreedte, hetzij de absolute, hetzij de relatieve waarde,

mag niet afhankelijk zijn van de schakelfrequentie.

(Voor definities pulsbreedte, zie inleiding).

Er zijn vele methoden om een sampler te ma%en welke aan

sommige van de bovengenoemde eisen goed maar adn andere minder goed

voldoet. We kunnen bijvoorbeeld denken aan schakeling met buizen

of transistoren, die vooral bij hoge schakelfrequenties grote voor

delen bieden. Nadelen zijn hier echter, naast het feit, dat er

meestal een vrij grote inwendige weerstand optreedt, dat deze

elementen niet zuiver passief zijn; vaak lever en ze zelf een extra

spanning, welke dan weer Gecompenseerd moet worden.

In ons geval stellen we been hoge eisen aan de schakel~re

quenties; onze keus is ~;evallen op een vrij eenvoudige schakeling

met twee relais. Beide relais worden gestuurd door een laagfrquent

oscillator welke een sinus- of bij voorkeur een blokspanning levert.

Verder moeten we er op de een of andere manier voor zorgen dat het

ene relais bij het andere relais na- of voorijlt.
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~e schakelen nu een maakcontact van het ene in serie met een verbreek

contact van het andere relais. In fig. 22 hebben we de schakeling

getekend, terwijl in fig. 23 de tijden zijn aangegeven, waarop de

t

dan geldt:

ook wanneer we

~,

Fig. 22.

"","",,-__G:"L
-------------X

J

f\ --0

Jl..... n__tt
_._

X
_
lla

nul en een halve periode laten va

rieren, dan moeten we een continu

regelbare faseverachuivirig over 180
0

kunnen realiseren. Eventueel kunnen

we volstaan met een gevied van 90°,
mits we dan een omschakelaar aan

brengen, waarmee we bijv. bij R
2

het

maak- of het breekcontactkunnen

beide contacten geopend en gesloten zijn.

de hebben hier een zogenaamde "en" schakeling waarvoor in de

schakelalgebra in formule geschreven kan worden: B = (R
1

X ~2) A.

Dit betekent, dat een signaal in A slechta dan door kan dringen

tot B, wanne.~ relais R
1

wordt

bekrachti6d, terwijl R
2

nog niet

is aangetrokken. We krijgen der

halve een puIs per periode.

Zijn de stroman 1
1

en i 2 in fase,

dan is er juist geen puIs; de puls

breedte is nul. Zijn i, en i
2

180
0

in fase verschoven (in tegenfase)

dan is de pulsbreedte gelijk aan

een halve,periode. Ditzelfde resultaat verkrijgen we

zowel van R
1

als van R
2

een maakeontaet zouden nemen;

B =(~1 )( R2 ) A. '

~illen we de pulsbreedte tUBsen

Fig. 23.kiezen.

Een methode om met eenvoudige

middelen een faseverschuiving te verkrijgen geeft de achakeling

vol gens fig. 24.
De relais R1 en R

2
z~Jn in serie ge

schakeld; een paralleltak aan R2t
besta~nde uit ~n R-C combinatie zorgt

voor de faseverschuiving (zie vector

diagram). Met behulp van de regelbare

weerstand R kunnen we de faseverschui

ving van i 3 t.o.v. i 2 regelen •

t
u

1
Fig. 24.
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Aangezien 1
1

= i
2

+ 1
3

verandert dan ook

de fasehoek tUBsen i
1

en i 2 • Omdat we

echter niet alleen de fase, ma~r ook de

amplitude van 1
3

meeregelen, is de wer

king van de schakeling niet erg overzich-

11..

R,

-i.......'i°__s--:.JL...:° ,

telijk.

Ook blijkt de werking verre van ideaal te zijn. Ten eerste is de

stroomsterkte zowel door R
1

als die door R
2

sterk afhankel1jk van

de fase-instelling. Ten tweede zijn de te k1ezen waarden van R en C

sterk afhankelijk van de frequentie, terwijl bovendien bij variatie

van de frequentie ook de faseverschuiving verandert.

Een grote verbetering werd verkregen door de schakeling van fig.25

toe te passen.

Relais R
1

wordt weer op

een laagfrequent oBcil-

lator a~nge5loten, maar

R
2

sluiten we aan op een

gelijkspanningsbron.

De voedingsstroom van R
2

gaat echter via een con

tact van R
1

, zodat R
2

de

bewegin~en van R
1

volgt. Fig. 25.

Nu wordt R
2

echter vertraagd,

door een R-C combinatie parallel aan de spoel te schakelen. Met de

variabele weerstand R kunnen we deze vert raging instellen. We'

krijgen hiermee een constante vertraging. d.w.z. niet afh~nkelijk

van de frequentie.

Bij gebru1k als sampler krijgen we hier een van de schakel

frequentie onafhankelijke pulsbreedte. Een constante relatieve

pulsbreedte is op deze manier dus niet te verwezenlijken. Voor oaze

metingen blijkt deze 8chakeling toch zeer goed te voldoen, zodat we

voor onze waarnemingen van deze schakeling gebruik zullen aaken.
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4. HET SYSTEEH HET S.Al,,}JLER.

,Ie beschouwen voorlopig

het open systeem en gaan nat

welke invloed het tussenplaat

sen van de sampler op het uit

gangssignaal heeft. Als in

gangssignaal kiezen we weer

achtereenvolgens een sprongfunc

tie en een sinusfunctie.

o

Fig. 26.

4.1. 1. !e.!!h~:i:.sl2.s..Er£n,g aan 5!e_iE,g.!n,g.

Na de sampler krijgen we .en zogenaamde pulstrein. We kunnen

deze pulstrein ontwikkelen in een Fourier-reeks:..
ret) = a o + E (ansin nwt + bnCos nwt)

1
Voor ons geval wordt:

1
I1T llT

a = T I dt = -r0 1

2
llT

a = T I sin nwt dt =n
0

2 (cos nWllT- cos 0)= - nwT =

.- ...
,

j ll' T

1
n1l

6T(1-cos n T.2 1l )

Fig. 27.

b n
2= if

o

cos nwt dt 2=n:T (sin nWllT - sin 0) = 1
n1l

sin n tT
21l

zodat onze pulstrein op de volgende wijze beschreven kan worden.

6T
n 1 llT llt A! cos ~tJret) = + t [ (1-cos n T 2..) sin n T + sin n T 21lT 1 D1l

of sin llT

2-A!
ClO n1l Tf(t) =~ + t cos !!..:!.. (2t - ll'f)T T 6T T1 n 1l-T

•
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~e zien dat voor zeer kleine waarden van 6T de hogere har

monischen dezelfde amplitude hebben als de ;rondharmonische. immers
lim sin a. 1 E . d lIt . d t . '. t i i= • en ~ ea e pu s re~n. a ~s een re n van zu vere

0.- 0 ex
b-functies (6 T - 0. maar product amplitude AT blijft = 1) geeft

dus een vlak frequentiespectrum (discrete waarden!).

