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Voorwoord

Dit boek is een inleiding tot de theorie en de praktijk van de regeltechniek. Het
benadrukt de praktische toepassing van de analyse en het ontwerp van systemen
met terugkoppeling.

De studie regeltechniek is van wezenlijk belang voor studenten aan HBO- en
WO-opleidingen in de richtingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, lucht-
en ruimtevaarttechniek of de chemische techniek. Regelsystemen vindt men in
allerlei verschillende toepassingen binnen deze disciplines, van robots en proces-
regelsystemen tot lucht- en ruimtevaartuigen.

Regeltechniek voor technici is bestemd voor techniekstudenten in de hogere leer-
jaren van het HBO en in het universitair onderwijs, en voor diegenen die zich het
onderwerp door zelfstudie eigen willen maken. De student die dit boek gebruikt,
dient voldoende ondergrond te hebben in wiskunde, tot en met differentiaalver-
gelijkingen. Ander fundamenteel wiskundig achtergrondmateriaal, waaronder
Laplace-transformaties en lineaire algebra, is ook in het boek opgenomen. Stu-
denten die reeds voldoende kennis hebben van deze onderwerpen, kunnen het
overslaan.

Hoofdkenmerken
De belangrijke kenmerken van dit boek zijn:

• uniforme hoofdstukindeling;

• kwalitatieve en kwantitatieve uitleg;

• voorbeelden, oefenopgaven en praktijkvoorbeelden door het hele boek heen;

• zeer veel illustraties;

• een groot aantal vraagstukken;

• nadruk op ontwerp;

• flexibel gebruik;

• nadruk op computerondersteund analyseren en ontwerpen.

We zullen elk kenmerk gedetailleerder bekijken.
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Uniforme hoofdstukindeling
Elk hoofdstuk begint met een overzicht van leerdoelen, gevolgd door een lijst
van praktijkvoorbeelden, waarbij er een relatie is aangebracht tussen de leerdoe-
len en de specifieke prestaties van de student bij het oplossen van een praktische
opgave, zoals een antenne-azimut-positieregelsysteem.

Bovendien worden de onderwerpen op logische wijze onderverdeeld in paragra-
fen die uitleg, voorbeelden en, waar dit van toepassing is, oefenopgaven met
antwoorden bevatten. De oefenopgaven geven de student onmiddellijk feedback,
waardoor kan worden gecontroleerd of er voldoende inzicht in de inhoud van
de tekst is opgedaan.
De paragrafen worden gevolgd door één of meer casestudies, die verderop wor-
den toegelicht. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting, een
aantal controlevragen waarop korte antwoorden mogelijk zijn, en een aantal
opgaven.

Kwalitatieve en kwantitatieve uitleg
De uitleg is helder en volledig; waar nodig is een korte bespreking van het vereis-
te achtergrondmateriaal opgenomen. De onderwerpen volgen elkaar op en on-
dersteunen elkaar op een logische manier. De opbouw voor nieuwe concepten
en terminologie is zorgvuldig ingedeeld om zelfstudie te vergemakkelijken en
om te voorkomen dat de student wordt overspoeld.

Vanzelfsprekend zijn kwantitatieve oplossingen belangrijk. Toch is een kwalita-
tief of intuïtief begrip van de problemen en oplosmethoden van vitaal belang om
te komen tot het inzicht dat vereist is om degelijke ontwerpen te ontwikkelen.
Daarom worden nieuwe concepten waar mogelijk vanuit een kwalitatief gezichts-
punt besproken voordat kwantitatieve analyse en ontwerp aan de orde komt.
Voorbeeld: in hoofdstuk 8 kan de student eenvoudig de poolbaan bekijken en
kwalitatief de veranderingen in het overgangsgedrag  (‘transient response’) be-
schrijven die optreden wanneer een systeemparameter, bijvoorbeeld versterking,
wordt gevarieerd. Deze mogelijkheid wordt ontwikkeld met behulp van een paar
eenvoudige vergelijkingen uit hoofdstuk 4.

Voorbeelden, oefenopgaven en praktijkvoorbeelden
In het hele boek wordt de uitleg helder geïllustreerd door middel van veel voor-
beelden. Waar mogelijk wordt een paragraaf afgesloten met oefenopgaven. Dit
zijn rekenopdrachten, meestal voorzien van antwoorden, die het inzicht testen
en direct feedback geven. Volledige oplossingen staan op cd-rom die bij dit boek
wordt meegeleverd.

Bredere voorbeelden in de vorm van praktijkvoorbeelden (casestudies) zijn op-
genomen na de laatste genummerde paragraaf van elk hoofdstuk, met uitzonde-
ring van hoofdstuk 1. Dit zijn praktische toepassingsproblemen waarin de in het
hoofdstuk geïntroduceerde concepten worden gedemonstreerd. Elk praktijkvoor-
beeld wordt afgesloten met een interessant, uitdagend probleem (‘appetizer’),
waaraan studenten kunnen werken om hun inzicht in het materiaal te testen.
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Een praktijkvoorbeeld betreft een antenne-azimut-positieregelsysteem en wordt
door het hele boek heen gebruikt. Het doel is het toepassen van nieuw materiaal
in elk hoofdstuk te illustreren aan de hand van hetzelfde concrete systeem. Hier-
door komt de continuïteit van het ontwerpproces goed naar voren. Een ander,
meer prikkelend praktijkvoorbeeld, betreft een onbemande vrij-drijvende duik-
boot (UFSS: unmanned free-swimming submersible vehicle) die in de loop van
vijf hoofdstukken wordt ontwikkeld.

Zeer veel illustraties
Cruciaal voor het inzicht van de student is de mogelijkheid concepten en proces-
sen te visualiseren. Om deze reden worden de besproken onderwerpen in dit
boek geïllustreerd met meer dan 750 foto’s, diagrammen, grafieken en tabellen.

Een groot aantal vraagstukken
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een variëteit aan opgaven waarmee de stu-
denten hun inzicht in het gepresenteerde materiaal kunnen testen. De opgaven
variëren in moeilijkheidsgraad en complexiteit. Om de studenten te motiveren,
bevatten de meeste hoofdstukken verscheidene praktische opgaven ‘uit de reali-
teit’. Onder de opgaven bevindt zich ook een ‘progressieve analyse- en ontwerp-
opgave’, waarin in elk hoofdstuk hetzelfde praktische systeem wordt gebruikt
om de concepten van dat hoofdstuk te demonstreren.
Deze opgaven hebben als doel de analyse- en ontwerplessen van elk hoofdstuk
op hetzelfde fysische systeem toe te passen.

Nadruk op ontwerp
Dit boek legt een grote nadruk op ontwerp. De hoofdstukken 8, 9, 11, 12 en 13
zijn voornamelijk op ontwerp gericht. Maar ook in hoofdstukken die analyse
benadrukken, zijn waar mogelijk eenvoudige ontwerpvoorbeelden opgenomen.

Door het hele boek heen zijn ontwerpvoorbeelden en -opgaven betreffende fysi-
sche systemen aangeven met het pictogram OntwerpOntwerp .  Deze zijn ook te
vinden in de hoofdstukken die over ontwerpen gaan – onder de kop Progressie-
ve analyse- en ontwerpopgave. In deze voorbeelden en opgaven wordt aangege-
ven wat het gewenste antwoord is en moet de student de waarde bepalen van
bepaalde systeemparameters, zoals versterking, of een systeemconfiguratie sa-
men met parameterwaarden specificeren. Daarnaast bevat het boek tal van ont-
werpvoorbeelden en -opgaven (niet met een pictogram gemarkeerd) die op zui-
ver wiskundige systemen betrekking hebben.

Omdat visualisatie zo belangrijk is om ontwerpen te begrijpen, wordt in dit boek
veel aandacht besteed aan het verband tussen indirecte ontwerpspecificaties en
de meer vertrouwde ontwerpspecificaties. Voorbeeld: de minder bekende en in-
directe ‘fasemarge’ wordt zorgvuldig in verband gebracht met het meer directe
en bekende percentage doorschot voordat het als ontwerpspecificatie wordt ge-
bruikt.

Voor elk algemeen type ontwerpprobleem dat in dit boek wordt geïntroduceerd,
wordt een methodologie voor het oplossen van het probleem gepresenteerd – in
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veel gevallen in de vorm van een stap-voor-stap procedure, die begint met een
vermelding van de ontwerpdoelen. Met behulp van voorbeeldopgaven wordt de
methodologie gedemonstreerd door de procedure te volgen, vereenvoudigende
aannamen te doen en de resultaten van het ontwerp te presenteren in tabellen of
diagrammen die de prestaties van het oorspronkelijke systeem vergelijken met
die van het verbeterde systeem. Deze vergelijking dient ook als controle op de
vereenvoudigde aannamen.

Het boek is ruim voorzien van ontwerpopgaven over het overgangsgedrag. Deze
betreffen het ontwerpen:

• via versterkingsinstelling met behulp van de poolbaan;

• van compensatie en regelaars via de poolbaan;

• via versterkingsinstelling met behulp van methoden met frequentierespon-
sies;

• van compensatie via methoden met frequentieresponsies;

• van regelaars in de toestandsruimte met behulp van poolplaatsingstechnie-
ken;

• van waarnemers (observers) in de toestandsruimte met behulp van poolplaat-
singstechnieken;

• van digitale regelsystemen via de poolbaanmethode;

• van compensatie van digitale regelsystemen via s-vlak ontwerp en de Tustin-
transformatie;

Het ontwerpen op basis van statische fouten komt in dit boek uitgebreid aan de
orde en omvat:

• instelling van de versterking;

• het ontwerpen van compensatie via de poolbaan;

• het ontwerpen van compensatie via methoden met frequentieresponsies;

• het ontwerpen van integrerende regeling in de toestandsruimte.

Ten slotte wordt het ontwerpen van versterking voor het verkrijgen van stabili-
teit behandeld vanuit de volgende gezichtspunten:

• het Routh-Hurwitz-criterium;

• de poolbaan;

• het Nyquist-criterium;

• Bodediagrammen.

Flexibel gebruik
Het materiaal in dit boek kan aan een cursus, die onderverdeeld is in kwartalen
of semesters worden aangepast. De organisatie is flexibel, omdat de docent het
materiaal kan selecteren dat het beste bij de eisen en tijdsbeperkingen van de
cursus past.

Door het hele boek heen worden toestandsruimtemethoden gepresenteerd naast
de klassieke benadering. Hoofdstukken en paragrafen (en ook voorbeelden, op-
gaven, controlevragen en problemen) waarin de toestandsruimte wordt bespro-
ken, zijn gemarkeerd met het pictogram ToestandsvormToestandsvorm  en kunnen worden
overgeslagen zonder aansluitingsproblemen. Diegenen die een basisinleiding tot
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toestandsruimtemodellering willen toevoegen, kunnen hoofdstuk 3 in de sylla-
bus opnemen.

In een cursus van één semester kunnen de besprekingen van toestandsruimteana-
lyse in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7, en ook die van toestandsruimteontwerp in
hoofdstuk 12, met de klassieke benadering worden behandeld. Een andere mo-
gelijkheid is de toestandsruimte apart te bespreken door de desbetreffende hoofd-
stukken en met het pictogram ToestandsvormToestandsvorm gemarkeerde paragrafen samen te
brengen in één enkele unit, die na de klassieke benadering wordt behandeld. In
een cursus van één kwartaal zou hoofdstuk 13, ‘Digitale regelsystemen’, kunnen
worden weggelaten.

Nadruk op computerondersteund analyseren en ontwerpen
Opgaven betreffende regelsystemen, vooral analyse- en ontwerpopgaven waar-
bij de poolbaan wordt gebruikt, kunnen lastig zijn, omdat de oplossing ervan een
kwestie van ‘trial and error’ is. Om deze opgaven op te lossen, moet de student
toegang hebben tot computers of rekenmachines waarop de geschikte software
is geïnstalleerd.

Veel opgaven in dit boek kunnen worden opgelost met een computer of een
programmeerbare rekenmachine. Voorbeeld: de studenten kunnen de program-
meerbare rekenmachine gebruiken om (1) te bepalen of een punt op het s-vlak
zich ook op de poolbaan bevindt, (2) de magnitude en de fase van de frequentie-
responsie voor Nyquist- en Bodediagrammen bepalen en (3) conversies uitvoe-
ren tussen de volgende representaties van een tweede-ordesysteem:

• poollocatie in poolcoördinaten;

• poollocatie in Cartesiaanse coördinaten;

• karakteristieke polynoom;

• natuurlijke frequentie en relatieve demping;

• insteltijd en doorschotpercentage;

• piektijd en doorschotpercentage;

• insteltijd en piektijd.

Rekenmachines hebben het voordeel dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn. In
appendix H, op de meegeleverde cd-rom, is een bespreking opgenomen van re-
kenhulpmiddelen die aan rekenmachines kunnen worden aangepast.
Pc’s zijn beter geschikt voor toepassingen waarbij meer moet worden gerekend,
zoals het uitzetten van tijdresponsies, poolbanen en frequentieresponsiekrom-
men, en het bepalen van toestandstransitiematrices. Bovendien geven deze com-
puters de student ook een realistische omgeving om regelsystemen te analyseren
en te ontwerpen.

Het gebruik van MATLAB voor computerondersteund analyseren en ontwerpen
is in de besprekingen en opgaven als keuzemogelijkheid geïntegreerd. De MAT-
LAB-instructie (appendix B) hoort bij de MATLAB Version 5 en de Control
System Toolbox Version 4.
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Diegenen die geen gebruik van MATLAB maken, kunnen hun eigen program-
ma’s schrijven of andere programma’s gebruiken, zoals Program CC.

Zonder toegang tot computers of programmeerbare rekenmachines kunnen de
studenten geen zinnige analyse- en ontwerpresultaten verkrijgen en is de leerer-
varing beperkt.

Hoofdstukindeling
Het is vaak nuttig als men weet om welke reden een auteur het cursusmateriaal
op een bepaalde manier heeft ingedeeld. De volgende alinea’s werpen enig licht
op dit onderwerp.

Het voornaamste doel van hoofdstuk 1 is het motiveren van studenten. In dit
hoofdstuk maken de studenten kennis met de vele toepassingen van regelsyste-
men in het dagelijks leven en kunnen ze nadenken over de voordelen van studie
en een loopbaan in dit veld. We introduceren de ontwerpdoelstellingen van de
regeltechniek, zoals overgangsgedrag, statische fout en stabiliteit, en ook bespre-
ken we de manier waarop deze doelen worden bereikt. Bovendien zijn nieuwe
en onbekende termen in de woordenlijst achterin het boek opgenomen.

Veel studenten hebben problemen met een van de eerste stappen bij de analyse-
en ontwerpsequentie: het transformeren van een fysisch systeem in een schema-
tisch diagram. Deze stap vereist veel vereenvoudigende aannamen op basis van
ervaring, en dat heeft de gemiddelde student nog niet. Dit gebrek aan ervaring
kan enigszins worden gecompenseerd door een paar van deze aannamen te be-
studeren.

In de hoofdstukken 2, 3 en 5 wordt de representatie van fysische systemen be-
sproken. De hoofdstukken 2 en 3 gaan over het modelleren van open-ketensys-
temen, het gebruik van frequentieresponsietechnieken, respectievelijk toestands-
ruimtetechnieken. In hoofdstuk 5 komt de representatie en reductie aan de orde
van systemen die uit onderling verbonden open-ketensubsystemen zijn gevormd.
In een boek van deze omvang kan alleen een representatieve steekproef van fysi-
sche systemen worden behandeld. Als voorbeelden van gemodelleerde, geanaly-
seerde en ontworpen fysische systemen worden elektrische, mechanische (transle-
rende en roterende) en elektromechanische systemen gebruikt. Ook wordt het
lineariseren van een niet-lineair systeem gepresenteerd – een techniek die door
de ontwerper wordt gebruikt om een systeem te vereenvoudigen teneinde het
wiskundig te representeren.

Hoofdstuk 4 geeft een inleiding tot systeemanalyse, dat wil zeggen: het bepalen
en beschrijven van de responsie van het uitgangssignaal van een systeem. Het
lijkt misschien logischer de volgorde van de hoofdstukken 4 en 5 om te keren,
om het materiaal in hoofdstuk 4 samen met andere hoofdstukken over analyse te
behandelen. Vele jaren lesgeven in regelsystemen hebben mij echter geleerd dat
de motivatie van de studenten hoger is naarmate zij eerder een toepassing van de
studie van systeemrepresentatie te zien krijgen.
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De hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 keren terug naar het analyseren en ontwerpen van
regelsystemen. In hoofdstuk 6 bestuderen we stabiliteit, in hoofdstuk 7 statische
fouten en in hoofdstuk 8 het overgangsgedrag van systemen van hogere orde
met behulp van poolbaantechnieken. Hoofdstuk 9 behandelt het ontwerpen van
compensators en regelaars met behulp van de poolbaan.

In hoofdstuk 10 en 11 bespreken we analyse en ontwerp met behulp van sinus-
responsies. Hoofdstuk 10 behandelt, net als hoofdstuk 8, de basisconcepten voor
stabiliteit, overgangsgedrag en statische-foutanalyse. Hier worden echter de
Nyquist- en Bodemethoden gebruikt in plaats van de poolbaan. Hoofdstuk 11
behandelt, net als hoofdstuk 9, het ontwerp van compensators, maar gezien van-
uit frequentietechnieken in plaats het gezichtspunt van vanuit poolbaantechnie-
ken.

Het boek wordt besloten met een inleiding in het toestandsruimte-ontwerp en
het analyseren en ontwerpen van digitale regelsystemen in respectievelijk hoofd-
stuk 12 en hoofdstuk 13. Hoewel deze hoofdstukken gebruikt kunnen worden
als inleiding voor studenten die hun studie regeltechniek zullen voortzetten, zijn
ze ook op zichzelf bruikbaar en als aanvulling bij de bespreking van analyse en
ontwerp in de voorgaande hoofdstukken. Het is niet mogelijk het onderwerp in
twee hoofdstukken uitgebreid te behandelen, maar er wordt duidelijk aangege-
ven waar het om draait en er wordt een logische koppeling naar de rest van het
boek gemaakt.

Cd-rom
Bij dit boek is een cd-rom opgenomen. Op deze cd-rom staan:

• Applicaties bij MATLAB die extra functionaliteit aan het programma toevoe-
gen: de Symbolic Math Toolbox, Simulink, de LTI Viewer en Root Locus
Design GUI.

• Een alternatieve computertoepassing voor berekeningen aan poolbanen.

• MATLAB-files van de in dit boek behandelde voorbeelden.

• De uitgewerkte antwoorden op de oefenvraagstukken.
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1 Inleiding tot de regel-
systemen

Leerdoelen van dit hoofdstuk
In dit inleidende hoofdstuk zullen we het volgende bestuderen:

• toepassingen van regelsystemen;

• geschiedenis van regelsystemen;

• welke voordelen het bestuderen van regelsystemen kan hebben;

• de basiskenmerken en -configuraties van regelsystemen;

• analyse- en ontwerpdoelen;

• het ontwerpproces.

Leerdoelen van het praktijkvoorbeeld

• U krijgt een inleiding in een doorlopend praktijkvoorbeeld – een anten-
ne-azimut-positieregelsysteem – dat wordt gebruikt om de principes in
elk volgend hoofdstuk te illustreren. In dit hoofdstuk wordt het systeem
gebruikt om kwalitatief te demonstreren hoe een regelsysteem werkt en
om criteria te definiëren die de basis vormen voor het analyseren en ont-
werpen van regelsystemen.

1.1 Inleiding

Regelsystemen vormen een integraal deel van de moderne maatschappij. Als
we om ons heen kijken, zien we talloze toepassingen: raketten afvuren, spa-
ceshuttles in een baan om de aarde brengen, koelwater sproeien, metalen
onderdelen automatisch vervaardigen, automatisch besturen van voertuigen
die boven de vloer zweven en materiaal afleveren bij werkstations in een
vliegtuigmontagehal. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de auto-
matisch geregelde systemen die we kunnen maken.

We zijn niet de enige makers van automatisch geregelde systemen; deze sys-
temen bestaan ook in de natuur. In ons lichaam bevinden zich talloze regel-
systemen, zoals de alvleesklier, die het bloedsuikergehalte regelt. Op een
moment van ‘vechten of vluchten’ schiet het adrenalineniveau omhoog, sa-
men met onze hartfrequentie, zodat er meer zuurstof naar de cellen wordt
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gebracht. Onze ogen volgen een bewegend object om het in beeld te houden;
onze handen grijpen het object en plaatsen het nauwkeurig op een vooraf be-
paalde plaats.

Zelfs de niet-fysische wereld schijnt automatisch geregeld te worden. Er zijn
modellen voorgesteld die de prestaties van studenten automatisch controleren.
Het ‘ingangssignaal’ voor het model is de studietijd die de student beschikbaar
heeft, het ‘uitgangssignaal’ is het diploma. Het model kan worden gebruikt om
te voorspellen hoeveel tijd het kost om het diploma te behalen als een bepaald
aantal extra studie-uren haalbaar is. Met behulp van dit model kan men voor-
spellen of extra studie tijdens de laatste week van de cursus de moeite waard is.

Definitie van regelsysteem
Een regelsysteem bestaat uit subsystemen en processen (of installaties) die wor-
den gecombineerd om het uitgangssignaal van de processen te regelen. Voor-
beeld: een oven produceert warmte als gevolg van het stromen van brandstof. In
dit proces worden subsystemen, brandstofkleppen en brandstofklepactuatoren
geheten, gebruikt om de temperatuur van een ruimte te regelen door de warmte-
productie van de oven te sturen. Andere subsystemen, zoals thermostaten, die als
sensors werken, meten de kamertemperatuur. In zijn eenvoudigste vorm produ-
ceert een regelsysteem een uitgangssignaal of responsie voor een gegeven in-
gangssignaal of prikkel (zie figuur 1.1).

Voordelen van regelsystemen
Met behulp van regelsystemen kunnen we grote installaties bewegen met een
nauwkeurigheid die anders onmogelijk zou zijn. We kunnen enorme antennes
op de verste uithoeken van het heelal richten om zwakke radiosignalen op te
vangen; het met de hand regelen van deze antennes zou onmogelijk zijn. Met
behulp van regelsystemen brengen liften ons snel op onze bestemming en stop-
pen ze automatisch op de juiste verdieping (zie figuur 1.2). Zelf zouden we niet
de kracht hebben die nodig is voor de last en de snelheid; motoren leveren de
kracht en regelsystemen regelen de positie en de snelheid.

Er zijn vier hoofdredenen waarom we regelsystemen bouwen:
1. Vermogensversterking.
2. Besturing op afstand.
3. Gemak van het ingangssignaal.
4. Compenseren voor verstoringen.

Voorbeeld: een radarantenne, waarvan de positie wordt ingesteld door aan een
laag-vermogensknop op de ingang te draaien, waarbij een groot vermogen nodig
is om het uitgangssignaal voor de rotatie te produceren. Een regelsysteem kan de
benodigde vermogensversterking produceren.

FIGUUR 1.1

Vereenvoudigde beschrij-
ving van een regelsysteem

ingangssignaal;

gewenste responsie

uitgangssignaal;

werkelijke responsie

regel-
systeem
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FIGUUR 1.2

a. De eerste liften werden
geregeld door middel van
touwen of door een lift-
machinist; hier is een
touw doorgesneden om
de veiligheidsrem te
demonstreren, een
innovatie in die tijd.

b. De moderne Duo-liften
op weg naar de Grande
Arche in Parijs, aangedre-
ven door één motor,
waarbij elke cabine het
tegenwicht voor de
andere is; tegenwoordig
zijn liften volautomatisch,
waarbij regelsystemen
worden gebruikt om de
positie en de snelheid te
regelen.

Robots die volgens regelsysteemprincipes ontworpen zijn, kunnen menselijke
handicaps compenseren. Regelsystemen zijn ook bruikbaar op gevaarlijke of ver
verwijderde plaatsen. Voorbeeld: een op afstand bestuurde robotarm kan wor-
den gebruikt om materiaal op te pakken dat zich in een radioactieve omgeving
bevindt. Figuur 1.3 toont een robotarm die ontworpen is voor gebruik in be-
smette omgevingen.

Regelsystemen kunnen ook handig worden gebruikt om de vorm van het in-
gangssignaal te veranderen. Voorbeeld: in een systeem voor temperatuurrege-
ling bestaat het ingangssignaal uit een positie op een thermostaat. Het uitgangs-
signaal is warmte. Hier levert een goed positie-ingangssignaal een gewenst
thermisch uitgangssignaal.

Laten we nu een ander voordeel van een regelsysteem bekijken: de mogelijkheid
te compenseren voor verstoringen. Meestal regelen we variabelen, zoals tempe-
ratuur in thermische systemen, positie en snelheid in mechanische systemen, en
spanning, stroom of frequentie in elektrische systemen. De systemen moeten het
juiste uitgangssignaal kunnen handhaven, ook bij een verstoring. Voorbeeld: neem
een antennesysteem dat in een opgegeven richting wijst. Als wind de antenne uit
de opgegeven positie brengt of als er intern ruis wordt gegenereerd, moet het
systeem de verstoring kunnen detecteren en de positie van de antenne kunnen
corrigeren. Het is duidelijk niet de bedoeling dat de correctie wordt uitgevoerd
door het ingangssignaal van het systeem te veranderen. Bijgevolg moet het sys-
teem zelf (1) meten in welke mate de verstoring de positie van de antenne heeft
veranderd en (2) de antenne terugzetten op de positie die door het ingangssig-
naal wordt aangegeven.

(a) (b)
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1.2 Geschiedenis van regelsystemen

Regelsystemen met terugkoppeling zijn ouder dan de mensheid. Al bij de vroeg-
ste bewoners van onze planeet waren talloze biologische regelsystemen inge-
bouwd. We geven nu een kort historisch overzicht van regelsystemen.1

Vloeistofniveauregeling
De Grieken begonnen systemen met terugkoppeling te ontwerpen omstreeks 300
v. Chr. Een waterklok, uitgevonden door Ktesibios, waarbij men water met een
vast tempo in een maatbak liet druppelen. Het waterniveau in de maatbak kon
worden gebruikt om te zeggen hoe laat het is. Om het water met een constante
snelheid te laten druppelen, moest de voorraadtank op een constant niveau wor-
den gehouden. Dit werd bereikt met behulp van een drijvende klep, ongeveer
zoals het waterniveau in de tegenwoordige doorspoeltoiletten op niveau wordt
gehouden.

Al spoedig na Ktesibios paste Philon van Byzantium het idee van vloeistofniveau-
regeling toe op een olielamp. De lamp bestond uit twee oliereservoirs die verti-
caal waren opgesteld. Het lage bekken was van boven open en vormde de olie-
voorraad voor de vlam. De bovenste, gesloten schaal was het brandstofreservoir
voor het bekken eronder. De reservoirs waren verbonden door twee capillaire

1 Zie Bennett (1979) en Mayr (1970) voor standaardwerken over de geschiedenis van
regelsystemen.

FIGUUR 1.3

Rover werd gebouwd voor
werk in besmette gebieden
op Three Miles Island in
Middleton, waar in 1979
een kernongeluk plaats-
vond. De op afstand
bestuurde lange arm van de
robot bevindt zich aan de
voorzijde van het voertuig.
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buisjes en nog een andere buis, verticale stijgbuis genoemd, die in de olie in het
onderste bekken werd geplaatst, net onder het oppervlak. Zodra de olie brand-
de, kwam de onderkant van de verticale stijgbuis in contact met lucht, waardoor
olie in het bovenste reservoir door de capillairen en in het bekken stroomde. De
verplaatsing van olie uit het bovenste reservoir naar het bekken stopte wanneer
het voorgaande olieniveau in het bekken weer bereikt was, waardoor de lucht
niet meer bij de verticale stijgbuis kon komen. Hierdoor hield het systeem het
vloeistofniveau in het onderste reservoir constant.

Stoomdruk- en temperatuurregeling
Het regelen van stoomdruk begon omstreeks 1681 met de uitvinding van de
veiligheidsklep door Denis Papin. Het concept werd verder uitgewerkt door de
bovenkant van de klep met een gewicht te belasten. Als de opwaartse druk in de
ketel groter was dan het gewicht, zorgde het mechaniek dat er stoom ontsnapte,
waardoor de druk daalde. Was de druk in de ketel niet groter dan het gewicht,
dan ging de klep niet open en steeg de druk in de ketel. Op die manier regelde
het gewicht op de klep de inwendige druk van de ketel.

Eveneens in de zeventiende eeuw vond Cornelis Drebbel in Holland een zuiver
mechanisch temperatuurregelsysteem uit voor het uitbroeden van eieren. Het
apparaat gebruikte een flesje met alcohol en kwik, met een drijver erin. De drij-
ver was verbonden met een verdamper die een vlam regelde. Een deel van het
flesje werd in de broedmachine geplaatst, zodat het kon worden verwarmd door
de warmte van het vuur. Als het warmer werd, zetten de alcohol en het kwik uit,
waardoor de drijver omhoog ging, de verdamper afsloot en de vlam kleiner maak-
te. Een lagere temperatuur had tot gevolg dat de drijver zakte, de verdamper
werd geopend en de vlam groter werd.

Snelheidsregeling
In 1745 paste Edmund Lee bij een windmolen snelheidsregeling toe. Een harde-
re wind draaide de bladen verder naar achteren, zodat het effectieve bladopper-
vlak kleiner werd. Als de wind afnam, werd het effectieve bladoppervlak ver-
groot. William Cubitt kwam in 1809 met een verbetering op dit idee, door in het
zeil van de windmolen beweegbare openingen aan te brengen.

Eveneens in de achttiende eeuw vond James Watt de snelheidsregelaar met cen-
trifugaalballen uit om de snelheid van stoommachines te regelen. In dit apparaat
gaan twee draaiende ballen omhoog als de rotatiesnelheid toeneemt. Een stoom-
klep die aan het centrifugaalbalmechanisme gekoppeld was, regelde de snelheid
doordat deze dicht ging als de ballen omhoog gingen en open als ze daalden.
Hierdoor werd de snelheid geregeld.

Stabiliteit, stabilisatie en besturing
De theorie van regelsystemen zoals we die tegenwoordig kennen, begon in de
tweede helft van de negentiende eeuw vaste vorm aan te nemen. In 1868 publi-
ceerde James Clerk Maxwell het stabiliteitscriterium voor een derde-ordesys-
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teem dat op de coëfficiënten van de differentiaalvergelijking was gebaseerd. In
1874 wist Edward John Routh het stabiliteitscriterium uit te breiden tot vijfde-
ordesystemen, door gebruik te maken van een suggestie van William Kingdon
Clifford die eerder door Maxwell was genegeerd. In 1877 was het onderwerp
voor de Adams Prize ‘The Criterion of Dynamical Stability’. Als antwoord bood
Routh een artikel aan met de titel ‘A Treatise on the Stability of a Given State of
Motion’ en won de prijs. Dit artikel bevat wat tegenwoordig het Routh-Hur-
witz-criterium voor stabiliteit wordt genoemd; we bestuderen dit in hoofdstuk
6. Alexandr Michailovich Lyapunov heeft ook aan de ontwikkeling en formule-
ring van de tegenwoordige theorieën en praktijk van regelsysteemstabiliteit bij-
gedragen. Een student van P.L. Chebyshev aan de universiteit van St. Petersburg
in Rusland, Lyapunov, breidde het werk van Routh uit tot niet-lineaire syste-
men. Hij deed dat in zijn dissertatie van 1892, getiteld ‘The General Problem of
Stability of Motion’.

Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw hadden de ontwikkelingen
van regelsystemen vooral betrekking op de besturing en stabilisatie van schepen.
In 1874 bedacht Henry Bessemer een oplossing om een schip stabiel te houden.
Hij paste daarbij een gyro toe om de beweging van het schip te registreren en
gebruikte de door het hydraulische systeem van het schip gegenereerde energie
om de salon te verplaatsen (of dit voor de passagiers in de salon iets uitmaakte,
valt te betwijfelen). Er werden ook pogingen gedaan, platforms voor geweren en
zelfs hele schepen te stabiliseren, waarbij men slingers gebruikte om de beweging
te registreren.

Ontwikkelingen in de twintigste eeuw
Pas in het begin van de twintigste eeuw kon men schepen automatisch besturen.
In 1922 installeerde de Sperry Gyroscope Company een automatisch besturings-
systeem dat de prestaties verbeterde met de elementencompensatie en adaptieve
regeling. De algemene theorie die vandaag de dag wordt gebruikt om de presta-
ties van automatische regelsystemen te verbeteren, wordt echter voor een groot
deel toegeschreven aan Nicholas Minorsky, een in 1885 geboren Rus. Het wa-
ren zijn theorieën die op de automatische besturing van schepen werden toege-
past en leidden tot wat we tegenwoordig proportional-plus-integral-plus-deriva-
tive-controllers (PID-controllers) of three-mode controllers noemen. We
bespreken deze in de hoofdstukken 9 en 11.

Omstreeks 1930 ontwikkelden H.W. Bode en H. Nyquist bij Bell Telephone
Laboratories de analyse van versterkers met terugkoppeling. Deze bijdragen ont-
wikkelden zich tot analyse- en ontwerptechnieken met sinusvormige signalen
die tegenwoordig voor regelsystemen met terugkoppeling worden gebruikt; we
bespreken deze technieken in hoofdstukken 10 en 11.

In 1984 ontwikkelde Walter R. Evans, die in de vliegtuigindustrie werkte, een
grafische techniek om de wortels van een karakteristieke vergelijking van een
systeem met terugkoppeling waarvan de parameters over een bepaald waarden-
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bereik veranderden, grafisch weer te geven. Deze techniek, die tegenwoordig de
poolbaan- (Engels: root locus-) methode wordt genoemd, vormt nu, samen met
het werk van Bode en Nyquist, het fundament van de analyse- en ontwerptheo-
rie betreffende lineaire regelsystemen. We bestuderen de poolbaan in de hoofd-
stukken 8, 9 en 13.

Hedendaagse toepassingen
Tegenwoordig worden regelsystemen wijd en zijd toegepast bij de geleiding,
navigatie en besturing van raketten en ruimtevaartuigen, en op vliegtuigen en
schepen op zee. Voorbeeld: moderne schepen gebruiken een combinatie van
elektrische, mechanische en hydraulische componenten om roeropdrachten te
ontwikkelen als reactie op opdrachten voor de gewenste richting. De roerop-
drachten resulteren op hun beurt in een roerhoek die het schip richting geeft.

Regelsystemen vinden we overal in de procesregelingindustrie, waar ze vloei-
stofniveaus in tanks, chemische concentraties in vaten en ook de dikte van gefa-
briceerde materialen regelen. Als voorbeeld nemen we een dikteregelsysteem
voor een fabriek die stalen platen afwerkt. Het staal komt de afwerkfabriek bin-
nen en wordt verplaatst via rollen. In de afwerkfabriek wordt de werkelijke dikte
gemeten met röntgenstraling en daarna met de gewenste dikte vergeleken. Een
eventueel verschil wordt bijgesteld door een schroef-positieregelaar die de af-
stand verandert tussen de rollen die het staal passeert. Deze verandering regelt
de dikte.

Tegenwoordig wordt in regelsystemen uitgebreid gebruikgemaakt van de digita-
le computer. Voorbeeld: computers maken deel uit van regelsystemen die voor
industriële robots, ruimtevaartuigen en de procescontrole-industrie worden ge-
bruikt. Men kan zich moeilijk nog een modern regelsysteem voorstellen dat niet
van een digitale computer gebruikmaakt.

De spaceshuttle bevat talloze regelsystemen die door een onboard-computer op
timesharing-basis worden bediend. Zonder regelsystemen zou het onmogelijk
zijn de shuttle in en uit zijn omloopbaan te brengen en het leven aan boord te
ondersteunen. De in de shuttlecomputers geprogrammeerde navigatiefuncties
schatten de positie en snelheid van het voertuig op basis van data van de shuttle-
apparatuur. Deze informatie wordt gebruikt als invoer van de besturingsvergelij-
kingen die opdrachten berekenen voor het vluchtregelsysteem dat de shuttle
bestuurt. In de ruimte brengt het ‘orbital manoeuvering system’ (OMS, baan-
manoeuvreringssysteem) de kardanisch opgehangen motoren in een positie waarin
ze even worden aangezet om het ruimtevaartuig in de juiste richting te brengen.
In de atmosfeer van de aarde wordt de shuttle bestuurd door commando’s vanuit
het vluchtleidingscentrum naar de vleugeldelen, zoals de elevons.
Binnen dit grote regelsysteem, dat is samengesteld uit navigatie, geleiding en
besturing, zijn er talloze subsystemen om de functies van het voertuig te regelen.
Voorbeeld: de elevons vereisen een regelsysteem om te garanderen dat hun posi-
tie inderdaad de positie is die werd opgegeven, aangezien verstoringen, zoals
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wind, de elevons uit de opgedragen positie zouden kunnen draaien. Op dezelfde
manier vereist de kardanische ophanging van de stuurmotoren een vergelijkbaar
regelsysteem om te zorgen dat de kantelende motor zijn functie snel en nauw-
keurig kan verrichten. Regelsystemen worden ook gebruikt om het voertuig tij-
dens de afdaling uit de omloopbaan te besturen en te stabiliseren. Vele kleine
straalmotoren die samen het ‘reaction control system’ (RCS) vormen, worden
voor het eerst in de exosfeer gebruikt, waar de vleugeldelen niet effectief zijn.
Later, wanneer het ruimtevaartuig in de atmosfeer afdaalt, wordt de besturing
overgedragen aan de vleugeldelen.

In de shuttle zijn talloze regelsystemen nodig voor de regeling van energie- en
life-supportsystemen. Het ruimtevaartuig heeft bijvoorbeeld drie energiecentra-
les met brandstofcellen, die waterstof en zuurstof (de reactanten) omzetten in
elektriciteit en water voor de bemanning. De brandstofcellen vereisen het ge-
bruik van regelsystemen om temperatuur en druk te regelen. Hoewel de hoe-
veelheid reactanten vermindert, worden de tanks voor de reactanten op een con-
stante druk gehouden. Sensors in de tanks sturen signalen naar de regelsystemen
om verwarmingselementen aan of uit te schakelen, die ervoor zorgen dat de
tankdruk constant blijft (Rockwell International, 1984).

De toepassing van regelsystemen is niet beperkt tot wetenschap en industrie.
Voorbeeld: een verwarmingssysteem voor woonhuizen bevat een eenvoudig re-
gelsysteem, bestaande uit een bimetaal dat uitzet of krimpt met de veranderende
temperatuur. Dit uitzetten en krimpen activeert een schakelaar waardoor de ver-
warming aan of uit wordt gezet. De mate van uitzetting of krimp die vereist is
om de schakelaar te activeren, wordt bepaald door de temperatuurinstelling.

Systemen voor home-entertainment werken ook met ingebouwde regelsystemen.
Bij een videodisc of compactdisc bijvoorbeeld, worden tijdens het opnamepro-
ces miljoenen microscopische putjes met een laser in de schijf gesneden (zie fi-
guur 1.4); deze putjes vertegenwoordigen de informatie. Bij het afspelen veran-
dert een gereflecteerde laserstraal, die op de putjes gericht wordt, van intensiteit.
De veranderingen in lichtintensiteit worden omgezet in een elektrisch signaal en
verwerkt tot geluid of beeld. Een regelsysteem houdt de laserstraal gericht op de
putjes, die in de vorm van concentrische cirkels zijn aangebracht.

Er bestaan talloze andere voorbeelden van regelsystemen, van alledaagse tot bij-
zondere. Bij het begin van de studie regeltechniek zult u zich meer bewust wor-
den van de brede verscheidenheid aan toepassingen en de mogelijkheden die
regeltechnici hierdoor geboden wordt.
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FIGUUR 1.4

a. Videolaserdisc-afspeler;
b. objectief dat de putjes op een laserdisc leest;
c. route van de lichtstraal; u ziet onder andere een volgspiegel die door een regelsysteem wordt geroteerd om de

laserstraal op de putjes gericht te houden.
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1.3 De regeltechnicus

Het ontwerpen van regelsystemen is een boeiend gebied, waarin u uw ontwerp-
talenten kunt ontplooien omdat het tal van disciplines en vele functies binnen
die disciplines raakt. Men vindt de regeltechnicus aan het hoofd van grote pro-
jecten, waar hij of zij in de conceptuele fase de vereisten voor het systeem als
geheel vaststelt en implementeert. Deze vereisten omvatten de karakteristieke
eigenschappen van het systeem als geheel, functies van subsystemen en de kop-
peling van deze functies onderling, waaronder interface-eisen, hardware- en soft-
ware-ontwerp, testplannen en procedures.

Veel regeltechnici zijn slechts werkzaam op één gebied, bijvoorbeeld het ontwer-
pen van schakelingen of het ontwikkelen van software. De regeltechnicus kan
echter ook een breed terrein bestrijken en samenwerken met mensen uit vele
takken van wetenschap en techniek. Voorbeeld: als u aan een biologisch systeem
werkt, zult u moeten samenwerken met collega’s in de biologische wetenschap-
pen, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en computertechniek, en niet in de
laatste plaats met wis- en natuurkundigen. U zult met deze technici op alle ni-
veaus van projectontwikkeling samenwerken, van concept tot ontwerp, en uit-
eindelijk bij het testen. Op ontwerpniveau kan de regeltechnicus de keuze, het
ontwerp en de interface van de hardware, inclusief het totale subsysteemont-
werp, voor zijn rekening nemen, om te zorgen dat deze aan de opgegeven eisen
voldoen. De regeltechnicus kan met sensors en motoren werken, maar ook met
elektronische, pneumatische en hydraulische circuits.

De spaceshuttle is ook een voorbeeld van de veelzijdigheid die van de regeltech-
nicus wordt geëist. In de vorige paragraaf hebben we laten zien dat de regelsyste-
men van de spaceshuttle vele takken van wetenschap raken: ruimtemechanica en
-voortstuwing, aërodynamica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Of u nu
wel of niet in het ruimtevaartprogramma werkt, u zult met uw brede kennis als
regeltechnicus bijdragen aan de oplossing van technische regelproblemen. U zult
de gelegenheid krijgen uw technische horizon te verleggen tot voorbij hetgeen u
binnen de opleiding hebt geleerd.

We hebben u een indruk gegeven van toekomstige mogelijkheden. Maar welke
voordelen heeft deze opleiding voor een student op dit moment (afgezien van
het feit dat u dit vak voor het diploma nodig hebt)? Technische opleidingen
leggen vaak de nadruk op het bottom-up ontwerpen. Dat wil zeggen dat u bij de
componenten begint, circuits ontwerpt en dan een product vervaardigt. Bij het
top-down ontwerpen wordt eerst een totaalbeeld van de eisen geformuleerd;
daarna wordt bepaald welke functies en hardware vereist zijn om het systeem te
implementeren. Na afronding van dit vak bent u in staat een top-down systeem-
benadering toe te passen.

Een belangrijke reden om tijdens de lessen geen top-down ontwerpen te onder-
wijzen, is het hoge wiskundeniveau dat in het begin voor de systeembenadering
vereist is. De regeltheorie bijvoorbeeld, waarbij differentiaalvergelijkingen zijn
vereist, zou niet kunnen worden onderwezen in opleidingen van lagere niveaus.



11INLEIDING TOT DE REGELSYSTEMEN

Wanneer het ontwerpen daarentegen via bottom-up ontwerp wordt onderwe-
zen, is het moeilijk te zien hoe de vakrichtingen die u kiest op logische wijze in
het totaalbeeld van de productontwikkelingscyclus passen.

Als u de opleiding voor het vak regeltechniek achter de rug hebt, kunt u een
stapje terug doen en kijken hoe uw studie in het totaalbeeld past. De lessen over
versterkers of trillingen krijgen een nieuwe betekenis wanneer u gaat zien welke
rol deze spelen als onderdeel van productontwikkeling. Voorbeeld: als regel-
technici willen we de fysische wereld wiskundig beschrijven, zodat we systemen
kunnen creëren die het mensdom ten goede komen. U zult merken dat u door de
vakken die u hebt gevolgd, inderdaad de mogelijkheid hebt verkregen fysische
systemen wiskundig te modelleren, hoewel u toen misschien niet hebt begrepen
waar modelleren in de cyclus van de productontwikkeling past. Deze opleiding
verduidelijkt de analyse- en ontwerpprocedures en laat u zien hoe de kennis die
u verkregen hebt in het totaalbeeld van het systeemontwerp past.

Inzicht in regelsystemen stelt studenten van alle technische richtingen in staat
een gemeenschappelijk taal te spreken en begrip en praktische kennis van de
andere richtingen te ontwikkelen. U zult ervaren dat er wat betreft doelen en
toepassingen in werkelijkheid niet veel verschil bestaat tussen de technische rich-
tingen. Wanneer u regelsystemen bestudeert, zult u dit veelvuldig tegenkomen.

1.4 Responsiekarakteristieken en systeemconfiguraties

In deze paragraaf bekijken we de responsiekarakteristieken van regelsystemen
van dichterbij. We bespreken ook twee belangrijke configuraties van regelsyste-
men: niet-teruggekoppelde en teruggekoppelde regelsystemen. Ten slotte laten
we zien hoe een digitale computer deel uitmaakt van de configuratie van een
regelsysteem.

Ingangssignaal en uitgangssignaal
Zoals eerder opgemerkt, levert een regelsysteem een uitgangssignaal of respon-
sie voor een gegeven ingangssignaal of prikkel. Het ingangssignaal vertegenwoor-
digt een gewenste responsie; het uitgangssignaal is de werkelijke responsie. Voor-
beeld: als op de begane grond de knop voor de vierde verdieping van een lift
wordt ingedrukt, stijgt de lift tot de vierde verdieping met een snelheid en nauw-
keurigheid die op een comfortabel gevoel van de passagiers is ingesteld. Figuur
1.5 toont het ingangssignaal en het uitgangssignaal voor het liftsysteem. De druk
op de knop voor de vierde verdieping vormt het ingangssignaal en wordt verte-
genwoordigd door een stapvormig commandosignaal. Merk op dat we in het
belang van het passagierscomfort niet willen dat de lift zo snel reageert als het
ingangssignaal plaatsvindt (we vergeten even dat dat veel te veel energie zou
kosten). Het ingangssignaal vertegenwoordigt datgene wat we als uitgangssig-
naal wensen nadat de lift is gestopt; de lift zelf volgt de verplaatsing die wordt
beschreven door de curve die met liftresponsie is aangeduid.
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Twee factoren zorgen ervoor dat het uitgangssignaal verschilt van het ingangs-
signaal. Eerst vergelijken we in figuur 1.5 de onmiddellijke verandering van het
ingangssignaal met de geleidelijke verandering van het uitgangssignaal. Fysische
entiteiten kunnen hun toestand (bijvoorbeeld positie of snelheid) niet ogenblik-
kelijk veranderen. Hoe de toestand verandert is afhankelijk van het fysische ap-
paraat en van de manier waarop het energie opneemt of produceert. De lift
ondergaat dus een geleidelijke verandering wanneer deze van de eerste verdie-
ping naar de vierde verdieping stijgt. We noemen dit deel van de responsie het
overgangsgedrag.

Na het overgangsverschijnsel benadert een fysisch systeem zijn steady-state-res-
ponsie of eindtoestand. Voor het liftvoorbeeld treedt deze responsie op wanneer
de lift de vierde verdieping bereikt. De nauwkeurigheid waarmee de lift op de-
zelfde hoogte als de verdieping komt, is een tweede factor die tot gevolg zou
kunnen hebben dat het uitgangssignaal verschilt van het ingangssignaal. We noe-
men dit verschil statische fout (zie figuur 5.1). Een steady-state-afwijking hoeft
niet alleen te bestaan in defecte regelsystemen. Een statische fout is vaak inhe-
rent aan het ontworpen systeem; de regeltechnicus bepaalt of die fout al of niet
tot significante vermindering van systeemfuncties leidt. Voorbeeld: in een satel-
lietvolgsysteem kan een statische fout worden getolereerd zolang deze zó klein is
dat de satelliet in de buurt van het centrum van de satelliet-volgende radarstraal
blijft. Maar voor een robot die een geheugenchip in een printplaat prikt, moet de
statische fout nul zijn.

We beschrijven nu twee regelsysteemconfiguraties: een open-keten- en een ge-
sloten-ketenconfiguratie. We kunnen deze configuraties beschouwen als de in-
terne architectuur van het totale systeem dat in figuur 1.1 is afgebeeld.

Open-ketensystemen
In figuur 1.6(a) is een algemeen open-ketensysteem afgebeeld. Het bestaat uit
een subsysteem, ingangssignaalomzetter genoemd, die de vorm van het ingangs-
signaal omzet in de vorm die door de regelaar wordt gebruikt. De regelaar stuurt
een proces of installatie aan. Het ingangssignaal wordt soms referentie genoemd,
terwijl het uitgangssignaal de geregelde variabele kan worden genoemd. Andere
signalen, zoals verstoringen, worden zodanig weergegeven dat ze bij de regelaar-

FIGUUR 1.5
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en procesuitgangen worden opgeteld via optelpunten, die de algebraïsche som
van de ingangssignalen produceren en daarbij rekening houden met het bijbeho-
rende teken. Voorbeeld: de installatie kan een oven zijn of een airconditioning-
systeem, waar temperatuur het uitgangssignaal is. De regelaar in een verwar-
mingssysteem bestaat uit brandstofkleppen en het elektrische systeem dat de
kleppen bedient.

De onderscheidende eigenschap van een open-ketensysteem is dat dit systeem
eventuele verstoringen die bij het stuursignaal van de regelaar worden opgeteld,
niet kan compenseren (verstoring 1 in figuur 1.6(a)). Voorbeeld: als de regelaar
een elektronische versterker is en verstoring 1 uit ruis bestaat, zal een eventuele
optelling van versterkerruis bij het eerste optelpunt ook het proces aansturen,
waarbij het effect van de ruis het uitgangssignaal vervormt. Het uitgangssignaal
van een open-ketensysteem wordt niet alleen vervormd door signalen die bij de
opdrachten van de regelaar worden opgeteld, maar ook door verstoringen op de
uitgang (verstoring 2 in figuur 1.6(a)). Ook het systeem kan deze verstoringen
niet corrigeren.

Open-ketensystemen corrigeren bovendien niet voor verstoringen en worden
eenvoudig geïnstrueerd door het ingangssignaal. Voorbeeld: de meeste gewone
broodroosters zijn open-ketensystemen, zoals iedereen kan getuigen die ooit een
zwartgeblakerde toast kreeg voorgeschoteld. De geregelde variabele (het uitgangs-
signaal) van een broodrooster is de kleur van het brood. Het apparaat is ontwor-
pen vanuit de aanname dat het brood donkerder wordt naarmate het langer aan
de warmte wordt blootgesteld. De broodrooster meet de kleur van het brood
niet, corrigeert niet voor de broodsoort – bijvoorbeeld roggebrood, wit brood of
zuurdesembrood – en evenmin voor de verschillende dikten van het brood.

FIGUUR 1.6

Blokdiagrammen van regelsystemen:
a. open-ketensystemen
b. gesloten-ketensystemen.
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Andere voorbeelden van open-ketensystemen zijn mechanische systemen die uit
een massa, een veer en een demper bestaan en waarbij een constante kracht de
massa positioneert. Hoe groter de kracht, des te groter de verplaatsing. Ook nu
verandert de systeempositie bij een verstoring, zoals een extra kracht, en zal het
systeem de verstoring niet detecteren, laat staan corrigeren. Of neem aan dat u
de tijd berekent die u nodig hebt om te studeren voor een examen over drie
hoofdstukken. Als de docent een vierde hoofdstuk toevoegt – een verstoring –
bent u een open-ketensysteem als u de verstoring niet detecteert en studietijd
toevoegt aan de tijd die eerder had berekend. Deze onoplettendheid leidt tot een
lagere waardering dan u had verwacht.

Gesloten-ketensystemen (regelsystemen met terugkoppeling)
De nadelen van niet-teruggekoppelde regelsystemen zijn de gevoeligheid voor
verstoringen en het onvermogen voor deze verstoringen te corrigeren. Deze na-
delen kunnen worden overwonnen in gesloten-ketensystemen. De algemene struc-
tuur van een gesloten-ketensysteem is afgebeeld in figuur 1.6(b).

De omzetter van het ingangssignaal zet de vorm van het ingangssignaal om in de
vorm die door de regelaar wordt gebruikt. Een uitgangssignaalomzetter of sen-
sor meet de uitgangssignaalresponsie en zet deze om in de vorm die door de
regelaar wordt gebruikt. Voorbeeld: als de regelaar elektrische signalen gebruikt
om de kleppen van een temperatuurregelsysteem te bedienen, worden de in-
gangssignaalpositie en de uitgangssignaaltemperatuur omgezet in elektrische sig-
nalen. De ingangssignaalpositie kan in een spanning worden omgezet door een
potentiometer (dat is een variabele weerstand) en de uitgangssignaaltemperatuur
kan in een spanning worden omgezet door een thermistor, een apparaatje waar-
van de elektrische weerstand met de temperatuur verandert.

Het eerste optelpunt telt het signaal van het ingangssignaal algebraïsch op bij het
signaal van het uitgangssignaal, dat aankomt via de terugkoppelbaan, de baan die
terugloopt van het uitgangssignaal naar het optelpunt. In figuur 1.6(b) wordt het
uitgangssignaal afgetrokken van het ingangssignaal. Het resultaat wordt over het
algemeen het stuursignaal genoemd. In systemen waarin zowel de ingangssig-
naal- als de uitgangssignaalopnemer eenheidsversterking heeft (dat wil zeggen
dat de opnemer zijn ingangssignaal met 1 versterkt), is de waarde van het stuur-
signaal gelijk aan het werkelijke verschil tussen het ingangssignaal en het uit-
gangssignaal. In deze situatie wordt het stuursignaal de fout genoemd.

Het gesloten-ketensysteem compenseert voor verstoringen door de uitgangs-
responsie te meten, die meetwaarde terug te koppelen via een terugkoppelbaan
en die responsie te vergelijken met het ingangssignaal op het optelpunt. Als er
verschil tussen de twee responsies bestaat, stuurt het systeem de installatie aan
via het stuursignaal om een correctie aan te brengen. Als er geen verschil is,
stuurt het systeem de installatie niet aan, omdat de responsie van de installatie
dan al de gewenste is.

Gesloten-ketensystemen hebben bovendien het duidelijke voordeel dat ze nauw-
keuriger zijn dan open-ketensystemen. Ze zijn minder gevoelig voor ruis, versto-
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ringen en veranderingen in de omgeving. Overgangsgedrag en statische fout kun-
nen in gesloten-ketensystemen gemakkelijker en met een grotere flexibiliteit
worden geregeld, vaak door een eenvoudige aanpassing van de versterking in de
keten, en soms door de regelaar opnieuw te ontwerpen. Het opnieuw ontwer-
pen noemen we het compenseren van het systeem en de resulterende hardware
noemen we compensator. Aan de andere kant zijn gesloten-ketensystemen inge-
wikkelder en duurder dan open-ketensystemen. Een standaard open-keten-brood-
rooster dient als voorbeeld: het is een eenvoudig en goedkoop apparaat. Een
gesloten-keten-toastoven is ingewikkelder en duurder, omdat deze zowel de kleur
(via lichtreflectie) als de vochtigheid in de oven moet meten. De regeltechnicus
moet een compromis vinden tussen de eenvoud en lage prijs van een open-keten-
systeem en de nauwkeurigheid en hogere kosten van een gesloten-ketensysteem.

Samenvattend: systemen die de eerder beschreven meting en correctie uitvoe-
ren, worden gesloten-ketensystemen of regelsystemen met terugkoppeling ge-
noemd. Systemen die deze eigenschap van meting en correctie niet hebben, wor-
den open-ketensystemen genoemd.

Computergestuurde systemen
In veel moderne systemen bestaat de regelaar (of compensator) uit een compu-
ter. Het voordeel van het gebruik van een computer is dat één computer via
timesharing een groot aantal ketens kan regelen of compenseren. Bovendien kan
elke aanpassing van de compensatorparameters die vereist is om een gewenste
responsie te leveren, worden uitgevoerd door veranderingen in software in plaats
van in hardware. De computer kan ook supervisiefuncties uitvoeren, bijvoor-
beeld door veel benodigde toepassingen achtereenvolgens af te werken. Voor-
beeld: de spaceshuttle main engine (SSME) controller, die twee digitale compu-
ters bevat, regelt in zijn eentje vele motorfuncties. Hij controleert motorsensors
die drukwaarden, temperaturen, stroomsnelheden, de turbinepompsnelheid, klep-
posities en posities van de motorservoklepopnemer leveren. De controller ver-
zorgt verder gesloten-ketenregeling van de stuwdruk en de mengverhouding van
de brandstof, de sensorbekrachtiging, de klepopnemers, de vonkontstekers en
ook andere functies (Rockwell International, 1984).

Nu we de regelsystemen hebben beschreven, zullen we onze analyse- en ont-
werpdoelen definiëren.

1.5 Analyse- en ontwerpdoelen

Regelsystemen zijn dynamisch: als reactie op een ingangssignaal treedt eerst een
overgangsverschijnsel op, waarna een steady-state-waarde wordt bereikt die in
het algemeen met de statische ingangssignaalwaarde overeenkomt. We hebben
deze twee responsies al besproken en als voorbeeld een positieregelsysteem (een
lift) gebruikt. In deze paragraaf bespreken we drie belangrijke doelen van het
analyseren en ontwerpen van systemen: het produceren van het gewenste over-
gangsgedrag, het reduceren van de statische fout en het bereiken van stabiliteit.
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FIGUUR 1.7

Harddisk van een computer;
u ziet de schijven en een
lees/schrijf-kop

Ook behandelen we enkele andere ontwerpaspecten, zoals de kosten en de ge-
voeligheid van de systeemprestaties voor veranderingen in parameters.

Overgangsgedrag
Overgangsgedrag is belangrijk. In het geval van een lift maakt een langzame over-
gang de passagiers ongeduldig, terwijl een uitzonderlijk snelle responsie de pas-
sagiers een oncomfortabel gevoel geeft. Als de lift langer dan een seconde op en
neer schommelt alvorens bij de verdieping te stoppen, kunnen de passagiers ver-
ontrust raken. Overgangsgedrag is ook belangrijk om structurele redenen: een te
snelle overgang zou permanente fysische schade kunnen aanrichten. In een com-
puter vergroot het overgangsverschijnsel de tijd die nodig is om in het opslagme-
dium van de computer te schrijven of eruit te lezen (zie figuur 1.7). Aangezien
lees- en schrijfacties pas kunnen plaatsvinden als de kop stilstaat, beïnvloedt de
snelheid waarmee de lees/schrijf-kop van een spoor op de schijf naar een volgend
spoor wordt verplaatst de totale snelheid van de computer.

In dit boek stellen we voor overgangsgedrag kwantitatieve definities op. Daarna
analyseren we het systeem op het bestaande overgangsgedrag. Ten slotte passen
we parameters of ontwerpcomponenten aan zodat een gewenst overgangsgedrag
wordt geproduceerd. Dit is ons eerste analyse- en ontwerpdoel.

Steady-state-responsie
Een ander analyse- en ontwerpdoel is de steady-state-responsie. Zoals we heb-
ben gezien, komt deze responsie overeen met het ingangssignaal en is deze meestal
datgene wat overblijft als het overgangsgedrag tot nul is vervallen. Enkele voor-
beelden van deze responsies: een lift die bij de vierde verdieping stilstaat en de
kop van een diskdrive die uiteindelijk boven het juiste spoor stopt. Het gaat ons
om de nauwkeurigheid van de ruststandresponsie. Een lift moet met een zodani-
ge nauwkeurigheid op gelijk niveau met de verdieping komen dat de passagiers
goed kunnen uitstappen. Een lees/schrijf-kop die niet met voldoende precisie
boven het opgegeven spoor stopt, produceert computerfouten. Een antenne die
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een satelliet volgt, moet de satelliet goed binnen zijn straaldoorsnede houden om
het spoor niet kwijt te raken. In dit boek gebruiken we statische fouten kwanti-
tatief, analyseren we de statische fout van een systeem en ontwerpen dan een
correctieve actie om de statische fout te verminderen – ons tweede analyse- en
ontwerpdoel.

Stabiliteit
Een bespreking van overgangsgedrag en statische fouten heeft weinig nut als het
systeem geen stabiliteit heeft. Om stabiliteit uit te leggen, beginnen we bij het
feit dat de totale responsie van een systeem de som is van de natuurlijke respon-
sie en de gedwongen responsie. Toen u lineaire differentiaalvergelijkingen bestu-
deerde, hebt u deze responsies waarschijnlijk respectievelijk de homogene oplos-
sing en de particuliere oplossing genoemd. Natuurlijke responsie beschrijft de
manier waarop het systeem energie produceert of opneemt. De vorm of aard van
deze responsie is alleen afhankelijk van het systeem, niet van het ingangssignaal.
Aan de andere kant is de vorm of aard van de gedwongen responsie wel afhanke-
lijk van het ingangssignaal. Daardoor kunnen we voor een lineair systeem schrij-
ven:

Totale responsie – natuurlijke responsie + gedwongen responsie (1.1)2

Een regelsysteem is pas bruikbaar als de natuurlijke responsie (1) uiteindelijk
naar nul nadert, waardoor alleen de gedwongen responsie overblijft, of (2) oscil-
leert. In sommige systemen loopt de natuurlijke responsie echter op zonder grens,
in plaats van tot nul terug te gaan of te oscilleren. Uiteindelijk wordt de natuur-
lijke responsie zoveel groter dan de gedwongen responsie, dat het systeem niet
meer geregeld is. Deze conditie, instabiliteit genoemd, zou tot zelfvernietiging
van het fysische apparaat kunnen leiden als er in het ontwerp geen begrenzingen
zijn opgenomen. Voorbeelden van instabiliteit: een lift slaat op de bodem van de
schacht te pletter of gaat door het plafond; een vliegtuig komt in een oncontro-
leerbare tolvlucht terecht; een antenne die een richtopdracht voor een bepaald
doel heeft gekregen, draait tot het punt waarop de opgegeven richting is bereikt,
maar begint dan te trillen rondom dat punt, waarbij de amplitude en de snelheid
steeds toenemen, tot de motor of de versterkers de grenzen van hun uitgangssig-
nalen hebben bereikt of tot de constructie van de antenne beschadigd raakt. Een
tijdsdiagram van een onstabiel systeem zou een overgangsverschijnsel bevatten
dat groeit zonder begrenzing – een steady-state-responsie zou er niet zijn.

