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1. ~E 3ESCHRIJVING VAN NIET-LIN~AIRE SYSTEMEN.

Veelal wordt de input-output relatie van een niet-lineair systeem

beschreven door een niet-lineaire differentiaalvergelijking. Deze

kan van de volgende vorm zijn:

F{x,
• .. (m)
x, x, ••••• x ; y, ~,

..
y, •••••

x(t): ingangsgrootheid; yet): uitgangsgrootheid.

F is een analytische functie in alle variabelen x, x .... ; y, ~

Daar zowel ingangs- als uitgangsgrootheid in impliciete vorm in de

d.v. (1.1) voorkomen zal in het algemeen de analyse er op gericht

zijn een ~~r~~~~~~~ relatie tussen x(t) en yet) te verkrijgen.

Een relatie van de vorm:
t

y(t) = O{x(t) }
_00

Bij elke tijdfunctie x(t) kan indien O{x(t)} bekend is de functie

yet) bepaald worden. Indien door x(t) en yet) resp. de ingang en

uitgang van een physisch realiseerbaar systeem beschreven wordt,

dan zal O{x(t)} een operator zijn die een relatie legt tussen y ten

tij de t en x( 't') met 't ~ t.

O{ x( t) } werkt dus fP het verleden van de ingangsgrootheid x( t) •

~e operator O{x(t)} is een functionaal.
-~ b -----------

~~en functionaal H{x(t)} is een voorschrift dat aan het waardegebied
a

van x( t) voor a~ t ~b een getal toevoegt. t

Van enkele eenvoudige systemen zullen we O{ x(t~lbepalen en wellicht

kunnen we hiermee enig inzicht verlcrijgen in de aard van de niet-

lineaire problematiek.

1. F=ax-y=O- y=ax

In dit triviale geval is er een lineair verband tussen x(t) en yet).

De waarde van y ten tijce t wordt slechts bepaald door de momentane

v/aarde van x( t).

Ret systeem bevat geen dynrunische energie - accumulerende elementen.

We spreken daarom va~teen lineair systeem zonder geheugen.

De functionaal O{x(t)} gaat dUG over in een f~~~~~~ van x:
_00

y = ax
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2. F = Y+ ay + by - X - ex = 0

of P1(D) ... y ;;; P2(D) ... x

waarin P1(D) en P
2

(D) de symbolen zijn veor een differentiaaleperator.

P1(D) = D
2

+ aD + b P2(D) = D + e met D = ~t

De theorie ~er lineaire systemen leert dat yet) =~E~~~~=~ als funetie

van x(t) ge~~hreven kan worden met behulp van de funetionaal:
t t

yet) = Jh.(-c) x(t-d dt" = R[x(t)] x(t) = 0 t < 0
01 0

met de Laplaeei getransformeerde van h(t"):

x( t-t") dt"

s+e
?

s~+as+b

I
t

Ret systeem bevat dynamisehe element en en de funetionaal~(t")

wordt dus bepaald door eerder optredende waarden van x(t9.

van x(t), kan bepaald

t
H{ axe t)} =

o
en

t t t
H{x

1
(t) + x

2
(t)}= H{x

1
(t)} + H{x

2
(t)}

tOO 0

zodat R{x(t)} een ~~~~~~~= funetionaal is.
o

De functie h(t"), een weegfunctie voor het verleden

Voorts is:

worden zonder gebruik te maken van impulsfuncties.

De relatie yet) =cr' h
1

(t") x(t-t")dt" levert gesubstitueerd in de diffe

rentiaal vergelijking een identiteit voor aIle x(t).

Gelijkstellen Van termen van gelijke soort levert h(t").

3. y + ay3 = x(t)

Dit kan de beschrijving zijn van een versterker met verzadiging. Er

bestaat een niet-lineaire relatie tussen in- en uitgang. Het systeem

bcvat geen dynmnische elementen en heeft dus geen geheugen. De functio-

naal (1.2) is dus weer

yet) = y (x(t))

een f=~~~~~ van x, dus:

Deze functie wordt in dit geval verkregen door substitutie- of iteratie

cnethodES of d001~ eenvoud.ig de Taylor-ontwikkeling van y(x) rond x = 0

te bepalen.

y ::;: y (x) wordt:

y = x - ax3 + 3a
2

x5 _ 12a3x 7 + •••••.

De reeksontwil~celing geldt slechts en is convergent voor /x(t)l<r

waarin r de convergentiestraal is.

~e zien dat F~} = x zeer eenvoudig is terwijl de inverse relatie
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y =rCx) een machtree~s is met ee~ beperkt converge~ticgebied.

yet) hangt dus nu af Van machten van x(t).

Een niet-lineair netwerk zonder ~~~~~~~~ wordt dus beschreven door een

relatie die een uitbreiding is voor een lineair systeem ~~~~~~ geheugen.

~en sinusvormige varierende ingangsgrootheid veroorzaakt een uitgang

met grondharrnonische en hogere harmonischen.

De Laplace operatorenrekening, gebruik makende van het superpositie

beginsel, gaat dus niet op in het niet-lineaire geval.
;

Iurners in het lineaire geval:

x(t) -
met p = (J + jw en H(p): overdrachtsfunctie (beginvoorwaarden nul).

Jus een harmonisch signaal x(t) veroorzaakt een harmonisch signaal

yet) met dezelfde complexe frequentie p.

eigenschap voorSuperpositic
N

x( t) = ~

n=O
a

n
P te n -

lineaire systemen:
N

yet) = ~ a .H(p )
n=O n n

P te n

en daar onder bepaalde voorwaarden elk signaal (ook een discontinu)

beschreven kan worden door een integraalsom van harmonische signalen

(inverse Fourier- of Laplacegetr.)

c-joo
-

c+je<'
yet) = I X(p) H(p) ept dp

c-joo

Door verder: ycP ) = ):~p) H(p) te beschouwe~ wordt een eenvoudige

analyse beschouwing verkregen voor lineaire systemen. In het nict

lineaire geval gaan deze aantrekkelijke eigenschappen verloren, daar

elke harmonische component in het ingangssignaal een aantal boven

harmonischen gener:;0rt, zodat l{ f( x( t»} het karakter krijgt van een

reeks. In hoo~~~~~ j zal echter getoond worden hoe bij de beschrijving

van niet-li~ ~r~ systemen anig voordeel is te behalen van de toe pas-

si~g van r~'\}~~_ __:io;~~ll~:bQ.1J:.~~e__o'p_e.F.§lj;~l'_ellr~l~ellj..]l.K..
'C

De functioLhc__ y = O{ x( t)} krijgt vaa..1.c analytisch een onaantrek..1<.elijke

vorm zoals in dit voorbee2d waar y = y(x) een machtreeks is. In dit

voorbeeld, een ~iet-lineair systeem ~2P_d~.F geheugen, is het echter

ook mogelijk de relatie y = y(x) §~~!!~~~ te bepalen. Een grafische

bepaling van y = y(x) heeft voordelen bij die systemen, waar de analyse

bijv. uitccvoerd wordt met de fasevlak methode: (zie bIz. 4 onderaan)
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.Speciaal in het geval van discontinue systemen faalt elke

volledig analytische beschrijving en zijn we aangewezen op gedeeltel~k

grafische analyse - en synthese methoden zoals de beschrijvende

functie - en de fasevlak methode.

4. F = Y + a y + by + f( y) = x ( t)

Een niet-linea~r systeem met dynamische elementen.

De differentiaalvergelijking beschrijft een systeem zoals getekend

in fig. 1 .1 0

fig. 1.1.

,9/t-j

Het lineaire systeem Ii(s) heeft een terugkoppeling bestaande uit een

niet-lineair systeem ~3E33E geheugen.

De terugkoppeling is afhaW{elijk van de mnplitude van yet). Ret geheel

is dus een freauentie-afhankelilke niet-lineariteit.... t v

Hoe ziet yet) = O{x(t)} er in dit geval uit.
_co

Daar het lineaire deel dynamisch is en bovendien de terugkoppeling

8r,lplitude afhanlcelijk is, verwachten wij een niet-lineaire func tionaal,

die op het ~~~~~~~~ van x(t) werkt.

Indienrty) aan bepaalde netheidsvoorwaarden voldoet, (ontwi~celbaar in

een machtreeks rond y = 0) kan worden aangetoond, dat de functionaal
+

yet) = O~(t)} van de volgende vorm wordt:
_co

t t t
y(t)=j'h 1( 'th;~\7,-'t)d't+/fh/'t 1 ,t'2)x(t-'t 1)x(t- 't2)d't1 d't2 +

_OQ _00 _ 00

t t .~

_:!~I£h3( 't1 , 't2 , t'3)X( t- 't1 )x( t- 't2 )x( t-'t 3) d 't1 d't2 d't3 +

*) Lit. 10 Frank HcFee "Determining Input-output Relationships of

Nonlinear Systems by Inversions l1
•
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Dit is de zogenawnde Volterrareeks.

Dc funetie;:; h
1

('rJ, h 2 C't
1

,'t 2 ), h
3

('t 1 ,'t"2'C3)' ••••• noemt men de ~=~~~~

van de VolterraontviiYJecling. Deze kerncn kunnen op dezelfde wijze

als dit voor hat lineaire systeem gebeurde bepaald worden uit de

differentiaalvergelijking, die het systeem besehrijft (zie hoofdstuk 3).

Ons laatste voorbeeld leidt dus tot een algemene ~~E~~~~~~~ relatie

tussen inGangs- en uitgangsgrootheid van een niet-lineair systeem.

Als inleiding op hoofdstuk j waar de Volterra reeks nog uitvoerig ter

spra..1ze komt vii~len wij onderzoeken hoe een dergl?lijke reeks van
:

fun~tionalen ontstaat. _~eschoU\f cen algemcen niet-lineair' systeer,l.

niet meer bijdraagt

y( t ).
awaarde van

voor n >Ndat x
n

tot de

t ... __ t.

t

Be gaan er van uit dat x(t) = 0 voor t< O. Voorts wordt aangenomen

dat de responsie van het systeem ~~~~~§ is, d.w.z. dat op een tijdstip

t - 't"(met 't" voldoende groot) de waarde x( t -'t") geaeht wordt niet meer
a a

bij te dragen tot de responsie yet ). Deze aanname is natuurlijk,
a

wCGens 'let eindige frequentie bereik, van toepassing op realiseerbare

fysisehe systemen (geldt eehter niet voor een ideale integrator e.d.)

De ingangsgrootheid x(t) wordt benaderd gedaeht door reehthoeken*)

(zic fig.l.2.) of pulsen met eindige afmetingen. We noemen de waar-

den van x(t) voor 't~ t resp. x
1

, x
2

•••••

...... ,x
N

• N wordt zo groot genomenZ/-t}

De res=)onsie: y'(t) = f(x
1

, x
2

, •••••• ,~) is dusgeapproxiLleerd

een functie van N variabelen.

,ystem to Arbitrary Inl)ut.ll
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Een meerdimensionale Taylor-ontwikkeling levert:

=

N N N N N N
= l: a 1xk + l: l: ajkxJ,xk + l: l: l: aijkxixjXk +

k=1 \: j=1 k=1 i=1 j=1 k=1
(1.4)

= Y' 1 . '+ Y,' d + Yku' b + •••••.
~n. Kwa r. •

Onder de eerder genoemde voorwaarden en indien ~t klein is t.o.v.

de "tijdsconstante" van het systeem is y'(t) een goede approximatie

van yet) (1.3).

Zijn alle a ijk nul dan blijft y'lin.

benadering van de convolutieintegraal

wordt als volgt aangetoond:

N
= l: ak.xk over en dit

k=1 l ·· tvoor ~nea~re sys emen.

is een

Dit Iaatste

We voeren in : a
k

= h
k
~t.

van een puIs. DUB:

~t is de breedte en h
k

is de hoogte

Y I = h 1x1 ~ t + h
2

x
2

~ t + ••••• :.:
lin.

i= 1
h~ x~ Ll t

-l.. ..L

Rekening houdend met de richting van de nummering van de x. (zie fig.1.2)
~

gaat deze som voor 6. t _ 0 en N _co

...

Ylin.= J h" (1') x (t - ·r)c:.t.

o

Worden twee pulsen coegevoerd aan het systeem, dan is de bijdrage

voor de lineaire som volgens het superpositiebeginsel: ~t h.x. + ~t h.x .•
~ ~ J J

In de kwad:-atische, kubische, etc. som komt echterook de ~~!!::~~.!~~

tussen deze pulsen tot uiting.

Stellen we a .. = ~t tot h.h. dan is de bijdrage tot y-kwadr.
~J ~ J

2 2
tot c:.t h.h. x. + 2 ~t ~t h.h.x.x. + ~t ~t h.h.x ..

~ ~ ~ - - - - ~-J-~-J J J J
t t

y'kwadr. gaat in de limiet over in: j / h
2

(T 1 ,r 2 ) x(t -t1 )x (t - T 2 )
o 0

zodat y'(t) = Ylin.

reeks (1.3).

d't 1 dT 2 '

+ y' + Yku'b + ••••• over gaat in de Volterra-kwadr •.
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De besehrijving met een Volterrareeks is dus een direkte uitbreiding

van de besehrijving van lineaire systemen met behulp van een eon

volutieintegraal.

De impulsresponsie h(.) van het lineaire systeem wordt vervangen door de

impulsresponsies ,l:('l~nCn):

h 1 ('d, h 2 h 1,"2)' h3 (.1 ,"t2 "3)' etc.

t t t t
De in te g-raal j J f· .... j h n ( "'1 ' or 2 ••••• or n) x (t - 't1) •••••

-~ .00 _0:) 11 _00

d. wordt
n

oaangeduid als een funetionaal van de n graad.

De Volterrareeks (1.3) wordt een funetionaalmaehtreeks of funetionaal

ontwikkeling genoemd.

De overeenkomst met maehtreeksen ligt voor de hand.

Als een systeem geen dynamisehe elementen bevat of als bij een har

moniseh ingangssignaal de frequentie naar nul gaat, gaat de reeks

(1.3) over in een maehtreeks in x.

Stel bijv. dat er geen dynamiea is: dus h
1
(·d = c 1 6(T)

h2 (.1 ' .2) = e 2 b(·1) b(.2) •••• etc. Dus de fune tionaalreeks word t van

de vorm:

We zullen later zien dat het gedrag van de maehtreeks ons inzieht ver

sehaft over de aard van de niet-lineairiteit. In bepaalde gevallen

is de eonvergentie van de Volterrareeks te onderzoeken met behulp

van een maehtreeks.*)

Als de Volterrareeks doorloopt naar oneindig dan is volgens Freehet's

theorema de functionaalmaehtreeks de input-output relatie van alle

continue niet-lineaire systemen. De funetionaalreeks is uniek en

convcrgeert voor /x( t)/< p; p is de convergen tiestraal.

.) Lit. 4.J.Barret "The use of Volterraseries to find region of

stability of a non-linear differential equation".
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In de meeste gevallen is, daar het bijna nooit lukt de reeks (1.3)

in gesloten vorm te brengen,voor de analyse slechts een reeks

bruikbaar die na enkele termen afbreekt of na enkele termen een voldoen

de benadering geeft.

Voor de analyse en synthese van niet-lineaire systemen is de Volterra

functionaalrepresentatie de plezierigste en de meest bruikbare

van de bestaande representaties voor niet-lineaire systemen.