N.B.: Een enkele ideale puIs bijkt een vlak continu frequentie

spectrum te geven.

Nu is ons systeem integrerend. zodat in het systeem zelf de hogere

frequenties weI verzwakt worden. voor w> 1ft· (zie blz.14) is deze

verzwakking zelfs kwadratisch met de frequentie. Bovendien zal later

blijken. dat we AT vrij groat moeten kiezen om nog enig resultaat

te kunnen verkrijgen.

Voor ons geval volstaan we dan ook met het bekijken van de ge

lijkstroom component.

1e. De gelijkspannin~scomponent ATT.

Deze veroorzaakt in het uitgangssignaal een component welks

vorm·geheel overeenkomstig de beschouwingen v~n bIz. 13 afgeleid kan

worden:

u = K. .A..! (t --r+ -t/') U· t"
T

e ~ . ,
Uo

2e. De grondharmonische:

U
i

2 ..ll..!
sin 1l ATT

~ (2t - AT)= T ..A...!
cos

T
1 1t T

In het algemeen kunnen we zeggen. dat naast een slingerver

schijnsel, veroorzaakt dnor de cos-termen, het eigenlijke werkzame

deel van de ui tgangsspanning bestaa t ui t am term die dezelfde vorm

heeft welke optreedt bij het systeem zonder sampler, maar een factor
AT-r- verzwakt is; de sampler werkt hier dus feitelijk als een ver-

zwakker.

Bovendien heeft deze verzwakker een onplezierig karakter. Wij kunnen

deze verzwa~king moeilijk compenseren door te zorgen voor een sterker

ingangssignaal, want dan wordt de versterker overstuurd. De enige

methode zou dan zijn, de versterking na de sampler op te voeren,

maar dit geeft weer allerlei risico's wat betreft de kans op

par~sitair oscilleren.

Bovendien blijkt in de praktijk, dat wanneer we AT niet groot

genoeg kiezen, de servomotor als gevolg van de vrij grote CoUlomb

wrijvin~ helemaal niet in beweging komt.
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We zijn dus gedwongen ~T groot te kiezen ( .> c.a iT ) om nog

enig resultaat te krijgen. Ook hier is de extra verzwakk1ng ten

gevolge van de Coulombwrijving echter aanzienl~K. We kunnen dit

als voIgt toelichten:

Ret blijkt dat de Coulombwrijving over_onnen wordt bij een ingangs

spanning van ongeveer 5 mY. Reeft de puIs nu een hoogte van 25 mV

(lineaire gebied van de versterker) dan is het gemiddelde in

gangssignaal bij ~T = ~ T slechts 6~ mY. De verzwakking t.o.v.

het systeem zonder sampler bedraagt dan in plaats van een factor

4 = t.~ een factor gi:g = 16.

Ret is duidelijk dat bij kleinere waarden van AT het systeem

dan praktisch helemaal niet meer reageert.

4.1.2. Een sinusfunctie aan de ingang.

We onderstellen dat de ingangsspanning gegeven wordt door

Ui = U. sin (w.t +~)
~ ~

Geven we de sampler frequentie aan met ws ' dan kunnen we uit-

gaande van de onder 1e afgeleide Fourieranalys~ hier achrijven

voor het signaal na de sampler:

We hebben hier een som van sinusfuncties verkregen met frequen

ties nw~ + w. waarbij n varieert van 0 tot ....
.:> - ~

De ligging der fr~quenties wordt ~egeven in fig.28.

fig.28.
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Zou het ingangssignaal meer frequenties bevatten, met ~i als hoogste

waarde, dan toont het frequentiespectrum van het signaal na de

sampler ons een reeks centrale frequenties met dubbele zijbanden.

Zolang we nu zorgen dat de z~banden elkaar niet overlappen, kun-

nen we de oorspronkelijke sinus vorm met behulp van filters weer

terugvinden. Treedt er weI overlapping op, dan blijkt het oorspron

kelijke signaal onherkenbaar vervormd te zijn en het gedraagt zicb

ook zo~ d.w.z. dat het uitgangssignaal niet voldoende meer in be

trekking staat tot het ingangssignaal om nog een betrouwbare re

geling te kunnen garanderen.

Ne vinden hier derhalve een bepaling in de keuze van onze sample

frequentie, welke als voIgt in formule gebracht wordt:

er treed t geen overlapping op,' wanneer n Ws + ~i < (n + 1).s - wi

Hieruit voIgt dan de zeer eenvoudige voorwaarde:

Dit is een algemene voorwaarde welke steeds geldt voor

systemen die met een sampler werken.

We kunnen deze voorwaarde aan de hand van ,fig. 29nog nader

toelichten.

fig.29.

t

De getrokken sinus geeft het ingangssignaal. De punt lijnen geven

pulsen tengevolge van sampler met frequentie iets kleiner dan

2 ~ (periode t~d dus groter). De maxima der al~us ontstane
~

pulsen zijn door ~en stippellijn verbonden. De oorspronkelijke ire-

quentie is bier niet meer te vinden; we zien weI de sample frequentie.
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De wtre~pl~nen geven pulsen bij een sample frequentie die gro

ter dan 2x die van het ingangssignaal is (T < iT.). Hier zien
s 1

we, z~ het met een zweving de oorspronkel~ke frequentie wel.

We kunnen ons nu afvragen welke consequenties de zojuist

ontdekte beperking in de keuze van de sample frequentie heeft

op de keuze van deze frequentie b~ een regelsysteem; we hebben

hier immers in het algemeen niet te maken met een einuevorm1g

ingangssignaal met welke frequentie dan ook.

Deze vraag zullen we eeret beantwoorden voor het geval van one·
. K

systeem met een overdrachtsfunctie ~ = -~~(~1~+-s-~~).

Een dergel~k systeem zal signalen met lage frequenties goed door

laten, terw~l zeer hoge freque~ties er praktisch niet doorkomen.

Dergel~ke hoge frequenties zullen het systeem dusniet kunnen

bernvloeden; we hoeven er dus verder geen rekening mee te bouden,

of ze onherkenbaar vervormd worden of niet, interesseert ons niet.

De lage frequenties daarentegen z~n wel van belang; op langzame

variaties moet het systeem naar behoren reageren. We kunnen dus

voor de samplefrequentie eisen dat ~s groter is dan 2 .x de hoogste

frequentie die nog in het eindsignaal voor kan komen, althans

met een redelijke amplitude. Hef gaat er nu dus om te bepalen waar

de grens ligt. Deze hangt natuurlijk van de versterking af, maar

daarnaaet is de waarde van de t~dconstante van groot belang.