2 De begrippen ‘overgangs-’ versus ‘natuurlijke’ en ‘steady-state’ versus ‘gedwongen’
hebben mogelijk voor verwarring gezorgd. Als u figuur 1.5 bekijkt, ziet u de overgangs-
en steady-state-gedeelten van de totale responsie zoals aangegeven. Het overgangsgedrag
is de som van de natuurlijke en de gedwongen responsie, terwijl de natuurlijke responsie
groot is. Als we de natuurlijke responsie op zichzelf zouden weergeven, zouden we een
kromme krijgen die anders is dan het overgangsgedeelte van figuur 1.5. De steady-state
responsie van figuur 1.5 is dus de som van de natuurlijke en de gedwongen responsie,
terwijl de natuurlijke responsie klein is. Wat u in feite in het diagram ziet, zijn dus het
overgangsgedrag en de steady-state-responsie; de natuurlijke en de gedwongen responsie
zijn de onderliggende wiskundige componenten van die responsies.
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Regelsystemen moeten stabiel zijn. Dat wil zeggen: hun natuurlijke responsie
moet naar nul gaan voor de tijd naar oneindig, of oscilleren. In veel systemen
kan het overgangsgedrag dat u op een tijdresponsiediagram ziet, direct gerela-
teerd worden aan de natuurlijke responsie. Zodoende zal, als de natuurlijke res-
ponsie naar nul gaat voor de tijd naar oneindig, het overgangsgedrag ook weg-
sterven, zodat alleen de gedwongen responsie overblijft. Als het systeem stabiel
is, kunnen de juiste karakteristieken voor overgangsgedrag en statische fout wor-
den ontworpen. Stabiliteit is het derde analyse- en ontwerpdoel.

Andere overwegingen
De drie hoofddoelen van het analyseren en ontwerpen van regelsystemen zijn nu
ter sprake gekomen. Er moet echter ook met andere belangrijke overwegingen
rekening worden gehouden. Voorbeeld: factoren die de hardwarekeuze beïn-
vloeden, zoals de grootte van de motor in verband met het vereiste vermogen en
het type sensor voor de vereiste nauwkeurigheid, moeten al in een vroeg stadium
van de ontwerpfase worden overwogen.

De financiën vormen een volgend punt van overweging. Ontwerpers van regel-
systemen kunnen geen ontwerp creëren zonder na te denken over de economi-
sche gevolgen ervan. Met aspecten als budgettoewijzingen en concurrerende prijs-
stelling móet de technicus rekening houden. Als uw product bijvoorbeeld enig in
zijn soort is, kunt u wellicht een ontwerp creëren waarin duurdere componenten
worden gebruikt zonder dat de totale kosten daardoor substantieel stijgen. Wordt
uw ontwerp echter voor een groot aantal exemplaren gebruikt, dan kan een
geringe toename van de kosten per exemplaar betekenen dat uw bedrijf tijdens
de contractonderhandelingen met een veel hoger bedrag komt en dat er hoge
kosten worden gemaakt voordat er überhaupt iets wordt verkocht.

Een andere overweging is robuust ontwerp. Systeemparameters die tijdens het
ontwerpen voor overgangsgedrag, statische fouten en stabiliteit als constant
worden beschouwd, veranderen in de tijd wanneer het werkelijke systeem wordt
gebouwd. Zodoende verandert de prestatie van het systeem ook in de tijd en is
het niet consistent met het ontwerp. Helaas is de relatie tussen parameterveran-
deringen en hun effect op de prestaties niet lineair. In sommige gevallen, zelfs in
één systeem, kunnen veranderingen in parameterwaarden leiden tot kleinere of
grotere veranderingen in prestatie, afhankelijk van het nominale werkpunt en
het type van het gebruikte ontwerp. De regeltechnicus wil zodoende een robuust
ontwerp maken, zodat het systeem niet gevoelig is voor parameterveranderin-
gen. We bespreken het concept van systeemgevoeligheid voor parameterveran-
deringen in hoofdstuk 7 en 8. Dit concept kan dan worden gebruikt om een
ontwerp op robuustheid te testen.
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Inleiding tot een praktijkvoorbeeld
De doelen zijn nu vastgesteld, maar hoe kunnen we deze bereiken? In deze para-
graaf bekijken we een voorbeeld van een regelsysteem met terugkoppeling. Het
hier geïntroduceerde systeem wordt in de volgende hoofdstukken gebruikt als
doorlopend praktijkvoorbeeld om de doelen van die hoofdstukken te demon-
streren. In paragraaf 1.6, die na dit eerste praktijkvoorbeeld komt, bestuderen
we het ontwerpproces dat ons helpt met het configureren van het systeem.

Antenne-azimut: een inleiding tot positieregelsystemen
Een positieregelsysteem zet een positie-ingangssignaal om in een positie-uitgangs-
signaal. Positieregelsystemen vinden wijd en zijd toepassing in antennes, robot-
armen en computerdiskdrives. De radiotelescoopantenne in figuur 1.8 is een
voorbeeld van een systeem dat positieregelsystemen gebruikt. In deze paragraaf
zullen we gedetailleerd een antenne-azimut-positieregelsysteem bekijken dat voor
het positioneren van een radiotelescoopantenne kan worden gebruikt. We zul-
len zien hoe het systeem werkt en hoe we veranderingen in de eigenschappen
kunnen bewerkstelligen. Deze bespreking is kwalitatief en heeft als doel, het
verkrijgen van een intuïtief gevoel voor de systemen waarmee we ons zullen
bezighouden.

In figuur 1.9(a) is een antenne-azimut-positieregelsysteem afgebeeld, terwijl u in
figuur 1.9(b) meer details ziet. In figuur 1.9(c) en 1.9(d) ziet u een schematisch
diagram, respectievelijk een functioneel blokdiagram van het systeem. De func-
ties zijn boven de blokken vermeld en de vereiste hardware is in de blokken
aangegeven. Onderdelen van figuur 1.9 zijn ook op het voorste schutblad van
het boek afgebeeld, zodat u deze snel kunt raadplegen.

FIGUUR 1.8

Het zoeken naar buiten-
aards leven wordt uitge-
voerd met behulp van
radioantennes als het hier
afgebeelde exemplaar.
Een radioantenne is een
voorbeeld van een systeem
met positieregelaars
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FIGUUR 1.9

Antenne-azimut-
positieregelsysteem:
a. systeemconcept;
b. gedetailleerde indeling.
(vervolg op pagina 21)

Het doel van dit systeem is dat de azimut-hoek, θu(t), het hoekingangssignaal
volgt. Laten we eens naar figuur 1.9(d) kijken en beschrijven hoe dit systeem
werkt. Het ingangssignaal is een hoekverplaatsing. De potentiometer zet de hoek-
verplaatsing om in een spanning. Op dezelfde manier wordt de hoekverplaatsing
van het uitgangssignaal in een spanning omgezet door de potentiometer in de
terugkoppelbaan. De signaal- en vermogensversterkers versterken het verschil
tussen de in- en uitgangssignaalspanningen. Dit versterkte stuursignaal stuurt de
installatie aan.

Normaal werkt het systeem zó, dat het de fout tot nul probeert terug te brengen.
Als het ingangssignaal en het uitgangssignaal met elkaar overeenstemmen, is de
fout nul en draait de motor niet. De motor wordt dus alleen in werking gezet als
het uitgangssignaal en het ingangssignaal niet overeenstemmen. Hoe groter het
verschil tussen het ingangssignaal en het uitgangssignaal, des te groter de in-
gangsspanning voor de motor en des te sneller de motor draait.
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FIGUUR 1.9

(vervolg)
c.  schematisch diagram;
d.  functioneel blokdiagram.

Als we de versterking van de signaalversterker vergroten, neemt de steady-state-
waarde van het uitgangssignaal dan ook toe? Als de versterking wordt vergroot,
wordt de motor voor een gegeven stuursignaal met een hogere spanning aange-
stuurd. De motor stopt echter altijd wanneer het stuursignaal nul wordt, dat wil
zeggen: wanneer het uitgangssignaal met het ingangssignaal overeenkomt. Het
verschil in de responsie betreft echter de overgangen. Aangezien de motor een
hogere spanning krijgt toegevoerd, zou het toegenomen moment tot gevolg kun-
nen hebben dat de motor de eindwaarde voorbijschiet en door het systeem wordt
gedwongen naar de opgegeven positie terug te keren.
Als de versterking hoog is, bestaat dus de mogelijkheid dat het overgangsgedrag
bestaat uit gedempte trillingen (dat wil zeggen: een sinusvormige responsie waar-
van de amplitude met de tijd vermindert) rondom de steady-state-waarde. De
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responsies voor een lage versterking en een hoge versterking zijn weergegeven in
figuur 1.10.

We hebben het overgangsgedrag van het positieregelsysteem besproken. Laten
we ons nu concentreren op de steady-state-positie, om te zien hoe dicht het
uitgangssignaal bij het ingangssignaal ligt nadat de overgangsverschijnselen ver-
dwenen zijn. Figuur 1.10 toont een steady-state-responsie met een fout van nul,
dat wil zeggen: nadat de overgangsverschijnselen verdwenen zijn, is het uitgangs-
signaal gelijk aan de opgedragen ingangssignaalwaarde. Voor sommige systemen
is de statische fout niet gelijk aan nul; voor deze systemen is een eenvoudige
versterking om het overgangsgedrag te regelen niet effectief of leidt dit tot een
compromis tussen het gewenste overgangsgedrag en de gewenste nauwkeurig-
heid van de rusttoestand.
Om dit probleem op te lossen, gebruikt men een regelaar met een dynamische
responsie, zoals een elektrisch filter in combinatie met een versterker. Met dit
type regelaar is het mogelijk zowel het vereiste overgangsgedrag als de vereiste
steady-state-nauwkeurigheid te ontwerpen, zonder het compromis dat bij een
simpele versterking onvermijdelijk is. Maar dan is de regelaar ingewikkelder.
Het filter wordt in dit geval compensator genoemd. Om de systeemprestaties te
verbeteren, gebruiken veel systemen naast de uitgangssignaalopnemer ook dyna-
mische elementen in de terugkoppelbaan.

Samenvattend: onze ontwerpdoelen en de karakteristieke eigenschappen van het
systeem draaien om het overgangsgedrag, de steady-state-fout en de stabiliteit.
Versterkingsinstellingen kunnen de prestaties beïnvloeden en leiden soms tot
compromissen tussen de prestatiecriteria. Het is vaak mogelijk compensators te
ontwerpen waarmee de karakteristieke eigenschappen kunnen worden bereikt

FIGUUR 1.10

Responsie van een positie-
regelsysteem; u ziet het
effect van een hoge en
lage versterking op de
uitgangssignaalresponsie
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zonder compromissen. Nu we onze doelen hebben uiteengezet en enkele metho-
den hebben besproken die beschikbaar zijn om die doelen te verwezenlijken,
beschrijven we de systematische procedure die ons bij het uiteindelijke systeem-
ontwerp brengt.

1.6 Het ontwerpproces

In deze paragraaf stellen we een systematische volgorde vast voor het ontwerpen
van regelsystemen met terugkoppeling, met de bedoeling deze volgorde aan te
houden wanneer we de rest van het boek doorwerken. Figuur 1.11 toont het
beschreven proces en ook de hoofdstukken waarin de stappen worden bespro-
ken. Het antenne-azimut-positieregelsysteem dat we in de vorige paragraaf heb-
ben besproken, is een vertegenwoordiger van de regelsystemen die geanalyseerd
en ontworpen moeten worden. Inherent aan figuur 1.11 is er terugkoppeling en
communicatie tijdens elke fase. Voorbeeld: als testen (stap 6) uitwijst dat niet
aan de eisen wordt voldaan, moet het systeem opnieuw worden ontworpen en
getest. Soms zijn de eisen met elkaar in conflict en is het ontwerp niet haalbaar.
In deze gevallen moeten de eisen opnieuw worden gespecificeerd en het ont-
werpproces worden herhaald. Laten we nu de verschillende blokken van figuur
1.11 uitwerken.

Stap 1: Transformeer de eisen naar een fysisch systeem
Eerst transformeren we de eisen naar een fysisch systeem. Voorbeeld: in het
antenne-azimut-positieregelsysteem zouden de eisen karakteristieke grootheden
als gewicht en fysische maten beschrijven, en aangeven dat het de bedoeling is
om de antenne op afstand te kunnen positioneren. Aan de hand van de eisen
worden de ontwerpspecificaties bepaald, zoals gewenst overgangsgedrag en ver-
eiste steady-state-nauwkeurigheid. Mogelijk komt er een totaalconcept, zoals fi-
guur 1.9(a), uit voort.

FIGUUR 1.11
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Stap 2: Teken een functioneel blokdiagram
Nu vertaalt de ontwerper een kwalitatieve beschrijving van het systeem naar een
functioneel blokdiagram dat de componenten van het systeem beschrijft (dat wil
zeggen: functie en/of hardware) en de onderlinge verbanden laat zien. Figuur
1.9(d) is een voorbeeld van een functioneel blokdiagram voor het antenne-azi-
mut-positieregelsysteem. Het geeft functies aan, zoals ingangssignaalomzetter en
regelaar, en ook mogelijke hardwarebeschrijvingen, zoals versterkers en moto-
ren. Op dit punt kan de ontwerper een gedetailleerde indeling van het systeem
vervaardigen, zoals die welke in figuur 1.9(b) is afgebeeld, waaruit de volgende
fase van de analyse- en ontwerpsequentie kan worden gestart. In die fase wordt
een schematisch diagram ontwikkeld.

Stap 3: Maak een schematische voorstelling
Zoals we hebben gezien, bestaan positieregelsystemen uit elektrische, mechani-
sche en elektromechanische componenten. Nadat de beschrijving van een fy-
sisch systeem is geproduceerd, zet de regeltechnicus het fysische systeem om in
een schematische voorstelling. De ontwerper van het regelsysteem kan beginnen
met de fysische beschrijving in figuur 1.9(d) en een schematische voorstelling
afleiden. De regeltechnicus moet benaderingen maken over het systeem en be-
paalde verschijnselen negeren, anders wordt de schematische voorstelling on-
hanteerbaar, waardoor het moeilijk wordt om er in de volgende fase van de
analyse- en ontwerpsequentie een bruikbaar wiskundig model uit af te leiden. De
ontwerper begint met een eenvoudig schematische voorstelling en controleert
bij de opeenvolgende fasen van de analyse- en ontwerpsequentie de aannamen
die over het fysische systeem zijn gedaan via analyse en computersimulatie. Als
de schematische voorstelling te eenvoudig is en niet adequaat rekening houdt
met het waargenomen gedrag, voegt de regeltechnicus factoren aan de schemati-
sche voorstelling toe die eerder als verwaarloosbaar werden beschouwd. In fi-
guur 1.9(c) is een schematische voorstelling voor het antenne-azimut-positiere-
gelsysteem afgebeeld.

Wanneer we de potentiometers tekenen, doen we onze eerste vereenvoudigende
aanname door de wrijving of traagheid van deze onderdelen te negeren. Deze
mechanische karakteristieken geven een dynamische, in plaats van een onmid-
dellijke, responsie in de uitgangssignaalspanning. We nemen aan dat deze me-
chanische effecten verwaarloosbaar zijn en dat de spanning over een potentio-
meter ogenblikkelijk verandert wanneer de as van de potentiometer wordt
verdraaid.

Een verschilversterker en een vermogensversterker worden als regelaar gebruikt
om signaal- en vermogensversterking te leveren, respectievelijk om de motor aan
te sturen. Ook nu nemen we aan dat de dynamiek van de versterkers snel is,
vergeleken met de reactietijd van de motor; zodoende modelleren we deze als
zuivere versterking, K.

Een gelijkstroommotor en gelijkwaardige belasting produceren de uitgangssig-
naalhoekverplaatsing. De snelheid van de motor is evenredig met de spanning
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die op het ankercircuit van de motor wordt aangelegd. Bij het ankercircuit is
zowel sprake van inductie als van weerstand. Door in figuur 1.9(c) alleen de
ankerweerstand aan te geven, nemen we aan dat het effect van de ankerinductie
verwaarloosbaar is voor een gelijkstroommotor.

De ontwerper doet verdere aannamen met betrekking tot de belasting. De belas-
ting wordt gevormd door een draaiende massa en lagerwrijving. Het model be-
staat daardoor uit traagheid en viskeuze demping, waarvan het weerstandsmo-
ment toeneemt met de snelheid, zoals in de schokdempers van een auto of in een
deurdranger.

De beslissingen die bij het ontwikkelen van de schematische voorstelling worden
genomen, berusten op kennis van het fysische systeem, de fysische wetten die de
werking van het systeem regeren en praktijkervaring. Deze beslissingen zijn niet
eenvoudig, maar met de ontwerpervaring die u opdoet, verwerft u zich het in-
zicht dat voor deze moeilijke taak vereist is.

Stap 4: Ontwikkel een wiskundig model (blokdiagram)
Als de schematische voorstelling eenmaal is getekend, gebruikt de ontwerper
fysische wetten, zoals de wetten van Kirchhoff voor elektrische netwerken en de
wet van Newton voor mechanische systemen, samen met vereenvoudigde aanna-
men om het systeem wiskundig te modelleren. Deze wetten zijn:

Wet van Kirchhoff voor spanningen  De som van spanningen in een gesloten
kring is nul.

Wet van Kirchhoff voor stromen  De som van elektrische stromen die vanaf een
knooppunt stromen is nul.

Newton’s wetten  De som van krachten op een lichaam is nul;3 de som van
momenten op een lichaam is nul.

De wetten van Kirchhoff en Newton leiden tot wiskundige modellen die de rela-
ties tussen de in- en uitgangssignalen van dynamische systemen beschrijven. Eén
zo’n model is de lineaire, tijd-invariante differentiaalvergelijking (1.2):

  dnc(t)

dtn
+ an – 1

dn – 1c(t)

dtn – 1
+ + a0c(t) = bm

dmr(t)

dtm
+ bm – 1

dm – 1r(t)

dtm – 1

  + + b0r(t) (1.2)4

3 Vergelijk: Σ krachten = Ma. In dit boek wordt de kracht, Ma, naar de linkerkant van de
vergelijking gebracht om Σ krachten = 0 te maken (het principe van D’Alembert). We
kunnen dan een consistente analogie krijgen tussen kracht en spanning, en de wetten van
Kirchhoff en Newton (dat wil zeggen: Σ krachten = 0; Σ spanningen = 0).

4 De rechterkant van verg. (1.2) geeft de differentiatie van het ingangssignaal, r(t), aan. In
fysische systemen introduceert differentiatie van het ingangssignaal ruis. In hoofdstuk-
ken 3 en 5 laten we implementaties en interpretaties van verg. (1.2) zien die geen
differentiatie van het ingangssignaal vereisen.
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Veel systemen kunnen bij benadering worden beschreven door deze vergelijking,
die het uitgangssignaal, c(t), relateert aan het ingangssignaal, r(t), door middel
van de systeemparameters, ai en bj. We nemen aan dat de lezer vertrouwd is met
differentiaalvergelijkingen. Om u in dit onderwerp te verdiepen, zijn er aan het
eind van het hoofdstuk opgaven en een literatuurlijst met betrekking tot diffe-
rentiaalvergelijkingen opgenomen.

Het vereenvoudigen van aannamen die in het proces van het afleiden van een
wiskundig model zijn gedaan, leidt tot een lagere-ordevorm van verg. (1.2). Zon-
der de aannamen zou het systeemmodel van een hoge orde kunnen zijn of met
niet-lineaire, tijdafhankelijke of partiële differentiaalvergelijkingen kunnen wor-
den beschreven. Deze vergelijkingen bemoeilijken het ontwerpproces en verklei-
nen het inzicht van de ontwerper. Natuurlijk moeten alle aannamen worden
gecontroleerd en alle vereenvoudigingen worden gerechtvaardigd door analyses
of tests. Kan men de aannamen voor vereenvoudiging niet rechtvaardigen, dan
kan het model niet vereenvoudigd worden. In hoofdstuk 2 zullen we enkele van
deze vereenvoudigde aannamen onderzoeken.

Naast de differentiaalvergelijking is ook de overdrachtsfunctie een manier om
een systeem wiskundig te modelleren. Het model wordt afgeleid van de lineaire
tijd-invariante differentiaalvergelijking met behulp van wat we de Laplace-trans-
formatie noemen. Hoewel de overdrachtsfunctie alleen voor lineaire systemen
kan worden gebruikt, levert deze meer intuïtieve informatie dan de differentiaal-
vergelijking. We kunnen dan de systeemparameters veranderen en snel het effect
van deze veranderingen op het systeemresponsie bepalen. De overdrachtsfunctie
is ook nuttig bij het modelleren van het onderlinge verband tussen subsystemen,
door een blokdiagram te vormen als dat van figuur 1.9(d), maar dan met in elk
blok een wiskundige functie.

Een volgend model is de representatie in toestandsvorm. Eén voordeel van mo-
dellen in toestandsvorm is dat deze ook kunnen worden gebruikt voor systemen
die niet kunnen worden beschreven door lineaire differentiaalvergelijkingen.
Verder worden modellen in toestandsvorm gebruikt om systemen te modelleren
voor simulatie op de digitale computer. In principe zet deze representatie een
differentiaalvergelijking van de nde-orde om in n simultane differentiaalvergelij-
kingen van de eerste orde. Bij deze beschrijving laten we het voorlopig; in hoofd-
stuk 3 beschrijven we deze aanpak gedetailleerder.

Ten slotte moeten we vermelden dat we voor het produceren van het wiskundi-
ge model voor een systeem de parameterwaarden moeten weten, zoals equiva-
lente weerstand, inductie, massa en demping, en deze zijn vaak niet gemakkelijk
te verkrijgen. Analyse, metingen of specificaties van leveranciers zijn bronnen
die de technicus kan gebruiken om de parameters te verkrijgen.

Nu bespreken we het vijfde blok van het ontwerpproces van figuur 1.11, blok-
diagramreductie.
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Stap 5: Reduceer het blokdiagram
Subsysteemmodellen worden onderling verbonden tot blokdiagrammen van gro-
tere systemen, zoals in figuur 1.9(d), waarin elk blok een wiskundige beschrij-
ving heeft. Merk op dat veel signalen, zoals spanningen en fouten, interne varia-
belen voor het systeem zijn. Er zijn ook twee signalen – hoekingangssignaal en
hoekuitgangssignaal – die extern voor het systeem zijn. Om de systeemresponsie
in dit voorbeeld te bepalen, moeten we het blokdiagram van dit grote systeem
reduceren tot één blok met een wiskundige beschrijving die het systeem repre-
senteert van het ingangssignaal tot het uitgangssignaal, zoals figuur 1.12 laat
zien. Als het blokdiagram eenmaal gereduceerd is, zijn we zover dat we het sys-
teem kunnen analyseren en ontwerpen.

Stap 6: Analyse en ontwerp
De volgende fase van het proces, na de blokdiagramreductie, is analyse en ont-
werp. Als u alleen in de prestaties van een individueel subsysteem geïnteresseerd
bent, kunt u de blokdiagramreductie overslaan en direct overgaan tot analyse en
ontwerp. In deze fase analyseert de ingenieur het systeem om te zien of aan de
responsiespecificaties en de prestatie-eisen kan worden voldaan door eenvoudi-
ge aanpassingen van systeemparameters. Als niet aan de specificaties kan worden
voldaan, ontwerpt de ontwerper aanvullende hardware om bepaalde gewenste
eigenschappen te bewerkstelligen.

Om het ontwerp te testen, worden testingangssignalen gebruikt, zowel analy-
tisch als tijdens het testen. Voor de prestatie-analyse van een systeem is het niet
altijd haalbaar of verhelderend om ingewikkelde ingangssignalen te gebruiken.
Daarom kiest de ingenieur meestal voor standaard testsignalen. Deze ingangssig-
nalen zijn impuls-, stapvormige, taludvormige signalen, parabolen en sinusoï-
den, zoals in tabel 1.1 is aangegeven.

Een impuls is oneindig bij t = 0 en elders nul. Het oppervlak onder de eenheids-
impuls is 1. Een benadering van dit type golfvorm wordt gebruikt om een sys-
teem initiële energie te geven, zodat de responsie als gevolg van die initiële ener-
gie slechts het overgangsgedrag van een systeem is. Vanuit deze responsie kan de
ontwerper een wiskundig model van het systeem afleiden.

Een stapvormig ingangssignaal vertegenwoordigt een constante wenswaarde, zoals
positie, snelheid of versnelling. Dit stapvormige ingangssignaal is altijd van het-
zelfde soort als het uitgangssignaal. Voorbeeld: als het uitgangssignaal van het
systeem positie is, zoals het geval is bij het antenne-azimut-positieregelsysteem,
vertegenwoordigt het stapvormige ingangssignaal een gewenste positie en het
uitgangssignaal de werkelijke positie. Is het uitgangssignaal van het systeem snel-
heid, zoals de assnelheid van een cd-speler, dan vertegenwoordigt het stapvor-

FIGUUR 1.12

Equivalent blokdiagram voor het
antenne-azimut-positieregelsysteem

 wiskundige
beschrijving

hoekingangs-
signaal

hoekuitgangs-
signaal
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TABEL 1.1 Testgolfvormen die in regelsystemen worden gebruikt

Ingangssignaal Functie Beschrijving Verloop Gebruik

Impuls δ(t) δ(t) = ∞ voor 0– <t< 0+ overgangsgedrag
= 0 elders modelleren

Stap u(t) u(t) = 1 voor t > 0 overgangsgedrag
= 0 voor t < 0 statische fout

Talud tu(t) tu(t) = t voor t ≥ 0 statische fout
= 0 elders

Parabool                         voor t ≥ 0 statische fout

= 0 elders

Sinusoïde sin ωt overgangsgedrag
modelleren
statische fout

  1
2

t2u(t)   1
2

t2u(t) = 1
2

t2

mige ingangssignaal een constante gewenste snelheid en het uitgangssignaal de
werkelijke snelheid. De ontwerper gebruikt stapvormige ingangssignalen omdat
het overgangsgedrag en de steady-state-responsie duidelijk zichtbaar zijn en geë-
valueerd kunnen worden.

Het taludvormige-ingangssignaal vertegenwoordigt een lineair toenemend ingangs-
signaal. Voorbeeld: als het uitgangssignaal van het systeem een positie is, verte-
genwoordigt het taludvormige ingangssignaal een lineair oplopende positie, zo-
als de positie die gevonden wordt bij het volgen van een satelliet die met een

δ

f (t)

t

(t)

f (t)

t

f (t)

t

f (t)

t

f (t)

t

   
δ(t)dt = 1

0–
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constante snelheid langs de hemel beweegt. Als het uitgangssignaal van het sys-
teem snelheid is, vertegenwoordigt het taludvormige ingangssignaal een lineair
oplopende snelheid. De responsie na een taludvormig testsignaal levert extra
informatie over de statische fout. De voorgaande bespreking kan worden uitge-
breid tot parabolische ingangssignalen, die ook worden gebruikt om de statische
fout van een systeem te bepalen.

Sinusvormige ingangssignalen kunnen ook worden gebruikt om een fysisch sys-
teem te testen, teneinde tot een wiskundig model te komen. We bespreken het
gebruik van deze golfvorm in detail in hoofdstuk 10 en 11.

We concluderen dat één van de basiseisen voor analyse en ontwerp bestaat uit
het bepalen van de tijdresponsie van een systeem voor een gegeven ingangssig-
naal. Door het hele boek heen leert u vele methoden waarmee dit doel kan wor-
den bereikt.

De regeltechnicus moet over andere eigenschappen van regelsystemen naden-
ken. Voorbeeld: de werking van regelsystemen wordt veranderd door schomme-
lingen in componentwaarden of systeemparameters. Deze variaties kunnen wor-
den veroorzaakt door temperatuur, druk of andere veranderingen in de omgeving.
Systemen moeten zodanig worden geconstrueerd dat verwachte schommelingen
de prestaties niet tot onder bepaalde grenzen verlagen. Met een gevoeligheids-
analyse kan het percentage verandering in een specificatie als functie van een
verandering in een systeemparameter worden bepaald. Een van de doelen van de
ontwerper is bovendien, een systeem met een minimale gevoeligheid over een
verwacht bereik van omgevingsveranderingen te construeren.

In deze paragraaf hebben we enkele overwegingen met betrekking tot analyse en
ontwerp van regelsystemen bekeken. We hebben laten zien dat de ontwerper
zich bekommert om overgangsgedrag, responsie, statische fout, stabiliteit en ge-
voeligheid. We hebben uiteengezet dat de differentiaalvergelijking de basis vormt
voor bepaling van de systeemprestaties, maar dat er ook andere methoden wor-
den gebruikt, zoals overdrachtsfuncties en toestandsbeschrijving. De voordelen
van deze nieuwe technieken boven differentiaalvergelijkingen worden duidelijk
wanneer we ze in latere hoofdstukken bespreken. Nu we de analyse- en ont-
werpsequentie hebben besproken, zullen we het gebruik van de computer als
rekenmiddel in deze sequentie behandelen.

1.7 Computerondersteund ontwerpen

De computer speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen van moderne regelsys-
temen. In het verleden was het ontwerpen van regelsystemen arbeidsintensief. In
plaats van de vele hulpmiddelen die we tegenwoordig gebruiken, werd er ge-
werkt met handmatige berekeningen of, in de ideale situatie, met behulp van
grafische sjablonen van kunststof. Het proces verliep traag en het resultaat was
niet altijd nauwkeurig. Er werden toen grote mainframecomputers gebruikt om
de ontwerpen te simuleren.
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Tegenwoordig verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we computers en
software hebben die het geestdodende werk van ons overnemen. Op de desktop-
computer kunnen we met één programma analyseren, ontwerpen en simuleren.
Met de mogelijkheid snel een ontwerp te simuleren, kunnen we gemakkelijk
veranderingen aanbrengen en een nieuw ontwerp direct testen. We kunnen wat-
als-spelletjes spelen en alternatieve oplossingen proberen om te zien of deze be-
tere resultaten opleveren, zoals verminderde gevoeligheid voor parameterveran-
deringen. We kunnen niet-lineariteiten en andere effecten opnemen, en de
modellen op nauwkeurigheid testen.

MATLAB
De computer is een integraal deel van het moderne regelsysteemontwerp en er
zijn veel computerhulpmiddelen beschikbaar. In dit boek gebruiken we MAT-
LAB. Er zijn verscheidene MATLAB-verbeteringen die extra functionaliteit toe-
voegen aan MATLAB. Dit zijn:
1. Simulink, dat een grafische gebruikersinterface (GUI) gebruikt. Simulink-in-

structies en -diagrammen vindt u in de docentenhandleiding.
2. De LTI Viewer, die het mogelijk maakt rechtstreeks aan tijd- en frequentie-

responsies metingen uit te voeren.
3. De Root Locus Design GUI, een handig en intuïtief analyse- en ontwerpge-

reedschap. MATLAB GUI-tools, -instructies en -voorbeelden vindt u in de
docentenhandleiding. Deze tools zijn de LTI Viewer en de Root Locus De-
sign GUI.

4. De Symbolic Math Toolbox, die werk bespaart bij het uitvoeren van symbo-
lische berekeningen die voor analyse en ontwerp van regelsystemen vereist
zijn. MATLAB-files behorende bij de Symbolic Math Toolbox vindt u op de
cd-rom.

Voor sommige van deze verbeteringen is extra software nodig; deze is verkrijg-
baar bij The MathWorks, Inc.