De literatuur over de Volterrareeksrepresentatie is dan ook zeer

uitgebreid en vele auteurs hebben bijdragen geleverd tot de analyse

en synthese*).
~

Naast de Volterrareeksrepresentatie bestaan er nog een aantal ~~~~~~

representaties, d~e hier summier behandeld zullen worden.

Deze beschrijvingsmethoden zijn min of meer ontstaan uit het zoeken

naar doelmatige ~~~~!~f~~~!~~methodenvoor niet-lineaire systemen.

Lee en ,~ch:::,t::"cn' ¥) construeerden een functionaalontvvikkeling met

orthogonale eigenschappen. Eot toe te }&ssen iYlg-angssignaal ils ruis met een ver-

mogensspectrum dat constant is (witte ruis).

De ontwikkeling is van de volgende vorm:

00

yet) = E
1

(1 .4)

G [ x(t)] is een functionaal in x(t).-n gu'

gn is een functie van n variabelen, vergelijkbaar met de kernen uit

de Volterrareeks, echter niet gelijk daaraan. Als de ingangsspanning

x(t) witte ruis is dan is een functionaal G met graad n orthogonaal
---------- n

t.o.v. alle functionalen G met m < n.
D'i

Dus: G [g , x ( t) l, • Gn n - m [g~,x(t)J ~ 0 voor m <no...
De streep duidt op een tijdgemiddelde.

>i') Lit. 2.J .Barret. liThe use of functionals in the analysis of non-

Lit. 1.J.George

linear systems".

"Continuous non-linear systems".

"Heasurement of the l':::ernels of a Non-linear System

by Crosscorrelation il
•
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De eerste termen van de functionaalontwikkeling zien er als voIgt

ui t:

_co
co co co

G2 [g2,x(t)] =j'}' g2c. 1 ,'t2)x(t-'t1)x(t-'t2)d't1d't2 - k/g2 ('t 1 ,'t 1 )d't,
_00 _~ -~

co OQ 00

G
3
[g3,x(t)] = f f j g3('t 1 ,'t 2 j)x(t-'t 1 )x(t-'t2)x(t-'t3)d't1d't2d't3-

_00 _00 _00

co 00

- 3k J / g3('t1,'t2,'t2)x(t-'t1)x(t-'t2)d't1d't2·
_co _00

k is' het gemiddelde vermogen van de witte ruis.

De orthogonaliteitseigenschap van deze reeks leidt tot "eenvoudige"

technieken voor de identificaties Van een geheel onbekend niet

lineair systeem.

Met behulp van correlatietechnieken ~~nnen de kernen g ('t 1 ,'t
2

•••• 't )
n n

successievelijk bepaald worden (zie hoofdstuk 2).
~

Een andere representatie van niet-lineaire systemen werd ontwikkeld

door Wiener *).

Ook dit is een beschrijvingsmethode ontstaan uit de behoefte een

onbekend niet-lineair systeem te identificeren.

Wiener maakt gebruik van orthogonale Laguerre- en Hermite polynomen.

De orthogonaliteitseigenschappen van deze polynomen leiden tot een

eenvoudiger algemeen model van een niet-lineair systeem.

Def: Een stelsel polynomen~n(x) heet ~~!~~~~~~~ met ~~~~!~~~!~~~(x)

op het interval (a,b) indien:

I k.

Het stelsel is ~~~~~~~~~~~~ indien bovendien c k = 1 jk=1, 2 •••••

a = OJ b =co ;~(x)
-x= e

L (x) = 1
0

L
1

(x) = 1 -x

L
2

(x) 2-4x
2

= + x .
---------

'lTon-:Lincar Problens in Rc;.nclo';l-Theory';.
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a = - 00; b = +co ;t<J(x)

H (x) = 1
0

H1 (x) = 2x

H
2

(x) 2
= 4x - 2.

2-x= e

Tche.bycheff IJolynoLlcn.
---------------~------

T (x) = 1
o

T
1

(x) = x

T
2

(x) = 2x2 - 1

= + 1; W(x) =
1

2V1-x

00

Indien I./X2
(t) dt I<co dan kan x(t) ontwikkeld worden in een

complete-serie orthogonale functies.

Wiener *) ontwikkelt x(t) in Laguerre functies. Deze ontwikkeling
00

is Van de vorm xC -t) = ~ a L (t) thO.
n n .r

Het verledenvan x(t) is gu~ bekend indien de coefficienten an ge-

geven zijn.

De bepaling van de Laguerrecoefficienten kan gebeuren met een vrij

eenvoudig lineair laddernetwerk.

Als x(t) ontwikkeld is in orthogonale polynomen wordt de responsie

yet) dus van de volgende vorm:

yet) = F( a 1 , a
2

, ••••• a
n

) waarin de a
i

de coefficienten zijn

van de ontwikkeling van x(t) op het tijdstip t.

*) Lit. 3. A.G. Bose. "A theory of Non-linear Systems".
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De volgende stap is dat F ontwikkeld wordt in Hermite-polynomen

Hk(x) zodat:

yet) = lim
<lO

Z1 b . . HJ...(a1 )H
J
.(a2 )·····n= J.. J ••••• n

a
s

2

••• •• H (a )e
n s

2

Daar deze ontwikkeling de input-outputrelatie van een algemeen

niet-lineair systeem voorstelt kunnen we een onbekend systeem iden

tificeren door een model te gebruiken dat opgebouwd is volgens deze

ontwikkeling (parameterschatting gebruikmakend van een physisch

model*) •

Is de ingangsgrootheid witte ruis dan leiden de orthogonaliteitseigen

schappen tot een (in concept) gemakkelijk afregelbaar model (zie ook

hoofds tuk 2).

Als laatste representatie willen wij de ontwikkeling met Tchebycheff

polynomen noemen.

:Je ont':likl:elin::.;' is slechts bruikbaar indien de ingangsgrootheid

x(t) £=~~~~~d is. Voor een niet-lineair systeem ~~~~~E_ geheugen is:

y ( t) = f (x ( t ) ende on twikke ling :

de maximumwaarde van het in-waarin x
o

T.(x(t'
J.. X

o

0:>

yet) = i~O a i
gangssignaal is.

Deze in de literatuur weinig besproken ontwikkeling~) heeft voordelen

voor sinusvormige ingangssignalen.

a. T. ( c os w t) =
J.. J..

cos wt, dan wordt voor een systeem zonder geheugen:= x
0

n
l;

i=1
yet) =

n
Z a. cos i w t.

i=1 J...

De coefficienten van de polynoomontwikkeling zijn d~s gelijk aan

Indien nl. x

de amplitudi van de hogere harmonischen in het uitgangssignaal.

*) Lit. 12. P.Eijkhoff. lIS ome fundarnental aspects of Process Para-

meter Estimationll
•

**)Lit. 5. H.B. Smets. lIAnalysis and Synthesis of non-linear systerr
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De bovenstaande betrekking ontstaat uit de recurrente relatie voor

Tchebycheff polynomen:

Stel dat T
k

_
1

en T
k

_
2

van de vorm cos (k-1)wt en cos(k-2) wt zijn.

Dus
Tk(x) = 2 coswt cos(k-1)wt - cos {(k-1) wt- wt}

Tk(x) = cos wt cos(k-1)wt _3in(k-1) wt sinwt. =

= cos kwt.

De substitutie van x = cos wt in To(x) en T
1

(x) leert dat de relatie

juist is voor k = 0 en k=1; en dus voor alle k.

We hebben nu een aantal representaties voor niet-lineaire systemen

leren kennen. De Volterrarepresentatie is voor de analyse het pret

tigst. De orthogonale ontwi~~elingen bieden voordelen bij de ~9~~:

~~f~~~~~~ van onbekende systemen. Ze leiden tot betrekkelijk een

voudige modellen waarmee het systeem gesimuleerd kan worden. Een

nadeel V2D. dEZe ontwikkelingen is echter dat de karakteristieke groot

heden moeilijk uit te drukken zijn in de grootheden van de Volterra

reeks (zie hoofdstuk 2).



2. DE IDEN'!'IFICATE~ VAH EEN ONBErillND NIET-LINEAIR .sYSTE1~r,;.

2.0 In het voor~aande hebben we gezien dat de expliciete relatie

yet) = 0 (x(t) f in principe bepaald Y.an worden (zie ook hfdst.3)
_00

als de gili~r§D~i§21y§£g~lijtiDgvan het systeem bekend is. In

veel gevallen hebben we echter te rr~ken met systemen waarover

beduidend minder informatie beschikbaar is. Ret is mogelijk dat

weI de configuratie (topologie) van het systeem bekend is, maar

bijv. de coefficienten van de d.v. of de coefficienten van een

machtreeks onbekend zijn.

Vaal: 'is cr de behoe fte deze onbekende grootheden te kennen of hun

variaties in de tijd te kunnen vastleggen.

In veel gevallen is het mogelijk met behulp van parameterschattings,

technieken deze informatie te verkrijgen. De methodiek hierbij is

veelal zodanig dat afhankelijk van de aard en de hoeveelheid

a-priori informatie een model van het systeem wordt gemaakt met

instelbare parameters. De parameters Van het model worden zo in

gesteld, dat volgens een bepaald foutcriterium systeemui.:tgang en

modeluitgang identiek worden (parameterschatting, gebrUikmakend

van een physisch model).

In het geval dat geen enke1e*) informatie over het systeem beschik

baar is wordt de identificatie van het systeem en het bepa1en

van de karakteristieke grootheden zeer moeilijk.

In conceptuele vorm zijn echter enkele methoden voor de identi

ficatie ontwikkeld.

De praktische bruikbaarheid is (nog) gering gebleken. Ret ver

dient echter tach aanbeveling aandacht aan deze technieken te

schenken, daar het inzicht in de niet-lineaire systemen er mee

wordt verruimd.

De hoeveelheid informatie,die in een systeem verborgen is als de

configuratie van het systeem onbekend is, is zeer groote

*) We moeten natuurlijk aanamen doen wat betreft continuiteit,

eindi;;heid dor respdlw:Le s c. d..



Voorbeeld:

~/t)

+
I

s+ ,,,j.

C.S

yl-tJ

fig.2.1.

y + ay + 2cyy = x(t). T\'lIc e mogclijl::.hC:L1cn:

a) De differentiaalvergelijking van het systeem is op de coefficien

ten na bekend. De opbouw (configura tie) van het systeem is dus

gegeven. Slechts twee parameters (a en c) zijn nodig om het

systeem volledig te karakteriseren.

b) De systeemconfiguratie is geheel onbekend.

We weten wel dat de input-outputrelatie van de vorm

t tt
yet) = / h 1 (-r)x(t--r)d-r + II h 2 (-r1,t2)x(t-'t1)x(t-'t2 )d't 1 c't2 + ••• co

o 00

Ret systeem wordt gekarakteriseerd door

h 1 ( 't), h 2 ( 't1 ' 't), h 3 ( 't ~ , 't2 ' 't3 ). ••••

Elk van deze functies heeft een groot aantal vrijheidsgraden,

zodat voor een identificatie van het systeem de bepaling van

een groat aantal parameters noodzakelijk is.

We hebben een onbekend systeem (fig.2.2

met ingangsgrootheid x(t) en uitgangs

grootheid yet).
fig.2.2.

In eerste instantie wordt aangenomen dat de Volterrareeks na twee

termen afbreek t.

DUG:

yet)
t

= I h 1 ('t) x (t-'t)d't
o

t t
+ I I h2('t1,'t2)x(t-'t1)x(t-'t2)dT.1d't2

o 0

x(t) = 0 t~O

We voeren een puls toe ten tijde T1 , dus x( t) = a I 6 (t-T1 ).
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De responsie is dan:

Een puls ten tijde T
2

met grootte a
2

levert:

Twee pulsen op tijden T
1

en T
2

geven:

y" 2(t)
1+

2= a
1

h
1
(t - T~) + a

2
h

1
(t - T

2
) + a 1 h

2
(t-T1 , t- T

J
) +

+ a
2

2
h

2
(t-T

2
, t-T

2
)+ 2a1

a
2

h
2
(t -T1 , t - T

2
).

Aftrekken der responsies levert indien a 1 = a 2 :

Door de tijden T1 en T2 te varieren kunnen doorsneden van h2(~I'~2) be

paald ·worden.

Registreren we de responsies y (t) Van het systeem dan verkrijgen
res

Vie do orsne den van he t h
2

( ~1 ' ~2 )vlak (zie fig. 2.4. ) •

/

,/

/

~2 = "'1 - a

Als a gevarieerd wordt ver

schuift de getekende lijn

(zie fig. 2.3.)

Stel T2 = T1 + a

-Tl+t=~1

- T2 + t = 't 2

l"
I

fig. 2.3.

In hoofdstuk 3 zal afgeleid worden dat de kernen van de Volterra

reeks symmetrisch zijn zc_at slechts de helft van het h2 ( ~1' ~2)

vlak cnderzocht hoeft te worden. Op soortgelijke wijze kunnen

kernen van hogere graadsfunctionalen bepaald worden. *)

j~r;3tclil of E'inite Order".
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De figuur toont een aantal doorsneden van

de kern:

Er zijn nogal Wat bezwaren aan de nuls-

methoden verbonden. Er moet bekend zijn

hoeve8' ····lnc tionalen een bi j drage geven

tot de :esponsie yet).

Immers de bijdrage van hogere graadsfunctionalen speelt een rol

bij de bepaling van kernen lagere graad. De resultaten worden

is dus te verwachten dan de eindfout groot is. De informatie is

niet in analytische vorm beschikbaar en is dus nauwelijks geschikt

voor verdere analytische beschouwingen. Tenslotte moet het aantal

to be~alon pun;:cr~ van con lcern bchoorlijl: groat zijn

als het te onderzoeken systeem een groot frequentiedoorl8atgebied

heeft. nan het eind van dit hoofdstuk wordt dit met een vo~beeld

geillustreerd.

2.2 ~!!_~~E~!~~_!~~_~~_~~~~~!~~~~~~~~~_~~~S!~!~~~_!~~_!~~_~~!!:

~~:2~~~~_~r~~~::.~_~~~._ :':~~_.E~r~~~~~_IE~~~~·

In hoofdstuk 1 zijn een aantal or.twild::.elinger-. behandeld die spe

ciaal geschikt zijn voor de identificatie van ean systeem. De res-

ponsie van ee~ systeem bleek te benaderen te zijn met de volgende

Som:

n n
z(t) - ~ a. x(t-_~) + ~

i='1 ~ '" i=1

n
}:; a ..x(t-_.)x(t-_,,)+Z££ ••••• + •••
~1=1 4J ~ ...

In de figuur wordt een instrumentatie van een dergelijke approxima

tiesom getoond (fig. 2.5.).
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etc.

Als maat voor de afwijking tussen

modeluitgang en procesuitgang bij

een bepaald ingangssignaal is:

T

E = f {(z ( t ) - y ( t ) } 2 d t be s c h ik
t-'l

baar.

a .. X(t-l. )x(t-1J,
1.] l J

T
d

is een tijdvertragende eenheid,

die de waarden x(t - l)levert.