Boven de frequentie welke gegeven wordt door ~ 1/t tree4t 1m-ere

een verzwakking op welke evenredig tOeneemt met ~2. Beschouwen

we nu 1ft als de grensfrequentie van bet systeem, dan wordt voor

ons geval de frequentie voorwaarde:

~ ) 2/~s

He moeten b~ deze voorwaarde weI bedenken dat deze grens niet

exact is bepaald; we weten alleen dat zeer waarscb~nlijk de~e

grens inderdaad in de buurt van ~ = 2/t zal liggen. Voor een
s

exacte bepaling zullen we ook rekening moe ten houden met de tota-

Ie versterking.

B~ systemen met meer t~dconstanten moe ten we zeer zeker aan de

hand van de totale versterking vaststellen welke t~dconstante

de grensfrequentie bepaalt.
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Uitgaande van de hierboven gevonden samenstelling van het

signaal na de sampler en dus aan de ingang van het oorspronke

l~ke systeem kunnen we nu de met behulp van de bekende over

drachtsfunctie het uitgangssignaal vinden. Dit uitgangssignaal

bl~kt te z~n samengesteld uit de volgende termen:

1e. 6T sin (Cil
i

t It g) K
met Q arcton+ q> - - = CIl.'tT 2

II) • .J 1+(11. 2 2 ~
't

~ ~

6T

2e.
6T sinn~ K

sin ( (n (lis -l'I)i) t-<p-~T 11
It--

" 2 2
- 2'-T 6T

n It T (nca» -II). ) 1+ \. II) -(1).) 't
s ~ S ~

6T
3e. T

. 6T
s ~n n 'It"'if"

6T
nlt T

11

2

We kr~gen derhalve een signaal waarvan de grondfrequentie een

6T
factor T verzwa~t is t.o.v. dat b~ een systeem z~nder sampler.

De termen met de som en verschil·frequenties worden nog meer

verzwakt. Houden we nu nog rekening met de Coulombwr~ving, dan

zien we, dat ook hier het uitgangssignaal slechts een kleine

amplitude kan hebben.

Resumerende komen we tot de conclusie dat het toepassen van een

sampler in ons systeem een grote traagheid en een grote blijven-

de afw~ing tengevolge zal hebben. Als gevolg van de geringe to

tale versterking heeft het uitgangssignaal te weinig " s tuurkracht".

We zullen een middel moe ten vinden om de versterking op

te voeren zonder last te hebben van de hierboven vermelde bezwaren.
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~ HET HOLDCIRCUIT.

_'. i. Een holdcircuit is een schakeling, welke tot taak heeft

een signaal, gedurende enige tijd nadat de bron verdwenen is,

vast te houden. Brengen wij een dergelijke schakeling achter een

sampler aan, dan wordt de pulsbreedte ~T als het ware vergroot.

Dit betekent, dat de eerder geconstateerde verzwakking tengevol

ge van de sampler met behulp van een holdcircuit verminderd kan

worden. De factor ~, welke de verzwakking aangeeft, kunnen we

kennelijk gelijk aan de eenheid maken, door te zorgen dat AT ver

groot wordt tot T; in dat geval is er geen verzwakking meer

of althans geen belangrijke (zie ook bl. 40)

fig.30.

L-'---..l..._--L._--L_---I__L--(

a1" '-= ,
T

Een holdcircuit in zijn eenvoudigste vorm is een conden

sator welke opgeladen wordt door de puls tot een spanning

welke overeenkomt met de pulshoogte. Tussen twee pulsen in

mag dan geen merkbare ontlading optreden. De volgende pula moet

de condensator dan bijladen of ontladen tot een spanning, over

eenkomende met de hoogte van deze laatste puls.

fig.31.

c
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Bij gebruik van een condensator als holdcircuit moet aan de

volgende voorwaarden voldaan worden:

1e. De condensator moet een grote lekweerstand hebben en

tevene moet hij snel opgeladen en ontladen kunnen worden.

Electrolytische condensatoren zullen hier dus Minder ge

schikt zijn.

2e. De ingangsweerstand R. van de achter de sampler aange
l.

sloten schakeling moet groot zijn.

3e. De inwendige weerstand, van de spanningsbron, die het sig

naal levert, moet klein zijn.

De onder 2e genoemde voorwaarde komt voort uit het feit dat de

condensator zich niet noemenswaard mag ontladen gedurende het

tijdsverloop dat de sampler geopend is; dat is dus een tijd T - AT.

'wVanneer we AT klein veronderstellen betekent dit dat de Re tijd

groter dan een pulsperiodetijd moet zijn, ofweI:

RiC> T

De onder 3e genoemde voorwaarde houdt verband met het feit dat

de condensator gedurende de, tijd dat de puIs aanwezig is, dat

is dus de pulsduur, ook praktisch volledig geladen wordt tot

het bedrag, overeenkomende met de pulshoogte. flier vinden we

derhalve als voorwaarde:

R C < AT
g

Aangezien de waarden van R en R. meestal voor de gebruik-
g l.

te apparatuur vaste getallen zijn wordt door deze be ide VOOrwaar-

den een grens gesteld aan de te gebruiken relatieve pulsbreedte:
R

AT > ....s.
T R

i

Wanneer wij van deze laatste voorwaarde uitgaan, moet er een

waarde voor C te vinden zijn zodanig, dat aan beide daarvoor ge

noemde eisen ook voldaan wordt.
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fig.32.

De mogelijkhedenzijn aanzienlijk minder beperkt, wanneer we de

schakeling van fig.32 toepassen.

De hier gebruikte rekenverster-

R

ker zorgt voor een versnelde op

lading van C, terwijl de ontla-

ding via de zeer hoge ingangs

weerstand van de versterker erg

langzaam verloopt.

Toch heeft deze schakeling ook

nadelen. Naast het feit dat voor

de voeding van de rekenversterker twee voedingsapparaten ver

eist voor de levering van de benodigde spanningen van + 300V
r

en - 300V blijkt ook deze versterker vrij veel drift te vertonen

zodat de uitgangsspanning nogal aan variatie onderhevig is. ,
Het een en het ander hebben er toe geleid dat we in ,onze 8cha-

keling gebruik maken van de schakeling met aIleen een condensa-

tor.

voor de inwendige weerstand van de span

terwijl de ingangsweerstand van dOe- verster-

of

Voor ons geval geldt

ningsbron R ~ 300 Q
g

ker R. "'" 500 kQ
~ 6T 300 -4

Voor de pulsbreedte geldt dan: T > 3 = 600.10
500.10Kiezen we als laagst te ge-

bruiken sample frequentie 0,3 Hz' dan moet de pulsbreedte

minimaal zijn: 6T. = 6.10-
4

'0
1

3 = 2.10-3 sec.
m~n ,

Voor C vinden we dan: R C < 6T - C < 6T/Rg g

C < 2.10-3/300 = 2}0. 10-6

of C < 6,7 ~
terwijl anderzijds moet gelden: R.C > T

1.