MATLAB wordt gepresenteerd als een alternatieve methode om regelsysteem-
problemen op te lossen. We adviseren u problemen eerst met de hand op te
lossen en daarna met MATLAB, zodat er geen inzicht verloren gaat door gedach-
teloos gebruik van computerprogramma’s. Voor dit doel zijn veel voorbeelden
in het boek eerst met de hand opgelost, waarna wordt aangegeven hoe u dat met
MATLAB zou kunnen doen. Als MATLAB wordt gebruikt met bovengenoemde
bijpassende software, de Control System Toolbox, kan MATLAB gebruikt wor-
den voor analyse en ontwerp van regelsysteemopgaven zoals die in dit boek be-
handeld worden.

De opgaven aan het eind van ieder hoofdstuk en praktijkvoorbeelden die met
MATLAB dienen te worden opgelost, zijn met een pictogram gemarkeerd.

MATLAB/Control System Toolbox-instructies en -codes vindt u in appendix B
en zijn in de marge van de tekst gemarkeerd met het MATLAB-pictogram.

MATLABMATLAB



31INLEIDING TOT DE REGELSYSTEMEN

MATLAB-code zelf is niet platformgebonden. De code draait op zowel pc’s als
werkstations die MATLAB ondersteunen. Hoewel er verschillen zijn met betrek-
king tot installatie en beheer van MATLAB-bestanden, gaan we daar in dit boek
niet op in. MATLAB en de MATLAB-toolboxen bevatten ook meer opdrachten
dan in de appendices worden besproken. Raadpleeg de literatuurlijst aan het
eind van de betreffende appendices als u meer informatie zoekt over MATLAB-
bestandsbeheer en MATLAB-instructies die niet in dit boek worden behandeld.

We adviseren u door het hele boek heen rekenhulpmiddelen te gebruiken. Die-
genen die geen gebruik van MATLAB maken, kunnen het beste andere alterna-
tieven raadplegen. Nu we een inleiding tot regelsystemen hebben gegeven en
duidelijk gemaakt dat voor het uitvoeren van analyse en ontwerp een behoefte
aan rekenhulpmiddelen bestaat, beginnen we met de bestudering van de regel-
systemen.

Samenvatting

Regelsystemen spelen bij elk aspect van de moderne maatschappij een rol. In
huis vinden we ze op talloze plaatsen en in apparaten, van broodroosters tot
verwarmingssystemen en videorecorders. Regelsystemen worden ook uitgebreid
toegepast in wetenschap en industrie, van het besturen van schepen en vliegtui-
gen tot het geleiden van raketten en de spaceshuttle. Regelsystemen bestaan ook
in de natuur: ons lichaam bevat talloze regelsystemen. Er zijn zelfs economische
en psychologische systeemrepresentaties voorgesteld op basis van systeem- en
regeltheorie. Regelsystemen worden overal gebruikt waar vermogensversterking,
besturing op afstand of omzetting van de vorm van ingangssignaal vereist is.

Een regelsysteem heeft een ingangssignaal, een proces en een uitgangssignaal.
Regelsystemen kunnen open-ketensystemen of gesloten-ketensystemen zijn. Open-
ketensystemen controleren of corrigeren het uitgangssignaal niet op verstorin-
gen; wel zijn ze eenvoudiger en goedkoper dan gesloten-ketensystemen. Geslo-
ten-ketensystemen controleren het uitgangssignaal en vergelijken dat met het
ingangssignaal. Als er een fout wordt vastgesteld, corrigeert het systeem het uit-
gangssignaal en corrigeert het dus de effecten van de verstoringen.

Analyse en ontwerp van regelsystemen richten zich voornamelijk op drie doelen:
1. Het produceren van het gewenste overgangsgedrag.
2. Het reduceren van statische fouten.
3. Het bereiken van stabiliteit.

Een systeem moet stabiel zijn om het juiste overgangsgedrag en de juiste steady-
state-responsie te kunnen produceren. Overgangsgedrag is belangrijk omdat deze
de snelheid van het systeem en het geduld en het comfort van de mens beïn-
vloedt, en dan hebben we het nog niet over mechanische spanning. Steady-state-
responsie bepaalt de nauwkeurigheid van het regelsysteem; het bepaalt hoe dicht
het uitgangssignaal bij de gewenste responsie ligt.
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Bij het ontwerpen van een regelsysteem worden de volgende stappen doorlopen:
Stap 1  Bepaal een fysisch systeem en specificeer daarvan de eisen.
Stap 2  Teken een functioneel blokdiagram.
Stap 3  Representeer het fysische systeem als een schematische voorstelling.
Stap 4  Gebruik de schematische voorstelling om een wiskundig model, zoals een
blokdiagram, te creëren.
Stap 5  Reduceer het blokdiagram.
Stap 6  Analyseer en ontwerp het systeem zó, dat het overeenstemt met de opge-
geven eisen en specificaties, waaronder stabiliteit, overgangsgedrag en steady-
state-prestaties.

In het volgende hoofdstuk gaan we verder met de analyse- en ontwerpsequentie
en leren we hoe de schematische voorstelling wordt gebruikt om een wiskundig
model te verkrijgen.

Controlevragen

1. Noem drie toepassingen voor regelsystemen met terugkoppeling.

2. Noem drie redenen voor het gebruik van regelsystemen met terugkoppeling
en minstens één reden om ze niet te gebruiken.

3. Geef drie voorbeelden van open-ketensystemen.

4. In welk opzicht verschillen gesloten-ketensystemen functioneel van open-
ketensystemen?

5. Noem één situatie waarin het foutsignaal van een regelsysteem met terug-
koppeling niet het verschil is tussen ingangssignaal en uitgangssignaal.

6. Als het foutsignaal niet het verschil is tussen ingangssignaal en uitgangssig-
naal, met welke naam kunnen we het foutsignaal dan beschrijven?

7. Noem twee voordelen van het gebruik van een computer in het ontwerppro-
ces.

8. Noem de drie belangrijkste ontwerpcriteria voor regelsystemen.

9. Noem de twee onderdelen van de responsie van een systeem.

10. Wat gebeurt er fysisch met een systeem dat instabiel is?

11. Aan welk onderdeel van de totale responsie kan instabiliteit worden toege-
schreven?

12. Instellingen van de versterking in voorwaartse baan kunnen veranderingen
in het overgangsgedrag veroorzaken. Waar of niet waar?

13. Noem drie benaderingen van het wiskundig modelleren van regelsystemen.

14. Geef een korte beschrijving van de antwoorden die u op vraag 13 hebt
gegeven.
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Opgaven

1. In figuur O1.1 is een variabele weerstand, potentiometer genaamd, afgebeeld.
De weerstand wordt gevarieerd door een arm met een sleepcontact langs een
vaste weerstand te verplaatsen. De weerstand van A tot C is vast, maar de
weerstand van B tot C varieert met de positie van de contactarm. Als het 10
omwentelingen kost om de contactarm van C naar A te verplaatsen, teken
dan een blokdiagram van de potentiometer waarin de ingangssignaalvariabe-
le en de uitgangssignaalvariabele en (binnen het blok) de versterking worden
getoond; de versterking is een constante die gelijk is aan de waarde waarmee
het ingangssignaal wordt vermenigvuldigd om het uitgangssignaal te verkrij-
gen.

FIGUUR O1.1

Potentiometer

2. De werking van een temperatuurregelsysteem berust erop dat het verschil
tussen de instelling van de thermostaat en de werkelijke temperatuur wordt
geregistreerd, waarna een brandstofklep wordt geopend in een mate die even-
redig is met dit verschil. Teken een functioneel blokdiagram voor een geslo-
ten-ketensysteem dat overeenkomt met dat uit figuur 1.9(d), dat de ingangs-
signaal- en uitgangssignaalomzetters, de regelaar en de installatie aangeeft.
Geef verder de in- en uitgangssignalen van alle eerder beschreven subsyste-
men aan.

FIGUUR O1.2
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3. De stand van een vliegtuig is afhankelijk van de rol, de pitch(hellings-) en de
gierhoek, zoals deze zijn gedefinieerd in figuur O1.2. Teken een functioneel
blokdiagram voor een gesloten-ketensysteem dat de rol als volgt stabiliseert:
het systeem meet de werkelijke rolhoek met een gyro en vergelijkt de werke-
lijke rolhoek met de gewenste rolhoek. De rolroeren reageren op de rolhoek-
fout doordat ze een hoekafbuiging ondervinden. Het vliegtuig reageert op
deze hoekafbuiging door een rolhoeksnelheid te produceren. Geef de ingangs-
signaal- en uitgangssignaalopnemers, de regelaar en de installatie aan. Geef
verder het karakter van elk signaal aan.

FIGUUR O1.3

Opwindmechanisme

4. Veel processen werken op gewalst materiaal dat vanaf een aanvoerhaspel
naar een opwikkelhaspel wordt verplaatst. Deze systemen, opwindmechanis-
men genoemd, besturen het materiaal zó, dat het met een constante snelheid
beweegt. Naast snelheid, regelen complexe opwindmechanismen ook de span-
ning, compenseren ze voor de traagheid van de rol tijdens versnellen en ver-
tragen, en reguleren ze bij plotselinge veranderingen. In figuur O1.3 is een
opwindmechanisme afgebeeld. De krachtopnemers meten spanning; de op-
wikkelhaspel trekt het materiaal tegen de persrollen, die een tegengestelde
kracht produceren, en de breidel levert slip. Om te compenseren voor veran-
deringen in snelheid, wordt het materiaal in een lus om een danser geleid. De
lus voorkomt dat snelle veranderingen slap hangen of beschadiging van het
materiaal veroorzaken. Als de danser-positie door een potentiometer of een
ander apparaat wordt geregistreerd, kunnen snelheidvariaties door het dik-
ker worden van het materiaal op de opwindspoel of door andere oorzaken
worden gereguleerd door de potentiometerspanning te vergelijken met de
opgedragen snelheid. Daarna corrigeert het systeem de snelheid en zet de
danser op de gewenste positie terug (Ayers, 1988). Teken een functioneel
blokdiagram voor het snelheidregelsysteem, waarin elke component en elk
signaal te zien is.

5. In een kerncentrale wordt warmte van een reactor gebruikt om stoom voor
de turbines te genereren. De snelheid van de splijtreactie bepaalt de hoeveel-
heid gegenereerde warmte; deze snelheid wordt geregeld door staven die in
de radioactieve kern worden geplaatst. De staven regelen de stroom neutro-
nen. Als men de staven in de kern laat zakken, daalt de splijtsnelheid. Haalt
men de staven op, dan stijgt de splijtsnelheid. Door de positie van de staven
automatisch te regelen, kan de hoeveelheid door de reactor gegenereerde
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warmte worden gereguleerd. Teken een functioneel blokdiagram voor het
kernreactorregelsysteem dat in figuur O1.4 is afgebeeld. Laat alle blokken en
signalen zien.

FIGUUR O1.4

Regeling van een
kernreactor

6. Een universiteit wil een model voor een regelsysteem opzetten waarvan het
uitgangssignaal de studentenpopulatie representeert en het ingangssignaal de
gewenste populatie. De administratie bepaalt het toelatingstempo door de
huidige en de gewenste studentenpopulatie met elkaar te vergelijken. Het
toelatingsbureau gebruikt deze snelheid dan voor het toelaten van studenten.
Teken een functioneel blokdiagram dat de administratie en het toelatingsbu-
reau weergeeft als blokken van het systeem. Laat ook de volgende signalen
zien: de gewenste studentenpopulatie, de werkelijke studentenpopulatie, de
gewenste studentensnelheid zoals die door de administratie is vastgesteld, de
werkelijke studentensnelheid, zoals gegenereerd door het toelatingsbureau,
de snelheid van afvallen en de netto-instroomsnelheid.

7. We kunnen een regelsysteem bouwen dat het radiovolume van een motor-
fiets automatisch aanpast wanneer het door de motor gegenereerde lawaai
verandert. Het door de motor gegenereerde lawaai neemt toe met de snel-
heid. Als het lawaai toeneemt, verhoogt het systeem het volume van de radio.
Neem aan dat de hoeveelheid lawaai wordt gerepresenteerd door een span-
ning die door de kabel van de snelheidsmeter wordt gegenereerd en dat het
volume van de radio wordt geregeld door een gelijkspanning (Hogan, 1988).
De gelijkspanning is een representatie van het gewenste volume, dat verstoord
wordt door het motorfietslawaai. Teken het functionele blokdiagram van het
automatische volumeregelsysteem, waarin de ingangssignaalopnemer, het
volumeregelcircuit en de snelheidsopnemer als blokken zijn weergegeven.
Toon ook de volgende signalen: het gewenste volume als ingangssignaal, het
werkelijke volume als uitgangssignaal en spanningen die snelheid, gewenst
volume en werkelijk volume vertegenwoordigen.

8. Een badkuip in een woonhuis is een regelsysteem dat het water op een con-
stant niveau houdt. Een constante stroom uit de kraan geeft een constant
waterniveau, omdat de stroomsnelheid door de afvoerbuis toeneemt als het
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waterniveau stijgt. Nadat evenwicht is ontstaan, kan het niveau worden ge-
regeld door de toevoerstroom te regelen. Een lage toevoerstroom geeft een
lager niveau, terwijl een hogere toevoerstroom een hoger niveau oplevert.
a. Schets een regelsysteem dat dit principe gebruikt om het vloeistofniveau

in een tank nauwkeurig te regelen. Toon de aan- en afvoerkleppen, de
tank, eventuele sensors en omzetters, en de onderlinge connecties tus-
sen alle componenten.

b. Teken een functioneel blokdiagram van het systeem waarin de in- en
uitgangssignalen van elk blok zijn aangegeven.

9. Een dynamometer is een apparaat waarmee men moment en snelheid kan
meten en de belasting op draaiende apparaten kan variëren. De dynamome-
ter regelt de grootte van het moment op de volgende manier: een hydrauli-
sche opnemer die op de as is bevestigd, drukt een band tegen een draaiend
vliegwiel. Hoe groter de verplaatsing van de opnemer, des te meer kracht er
op het draaiende vliegwiel wordt uitgeoefend. Een krachtsensor in de vorm
van een rekstrookspanningsmeter registreert de kracht. De verplaatsing van
de opnemer wordt geregeld door een elektrisch bediende klep; de verplaat-
sing van deze klep regelt de instroom van de vloeistof in de opnemer
(D’Souza, 1988). Teken een functioneel blokdiagram van een gesloten-ke-
tensysteem dat de beschreven dynamometer gebruikt om tijdens het testen
de kracht tegen de band te reguleren. Toon alle signalen en systemen. Neem
versterkers op die het vermogen voor de klep produceren, de klep zelf, de
opnemer en de belasting, en de band.

10. Tijdens een operatie in een ziekenhuis regelt de anesthesist de diepte van de
narcose door de concentratie van isofluraan in een gevaporiseerd mengsel
van zuurstof en stikstofoxide te regelen. De diepte van de narcose wordt
bepaald door de bloeddruk van de patiënt te meten. De anesthesioloog re-
gelt ook de ademhaling, de vloeistofbalans en de administratie van andere
geneesmiddelen. Om de anesthesist te ontlasten, zodat hij meer tijd aan de
laatstgenoemde taken kan besteden, en in het belang van de veiligheid van
de patiënt, willen we de diepte van de bewusteloosheid automatiseren door
de isofluraanconcentratie automatisch te regelen. Teken een functioneel blok-
diagram van het systeem, waarin de betrokken signalen en subsystemen te
zien zijn (Meier, 1992).

11. De verticale positie, x(t), van de in figuur O1.5 afgebeelde slijpschijf wordt
geregeld door een gesloten-ketensysteem. Het ingangssignaal van het sys-
teem is de gewenste slijpdiepte en het uitgangssignaal de werkelijke slijp-
diepte. Het verschil tussen de gewenste diepte en de werkelijke diepte stuurt
de motor aan, hetgeen resulteert in een kracht die op het mechanisme wordt
uitgeoefend. Deze kracht resulteert in een voedingssnelheid voor de slijp-
schijf (Jenkins, 1997). Teken een functioneel blokdiagram voor een geslo-
ten-ketensysteem van het slijpproces waarin het ingangssignaal, het uitgangs-
signaal, de kracht en de voedingssnelheid van de slijpschijf te zien zijn.
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FIGUUR O1.5

Slijpsysteem

12. In figuur O1.6 is een snelle proportionele magneetklep afgebeeld. Op de
spoel wordt een spanning aangelegd die evenredig is aan de gewenste posi-
tie van de schuif. Het resulterende magnetische veld dat door de stroom in
de spoel wordt geproduceerd, zorgt ervoor dat het anker gaat bewegen. Een
drukstift, die met het anker verbonden is, beweegt de schuif. Een lineaire
differentiaalvoltagetransformator (LVTD), die een spanning genereert die
evenredig is met de verplaatsing, registreert de positie van de schuif. Deze
spanning kan worden gebruikt in een terugkoppelbaan om de regelkring te
implementeren (Vaughan, 1996). Teken een functioneel blokdiagram van
de klep, waarin ingangssignaal- en uitgangssignaalposities, spoelspanning,
spoelstroom en schuifkracht te zien zijn.

FIGUUR O1.6

Snelle proportionele
magneetklep

13. Gegeven is het elektrische netwerk in figuur O1.7.
a. Schrijf de differentiaalvergelijking voor het netwerk als v(t) = u(t), een

eenheidsstap.
b. Los de differentiaalvergelijking op voor de stroom, i(t), als het netwerk

in het begin energieloos is.
c. Maak een diagram van uw oplossing als R/L = 1.
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FIGUUR O1.7

RL-netwerk

14. Herhaal opgave 13 voor het netwerk dat in figuur O1.8 is afgebeeld. Neem
aan dat R = 1 Ω, L = 0,5 H en 1/LC = 30.

FIGUUR O1.8

RLC-netwerk

15. Los de volgende differentiaalvergelijkingen op volgens de klassieke metho-
den. Neem aan dat de begincondities nul zijn.

a.
   dx

dt
+ 7x = 5 cos 2t

b.
   d2x

dt2
+ 6

dx

dt
+ 8x = 5 sin 3t

c.
   d2x

dt2
+ 8

dx

dt
+ 25x = 10u(t)

16. Los de volgende differentiaalvergelijkingen op volgens de klassieke metho-
den en bij de gegeven begincondities.

a.
  d2x

dt2
+ 2

dx

dt
+ 2x = sin 2t

  x(0) = 2;
dx
dt

(0) = – 3

b.
  d2x

dt2
+ 2

dx

dt
+ x = 5e– 2t + t

  x(0) = 2;
dx
dt

(0) = 1

c.
  d2x

dt2
+ 4x = t2

  x(0) = 1;
dx
dt

(0) = 2

R

Lv(t) i(t)
+

R

Cv(t) i(t)

L

+
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FIGUUR O1.9

Hogesnelheidstreinsysteem,
waarbij pantograaf en
bovenleiding zijn afgebeeld

Progressieve analyse- en ontwerpopgave

17. Pantograaf voor hogesnelheidstrein. Bij sommige systemen voor hogesnel-
heidstreinen ontvangt de trein zijn energie via een bovenleiding en een pan-
tograaf, zoals in figuur O1.9 is aangegeven. De kracht die de pantograaf op
de bovenleiding uitoefent, wordt gereguleerd om contactverlies als gevolg
van kortdurende, te grote bewegingsuitslagen te voorkomen. Een voorge-
stelde methode om de kracht te regelen, maakt gebruik van een gesloten-
ketensysteem met terugkoppeling, waarbij een kracht, Fomhoog, op de on-
derzijde van de pantograaf wordt uitgeoefend; dit resulteert in een
uitgangssignaalkracht die de bovenzijde van de pantograaf op de bovenlei-
ding uitoefent. Het contact tussen de bovenzijde van de pantograaf en de
bovenleiding wordt gerepresenteerd door een veer. De uitgangssignaalkracht
is evenredig met de verplaatsing van deze veer. Deze verplaatsing is het
verschil tussen de verticale positie van de bovenleiding en die van de panto-
graaf (O’Connor, 1997). Teken een functioneel blokdiagram dat de volgen-
de signalen laat zien: de gewenste uitgangssignaalkracht als ingangssignaal,
de kracht Fomhoog, die op de onderzijde van de pantograaf wordt toegepast,
het verschil in verplaatsing tussen de bovenleiding en de bovenzijde van de
pantograaf, en de uitgangssignaalcontactkracht. Neem ook blokken op die
de ingangssignaalopnemer, de regelaar, de opnemer die Fomhoog genereert,
de pantograafdynamiek, de eerder beschreven veer en de uitgangssignaal-
sensor representeren. Alle krachten en verplaatsingen worden gemeten van-
uit evenwicht.
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2 Modelleren in het
frequentiedomein

Leerdoelen
In dit hoofdstuk zullen we:

• de Laplace-transformatie bespreken;

• leren hoe we voor lineaire, tijd-invariante, elektrische, mechanische en
elektromechanische systemen een wiskundig model, een overdrachtsfunc-
tie genaamd, verkrijgen;

• leren hoe we een niet-lineair systeem lineariseren om de overdrachtsfunc-
tie te vinden.

Leerdoelen van praktijkvoorbeelden
U zult uw kennis van de leerdoelen als volgt bij praktijkvoorbeelden kunnen
demonstreren:

• Gegeven het antenne-azimut-positieregelsysteem dat op het voorste schut-
blad is afgebeeld, zult u de overdrachtsfunctie van elk subsysteem kunnen
vinden.

• Gegeven een model van het menselijk been – een niet-lineair circuit – zult
u het model kunnen lineariseren en dan de overdrachtsfunctie kunnen
vinden.

2.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 hebben we het analyse- en ontwerpproces besproken waar-
mee de schematische voorstelling van het systeem kon worden verkregen en
hebben we deze stap gedemonstreerd voor een positieregelsysteem. Om een
schematische voorstelling te verkrijgen, moet de regeltechnicus vaak veel aan-
namen voor vereenvoudiging doen om het eruit voortvloeiende model han-
teerbaar te houden en toch de fysische realiteit te benaderen.
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De volgende stap is het ontwikkelen van wiskundige modellen vanuit schemati-
sche voorstellingen van fysische systemen. We zullen twee methoden bespreken:
(1) overdrachtsfuncties (frequentiedomein) en (2) toestandsvergelijkingen (tijds-
domein). Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk, respectievelijk in hoofd-
stuk 3 behandeld. In het vervolg zullen we merken dat in ieder geval de eerste
stap bij het ontwikkelen van een wiskundig model bestaat uit het toepassen van
de fundamentele fysische wetten van wetenschap en techniek. Voorbeeld: als we
elektrische netwerken modelleren, worden eerst de wet van Ohm en de wetten
van Kirchhoff toegepast; dit zijn basiswetten van elektrische netwerken. We zul-
len spanningen in een kring of stromen op een knooppunt optellen. Als we me-
chanische systemen bestuderen, gebruiken we de wetten van Newton als de fun-
damentele hoofdprincipes. Hier zullen we krachten of momenten optellen. Uit
deze vergelijkingen verkrijgen we de relatie tussen het uitgangssignaal en het
ingangssignaal van het systeem.

In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat een differentiaalvergelijking de relatie tus-
sen het ingangssignaal en het uitgangssignaal van een systeem kan beschrijven.
De vorm van de differentiaalvergelijking en de coëfficiënten zijn een formule-
ring of beschrijving van het systeem. Hoewel de differentiaalvergelijking het sys-
teem relateert aan het in- en uitgangssignaal, is het vanuit het systeem gezien
geen bevredigende representatie. Bekijken we verg. (1.2), een algemene, lineai-
re, tijd-invariante n-de orde differentiaalvergelijking, dan zien we dat de sys-
teemparameters – de coëfficiënten – en ook het uitgangssignaal, c(t), en het in-
gangssignaal, r(t), overal in de vergelijking voorkomen.

We zouden de voorkeur geven aan een wiskundige representatie zoals die in
figuur 2.1(a), waarin het ingangssignaal, het uitgangssignaal en het systeem apar-
te en gescheiden onderdelen zijn. Ook zouden we de onderlinge verbanden van
diverse subsystemen op een handige manier willen representeren. Voorbeeld:
we zouden de onderlinge verbanden in cascadevorm willen representeren, zoals
in figuur 2.1(b) is gebeurd. In deze vorm bevindt zich in elk blok een wiskundige
functie, de overdrachtsfunctie, en kunnen blokfuncties gemakkelijk worden ge-
combineerd tot figuur 2.1(a), hetgeen analyse en ontwerp vergemakkelijkt. Deze
mogelijkheid bestaat niet als we de differentiaalvergelijking gebruiken.

(  )

(  )

a

b

ingangssignaal
systeem

uitgangssignaal

subsysteem subsysteem subsysteem

r(t)

ingangssignaal
r(t)

c(t)

uitgangssignaal
c(t)FIGUUR 2.1

a. Blokschema van een
systeem;

b. blokschema van een
schakeling van
subsystemen.

Opmerking: Het ingangssignaal, r(t), staat voor referentie-ingangssignaal.
Het uitgangssignaal, c(t), staat voor geregelde variabele.
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2.2 Laplace-transformatie

Een systeem dat door een differentiaalvergelijking wordt gerepresenteerd, is
moeilijk als blokschema te modelleren. Dus leggen we nu de grondslag voor de
Laplace-transformatie, waarmee we het ingangssignaal, het uitgangssignaal en
het systeem als aparte entiteiten kunnen representeren. Verder zal de onderlinge
relatie tussen deze entiteiten alleen maar algebraïsch zijn. We zullen eerst de
Laplace-transformatie definiëren en dan laten zien hoe deze de representatie van
fysische systemen vereenvoudigt (Nilsson, 1996).

De Laplace-transformatie is gedefinieerd als:

    
L [f(t)] = F(s) = f(t)e–stdt

0–

∞

(2.1)

Hierin is s = σ + jω een complexe variabele. Dus kunnen we, omdat we f(t)
kennen en weten dat de integraal in verg. (2.1) bestaat, een functie F(s) vinden,
die de Laplace-transformatie van f(t) wordt genoemd.1

De notatie voor de onderste grens betekent dat we, ook als f(t) discontinu is bij
t = 0, de integratie vóór de discontinuïteit kunnen starten zolang de integraal
convergeert. We kunnen dus de Laplace-transformatie van impulsfuncties vin-
den. Deze eigenschap heeft duidelijke voordelen wanneer de Laplace-transfor-
matie wordt toegepast voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen waarbij
de begincondities discontinu zijn bij t = 0. De begincondities vóór de disconti-
nuïteit kennend, moeten we de begincondities na de discontinuïteit met behulp
van differentiaalvergelijkingen oplossen. Bij gebruik van de Laplace-transforma-
tie hoeven we alleen de begincondities vóór de discontinuïteit te weten. Zie Kai-
lath (1980) voor een meer detailleerde bespreking.

De inverse Laplace-transformatie, waarmee we f(t) kunnen vinden als gegeven
F(s), is:

    
L

– 1 [F(s)] =
1

2πj
F(s)est ds

σ – j∞

σ + j∞

= f(t)u(t) (2.2)

waarin

u(t) = 1 t > 0
= 0 t < 0

de eenheidsstapfunctie is. Vermenigvuldiging van f(t) met u(t) levert een tijd-
functie die nul is voor t < 0.

1 De Laplace-transformatie bestaat als de integraal van verg. (2.1) convergeert.

De integraal convergeert als 
   

f(t) e–σ1tdt < ∞
0–

∞

.
Als    f(t) < Meσ2t, 0<t<∞, convergeert de integraal als ∞>σ1>σ2. We noemen σ2 de
convergentie-abscis; het is de kleinste waarde van σ, waarbij s = σ + jω, waarvoor de
integraal bestaat.
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TABEL 2.1 Laplace-transformatietabel

Item nr. f(t) F(s)

1. δ(t) 1

2. u(t)   1
s

3. tu(t)   1
s2

4. tnu(t)   n!
sn + 1

5. e–atu(t)   1
s + a

6. sin ωtu(t)
   ω

s2 + ω2

7. cos ωtu(t)
   s

s2 + ω2

Met verg. (2.1) is het mogelijk voor specifieke gevallen een tabel af te leiden die
f(t) relateert aan F(s). Tabel 2.1 toont de resultaten voor een aantal representa-
tieve functies. Als we tabellen gebruiken, hoeven we verg. (2.2), waarvoor com-
plexe integratie nodig is, niet te gebruiken om f(t) te vinden voor een gegeven
F(s). In het volgende voorbeeld demonstreren we het gebruik van verg. (2.1) om
de Laplace-transformatie van een tijdfunctie te vinden.

Voorbeeld 2.1 Laplace-transformatie van een tijdfunctie

Opgave  Bepaal de Laplace-transformatie van f(t) = Ae-atu(t).

Oplossing  Aangezien de tijdfunctie geen impulsfunctie bevat, kunnen we de
ondergrens van verg. (2.1) vervangen door 0. Daarom is:

   
F(s) = f(t)e– stdt =

0

∞

Ae– ate– stdt =
0

∞

A e– (s + a)tdt
0

∞

   
= – A

s + a e– (s + a)t

t = 0

∞

= A
s + a (2.3)

Behalve van de Laplace-transformatietabel, tabel 2.1, kunnen we ook gebruik-
maken van de Laplace-transformatietheorema’s (zie tabel 2.2) als hulp bij het
transformeren tussen f(t) en F(s). In het volgende voorbeeld demonstreren we
het gebruik van de Laplace-transformatietheorema’s die in tabel 2.2 zijn opge-
somd om f(t) te vinden voor een gegeven F(s).

v
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2 Wil dit theorema correcte eindige resultaten opleveren, dan moeten alle wortels van de
noemer van F(s) negatieve reële delen hebben en mag er in de oorsprong niet meer dan
één zijn.

3 Wil dit theorema geldig zijn, dan moet f(t) continu zijn of een stapdiscontinuïteit bij
t = 0 hebben (dat wil zeggen: geen impulsen of hun afgeleiden bij t = 0).

TABEL 2.2 Laplace-transformatietheorema’s

Item nr. Theorema Naam

1.
      

L [f(t)] = F(s) = f(t)e– stdt
0 –

∞

definitie

2. L [kf(t)] = kF(s) lineariteitstheorema

3. L [f1(t)+f2(t)] = F1(s)+F2(s) lineariteitstheorema

4.     L [e– atf(t)]  = F(s+a) frequentieschuiftheorema

5.     L [f(t – T)]    = e– sTF(s) tijdverschuiftheorema

6. L [f(at)]   = 1
a F s

a schalingstheorema

7.
    

L
df
dt

 = sF(s) – f(0 –) differentiatietheorema

8.
    

L
d2f

dt2    = s2F(s) – sf (0 – ) – f (0 – ) differentiatietheorema

9.
    

L
dnf

dtn  
   

= snF(s) – sn – kf k – 1(0 –)Σ
k = 1

n

differentiatietheorema

10.
     

L f(τ)dτ
0 –

t

=
F(s)

s
integratietheorema

11.    f (∞)    = lim
s → 0

sF(s) eindwaardetheorema2

12.   f (0+)     = lim
s → ∞ sF(s) beginwaardetheorema3

Voorbeeld 2.2 Inverse Laplace-transformatie

Opgave  Bepaal de inverse Laplace-transformatie van F1(s) = 1/(s + 3)2.