Met behulp van vermenigvuldigers

worden achtereenvolgens de termen

j I Etc.
~ 4J 4'9'" It,.,

fig.2.5.
",

9ft)
-~----lll\O-'~[__p__-..t----+-----

Hoe moeten nu de parameters ingesteld worden opdat de lout E naar

nul gaat of minimaal wordt. We hebben een kwadraEisch foutkriterium

gekozen, dat wil zeggen dat E een positief definiete kwadratische

vorm is in de grootheden u
1

, u
2

, ••••• , u
1

u
2

•••••

In dit geval is te bewijzen dat het minimum van E bestaat en uniek

is.
oE J E

Dit minimum treedt op als: ~- = 0, ~--- = 0, .••
(la. VC:\·.

l lJ

i,j,k••• = 1,2,3, •• ,n.

OE
2J a.

l

T

=.r 2(y(t)
t-T

etc.

dus

aE
- = 2 <e.u~,>oa. ....

l

dE
; -0- = 2<e.u.u)

aij l J
, .....

De haken duiden een tijdgeniddelde aan.

Nulstellen der partiele afgeleiden levert een vectorvergelijking:

° = M.lt - B

waarin: T
A =[~~'.,r),L;"", •••••

" I

a 11 , ••••• , a , ••••• ]
nn
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en M een matrix van de vol~ende vorm:

r
I

<u 1u 1>···· <unu1>ku1u1u1>·····. [ .
<u 1u n>···· <u~un>ku1~1un>·····---- - - - +-----
<u 1~1ur-' ~nu 1u 1>fu1u 1u 1u 1>· ..

I
I
let c.

I
<u u u1>t<u1u1u1u1> •••••n n .

<u ~ u >' :n n n .--:...r-------
f

I
I
I

De matrix }1 en de vektor B' kunnen metkorrelatiemetingen bepaald

worden en ~, de coefficienten vektor, kan dan opgelost worden uit

het stelsel vergelijkingen.

Het stelsel geeft slechts dan een eenduidige oplossing indien de

inverse van M bestaat, d.w.z. als de determinant van M ongelijk

is aan nul. Dit wil zeggen dat men niet vrij is in de keuze van het

ingangssignaaL

Als het ingangssignaal witte ruis is, is het stelsel ~~~f~~~~~~~i~.

Dat het ingangssignaal niet willekeurig gekozen kan worden voIgt

uit de volgende overweging. Het model moet identiek zijn aan het

proces voor elk ingangssignaal x(t).

Kiezen we een willekeurige x(t) dan is het mogelijk het model op

minimumfout in te stellen. De instelling geldt dan in het algemeen

slechts voor ~~! bepaalde ingangssignaal.

Wellicht is het volgende voorbeeld illustratief:

De elementaire vertraging van T
d

is n/2 sec.

De ingansgspanning is x(t) = A sin t.

Stel dat het proces voor w = 1 een faseverschuiving Van "It /2 radialen

geeft, dus yet) = cA sin (t -n/2)

Het model 'zal voor een minimumfout zich dus afregelen op

met a 1 = cA.

Dus a 1 ~ 0 en aIle andere parameters gelijk aan nul. Het model

heeft dus niet het verschil herkend tussen een ~~l~~~!~~~~~~_

en een faseverschuiving en zal dus fout zijn afgeregeld voor----------------
aIle andere ingangssignalen.
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Gabor *) beschri j ft in een publica tie een in teressan te realise ring

van dit type model.

Dit universele filter is zelfinstellend en bevat 94 parameters.

Bij de bepaling van de approximatiesom wordt gebruik gemaakt van

18 waarden uit het verleden van x(t). De benodigde v8rtrQgi~g

wordt bereikt met een meer-kanalige band-recorder. De met dit

universele filter bereikte resultaten zijn echter tot nog toe niet

gepubliceerd.

Wiener, Lee**), Bose. hebben een model ontwirJceld, dat werkt met

orthogonale ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 1. Met

een ruisingang leidt dit tot cen aantrekkelijke vorm van de matrix

H, zodat de parameters onafhankelijk van elkaar ingesteld kunnen

worden.

2.3. ~:~_E~~!:~~~~:E~~~_~~:~!~!~~~!~~~:!~~~:_~~~~~~~~~~:~~:_y~~

~~!~~~~::~~:_!~::~!:!:~::~~!::::~~:::.:.~::2

De in hoofdstuk 1 oangeduide ontwikkeling van Lee en Schetzen is

van de vorm:
'-(t) =: 't'
"

-1
I

als x(t) witte ruis is met CGLliddeld vermogGE L, is:
-------~--------------

voor m <n.

Beschouw nu een opstellingzoals getekend in figuur 2.6.

Lit. 13 D.Gabor*)

* *)

***) Lit. 9
Bose

Y.W.Lee

11.1\.. Universal non-linear filter, predictor and

simulator which optimizes itself by a learning

process ll
•

II A theory of non-li~ear systems ll
•

lIheasurement of the kernels of a non-linear

system by crosscorrelationll
•



?Cft) I' ylr)
?roces l'-'------~

2/tJ

fig. 2.6.

Bet paralellgeschakelde netwerk neeft een instelbare vertraging

dus h( 1') = 6 ('t-o)

De uitgang y(t)Y1(t) =

x(t): witte ruis. Daar x(t -0) te schrijven is als
00

J6(, -o)x( t - ,)d 't' ; een functionaal van de vorm G'I[ g1 ,x( t)J
-00

volgt met de orthogonaliteitseigenschap:

_oo

y(t)Y1(t) = 0 + 0 + ••••• jg1(') x(t -,)dt x(t -0) =
- 00

= 00

=J g1(') x(t -,)x(t -o)dt = kJ g1(t)6 (, -o)d't'= ~1(0).

00

Door 0 te varieren kan de kern g1 (,) dus punt voor punt bepaald wor-

den.

Door twee vertragende netwerken te nemen kan g2('1"2)be paald

worden.

x It/ ~ l-I Proces 1-----1
T

VIe vincen: y(t) Y2(t) = 2k
2

g 2 (01'oZ) voor 0 1 1 0
2 "

l·Iet n vertragende netwerken kan g ( '." '2 •••• " n) bepaaldn I

worden.

Een bezwaar van de orthogonale ontwikkelingen is dat de relatie

tussen de grootheden van deze ontwikkelingen en de Volterrareeks

gecompliceerd is.
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Dit zal getoond worden voor de boven behandelde ontwikkeling

Werken we y(t)Y1(t) uit, met voor y(t) de Volterrareeks gesubsti

tueerd, dan vinden we:

y(t)Y1(t) = t h1 ('r) x(t -'r)x(t -¢Jd'r:;j jh2(~,~)x(t-'r1)x(t-2)x(t-0')
_00 _00 _00

+ j j jh3(~' 2,'r3)x(t-'r1)x(t-~)x(t-'r3)X(t-0'1)d1'1d1'2d1'3 + ••••• =
-00...,;.)0- 00

= kh1 (0'1) + 0 + k
2 i /o;"'h3(~,'r2,'r3){6 ('t 1-1'2)6(-r3-0'1) +

..PO-oo_ 00

6 ( l' 1 -'t 3 )6 ('r 2 -0' 1~6 ( 'r 1-0' 1 )6 ( l' 2 -'r 3 )Jd'r 1d'r 2d~i

= k h1 (0' 1) + k
2 j h3 ('r 1 ,'r l' 0' ) d 'r1 + k~j h3 ( 'r1 ' 0'1 ' 'r1 ) d 'r1 +

-""

2 00

Dus: k g1 (0' 1) = k h1 ( 0'1) + 3k J h
3

( 'r1 -1 'r1 10'1 ) d 't1 + ••••• + •••••
-""

g1(1'): kern van de Volterraontwikkeling •

De relatie tussen de kernen van de verschillende ontwikkelingen

is dus gecompliceerd. Dit is jammer daar juist de Volterrareeks

zo geschikt is voor de analyse, terwijl de karakteristicke grootheden

van de orthogonale functionaal ontwikkelingcn ?p relatief cenvoudigc

De experimentele methoden leveren ons in principe de karakteristieke

grootheden van een niet-lineair proces.ln veel gevallen wordt een

systeem echter beschreven door een zeer groot aantal iunctionalen

zodat zeer veel informatie verkregen moet worden.
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Ret is dan ook begrijpelijk dat men zich afvraagt of dit soort

identificatiemethoden, voor niet-lineaire systemen, nog enig

ander nut heeft dan te dienen als educatief object of als onder

werp van intellectuele inspanning.

Gabor stelt in zijn publicatie dat veel van de moeilijkheden bij

de identificatie ontstaan doordat steeds processen met onbeperkte

bandbreedte beschouwd worden.

Nemen we nu echter eens een proces met zeer beperkte bandbreedte.

Een lineair proces, bijv. een laagdoorlatend filter

k
R(s) - 1 +s'C'

J<

We kiezen t:;;: 1.

Dus het knikpunt van log/R(s)/

ligt bij w:;;: 1 rad/sec.

Uit het Bode diagram zien wij

dat een redelijke aaname is dat

frequenties boven 100 rad/sec

afgesneden worden.

De impulsresponsie:

h(,):;;: k.U(t)e-
t

•

I

fig.2.8.

0,/

I-+_....£-_+- ~---+--

10;/111
t l0-l-_...,-_.....

We nemen aan dat de responsie afgelopen is indien h(t) :;;: 1/100 k.

... 't ~ 5 se c.

Volgens het bemonsteringstheorema van Shannon heeft een hand beperkt

signaal op een tijdsinterval T: 2WT vrijheidsgraden

'W de hoogste frequentie in het signaal.

16 Rz dus de impulsresponsie h(t) wordt dus minimaal

80 parameters!dus

80 bemonsteringen.

a. x(t - T.) bevat
~ ~i=1

NN

100
:;;:

21t
gekarakteriseerd door

lJ
De approximatiesom ~

De som .~" .~1 a 1j x(t - t 1)x(t -'j) bevat -t(N + 1)(N + 2) parameters.

Was dus~Fiet.J.oeschouwde systeem niet-lineair geweest dan zijn voor

een karakterisering met 2 functionalen:

80 + ~. (80 + 1)(80 + 2)~ 3300 parameters benodigd.
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We hehben hierbij aangenomen dat de hogere graadsfunctionaal

in eerste instantie gedurende dezelfde tijd in het verleden van

x(t) terugwerkt als de eerstegraadsfunctionaal.

We mogen hieruit concluderen dat voor een volledige identificatie

van een niet-lineair systeem een zeer respectabele instrumentatie

is vereist.
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In hoofdstul: 1 ~crd reods aangaduid dat uit de differentiaalvergelijkine

••••• 1

/ '

~,.\rfl.)
A

.
y, y, ..... , (:1) } 0y =

(le -Toltcrra re:c;k" ('I.) kan '::ordc))l afgaleicL

Deze V'olterra rcc;lrs converccert aIleen illdien de d.v. (j.1)

bcpaalJe VOOr\'fCiard8n voldoet.

IndieE x = 'J = 0 ,jen op10'J0ing is van 3.1 en indien F continu i5 in

zijn argument bestaat de Volterra reeks en is cO:1vergent voor

r ,.,0

::;8 functie is dan ontwilc'-:;:elbaar in een Taylor reeks rond

.
x = x=

(m)•••• = x
.

=cy=y=
(n)

= y = 0

Eot linkerlid van (3.1) \iOrdt na ontvlikli.:eling dus een lineaire

combinatie van termen, die gehele machten en productie van x en y

en zijn afgeleiden zijn.

Vaor de analyse en synthese Van niet-lineaire systemen met de Volterra

theorie is het gC','lenst de kern8n te kennen.

~n dit hoofdstwi.: zal een methode behandeld worden voor het bepalen van

d.e ~:ernen uiteen d. v. van het type (3.1).

De kernen h n ('t'1' "t'Z' "'3' ...•. , "'n) worden in principe uit (3.1)

verl:regen doo::c' Gubstitutie van. de Volterra 1'eo1:s in de ont\'likkelde

* Lit. 2 J.F. Barret "The Use of Functionals in the J'.nalysis of

l;'on-Linear Systems".
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Doze in de literatuur beschreven substitutiemethode *) is moeilijk

toepasbaar voor wat gecompliceerder differentiaalvergelijkingen.

Vooral hot uitvoeren van de verschillende bewerkingen op de functionale!

en hot rangschikken van deze functionalen naar gelijke graad leidt

tot moeilijk te hanteren uitdrukkingen.

In het hierna volgende gedeelte zal gebruik gemaakt worden van de

substitutiemethode, maar in een zodanige vorm dat het bepalen van de

l~ernen in het s-domein vcrloopt. De ingewikkelde integraal uitdrukkingen

in het tijdsdomein worden vermeden en de kernen komen in getransfor

meerde vorm beschikbaar.

Het blijkt zinvol als hulpmiddel bij de kernbepaling overdrachts

eigenschappen af to leiden voor niet-lineaire systemen opgebouwd uit

lineaire elementen en vermenigvuldigers.

Als de getransformeerden van de kern h
n
(r

1
, r

2
, ••••• , r n) bepaald

zijn kan de Volterra reeks van het systeem beschreven door (3.1)

geinstrumenteerd worden met lineaire elementen en vermenigvuldigers.

De kernen van de Volterra reeks hebben de volgende eigenschappen:

••••• , Z; ) :: 0
n

voor Z".< 0
~

i :: 1, 2, 3, ••••• , n

••••• , Z )
n

2. lim hn (C
1

, ••••• ~rn) :: 0

1: i --.> c.-o

3. De kernen h n ('1' r 2 ,

i :: 1, 2, 3, ••..• , n

zijn symmetrisch.

De eerste twee eigenschappen zijn triviaal. De uitgang van een physisch

realiseerbaar systeem hangt slechts af van het verleden van de ingang.

Voorts heeft elk systeem een eindig geheugen, zodat de impulsresponsies

nul worden voor grote ri. (geldt bijv. niet voor een ideale integrator

e. d. )

Over de derde eigenschap het volgende:

De kernen zijn symmetrisch of sy~netrisch te T~~~ door cyclische

verwisseling van de arglli~enten van de asyrr~etrische kern. We illustre

ren dit aan het tweedimensionale geval.

h2~ (Z'1' r 2)=: t {h2 (C'1' t"2) + h 2 ('2' r 1 ) }C3. 2 )
Gym. asym. asym.

Linkerlid en rechterlid zijn ongelijk maar geven dezelfde integraal-

uitkomst.

*) Lit.· 7,8 R.H. Flake, P. Alper
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Imr:lers daar ceintegreerd Vlordt met gelijke integratiegrenzen in het

eerste kwadrant van het CZl' z: 2)-vlak heeft de integraal

t t

I f 11 2 C~1' z: 2) xC t-~ )xC t- l2) d l1 d 1"2
o 0 sym.

als de integraal

t t

if f{h 2 C[1' r 2)+h2 Cr2 '(1)}xCt_r1 )xCt-r2 )dr1d '2
o 0 as. as.

De algemene symmetrie eigenschap wordt dus:

h Cr: 1 ' '2' • • • • , r ) :: .1 / h Cr1 ' • • • • , r )+
n sym • n n.t nas. n ....+h cr'.'Z1'

nas. n

s.1: .

~ ~hn(r1,r2,···,rn)d'1···drn

Als hulpmiddel bij het bepalen van de kernen gaan we meervoudige

Laplacetransformaties invoeren. Czie Bremmer, v.d. Pol)
n

+VIo +'4 _ L
Hn s 1 ' s 2' ••• , s n) = f. ..Je i= 1

_ v.> _GO

0.4)

Ook de functionaal:

t t

Yn (t) =f··· f
o ""-'" 0

n

kan getransformeerd worden. y (t) is een tijdfunctie. Direct transfor-
n

meren leidt echter tot een niet te interpreteren uitdrukking. Vie voeren

daarom nieuwe variabelen t
1

, t
2

, •••• ,t
n

in die op de plaats komen van

de tIS.