1
zodat C > T/Ri - 3 = 6,7 ~F

0,3.500.10

Nanneer we als pulsbreedte 6T = 2.10~3 sec kiezen moet de

waarde van C dus 6,7 ~ zijn.

De maximale sample frequentie wordt bepaald door de keuze '

van 6T. Steeds moet natuurlijk 6T < T zijn.
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-3 1Zodat T > 2.10 sec of T < 500 Hz

Voor een sample frequentie van 500 Hz is ATT = 1

Wanneer wij als maximale waarde 150 H aanhouden kunnenz
we nog met recht van een intermitterend systeem spreken.

De invloed van het holdcircuit op de overdracht.

B~ gebruik van een holdcircuit na de samplerzal een sprong

functie hetzelfde resultaat geven als in het geval zonder sampler.

Aan de uitgang van het holdcircuit vinden we de oorspronke-

l~ke sprongspanning weer terug, met dien verstande, dat er,

afhankelijk van de fase van de 'sampler, een t~dvertraging kan

optreden. Het verloop van de uitgangsspanning zal echter het

beeld vertonen zoals op ~l~O werd besproken. Voor de tijdconetante

zullen we dan ook dezelfde waarde moeten vinden.

Nanneer we echter een sinusvormige ingangsspanning aan de

sampler toevoeren, treden er weI degel~k verschillen op.

Zoals hierna zal worden aangetoond wordt de amplitude' van

het uitgangssignaal slechts weinig be1nvloed, maar er kan

een aanzienl~ke extra fase verschuiving optreden.

Aan de:hand van fig.33. zullen we dit gedrag analyseren:

fig.33.

Ne onderstellen een samplerfrequentie = n x de frequentie van

het ingangssignaal: f = n f. en dus ~ = n ~.,s 1 S 1
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Verder nemen we aan dat ten tijde t = 0 een raseverschuiving

bestaat tussen sample rrequentie en ingangssignaal t gegeven

door een hoek cp.

Voor het signaal na het holdcircuit geldt volgens Fourier

Oll

f( aJ = E
1

Oll

a sin p a + 1:.. b cos p a
p 1 P

waarbij a = (1)it

waarin a en b gevonden 'Norden uit:
p p

1/
2lt

1
211:

a = f(a) sin p ada en b = / rea) cos p adGlp 11: P It
0 0

Uitwerking geeft voor a
1 211: P

a = / rea) sin p ada =
p 11: 0

211:+.
1 I f(Gl) sin p ada
K r.,

0-1
(k+1)211:+.

1 211: n
= ~ sin (k + II) I sin padGl

11: n
0 211:k-+cpn

1 n-1
.(k2 11: ( 211: 211: )=- 1:: sin + II) ( cos k-+. lp) p-cos «k+1 )-+.. p]

P1l: • n n .
0

2 n-1
(k2Ksin .E..! 1:: sin cp). sin {(2k + 1 ) 11: + cplp=- +

P1l: n n n
0

1=-
P1l:

n-1
sin 7 E (cos[ (2k(p-1)+ p): - (p-1)cp) -COS({2k(p+1)+p)~

o

cos ~ - cos{ (4k+1)~ + 2 cp})
n n

Voor de 1e harmonische (p=1) gaat deze uitdrukking over in:

n-1
1. 11: ~

a
1

= -'5~n - ~n n
o

Namen we nu voorlopig aan t dat n een geheel getal is en groter

dan 2, dan blijkt steeds te gelden;

n-1
E cos«4k+1) ~ + 2 ,}= 0

no
n

(Algemeen : E cos (k.z ~ + ,) = 0 voor n ~ t z)
1 n

1 0-1 sin ynDerhalve worlit: 11: E 11: ';na 1 = - sin cos = i/n cos
11: n n

0
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Op dezelfde wijze en

n-1
b =.1.. 5in ~ I (sin[{2k(p+1)+p}.!.t(p+1)cp)-sin[{2k(p-1)+p}!-(p-1)CP)

p P'lt n n n
o

waaruit weer voigt voor de 1e harmonische:

It/nsinb - sin yn
1 - - llIn

De eerste harmonische krijgt dus de volgende gedaante:

f () n. x( It. . It )
~ I = ~ S1n - cos- S1n a- S1n~osa,. n n n

n i 11 • ( 'It)
~ -s n- S1n a--

11 n n

~)
n

De amplitude bedraagt hier derhalve: n sin 11
'It n

Er treedt een fase na~ling op t.o.v. het oorspronkelijke sig
Itnaal groot: - rad.
n

11 -sin {( p-z) 2k+p}...!..zn zn

11-cos{(p+z)2k+p}-zn
'It

zn

Aangezien steeds n > 2 zal de amplitude verkleind worden met

een factor welke ligt tussen ~ en 1. De amplitude afname is
'It

derhalve steeds gering.

~owel de amplitude als de faseverschuiving worden slechts

belnvloed door de verhoudirig n = fs/fi ; zij z~n derhalve niet

afhankelijk van de fasehoek cpo

De voorgaande afleiding geldt voor het geval dat n een ge

heel getal is. Is nu n niet geheel, dan zoeken we een zo

klein mogelijk geheel getal z, zodanig, dat het produkt z.n

wei geheel is. Vervolgens gaan we weer een Fourieranalyse uit~

voeren, waarbij we nu echter als een periode de tijd nemen,

die nodig is om z.n pulsen te verkrijgen.

Deze nieuwe peri ode komt dan overeen met z "oude" period.n.

De analyse verloopt geheel analoog aan de voorgaande; als

resultaat vinden we nu:
zn-1 ,

a =.1.. sin £.! 1:: [c os ( (p-z) • 2k+p }
p Plt zn 0

zn-1
b =...!... sin.E..! t [sin {( P+z) 2k+p}

p P'lt zn o
Uit deze uitdrukkingen voigt, dat er geen harmonischen zijn

wanneer p < ~.
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De laagst aanwezige frequentie is die, bepaald door p=z.

De8e frequentie is dan juist die van het oorspronkel~ke

signaal. Voor deze eigenl~ke grondharmonische vinden we:

n . It 'It
a = S1n - cosz 'It n n

zodat hier ook ge1dt:

en b
z

n . It . 'It= -SJ..l1 - S1n
It n n

) sin y'n ( It)f( wit I =- sin w. t - -
'It /n 1 n

Wat de grondharmonische betreft maakt het dUB niets uit of

d~ verhouding tussen sam~le frequent1e en frequentie van

het ingangssignaal a1 of niet een geheel getal i8.