Oplossing  Voor dit voorbeeld maken we gebruik van het frequentieschuiftheo-
rema, item 4 in tabel 2.2 en de Laplace-transformatie van f(t) =tu(t), item 3 van
tabel 2.1. Als de tu(t) de inverse transformatie van F(s) = 1/s2 is, dan is e-attu(t) de
inverse transformatie van F(s + a) = 1/(s + a)2. Daarom is f1(t) = e-3ttu(t).

v
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Breuksplitsing
Om de inverse Laplace-transformatie van een gecompliceerde functie te vinden,
kunnen we de functie converteren naar een som van eenvoudiger termen waar-
van we de Laplace-transformatie van elke term kennen. Het resultaat wordt breuk-
splitsing genoemd. Als F1(s) = N(s)/D(s), waarbij de orde van N(s) lager is dan de
orde van D(s), kan breuksplitsing worden toegepast. Als de orde van N(s) hoger
dan of gelijk is aan de orde van D(s), moet N(s) successievelijk door D(s) worden
gedeeld tot het resultaat een rest heeft waarvan de teller van een orde is die lager
is dan de noemer. Bijvoorbeeld, als:

  F1(s) = s3 + 2s2 + 6s + 7
s2 + s + 5

(2.4)

moeten we de aangegeven deling uitvoeren tot we een rest krijgen waarvan de
teller van een orde is die lager is dan de noemer. Daarom is:

  F1(s) = s + 1 + 2
s2 + s + 5

(2.5)

Als we de inverse Laplace-transformatie nemen, en item 1 van tabel 2.1 gebrui-
ken, samen met het differentiatietheorema, item 7, en het lineariteitstheorema,
item 3 van tabel 2.2, krijgen we:

    
f1(t) =

dδ(t)
dt

+ δ(t)+ L
– 1 2

s2 + s + 5
(2.6)

Als we breuksplitsing gebruiken, kunnen we functies als F(s) = 2/(s2 + s + 5)
splitsen tot een som van termen en dan de inverse Laplace-transformatie voor
elke term bepalen. We zullen nu drie gevallen beschouwen en voor elk geval
laten zien hoe een F(s) in breuken kan worden gesplitst.

Geval 1: Wortels van de noemer van F(s) zijn reëel en verschillend
Een voorbeeld van een F(s) met reële en verschillende wortels in de noemer is:

  F(s) = 2
(s + 1)(s + 2)

(2.7)

De wortels van de noemer zijn verschillend, omdat elke factor slechts tot de
macht een wordt verheven. We kunnen de breuksplitsing schrijven als een som
van termen waarbij elke factor van de oorspronkelijke noemer de noemer van
elke term vormt, en constanten, residuen genaamd, de tellers vormen. Daarom
is:

  F(s) = 2
(s + 1)(s + 2)

=
K1

(s + 1)
+

K2

(s + 2)
(2.8)

Om K1 te vinden, vermenigvuldigen we eerst verg. (2.8) met (s + 1), waarmee K1
wordt geïsoleerd. Dus:

  2
s + 2

= K1 +
(s + 1)K2

(s + 2)
 (2.9)
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Als we s naar –1 laten naderen, elimineren we de laatste term en is K1 = 2. Op
dezelfde manier kan K2 worden gevonden door verg. (2.8) met (s + 1) te verme-
nigvuldigen en dan s naar –2 te laten naderen; derhalve is K2 = –2.

Elke term van verg. (2.8) is een F(s) in tabel 2.1. Hieruit volgt dat f(t) de som is
van de inverse Laplace-transformatie van elke term, of:

f(t) = (2e–t – 2e–2t)u(t) (2.10)

In het algemeen geldt dan, gegeven een F(s) waarvan de noemer reële en ver-
schillende wortels heeft, dat de breuksplitsing

  F(s) =
N(s)
D(s)

=
N(s)

(s + p1)(s + p2) (s + pm) (s + pn)

  =
K1

s + p1
+

K2
s + p2

+ +
Km

s + pm
+ +

Kn
s + pn

(2.11)

kan worden gemaakt als de orde van N(s) lager is dan de orde van D(s). Om elk
residu, Ki, te bepalen, vermenigvuldigen we verg. (2.11) met de noemer van de
corresponderende deelbreuk. Als we dus Km willen bepalen, vermenigvuldigen
we verg. (2.11) met (s + pm) en vinden we:

  (s+ pm)F(s) =
(s + pm)N(s)

(s + p1)(s + p2) (s + pm) (s + pn)

  
= (s + pm)

K1

(s + p1)
+ (s + pm)

K2

(s + p2)
+ + Km + + (s + pm)

Kn

(s + pn)
(2.12)

Als we s laten naderen tot –pm worden alle termen aan de rechterkant van verg.
(2.12) nul, behalve de term Km, zodat overblijft:

   (s + pm)N(s)
(s + p1)(s + p2) (s + pm) (s + pn) s → – pm

= Km (2.13)

Het volgende voorbeeld demonstreert het gebruik van breuksplitsing om een
differentiaalvergelijking op te lossen. We zullen zien dat de Laplace-transforma-
tie het zoeken van de oplossing vereenvoudigt tot simpele algebra.

Voorbeeld 2.3 Een differentiaalvergelijking oplossen met
Laplace-transformatie

Opgave  Gegeven is de volgende differentiaalvergelijking. Los deze op voor y(t)
als alle begincondities nul zijn. Gebruik de Laplace-transformatie.

  d2y

dt2
+ 12

dy
dt

+ 32y = 32u(t) (2.14)

v
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Oplossing  Substitueer de corresponderende F(s) voor elke term in verg. (2.14),
met gebruikmaking van item 2 in tabel 2.1, de items 7 en 8 in tabel 2.2 en de
begincondities van y(t) en dy(t)/dt, gegeven door y(0–) = 0, respectievelijk
y (0–) = 0. Hieruit volgt de Laplace-transformatie van verg. (2.14):

  s2Y(s) + 12sY(s) = 32
s (2.15)

Oplossen voor de responsie, Y(s), geeft:

  Y(s) =
32

s(s2 + 12s + 32)
=

32

s(s + 4)(s + 8)
(2.16)

Om op te lossen voor y(t), merken we op dat verg. (2.16) met geen enkele term
uit tabel 2.1 overeenkomt. Dus vormen we de breuksplitsing van de rechter term
en brengen elk van de resulterende termen in overeenstemming met F(s) in tabel
2.1). Daarom is:

  Y(s) =
32

s(s + 4)(s + 8)
=

K1

s
+

K2

(s + 4)
+

K3

(s + 8)
(2.17)

waarin, volgens verg. (2.13):

   K1 =
32

s(s + 4)(s + 8) s → 0
= 1 (2.18a)

   K2 = 32
s(s + 8) s → – 4

= – 2 (2.18b)

   K3 = 32
s(s + 4) s → – 8

= 1 (2.18c)

Daarom is:

  Y(s) = 1
s

– 2
(s + 4)

+ 1
(s + 8)

 (2.19)

Aangezien elk van de drie termen van verg. (2.19) in tabel 2.1 wordt gerepresen-
teerd als een F(s), is y(t) de som van de inverse Laplace-transformatie van elke
term. Daarom geldt:

  Y(t) = (1 – 2e– 4t + e– 8t)u(t)  (2.20)

Studenten die MATLAB gebruiken, kunnen het beste nu ch2p1 tot en met ch2p8
in appendix B uitvoeren. Dit is uw eerste MATLAB-opdracht. U leert hoe u
MATLAB gebruikt om (1) polynomen te representeren, (2) wortels van polyno-
men te vinden, (3) polynomen te vermenigvuldigen en (4) breuksplitsing te be-
palen. Ten slotte wordt voorbeeld 2.3 opgelost met MATLAB.

De u(t) in verg. (2.20) laat zien dat de responsie nul is totdat t = 0. Tenzij anders
gespecificeerd, beginnen alle ingangssignalen bij systemen in het boek pas als t = 0.

MATLABMATLAB
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Uitgangssignalen zijn dus ook nul totdat t = 0. Voor het gemak laten we vanaf
nu de notatie u(t) weg. Dienovereenkomstig schrijven we de uitgangssignaalres-
ponsie als:

y(t) = 1 – 2e–4t + e–8t (2.21)

Geval 2: De wortels van de noemer van F(s) zijn reëel en meervoudig
Een voorbeeld van een F(x) met reële en meervoudige wortels in de noemer is:

  F (s) = 2
(s + 1)(s + 2)2 (2.22)

De wortels van (s+2)2 in de noemer zijn meervoudig, aangezien de factor wordt
verheven tot een gehele macht groter dan 1. In dit geval is de noemerwortel bij
–2 een meervoudige wortel van de multipliciteit 2.

We kunnen de breuksplitsing schrijven als een som van termen, waarbij elke
factor van de noemer de noemer van elke term vormt. Daarnaast genereert elke
meervoudige wortel extra termen die bestaan uit noemerfactoren van geredu-
ceerde multipliciteit. Bijvoorbeeld, als:

  F(s) =
2

(s + 1)(s + 2)2
=

K1

(s + 1)
+

K2

(s + 2)2
+

K3

(s + 2)
(2.23)

dan is K1 = 2, hetgeen kan worden gevonden op de eerder beschreven manier.
K2 kan worden geïsoleerd door verg. (2.23) te vermenigvuldigen met (s + 2)2,
hetgeen het volgende oplevert:

  2
s + 1

= (s + 2)2 K1

(s + 1)
+ K2 + (s + 2)K3 (2.24)

Als we s naar –2 laten naderen, is K2 = –2. Om K3 te vinden, zien we dat bij
differentiëren van verg. (2.24) naar s

  – 2

(s + 1)2
=

(s + 2)s

(s + 1)2
K1 + K3 (2.25)

K3 is geïsoleerd en kan worden gevonden als we s naar –2 laten naderen. Van-
daar dat K3 = –2.

Elk bestanddeel van verg. (2.23) is een F(s) in tabel 2.1; daarom is f(t) de som
van de inverse Laplace-transformatie van elke term:

f(t) = 2e–t – 2te–2t – 2e–2t (2.26)

Als de noemerwortel van een hogere multipliciteit is dan 2, zou opeenvolgende
differentiatie elk residu in de splitsing van de meervoudige wortel isoleren.
In het algemeen geldt dan, gegeven een F(s) waarvan de noemer reële en meer-
voudige wortels heeft, dat een breuksplitsing kan worden gemaakt als de orde
van N(s) lager is dan de orde van D(s) en de meervoudige wortels met multiplici-
teit r bij –p1 zijn.
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  F(s) =
N(s)
D(s)

   =
N(s)

(s + p2)
r(s + p2)⋅⋅⋅(s + pn)

   =
K1

(s + p1)
r +

K2

(s + p1)
r – 1

+ ⋅⋅⋅ +
Kr

(s + p1)
  +

Kr + 1

(s + p2)
+ ... +

Kn

(s + pn)
(2.27)

Om K1 tot en met Kr te vinden voor de wortels van multipliciteit groter dan één,
vermenigvuldigen we eerst verg. (2.27) met (s + p1)r, hetgeen F1(s) oplevert, die
gelijk is aan:

  F1(s)= (s + p1)
rF(s)

   
=

(s + p1)
rN(s)

(s + p1)
r(s + p2)⋅⋅⋅(s + pn)

   = K1 + (s + p1)K2 + (s + p1)
2K3 + ⋅⋅⋅ + (s + p1)

r – 1Kr
   

+
Kr + 1(s + p1)

r

(s + p2)
+ ⋅⋅⋅ +

Kn(s + p1)
r

(s + pn)

(2.28)

We kunnen dit direct oplossen voor K1 als we s tot –p1 laten naderen. We kun-
nen voor K2 oplossen als we verg. (2.28) differentiëren naar s en dan s laten
naderen tot –p1. Latere differentiatie stelt ons in staat K3 tot en met Kr te bepa-
len. De algemene uitdrukking voor K1 tot en met Kr voor de meervoudige wor-
tels is

   
Ki =

1
(i – 1)!

di – 1F1(s)

dsi – 1
s → –p1

  i = 1, 2,....,r;   0! = 1 (2.29)

Geval 3: De wortels van de noemer van F(s) zijn complex of imaginair
Een voorbeeld van een F(x) met complexe wortels in de noemer is:

  F(s) = 3
s(s2 + 2s + 5)

(2.30)

Deze functie kan worden uitgeschreven tot de volgende vorm:

  3
s(s2 + 2s + 5)

=
K1

s
+

K2s + K3

s2 + 2s + 5
(2.31)

K1 wordt op de gebruikelijke manier gevonden en blijkt 3/5 te zijn. K2 en K3
kunnen worden gevonden door eerst verg. (2.31) te vermenigvuldigen met het
kleinste gemene veelvoud, s(s2 + 2s + 5) en dan de breuken op te lossen. Na
vereenvoudiging, met K1 = 3/5, vinden we:

  3 = K2 + 3
5

s2 + K3 + 6
5

s + 3 (2.32)

Gelijkstellen van de coëfficiënten levert   (K2 + 3
5

) = 0 en   (K3 + 6
5

) = 0. Dus
  K2 = – 3

5
 en   K3 = – 6

5
. Zodoende is:
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  F(s) =
3

s(s2 + 2s + 5)
=

3 / 5

s
–

3

5

s + 2

s2+ 2s + 5
(2.33)

We kunnen laten zien dat de laatste term de som is van de Laplace-transformatie
van een exponentieel gedempte sinus en cosinus. Bij gebruik van item 7 in tabel
2.1 en de items 2 en 4 in tabel 2.2, vinden we:

     
L Ae– atcos ωt =

A(s + a)

(s + a)2 + ω2 (2.34)

Op dezelfde manier is:

     
L Be– atsin ωt =

Bω
(s + a)2 + ω2 (2.35)

Als we de verg. (2.34) en (2.35) bij elkaar optellen, vinden we:

     
L Ae– atcos ωt + Be– atsin ωt =

A(s + a) + Bω
(s + a)2 + ω2 (2.36)

Nu zetten we de laatste term van verg. (2.33) om naar de vorm die door verg.
(2.36) wordt gesuggereerd, door de kwadraten in de noemer uit te werken en
termen in de teller aan te passen zonder de waarde te veranderen. Dan is:

  F(s) =
3 / 5

s
–

3

5

(s + 1) + (1 / 2)(2)

(s + 1)2 + 22 (2.37)

Als we verg. (2.37) vergelijken met tabel 2.1 en verg. (2.36), vinden we:

  
f(t) =

3
5

–
3
5

e– t cos 2t +
1
2

sin 2t 2.38)

Om de oplossing zichtbaar te maken, heeft een alternatieve vorm van c(t), die via
trigonometrische vergelijkingen wordt verkregen, de voorkeur. Door de ampli-
tuden van de cos- en sin-termen te gebruiken, halen we  12 + (1/2)2  buiten de
haakjes en krijgen we:

  
c(t) =

3
5

–
3
5

12 + (1 / 2)2e– t 1

12 + (1 / 2)2
cos 2t +

1 / 2

12 + (1 / 2)2
sin 2t

(2.39)

Als we   1/ 12 + (1/2)2 = cos φ  en   (1/2) / 12 + (1/2)2 = sin φ  maken, is

   c(t) =
3
5

–
3
5

12 + (1 / 2)2e– t (cos φ cos 2t + sin φ sin 2t) (2.40)
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of:

c(t) = 0,6 – 0,671e–tcos(2t – φ)  (2.41)

waarin φ – arctan 0,5 = 26,57°. c(t) is dus een constante plus een exponentieel
gedempte sinusoïde.

In het algemeen geldt dan, gegeven een F(s) waarvan de noemer complexe of
zuiver imaginaire wortels heeft, dat een breuksplitsing

  
F(s) =

N(s)
D(s)

=
N(s)

(s + p1)(s
2 + as + b)

=
K1

(s + p1)
+

(K2s + K3)

(s2 + as + b)
+ (2.42)

kan worden gemaakt als de orde van N(s) lager is dan de orde van D(s), p1 reëel
is en (s2 + as + b) complexe of zuiver imaginaire wortels heeft. De complexe of
imaginaire wortels worden gesplitst met (K2s + K3)-termen in de teller, in plaats
van simpelweg Ki, zoals in het geval van de reële wortels. De Ki’s in verg. (2.42)
worden gevonden door de coëfficiënten van de vergelijking gelijk te stellen na-
dat de termen onder een noemer zijn gebracht. Na afsplitsing van de kwadraten
in (s2 + as + b) en aanpassing van de teller, kan (K2s + K3)/(s2 + as + b) worden
gebracht in de vorm van het rechterlid van verg. (2.36).

Ten slotte ontstaat er in verg. (2.42) een geval van zuiver imaginaire wortels als
a = 0. De berekeningen zijn hetzelfde.

Een andere methode die de techniek volgt die voor de breuksplitsing van F(s)
met reële wortels in de noemer is gebruikt, kan worden gebruikt voor complexe
en imaginaire wortels. De residuen van de complexe en imaginaire wortels zijn
op zichzelf echter complex geconjugeerden. Dan kunnen, nadat de inverse La-
place-transformatie is genomen, de resulterende termen worden geïdentificeerd
als:

   ejθ + e– jθ

2
= cos θ (2.43)

en

   ejθ – e– jθ

2j
= sin θ (2.44)

Voorbeeld: de voorgaande F(s) kan ook in breuken worden gesplitst als:

  F(s) =
3

s(s2 + 2s + 5)
=

3
s(s + 1 + j2)(s + 1 – j2)

  
=

K1

s
+

K2

s + 1 + j2
+

K3

s + 1 – j2
(2.45)

K2 is dan:

   K2 =
3

s(s + 1 – j2) s → –1 – j2

= –
3

20
(2 + j1) (2.46)
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Op dezelfde manier blijkt dat K3 de complexe geconjugeerde van K2 is. K1 wordt
gevonden zoals eerder is beschreven. Derhalve is:

  
F(s) = 3 / 5

s
– 3

20
2 + j1

s + 1 + j2
+

2 – j1
s + 1 + j2 (2.47)

zodat

  
f(t) =

3
5

–
3

20
(2 + j1)e–(1 + 2j)t + (2 – j1)e–(1 – j2)t

  

=
3
5

–
3

20
e–t 4

ej2t + e– j2t

2
+ 2

ej2t – e– j2t

2j (2.48)

Met de verg. (2.43) en (2.44) vinden we dat:

   
f(t) =

3
5

–
3
5

e–t cos 2t +
1
2

sin 2t) = 0,6 – 0,671e–tcos (2t – φ) (2.49)

waarin φ = arcsin 0,5 = 26,57°.

Oefenopgave 2.1

Opgave:  Bepaal de Laplace-transformatie van f(t) = te–5t.

Antwoord:  F(s) = 1/(s + 5)2

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

Oefenopgave 2.2

Opgave:  Bepaal de inverse Laplace-transformatie van F(s) = 10/[s(s + 2)(s + 3)2].

Antwoord: 
  f(t) =

5
9

– 5e–2t +
10
3

te–3t +
40
9

e–3t

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

2.3 De overdrachtsfunctie

In de vorige paragraaf hebben we de Laplace-transformatie en de inverse daar-
van gedefinieerd. We presenteerden het idee van de breuksplitsing en pasten de
concepten toe op de oplossing van differentiaalvergelijkingen. Nu zijn we zover
dat we de in figuur 2.1 afgebeelde systeemrepresentatie kunnen formuleren dooren
haalbare definitie op te stellen voor een functie die het uitgangssignaal van een
systeem algebraïsch relateert aan het ingangssignaal van dat systeem. Anders dan
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de differentiaalvergelijking, biedt deze functie de mogelijkheid het ingangssig-
naal, het systeem en het uitgangssignaal te scheiden in drie aparte en verschillen-
de delen. De functie staat ons ook toe wiskundige representaties van subsyste-
men algebraïsch te combineren tot een representatie van het totale systeem.

Laten we beginnen met het schrijven van een algemene, lineaire, tijd-invariante
n-de orde differentiaalvergelijking:

   
an

dnc(t)

dtn
+ an – 1

dn – 1c(t)

dtn – 1
+ ⋅⋅⋅ + a0c(t)

   
= bm

dmr(t)

dtm
+ bm – 1

dm – 1r(t)

dtm – 1
+⋅⋅⋅ + b0r(t) (2.50)

Hierin is c(t) het uitgangssignaal, r(t) het ingangssignaal en de ai’s, bi’s represen-
teren de vorm van de differentiaalvergelijking van het systeem. Als we de Lapla-
ce-transformatie van beide zijden nemen, geldt dat:

ansnC(s) + an–1sn–1C(s) + ... + a0C(s) + beginconditietermen die op c(t)
betrekking hebben

= bmsmR(s) + bm–1sm–1R(s) + ... + b0R(s) + beginconditietermem die op
r(t) betrekking hebben (2.51)

Vergelijking (2.51) is een zuiver algebraïsche uitdrukking. Als we aannemen dat
alle begincondities nul zijn, wordt verg. (2.51) teruggebracht tot:

   ans
n + an –1s

n – 1 + ⋅⋅⋅ + a0C(s) = (bmsm + bm – 1s
m – 1 + ⋅⋅⋅ + b0)R(s) (2.52)

Creëer nu de verhouding van de uitgangssignaaltransformatie, door C(s) te de-
len door de ingangssignaaltransformatie R(s):

   C(s)

R(s)
= G(s) =

(bmsm + bm – 1s
m – 1 + ⋅⋅⋅ + b0)

(ans
n + an – 1s

n – 1 + ⋅⋅⋅ + a0)
(2.53)

Merk op dat verg. (2.53) het uitgangssignaal, C(s), het ingangssignaal, R(s), van
het systeem scheidt door een breuk in polynomen van s. We noemen deze ver-
houding, G(s), de overdrachtsfunctie en bepalen de waarde ervan met begincon-
dities nul.

De overdrachtsfunctie kan worden gerepresenteerd als een blokschema, zoals in
figuur 2.2 is gedaan, met links het ingangssignaal, rechts het uitgangssignaal en
in het blok de systeemoverdrachtsfunctie. U ziet dat de noemer van de over-
drachtsfunctie identiek is met de karakteristieke polynoom van de differentiaal-
vergelijking. Ook kunnen we het uitgangssignaal, C(s), vinden, met:

FIGUUR 2.2

Blokschema van een
overdrachtsfunctie

C(s)R(s) (bmsm + bm–1sm–1 + . . . + b0)

(ansn + an–1sn–1 + . . . + a0)
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  C(s) = R(s)G(s) (2.54)

Laten we het concept van een overdrachtsfunctie op een voorbeeld toepassen en
het resultaat gebruiken om de responsie van het systeem te vinden.

Voorbeeld 2.4 Overdrachtsfunctie voor een differentiaalvergelijking

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie die wordt weergegeven door:

  dc(t)
dt

+ 2c(t) = r(t) (2.55)

Oplossing  Als we de Laplace-transformatie van beide zijden nemen, waarbij we
ervan uitgaan dat de begincondities nul zijn, hebben we:

  sC(s) + 2C(s)=R(s) (2.56)

De overdrachtsfunctie, G(s), is:

  G(s) =
C(s)
R(s)

=
1

s + 2
(2.57)

Studenten die MATLAB gebruiken, kunnen het beste nu ch2p9 tot en met ch2p11
in appendix B uitvoeren. U leert hoe u MATLAB gebruikt om overdrachtsfunc-
ties te creëren met tellers en noemers in polynoomvorm of als factoren. Ook
leert u hoe u converteert tussen polynoomvorm en gefactoriseerde vorm.

Voorbeeld 2.5 Systeemresponsie vanuit de overdrachtsfunctie

Opgave  Gebruik het resultaat van voorbeeld 2.4 om de responsie, c(t), te vinden
bij het ingangssignaal, r(t) = u(t), een eenheidsstap, ervan uitgaand dat de begin-
condities nul zijn.

Oplossing  Om het probleem op te lossen, gebruiken we verg. (2.54), waarin
G(s) = 1/(s + 2), zoals we vonden in voorbeeld 2.4. Aangezien r(t) = u(t), weten
we uit tabel 2.1 dat R(s) = 1/s. Omdat de begincondities nul zijn, is:

  C(s) = R(s)G(s) = 1
s(s + 2)

(2.58)

Met breuksplitsing krijgen we:

  C(s) = 1 / 2
s

– 1 / 2
s + 2

(2.59)

Als we ten slotte de inverse Laplace-transformatie van elke term nemen, zien we
dat:

  c(t) = 1
2

– 1
2

e– 2t (2.60)

MATLABMATLAB

v

v
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Oefenopgave 2.3

Opgave:  Zoek de overdrachtsfunctie, G(s) = C(s)/R(s), die correspondeert met
de differentiaalvergelijking:

  d3c

dt3
+ 3

d2c

dt2
+ 7

dc

dt
+ 5c =

d2c

dt2
+ 4

dc

dt
+ 3r

Antwoord: 
  G(s) =

C(s)
R(s)

= s2 + 4s + 3
s3 + 3s2 + 7s + 5

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

Oefenopgave 2.4

Opgave:  Bepaal de differentiaalvergelijking die correspondeert met de over-
drachtsfunctie:

  G(s) = 2s + 1
s2 + 6s + 2

Antwoord:  
  d2c

dt2
+ 6

dc

dt
+ 2c = 2

dr

dt
+ r

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

Oefenopgave 2.5

Opgave:  Bepaal de taludresponsie voor een systeem dat de volgende overdrachts-
functie heeft:

  G(s) = s
(s + 4)(s + 8)

Antwoord:  
  c(t) =

1
32

–
1
16

e–4t =
1

32
e–8t

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

In het algemeen kan een fysisch systeem dat kan worden weergegeven door een
lineaire, tijd-invariante differentiaalvergelijking, worden gemodelleerd als een
overdrachtsfunctie. De rest van dit hoofdstuk is gewijd aan het modelleren van
afzonderlijke subsystemen. We zullen leren hoe we elektrische netwerken, transle-
rende en roterende mechanische systemen en elektromechanische systemen kun-
nen representeren als overdrachtsfuncties. Eventueel kan de lezer de literatuur-
lijst aan het eind van het hoofdstuk raadplegen voor besprekingen over andere
soorten systemen, zoals pneumatische, hydraulische en warmteoverdrachtsyste-
men (Cannon, 1967).
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2.4 Overdrachtsfuncties voor elektrische netwerken

In deze paragraaf passen we de overdrachtsfunctie formeel toe op het wiskundig
modelleren van elektrische netwerken, waaronder passieve netwerken en net-
werken met operationele versterkers. Latere paragrafen gaan over mechanische
en elektromechanische systemen.

Equivalente circuits voor de elektrische netwerken waarmee we eerst werken,
bestaan uit drie passieve lineaire componenten: weerstanden, condensatoren en
inductoren.4 Tabel 2.3 geeft een overzicht van de componenten en de relaties
tussen spanning en stroom, en tussen spanning en lading bij begincondities die
nul zijn.

Nu combineren we elektrische componenten in netwerken, nemen we besluiten
over in- en uitgangssignalen en bepalen we de overdrachtsfunctie. Onze leidende
principes zijn de wetten van Kirchhoff. We tellen de spanningen rond elke lus bij
elkaar op of we tellen de stromen op knooppunten bij elkaar op, afhankelijk van
welke techniek het simpelst is bij algebraïsche manipulatie; daarna stellen we het
resultaat gelijk aan nul. Vanuit deze relaties kunnen we de differentiaalvergelij-
kingen voor het netwerk schrijven. Daarna kunnen we de Laplace-transformatie
van de differentiaalvergelijkingen en de overdrachtsfunctie opschrijven.

4 Passief betekent dat er geen interne energiebron is.
5 Een speciale lus die op de ruimten in een raster of een hek lijkt, wordt maas genoemd.

TABEL 2.3 Spanning-stroom-, spanning-lading- en impedantierelaties voor condensatoren, weerstanden
en inductoren

Component Spanning-stroom Stroom-spanning Spanning-lading Impedantie Admittantie
Z(s) = Y(s) =
V(s)/I(s) I(s)/V(s)

   
v(t) =

1
C

i(τ)dτ
0

t
  i(t) = C

dv(t)
dt

  v(t) = 1
C

q(t)   1
Cs

Cs

Condensator

  v(t) = Ri(t)   i(t) = 1
R

v(t)   v(t) = R
dq(t)

dt
R   1

R
= G

Weerstand
  v(t) = L

di(t)
dt

   
i(t) =

1
L

v(τ)dτ
0

t   
v(t) = L

d2q(t)

dt2 Ls   1
Ls

Inductor

Opmerking: De volgende verzameling symbolen en eenheden wordt door het hele boek heen
gebruikt: v(t) = V (volt), i(t) = A (ampère), q(t) = Q (coulomb), C = F (farad), R = Ω (ohm),
G = 

Ω

 (mho), L = H (henry).

d

I d t
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Eenvoudige netwerken via maasanalyse
Overdrachtsfuncties kunnen worden verkregen met behulp van de wet van Kir-
chhoff voor spanningen en het optellen van spanningen rond lussen of mazen.5

We noemen deze methode lus- of maasanalyse en demonstreren deze in het vol-
gende voorbeeld.

Voorbeeld 2.6 Overdrachtsfunctie – enkele kring via de differentiaal-
vergelijking

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie die de condensatorenpanning, VC(s) rela-
teert aan de ingangsspanning, V(s), in figuur 2.3.

Oplossing  Bij elk probleem moet de ontwerper eerst beslissen wat het ingangs-
signaal en wat het uitgangssignaal moet zijn. In dit netwerk zouden verscheidene
variabelen als uitgangssignaal gekozen kunnen worden – bijvoorbeeld de span-
ning over de inductor, de spanning over de condensator, de spanning over de
weerstand, of de stroom. In dit geval echter, is de probleemstelling duidelijk: we
moeten de condensatorspanning als uitgangssignaal behandelen en de toegevoerde
spanning als ingangssignaal.

Optellen van de spanningen rond de kring, aangenomen dat de begincondities
nul zijn, geeft de volgende integraal-differentiaalvergelijking voor dit netwerk:

   
L

di(t)
dt

+ Ri(t) +
1
C

i(τ)dτ = v(t)
0

t

(2.61)

Als we met i(t) = dq(t)/dt de variabelen veranderen van stroom naar lading,
krijgen we:

  
L

d2q(t)

dt2
+ R

dq(t)

dt
+

1

C
q(t) = v(t) (2.62)

Uit de spanning-ladingsrelatie voor een condensator in tabel 2.3 weten we dat:

q(t) = CvC(t) (2.63)

Substitutie van verg. (2.63) in (2.62) geeft:

  
LC

d2vC(t)

dt2
+ RC

dvC(t)

dt
+ vC(t) = v(t) (2.64)

v

FIGUUR 2.3

RLC-netwerk

v(t)

i(t)

vC (t)C
+

R

+

–

L

–
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Als we de Laplace-transformatie nemen, aangenomen dat de begincondities nul
zijn, de termen opnieuw rangschikken en de formule vereenvoudigen, vinden
we:

(LCs2 + RCs + 1)VC(s) = V(s) (2.65)

Als we dit oplossen voor de overdrachtsfunctie, VC(s)/V(s), vinden we:

  VC(s)

V(s)
=

1 / LC

s2 + R
L

s + 1
LC

(2.66)

zoals in figuur 2.4 is aangegeven.

Laten we nu een techniek ontwikkelen die het oplossen van toekomstige opga-
ven vereenvoudigt. Eerst nemen we de Laplace-transformatie van de vergelijkin-
gen in de spanning-stroomkolom van tabel 2.3, aangenomen dat de begincondi-
ties nul zijn.