Als .. ~ ...
en

xes) .... xCt)

dan \'lordt:

y (s1' s~, .••. ,s )=H (s1' s2'.····,s) XCs 1 )X(s2)····XCs)n ~ n n n n

* )
. ..
• •

Notatie voor 2-voudig getransformeerde.
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De tijdfunctie y (t) kan weer worden verkregen door Y (S1,6
2

, •••• ,s )
n n n

terug te transformeren en t
1

==t
2

== •••• • t
n

== t te stellen •

.'Jit is nogal bewerkelijk. Bet is echter ook mogelijk in het s-domein

een relatie af te leiden tussen Yn (s1's2' •••• 'sn)

* )Men noemt dit associeren van variabelen.

en Y (s)
n

Stel t
1

== t
2

Dan:

en

du

Hieruit volgt:
. c 1+j(l.)

Y2(t 1 ,t 1 ) : Y2 (s) == 2~j J Y2 (s-s2,s2)ds2
c1-j~

(3.6 )

Nen kan Yn (s1,s2' ••• ,sn) herleiden tot Yn(s) door successievelijk

relatie (3.6) toe te passen op s1' s2; s2' s3 etc.

George (lit. 1) laat zien dat associeren van variabelen echter ook

uitvoerbaar is door inspectie van Y .
n

De syr:;metrie-eigenschap gaat in het s-domein over in:

+ H (s ,s l' .... ,s1)}
n~ sy{' n n-

eA. ,1. (3.7)