Uit de uitdrukkingen voor a en b volgt, dat de hogere
p p

harmonischen in het algemeen geen harmonischen van het 1n-

gangssignaal hoeven te z~n. Dit heeft als consequentie~ dat

het vr~ lastig iB om aan de hand van het gereg1streerde uit

gangssignaa1 de faseverschuiving te bepalen, aangezien de

maxima en nulpunten niet b~ elke periode op dezelfde plaats

liggen. Vandaar, dat het b~ het verrichten van dergelijke

metingen de voorkeur verdient voor n wei een geheel getal te

kiezen. (~ie Hoofdstuk 7

N.B.: Des te Minder n van een gehee1 getal afw~kt, des te min

der moeil~kheden bl~ken de hogere harmonischen te geven.

u. Invloed van de Coulombwr~ving.

B~ de bepaling van de differentiaalvergel~kingvoor,

ons servosysteem hebben we aangenomen dat er een demping~

koppel optreedt, waarvan de grootte evenredig is met het toe

rental c.q. de hoeksnelheid van de motoras. In werkel~kheid

bl~kt het verband tussen dempend koppel
~

en hoeksnelheid gegeven te worden

door de in fig. 34 getekende gra

fiek. In plaats van de tot dusver

gebruikte formule T. = Dw
Cl

moeten we dUB schrijven: ~

~Q = T
c

+ D~ I waarin T
c

het koppel

voorstelt hetwelk dient om het

fi~ 34
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constante bedrag als gevolg van de zogenaamde Coulombwr~

ving te overwinnen.

Deze CoulombwrUving heeft als gevolg dat onze afleidingen in

hoofdstuk niet geheel juist zijn. We zullen nu nagaan welke

correcties we aan dienen te brengen.

1e) Een sprongfunctie aan de ingang.

We hebben hier slechts te maken met "n draairichting;

het koppel T werkt dUB steeds in een bepaalde richting en
c

weI tegengesteld aan die van het aandrGvend koppel. In on-

ze formules dienen we derhalve de term T te vervangen door

T - T , tenminste wanneer T > T • Is T < T , dan is het
c C c

resulterende koppel steeds gelijk aan nul.

Voor de aanloopresponsie zal dan gelden:

Uitgangsspanning U = k (U.-U) (t-t+ t e-t/t)utu 1 c
Hierin is U de ingangsspanning welke nodig is om het "Coulomb

c
koppel" T

c
te veroorzaken; U

c
= T

c
/k1

Evenzo geldt voor de tachospanning:

U
T

= k
T

(U.-U ) (1_e- t / t )u
1 0 t

Nu blijkt direct dat de bepaling 'van de tijdcoristante door de

CoulombwrUving niet be1nvloed wordt. Neliswaar is de maxima

Ie uitwijking kleiner dan oorspronkelijk verwacht word, maar ~

werd toch bepaald uit het punt waar de amplitude 0,63 x de

maximale waarde bedraagt.

Zouden we nu echter de t~dconstante willen meten aan de hand

van de uitschakelkromme, dan treedt er weI een verschil op.

De motor heeft dan een hoeksnelheid welke we, mits we lang

genoeg wachten gelijk mogen stellen aan de eindsnelheid.

Deze levert volgens het voorgaande een tachospanning, groot:

UT = KT(U.-U ). 1 C

Schakelen we nu uit, dan neemt deze spanning af volgens een

kromme welke bepaald wordt door de dilferentiaalvergel~king:

dU'l'
KT (Ui-Uc ) = t dt + UT

waarbG nu U. = ° geworden:
1
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- KT Uc = 't

dU
u

dt

Als oplossing vinden we:

fi~.lS

o t-_-+- ~:::'..----_ _._;.t
to ..... ......._---

-------------_~~-- \(,.lA(.

t/'f _ K U \ U(~) (LT

T c)
L<.r(UL-Ltc'

Uit de in fig. 35. getekende

uitloopkromme bl~kt dat deze

niet volgens een e-macht tot

nul nadert t ~aar als asymp

toot een l~n teeft b~ een

waarde - KT U
c

• Natuurlijk

zal de motor in werkel~kheid

stoppen zodra het nulpunt bereikt is er zal geen negatie-

ve hoeksnelheid op kunnen treden tengevolge van een wr~vings-

koppel.

De bepaling van 'f uit deze uitloopkromme is dus lang niet

zo eenvoudig als die uit de aanloopkromme; dit feit wordt

veroorzaakt door de Coulombwr~ving.

2e Een sinusvormige ingangsspanning.

1-\------J-l-----\ic:

De Coulombwr~ving werkt steeds in een richting tegenge

steld aan die van de draaiende beweging. Zolang er geen merk

bare fase verschuiving optreedt tussen de hoeksnelheid en het

dr~vend koppel t respectievel~k {,·~.36

tussen de tachospanning en de

ingangsspanning t heeft deze

wr~vingsterm een amplitude

vermindering en een vervor

ming in het uitgangssignaal

tengevolge. In fig. 36.
geven we achtereenvolgens het

ingangssignaal t De Coulomb

term en het "werkzame't deel

t

van het ingangssignaal als

functie van de ttd.
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B~ lage frequentie bl~kt de tachospanning ook de vorm

te vertonen zoals het laatste

diagram aangeeft. Treedt er

echter wel een faseverschui-

ving op tussen de ingangs-

spanning (dus het ingangskop-

pel) en de tachospanning

(hoeksnelheid van de motor), dan krijgt ook de "Coulombspan

ning" een faseverschuiving t.o.v. het ingangssignaal. De

Coulombspanning is immers steeds in tegenfase met de hoek

snelheid!

Dit geval hebben we in fig.

37 met diagrammen v~rduide

lijkt. In het werkzame deel

van de ingangsspanning:

U. + U blijkt een voorijking
~ c

in fase t.o.v. U. op te
~

treden. Aangezien de fase

naijking van liT t.o.v. U.+U
~ C

t

is dit
t

(U. - U ), waarbij dan nog gegeven
~ c1 + j fAIT

K 1
l1{J'JI) = T. 1+j<DT·

bij een bepaalde frequentie

bepaald wordt door de over-

drachtsfunctie:

een vast bedrag.

Dit betekent dat de werke

lijke fasena~ling van U
T

t.o.v.

U
i

kleiner is dan we zonder Coulombwrijving zouden krijgen.

Beschouwen we alleen de invloed van de grondharmonische:

van de coulombterm, dan geldt voar de sinusvormig gedachte

spanningen de volgende vergelijking:

K
T
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is, dat U
c

in tegenfase is met U
T

•

In fig.38. is het vector-

diagram getekend. Hier zien

we duidelijk dat de najjling U, +Ltc.lAc.
in fase van U

T
t.o.v. U

i u'i
kleiner is dan lp, indien

lp :: arctan l.G'f.

We zien nu ook dat het zelfs

mogelijk is dat er een Span

ningsverhoging optreedt:ten

gevolge van de Coulombwrijving.