Voor de condensator geldt:

  V(s) = 1
Cs

I(s) (2.67)

Voor de weerstand geldt:

V(s) = RI(s) (2.68)

Voor de inductor geldt:

V(s) = LsI(s) (2.69)

Definieer nu de volgende overdrachtsfunctie:

  V(s)
I(s)

= Z(s) (2.70)

Merk op dat deze functie vergelijkbaar is met de definitie van weerstand, dat wil
zeggen: de verhouding van spanning tot stroom. Maar, in tegenstelling tot weer-
stand is deze functie toepasbaar op condensatoren en inductoren en levert infor-
matie over het dynamische gedrag van de component, aangezien de  functie een
equivalente differentiaalvergelijking representeert. We noemen deze speciale
overdrachtsfunctie impedantie. De impedantie voor elk van de elektrische ele-
menten is aangegeven in tabel 2.3.

FIGUUR 2.4

Blokschema van een
elektrisch RLC-netwerk
waarbij de onderdelen in
serie zijn geschakeld

1
LCV(s) VC (s)

s2 + R
Ls + 1

LC
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Laten we nu demonstreren hoe het impedantieconcept het oplossen van de over-
drachtsfunctie vereenvoudigt. De Laplace-transformatie van verg. (2.61), ervan
uitgaande dat de begincondities nul zijn, is:

  Ls + R + 1
Cs

I(s) = V(s) (2.71)

Merk op dat verg. (2.71), die de volgende vorm heeft,

[som van impedanties] I(s) = [som van aangelegde spanningen] (2.72)

het serienetwerk van figuur 2.5 suggereert. Merk ook op dat het netwerk van
figuur 2.5 direct uit het netwerk van figuur 2.3 verkregen had kunnen worden,
eenvoudig door elk element door zijn impedantie te vervangen. We noemen dit
veranderde netwerk het getransformeerde netwerk. Merk ten slotte op dat het
getransformeerde netwerk onmiddellijk leidt tot verg. (2.71) als we impedanties
in serie optellen zoals we weerstanden in serie optellen. Dus kunnen we, in plaats
van eerst de differentiaalvergelijking te schrijven en dan de Laplace-transforma-
tie te nemen, het getransformeerde netwerk tekenen en de Laplace-transforma-
tie van de differentiaalvergelijking vinden door eenvoudig de wet van Kirchhoff
voor spanningen op het getransformeerde netwerk toepassen. We vatten de stap-
pen als volgt samen:
1. Teken het oorspronkelijke netwerk en laat alle tijdvariabelen, zoals v(t), i(t)

en vC(t), zien als de Laplace-getransformeerden V(s), I(s) respectievelijk VC(s).
2. Vervang de componentwaarden door hun impedantiewaarden. Deze vervan-

ging is vergelijkbaar met die bij de netwerken, waar we weerstanden repre-
senteren door hun weerstandswaarden.

Nu doen we voorbeeld 2.6 nog eens, maar nu gebruiken we de zojuist beschre-
ven transformatiemethoden en omzeilen we het schrijven van de differentiaal-
vergelijkingen.

Voorbeeld 2.7 Overdrachtsfunctie – enkele kring via transformatie-
methoden

Opgave  Herhaal voorbeeld 2.6 met behulp van de maasanalyse en de transfor-
matiemethoden zonder een differentiaalvergelijking te schrijven.

Oplossing  Als we figuur 2.5 gebruiken en een maasvergelijking schrijven, waar-
bij we de impedanties gebruiken zoals we de weerstandswaarden zouden gebrui-
ken in een zuiver weerstandsnetwerk, krijgen we:

FIGUUR 2.5

Laplace-getransformeerd
netwerk

RLs

I(s)

1
CsV(s) VC (s)

++

– –
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  Ls + R + 1
Cs

I(s) = V(s) (2.73)

Als we dit voor I(s)/V(s) oplossen, krijgen we:

  I(s)

V(s)
=

1

Ls + R + 1
Cs

(2.74)

Maar de spanning over de condensator, VC(s), is het product van de stroom en de
impedantie van de condensator. Dus is:

  Vc(s) = I(s) 1
Cs

(2.75)

Als we verg. (2.75) oplossen voor I(s), het resultaat substitueren in verg. (2.74)
en de formule vereenvoudigen, levert dat hetzelfde resultaat als verg. (2.66).

Eenvoudige netwerken via knooppuntanalyse
Overdrachtsfuncties kunnen ook worden verkregen door de wet van Kirchhoff
voor stroom te gebruiken en de stromen die vanaf knooppunten stromen bij
elkaar op te tellen. We noemen deze methode knooppuntanalyse. We demon-
streren dit principe nu door voorbeeld 2.6 nog eens te doen, maar nu gebruiken
we de wet van Kirchhoff voor stroom en de zojuist beschreven transformatieme-
thoden om het schrijven van de differentiaalvergelijking te omzeilen.

Voorbeeld 2.8 Overdrachtsfunctie – enkel knooppunt via transforma-
tiemethoden

Opgave  Herhaal voorbeeld 2.6 met behulp van de knooppuntanalyse, zonder
een differentiaalvergelijking te schrijven.

Oplossing  De overdrachtsfunctie kan worden verkregen door de stromen die
vanuit het knooppunt stromen bij elkaar op te tellen; in figuur 2.5 is VC(s) de
spanning van dat knooppunt. We nemen aan dat stromen die het knooppunt
verlaten positief zijn en stromen die het knooppunt instromen negatief. De stro-
men betreffen de stroom door de condensator en de stroom die door de in serie
geschakelde weerstand en inductor stroomt. Uit verg. (2.70) weten we dat elke
I(s) = V(s) / Z(s).

Daarom is:

  VC(s)
1 / Cs

+
VC(s) – V(s)

R + Ls
= 0 (2.76)

waarin VC(s)/(1/Cs) de stroom is die vanuit het knooppunt door de condensator
loopt en [VC(s)-V(s)]/(R+Ls) is de stroom die vanuit het knooppunt door de in
serie geschakelde weerstand en inductor loopt. Als we verg. (2.76) oplossen voor
de overdrachtsfunctie, VC(s)/V(s), komen we op hetzelfde resultaat als verg. (2.66).

v
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Eenvoudige netwerken via spanningsdeling
Voorbeeld 2.6 kan rechtstreeks worden opgelost door spanningsdeling op het
getransformeerde netwerk toe te passen. We zullen die techniek nu demonstre-
ren.

Voorbeeld 2.9 Overdrachtsfunctie – enkele kring via spanningsdeling

Opgave  Herhaal voorbeeld 2.6 met behulp van spanningsdeling en het getrans-
formeerde netwerk.

Oplossing  De spanning over de condensator is een deel van de ingangsspanning,
namelijk de impedantie van de condensator, gedeeld door de som van de impe-
danties.

  VC(s) = 1 / Cs

Ls + R + 1
Cs

V(s) (2.77)

Oplossen voor de overdrachtsfunctie, VC(s) / V(s), levert hetzelfde resultaat als
verg. (2.66).

Neem de voorbeelden 2.6 tot en met 2.9 nog eens door. Welke methode is vol-
gens u voor dit netwerk het gemakkelijkst?

Het voorgaande voorbeeld betreft een eenvoudig elektrisch netwerk dat uit één
lus bestaat. Veel elektrische netwerken bestaan uit meerdere lussen en knoop-
punten. Voor deze netwerken moeten we differentiaalvergelijkingen opstellen
en simultaan oplossen om de overdrachtsfunctie te vinden, of op te lossen voor
het uitgangssignaal.

Complexe netwerken via maasanalyse
Om ingewikkelde elektrische netwerken – netwerken met meerdere lussen en
knooppunten – op te lossen met maasanalyse, kunnen we de volgende stappen
uitvoeren:
1. Vervang passieve elementwaarden door hun impedanties.
2. Vervang alle bronnen en tijdvariabelen door hun Laplace-getransformeerden.
3. Neem in elke maas een stroom en een stroomrichting aan.
4. Schrijf de wet van Kirchhoff voor spanningen rond elke maas.
5. Los de simultane vergelijkingen op voor het uitgangssignaal.
6. Vorm de overdrachtsfunctie.

Laten we een voorbeeld bekijken.

v
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Voorbeeld 2.10 Overdrachtsfunctie – meerdere kringen

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, I2(s)/V(s), gegeven het netwerk van figuur
2.6(a).

Oplossing  De eerste stap in de oplossing is het converteren van het netwerk naar
Laplace-getransformeerden voor impedanties en netwerkvariabelen, waarbij we
aannemen dat de begincondities nul zijn. Het resultaat ziet u in figuur 2.6(b).
Het netwerk waar het om gaat vereist dat we voor de overdrachtsfunctie twee
vergelijkingen simultaan oplossen. Deze vergelijkingen kunnen gevonden wor-
den door de spanningen rond elke maas, waardoor de aangenomen stromen I1(s)
en I2(s) lopen, bij elkaar op te tellen. Rond maas 1, waar I1(s) loopt, geldt:

R1I1(s) + LsI1(s) – LsI2(s) = V(s) (2.78)

Rond maas 2, waarin I2(s) loopt, geldt:

  LsI2(s) + R2I2(s) + 1
Cs

I2(s) – LsI1(s) = 0 (2.79)

Als we de termen combineren, worden de verg. (2.78) en (2.79) in I1(s) en I2(s):

(R1 + Ls)I1(s) – LsI2(s) = V(s) (2.80a)

  – LsI1(s) + Ls + R2 + 1
Cs

I2(s) = 0 (2.80b)

Om verg. (2.80) voor I2(s) op te lossen, kunnen we gebruikmaken van de regel
van Cramer (of van elke andere methode voor het simultaan oplossen van verge-
lijkingen). Daarom geldt:

   

I2(s) =

(R1 + Ls) V(s)

– Ls 0

∆
=

LsV(s)
∆ (2.81)

waarin

   
∆ =

(R1 + Ls) – Ls

– Ls Ls + R2 +
1

Cs

Als we de overdrachtsfunctie, G(s), vormen, krijgen we:

   
G(s) =

I2(s)

V(s)
=

Ls
∆

=
LCs2

(R1 + R2)LCs2 + (R1R2C + L)s + R1
(2.82)

zoals in figuur 2.6(c) te zien is.

v
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We zijn erin geslaagd een fysisch netwerk te modelleren als overdrachtsfunctie:
het netwerk van figuur 2.6(a) is nu gemodelleerd als de overdrachtsfunctie van
figuur 2.6(c). Voor we het voorbeeld verlaten, wijzen we op een patroon dat het
eerst werd geïllustreerd door verg. (2.72). De vorm die verg. (2.80) aanneemt is:

 

  
som van de
impedanties
rond maas 1

I1(s) –

som van de
impedantiesdie
de twee mazen
gemeen hebben

I2(s)=
som van de

toegepaste spanningen
rond maas 1

(2.83a)

  

–

som van de
impedantiesdie
de twee mazen
gemeen hebben

I1(s) +
som van de
impedanties
rond maas 2

I2(s)=
som van de

toegepaste spanningen
rond maas 2

(2.83b)

Als we de vorm herkennen, kunnen we dergelijke vergelijkingen sneller schrij-
ven; mechanische bewegingsvergelijkingen bijvoorbeeld (worden besproken in
paragraaf 2.5. en 2.6), hebben dezelfde vorm.

FIGUUR 2.6

a. Elektrisch netwerk met
twee kringen;

b. getransformeerd
elektrisch netwerk met
twee kringen;

c. blokschema.
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R1

i1(t)

I2(s)I1(s)

VC (s)

(R1 + R2)LCs2 + (R1R2C + L)s + R1

I2(s)V(s)

 VL(s)

vC (t)
+

+

R2R1

+

+

–

–

–
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Complexe netwerken via knooppuntanalyse
Vaak is de gemakkelijkste manier om de overdrachtsfunctie te vinden, het ge-
bruik van knooppuntanalyse in plaats van maasanalyse. Het aantal simultane
differentiaalvergelijkingen dat moet worden opgeschreven, is gelijk aan het aan-
tal knooppunten waarvan de spanning onbekend is. In het voorgaande voor-
beeld schreven we simultane maasvergelijkingen met behulp van de spannings-
wet van Kirchhoff. Voor meerdere knooppunten gebruiken we de stroomwet
van Kirchhoff en tellen we de stromen die van elk knooppunt lopen bij elkaar
op. Ook nu worden bij afspraak de stromen die van het knooppunt aflopen als
positief beschouwd en de stromen die naar het knooppunt toelopen als negatief.

Voor we naar een voorbeeld gaan, zullen we eerst een definitie geven van admit-
tantie, Y(s), de reciproke van impedantie, of

  Y(s) = 1
Z(s)

=
I(s)
V(s)

(2.84)

Bij het schrijven van knooppuntvergelijkingen kan het handiger zijn de elemen-
ten van het netwerk te representeren met hun admittantie. De admittanties voor
de elementaire elektrische componenten zijn afgebeeld in tabel 2.3. Laten we
eens een voorbeeld bekijken.

Voorbeeld 2.11 Overdrachtsfunctie – meerdere knooppunten

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, VC(s)/V(s), voor het netwerk in figuur
2.6(b). Gebruik knooppuntanalyse.

Oplossing  Voor deze opgave tellen we de stromen bij de knooppunten bij elkaar
op, in plaats van de spanningen rond de mazen. Uit figuur 2.6(b) zien we dat de
som van de vanaf de knooppunten lopende stromen VL(s) en VC(s) wordt be-
schreven door respectievelijk:

  VL(s) – V(s)
R1

+
VL(s)

Ls
+

VL(s) – VC(s)
R2

= 0 (2.85a)

  CsVC(s) +
VC(s) – VL(s)

R2
= 0 (2.85b)

Als we de weerstanden anders rangschikken en uitdrukken als geleidbaarheden,6
G1 = 1/R1 en G2 = 1/R2, krijgen we:

  
G1 + G2 +

1
Ls

VL(s) – G2VC(s) =V(s)G1 (2.86a)

– G2VL(s) + (G2 + Cs)VC(s) = 0 (2.86b)

v

6 In het algemeen is admittantie complex. Het reële deel wordt geleidbaarheid genoemd
en het imaginaire deel susceptantie (gevoeligheid). Maar als we de reciproke van
weerstand nemen om de admittantie te krijgen, ontstaat een zuiver reële grootheid. De
reciproke van weerstand wordt geleidbaarheid genoemd.
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v

Oplossing voor de overdrachtsfunctie, VC(s)/V(s) geeft:

  
VC(s)

V(s)
=

G1G2

C
s

(G1 + G2)s
2 +

G1G2L + C

LC
s +

G2

LC

(2.87)

zoals in figuur 2.7 te zien is.

Een andere manier om knooppuntvergelijkingen te schrijven, is het vervangen
van spanningsbronnen door stroombronnen. Een spanningsbron presenteert een
constante spanning bij elke belasting; een stroombron daarentegen, levert een
constante stroom bij elke belasting. In de praktijk kan een stroombron worden
geconstrueerd door een spanningsbron te gebruiken en een grote weerstand in
serie met de spanningsbron op te nemen. Op die manier hebben variaties in de
belasting geen merkbare verandering van de stroom tot gevolg, omdat de stroom
vrijwel wordt bepaald door de grote serieweerstand en de spanningsbron. Theo-
retisch steunen we op de stelling van Norton, die zegt dat een spanningsbron,
V(s), in serie met een impedantie, Zs(s), kan worden vervangen door een stroom-
bron, I(s) = V(s)/Zs(s), parallel met Zs(s).

Om met elektrische netwerken met meerdere knooppunten te kunnen werken,
kunnen we de volgende stappen doorlopen.
1. Vervang passieve elementwaarden door hun admittanties.
2. Vervang alle bronnen en tijdvariabelen door hun Laplace-getransformeer-

den.
3. Vervang getransformeerde spanningsbronnen door getransformeerde stroom-

bronnen.
4. Schrijf bij elk knooppunt de wet van Kirchhoff voor stromen.
5. Los de simultane vergelijkingen voor de uitgang op.
6. Vorm de overdrachtsfunctie.

We zullen een voorbeeld bekijken.

Voorbeeld 2.12 Overdrachtsfunctie – meerdere knooppunten bij
stroombronnen

Opgave  Bepaal voor het netwerk in figuur 2.6 de overdrachtsfunctie, VC(s)/V(s),
met behulp van knooppuntanalyse en een getransformeerd netwerk met stroom-
bronnen.

FIGUUR 2.7

Blokschema van het
netwerk in figuur 2.6

G1G2
CV(s) VC (s)

(G1 + G2)s2 +
G1G2L + C s + LC

 G2
LC

s
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Oplossing  Zet met behulp van de stelling van Norton alle impedanties om in
admittanties en zet alle spanningsbronnen die in serie staan met een impedantie
om in stroombronnen parallel met een admittantie.

Als we figuur 2.6(b) met deze aanpak opnieuw tekenen, krijgen we figuur 2.8,
waarin G1 = 1/R1 en G2 = 1/R2, en waarin de knooppuntspanningen – de span-
ningen over de inductor en de condensator – met VL(s), respectievelijk VC(s) zijn
aangeduid. Met de algemene relatie, I(s) = Y(s)V(s), en het optellen van de stro-
men in het knooppunt VL(s), is:

  G1VL(s) + 1
Ls

VL(s) + G2[VL(s) – VC(s)] = V(s)G1 (2.88)

Optellen van de stromen in het knooppunt VL(s) geeft:

CsVC(s) + G2[VC(s) – VL(s)] = 0 (2.89)

Als we de termen combineren, worden de verg. (2.88) en (2.89) simultane verge-
lijkingen in VC(s) en VL(s), die identiek zijn aan verg. (2.86) en tot dezelfde oplos-
sing leiden als verg. (2.87).

Een voordeel van het tekenen van dit netwerk ligt in de vorm van verg. (2.86) en
de directe relatie daarvan met figuur 2.8:

  
som van de

admittanties betreffende
knooppunt 1

VL(s) –

som van de
admittanties die de
twee knooppunten

gemeen hebben

VC(s) =
som van de

toegepaste stromen
op knooppunt 1

(2.90a)

  

–

som van de
admittanties die de
twee knooppunten

gemeen hebben

VL(s) +
som van de

admittanties betreffende
knooppunt 2

VC(s) =
som van de

toegepaste stromen
op knooppunt 2

(2.90b)

Een probleemoplossende techniek
In alle voorgaande voorbeelden hebben we in de vergelijkingen een zich herha-
lend patroon gezien dat we kunnen benutten. Als we dit patroon herkennen,
hoeven we de vergelijkingen niet component voor component uit te schrijven;
we kunnen in het geval van maasvergelijkingen de impedanties rond een maas

FIGUUR 2.8

Getransformeerd netwerk,
klaar voor knooppuntanalyse

1
LsV(s)G1 G1 Cs

VL(s)
G2 VC (s)
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optellen, en in het geval van knooppuntvergelijkingen de admittanties in een
knooppunt optellen. Laten we nu een elektrisch netwerk met drie lussen bekij-
ken en na een grondige analyse dit proces demonstreren door de maasvergelij-
kingen te schrijven.

Voorbeeld 2.13 Maasvergelijkingen na grondige analyse

Opgave  Schrijf de maasvergelijkingen voor het netwerk in figuur 2.9, maar los
deze niet op.

Oplossing  In elk van de voorgaande opgaven hebben we uiteengezet dat de
maasvergelijkingen en knooppuntvergelijkingen een voorspelbare vorm hebben.
We gebruiken die kennis om dit drie-kringenprobleem op te lossen. De vergelij-
king voor maas 1 heeft de volgende vorm:

  
som van de
impedanties
rond maas 1

I1(s) –

som van de
impedantiesdie

maas 1 en maas 2
gemeen hebben

I2(s)

  

–

som van de
impedantiesdie

maas 1 en maas 3
gemeen hebben

I3(s) =
som van de

toegepaste spanningen
rond maas 1

(2.91)
Op dezelfde manier zijn de mazen 2 en 3 respectievelijk:

  

–

som van de
impedantiesdie

maas 1 en maas 2
gemeen hebben

I1(s) –
som van de
impedanties
rond maas 2

I2(s)

  

–

som van de
impedantiesdie

maas 2 en maas 3
gemeen hebben

I3(s) =
som van de

toegepaste spanningen
rond maas 2

(2.92)
en

FIGUUR 2.9

Elektrisch netwerk met
drie kringen

v

V(s)

1

1
s

2s

1

I1(s) I2(s)

I3(s)
4s

3s
+

–
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–

som van de
impedantiesdie

maas 1 en maas 3
gemeen hebben

I1(s) –

som van de
impedantiesdie

maas 2 en maas 3
gemeen hebben

I2(s)

  

+
som van de
impedanties
rond maas 3

I3(s) =
som van de

toegepaste spanningen
rond maas 3

(2.93)

Substitutie van de waarden uit figuur 2.9 in de verg. (2.91), (2.92) en (2.93)
geeft:

+(2s + 2)I1(s) – (2s + 1)I2(s) – I3(s) = V(s) (2.94a)

– (2s + 1)I1(s) + (9s + 1)I2(s) – 4sI3(s) = 0 (2.94b)

  
– I1(s) – 4sI2(s) + 4s + 1 +

1
s

I3(s) = 0 (2.94c)

die simultaan kunnen worden opgelost voor elke gewenste overdrachtsfunctie,
bijvoorbeeld I3(s)/V(s).

Tot nu toe waren passieve elektronische netwerken onderwerp van bespreking.
Nu gaan we een categorie actieve netwerken bespreken die kan worden gebruikt
om overdrachtsfuncties te implementeren. Dit zijn netwerken die rond een ope-
rationele versterker worden gebouwd.

Operationele versterkers
Een operationele versterker (zie figuur 2.10(a)) is een elektronische versterker
die als basisbouwsteen voor het implementeren van overdrachtsfuncties wordt
gebruikt. De operationele versterker heeft de volgende kenmerken:
1. Verschil-ingangssignaal, v2(t) – v1(t)
2. Hoge ingangsimpedantie, Zi = ∞ (ideaal)
3. Lage uitgangsimpedantie, Zu = 0 (ideaal)
4. Hoge constante versterkingsfactor, A = ∞ (ideaal)

Het uitgangssignaal, vu(t), wordt gegeven door:

vu(t) = A(v2(t) – v1(t)) (2.95)

Inverterende operationele versterker
Als v2(t) geaard is, wordt de versterker een inverterende operationele versterker
genoemd (zie figuur 2.10(b)). Voor de inverterende operationele versterker geldt

vu(t) = –Av1(t) (2.96)

Als op de inverterende operationele versterker twee impedanties zijn aangeslo-
ten (zie figuur 2.10(c)), kunnen we een interessant resultaat afleiden als de ver-
sterker de kenmerken heeft die in het begin van deze subparagraaf zijn genoemd.
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FIGUUR 2.10

a. Operationele versterker;
b. schematische voorstelling

van een inverterende
operationele versterker;

c. inverterende operationele
versterker die geconfigu-
reerd is voor overdrachts-
functie; de versterkings-
factor, A, van de
versterker wordt meestal
weggelaten.

A

(a)

(c)

+v1(t )

+v2(t )
vu(t )

Vi(s) I2(s)

Vu(s)

I1(s) Ia(s)

Z1(s)

A

(b)

vu(t )
v1(t )

V1(s)

+V

–V

+

–

+

–

Z2(s)

+

–

v

Als de ingangsimpedantie van de versterker hoog is, is volgens de wet van Kir-
chhoff voor stroom Ia(s) = 0 en I1 = –I2(s). Omdat de versterking A groot is, is
ook v1(t) ≈ 0. Zodoende is I1(s) = Vi(s)/Z1(s) en –I2(s) = –Vu(s)/Z2(s). Als we de
twee stromen gelijkstellen, geldt Vu(s)/Z2(s)=–Vi(s)/Z1(s), of wel de overdrachts-
functie van de inverterende operationele versterker zoals aangegeven in figuur
2.10(c) is:

  Vu(s)

Vi(s)
= –

Z2(s)

Z1(s)
(2.97)

Voorbeeld 2.14 Overdrachtsfunctie – het inverterende operationele
versterkernetwerk

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, Vu(s)/Vi(s) voor het in figuur 2.11 afgebeelde
netwerk.

Oplossing  De overdrachtsfunctie van het inverterende operationele versterkernet-
werk wordt gegeven door verg. (2.97). Omdat de admittanties van parallelle
componenten worden opgeteld, is Z1(s) de reciproke van de som van de admittan-
ties:

   
Z1(s) =

1

C1s +
1
R1

=
1

5,6 ⋅ 10– 6s +
1

360 ⋅ 103

=
360 ⋅ 103

2,016s + 1
(2.98)

Voor Z2(s) worden de admittanties opgeteld:
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FIGUUR 2.11

Het inverterende operatio-
nele versterkernetwerk
voor voorbeeld 2.14

R2 =
220 kΩ

vu(t)

C2 =
0,1 µFC1 =

5,6 µF

R1 =
360 kΩ

vi (t) v1(t)

+

–

   
Z2(s) = R2 +

1
C2s

= 220 ⋅ 103 +
107

s
(2.99)

Als we verg. (2.98) en (2.99) substitueren in verg. (2.97) en vereenvoudigen, krijgen
we:

  Vu(s)

Vi(s)
= –1,232

s2 + 45,95s + 22,55

s (2.100)

Het resulterende netwerk wordt PID-controller genoemd en kan worden gebruikt
om de prestaties van een regelsysteem te verbeteren. We zullen deze mogelijkheid
verder bekijken in hoofdstuk 9.

Niet-inverterende operationele versterker
Een ander netwerk dat voor zijn overdrachtsfunctie kan worden geanalyseerd, is
het niet-inverterende operationele versterkernetwerk, dat in figuur 2.12 is afge-
beeld. We zullen nu de overdrachtsfunctie afleiden. We zien dat:

Vu(s) = A(Vi(s) – V1(s)) (2.101)

Maar bij gebruik van spanningsdeling is:

  
V1(s) =

Z1(s)

Z1(s) + Z2(s)
= Vu(s) (2.102)

FIGUUR 2.12

Algemeen, het niet-
inverterende operationele
versterkernetwerk

–

+

Z2(s)

Z1(s)

V1(s)

Vi (s)
Vu(s)
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Als we verg. (2.102) substitueren in verg. (2.101), en dan herschikken en vereen-
voudigen, krijgen we:

  Vu(s)

Vi(s)
=

A
1 + AZ1(s) / (Z1(s) + Z2(s))

(2.103)

Voor een grote A, verwaarlozen we de 1 in de noemer en wordt verg. (2.103)

  Vu(s)

Vi(s)
=

Z1(s) + Z
2
(s)

Z1(s)
(2.104)

Laten we nu een voorbeeld bekijken.

Voorbeeld 2.15 Overdrachtsfunctie – het niet-inverterende operatione-
le versterkernetwerk

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, Vu(s)/Vi(s) voor het in figuur 2.13 afgebeelde
netwerk.

Oplossing  We bepalen elk van de impedantiefuncties, Z1(s) en Z2(s), en substitueren
deze daarna in verg. (2.104). Zodoende is:

  Z1(s) = R1 + 1
C1s

(2.105)

en

  Z2(s) =
R2(1 / C2s)

R2 + (1 /C2s)
(2.106)

Substitutie van verg. (2.105) en (2.106) in verg. (2.104) geeft

  Vu(s)

Vi(s)
=

C2C1R2R1s
2 + (C2R2 + C1R2 + C1R1)s + 1

C2C1R2R1s
2 + (C2R2 + C1R1)s + 1

(2.107)

FIGUUR 2.13

Het niet-inverterende
operationele versterker-
netwerk voor voorbeeld 2.15

v

R1

v1(t)

vi(t)
vu(t)
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–

+
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Oefenopgave 2.6

Opgave: Bepaal de overdrachtsfunctie, G(s) = VL(s)/V(s), voor het netwerk dat
in figuur 2.14 is afgebeeld. Los de opgave op twee manieren op: met maasanaly-
se en met knooppuntanalyse. Laat zien dat de twee methoden hetzelfde resultaat
opleveren.

Antwoord:  VL(s)/V(s) = (s2 + 2s + 1)/(s2 + 5s + 2).

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

Oefenopgave 2.7

Opgave: Als Z1(s) de impedantie is van een condensator van 10 µF en Z2(s) de
impedantie van een weerstand van 100 kΩ, bepaal dan de overdrachtsfunctie,
G(s) = Vu(s)/Vi(s), als deze componenten worden gebruikt bij (a) een inverteren-
de operationele versterker en (b) een niet-inverterende operationele versterker,
zoals afgebeeld in figuur 2.10(c), respectievelijk 2.12.

Antwoord:  G(s) = –s voor een inverterende operationele versterker; G(s) = s + 1
voor een niet-inverterende operationele versterker.

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

In deze paragraaf hebben we overdrachtsfuncties gevonden voor elektrische net-
werken met meerdere kringen en meerdere knooppunten, en voor netwerken
met operationele versterkers. We hebben maas- en knooppuntvergelijkingen
ontwikkeld, hun vorm bepaald en ze na analyse opgeschreven. In de volgende
paragraaf beginnen we met mechanische systemen te werken. We zullen zien dat
veel van de concepten die op elektrische netwerken van toepassing zijn via ana-
logieën ook op mechanische systemen kunnen worden toegepast – van basiscon-
cepten tot het schrijven van de beschrijvende vergelijkingen na analyse. Deze
openbaring zal u het zelfvertrouwen geven om verder te kijken dan in dit boek,
en ook systemen te bestuderen die hier niet worden behandeld, zoals hydrauli-
sche en pneumatische systemen.

FIGUUR 2.14

Elektrisch netwerk voor
oefenopgave 2.6

+

v(t) vL(t)

1Ω

1H

1H

1Ω

1H
+

–
–
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2.5 Overdrachtsfuncties van translerende mechanische
systemen

We hebben laten zien dat elektrische netwerken kunnen worden gemodelleerd
door een overdrachtsfunctie, G(s), die de Laplace-transformatie van het uitgangs-
signaal algebraïsch relateert aan de Laplace-transformatie van het ingangssig-
naal. Nu zullen we hetzelfde doen voor mechanische systemen. In deze para-
graaf richten we ons op translerende mechanische systemen. In de volgende
paragraaf breiden we de concepten uit naar roterende mechanische systemen.
Merk op dat het eindproduct, dat in figuur 2.2 is weergegeven, wiskundig niet te
onderscheiden is van een elektrisch netwerk. Vandaar dat een elektrisch netwerk
kan worden gekoppeld aan een mechanisch systeem door de overdrachtsfuncties
van beide systemen cascade te schakelen, vooropgesteld dat het ene systeem niet
door het andere wordt belast.7

Mechanische systemen lijken dusdanig veel op elektrische netwerken dat er ana-
logieën tussen elektrische en mechanische componenten en variabelen bestaan.
Mechanische systemen hebben, net als elektrische netwerken, drie passieve, li-
neaire componenten. Twee daarvan, de veer en de massa, zijn elementen voor
energieopslag; één daarvan, de viskeuze demper, dissipeert energie. De twee ele-
menten voor energieopslag zijn analoog aan de twee elektrische elementen voor
energieopslag, de inductor en de condensator. Het element dat energie dissip-
eert, is analoog aan elektrische weerstand. Laten we deze mechanische elemen-
ten eens bekijken; ze zijn afgebeeld in tabel 2.4. In de tabel worden K, fv en M
respectievelijk veerconstante, viskeuze wrijvingscoëfficiënt en massa genoemd.