3.2. ~~_~~~~~~~j~~~~_~~~_~~~!~~~~_~E~~~~~~~_~~!_~~~~~~~~_~~!~~~~~~_~~

~~~~~~~~~~~~~g~~~.

De zullen nu nagaan hoe systemen met lineaire elementen en vermenig

vuldigers met behulp van de Volterra theorie beschreven kunnen worden.

Het zal blijken dat de getransformeerden van de Kernen direct zijn af

te leiden uit de structuur van het aldus verkregcn niet-lineaire sys-

teem.

*) ~ito 1 D. George "Continuous Nonlinear Systems".
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De hiervolgende beschouwing zal een hulpmiddel zijn bij het bepalen

van de kernen uit de d.v.

Ret zal blijken dat de hiervolgende afleidingen ook zeer bruikbaar

zijn bij de instruroentatie van de kernen van het niet-lineaire systeem,

wanneer deze eenmaal uit de d.v. zijn afgeleid.

;;(.s)

x!t)

,lIs)
61,)

8(s)

,-__---., ykJr------.....,
C Cr:) d (r:)

--C-/S-)---.I}'/s) '---1)-('-.1)_--1

!hIt)

~(.s)
-"

We willen de overdracht van dit systeem onderzoeken.

t t
u(t) =ja(r) x(t-'C)d-c.!b(r) x(t-r)d Z" =

o 0

t t ,
= Ila(r1 )b(C2 ) x(t-l'1) x(t-l'2)dZ"1 d l'2

o 0

Dit is een functionaal van de tweede graad met:

a(l:1) b(C
2

) ;.; A(s1) B(5
2

)

t t-l"3 t-C
3

'

v(t) =!c<r3) J / a(r1)b(r2)x(t-r3-r1)x(t-C3-12)d'1dr2dT3
000

Een tweedegraads functionaal van x(t).

De uitwerking in het tijdsdomein is nogal bewerkelijk. We gaan daarom

over op het s-domein.

Het

U(t
1
,t

2
);";A(5

1
)

relatie (3.6)
1 C+jCA

U( s) = 21(j ! A( S-62 ) B( 52) ~(s-s2) X( s2)ds2
C-'jC4
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Dus
v(s) = C(s).U(s) =

1 c+j'4
= C( s). 271 j I A( s-s 2) B( s 2) X( s- s 2) X(s) ds 2 =

c-jCO

1 c+jCIJ
=2j J A(s-s2) B(s2) C(s-S2+ S 2) X(s-s2)X(s2) dS2

c- jGi')

Bet <3.6) volgt:

V(s1,s2) = A(s1) B(s2) C(s1+6 2) X(s1) X(s2)

Hieruit volgt dat vet) te herleiden is tot:

t t
vet) =f I r('t'1,1:2 ) x(t-Z'1) x(t- '2) dr1 d'2

o 0
met:

Evenzo:

met:

t t
Y2( t) =I J h2( , 1 ' r2) x ( t - '1) x ( t - Z"2 ) d r1 d l"2

o 0

..
• •

Nemen We n lineaire netwerken en vermenigvuldigen we de uitgangen dan

is de kern-getransformeerde van dit geheel

A
1
(S1) A2(s2) •••• An(sn)

Wordt in serie met deze combinatie een lineair netwerk met overdrachts

functie B(s) geschakeld dan wordt de kerngetransformeerde:

De getransformeerde is een functie van n variabelen dus de overdracht

kan in het tijdsdomein beschreven worden met een nO graads functionaal

Jet gebruik van Laplace transformaties bij de beschrijving van dit typE

systemen heeft dus voordelen. Bij de beschrijving van de overdracht

worden de integraalvormen gecompliceerd. De Laplace getransformeerden

van de bijbehorende kernen zijn echter eenvoudig van structuur en

lIvertaalbaar" in een netwerk.
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Samenvatting:

1.

x(t)

X(s)

k (~. $) , .• - ,s.. )

k/t,.z; .... ,t.. )

1"t Z;. fa, ...., f",J

R.(s"S'I.,SJI···',s,.,. )"

fig. 3.2.

~(t)

yts)

I~dien m ~ n, dan is de beschrijving van het systeem

t t
yet) = f / kCC1 '···'Z"n) x(t.r1)····x(t-rn )d,1····· dtn +

0 0
n

t t
+f···f r(r1,···,rm) x(t-Z"1)····x(t-Cm)dr1 ····dZ"m

0",-""," °
m

Indien m= n wordt het geheel beschreven met een functionaal van de
on graad met kern:

2.

Xis)

/(/s,,~, ._... .1,,)

k I("~I' "'1 r,,) 1---_..

r/z;, 'i,' --IF.;)I---'"

~ (S" ~, .• '1 J;, )

fig. 3.30

yet)
t t=1 !k(l'1"2'··'Z' )r(f' 1" ~ •• " )X(t-1'1)····• •• , n \n+ n+o::::- m+n

° °
••••x(t·r )dl"'1' ••d'm+n m+n .
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met:

k(Z'"1'Z'"2,.·.,r )r(C 1' ••• 'Z'" ):::':K(S1,s2'···'S )R(6 1·,6 )n n+ m+n ..... n n+ n+m

3.
/lIef-it", /ill.

~(-t)

-, K(t;. t;, '''' t;)I $'1t'J

-1 1
r/r) ..

/(I ~,.tl' ... , J',,) Res)

fly. .j.~

y(t)
t t

=/ •••/ h( '1 '['2' • • • ,Tn)x( t-t"1 )x( t-'2) • •• x( t-rd dZ; ••• dZ'n

o 0
"-
n

met:

Vb. 1.

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

x(t)

I

I

S + Q.

I
s+a

/if. J.J'

(

met:

t t t
y(t) =I ! Ih3(1'1'~2,r3)x(t-7:1)x(t-c2)x(t-r3)dr1d'2dr3

000

•••• • •

Er is gebruik gemaakt van regel 2 en 3.
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Vb. 2.

Bfs)

bfrj

::ttt)
C (r)

CIs)

o'tr)
J) (.s)

fig. 3.6.

Dit is een cascade schakeling van een lineair systeem gekarakteriseerd

door A(s) en een niet-lineair systeem gekarakteriseerd door

B(s); C(s1) D(s2) E(s1+s 2)

Het geheel wordt beschreven door:

t t
x( t-l") de" +1/h2 (r"1' l"2)x( t-r1 )x( t- '2) d£'1 d'2

o 0

met:
•h

1
(l') .... A(s) B(s)

h2(&1'Z:2) : : A(s1)C(s1)A(s2)D(s2)E(s1+s 2)

Dit voorbeeld illustreert het nut van de meervoudige Laplace transfor

maties. De uitdrukking voor h2('1"2) wordt zeer ingewikkeld. De

getransformeerde van h2(~1,r2) echter is eenvoudig van vorm en gemakke

lijk interpreteerbaar.

Het heeft dus zin het rekenen met de kernen zelf te vermijden en slechts

met de getransformeerden te werken.

Van de voorgaande beschouwing hebben we veel gemak bij het bepalen van

de kernen uit de d.v.) die het systeem beschrijft.

3.3. Het bepalen van de Volterra kernen uit de differentiaal vergelij-----------------------------------------------------------------

De methode zal toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld.

Beschouw de differentiaalvergelijking:
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nillen we de kernen van de Volterra reeks:

t t t
yet) = !h1(l)x(t-7:)dT: +r/h2(r1,r2)~(t-r1)x(t-'2)dT1dr2 + •••

000
(3.9)

bepalen dan is de gebruikelijke methode *) dat (3.9) in de d.v. (3.8)

gesubstitueerd wordt.

De d.v. moet een identiteit zijn voor~ x(t). Dat wil zeggen dat

integralen van dezelfde soort in het linker- en rechterlid bij elkaar

genomen en dan identiek nul gesteld worden. h
1
('); h2(r1,r2), •••• kun

nen ~ieruit successievelijk bepaald worden. De methode is nogal be

werkelijk. Om bijv. y2y te vormen moet eerst (3.9) gedifferentieerd

worden en daarna moet het product van y2 en y bepaald worden. Daar ..

zowel y als y een reeks is, is het nogal moeilijk dit voor een

gecompliceerde d.v. op eenvoudige wijze uit te voeren.

In paragraaf (3.2) hebben we gezien dat de getransformeerden van de

kernen eenvoudig van structuur blijven wanneer gedifferentieerd of

vermenigvuldigd wordt.

We zullen daarom ~ de substitutie methode gebruiken maar op een

zodanige manier dat slechts getransformeerden opgeschreven behoeven

to worden.

Dit wordt met d.v. (3.8) getoond.

We denken
t

(3.9) in (3.8) gosubstitueerd. We nemen eerst integralen van

de soort / •••• xC t-t) d r samen.

o
Dat zijn functionalen vantde eerste graad.

x(t) is te schrijven a15/d(~)x(t-r)dr
o

De termen cyy en dy2y "leveren" geen functionalen van de eerste graad

en doen dus nog nietmee.

Dus:
t

!h1(r)x(t-r)dr+ a

o

t t
~t jh1(C)X(t-ndl:+ b Jh1(r)x(t-7:)d~

o 0

t
=jo(! )x( t--c) d r

o
t

Door alle termen in de vorm/••••x(t-Z")dZ'" te schrijven wordt een d.v.
o

R~ Flake*) bijv. lit. 7
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in h1(~) verkregen waaruit h
1
(t) opgelost kan worden.

Men kan echter eenvoudiger alleen de kerngetransformeerden beschouwen

en gebruik m~ten van de in detvorige paragraaf afgeleide regels.

Twee maal differentieren van!h1(r)x( t-r) d Z'" betekent bijv. een net

werk met h1(t) ~ H
1
(s) met ~en netwerk met overdrachtsfunctie A(s) =s~

in cascade schakelen.

We vindon dan:

2
5 H1( 5 ) X( s) + asH1( s )X( s) + b H1( 5) X( s) = X( s)

H
1
(s) = 2 1 • h

1
('t")

s +a s + b

Dit is de impulsresponsie van het gelineariseerde systeem.

De tweevoudige integralen worden nu bijeen genomen, en hieruit wordt

h 2(l:1,l"2) :: H2(s1,s2) bepaald.

De term dy2y geeft minimaal een drievoudige integraal en doet:niet mee.

d
2

2 If ·.. ·.+ a ~-tfl· ··.· + bII· .. ··+ cr· •• ·x ~1; f· .... = 0
dt.

Met de integraaltekens wordt de desbetreffende term van de Volterra

reeks aangeduid.

+ c H1(s1) s2 H1(s2) = 0

s2 H1 (s1) H1(s2)
H2( s 1 ' s 2) = - c --.;;;;-....:.---:..2---:....-:=---

(s1+s 2) +a(s1+s 2)+b

De vierde term wordt verkregen door toepassing van regel twee en drie.

c~••••X ~t~••• " is equivalent met de volgende netwerkconfiguratie.

II, is)

",..

c.x/t)

I,,(r)

fig. 3.7.
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tt
Dit wordt beschreven dOOrl/rC~1,l"2)XCt-Z;)XCt-'2)d~dZ'"2

.0

met rC'1,r"2) :: H1Cs1)s2H1Cs2)

De bepaling van H
3

Cs 1,s2,s3) verloopt analoog.

Onmiddelijke inspectie levert:

{ Cs1+82+63) 2+aC s1 +s2+63 )+b} H3 (61 ,62,63 )+cH 1C61) C82+65 Hj ~,s]+
...._-------

+ cH2C61,62)s3H(63)+dH1C61)H1C82)s3H1C63) = 0
-------

' ..

Toelichting op de onder6treepte termen:

yY={/+JJ+JJI + •••••} x{~t[I+Jl+m"+ .. ·J}
We zoeken functionalen van de derde graad.

DU6 dit wordt:

t d t t.! h1cnxCt-'Z')dred't rrh2Cr1'(2)xCt-~)xCt-r2)d'1dl'2 +
000

t t t
+f f h2( '1' '2)xC t- '1 )x( t-,)dz:,d'2· ~trh1CC")xC t-T) d r
o 0 0

Dit is equivalent met het volgende netwerk:

s

h, (0

+
+

xltJ

J"'li')

fig. 3.8.
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met de kern:

h3(~1"Z,r3):::cH1(51)(SZ+53)HZ(SZ,s3)+CHZ(S1,SZ)s31(53)

De bepaling van H4,H
5

etc. verloopt analoog.

De eerste drie Volterra kernen van d.v. (3.8) zijn bepaald. De eerder
•

genoemde regels kunnen eveneens gebruikt worden om deze kernen te

instrumenteren met lineaire netwerken en vermenigvuldigers.

H
3

(s1,sZ,s3) en HZ(s1'sZ) zijn niet symmetrisch. Om de instrumentatie

te vereenvoudigen maken we ze symmetrisch met behulp van rolatie 3.7.

Dus:

-ic.

en

::t(+)

Figuur 3.9. toont een blokschema Van de eerste drie termen.

I y,~
.$ 1 + as + b J--------------------.-;,..--... ;..

sl+aS+b

.:1'1+ "S+/:I +
oS i -I- <:\5. b 1---'"

• \II • .s .)----------t ~ a. a s + b +
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Dit wordt vereenvoudigd: fig. 3.10.

xlt)
I '-_-----------------.......-r+

oS :&.J---,----1+

J----....-t+

}----_-I+oS
sz .. as+.!J

I .s
)----1:3 s2.~as+6

r----
~f (t)

fig •. 3.10.

Dit voorbeeld illuGtrecrt dat van een d.v. van het type (3~1) op be

trckkclijl: cenvoudige \lijze de Volterrareeks bcpaald kan worden. De

L:araldcristieke c;roothcden 11
1
(t), h

2
( l"1' ('2)) •••• komen direct in'

c;otranslori:lCerdc vorm besehikba~tr.

Daar ovcrdraehtsoicensehappen zijn afgeleid voorrtiet-lineaire systemen

bestaando uit lincaire clementon on vermcnigvuldigers zijn de gevonden

kerngetran3fornccrden direct interpreteerbaar. De Volterrareeks kan

gelustrll:iwut8crd \Jordon met lineaire olementen en vermenigvuldigers.

Het bchaudolCo in seetic 3.2 is enerzijds een hulpmiddel bij het

bcpalcn van de kernen uit de d.v. en an,derzijds zeer bruikbaar bij het

"vcrtalen il van cie gevonden kcrnen in een netwerkconfigurCi.:cie.
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4. EmJ PARAMETERSCRATTINGSMETRODE VOOR NIET-LINEAIRE SYSTE~lliN DOOR MIDDEL

VAN DE SYNTRESE VAN RET INGANGSSIGNAAL.

In hoofdstuk 2 werden verschillende identificatiemethoden voor niet

lineaire systemen besproken. Als de a-priori informatie over het

beschouwde niet-lineaire systeem gering is wordt de identificatie

moeilijk en vraagt in het algemeen een zeer uitgebreide instrumentatie.

In dit hoofdstuk wordt een identificatie - parameterschattingsmethode

behandeld, voor die systemen waarover wat meer aanvankelijke informa

tie'beschikbaar is.

Deze methode maakt gebruik van het feit dat de !2£! van de beschr~vende

differentiaalvergelijking van het systeem bekend is.

Aangenomen wordt dat de d.v. van het systeem van de volgende vorm is:

(4.1 )

P(D) differentiaaloperator d
D = dt

G een functie ontwikkelbaar in een Taylor reeks.

De orde van het lineaire deel van d.v. (4.1) wordt verondersteld

gelijk* aan of lager te zijn dan de orde van het niet-lincaire deel

van (4.1).

Indien m= 2 gaat (4.1) na ontwikkeling over in:

(a2y+a/l+aoy )+(aooy2+a01yY+a11y2+a02yY+a1.zYY + a22y2) +

(4.2)

Het linkerlid van (4.2) bestaat dus uit een lineaire combinatie van

machten en producten van y en zijn afgeleiden.
o

~e nemen aan dat de ontwikkeling bij tormen van de n graad afbreekt.

De laatste term in het linkerlid van (4.2) is dus van de vorm:
un

a y.
n •••n

N.B. Dit is geen principiele cis. Ret houdt verband met realiseerbaar

heid van de instrumentatie van de Volterra reeks.
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We denken het te onderzoeken systeem opgenomen in de volgende meet

opstelling.

CoS(Qt

;x(t-)
-Proces

fig. 4.1.
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Het systeem wordt gestoord met een signaal dat de volgende structuur

heeft.
n n

x(t) = r Ak sin kwt + L Bk cos ~t
k= 1 k=O

Ak en Bk z~Jn in te stellen op positieve en negatieve waarden. Het

uitgangssignaal yet) wordt vergeleken met een signaal z(t) = U siniCI t.

De afwijking tussen yet) en z(t), het signaal e(t),wordt gekwadrate~

waarna geintegreerd wordt over een tijd T (een geheel aantal perio-

e2(u)du is dus een maat voor de afwijking van de .

den) •
T

De grootheid E = J
t-T

uitgangsgrootheid van het sinusvormige signaal z (t) = U sinlcJ t •

Indien de ruis van het proces nul verondersteld wordt en indien de

graad van het niet-lineaire deel van d.v. (4.2) niet hoger is dan n,

dan is hot signaal (4.3) voldoende om de fout E exact nul te regelen.

Deze bewering is juist omdat we in het begin gesteld hebben dat de

d.v. van het systeem van een bepaalde vorm moet zijn. In het linker

lid van (4.2) komen slechts y en zijn afgeleiden voor.