3e. Uitslingerverschijnsel bij ,het teruggekoppelde systeem.

,,
I
I,

I,

fig.39.
..... ,-\
, i , \
I \ I \
" I,
I, I \I', , \

---~ --1-
U.:t--+--t--.....,...-~!'ol;;;;=-+-----Ir----f--

- -\--.,- - ,- - T - -
\ I \ I, . ,
" \ I\: "

\ I , I.. , \ ,

Voor het geval van uit

alingerbewegingen (zie bl.20)

zal er als gevolg van de

Coulombwrijving een extra dem

ping optreden. In plaats van

een verloop van de uitgangs

spanning, zoals dat op bl. 30,

berekend werd, treedt in eer

ste instantie een beweging op

volgens U :: (U.' - U ) {1.A e- atsin (wt + lp)}U(t)
U 1. c

waarin U de ingangsspanning voorstelt welke nodig is om de
c

Coulombwrijving te overwinnen. ~anneer de maximale overshoot

bereikt is, keert de bewei:~i:1b.:Jl·icLting van de motor om en

dus keert ook de coulombwrUving van tek~n om. ~e krijgen nu

slingering t.o.v. de eindwaarde Ui + Uc'

Vervolgens, bij het omkeren van de draairichting van de motor,

geschiedt de ve~dere beweging w~er t.o.v. een eindwaardeUi-Uc

enz. In fig.39 hebben we dit gedrag ge11lustreerd voor het

geval dat er aIleen coulombwrijving aanwezig is. Dan is de
o

~emping D :: 0 en de tijdconst~nte 'f :: J/D :: ., zodat .:: 90

en A :: 1. ~e zien dat een vrij kleine coulombwrijving reeds'
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een sterke demping tot gevolg·heeft.

De bereikte eindwaarde zal tussen U. + U en U. - U
~ c ~ c

in liggen, maar verder valt hier niets van te zeggen.

Aangezien het doel is, de afw~kingshoek van de poten

tiometer zo klein mogel~k te maken, mogen we de factor K2
niet te klein maken, L,mers U

u
= K

2
Q (zie bl. 11 )

Uit het bovenstaande blijkt. dat de demping zeer sterk

beinvloed wordt door de Coulornbwrijving, maar dat de fre

quentie waarmee de uitslingeringen verlopen hetzelfde blijft.

7. jeetopstelling en meetre~ultaten.

We zullen nu de theorie toetsen aan de praktijk.

Hiertoe rnaken we een meetopstelling volgens fig.40.

~e.~i(tr.

'MV.
""c.t't r

Voorlopig meten we als uitgangssignaal de tachospanning

U
T

• Deze is eenvoudig te rneten en heeft al gauw een vrij hoge

waarde. Bovendien hebben we geen last van tandwielspeling,

welke vooral b~ hogere frequenties het signaal aan de uit

gangspotentiometer sterk beinvloedt.

~e interesseren ons voor het gedrag van het systeem b~

een sprongfunctie en bij een sinusfunctie als ingangssignaal.
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1e. Sprongfunctie.

Met de registrerende voltmeter nemen we het spannings

verloop van UT Ope Ne doen dit b~ verschillende samplefre

quenties en b~ verschillende waarden van de demping en be

palen uit dit verloop de t~dconstante.

Bet bl~kt dat, in overeenstemming met de verwachtingen

de t~dconstante niet afhangt van de sample-frequentie; we

vinden dezelfde waarden als die welke we vonden zonder

sampler.

Wel ~eedt een extra vertraging op, afhankel~k van bet

moment van inschakelen. Czie bl.33).

2e. Sinusfunctie.

Zoals in hoofdstuk 5 Cbl. 41) werd aangetoondverwachten

we hier naast een geringe variatie van de amplitude, een extra

faseverschuiving waarvan de grootte afhankel~k is van de ver

houding van samplefrequentie en de frequentie van het ingangs

signaal.

Ret ingangssignaal wordt geleverd door een laag-fT.equent

generator, terw~l de sampler do?r een andere 1.£. generator

wordt bediend. De sampler-frequentie wordt telkens een be

paalde factor groter gekozen dan de signaal frequentie. Aange

zien beide generatoren op hun eigen schaal worden ingesteld

zullen er,' als gevolg van niet ideale ~kingen, afwijkingen van

de gewenste verhoudingen optreden, zodat de factor ,n = fa/f i
meestal geen geheel getal zal z~n. Zoals in hoofstuk 5 Cbl.~7)

reeds werd vermeld beeft dit feit als gevolg, dat de grondfre

quentie in het geregistreerde uitgangssignaal vr~ moeilijk t~

herkennen is. De perioden geven n.l. niet allemaal hetzelfde

beeld, als gevolg van de aanwezigheid van de btzondere har

monischen.

De metingen van faseverschuiving en amplitude z~n dan ook

niet zeer betrouwbaar. Vooral b~ lage frequenties, gepaard met

een kleine waarde van n verkr~gen we zeer lastig te interpre

teren wlarnemingenj dientengevolge is de betrouwbaarheid niet

groot.

B~ hogere frequenties worden de harmonischen meer verzwakt

Cw. > 1/T), terw~l een hoge waarde van n vanzelfsprekend minder
1

v~rvorming zal veroorzaken.
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~r z~n verschillende mogel~kheden om tot betrouwbaar

der resultaten te komen, welke alle echter weer hun eigen

bezwaren met zich mee brengen, zoals b.v.:

1e. Ret plaatsen van een filter tussen de uitgang en de re

gistrerende meter. He stellen het filter in op de frequentie

van het ingangssignaal zodat de meter slechts de gewenste

grondharmonische registreert. Aan de hand van deze sinuskrom-

me kunnen we nu door vergel~king met het gel~ktijdig geregistreer

de ingangssignaal de faseverschuiving en de versterking be

palen.

Deze methode werd geprobeerd en gaf een goed resultaat,

wat de verkregen sinu6vorm be~rof. Het door ons gebruikte

filter bleek echter een vrij aanzienl~ke fasedraailng te ge

Yen, wanneer niet precies op de juiste frequentie werd inge

steld. Deze fasedraailng moest dus b~ iedere instelling nauw

keurig gecontroleerd en b~ voorkeur gel~k aan nul gemaakt

worden. Dit vergde vr~ veel t~d, maar levert onS uiteindelijk

betrouwbare uitkomsten.

2e. Met behulp van een ~requentiedeler kunn~n we een constan

te en gehele waarde van de verhouding n verkrUgen.

1.f.b\o,"~p.

~I."e.....tor

fig.41.

l.f.
fil~r

~ toll, to" '"'~
sa.""lt r

He maken hiertoe een schakeling volgens fig. 41.