We creëren nu analogieën tussen elektrische en mechanische systemen door de
tabellen 2.3. en 2.4 met elkaar te vergelijken. Als we de kracht-snelheidkolom
van tabel 2.4 en de spanning-stroomkolom van tabel 2.3 met elkaar vergelijken,
zien we dat mechanische kracht analoog is aan elektrische spanning en mechani-
sche snelheid analoog is aan elektrische stroom. Vergelijking van de kracht-snel-
heidkolom van tabel 2.4 en de spanning-stroomkolom van tabel 2.3 leidt tot de
analogie tussen de mechanische verplaatsing en elektrische lading. We zien ook
dat de veer analoog is met de condensator, de viskeuze demper analoog is met de
weerstand en de massa analoog is met de inductor. Zodoende is het optellen van
krachten, geschreven als functie van snelheid, analoog aan het optellen van span-
ningen, geschreven als functie van stroom, en zijn de resulterende mechanische
differentiaalvergelijkingen analoog aan maasvergelijkingen. Als de krachten wor-
den geschreven in termen van verplaatsing, lijken de resulterende mechanische
vergelijkingen op de maasvergelijkingen, maar zijn ze er niet analoog aan. We
zullen dit model echter gebruiken voor mechanische systemen, zodat we de ver-
gelijkingen direct in termen van verplaatsing kunnen schrijven.

Er kan een andere analogie worden gemaakt door de kracht-snelheidkolom van
tabel 2.4 in omgekeerde volgorde te vergelijken met de stroom-spanningkolom

7 Het concept van belasten wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5.
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van tabel 2.3. Hier geldt de analogie tussen kracht en stroom, en tussen snelheid
en spanning. Ook is de veer analoog aan de inductor, de viskeuze demper aan de
weerstand en de massa aan de condensator. Het optellen van krachten geschre-
ven als functie van snelheid is dus analoog aan het optellen van stromen geschre-
ven in termen van spanning en de resulterende mechanische differentiaalverge-
lijkingen zijn analoog aan knooppuntvergelijkingen. In paragraaf 2.9 zullen we
deze analogieën gedetailleerder bespreken.

We zijn nu zover dat we de overdrachtsfuncties voor translerende mechanische
systemen kunnen bepalen. Ons eerste voorbeeld, dat in figuur 2.15(a) is afge-
beeld, is vergelijkbaar met het eenvoudige RLC-netwerk van voorbeeld 2.6 (zie
figuur 2.3). De beschrijving van het mechanische systeem vereist slechts één dif-
ferentiaalvergelijking, de bewegingsvergelijking. We zullen beginnen met het aan-
nemen van een positieve bewegingsrichting, bijvoorbeeld naar rechts. Deze aan-
genomen positieve bewegingsrichting is vergelijkbaar met het aannemen van een
stroomrichting in een elektrische kring. Op basis van de bewegingsrichting die
we als positief hebben afgesproken, tekenen we eerst een vrijlichaamsschema,
waarin alle krachten die op de lichamen werken, zowel in de bewegingsrichting
als in tegengestelde richting, op de lichamen worden geplaatst. Dan gebruiken
we de wet van Newton om een differentiaalvergelijking voor de beweging te
vormen door de krachten op te tellen en de som gelijk te stellen aan nul. Ten
slotte nemen we de Laplace-transformatie van de differentiaalvergelijking (waarbij

TABEL 2.4 Kracht-snelheid-, kracht-verplaatsing- en impedantie-translatie-relaties voor veren, viskeuze
dempers en massa

Component Kracht-snelheid Kracht- Impedantie
verplaatsing ZM(s) = F(s)/X(s)

   
f(t) = K v(τ)dτ

0

t

  f(t) = Kx(t) K

Viskeuze demper

f(t) = fvv(t)
  f(t) = fv

dx(t)
dt

fvs

Massa

  f(t) = M
dv(t)

dt
  

f(t) = M
d2x(t)

dt2 Ms2

Opmerking: In dit boek worden de volgende symbolen en eenheden gebruikt: f(t) = N
(newton), x(t) = m (meter), v(t) = m/s (meter/seconde), K = N/m (newton/meter), fv = Ns/m
(newton-seconde/meter), M = kg (kilogram = newton-seconde2/meter).

Veer

�
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we ervan uitgaan dat de begincondities nul zijn), scheiden we de variabelen en
komen we bij de overdrachtsfunctie. Een voorbeeld volgt.

Voorbeeld 2.16 Overdrachtsfunctie – één bewegingsvergelijking

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, X(s)/F(s) voor het in figuur 2.15(a) weerge-
geven systeem.

Oplossing  Begin het oplossen met het tekenen van het vrijlichaamsschema dat in
figuur 2.16(a) is afgebeeld. Plaats alle krachten die de massa ondervindt op de massa.
We nemen aan dat de massa naar rechts beweegt. Zodoende wijzen de toegepaste
krachten alleen naar rechts; alle andere krachten belemmeren de beweging en
werken deze tegen. Daarom wijzen de veer, de viskeuze demper en de kracht die een
gevolg is van de versnelling naar links.

Nu schrijven we de bewegingsdifferentiaalvergelijking met behulp van de wet van
Newton: tellen we alle krachten die op de massa in figuur 2.16(a) zijn afgebeeld bij
elkaar op en stellen we deze som gelijk aan nul:

  
M

d2x(t)

dt2
+ fv

dx(t)

dt
+ Kx(t) = f(t) (2.108)

Als we de Laplace-transformatie nemen en ervan uitgaan dat de begincondities nul
zijn, is:

Ms2X(s) + fvsX(s) + KX(s) = F(s) (2.109)

of

(Ms2 + fvs + K)X(s) = F(s) (2.110)

Oplossing voor de overdrachtsfunctie geeft:

FIGUUR 2.15

a. Massa-, veer- en
dempersysteem;

b. blokschema. (a) (b)
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FIGUUR 2.16

a. Vrijlichaamsschema
van massa-, veer-
en dempersysteem;

b. getransformeerd
vrijlichaamsschema.
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  G(s) =
X(s)

F(s)
=

1

Ms2 + fvs + K
(2.111)

die in figuur 21.5(b) wordt weergegeven.

Kunnen we ons werk nu op één lijn stellen met elektrische netwerken door het
schrijven van differentiaalvergelijkingen te omzeilen en door impedanties voor
mechanische componenten te definiëren? Als dat zo is, kunnen we de oplos-
singstechnieken die we in de vorige paragraaf hebben geleerd op mechanische
systemen toepassen. Als we de Laplace-transformatie van de kolom kracht-ver-
plaatsing in tabel 2.4 nemen, krijgen we voor de veer:

F(s) = KX(s) (2.112)

voor de viskeuze demper:

F(s) = fvsX(s) (2.113)

en voor de massa:

F(s) = Ms2X(s) (2.114)

Als we de impedantie voor mechanische componenten definiëren als (Raven,
1995)

  ZM(s) =
F(s)
X(s)

(2.115)

en de definitie op de verg. (2.112) tot en met (2.114) toepassen, komen we bij de
impedanties van elke component, waar tabel 2.4 een overzicht van geeft.8

Als we elke kracht in figuur 2.16(a) vervangen door zijn Laplace-getransfor-
meerde, volgens:

F(s) = ZM(s)X(s) (2.116)

krijgen we figuur 2.16(b), van waaruit we verg. (2.109) rechtstreeks hadden kun-
nen verkrijgen, zonder de differentiaalvergelijking te schrijven. Vanaf nu gebrui-
ken we deze methode.

Merk ten slotte op dat verg. (2.110) de volgende vorm heeft:

[ Som van impedanties ] X(s) = [ Som van toegepaste krachten ] (2.117)

Deze vergelijking is vergelijkbaar met, maar niet analoog aan een maasvergelij-
king (zie voetnoot 8).

8 Merk op dat de impedantiekolom van tabel 2.4 geen rechtstreekse analogie is met de
impedantiekolom van tabel 2.3, omdat de noemer van verg. (2.115) verplaatsing is. We
zouden een rechtstreekse analogie kunnen afleiden door mechanische impedantie te
definiëren als functie van snelheid, als F(s)/V(s). We kiezen verg. (2.115) als handige
definitie voor het schrijven van bewegingsvergelijkingen als functie van verplaatsing, in
plaats van snelheid. Het alternatief is echter beschikbaar.
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Veel mechanische systemen zijn vergelijkbaar met elektrische netwerken met
meerdere kringen en knooppunten, waarvoor meer dan één simultane differen-
tiaalvergelijking is vereist om het systeem te beschrijven. In mechanische syste-
men is het aantal benodigde bewegingsvergelijkingen gelijk aan het aantal lineair
onafhankelijke bewegingen. Lineaire onafhankelijkheid betekent dat een bewe-
gingspunt in een systeem nog kan bewegen als alle andere bewegingspunten stil
worden gehouden. Een andere naam voor het aantal lineair onafhankelijke be-
wegingen is het aantal vrijheidsgraden. We willen met deze bespreking niet de
indruk wekken dat deze bewegingen niet aan elkaar gekoppeld zijn; in het alge-
meen zijn ze dat wel. Voorbeeld: in een elektrisch netwerk van twee lussen is
elke lusstroom afhankelijk van de andere, maar als we het circuit van één van de
lussen openen, kan de andere stroom nog bestaan als die lus een spanningsbron
bevat. Op dezelfde manier kan in een mechanisch systeem met twee vrijheidsgra-
den één bewegingspunt stil worden gehouden, terwijl het andere bewegingspunt
onder de invloed van een toegepaste kracht beweegt.

Om een dergelijk probleem uit te werken, tekenen we het vrijlichaamsschema
voor elk bewegingspunt en gebruiken dan superpositie. Voor elk vrijlichaams-
schema beginnen we alle andere bewegingspunten stil te houden en de krachten
op dat lichaam te bepalen die alleen als gevolg van de eigen beweging erop wer-
ken. Daarna houden we het lichaam stil en activeren we de andere bewegings-
punten één voor één, waarbij we op het oorspronkelijke lichaam de krachten
plaatsen die door de aangrenzende beweging worden gecreëerd.

Met de wet van Newton tellen we de krachten op elk lichaam bij elkaar en stel-
len we de som gelijk aan nul. Het resultaat is een systeem van simultane bewe-
gingsvergelijkingen. Als Laplace-transformaties worden deze vergelijkingen dan
opgelost voor de uitgangsvariabele die van belang is als functie van de ingangsva-
riabele op basis waarvan de overdrachtsfunctie wordt bepaald. We demonstre-
ren dit met een voorbeeld.

FIGUUR 2.17

a. Translerend mechanisch
systeem met twee
vrijheidsgraden9;

b. blokschema.
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9 De wrijving die hier en door het hele boek heen wordt getoond is viskeuze wrijving,
tenzij anders aangegeven. Daarom bestaan fv1

 en fv2
 niet uit Coulomb-wrijving, maar

treden op vanwege een viskeus contact.
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Voorbeeld 2.17 Overdrachtsfunctie – twee vrijheidsgraden

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, X2(s)/F(s) voor het systeem van figuur
2.17(a).

Oplossing  Het systeem heeft twee vrijheidsgraden, aangezien elke massa in
horizontale richting kan worden verplaatst terwijl de andere op zijn plaats wordt
gehouden. Er zijn dus twee simultane bewegingsvergelijkingen vereist om het
systeem te beschrijven. De twee vergelijkingen worden opgesteld op basis van
vrijlichaamsschema’s van elke massa. Er wordt superpositie gebruikt om de vrij-
lichaamsschema’s te tekenen. Voorbeeld: de krachten op M1 zijn een gevolg van (1)
de eigen beweging van M1 en van (2) de beweging van M2, die via het systeem op M1

wordt overgebracht. We zullen deze twee bronnen apart bekijken.

Als we M2 stilhouden en M1 naar rechts verplaatsen, zien we de krachten die in figuur
2.18(a) zijn aangegeven. Houden we M1 stil en verplaatsen we M2 naar rechts, dan
zien we de krachten die in figuur 2.18(b) zijn aangegeven. De totale kracht op M1

is de superpositie – de som – van de zojuist besproken krachten. Dit resultaat is
afgebeeld in figuur 2.18(c). Voor M2 gaan we op een vergelijkbare manier te werk:

FIGUUR 2.18

a. Krachten op M1,
alleen ten gevolge
van beweging van M1;

b. krachten op M1,
alleen ten gevolge
van beweging van M2;

c. alle krachten op M1.

FIGUUR 2.19

a. Krachten op M2,
alleen ten gevolge
van beweging van M2;

b. krachten op M2,
alleen ten gevolge
van beweging van M1;

c. alle krachten op M2.
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eerst verplaatsen we M2 naar rechts terwijl we M1 stilhouden; daarna verplaatsen we
M1 naar rechts en houden we M2 stil. Voor elk geval bepalen we de krachten op M2.
De resultaten staan in figuur 2.19.

De Laplace-transformatie van de bewegingsvergelijkingen kan nu vanuit figuur
2.18(c) en 2.19(c) worden geschreven als:

  [M1s
2 + (fv1

+ fv3
)s + (K1 + K2)]X1(s) – (fv3

s + K2)X2(s) = F(s) (2.118a)

  – (fv3
s + K2)X1(s) + [M2s

2 + (fv2
+ fv3

)s + (K2 + K3)]X2(s) = 0 (2.118b)

Op basis hiervan is de overdrachtsfunctie, X2(s)/F(s),

   X2(s)

F(s)
= G(s) =

(fv3
s + K2)

∆ (2.119)

zoals afgebeeld in figuur 2.17(b), waarin

   

∆ =

M1s
2 + (fv1

+ fv3
)s + (K1 + K2) – (fv3

s + K2)

– (fv3
s + K2) M2s

2 + (fv2
+ fv3

)s + (K2 + K3)
(2.120)

Ook nu zien we in verg. (2.118) dat de vorm van de vergelijkingen kan worden
vergeleken met elektrische maasvergelijkingen:

  som van de
impedantiesdie

verband houden met
de beweging bij x1

X1(s) –
som van de
impedanties

tussen x1en x2

X2(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij x1

(2.120a)

  

–
som van de
impedanties

tussen x1en x2

X1(s) +

som van de
impedantiesdie

verband houden met
de beweging bij x2

X2(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij x2

(2.120b)

Het patroon dat in verg. (2.120) wordt weergegeven, moet ons nu bekend voor-
komen. Laten we het concept gebruiken om na analyse van de bewegingsverge-
lijkingen van een mechanisch netwerk met drie vrijheidsgraden te schrijven zon-
der het vrijlichaamsschema te tekenen.
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Voorbeeld 2.18 Bewegingsvergelijkingen na grondige analyse

Opgave  Noteer de bewegingsvergelijkingen voor het mechanische netwerk van
figuur 2.20, maar los deze niet op.

Oplossing  Het systeem heeft drie vrijheidsgraden, aangezien elk van de drie massa’s
onafhankelijk kan worden verplaatst terwijl de andere stil worden gehouden. De
vorm van de vergelijkingen lijkt op die van de elektrische maasvergelijkingen. Voor
M1 geldt:

  som van de
impedantiesdie

verband houden met
de beweging bij x1

X1(s) –
som van de
impedanties

tussen x1 en x3

X2(s)

  

–
som van de
impedanties

tussen x1 en x3

X3(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij x1

(2.121)

Op dezelfde manier geldt voor M2 en M3 respectievelijk:

  

–

som van de

impedanties

tussen x1 en x2

X1(s) +

som van de

impedantiesdie

verband houden met

de beweging bij x2

X2(s)

  

–
som van de
impedanties

tussen x2 en x3

X3(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij x2

(2.122)

  

–
som van de
impedanties

tussen x1 en x3

X1(s) –
som van de
impedanties

tussen x2 en x3

X2(s)

  

+

som van de
impedantiesdie

verband houden met
de beweging bij x3

X3(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij x3

(2.123)

FIGUUR 2.20

Translerend mechanisch
systeem met drie vrijheids-
graden
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FIGUUR 2.21

Translerend
mechanisch systeem
voor oefenopgave 2.8
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M1 heeft twee veren, twee viskeuze dempers, en een massa die verband houdt met
zijn beweging. Er is één veer tussen M1 en M2 en één viskeuze demper tussen M1 en
M3. Dus geldt met verg. (2.121):

  [M1s
2 + (f v1

+ f v3
)s + (K1 + K2)]X1(s) – K2X2(s) – f v3

sX3(s) = 0 (2.124)

Op dezelfde manier geldt met verg. (2.122) voor M2:

– K2X1(s) + M2s
2 + (fv2

+ fv4
)s + K2 X2(s) – fv4

sX3(s) = F(s) (2.125)

en met verg. (2.123) voor M3:

– fv3
sX1(s) – fv4

sX2(s) + M3s
2 + (fv3

+ fv4
)s X3(s) = 0 (2.126)

De verg. (2.124), (2.125) en (2.126) zijn de bewegingsvergelijkingen. We kunnen
deze oplossen voor elke verplaatsing, X1(s), X2(s) of X3(s), of overdrachtsfunctie.

Oefenopgave 2.8

Opgave:  Bepaal de overdrachtsfunctie, G(s) = X2(s)/F(s) voor het translerende
mechanische systeem dat in figuur 2.21 is afgebeeld.

Antwoord:   G(s) = 3s + 1
s(s3 + 7s2 + 5s + 1)

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.
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2.6 Overdrachtsfuncties van roterende mechanische
systemen

Nu we de elektrische en translerende mechanische systemen hebben besproken,
gaan we over tot het beschouwen van roterende mechanische systemen. Rote-
rende mechanische systemen worden op dezelfde manier behandeld als transle-
rende mechanische systemen, behalve dat kracht door moment wordt vervangen
en translerende verplaatsing door hoekverplaatsing. De mechanische componen-
ten voor roterende systemen zijn hetzelfde als die voor translerende systemen,
behalve dat de componenten rotatie ondergaan in plaats van translatie. Tabel
2.5 toont de componenten plus de relaties tussen moment en hoeksnelheid, en
tussen moment en hoekverplaatsing. Merk op dat de symbolen voor de compo-
nenten er hetzelfde uitzien als bij translatie, alleen ondergaan ze nu rotatie en
geen translatie.

Merk ook op dat de term die bij de massa hoort door traagheid is vervangen. De
waarden van K, D en J worden respectievelijk veerconstante, viskeuze wrij-
vingscoëfficiënt en traagheidsmoment genoemd. De impedanties van de mecha-
nische componenten zijn aangegeven in de laatste kolom van tabel 2.5. De waar-
den kunnen worden gevonden door de Laplace-transformatie te nemen van de
kolom moment-hoekverplaatsing van tabel 2.5, aangenomen dat de begincondi-
ties nul zijn.

TABEL 2.5 Moment-hoeksnelheid-, moment-verplaatsing- en impedantie-roterende-relaties voor veren,
viskeuze dempers en traagheid

Component Moment- Moment- Impedantie
hoeksnelheid hoekverplaatsing Zm(s) = T(s)/θ(s)

   
T(t) = K ω(τ)dτ

0

t

T(t) = Kθ(t) K

T(t) = Dω(t)    T(t) = D
dθ(t)

dt
Ds

   T(t) = J
dω(t)

dt
   

T(t) = J
d2θ(t)

dt2 Js2

�
�
�
�
���� K

Veer
T(t)   (t)θ

�
�
�
�
���� D

Viskeuze
demper

T(t)   (t)θ

J

Traagheid

������

T(t)   (t)θ

Opmerking: In dit boek worden de volgende symbolen en eenheden gebruikt: T(t) = Nm
(newton-meter), θ(t)=rad (radialen), ω(t)=rad/s (radiaal/seconde), K=Nm/rad (newton-
meter/radiaal), D=Nms/rad (newton-meter-seconde/radiaal), J=kgm2 (kilogram-meter2

= newton-meter-seconde2/radiaal).
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Het concept van vrijheidsgraden is overdraagbaar naar roterende systemen, be-
halve dat we een bewegingspunt testen door het te roteren terwijl alle andere
bewegingspunten stil worden gehouden. Het aantal bewegingspunten dat kan
worden geroteerd terwijl alle andere stil worden gehouden, is gelijk aan het aan-
tal bewegingsvergelijkingen dat vereist is om het systeem te beschrijven.

Het schrijven van de bewegingsvergelijkingen voor roterende systemen is verge-
lijkbaar met het schrijven van deze vergelijkingen voor translerende systemen;
het enige verschil is dat het vrijlichaamsschema uit momenten bestaat, niet uit
krachten. We verkrijgen deze momenten met behulp van superpositie. Eerst rot-
eren we een lichaam terwijl we alle andere punten stilhouden en plaatsen we alle
momenten die een gevolg zijn van de eigen beweging van het lichaam op het
vrijlichaamsschema. Daarna houden we het lichaam stil, roteren we alle aan-
grenzende bewegingspunten één voor één en voegen we de momenten die een
gevolg zijn van de aangrenzende beweging aan het vrijlichaamsschema toe. Het
proces wordt herhaald voor elk bewegingspunt. Om de bewegingsvergelijkingen
te vormen, worden deze momenten voor elk vrijlichaamsschema opgeteld en aan
nul gelijkgesteld.

We demonstreren het oplossen van roterende systemen met twee voorbeelden.
Het eerste werkt met vrijlichaamsschema’s; het tweede gebruikt het concept van
impedanties om na analyse de bewegingsvergelijkingen te schrijven.

Voorbeeld 2.19 Overdrachtsfunctie – twee bewegingsvergelijkingen

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, θ2(s)/T(s), voor het roterende systeem
van figuur 2.22(a). De staaf wordt aan beide uiteinden door lagers ondersteund
en ondergaat torsie. Links wordt een koppel toegepast en rechts wordt de ver-
plaatsing gemeten.

Oplossing  Maak eerst de schematische voorstelling van het fysische systeem.
Ondanks het feit dat in de hele staaf in figuur 2.22(a) torsie optreedt,10 benade-
ren we het systeem door aan te nemen dat de torsie werkt als een veer die op één

FIGUUR 2.22

a. Fysisch systeem;
b. schematische voorstelling;
c. blokschema.

10 In dit geval wordt de parameter distribueerde parameter genoemd.
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bepaald punt in de staaf kracht uitoefent, met links een traagheid, J1, en rechts
een traagheid, J2.11 We nemen ook aan dat de demping in de flexibele staaf ver-
waarloosbaar is. De schematische voorstelling is afgebeeld in figuur 2.22(b). Er
zijn twee vrijheidsgraden, aangezien elke traagheid kan worden geroteerd terwijl
de andere stil wordt gehouden. Vandaar dat er twee simultane vergelijkingen
nodig zijn om het systeem op te lossen.

Teken hierna een vrijlichaamsschema van J1, met behulp van superpositie. Fi-
guur 2.23(a) toont de momenten op J1 als J2 stil wordt gehouden en J1 wordt
geroteerd. Figuur 2.23(b) toont de momenten op J1 als J1 stil wordt gehouden en
J2 wordt geroteerd. Ten slotte is de som van figuur 2.23(a) en 2.23(b) afgebeeld
in figuur 2.23(c), het uiteindelijke vrijlichaamsschema voor J1. In figuur 2.24
wordt hetzelfde proces herhaald voor J2.

Als we de momenten van respectievelijk figuur 2.23(c) en figuur 2.24(c) bij el-
kaar tellen, krijgen we de bewegingsvergelijkingen

(J1s2 + D1s + K)θ1(s) – Kθ2(s) = T(s) (2.127a)

–Kθ1(s) + (J2s2 + D2s + K)θ2(s) = 0 (2.127b)

waaruit we de vereiste overdrachtsfunctie vinden:

   θ 2(s)
T(s)

= K
∆ (2.128)

11 De parameter wordt nu geconcentreerde parameter genoemd.

FIGUUR 2.23

a. Momenten op J1 die
alleen het gevolg zijn
van de beweging van J1;

b. momenten op J1 die
alleen het gevolg zijn
van de beweging van J2;

c. het uiteindelijke vrij-
lichaamsschema voor J1.

FIGUUR 2.24

a. Momenten op J2 die
alleen het gevolg zijn
van de beweging van J2;

b. momenten op J2 die
alleen het gevolg zijn
van de beweging van J1;

c. het uiteindelijke vrij-
lichaamsschema voor J2.
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zoals afgebeeld in figuur 2.22(c), waarin:

   

∆ =
(J1s

2 + D1s + K) – K

– K (J2s
2 + D2s + K)

Merk op dat verg. (2.127) de volgende, nu welbekende vorm heeft:

   som van de

impedantiesdie

verband houden

met de beweging

bij θ1

θ1(s) –

som van de
impedanties

tussen
θ1 en θ2

θ2(s) =
som van de

toegepastemomenten
bij θ1

(2.129a)

   

–

som van de
impedanties

tussen
θ1 en θ2

θ1(s) +

som van de

impedantiesdie

verband houden

met de beweging

bij θ2

θ2(s) =
som van de

toegepastemomenten
bij θ2

(2.129b)

Voorbeeld 2.20 Bewegingsvergelijkingen na grondige analyse

Opgave  Schrijf de Laplace-transformatie van de bewegingsvergelijkingen voor
het systeem dat in figuur 2.25 is afgebeeld, maar los deze niet op.

Oplossing  De vergelijkingen nemen de volgende vorm aan, die te vergelijken is
met die van elektrische maasvergelijkingen:

   som van de
impedantiesdie
verband houden
met de beweging

bij θ 1

θ 1(s) –

som van de
impedanties

tussen
θ 1 en θ 2

θ 2(s)

   

–

som van de
impedanties

tussen
θ 1 en θ 3

θ 3(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij θ 1

(2.130a)

v

FIGUUR 2.25

Roterend systeem met
drie vrijheidsgraden ������������

θ1(t) T(t) θ 2(t) θ 3(t)
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–

som van de
impedanties

tussen
θ1 en θ2

θ1(s) +

som van de

impedantiesdie

verband houden

met de beweging

bij θ2

θ2(s)–

som van de
impedanties

tussen
θ2 en θ3

θ3(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij θ2

(2.130b)

   

–

som van de
impedanties

tussen
θ1 en θ3

θ1(s) –

som van de
impedanties

tussen
θ2 en θ3

θ2(s) +

som van de

impedantiesdie

verband houden

met de beweging

bij θ3

θ3(s) =
som van de

toegepastekrachten
bij θ3

(2.130c)

Daarom is:

(J1s2 + D1s + K)θ1(s) – Kθ2(s) – 0 θ3(s)= T(s) (2.131a)

–Kθ1(s)+ (J2s2 + D2s + K)θ2(s) – D2sθ3(s)= 0 (2.131b)

–0 θ1(s) – D2sθ2(s)+ (J3s2 + D3s + D2s)θ3(s)= 0 (2.131c)

Oefenopgave 2.9

Opgave:  Bepaal de overdrachtsfunctie, G(s) = θ2(s)/F(s) voor het roterende
mechanische systeem dat in figuur 2.26 is afgebeeld.

Antwoord:  
  G(s) =

1

2s2 + s + 1

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

FIGUUR 2.26

Roterend mechanisch
systeem voor oefen-
opgave 2.9

1 Nm/rad
1 Nm/rad

1 Nms/rad

1 Nms/rad

θ2(t)T(t) ��
�
�
�
�
��

�����

������ 1 kgm2
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2.7 Overdrachtsfuncties voor systemen met tandwielen

Nu we de overdrachtsfunctie voor roterende systemen kunnen bepalen, realise-
ren we ons dat deze systemen, speciaal die, welke door motoren worden aange-
dreven, zelden worden gezien zonder een tandwieloverbrenging die de last aan-
drijft. Dit belangrijke onderwerp komt in deze paragraaf aan de orde.

Tandwielen geven roterende systemen een voordeel. Iedereen die ooit op een
fiets met 10 versnellingen heeft gereden, kent het effect van versnelling en ver-
traging met tandwielen. Gaat u bergopwaarts, dan schakelt u over naar een gro-
ter moment en minder snelheid. Op de rechte weg schakelt u om meer snelheid
en minder moment te verkrijgen. Op die manier geven tandwielen u de moge-
lijkheid de aandrijfsystemen en de last aan elkaar aan te passen – een compromis
tussen snelheid en moment.

Bij veel toepassingen is er bij tandwielen sprake van speling; deze treedt op van-
wege de grote ruimte tussen de tanden van de twee in elkaar grijpende tandwie-
len. Het aandrijvende tandwiel draait over een kleine hoek voordat het contact
maakt met het andere tandwiel. Het resultaat is dat de hoekrotatie van het uit-
gaande tandwiel pas optreedt nadat er een kleine hoekrotatie van het ingaande
tandwiel heeft plaatsgehad. In deze paragraaf idealiseren we het gedrag van tand-
wielen en nemen we aan dat er geen speling bestaat.

De gelineariseerde interactie tussen twee tandwielen is uitgebeeld in figuur 2.27.
Een ingaand tandwiel met straal r1 en N1 tanden wordt verdraaid over hoek θ1(t)
als gevolg van een moment T1(t). Een uitgaand tandwiel met straal r2 en N2
tanden antwoordt hierop door over hoek θ2(t) te roteren en een moment, T2(t),
te produceren. Laten we nu de relatie bepalen tussen de rotatie van tandwiel 1,
θ1(t), en tandwiel 2, θ2(t).

Uit figuur 2.27 blijkt dat bij draaiing van de tandwielen een even grote afstand
langs de omtrek van elk tandwiel wordt afgelegd. Daarom is:

r1θ1 = r2θ2 (2.132)

of

   θ2

θ2
=

r1

r2
=

N1

N2
(2.133)

r2

θ

ingaand 
tandwiel,

tandwiel 1 uitgaand
tandwiel

 tandwiel 2

r1

N1
N2T1(t) 1(t) θ T2(t)2(t)

FIGUUR 2.27

Een tandwielsysteem
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aangezien de verhouding tussen de aantallen tanden langs de omtrek gelijk is aan
de verhouding tussen de stralen. We concluderen dat de verhouding tussen de
hoekverplaatsingen van de tandwielen omgekeerd evenredig is met de verhou-
ding tussen de aantallen tanden.

Wat is de relatie tussen het ingangsmoment, T1, en het geleverde moment, T2?
Als we aannemen dat de tandwielen geen energie opnemen, is de energie die
tandwiel 1 binnenkomt gelijk aan de energie die tandwiel 2 verlaat.12 Omdat de
translerende energie van kracht maal verplaatsing de roterende energie van mo-
ment maal hoekverplaatsing wordt, is:

T1θ1 = T2θ2 (2.134)

Als we verg. (2.134) oplossen voor de verhouding tussen de momenten en verg.
(2.133) gebruiken, krijgen we:

   T2

T1
=

θ1

θ2
=

N2

N1
(2.135)

De momenten zijn dus recht evenredig met de aantallen tanden. Alle resultaten
zijn samengevat in figuur 2.28.

Laten we eens kijken wat er gebeurt met mechanische impedanties die door tand-
wielen worden aangedreven. Figuur 2.29(a) toont tandwielen die een roterende
traagheid, een veer en een viskeuze demper aandrijven. Voor de duidelijkheid
zijn de tandwielen frontaal weergegeven. We willen figuur 2.29(a) representeren
als equivalent systeem bij θ1, maar zonder de tandwielen. Met andere woorden:
kunnen de mechanische impedanties worden aangegeven tussen uitgang en in-
gang, daarbij de tandwielen eliminerend?