Indien ~ en Bk ZQ ingesteld zijn dat E=O, dus y(t)=U sinwt, dan

is bijv.

2
sin"" ta 2y = -a W U2

a
1
y = a 1 W U coswt

2 U2 . 2 t u 2{t-t cos 2 eJ t }aooy = aOO s~n "'" = aOO
.2 222 u2,~l{t+t cos 2~Ja 11y = a 11 U C4) cos &4J t = a 11

• U2w)sinwlt coswt= a01 U2~ t sin 2 t.(J ta01 Yy = a01

.2.. 3 sin3wt = aoo~u3{~ sinWt - tsin ~tJaoooy y - aOOOtJ

.2.·. 4
U3 cos

2
"'tsinMIt =- a112W4u3{tsinfWt+1;sin3W~a 112y y =-a112

W

etc.

oEen term van de n graad kan geschreven worden als:

c + c 1 sinwt + c; coswt +••• .+cn sinlJt + c~ coswt

Indien de graad van het niet-lineaire deel van de d.v. niet hoger

is dan ,!l, dan is voor y = U sinW t het linkerlid van d.v. 4.2.

'.~.
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opgebouwd uit een gelijkspanningscomponent, de frequentie w en de hogere

harmonischen vanW tot en met de nee

De hoogste frequentie in het ingangssignaal behoeft dus slechts n~

te zijn.

De fase en amplitude van de sinusvormige componenten in het linkerlid

wordt bepaald door U, ~ en de coefficienten van de d.v. (4.2).

Indien y =U sin IIJ t wordt het linkerlid :

n
L Sk(W'U) sin kwt + Ck(w,U) cos kwt
k::0

Ret ~echterlid is:
n

x(t) =2: Ak sin kwt + Bk cos kwt

k::0

Dus voor E = 0 is:

skew, u) = Ak

Ck(W, u) = Bk

Er is een vergelijking gemaakt, wat betreft amplitude en fase, tussen

de harmonischen in het linker- en rechterlid van d.v. 4.2.

Sk(W,U) en Ck(~'U) zijn lineaire vormen in de onbekende parameters

aO •••• a 2 , aOO •••• a 22 , ••••••

Als E= 0, bestaat er een eenduidige relatie tussen de onbekende para

meters en de ingestelde amplituden Ak.Bk • Doen we metingen bij een aan

tal waarden van U en~ dan ontstaat een stelsel lineaire algebra1sche

vergelijkingen waaruit de parameters opgelost kunnen worden.

Dit zal uitgewerkt worden voor het geval dat n =3. De d.v. van het

systeem wordt dan:

{a2y + a 1y + aoy} +

{
2 • .2 .. ." ••2 }

+ aooy +a01yy+a11y +a02yy+a12Yy+a22Y +

(4.6)
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Het aantal onbekende parameters is 19.

De hoogste graad van de niet-lineaire termen is drie.

Dus x(t) moet de gelijkspanningsterm en 10
, 20 en 30 harmonischen

bevatten.

De even graadstermen leveren de even harmonischen terwijl de oneven

graadstermen voor de oneven harmonischen zorgen.

Hieruit volgt dat er twee onafhankelijke stelsels vergelijkingen

ontstaan; een voor de even termen en &en voor de oneven termen.

In het beschouwde geval (m =2; n =3) ontstaan twee stelsels met

resp,ectievlijk ~aOO,····,a22) en (aO,····,a2 ; aOOO, •••• ,a222) als

onbekenden.

Het is in dit geval voldoende te meten bij vier verschillende-waarden

van U en/of fN •

Hieronder volgt de matrix van de even graadstermen:

aOO a01 a 11 a02
a 12 a22

tu2 0 1U2 2 1U2 2 0 1U2 4 AO"2" 1"'1 -"2" 1w1 "2" 1'U1

0 1U2W 0 0 -tu~~ 0 A2"2" 1 1

1U2 0 2 2 1U2 2 0 -tu~c.1~ B2-"2" 1 tu1""1 -2' 1tM1

Vegen van deze drie rijen geeft:

aOO a01 a 11 a02 a 12
a 22

0 0 U;~ 0 0 0 AO+B 2

0 1_U21J 0 0 -tu;~ 0 A2~ 1 1

1U2 1U2 2 0 2 4 t<B2-AO)0 0 ~. 1cJ1 -loU IN-'2 1 1 1
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Eenvoudige inspectie leert hoeveel metingen gedaan moeten worden om

een onafhankelijk stelsel vergelijkingen te krijge~.

Voor deze matrix zijn drie waarden van U en/ofw voldoende.

Dus (U 1 ,W1)j (U2 ,W2)j (U
3

,"'3) met (AO' A2 , B2), (AC' A2• B2) en

(A" A" B")0' 2' 2·
Het definitieve stelsel voor (aoo ' ••• a 22) wordt dan:

o

o

o

1U2
-~ 3

o

o

1 U 4J
~ 2 2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

_tu2w4
2 2

2 4-tu3
1AJ

3

~2

Al
2

t(B I -A I)
2 0

-HB"-A" )2 0

dienen zo gekozen te worden,

oplossing verkregen wordt.

De determinant van dit stelsel is ongelijk nul indien &.1
1

oJ l.I
2

oJ 14)3.

Om een onafhankelijk stelsel met een eenduidige oplossing te verkrijgen

is het dUB voldoende de meetfrequentieSverschillend te kiezen.

Op soortgelijke wijze wordt het stelsol voor de coefficienten

(aO' •••• ,a2 ; aOO '.·· .a22 ) verkregen.

Vier metingen zijn benodigd om een voldoende aantal vergelijkingen

to krijgell (U 1 ,U1 i U2'~2; U3,loI)3i U4 ,l4)4)'

Page 45 toont het definitieve stelsel vergelijkingen voor de bepaling

van (aO' a 1, a 2 ; aOOO, ••••• ,a222).

De meetamplitude~ en de frequenties

dat een maximale nauwkeurigheid van de

De hier behandelde methode is to gebrtiiken als identificatie methode

of als parameterschattingsmethodeo De d.v. moet van een bepaalde vorm

zijn, wil de methode toepasbaar zijn. Indien echter de d.v. van het

type (4.1) is komen we tot resultaten.
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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We hebben twee mogelijkheden:

1. De d.v. is van het type (4.1) en van de graad n. ~ termen kunnen

een bijdrage leveren. We moeten dan een stelsel vergelijkingen op

zetten waarin alle mogelijke coefficienten voorkomen (identificatie),

2. De d.v. is geheel bekend op de coefficienten na en is van het type

(4.1) (parameterschatting). In het stelsel vergelijkingen treden al~

leen nog deze onbekende coefficienten Ope De toepassing van de

methode wordt stuk vereenvoudigd, door het geringere aantal onbeken

den.

Ret hier behandelde heeft wellicht voordelen op parameterschattings

methodes waarbij een topologisch identiek model van het systeern wordt

gebouwd. Dit is zeker het geval wanneer de aanvankelijke informatie

zodanig is dat de d.v. alleen qua vorm bekend is (geval 1).

Het identieke model wordt in dit geval gecompliceerd terwijl de hier

gebruikte meetopstelling betrekkelijk eenvoudig to realiseren is.

4.2. !~':E~~~~:;~.

De methode wordt toegepast op het volgende systeem.

I

fig. 4.2.

De d.v. wordt:

P(D) * { y + cy3} = k{X-y}

d2 dP(D) c -2 + acrt + b
dt

.. • () 2.. 6 • 2 2.\ b 3 k (t)y + ay + b+k Y + 3cy y + cyy + 3acy .1 + cy = x
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Ret proces werd gesimuleerd op de analoge rekenmachine waarbij de

volgende instellingen werden gekozen.

-4k = 2; a = 2; b = 1 j c = 10

Dus:

.. • -4 2.. -4 .2 -4 2. -4 3 ()o,5y + y + 1 •5y + 1 .5. 10 y Y + 3. 10 yy + 3. 10 Y Y + 10 Y = X t

(4.8)

De d.v. is van de ~.twee en Van de graad drie.

Be nemen aan dat alle coefficienten

•

onbekend zijn.

De fout e(t) en de grootheid

zichtbaar gemaakt •

t
E=/ e 2(t)dt werd op een schrijver

t-T

De volgende instelprocedure werd gekozen:

1. Alle A., B. op nul zetten.
J. J..

2. A., B. grof instellen zodat e(t) minimaal wordt.
J.. J..

3. A1 fijn instellen (stap omhoog; stap omlaag) waarbij de grootheid

E als criterium geldt. Vervolgens B
1

etc.

4. De procedure 3 herhalen.

Bij de metingen aan dit systeem verricht bleek tweemaal fijn afregelen

voldoende om de fout E te minimaliseren.

De tijd T (integratietijd) werd 10 sec. gekozen. Vanwege het lage

ruisniveau was deze tijd ruim voldoende voor reproduceerbare meting~n.•

AO' A2 , B2 waren nul zodat in de volgende tabel alleen de theoretische

en experimentele waarden van A1, B1 ; A
3

, B
3

te vinden zijn.

B
3

CJ =0,5ju=60 W =1 ,0 ju=60 tU=1,25i u=60 fA) =1 ,5 j u = 50

ri'heor. Exp. Theor. Exp. Theor. Exp. Theor. Exp.

88.6 88.5 60.0 60.0 38.5 38.1 12.9 12.5

38.1 38.0 76.2 76.1 95.2 95.0 89.0 87.8

3.4 3.2 21.6 20.9 35.3 33.9 30.0 27.4

-8.1 -8.5 -16.2 -16.4 1-020.2 -21.6 -14.0 -16.0
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We zien dat de gevonden amplitudi A
1

, B
1

zeer goed met de theoretische

waarden overeenstemmen.

De a~plitudes A
3

, B
3

hebben een systematische afwijking van de theore

tische waarde.

A
3

is in absolute waarde steeds te luein en B
3

steeds te groot.

Voorts neemt de afwijking toe met de frequentie.

Het op de analoge rekenmachine gernstrumenteerde systeem voldoet dus

kennelijk niet helemaal aan de d.v. (4.8).
De aard van de fout in de waarnemingen doet denken aan een extra

frequcntieafhankelijke faseverschuiving in het te onderzoeken systeem.

Inderdaad werd de oorzaak van de fout in een rekenelement van de ana

loge computer gevonden.

De niet-lineaire functie z = y + cy3 werd op de volgende wijze gernstru

menteerd •

_ Z/t-J

De gebruikte vermenigvuldiger was een servovermenigvuldiger. Metingen

toonden aan (zie appendix I) dat de faseverschuiving van deze servo

vermenigvuldiger, bij een sinusvormige ingangsspanning ongeveer

lineair toeneemt met de frequentie.
X IO·J Sf}

I vQ

JO

- f/' I ~ad.) JO

10

1.$ -
fig. 4.4.
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Een correctieberekening (zie appendix I) toont aan dat een groot deel

van de systematische fout in de waarnemingen te wijten is aan deze

faseverschuiving.

De waarnemingen blijken met de volgende formules geeorrigeerd te kunnen

worden:

A A :;;: i 14 ."".c.U3
1 expo T

~B 1 '5(tJ2)1 exp. :;;: -.,: f" .C • U \ -1

~ A3 expo = -~,.(c).c.U3

~ B = ~ lb. e. U31 1_9",,2 l3 expo T ( S

•

if < 0

u

e

faseversehuiving funetie van frequentie zie fig. 4.4.

amplitude uitgangswisselspanning

-4proeesgrootheid e =10

W frequentie uitgangsspanning

De correeties voor A
1

en B
1

zijn zeer klein. De tabel geeft een

overzicht van de geeorrigeerde waarnemingen.

((J1=0,5 ; U - 60 W2 = 1, 0 ; U2 =. 60 ~3 =1, 25 ; U3 =60 ~4 = 1,5 ; U4 = 501 -

Theor. Exp. Gee. Theor. Exp. Gee. U"heor. Exp. Gee. Theor. Exp. Gee.

88.6 88.5 88.5 60.0 60.1 59.94 38.5 38.4 38.2 12.9 12.5 12.3

38.1 38.0 38.0 76.2 76.1 76.1 95.2 95.0 95.0 89.0 87.8 87.7

3.4 3.0 3.2 21.6 20.4 20.9 35.3 33.1 33.9 30.0 27.4 28.1

-8.1 -8.5 -8.5
I

-16.2 -17.0 -16.4 -20.2 -23.0 -21.7 -14.0 -16.0 -14.5

Vooral voor A
3

en B
3

treedt een duidelijke verbetering van de waar

nemingen Ope

De amplitudi van de eomponenten van het ingangssignaal A., B. zijn
J. J.

gemeten.

Met behulp van het stelsel algebraIsche vergelijkingen op pagina 45

kunnen de onbekende coeffieienten nu bepaald worden.
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Voor dit stelsel werd een programma gemaakt voor de digitale machine.

(gebruiksaanwijzing zie appendix II).

Invoeren van de uit bovenstaande tabel verkregen gegevens , met

W 1 =0,5; ~ = 1,° ; W 3 = 1,25 i en (,V 4 = 1,5 en U1 =60 i U2 = 6o;

U3 = 60 j U4 =50, levert de volgende berekende waarden voor de onbeken

de coefficienten.

'l'heor.

Exp.

1,50 1,00 0,50

1,49 0,98 0,48

a 112

'/

.v -/I .'/ J. -1/ .y -Y ~O() I()-Y
-y of' .S'

.7,S"~, /0 J.()~'/o ;. !IJ.lo .O(J. /0 O,OtJ.lo o.tJtJ, 10 ().()O'/IJ ~'oo It> 0, DO 10

-'I .1.( -y
llllttY

-y -'I -'/ .~ -r A-Y
as/./o J.2.I,/0 /. /;tf.lo o.qr. 111 (),/)o.l~ ~/)~,JQ ().o4.1o (), 21- Al O,~l, ()

Er wordt een redelijk goede overeenstemming gevonden met de the ore

tische waarden.

De coefficient en a001 ' a
012

' a
221

wijken echter af. Een inspectie van

het stelsel vergelijkingen (pag. 45) leert dat a001 ' a012 ' a 221 deel

uit maken van het omlijnde deelstelsel.

Dit deelstelsel is kennelijk voor deze waarden van de frequenties

(,c) l' W 2' 4J
3

, 4)4 bijna afhankelijk zodat een minder nauwkeurige oplos

sing verkregen wordt.

Het stelsel ziet er vereenvoudigd als volgt uit:

_(,J AJ3 t.J5
1 1 1

11= -""'2 t.J3 fN5 De determinant2 2

_fN &.)3 ~5
3 3 3
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moet ongelijk aan nul zijn en liefst heel groot teneinde een nauw

keurige oplossing te krij~en.

Een voorwaarde voor goede resultaten bij deze parameterschattings

methode is dan ook een juiste keuze van de meetfrequenties en de

meetamplitude.

Een goode keu~e van de meetgrootheden is voor het hier behandelde

geval (n = 3; m= 2) niet zo moeilijk daar de stelsels vergelijkingeq

betrekkelijk eenvoudig op afhankelijkheid te inspecteren zijn •

..
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.5 .1. In <lit ;loofd:Jtuk vwrdt con 0pGtelling beschrcven \'lo.arrnce cle functie

}\:('1' t:
2

) v;;.n con nict-lincair systecm Q;ernot ...m en 01) U.c oscilloc;raaf

~~icb.tbo..ar SCln[l..al~t }:all v/ordcn.

I :ot bchulp van pulsrccl~scn norden lijncn van hct vlak h
2

(l'"1 "2) gcrtle

tt;n, clie lat\.:r tot con oppervlak gercconstruccrd \Jorden. De genet em

3iCllalcn~10r~cn n1. succasicvclijk tocgovocrd aan de verticalc

inGan~ van con oscillocraaf.

joor bovcndian zm/cl vcrticaal ala horizontaal gcschikte zaagtand-

opanningcn toe te voc:c'on v.JOra.t do indruk vcrkrogen van eon oppcrvlak

in de dric-dimonsionalc ruimtc.

IIet systcCItl \ICUl:i.~Van de functie h
2
('1 "2) gcmcten gaat vlorden"wordt

:tuivcr kvw.,dratisch gckozel1.

Dc uitgunc;sspanning is:

t t
yet) =1/h2(~1,r) x(t-l:) x(t-"t:) cl1:

1
d't'"o 0 c 1 2 ~

x(t) ingangsspanning

K. .z(T)
I

I

fiC;o S.1.

In hoofdstulc 2 word roeds sctoond hoc met bchulp van een pulspaar

Cdl doorsnede van h
2

( t
1

, '2) verkregcn kan worden.
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, ,
:?uls $ (t) ~ ~r ( t) h2(t~ t),:cn : -

, ,
pule 0" (.J. 01) ~ yet) 1- (;. 1,1 t-T)ce:n. : \ ""-..l., - ""')\V- ..... ,

'-

,dtrukJ::cn der divc;rs0 rcsponsicG lcvcrt:

')11 (... f'1 t)
L~. 2 ,,-.I.,

Door dctvartruging T tU8scn ~e tocgcvocrdc pulsen to vari~rcn

riol'dcn r(~::;ljon'3icG vcrkrcl;cn die lijncn zijn vun het vlak h,/r
1
,r..).

,_ t:..

jc proj~cties van dezc lijnen op het (~1,r2)-vlak hebben hocken

vo.n L~5° met de "1- en de ~ ....-as. (zio ook hoofdGtuk 2).
. c::

Jc figuur (6.2) toont cen functic h2(r
1
"2)'

':::l};: van <Ie lijncn in dit vlz.1\: kan vcrkreeen worden nh:;t hchuli) VD.n

hie e pulGcl1 met vcrtrclging:3;~ijd T.

