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Tabel 1: Operaties in t- en s-domein

Regel

t-domein

s-domein

lineariteit

a · f (t) + b · g(t)

a · F (s) + b · G(s)

demping

e−at · f (t)

F (s + a)

verschuiving in de tijd

f (t − a)

e−as · F (s)

afgeleiden (alle beginwaarden zijn nul)

dn f (t)
dt n

beginwaardetheorema

f (0) = lim f (t)
t →0

f (0) = lim s · F (s)

eindwaardetheorema

f (∞) = lim f (t)

f (∞) = lim s · F (s)

sn · F (s)
s→∞

s→0

t →∞

Tabel 2: Signalen in t- en s-domein
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Signaaltype

t-domein

s-domein

eenheidsstapfunctie

1(t)

1
s

deltafunctie

δ (t)

1

ne -machts functie

t n · 1(t)

e-macht

e−at · 1(t)

n!
sn+1
1
s+a

sinus

sin(ω t) · 1(t)

s2

cosinus

cos(ω t) · 1(t)

gedempte sinus

e−at · sin(ω t) · 1(t)

gedempte cosinus

e−at · cos(ω t) · 1(t)
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ω

+ ω2
s
2
s + ω2

ω

(s + a)2 + ω 2
s+a
(s + a)2 + ω 2
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Opgave 1 (10 pt)
a) Leg uit wat een statisch systeem is, en geef een voorbeeld.
b) Leg uit wat een dynamisch systeem is, en geef een voorbeeld.

Opgave 2 (10 pt)
a) In welk component en op welke manier wordt potentiële energie opgeslagen in het hydraulische, elektrische, en lineair mechanische domein?
b) Wat zijn de elektrische equivalenten van de volgende mechanische componenten:
a) massa
b) veer
c) demper

Opgave 3 (20 pt)
Figuur 1 toont een massa-veer-demper systeem, waarbij de massa van m = 100 kg via een
veer met veerconstante cv = 50 N/m en een demper met dempingsconstante cw = 1 Ns/m is
verbonden met de vaste wereld. Aangenomen wordt dat er geen wrijving is tussen de massa
en de ondergrond. Op tijdstip t = 0 s bevindt de massa zich op x(t) = 0 m (meter) en is dan in
rust. De veren en de dempers oefenen dan geen kracht uit op de massa. Op de massa werkt
nog een externe kracht fa (t), waarbij fa (t) = 0 N voor t < 0 s en voor t ≥ 0 kan deze kracht
bijvoorbeeld constant of sinus-vormig zijn.

cv

fa(t)

m

cw

x(t)
Figuur 1: Massa-veer-demper systeem behorend bij vraag 3.

a) Teken het vrije lichaamsschema van de massa. Geef voor elk van de krachten de richting
aan. (10 pt)
b) Leid de differentiaalvergelijking (bewegingsvergelijking) af die de relatie tussen de externe kracht fa (t) en de positie x(t) beschrijft. Laat zien welke stappen je hierbij maakt.
(10 pt)
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Opgave 4 (10 pt)
Een banddoorlaat filter is een elektrisch filter dat frequenties in een bepaalde band doorlaat en
frequenties daarbuiten onderdrukt. De volgende differentiaalvergelijking beschrijft de relatie
tussen de ingang en de uitgang van een filter die frequenties tussen 10 Hz en 100 Hz doorlaat:
dui (t)
d 2 uo (t)
duo (t)
+ 40000uo (t) − 40000
= 0
+ 700
2
dt
dt
dt
hierin is ui (t) de ingangsspanning van het filter en uo (t) de uitgangsspanning. Zet de differentiaalvergelijking om naar het s-domein en leidt de overbrengingsfunctie van dit banddoorlaat
filter af.

Opgave 5 (10 pt)
Figuur 2 geeft het blokschema van een systeem, waarbij H1 (s), H2 (s) en H3 (s) overbrengingsfuncties die bekend verondersteld zijn. Bepaal de overbrengingsfunctie
H(s) =

Y (s)
X (s)

in termen van H1 (s), H2 (s) en H3 (s).

X (s)

+

H1 (s)

H2 (s)

H3 (s)

+

+
Y (s)

−
Figuur 2: Het blokschema van het systeem uit vraag 5.

Opgave 6 (10 pt)
Zet het signaal
Y (s) =

5
5s + 5
− 2
s
s + 2s + 5

in het s-domein, om naar het tijdsdomein. Ofwel, bepaal y(t).

Opgave 7 (10 pt)
Gegeven een systeem met de overbrengingsfunctie:
H(s) =

2s
s2 + 6s + 8

Bereken de stapresponsie van dit systeem (hint: gebruik de techniek van breuksplitsen).
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Opgave 8 (10 pt)
Figuur 3 toont het polen- en nulpuntenbeeld van een 2e-orde systeem. Leidt de bijbehorende
overbrengingsfunctie H(s) af. Vergeet niet Kpn in je antwoord te verwerken.

Polen en nulpunten beeld
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Figuur 3: Polen- en nulpuntenbeeld van het systeem uit vraag 8.
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