Uit figuur 2.28(b) kan T1 worden gekoppeld aan de uitgang door met N2/N1 te
vermenigvuldigen. Het resultaat is afgebeeld in figuur 2.29(b), op basis waarvan
we de bewegingsvergelijking kunnen schrijven als:

   
(Js2 + Ds + K) θ2(s) = T1(s)

N2

N1
(2.136)

Converteer nu θ2(s) naar een equivalente θ1(s), zodat verg. (2.136) eruitziet alsof
deze aan de ingang was geschreven. Met figuur 2.28(a) om θ2(s) als functie van
θ1(s) te verkrijgen, vinden we:

12 Dit is hetzelfde als wanneer we zouden zeggen dat de tandwielen een verwaarloosbare
traagheid en demping hebben.

FIGUUR 2.28

Overdrachtsfuncties voor
a. hoekverplaatsing in

verliesloze tandwielen en
b. moment in verliesloze

tandwielen.

θ1 θ2N1
N2

(a)

T1 T2N2
N1

(b)
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(Js2 + Ds + K)

N1

N2
θ1(s) = T1(s)

N2

N1
(2.137)

Na vereenvoudiging krijgen we:

   
J

N1

N2

2

s2 + D
N1

N2

2

s + K
N1

N2

2

θ1(s) = T1(s) (2.138)

Deze vergelijking stelt het equivalente systeem voor aan de ingang en zonder
tandwielen dat in figuur 2.29(c) is afgebeeld. We kunnen de belasting dus zien
als weergegeven van de uitgang naar de ingang.

Als we de resultaten veralgemenen, kunnen we het volgende beweren: roterende
mechanische impedanties kunnen worden weergegeven door tandwieloverbren-
gingen, door de mechanische impedantie te vermenigvuldigen met de verhouding

  
aantal tanden van tandwielop de doelas
aantal tanden van tandwielop de bronas

2

waarbij de weer te geven impedantie aan de bronas gekoppeld is en wordt weer-
gegeven naar de doelas. Het volgende voorbeeld demonstreert de toepassing van
het concept van de weergegeven impedanties wanneer we de overdrachtsfunctie
van een roterend mechanisch systeem met tandwielen bepalen.

����
��

�
�

θ

J

D

θ1(t)T1(t)

N1

N2

(a)

����
��

�
�

θ2(t) DT1(t) 
N2
N1

K

(b)

��
θ1(t)T1(t)

����J
2N1

N2

2N1
N2

K

(c)

2N1
N2

D

������

J
��
�
�
�
�
��

2(t) ��
�
�
�
�
��

��
�
�
�
�
��

K

FIGUUR 2.29

a. Roterend systeem dat
door tandwielen wordt
aangedreven;

b. equivalent systeem aan
de uitgang na omzetting
van het ingangsmoment;

c. equivalent systeem aan
de ingang na omzetting
van de impedanties.
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Voorbeeld 2.21 Overdrachtsfunctie – systeem met verliesloze tand-
wielen

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, θ2(s)/T1(s), voor het systeem van figuur
2.30(a).

Oplossing  Het kan op dit punt verleidelijk zijn, te zoeken naar twee simultane
vergelijkingen die elk met een traagheid corresponderen. De traagheden onder-
gaan echter geen lineaire onafhankelijke beweging, omdat ze door de tandwielen
aan elkaar gebonden zijn. Er is dus maar één vrijheidsgraad en daardoor één
bewegingsvergelijking.

Laten we eerst de impedanties (J1 en D1) en het moment (T1) op de ingangsas
weergeven naar de uitgangsas, zoals is aangegeven in figuur 2.30(b), waar de
impedanties worden weergegeven door (N2/N1)2 en het moment door (N2/N1).
De bewegingsvergelijking kan nu worden geschreven als:

   
(Jes

2 + De s + Ke)θ2(s) = T1(s)
N2

N1
(2.139)

waarin

  
Je = J1

N2

N1

2

+ J2; De = D1

N2

N1

2

+ D2; Ke = K2

Oplossen voor θ2(s)/T1(s) levert de volgende vergelijking voor de overdrachts-
functie:

   
G(s) =

θ2(s)

T1(s)
=

N2 / N1

Je s2 + Des + Ke

(2.140)

zoals aangegeven in figuur 2.30(c).

FIGUUR 2.30

a. Roterend mechanisch
systeem met tandwielen;

b. systeem nadat momenten
en impedantie naar de
uitgangsas zijn weerge-
geven;

c. blokschema.
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θ

N1

N3

N5

N2

N4

N6

θ2

θ3

θ4=
N5

N6
θ3=

N1 N3 N5

N2 N4 N6
θ1

=
N3
N4

θ2=
N1 N3
N2 N4

θ1

=
N1

N2
θ1

1

FIGUUR 2.31

Tandwielreeks

Om tandwielen met grote stralen te elimineren, wordt een tandwieltrein gebruikt
om grote tandwielverhoudingen te implementeren door kleinere tandwielver-
houdingen cascade te schakelen. In figuur 2.31 is een schematische voorstelling
van een tandwieltrein afgebeeld. Naast elke rotatie is de hoekverplaatsing ten
opzichte van θ1 berekend. Uit figuur 2.31 blijkt dat:

   
θ4 =

N1N3N5

N2N4N6
θ1 (2.141)

Voor tandwieltreinen concluderen we dat de equivalente tandwielverhouding
het product is van de individuele tandwielverhoudingen. We passen nu dit resul-
taat toe om de overdrachtsfunctie op te lossen van een systeem dat geen verlies-
loze tandwielen bevat.

Voorbeeld 2.22 Overdrachtsfunctie – tandwielen met verlies

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, θ1(s)/T1(s), voor het systeem van figuur
2.32(a).

Oplossing  Dit systeem, dat gebruikmaakt van een tandwieltrein, heeft geen ver-
liesloze tandwielen. Alle tandwielen hebben traagheid en voor sommige assen is
er viskeuze demping. Om het probleem op te lossen, willen we alle impedanties
aan de ingangsas, θ1, weergeven. De tandwielverhouding is niet voor alle impe-
danties gelijk. Voorbeeld: D2 wordt slechts via één tandwielverhouding weerge-
geven als D2(N1/N2)2, terwijl J4 plus J5 via twee tandwielverhoudingen wordt
weergegeven als (J4 + J5)[(N3/N4)(N1/N2)]2. Het resultaat van de weergave van
alle impedanties naar θ1 is afgebeeld in figuur 2.32(b), waaruit we de volgende
bewegingsvergelijking kunnen opstellen:

(Jes2 + Des)θ1(s) = T1(s) (2.142)

waarin

  
Je = J1 + (J2 + J3)

N1

N2

2

+ (J4 + J5)
N1N3

N2N4

2

v
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FIGUUR 2.32

a. Systeem dat een
tandwieltrein gebruikt;

b. equivalent systeem aan
de ingang;

c. blokschema.
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en

  
De = D1 + D2

N1

N2

2

Uit verg. (2.142) vinden we de overdrachtsfunctie:

   
G(s) =

θ1(s)

T1(s)
=

1

Je s2 + Des
(2.143)

zoals in figuur 2.32(c) is te zien.

Oefenopgave 2.10

Opgave:  Bepaal de overdrachtsfunctie, G(s) = θ2(s)/T(s), voor het roterende
mechanische systeem met tandwielen dat in figuur 2.33 is afgebeeld.

Antwoord:  
  G(s) =

1 / 2

s2 + s + 1

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.
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2.8 Overdrachtsfuncties van elektromechanische systemen

In de voorgaande paragraaf hebben we gesproken over roterende systemen met
tandwielen, waarmee onze bespreking van zuiver mechanische systemen is vol-
tooid. Nu gaan we het hebben over systemen die hybriden van elektrische en
mechanische variabelen zijn, de elektromechanische systemen. We hebben één
toepassing van een elektromechanisch systeem gezien in hoofdstuk 1, het anten-
ne-azimut-positieregelsysteem. Andere toepassingen voor systemen met elektro-
mechanische componenten zijn robotbesturingen, zon- en stervolgers, en posi-
tieregelaars voor tapestations en diskdrives van computers. Een voorbeeld van
een regelsysteem dat elektromechanische componenten gebruikt, wordt getoond
in figuur 2.34.

Een motor is een elektromechanische component die een uitgangssignaal in de
vorm van een verplaatsing levert voor een ingangssignaal in de vorm van een
spanning, met andere woorden: een mechanisch uitgangssignaal dat door een
elektrisch ingangssignaal wordt gegenereerd. We zullen de overdrachtsfunctie
afleiden voor één speciaal soort elektromechanisch systeem, de ankergestuurde
gelijkstroomservomotor (Mablekos, 1980). De schematische voorstelling van de
motor ziet u in figuur 2.35(a); de overdrachtsfunctie die we zullen afleiden, staat
in figuur 2.35(b).

FIGUUR 2.33

Roterend mechanisch
systeem met tandwielen
voor oefenopgave 2.10

1 Nms/rad

4 Nm/rad

θ2(t)

T(t)

1 kgm2

N2 = 50

N1 = 25

��
�
�
�
�
��

������

FIGUUR 2.34

NASA-vluchtsimulator:
robotarm met elektro-
mechanische regelsysteem-
componenten
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In figuur 2.35(a) wordt een magnetisch veld ontwikkeld door stationaire perma-
nente magneten of een stationaire elektromagneet, het vaste veld genaamd. Een
roterend circuit, het zogenoemde anker, waardoor de stroom ia(t) loopt, pas-
seert dit magnetisch veld loodrecht en ondergaat een kracht, F = Blia(t), waarin
B de magnetische veldsterkte is en l de lengte van de geleider. Het resulterende
moment verdraait de rotor, het roterende onderdeel van de motor.

In de motor treedt nog een ander verschijnsel op: een geleider die een magne-
tisch veld loodrecht passeert, genereert op de uiteinden van die geleider een
spanning die gelijk is aan e = Blv, waarin e de spanning is en v de snelheid van de
geleider loodrecht op het magnetische veld. Aangezien het stroomvoerende an-
ker ronddraait in een magnetisch veld, is de spanning van het anker evenredig
met de snelheid. Zodoende is:

   
vb(t) = Kb

dθm(t)

dt
(2.144)

We noemen vb(t) de tegen-elektromotorische kracht (tegen-emk). Kb is een even-
redigheidsconstante, de tegen-emk-constante genaamd, en dθm(t)/dt = ωm(t) is
de hoeksnelheid van de motor. Als we de Laplace-transformatie nemen, vinden
we:

Vb(s) = Kbsθm(s) (2.145)

De relatie tussen de ankerstroom, ia(t), de toegepaste ankerspanning, ea(t), en de
tegen-emk, vb(t), wordt gevonden door een kringvergelijking te schrijven rond
het Laplace-getransformeerde ankernetwerk (zie figuur 2.35(a)):

RaIa(s) + LasIa(s) + Vb(s) = Ea(s) (2.146)

Het door de motor ontwikkelde moment is evenredig aan de ankerstroom, zo-
dat:

Tm(s) = KtIa(s) (2.147)

FIGUUR 2.35

Gelijkstroommotor:
a. schematische voorstelling
b. blokschema.
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FIGUUR 2.36

Karakteristieke equivalente
mechanische belasting van
een motor
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waarin Tm het door de motor ontwikkelde moment is en Kt een evenredigheids-
constante, de motormomentconstante genaamd, die afhankelijk is van de motor-
eigenschappen en het magnetisch veld. In een consistente verzameling eenheden
is de waarde van Kt gelijk aan de waarde van Kb. Herschikking van verg. (2.147)
geeft:

  Ia(s) = 1
Kt

Tm(s) (2.148)

Om de overdrachtsfunctie van de motor te vinden, substitueren we eerst verg.
(2.145) en (2.148) in (2.146). Dan krijgen we:

   (Ra + Las)Tm(s)
Kt

+ Kbsθm(s) = Ea(s) (2.149)

Nu moeten we Tm(s) bepalen als functie van θm(s) als we de ingangs- en uitgangs-
variabelen moeten scheiden en de overdrachtsfunctie, θm(s)/Ea(s) willen bepalen.

Figuur 2.36 toont een karakteristieke equivalente mechanische belasting van de
motor. Jm is de equivalente traagheid aan het anker en omvat zowel de anker-
traagheid als, zoals we later zullen zien, de lasttraagheid die naar het anker is
weergegeven. Dm is de equivalente viskeuze demping van het anker en omvat
zowel de viskeuze demping aan het anker als, zoals we later zullen zien, de vis-
keuze demping van de last die naar het anker is weergegeven. Uit figuur 2.36
weten we dat:

Tm(s) = (Jms2 + Dms)θm(s) (2.150)

Substitutie van verg. (2.150) in verg. (2.149) geeft:

   (Ra + Las)(Jms2 + Dms)θm(s)
Kt

+ Kbsθm(s) = Ea(s) (2.151)

Als we aannemen dat de ankerinductie, La, klein is vergeleken met de anker-
weerstand, Ra, wat gebruikelijk is bij een gelijkstroommotor, wordt verg. (2.151):

   Ra

Kt
(Jms + Dm) + Kb sθm(s) = Ea(s) (2.152)

Na vereenvoudiging blijkt de gewenste overdrachtsfunctie, θm(s)/Ea(s) er als volgt
uit te zien:
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   θm(s)

Ea(s)
=

(Kt / (Ra Jm)

s s +
1
Jm

Dm +
KtKb

Ra

(2.153)13

Ondanks het feit dat de vorm van verg. (2.153) betrekkelijk eenvoudig is, name-
lijk

   θm(s)

Ea(s)
=

K
s(s + α)

(2.154)

kan de lezer zich afvragen hoe de constanten moeten worden bepaald.

Laten we eerst de mechanische constanten, Jm en Dm, bespreken. Bekijk figuur
2.37. Deze toont een motor met een ankertraagheid Ka en een ankerdemping Da,
die een last aandrijft bestaande uit traagheid JL en demping DL. Als we aannemen
dat alle traagheids- en dempingswaarden bekend zijn, kunnen JL en DL aan het
anker worden weergegeven als een equivalente traagheid en demping die bij Ja,
respectievelijk Da worden opgeteld. De equivalente traagheid, Jm, en de equiva-
lente demping, Dm, van het anker zijn:

  
Jm = Ja + JL

N1

N2

2

; Dm = Da + DL
N1

N2

2

(2.155)14

Nu hebben we de mechanische constanten, Jm en Dm, bepaald, maar hoe zit het
met de elektrische constanten in de vergelijking van de overdrachtsfunctie (2.135)?
We zullen laten zien dat deze constanten kunnen worden verkregen door middel
van een dynamometertest van de motor, waarbij een dynamometer het moment
en de snelheid van een motor meet onder de conditie van een constante toege-
paste spanning. Laten we eerst de relaties ontwikkelen die het gebruik van een
dynamometer voorschrijven.

Substitutie van verg. (2.145) en (2.148) in verg. (2.146), met La = 0, geeft:

FIGUUR 2.37

Gelijkstroommotor die een
roterende mechanische last
aandrijft

JL
DL

N2

N1motor

Ja, Da ����
�
�
�
��

�
�
�
��

13 De eenheden voor de elektrische constanten zijn Kt = Nm/A (newton-meter/ampère), en
kB = Vs/rad (volt-seconde/radiaal).

14 Als de waarden van de mechanische constanten niet bekend zijn, kunnen de motorcon-
stanten worden bepaald door laboratoriumtests waarbij overgangsgedrag of frequentie-
responsies worden gebruikt. Het concept van overgangsgedrag wordt besproken in
hoofdstuk 4; frequentieresponsie komt aan de orde in hoofdstuk 10.
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   Ra

Kt
Tm(s) + Kbsθm(s) = Ea(s) (2.156)

Als we de inverse Laplace-transformatie nemen, krijgen we

   Ra

Kt
Tm(t) + Kbω m(t) = ea(t) (2.157)

waarin de inverse Laplace-transformatie van sθm(s) gelijk is aan dθm(t)/dt of, als
alternatief, ωm(t).

Als er een gelijkspanning wordt aangelegd, draait de motor met een constante
hoeksnelheid, ωm, met een constant moment, Tm. Daarom bestaat de volgende
relatie wanneer de motor in evenwichtstoestand werkt met een gelijkspanning
als invoer en we de functionele relatie die op tijd is gebaseerd uit verg. (2.157)
laten vervallen:

   Ra

Kt
Tm + Kbω m = ea (2.158)

Oplossen voor Tm geeft:

   
Tm = –

KbKt

Ra
ωm +

Kt

Ra
ea (2.159)

Vergelijking (2.159) is een rechte lijn, Tm versus ωm, en is weergegeven in figuur
2.38. Dit diagram wordt de moment-snelheidskromme genoemd. Snijding van
de momentas treedt op wanneer de hoeksnelheid nul wordt. Die momentwaarde
wordt koppel bij stilstand, Tstilstand genoemd. Daarom is:

  T stilstand =
Kt

Ra
ea (2.160)

De hoeksnelheid die optreedt wanneer het moment nul is, noemt men de nul-
lastsnelheid, ωnullast. Zodoende is:

   ω nullast =
ea

Kb
(2.161)

FIGUUR 2.38

Moment-snelheidskrommen
met een ankerspanning, ea,
als parameter
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De elektrische constanten van de overdrachtsfunctie van de motor kunnen nu
worden gevonden uit verg. (2.160) en (2.161) als

  Kt

Ra
=

T stilstand
ea

(2.162)

en

   Kb =
ea

ω nullast
(2.163)

De elektrische constanten, Kt/Ra en Kb, kunnen worden gevonden met behulp
van een dynamometertest van de motor, die voor een gegeven ea Tstilstand en
ωnullast zou opleveren.

Voorbeeld 2.23 Overdrachtsfunctie – gelijkstroommotor en last

Opgave  Bepaal de overdrachtsfunctie, θL(s)/Ea(s), gegeven het systeem en de
moment-snelheidskromme in figuur 2.39(a) en (b).

Oplossing  Begin met het bepalen van de mechanische constanten, Jm en Dm, in
verg. (2.153). Uit verg. (2.155) blijkt dat de totale traagheid van het anker van
de motor gelijk is aan

  
Jm = Ja + JL

N1

N2

2

= 5 + 700
1

10

2

= 12 (2.164)

en de totale demping van het anker van de motor gelijk is aan

  
Dm = Da + DL

N1

N2

2

= 2 + 800
1

10

2

= 10 (2.165)

Nu zullen we de elektrische constanten, Kt/Ra en Kb, bepalen. Uit de moment-
snelheidskromme in figuur 2.39(b) blijkt dat:

Tstilstand = 500 (2.166)

ωnullast = 50 (2.167)

ea = 100 (2.168)

Daarom zijn de elektrische constanten

  Kt

Ra
=

T stilstand

ea
=

500
100

= 5 (2.169)

en

   Kb =
ea

ω nullast
=

100
50

= 2 (2.170)

Substitutie van de verg. (2.164), (2.165) en (2.169) in verg. (2.153) geeft:

   θm(s)

Ea(s)
=

5 / 12

s s + 1
12 10 + (5)(2)

=
0,417

s(s + 1,667)
(2.171)

v
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FIGUUR 2.39

a. Gelijkstroommotor en last;
b. moment-snelheidskromme;
c. blokschema.
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Om θL(s)/Ea(s) te vinden, gebruiken we tandwielverhouding, N1/N2 = 1 / 10, en
vinden we

   θL(s)
Ea(s)

=
0,0417

s(s + 1,667)
(2.172)

zoals in figuur 2.39(c) te zien is.

Oefenopgave 2.11

Opgave:  Bepaal de overdrachtsfunctie, G(s) = θL(s)/Ea(s), voor de in figuur 2.40
afgebeelde motor en last. De moment-snelheidskromme is gegeven door
Tm = –8ωm+200 wanneer de ingangsspanning 100 volt is.
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Antwoord:    G(s) = 1 / 20
s[s + (15 / 2)]

De volledige oplossing staat op de cd-rom bij dit boek.

2.9 Elektrisch-netwerkanalogons

In deze paragraaf laten we de overeenkomsten zien tussen systemen uit uiteenlo-
pende disciplines. We doen dit door te demonstreren dat de mechanische syste-
men waarmee we hebben gewerkt, kunnen worden gerepresenteerd door equi-
valente elektrische netwerken. We hebben gewezen op de overeenkomst tussen
de vergelijkingen die het resultaat zijn van de wetten van Kirchhoff voor elektri-
sche systemen en de bewegingsvergelijkingen van mechanische systemen. We
laten deze gemeenschappelijkheid nu nog overtuigender zien door elektrisch-
netwerkequivalenten voor mechanische systemen te produceren. De variabelen
van de elektrische netwerken werken precies hetzelfde als de analoge variabelen
van het mechanische systeem. In feite is het converteren van mechanische syste-
men naar elektrische netwerken vóór het schrijven van de beschrijvende vergelij-
kingen een probleemoplossende benadering die u misschien wilt hanteren.

Een elektrisch netwerk dat analoog is aan een systeem uit een andere discipline
wordt een elektrisch-netwerkanalogon genoemd Analogons kunnen worden ver-
kregen door de beschrijvende vergelijkingen, zoals de bewegingsvergelijkingen
van een mechanisch systeem, te vergelijken met elektrische maas- of knooppunt-
vergelijkingen. Wanneer met maasvergelijkingen wordt vergeleken, wordt het
resulterende elektrische netwerk een serieel analogon genoemd. Wanneer met
knooppuntvergelijkingen wordt vergeleken, wordt het resulterende elektrische
netwerk een parallel analogon genoemd.

Serieel analogon
Beschouw het in figuur 2.41(a) afgebeelde translerende mechanische systeem,
dat de volgende bewegingsvergelijking heeft:

  (Ms2 + fvs + K)X(s) = F(s) (2.173)

FIGUUR 2.40

Elektromechanisch systeem met
tandwielen voor oefenopgave 2.11
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Kirchhoff’s maasvergelijking voor het eenvoudige seriële RLC-netwerk in figuur
2.41(b) is:

  Ls + R + 1
Cs

I(s) = E(s) (2.174)

Zoals we eerder hebben uiteengezet, is verg. (2.173) niet direct analoog aan
verg. (2.174), omdat verplaatsing en stroom niet analoog zijn. We kunnen een
directe analogie creëren door verg. (2.173) te bewerken om verplaatsing te con-
verteren in snelheid door de linkerkant door s te delen en met s te vermenigvul-
digen, waardoor we de volgende vergelijking vinden:

  Ms2 + fvs + K

s
sX(s) = Ms + fv +

K
s

V(s) = F(s) (2.175)

Als we verg. (2.174) vergelijken met verg. (2.175), herkennen we de som van
inductoren en tekenen we het netwerk dat in figuur 2.41(c) is afgebeeld. De
conversies staan in figuur 2.41(d).

Als we meer dan één vrijheidsgraad hebben, verschijnen de impedanties die bij
een beweging horen als seriële elektrische elementen in een maas, maar de impe-
danties tussen aangrenzende bewegingen worden getekend als seriële elektrische
impedanties tussen de twee corresponderende mazen. We demonstreren dit met
een voorbeeld.

FIGUUR 2.41

Ontwikkeling van serieel analogon:
a. mechanisch systeem;
b. gewenste elektrische representatie;
c. seriële analogon;
d. parameters voor serieel analogon.
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Voorbeeld 2.24 Het converteren van een mechanisch systeem naar
een serieel analogon

Opgave  Teken een serieel analogon voor het mechanische systeem van figuur
2.17(a).

Oplossing  De vergelijkingen 2.118 zijn analoog aan elektrische maasvergelijkin-
gen na conversie naar snelheid. Dus is:

  
M1s + (fv1

+ fv3
) +

(K1 + K2)

s
V1(s) – fv3

+
K2

s
V2(s) = F(s) (2.176a)

  
– fv3

+
K2

s
V1(s) + M2s + (fv2

+ fv3
) +

(K2 + K3)

s
V2(s) = 0 (2.176b)

Coëfficiënten representeren sommen van elektrische impedanties. Mechanische
impedanties die bij M1 behoren, vormen de eerste maas, waarbij impedanties
tussen de twee mazen gemeenschappelijk zijn voor de twee lussen. Impedanties
die bij M2 horen, vormen de tweede maas. Het resultaat is te zien in figuur 2.42,
waarin v1(t) en v2(t) de snelheden van M1, respectievelijk M2 zijn.

Parallel analogon
Een systeem kan ook naar een equivalent parallel analogon worden geconver-
teerd. Beschouw het translerende mechanische systeem dat in figuur 2.43(a) is
afgebeeld, waarvan de bewegingsvergelijking wordt gegeven door verg. (2.175).
Kirchhoff’s knooppuntvergelijking voor het eenvoudige parallelle RLC-netwerk
in figuur 2.43(b) is:

  Cs + 1
R

+ 1
Ls

E(s) = I(s) (2.177)

Als we verg. (2.175) vergelijken met verg. (2.177) identificeren we de som van
admittanties en tekenen we het netwerk dat in figuur 2.43(c) is afgebeeld. De
conversies staan in figuur 2.43(d).

FIGUUR 2.42

Serieel analogon van het
mechanisch systeem uit
figuur 2.17(a)
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Als we meer dan één vrijheidsgraad hebben, worden de componenten die bij een
beweging horen afgebeeld als parallelle elektrische elementen die met een knoop-
punt verbonden zijn, maar worden de componenten van aangrenzende bewegin-
gen getekend als parallelle elektrische elementen tussen twee corresponderende
knooppunten. We demonstreren dit met een voorbeeld.

Voorbeeld 2.25 Het converteren van een mechanisch systeem naar
een parallel analogon

Opgave  Teken een serieel en parallel analogon voor het mechanische systeem
van figuur 2.17(a).

Oplossing  De vergelijkingen (2.176) zijn analoog aan elektrische knooppunt-
vergelijkingen. Coëfficiënten representeren sommen van elektrische admittan-
ties. Admittanties die bij M1 behoren, vormen de elementen die met het eerste
knooppunt verbonden zijn, waarbij mechanische admittanties tussen de twee
mazen gemeenschappelijk zijn voor de twee knooppunten. Mechanische admit-
tanties die bij M2 horen, vormen de elementen die met het tweede knooppunt
verbonden zijn. Het resultaat is te zien in figuur 2.44, waarin v1(t) en v2(t) de
snelheden van M1, respectievelijk M2 zijn.

Oefenopgave 2.12

Opgave  Teken een serieel en parallel analogon voor het roterende mechanische
systeem van figuur 2.22.

Oplossing  De volledige oplossing staat op de cd-rom achterin dit boek.

FIGUUR 2.43

Ontwikkeling van parallel analogon:
a. mechanisch systeem;
b. gewenste elektrische representatie;
c. parallel analogon;
d. parameters voor parallel analogon.
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2.10 Niet-lineariteiten

Tot dusver zijn de modellen ontwikkeld uit systemen die bij benadering kunnen
worden beschreven door lineaire, tijd-invariante differentiaalvergelijkingen. Een
aanname van lineariteit was impliciet in de ontwikkeling van deze modellen. In
deze paragraaf geven we een formele definitie van de termen lineair en niet-
lineair en laten we zien hoe we een niet-lineair systeem kunnen benaderen als
een lineair systeem, zodat we de modelleertechnieken kunnen gebruiken die we
eerder in dit hoofdstuk hebben behandeld (Hsu, 1968).

Een lineair systeem heeft twee eigenschappen: superpositie en homogeniteit. De
eigenschap superpositie houdt in dat het uitgangssignaal van een systeem op de
som van ingangssignalen gelijk is aan de som van de uitgangen op de afzonderlij-
ke ingangssignalen. Dus als een ingangssignaal r1(t) een uitgangssignaal c1(t) le-
vert en een ingangssignaal r2(t) een uitgangssignaal c2(t) produceert, levert het
ingangssignaal r1(t) + r2(t) het uitgangssignaal c1(t) + c2(t). De eigenschap ho-
mogeniteit wordt gedemonstreerd als voor een ingangssignaal r1(t) dat een uit-
gangssignaal c1(t) levert, een ingangssignaal Ar1(t) een uitgangssignaal Ac1(t) le-
vert; dat wil zeggen: vermenigvuldiging van een ingangssignaal met een scalaire
grootheid levert een responsie die met dezelfde scalaire grootheid is vermenig-
vuldigd.

We kunnen lineariteit zichtbaar maken, zoals in figuur 2.45 is gedaan. Figuur
2.45(a) is een lineair systeem waarin het uitgangssignaal altijd 1/2 maal het in-

FIGUUR 2.44
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uit figuur 2.17(a)

f (t) M1

v1(t)

1
fv1

1
K1

M2

1
fv3

1
K2

1
fv2

1
K3

v2(t)

FIGUUR 2.45

a.  Lineair systeem;
b.  niet-lineair systeem.
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gangssignaal is, oftewel f(x) = 0,5x, ongeacht de waarde van x. Elk van de twee
eigenschappen van lineaire systemen is dus van toepassing. Voorbeeld: een in-
gangssignaal van 1 geeft een uitgangssignaal van 1/2 en een ingangssignaal van 2
levert een uitgangssignaal van 1. Bij gebruik van superpositie zou een ingangssig-
naal dat de som is van de oorspronkelijke ingangssignalen, 3, een uitgangssignaal
moeten leveren dat de som is van de afzonderlijke uitgangssignalen, 1,5.

Om de eigenschap homogeniteit te testen, nemen we een ingangssignaal met
waarde 2 aan, dat een uitgangssignaal met waarde 1 levert. Vermenigvuldiging
van dit ingangssignaal met 2 zou een uitgangssignaal moeten opleveren dat twee
keer zo groot is, dus 2. Uit figuur 2.45(a) weten we dat een ingangssignaal met
waarde 4 inderdaad een uitgangssignaal met waarde 2 oplevert. De lezer kan
verifiëren dat de eigenschappen van lineariteit zeker niet van toepassing zijn op
de relatie die in figuur 2.45(b) is afgebeeld.

Figuur 2.46 toont enkele voorbeelden van fysische niet-lineariteiten. Een elek-
trische versterker is lineair over een bepaald bereik, maar vertoont bij hoge in-
gangsspanningen de niet-lineariteit die verzadiging wordt genoemd. Een motor
die door wrijvingskrachten niet op heel lage ingangsspanningen reageert, ver-
toont een niet-lineariteit die dode zone wordt genoemd. Tandwielen die niet
precies in elkaar passen, vertonen een niet-lineariteit die speling heet; het in-
gaande tandwiel beweegt over een klein gebied zonder dat het uitgaande tand-
wiel reageert. Laat de lezer verifiëren dat de krommen in figuur 2.46 niet over
hun gehele bereik overeenkomen met de definities van lineariteit. Een ander
voorbeeld van een niet-lineair subsysteem is een fasedetector, die in een phase-
locked-loop van een FM-radio-ontvanger wordt gebruikt en waarvan het uit-
gangssignaal gelijk is aan de sinus van het ingangssignaal.

Een ontwerper kan een niet-lineair systeem vaak lineair benaderen. Lineaire be-
naderingen vereenvoudigen analyse en ontwerp van een systeem en worden ge-
bruikt zolang de resultaten een goede benadering van de realiteit opleveren.
Voorbeeld: een lineaire relatie kan worden opgesteld rond een punt op de niet-
lineaire kromme als het waardenbereik van het ingangssignaal rond dat werk-
punt klein is en de oorsprong naar dat punt wordt getransleerd. Elektronische
versterkers zijn voorbeelden van fysische apparaten die lineaire versterking uit-
voeren met kleine schommelingen rond een punt.

FIGUUR 2.46

Enkele fysische
niet-lineariteiten
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Verzadiging van een versterker Dode zone van een motor Speling bij tandwielen