fig. S. 2.

-z;

:Jc ~,:crncn van de Vol terrarecks zijn symmctrisch. Het i:s l~U8 vQldoende

slcchts het gcdcelte rcchts vun het gearccerde vlak to matcn (en zicht-

baar to nlillccn).

De opstclling kan nu als voIgt opgcbouwd worden.
,

~c caan uit Viln twee pulstreinen bestaandc uit reckGcn van 10 pulson.

~~lk Van de )ulscn van de twa cdc reeks is verse hoven t. o. v. de cerste

rcc}:s.

1

2
hoI-

fig • .$ .3.
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Dc vcrtraging tUGGen twco overecnkomstige pulsen uit b~idc rcckaen

nearnt to~ met do tijd. Do ccrstc t~cc vullen 8nm~n (T~~ 0). Dc volgonde
I

trice :CJulccn hcbbcn ecn on(lc;rlLr1gc vcrtro.ging van 11 i;";~cc. E(;t lo.o.tste

pc;;~r is 'I m ~,cc. vcr::;chov,m ('riO = 1 m Gec.) ~lk v:;.n de :9aren pulsen

\lar(H ~cbruikt (jn~6n dOOri3ncdc v:;.n h?(4'1' ,) to l:rijg,~n.
,_ J ......

pulstrcincn.bcstaandc uit elk tien pul~en ~unn0~ dUB t~cn duorane-_. _u ,J.\. ..... ,~ ..

.J\Lc; l1;:/t, i_'l'.;); '.1:
1

::..0; 11'2= 111)'-13(;c; '1'3= 222,1t:)(;c, •••• ; '1'10::': 100sJt::;cc

':i:1 " t :) 1)"'" '"'n V'" "1 (t ,'. C\' ) ".'1'.", ["",)1")"i1" "cr"",l,·t v n ,~rio~ .... C'..'. '-' ,1.1. ,." ) "-"., ',;.j LU,Cl"; I , •• ~ G ' .. -c...".,~ .;,

:~,,:):.',oY\::::J:') c1.:L; to;;::;lij];:cr'i',ijcl oe:c3chikoncll' mO(ltCl1 zijn nl. \.lie van:

~.-_fK~__
--t------ I--------r.s2+Qs+6

LC.-=--=-=.=.L2 __--:---==-~=_==t-t
2

~..---::~~---.
S ~+ as + b 1- ..1

fig. S.L~.

0(; afstand tuscan de pulsen van recks 1 is ~ m sec. gckozcn. Jo

clcmentaire vcrtraging is 0, i 1 m sec. zodat hct laatt,t0. liUlspaar

9:<0,'111m30C - 1 r:i sec ve:r3choven .; "...LoQIIo Do afstand tus~cn de pul~-

2.0 m sec. Dc identicke Llystcmon 1, ;~ en 3 Zij!l 20

Gelcozcn dat de impulsrcsponsic maximaal 3 m sec duurt. Del resporwic

moet i~illcrs afgclopcn zijn als het volgcnde paar pulGen toegevoerd

wordt.
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l:OlYlCn .sv..ccc3Gic-\'/"Qlijl~ :J.iJ.n de uitgc:\.n.; van de orJtcllcr bCDChikbCl.D.r.

un tic oscillo~rauf \Jorden Jc volgcndczaagtand-spanningcn tocgcvocrd •

..lOl~izontc ...~-tl: eCll lanLSzrunc en ccn snclle zaclgt(...nd (stijc;tijcl rcsp. 40

,', n ') YO ~ "" C )
'- '- ~i.J, v ~ •

vcrticae,l ~cn 5nelle zaagtand ( 2 D sec.)

Dij juL,;t gckozcn fCl.sC (:11 ar.;plitudc ontotaut hot vol;,;onclc rO-ster.

fig. 5.5.

l:ct rc.stcr \;ordt GC:::;Chl'(;:VC11 in )·,·0 m sec

dU'..lrt 2 n;.:;oc. IL.::t eoold bcstaat dus ui t

(2:5 boclden/ sec) •.al::e lijn
1:·0

::.:: 20 lijncn.
2

.Ji t rc:.stcr kunncn ViC opvat ten als hot grondvlak van hct 11
2

(C l' r'-::.)

oppr;rvlc\lcQ

,;0 \TOO2:'On 11U .cLClll e8rl tVlf:cdc vcrticaal incanzskanao..l c:.c 8nol10 z:w'S-

tand toe met llicrop gCGllpOrponccrd do signalen h
2
(t-T., t) (in de

J.

juistc volgordc:).

Dij cen soed ~~ko~on chop-frcqucntic wordt
,

r.h)t zijn

i-'; j c .;."" ':-~'YJ d,· r" c.··)Oj~ C"l C, ," ,~ (t-i t) i,.
~ ....... v~""..,;,lV\,..;.1. ..... "'oJ. .J.o_,,~J .I...L 2 i'

om d~ andere lijn boschrcvcn worden.
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~~ ni0t GcbruDcto lijncn worden door cen Gignuul uit de pulsgcncro.tor

lien !.~i!.n zieh ,-'..fvrClGen \'lo.L·.1'Or:1 Gon raster mot 20 lijncn ccvormd \"Jordt,

tr;1'v:ijl sl'..:eht~ 10 lijnon [Scbruikt worucn. l~cn ra,;tcr mot 10 lijnen

ViLn (~J.l,: it r1 sec. iG in ~Jrincipc imncrs 00];: mOfjelijk.

:Dc l.linilil~:..lc tijll tUGGcn tHce pulGparcn, toC[~ovocrd i"wn systcem drie

bcdriJ.~l(;t :5 n sec.

(Ir m ~cc vc1'::inderd rtl(;t de l.lLLximo.lc vcrtragin[SGtij d van 1 m r;ec. )

:0c resl)onsioG h
2
(t- '..:'i' t.) mo(}ten in con tijd mindel' de.n 3m sec volQor::on

cie llitL:;cucmpt zijn. :Joor de lijn lcngtc slcchts ;2 m Goe to Idczcn 'aordt

con frao.icrc vln.i:vulling en ,: 11 bctcrc v;::rhouding van de'

tijdschulen vcrlu-ofjon (fig. 5.6).

o 0.111 O.l22

z; (MS~.)

- I.tJ

fig. 5.6.

In fig. 5.6. is hot asscnstolsel nog cens getekcnd •

.Jc brecdtc van de afbcolding in C 1-richting is 1 m sec. (milxil.lc,le

vertragingstiju pulsen).

L ....ngG de lijnen cindigt hot vlak bij 2 m sec (lijn lcngtc ~ m sec. ) •

Het voorgaandc bchandeluo hot principe van de opstelling.

Op page 57 is hot blokschuma gotckond.

Dc opstclling bl;staat uit de volgende delen:

1. Tijdbasisgencrator ;~ m sec en LrO m sec.

2. Eon pulsgcnGc.tor ,,1 <.:d; t ..iCC uitgangon, die) ell; beillc pUIstrcincn

levert.
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UitgaDg 1 l~vcrt pulG~rocpCD 'IUD 10pulGcn ~ct ondcrlincc nuls-

afc,tand 4 m sec.

HitCLl.DC; ;~ 2.cvc:rt pul:s:.:~roc;pen vO.n 10 pulGcn vcr~;chovcn t. o. v. de

.uulsc:n v~cn uitganc 1.

3. D~io idcntiukc Gystcmcn met bijbchorcndo optcll~r3

4. ~cn crootbcold oscillograaf (Airmcc typ~ 279) rnut t~l~e verticalo

il'lG~::'11Gs~~."-.i.n;J..lcl1.

Jc: tijclba:;is r;c-;l1cr:..'.tor \j(~rkt onafhankc:lijk en i:J inGtclbaar 'ia.t be:treft

Dc lru1c;za2.1(;' ZeLagtDnd (iro Tn sec) heaft con rCGottijd van.:!: 15 m :3ec. Daa.r

doze tijdbasisGonorator roode tor bcschiWcing was ~OCGt de rest van de

cnccvcc:r 7 m GOC voordat de langzamc zaalitand begint to lOl')cn gocft do

t. b. g. ,;en cOI.ir.w.ndoljuls af [w.n de pulGgcncrator zodat 7 m Gee later

Gclijktijdic; met hot starten van de zaagta.nden de puls~cn0rator zijn

ccrstc ~ulspaar aan do beida uitgangen levert.

'l'u::;:::;(~n t'.fCC cor:n'lD.ndopulscn in is de pulsgenerator

vrijwcrkcnd en lcvert 10 pulsen op clke uitgang.

De cyclus is gcslotcn als de langzame zaagtand is afg0loDon en

tcc;clijkcrtijd hct tiendc pulspaar is g~gcncrocrd.

,;jc sicn::'-.lcn h./t-T., t) zijn a.an de uitgang van i'l b~6chikbaar en
<- ~

~iordcn sanun m0t de sn(~llc zaagt"md aan de Y1-ingang van 0.C o,::;cillo;;r~uJ.f

tocgevocrd.

Dc Gam van langZi.U;lC un snelle zaagtandspanning Ylordt naar de x-input

gc;vocrclo

In de volccndc soctios zullon de verschillende ondardclcn van de

op~tclling meer in detail bcsprokcn worden.
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i:ono:~tabiclc ~1Ultivil)rc,torun ell sclmif fli~)-flops. Dc) ochalccling is

':';<.l;,lerJ-~QGtcld ,dt besto..andc ee~heden, die op uitrrisselbare )rintpL:J.atjes

P<1.i~·ina. 60 toont hot vollcdige 'blol:.diacrD.Y:1 vn.n de 3enerator.

I :~;t flet cij:fcr i11 clc bJ.o1:.l:e:n. rlol-.dt llct nltnlL1er "f.all de ~)l"'int aangegeven.

De cijfero bij de vcrbindingcn duidcn op de decbctrcffende contactpen

v~n ~c }rintpluut. ~e generator bestaat uit een aantal delen:

1. ::':on blol:.:gcnerator seGtart door het stm~tsignaal Van ..:le t:·.jdbasis

cenerator en ccstopt door eon stopsignaal van een tellendo schake-

ling. Je srootte van de blo1:ken is blssen starten en stoppen con-

stant.

2. =8n tell~nde schakeling (ticntellcr) die aan elk pulspaar een

rangnummer tockcnt en zorgt voor de juiGtc onderlingc vertraGing

van een pulspaar op de beida uitgangen.

3. ~~nlccle schakclingen voor het starten, stoppen, nulzetten e. d.

Het G-;;art Gignaal (blokj c) leornt binnen op flip-flop 1'1 ;.; 13.1. De flip

flop zorct vaal' (:(:n be;:laalde vcrtracing. Dc oj)ge.anclc flank norclt cloor

lle puluvorncr :.c'.V ;:::,Lr mj~b8zet in eon pule (via schakeling 51) die de

blokgenerator 3tC:1.rt.

:J(~ blolcgoncrator vlordt c;evorm.d door E:2 22, UP 21, Ii.':: 1L:·.1 en H.'.: 14.2.

Vic.. de oL'--,joort 01' 21 start de puls van PV 2L:- de ,:lOnostabiele flip-

floll ;:.1 1L'.1 •

start weer o~) %.ijn iJcurt I [.. J 1L:-.1 lilits de en-poort

c.oorlw.at. ,Jit i:.; hct coval als ingang 3, L:. van EP 22 hoo[; is.

l::,_t:::; inCi:U1G j, !I- cleW hooG if; voroorzaaLt cen puls van PV 24 t;len

'Jl.o>f'lJn_nning 0) (le nitcan;:sen van l~.i 11.1,.1 (en oak H." 1L:·.2). Hut blol>:

c;j_snae::..l .[orclt E..fcenomcn van 1.).itcanc ') en 11 Van }<T:! 1 if.1 (0 on 1 ul t-

Do blol~cncrator kan cestopt worden door inganc 3,4 van EP 22 laag to
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,,(; heblJen dUG cen blok~enerator verkregen die Gcctart vIOrdt door

6en puls van PV 21+ or. olJ elk r:lOment met de en-poort goctopt kan

\Iorden. J)c dunr van de ~)10kl-:ol1. 'ran l'-E! 14.1 en 1"1':: 1L~.2 i::> zo gcl:ozen

uat Lie periode van de: uitGcmgssl)anl1.ing op 9 en '11 prccie~; Lj- ill G'::C be-

dr::..o.gt. Van de flanken Vo.n deze blokken kunnen dUG puloen r.lOt een

afGtand van i+ rn sec afgcleid v!orden. De tijdon va;:l ll':, 1L:-.1 en H.: 14.2

~oeton ongcvocr gelijk g8kozon worden om tusson starton on stoppen

van de ~;encrator con constanta periocle (Ll- m sec) van de uitgangsspanning

Via E,l 1::5.2 (lJaSSCno.e vurtrD.ging) Ilordt hot signaal van E; 1L;·.1 naar

, ." 26.1 ~;c,voc:rd c::.ie vc:.n de blo~:spanning pulsen maakt, go Gchil:t om aan

de G:J'stcLIC11 'GOC te vocr8n. l"'If 26.1 ccncrcert elus i)ulf:irec}:s 1.

(julcgrocpul1 met constanta }ulsafGtand van Ifm sec).

~)c G.l1.dorc uitc~\.nG van Il"l'! 11:-.1 (inverse blokcpanning) Gtuurt i-le 1)u13-

met voldocndc anergic am alle pulsingangcn v~n cun Gc:mifr~cistcr uit

Het 3chuifrc~iGter (ringteller) bestaat uit 10 schuif fli~-flops

S\'! 3, ,S\: Lj.. •••• , ,S',; 12. Deze schuif flip-flop3 zijn ZQ Bo,':;chClll:cld,

dat bij 8E:e sch1.J.ifpulG van ?S 2, de in hot register aam:czige in

formatie, 6~n etap wordt doorgcschoven (zie fig. 5.7)

.; 9
--....-.0/ >-----....

PS 2.

L:;oc~ra de voc:dingL:i,3panninc '.!orcH ineElscha';':olcl stClat ,~).; '12 in 1 en t;1.11e

unQcrc S,,'G in O.

>.j cll;:e;ttl;:; van :l,'5 :2 Gchuift de informatie op

;-:",J .\ eon 1.;

-" Ii- een ..,
.::J.j I

aIle andere 0

Cllle undore 0 etc.
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vultooid.

Bi~ elke schuifuuls van p~ 2 l~v~rt dus 66n... ...

siJrons_ Daze pO;3itievc spanningssprong \Jordt G0~ruikt 0[1 do bijbchorcn-

0..e fli)-flolJ tc stZtrtcn it. 15.~l, , 1-'.: 19.;~.

, ...., I;C C.

elL "j) ~1'..::.n bou::.,t L .. ;2G. :_'. Jozc fliIl-flop scci't een pule; 8.f van clozclfdc

vOJ:'r: ;).1[; Ll:j.c) va~l rlip-flolJ IT.: 26 0 1. :i)G-..ar het van de stand van hot

Gosta.rt \iordt,

bijbdlOr'cnclc lYllls van j'·U 26.2. D~''':.r IT} 15.1, ••••• l~,: 19.2 allo 01'

varschillcndo blo~lengtes zijn ingosteld zijn er dus tion vercchillcnde

afstnndoll tussen de 1')u1s van 1't! 26.2 en de schuifi)uls mo[;olijk. ;.:Glke

afstand op ~cn gcgevcn moment gekqzcn wordt hangt af van de stand van

hot schuifreGi.ster.

Di.~ar de pulsel1 van pulsr .. eks 1 (H..! 26.1) eon vD.ste ti:jd lwtben t.o.v.

ele Gchuifpulscn va.n 1'8 2 hcbben de pulsen van H,,' 26.2 clUG eon

varicrende vertrac;ing t. o. v. die van r-r.1 26.1. Bij juist(; in~tclling

van de b10lclengtes van de vcrschillendc flip-floppen ant staat ddn het

pulspatroon.

MIN 26.JI.---L-2._ .........i__i_----I-f_---'I__T~."::['

.~ ___~_,_ow '

9 /0

I L 1

-h- 2.

I lit ,.('.

fig. 5.8
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.,it ·~)Ctl-J-.c;llt dat (Jc ~,)lo::ccncri:,tor Or.! 1Lj·.1 ,m ;.[.: 1L~.2) coc;topt mo,Jt

.i01'LcCn ')n :,,,t cin~l van ''';(;~'1. cycluG al:::; het l.u:cf~tc )U13)ac..l' (v0r-

Jit "-j'7) ')")
.L...J.... LL...

10 vcrbon:cn m~t
, " 4

C'.:: .:>, incang

meer en hIijft in [~tand 10 ;.::;taa.n (besinetar:d).

:0 tcbbc::1. voorts c~n voorz,i·..:uin:; nodig zodat na hct inGcJ1h~:clcn van de

vocdincsspanninc het schuifregistcr de juiste informatic

:::rijc;t (c:en 1 in 3'.J 12). Dit Lcbcurt met 51 en de hcrctel:'rijv(Cr ~[J) 1.

~oclra de GchakclaGr ;3'1 \'iordt omg':;zat schrijft liD 1 tog.v. cen ;10:3.
I

B~anningGGprunG op zijn ingang de juiste inforrnatic in het r~Gi3ter.

l·t'.; 25 '.!Oj~dt gebruikt om con v<:.n de pulsrecks 1 afgeloicJ. ondcrdi"ukl:inCs

signaal tc l~ijgcn voor de oscilloscoop. De inGtel1ing is ZQ Gckozcn

cbt het scherm een kortc tij d na eon puls van HI: 26.1, ccdurendc :2 r:: ;';0 c

° 'licht. v:) dcze rJijzc v/ordt con Goede begrenzing v:;.n ClC fi;;uur Vt;rkr~-

0D Dacina 65 is do rest 'laD de opst611ing ectokcnd. Do dria idonticke

niut-lincairc sYGtc~cn ~ijn gc~nstruDcntocrdDot Philbrick vurschil-

Dc Gi[:;n9.10n vc,n ele ~')ulsc;cncrator (llulsl'cokG 1 on 2) leomen binncn na

conl1cl1Gatorcn '10..11 "lfC J!'. Do con6.onsatorol1 zijn noodza1;:clijk da""r door cia

:;r'ot'J tooGc~)D.ste vorstcr':ingcn een cventucol n.anwezic;e 2;cl:.jk.spannings-

CGt1~)Oncnt onllliddo11ijl: ,to vorstcrkurs zou overstu:cel~.

In 5.1 heaben i/O 0.1 latcl1 zion, dat hot gckozen nict-lj.neo..iro s;:rsteClJl

als valet is G~~cnGostcld.
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Gp ?<l3ina 65 zion we o.a. dric van deze netwerken gcinstrlliYluntcerd.

lJulsrccks 1

De lJulsrcc:~s(;n gaan via del" D '1
.5.., naar de

c..
ingangen •

I:"ysteou (~

;;';ystccm 3

lJulsx·c ol-cs 2

lJulsrceks 1 + 2

\Io:,~\"cn ;.iOt l)ot(Jlltiomctcl~S :2
1

, ~)2j Py .P41 l::J
5

on P6. De vcrmcnigvuldi-
. ,t" . 1 ' t 1 ' d t . h " t ,:V,· p ., . "")n,,:LnG \lora <JerC:L..:;; ElQ (,0 l\:\fa ra ":LSC a CoLeman \'::n ,j;,Y,'1' 0<(,2' 1 u~~3.

Jezc clencntcn hc~.)b0n voor cen kwadl'utering zo,iel hGt siGnaal als zijn

in"rJ01~SC 110lli[;.

Do vcr~Jtcr}:il1.l.g vall i~_;" ..n.(" , !I is
:J u ·°9

van de intccratoren (A.." A
5

, An)
"- ()

daarom 1 gokozcn zodat de uitgang

on de uitgangcn (A~, Ae , ~ ) 180
0

:; ./ j

in fase vorScI10V0l1 zijn.

Verstcrkcr A
10

goeft als uitcangssignaal de som van de vcrGchillcnde

sicnalan die van de vcrmenigvuldigcrs komen.

Joor l~vadrotischc clementon to kiezen met positieve on negaticf Gaande