De laag-frequent blokspanningsgenerator wordt ingesteld op

de gewenste sample-frequentie en bedient direkt de sampler.

De~e zelfde blokspanning wordt echter ook toegevoe~d aan e~n

frequentiedeler, waarmee we naar keuze door een bepaald ge

tal kunnen delen.
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Omdat onze frequentiedeler als uitgangssignaal een blokspan

ning geeft. voeren we deze toe aan een filter, waarmee de

harmonischen uitgefilterd worden. zodat alleen de grondhar

monische overbl~ft. Deze wordt via een potentiometer aan de

sampler toegevoerd en fungeert hier derhalve als ingangssig

naal voor ons systeem.

Hiermee hebben we bereikt dat de verhouding n steeds

een geheel getal moet zijn; de frequentie deler deelt n.l. 

steeds door een geheel getal. Een eventuele fasedraaitng

door het filter is hier van geen belang, omdat. zoals' in

hoofstuk 5 aangetoond werd. de fase tussen ingangsspanning

en sampler geen invloed heeft op het verdere gedrag.

Met deze methode kunnen ~e vr~ snel een grote hoeveel

heid waarnemingen verrichten. terwijl de betrouwbaarheid van

de uitkomsten vr~ goed bl~kt te ztn. Alleen bij de laagst ge

kozen waarde van n. in het lage frequentie gebied bleek de

interpretatie van de waarnemingen moeil~kheden op te leveren.

Deze waarnemingen werden daarom herhaald volgens de onder 1e

genoemde methode.

In de grafieken nr. 8 en nr. 9 z~n de aldus opgemeten

Bode-karakteristieken getekend. De amplitude karakteristieken

blijken voor de verschillende waarden van n praktisch sarnen

te vallen. De meetnauwkeurigheid bleek niet groot genoeg te

z~n om hier duiel~ke verschillen aan te tonen. (Voor n = 4
. sin n/4

zou een ampl~tude afname van n;~ = 0.9 op moe ten treden).

Wel bl~kt duideltk dat er een tweede t~dconstante in het

systeem aanwezig moet z~n.

Ook het verloop van de fasekarakteristieken duidt hierop.

Hier zien we duidel~k de invloed van de waarde van n. De af

standen tussen de verschillende kro::lmen komen vr~ goed overeen

met de verwachteextra faseverschuiving ~qt'=~ •. n
We hebben deze Bodediagrammen opgenomen voor de tachospanning

als uitgangssignaal. ~e kunnen hieruit op eenvoudige w~ze de

Bodekarakteristieken voor het eigenl~ke systeem afleideny ~e

berekenen dan:

o
en cp = ~ + 90
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Het verloop van I~I werd ook in gr~fiek nr.8 aangegeven.

Een aparte kromme ~ = f(f i ) werd niet getekendj deze wordt
o

eenvoudig gevonden door de schaal voor de fasehoek ~T met 90

te vermeerderen.

Voor het verkr~gen van een inzicht in het gedrag van het

teruggekoppelde systeem bij een bepaalde sample frequenti.,

moe ten we de fasekarakteristieken tekenen met f als parame-s
ter. We kunnen deze afleiden uit grafiek ~r. 9 door achter-

eenvolgens op de verschillende krommen de punten te zoeken,

behorende bt een bepa~lde waarde van f
s

en door deze punten

een nieuwe kromme te tekenen. Het reaultaat hiervan is weer

gegeven in grafiek nr. 10.

He zoeken nu voor verschillende waarden van f de punten. 6

waar ~ = ~T + 90
0 = 180

0
en noteren de btbehorende frequenti ••

Vervolgens zoeken we in de amplitudekarakteristiek de bij daze

frequentie behorende waarde van I~I. De reciproke waarde yan

dit bedrag geeft ons nu de factor waarmee we de versterking

moeten veranderen om het punt te vinden waar het systeem juist

instabiel wordt.

Als controle zoeken we door var1.atie van K
2

(zie hI. 11) het

punt waar juist instabiliteit optreedt. De waarde K
2

kunnen we

ver~nderen door de spanning over de potentiometers P1 en P2
(zie fig.? ) op verschillende waarden in te stellen. Aange

zien we voor onze berekening van K
2

deze spanning 1 V had den

gekozen, geeft de hier ingestelde waarde in volts OftS direkt

de factor X waarmee we K
2

en dus ook I~l vermenigvuldigd

hebben.

De resultaten van deze berekeningen en controle metingen zijn

in onderstaande tabel aangegeven:

gemeten uit Bode kar.

f fres. X fre.-:. A
6

3 Hz 0,7 0,15 0,7 0,14

10 Hz 1 ,1 0,3 1,3 0,38

30 Hz 1,6 0,6 2 0,8

~Oo Hz 2 0,9 2,8 1,6

... Hz 3,2 1,8 3,8 3 .
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Het blijkt, dat de voorspelde waarden nogal veel afwijken

van de gemeten grootten, zowel wat de trequentie als de ver

sterking betreft.

De stabiliteit blUkt dus nog slechter te zijn dan verwacht werd,

maar aangezien dit feit ook geldt voor f =~, d.w.z. voors
het systeem zonder sampler, kunnen we dit niet op rekening

van de sampler-holdcircuit combinatie schuiven. Naarschijnlijk

is dit het gevolg van het niet-lineair zijn van de verschil

lende elementen.

Bovendien is de hier toegepaste meetmethode tamelijk grof.

Ala gevolg van de Coulombwrijving begint het oscilleren nooit

spontaan; we geven de motoras telkens een kleiner hoekver~

draairng en wachten dan at of de uitwijkingen al dan niet gro

ter worden. Naarmate we de beginuitwijking groter kiezen treedt

echter ook eerder osc1lleren op.

c. Nabeschouwing.

In he~ voorgaande hebben we zowel langs theoretische weg,

als door middel van metingen nagegaan, welke m~gelijkheden er

bestaan voor het toepassen van een intermitterende regeling.

De theorie 'werd hierbij aangepast aan het volgsyeteem hetwelk

we als praktisch voorbeeld gekozen hebben. Desondanks heb-

ben onze beschouwingen in grote lijn algemene geldigheid.

fle stellen derhalve het volgende vast:

1e. Het toepassen van een intermitterende regeling heeft een

meestal vrij grote verzwakking van het signaal tengevolge.

Dit betekent, dat we een extra grot~ versterking zullen ffioeten toe

passen. Het nadeel hiervan is dat de gevoeligheid voor storen-

de signalen groter wordt, terwijl ook de kans op parasitair

oscilleren toeneemt.

Hebben we te maken met een traag systeem, zoals b.v. bij vele

chemische en physische processen, waar de tijdconstanten in

minuten of uren uitgedrukt worden, dan hoeft de verzwakking

van het signaal niet zo'n groot bezwaar te zijn.
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=i~~ ~~n v~~: ~i~jer beperkt. ~e theorie voar der6s1ijke gevallen

~ordt in de literatuur ~ecr crondi~ behandelC.

drie in de literatu~rop;uve vEr~elJe Locken.)