karakteristicl:cn lean het juisto tekcn aan de uitgansocignalcn Viol,n de

systemen worden tocgevoGgd. Dc potentiometers 2
7

en PJ re;olcn do

verstcrking van systcem 1 en systeem 2. Doze patentiomctc~s bahoavcn

.slecllts 80n m:::-...al ing(;steld te vlorden.

uC uitGD.ng van A,O is hct sewcnstc

~an nadat ~et bij de zaagtandcn io

oscillo~ra~f wordon Gevoerd.

signaal "h.., ( t-T . t t). :;')it siGnaal
t;;. J.

opgestold naar de ineang 1
1

van do

Voor de afrcgcling van de opstolling hcbben we nog o~n aantal voor

zicninccn noJiC. Dit wordt o.a. bereikt mot de Gchukelaar 8 2 •

Vic~ de contacten van cleze sclla:c"claar wordt de ~::JU1!3gcncrator f)1{;t de

~y~tcmcn vorbondcn an de zaagtanden + signaal op de juiste wijze
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Guvocrd.

hecft 5 stnndcn, 7 mocdcrcontnctcn. cc;rcd';-:.; vier

,;tn.nc.cn Zijll ut! de 0l'Gtclling af tc rcgclcn. In c.;tD.lll~. 5 V'AD de

nao.r ;:;ystec:nl 2 en 3. Dc .:-in.r:;nng '/crbondcn via

clc~: ...·.. 1 Llct do;': lC:.llC;ZeJ..i'llC za~J·t··~and

'10 \- )~jn ',r -" )1."'''n''' -i ", 'I'; '1
L_ ........ .....1 -_. '.J .....~ 0 _0 ~c.

Dc o[JcilJ_oL;rc-~af \;Cl"'}:t ~1ll nornlB.G.l Jnct cle lsl11Gzamc zaagtand ale t~jd-

line'aire ~j,ccl v.':'.11. GYGt~crd :3 bel::Ljl:en (en stcllen O)? con cJ.uur kortcr

dc-1n ~~ 111 ;wc). 2 ~ ';ll. ~.;/, rc:.;clt de '.C1i1l")ing un Ci[;0.11 frec!u",ntiu. IL:;oben
) 0 •

\iC l~C CC',:C2lC,tC lincQ.i.ro rei,;poncio inGoGtclrl c1.:ti1. Hordt omccGc1w.l:cld

no.ar Gtand 2.

~tand 2.

Dc standen 2 cn :3 van S~ dicncn om de instelling van dCD~ing Ql1. eiccn
L

fn':'luectic van systet:;ll 1 on 2 precies gelijk tt:: rcgclQn a.all ')0 iYJ.8tcl-

linG vem sJGtccm 3. ~~lL:lrcc~:G 2 i'iordt tocgcvoertl aan ,:JyGtCC:i., 2 ;:;n :3

lc:mgzame zaagtand e;'::.i.at VH:lCr nac.l' X-ingo.l1C. Dc v ·i 'n""" n'~
.l. 1 _.l. o~· U

r;ordt vi;).. vc::rbonden met van o

,,0'''10·

Duar slechta ~ulacn worden tocgeYoerd aan oyctc0m 2 en 3 mOlt d03C

l1.itcc:.n.'~ nul "Jorden indic.n s~rstccm 2 identick is <:W.n SYStC01i1 3.

~3 ~n ?4 norden z6 GureGcl~ dat hot 6i8na0.1 o~ de oGci11ozraaf

~',:llcel r:n.1.1 ~:!ordt.

,,(; nc<;:cn nH GJ'i"tccm 1 ge:lijL e..an s;ys-[;c\)n 3. :-'ulf3roc:.,::"::; 1 \!orclt dru),rom

Lou~oYourd n~n cyatccm 1 un systcom 3. P1 on P2 \!orden z6 Gero~eld

dnt h::;-[; 3i[;nac,1 op de oGcil10craaf nul \'Iordt. Nil D.frcgeling in stand

") ,~:1.jn ele c1:ciu cystenon volJ.:.om,m idcntick c,'c\lorden en noat

h:/ t'.1' r.) in 111'incil)C "ic:l"tbac,r [';cmaal~t ::1.~nl1.on ·dordon., ,-

.ct blijl::::t cchtor dat naG (Jen afrcgcling noodzal;:clijk it>, nl. hot

CO;-:"'l)on[;(;rcn van de ctationairc com:''lonontcn :i.n de rO s 1)Onoi08.
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Voor !let gcnoJ\". cluiden VIC het tij dstip Vt:l.ll de le.atste puloS van l)ulsreel-:.s

U(t) h,(t, t)
'-

U(t-1) h~(t-1, t-1)
'-

U(t) h
2
(t, t) + U(t-1) h

2
(t-1, t-1)+

+ 2U(t-1) h
2
(t-1, t)

l'csponsie SY3tCCl1 1

respon::>ie systeclU 2

respon,sie systeem 3

dUB uitgangBsignaal (;1.
10

) : 2U(t-1) h
2
(t-1, t)

De gewenGte rcsponsie begint dus pas als de l,latste ~uls van reeks 1

is c;cweest (t ~ 1 m sec). 'flak daarvoor moet het signaal nul zijn als de

systemen goed zijn afgeregeld. Bij juiste afregeling wordon immers

do signalen U(t) h
2
(t, t) en U(t-1) h

2
(t-1, t-1) afgetrold:.cm.

Cndanks zaer nauv/kcurigc afregeline; bleek dit foutsignaal niet nul to

krijgcn. De oorzaak van deze mogclijkheden ligt hierin dat noe steeds

c:en l:J.cine stationairc component in het systeem a.::l.mvezic; is van !.o.r;hg£

rcsponsicn.
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. ,(; r"c;~)On~;ic L.\.11 n'..l CQnt'1:tC,.L nict exo.ct nul zijn na 4 m sec _ Een goede

()cno-clorini;; '.'ol'lIt vcrl:roc;cn. ala \:0 [1.annC~:lcn <.12.t llcze component n;.

f (t.-r)
1

1

2.

J

fig_

T C" I ",.rec.

;0 noenen de rusponsie up 66n puls aan do uitgnng vnn hot lincaire

;)an gclclt voor 110'1; ticmde pulspaar:

1. -U(t-~) f(t-T)

3. U(t) ret) + U(t-T) f(t-T) + a

N:: J:\io..dratcren ontstaQt 01) de uitgang:

21J(t-T) f(t) f(t-'l') + 2aU(t) f(~) + 2aU~t-T) f(t-T) + ...>::
c~ •

lJo.ar..>t cle ger/onste cOElponent die oJ? T bogint ontstaan oak com~onontcn

l~io rc(;do 1:11 GOC corder boc;inncn en onceucnst :..:ijn.

Doz.e GiGl1.o.lcn kunnon ze]cr [;"ood cccompenscc:'d \IOrC-en uoor (;on e~{tra

[;clijk'llu.nninc aan ua ing-anc van A 8 toe to vo",rcn ~:()dat bij c(Jr~

'.:>c;paaldo :..:tnnu v.~.n de rocolorganen f\. gc.:lijk a2.n nul \:ordt. :)0 closerinG

van deze

.~tand Li·.

spanning gcbeurt met lJotentioriletor P9 in ,~.t.::mcJ. L~ velll "j,) 2·

:'ulsreeks 1 net",.r 'I en 3 en l!U~.3reekG 2 naar 2 ~n 3. Do ).. -J.·i~Ga).i<; is

vorbonden met de lanb'i'zilmc zo.al7tand. Dc Y -in .... ,,:Ln rr io 'dcor vcrbonc10n
~ 1 0 ~>

met de ui tgrtnG VD.n A
10

• 1:"'9 levert via C2 oen c;clijlG:.iIHtnninij' ;,Li.~.n :"2.
In cit~:cn0. I:. ,jijn de uiteindelijkc rcsponsic;J h"(t-~r,, t) ('1) c1C

'- ~

OcjciJ.lo~;rc:.-d:· :-',ichtb2.ar. ,) .:ordt Zb ingcstGld d:l.t hot fout;:;J.z,n.3..:ll""9



r:linil11~D..1 ...~ .. J • Hicrn[~ 1:<'11 ovcrgc3chnkeld \Iordcn l1w.l.r ;;t;.u.vl 5 •

'.J.. 1 roI.IL.'-J.nu. ).. .

~~-inc;[-nL vr,rbondon I,let rh 1301:1 van 1anCZDl11C on :;n0.110 ?,c~ac:tand (R
2

'1'
Tl p)
"'~~:8 t _L::9 •
Y1-in~ang verbondcn net de 30rn van signaul en 3nol10 zaagtand

(aftrc::::er A., 1). Y')-inc;aag emelle zauGtand voar het ;.:;rond'llak van
I ••

h:.: ('t
1
,~,). 'Jio. de:: 13: Hardt het onderdrulddngGic:naul .:li:4n de oGcillocraai

taeGcvoerd.

Do volgondc fO-Go'G tonen hot vlak h
2
(r

1
,t'Z) voar grate en klcinc

der..111ing van c1~ G~"stcmen.

In D..ppondix m i.s cen handleiding to vinden voor hot gobruik van de

opstclling en de afregeling crYan.

...~
I

,
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Appendix I

Correctieberekening voor de traagheid van de servovermenigvuldiger.

De. niet-lineaire functie z = y + cy3 (verzadiging bijv.) wordt m.b. v.

een servovermenigvuldiger als voIgt geinstrumenteerd (zie ook fig.

I

I
I I

"-- ..:...1....., I

~------J....----..

- ztt-)

He stellen de door de traagheid veroorzaakte faseverschuiving gelijk

aan ? =!(fN).

Ben signaal y( t) = U sinld t op de ingang van het servosysteem geeft een
. ~

beweging van de loper van de potentiometer U sin(C4lt +1') •

De gewenste functie U3sin3wt wordt dus:

U3sin2 (CClt +f) J'll'1l1J"t

(De amplitude fout bleek zaer klein).

De d.v. van het systeem wordt dus nu voor yet) = U sin4Jt:

=fx - y.J
d2 dSubstitutie y(t)=U sinCUt geeft met k=2 en P(D)=2 + 2 crt + 1 :
dt

d2 d J 3 2 J (I.1)
t(~2dt+1).lusinwt+cUsin (wt+f)sinwt =x(t)+6x(t)-Usinwt

dt theor.

x(t)
theor.

de instelling voor het ideaal geinstrumenteerde systeem.

het extra benodigde ingangssignaal t.g.v. de faseverschuiv~

We zullen nu A x(t) berekenen.
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3{ . 2 t 2= cU s~n W cos If

3{ 3 2= c U sin'" tcos S'

+ COs2""tsin~ +2sinwt cos~t sinf COSeplSinIJt =

• oM- 2 t . 2 . 2 t t' 2 }+ s~nw",cos IAI s~nf + s~n w coslol sl.n 'f

Er blijft dus over:

f( t )=c u.3{ sin3wt (cos} -1) +cos2~tsin29' +sin~tcoSloeltsin2p}

cos 'f ::::: 1

sin 2'1::: 2" en

De hoek f is zeer klein.

Dus:
2cos 1':: 1

. 2 0
s~n y= (klein i.d. tweede orde)

Hieruit volgt:

f(t) = cr?f 2.fsin
2
wt coswt} =

f (t) = 1- '! cU 3 { cos w t - cos 3CJt J

De figuur toont nog eens de instrumentatie van het beschouwde systeem.

x

fig. 1.2.

In plaats van U3sin3wt wordt bovendien f(t) gegenereerd. De spanning

A x(t) zal dus ZQ groot zijn dat f(t) gecompenseerd wordt.

f(t) is niet groote Toch kan de spanningAx(t) nog redelijk groot zijn

doordat een hoogafsnijdend netwerk is tussengeschakeld.

A1 x(t) = t{::2+2 ~t +1} .It ycU
3

(cosCtlt .. cos 3'lt»
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Uitwerking leert:

= iftJc U3

= -i $P C U3 (",2-1 )

=- ~'lIJ c U
3

= i; f C U3 ( 1_9~2 )

Vanwege het hoogafsnijdende netwerk zijn de correcties op A
3

en B
3

het grootst.

De bedragen verkregen met (I.2) worden bij de experimentele waarden

opgeteld.

De faseverschuiving van de servoverrnenigvuldigde werd als volgt gemeten.

+ 100 V

1I.r'h4Jt
___...--.1 S~,.vo -

S!:Isteem

- 100 V

+
10...... ~~O

fig. I.3.

De door de schrijver geregistreerde spanning is:

s(t) = {A sinwt - A sin(loI)t+V) }

= {A sincJt - Asinwt cos SO - A coswt sin f' }

De wnplitude fout van de vermenigvuldiger was te verwaarlozen zodat:

s(t) = -'fA COStlJt

Een meting van de amplitude van set) geeft dus informatie over de

faseverschuiving.

De fig. 4.4. geeft het verloop van " =~(~).
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Appendix II

Gebruik programma voor stelsel vergelijkingen op page ¥~

Programma gegevens: machine I.B.M. 1620

Progr. no: 677

Tijd

Draaien

.:!:. 30 min.

alle switches " off ll

Input Format E 14.8.

Volgorde input: Vb. Format: - 0,072 -
W1 - - .72000000 E - 01

U
1

expo

A
3

A
1

W2 Voorbeeld van een input
U

2
+.50000000 E-OOA3 +.10000000 E+01

A' +.32000000 E+01
1

+.88500000 E+02
W3 +.10000000 E+01
U

3
+ .10000000 E+01

A"
+.20900000 E+02

;; +.60000000 E+02
All +.12500000 E+01

1
+.10000000 E+01

W4 +.33900000 E+02
U

4 +.38100000 E+02

AliI +.15000000 E+01
3 +.83333333 E-OO

AlII +.28500000 E+02
1

+.12700000 E+02
B

1 +.38000000 E+02
B

3
-.85000000 E+01

B'
+.76100000 E+02

1 - .16400000 E+02
B' +.95000000 E+02

3 -.21400000 E+02
B"1 +.50000000 E-05
BII

3

EPSILON + .50000000 E - 05



Volgorde output

a
1

a 111
a O
a 2
a011
a 112
a001
a012
a 221
aOOO
a002
a022
a 222 ,
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Voorbeeld van een output:

+.58766667 E+02
+.93333333 E-OO
+.89942857 E+02
+.29084661 E+02
+.64170375 E+02
+.18285713 E+01
+.70384760 E+02
+.10190475 B+02
+.63390470 E+01
+.10971776 E+02
+.30960052 E+02
-.17837396 E+01
-.51382000 E-OO

N.B. Om een nauwkeuriger resultaat te verkrijgen verdient het aanbeveling

de spanningen U1' U2 ' U
3

, U4 v60r het invoeren te normaliseren op een.

Invoeren: U1 = 1; U2 = 1; U
3

= 1; U4 = 0,833 ••••

Bij deze normeringen moeten de antwoorden aO' a 1, a 2 door 60 en

a OOO ' •••• , a 222 door 603 gedeeld worden.
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~c volccndc uppuratuur is b~nodiGd:

1. Dcuonstratieapparaat

2. ;,irmec oGciJ.locrauf t;ypc 279

;;. Tij l1bGGis~(:llerator (experiment cIa opst e11ing IIr .,~(,:j)

1\. '!o,;dinG (Viln dcr :reem)

':n:otc,llcn tij rlboGis ::cc'lcrator

(-:0 - 1~'OV). :)0 Gj)o..nninz r:ordt zo inc;cGteld J.~".t do opscnomcn ctroom

Let b<.:hnlp VEen ,)cn lOGGe oGcillograaf \io:cd l; dc lo..ncz~~mc cn ;::melle

zn.c-Gt"l.ncl in,;(;::otc}.d. Li.llczru;le zo.agtand ~ IrO 111 ff:C. 3nelle zaagtand 2 m Gec

20 x.

fic;.III.1.
Dc abr301utc: waD.rdG vo.n de tijden is niet kritisch..cl moet de

verhouding 20 op 1 prccica aangehouden worden. Ecn lQeino corrcctic

ioS som:;; C;CVlcnst ala het vlak h') ( t ,1r) op de Airmcc GC oOI> staat.
'- '-
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-;. Klem X -in~nlt (plnatjc losr'1OJ::.en) naar groene bns··1J1JD..ran.. t (in
,::. Y1- :i.ncu.liC n"~CI.r Gel e bU3 (Y 1 )

3. Y~-incan~ naur 2c1e bus (y~)

Lf. :)~ug ;::;::1;. lLod.(- aChterzij~e) vcrbindcn met rode bUG ( ,.J;)

5. Anrdv~rbindinc·

?imc buGe velocity.. .
i3ync i3eloc:,;or

:Scam i3r:itch

Gtand. 5

Gtand +

stand 2

Bri:.:;htcn treece ingeGch:..~keld

~c o)ctcllinc is riu gereed.

FiC.III.2 toont de frontplaat v~n het apparaat.

'P. 1\
+ + X 0

+ & Pit
Y. ~

Sf + + Y2,0
E.MW

P", P, "*"0+ + L.Z ~

+ -t $.'z0

+ + + '.P~
$1 Pg

ze/(. ntt 't@



~

1.:' ,. ,
I

~)- (',

"

,jc!:l)inG' fre; .ucntie GYGtccm 3
, ~ .

fruCluontic GYGtccra 2rLoralJ~11[S ,

;lOl';l~)ini; , frc(luc.:ntic Gystccm 1

co~pen~atic ~otontiomctcr

fune tiCGch:l1;:cl.:lar

ZQ instel1cn dat het bco1d

1. S~: stand 5; 5~ omhoog (uit)
'-- I

~c bcidc rasters Dorden zichtbaar op de Airmcc (20 lijnon, daar

ondcrdrukking E.M nog niet vcrkt)

2. De verGtcrkings- en vcrplaatsingspotentiomcters Van de X- en Y-

ingcLngor.. van de Airmec zo instellen dat de goede r<.J.Gtcraf:;~ctingcn

GC'lonc.len .. :ordcn en bovcndicn de rasters samcnvallen.

3. 52: stand 1; °
1

naal' bencden (aan)

Dc oucillograaf is verbondcn met de uitgang van systecm 3 (v66r de

vcrmcnigvuldigcr) Dc SCDcnstc systeem instelling kan gckozen worden

met P5' P6·
4. 52: ctand 2; systccm 2 en 3 golijk makon. PS' P6 niet meor vcrdra~~n,

D,) "0 instcllcn dc::.t hot sio-naal ;-,cheal nul 'Hordt."'3' .LL+LJ W '-'

5 • .3 2 : ctnnd 3; systccm "'1 en 3 idcntiok mcken. PS' P6' P3' P4 niet me~r

a".n;::oncl1; })1' P2 zo installen dat het zichtbare signC\c:.l gchcel vcr-
.. ,_ • • .L
C~'I1~Jn L, •

6. 5~: stand 4; gclijkspanningscompcnAatic. De functioB h2(t-Tii t)
~ I'

zijn z:Lchtb:;,ar. Potentiometer Po zo instcllcn dat het gebied voor
;)

de picken geheel vlak. wordt. ,
7. 82 : Gtand 5; He"!:; vlul;: h2( t l' ""2) wordt zichtbaar lJ1.Ct zijn grondvlak.

Oscillogra~f z5 instcllcn dat de cerste responsic ~chccl op het

GronclvlD.k ligt •

.'~lle responl:lics moeten beginnon op het grondvlak. Corroctic is

nog rnogclijk met P~.
')

8. Schakelfrequentic van do osc~

rustig wordt.

9. Indian de responsics geheel verschoven zijn t. o. v. hot l1Clstcr lean

di',; bijgcsteld worden met de instelling van de 6nol1e zaagtand.
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