( .
\<:.le a.v. de eerste

.,'; e t zuals in ons vool'beeld, te Joe~ met cen Gnel systeem

~LijjcG~~ta~t~n van enkele ~eCGnden 0; kleiner) dan zullen we in het

~:G~~~_n c~brui~ ~oeten rnakcn van 0en hold-circuit in de een of

a:1,-~e.l..~e \'''orc'.

::et :,i~l'~,ij ol>tredtnde tezwaar V:in de extra [o.scverschuiving maeten

~e prG~~rel: te unJcrv~ncent door de 3a~ple-frequentie zo hoog

.,o,'Jl Je...;" ~':E::..ze to zeE:l' Leperkt I bijv. u:::or 0.(; constructie van de

8eet- en reBe13p~a~atuu=, of Joor chernische of phyJische traag-

!:':;,Ji.:r.. , J.~_~r~ zullen we cv'~r..tuet;l- .,.;e:';ruik L:oetcn ma ... :.er.. van een

:~~~lotte zullen we hier no~ lets z~~cen OVer de wijze waarap

1"-. Jc<:n enkcle":lll d", 0j.Jc.:;.:n0:;;E:l ,;ra:fie~~en Llijl.t over het gehele

;;<.: couL.<d,il'ij"inb 011 J(; :.ot ... ,:; •• tie. ;.el de invloed. hiervan

~~f~~tcn ~lij~cn niet 0ndcr aIle oQGtandibh_de~ C0n~tant te

~"'Jn.;~ u~hkLn hicr~ij aan tie t(;~per~tuurl het tijdciverloop Ginds
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4e. Oversturing van de versterker. Hiervan hebben we slechta

hinder b~ oscillatie metingen aan het teruggekoppelde

sJsteem.

5e. De demping tengevolge van de meedraaiende potentiometer

bleek enigszins afhankel~k te z~n van de stand.

Ala gevolg van al deze afw~kingen van de lineairiteit mogen

we niet zonder meer verwachten dat onze waarnemingen zullen

overeenstemmen met de theorie. Teneinde toch tot zinvolle

resultaten te komen hebben we ernaar gestreefd onze metingen

op een dusdanige w~ze te verrichten, dat de invloed van de

niet-lineairiteiten zo klein mogelijk was. Aangezien dit

vaak leidde tot tegenstr~dige~isen wat de meetmethode betrof

moesten we meestal compromis-oplossingen zoeken.

Ala voorbeeld zullen we hier noemen de be paling van de fac

tor K
1

: Om zo weinig mogel~k last te hebben van de kromming

van de grafiek T = f(U
i

) grafiek nr.1) zouden we Ui klein

moeten kiezen. Willen we echter de invloed van de Coulomb

wr~ving en de sticktie kleLn houden, dan moet U. juist groot
1 .

z~n. ~e zouden nu met een voor~panning kunnen werken, maar

dat betekent dat we met een willekeurige ~elling van de krom

me werken, terw~l het systeem normaal in het gebied om U.=O
1

werkt.

Als compromis oplossing hebben we gekozen U. = 20 mV. Het
1

was direkt duidel~k dat we dan de Coulombwr~ving in rekening

moeaten brengen. B~ de bepaling·van de demping bleek dat we

ook nog de sticktie moesten verrekenen.

Om nu ook b~ de verdere waarnemingen een redelijke

overeenstemming tussen theorie en prakt~k aan te kunnen

tonen, hebben we b~ onze verdere metingen zoveel mogel~k da

ze zelfde ingangsspanning van 2Q mV aangehouden. B~ de laat

ste controlemetingen aan het teruggekoppelde systeem, waar

bU we het systeem lie ten oBcilleren, -bleek deze eis moeilijk

te handhaven. Hieraanschrijvenwe de vrij slechte resultaten

bij deze meting dan ook toe.
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Ook b~ aIle andere metingen zijn we op een 50ortgelij~e

manier te werk gegaan. Nadat we een serie waarne~ngen zo

goed mogelijk hadden verricht, werden hier voorlopige con

clusies uit getrokken. Deze conclusies werden dan via metin

gen langs een andere weg gecontroleerd. Stemden de resulta

ten niet overeen, dan werden de mogel~ke foutoorzaken ge

zocht. B~ een volgende serie metingen werd dan getracht de

ze te elimineren. Op deze w~ze hebben wij, naar onze mening

op verantwoorde w~ze, naar het verkr~gen van overeenstemmiag

tussen theorie en praktijk toe gewerkt.

De verkregen resultaten z~n dan ook zeker reproduceer

baar, mits er op gelet wordt, dat de metingen onder dezelf

de omstandigheden verricht worden.
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~C.Gebruikte meetapparatuur:

1. servomotor Emi SMa 1

2. tachogenerator Emi TGG 2
}

3. servoversterker Servomex type 61

4. overbrengingsmechanisme Feedback

TH-ER M 12
q

TH-ER V 27
s

5. potentio~eters P1
6. potentiometer P

2
7. potentiometer P

3

2 x overbrenging 24/96

en P4 Colvern resp. 2kQ en 20 k C draadgewonden

1kC draadgewonden

Beekman Helipot 500 g en serie met kool

weerstand 19.500 g + 1 %.

1. relais 2x Siemens kleinpot. Trls 66c

epoel: T B 3000/5 - IVv
2. potentiometer 5kC draadgewonden

3. potentiometer 100kC draad

4. condensator Siemens 11KL 1l1F

5. condensator Siemens MKL 1011F

:~' • j. !!u±'p.!p,£a.!:a!e~.

1. ankervoedingsapparaat

2. p. a.a •.

3. l.f. generator

4. H-C oscillator

5. band-doorlaatfilter

Servomex type 69 300 rnA

Philips PE 4821

Feedback type TWG 100

sinus-, blok- en rampspanning 0,03 - 30Hz

General Radio type 1210-C

sinus- en blokspanning 20 Hz - 500 kHz

Krohn-Hite model 330 A

0,02 Hz-2kHz

6. frequentiedeler, opgebouwd uit 6 stuks Philips circuitblocks FF1

(zie fig. ) elk bevattende een bistabiele multivibratorschakeling.
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Jl ~

Fig. 42.

1C. 4 ~e~t9l?a.!:~t~n.!.

1. Registrerende milivoltmeter

2. Koppelmeter

3. Universeelmeter 3 stuks

Hellige Helcoseriptor He-86

25 mV/em gelijkspanning

1 mV/em wissel spanning

papiersnelheid: 2-200 mm/see.

Waters Mfg

bereik: 2x 1200 g. em

diverse fabrikaten.
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