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Dit hoofdstuk is bedoeld als een wiskundig georiënteerde afsluiting van de NLT-module Sound Design
(en komt dan in de plaats van H6 en H7).
Daarnaast kan Deel A van dit hoofdstuk ook dienen als zelfstandige introductie in complexe getallen
t.b.v. wiskunde D.
Deel A, Pulsrespons en oscillatie, geeft een motivatie voor complexe getallen vanuit elementaire concepten uit de signaalverwerking, zoals de pulsrespons en de serieschakeling van 1ste-orde systemen. De
laatste paragraaf, modale klanksynthese, introduceert een fundamenteel begrip uit de mechanica en
de akoestiek, trillingsmodus.
Deel B, Frequentierespons en resonantie, onderzoekt hoe 1ste- en 2de-orde systemen reageren op een
fasorgolf

. Enkele begrippen die ten grondslag liggen aan het verschijnsel resonantie worden geïn-

troduceerd: frequentierespons, transiënt, stationaire fase en beginwaardenprobleem.
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8A
Pulsrespons en Oscillatie

§1

Inleiding

konijnenrij
Erg gewild in TV-quizen en IQ-tests is de vraag wat het volgende getal is in de rij:

Misschien heb je deze rij in de wiskundeles al leren kennen als de rij van Fibonacci,
soms ook wel de konijnenrij genoemd: elk getal (vanaf het derde) is de som van de
twee voorafgaande getallen. Voor dat woordje voorafgaand hanteren we in de wiskunde meestal de term recursief (ook recurrent kom je vaak tegen).
Dit hoofdstuk gaat over recursieve rijen
, waarvan elk nieuw getal ontstaat door
de twee voorafgaande getallen eerst te vermenigvuldigen met constanten en en
vervolgens de twee producten op te tellen:
(1a)
Ook de rij van Fibonacci wordt daarmee beschreven, nl. als
.
Je kunt ook en zo kiezen dat de getallen steeds kleiner worden en dichter in de
buurt van nul komen. Deze eigenschap - steeds groter of steeds kleiner worden vind je ook bij een rij waarin slechts één voorafgaand getal wordt vermenigvuldigd
met een constante, zoals we in H4.4 al even hebben gezien. We spreken dan, zoals
je weet, van een meetkundige rij:
.

oscillatie
Maar als je rekent met twee voorafgaande getallen kan de rij er een extra, nogal
raadselachtige eigenschap bij krijgen: de opeenvolgende getallen kunnen, bij zekere
waarden van en , oscilleren (= trillen) d.w.z. in een snelle of langzame afwisseling groter en kleiner worden. Nog wonderlijker is dat die trilling puur sinusvormig
kan zijn! Neem bijvoorbeeld de reeks die ontstaat als
en
:
(1b)
Als we beginnen bij
startgetallen kiezen

(wat we in dit hoofdstuk bijna altijd zullen doen) en als
en
, dan krijgen we:
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In de figuur zie je een afbeelding van
deze reeks. Welke startwaarden we
ook kiezen (maar niet beiden nul),
formule (1b) levert altijd een sinus en
heeft altijd dezelfde periode, maar
mogelijk wel een andere amplitude en
fase.
Zo'n fluctuerende rij noemen we een
discrete, harmonische oscillator. Wist je dat er geen snellere manier bestaat om met
de computer een sinusgolf op te wekken dan door middel van een reeks zoals deze?
Per sample is slechts één vermenigvuldiging en één aftrekking nodig, zoals je aan
(1b) kunt zien. Natuurlijk zullen moeten bewijzen dat deze rij sinusvormig is.
demping en opslingering
We kunnen en
ook zo kiezen dat
de sinusgolf dempt of opslingert. Bij
demping komen de toppen en de dalen van de sinus steeds dichter bij
nul te liggen; bij opslingering juist
steeds verder van nul af. Hiernaast
zie je een voorbeeld van een reeks die
dempt.
Ook de frequentie van de trilling kunnen we precies instellen als we de juiste waarden voor en invullen. Door de combinatie van een zekere demping en een zekere
frequentie kunnen we elementaire akoestische, mechanische en elektrische trillingsverschijnselen modelleren, bijv. een stemvork, een elektronisch filter of de
vering van een auto.
resonantie
Als een oscillator door een oorzaak van buiten af wordt aangedreven, spreken we van een resonerend filter of kortweg resonator. De aandrijvende kracht representeren we als het inputsignaal
(zie Sound Design pag. 78).
Een voorbeeld van een resonator is een lege, of gedeeltelijk gevulde fles. Door over de rand te blazen maak je een ruis-achtige,
tijdveranderlijke aandrijfkracht
. Die doet de lucht in de fles resoneren: zo ontstaat de bekende wiebelige, hese bromtoon.
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Hoe kunnen we nu met de computer dat effect benaderen van blazen over de rand
van de fles? Hoe worden de tijdveranderlijke drijfkracht en oscillator gekoppeld tot
een resonator? Het is bijna niet te geloven dat het echt zo simpel is, maar het enige
dat we moeten doen is die drijfkracht optellen bij (1a) als volgt:
(1)

wat hebben B en F te maken met en ?
In opdracht 8.1 heb je een sissende klank gehoord als B een groot getal is. Naarmate je B kleiner maakte (maar nooit negatief), leek het geluid meer en meer op een
nogal bibberige sinustoon. We spreken dan van een hoge mate van resonantie. Een
geringe mate van resonantie klinkt, in dit geval, ruis-achtig.
De toonhoogte regelen we met F, de oscillatiefrequentie.
Die instelling B staat voor bandbreedte: het is de breedte van de piek in het spectrum. Je hebt vastgesteld dat de piek steeds smaller wordt als je voor B een kleinere
waarde kiest; daarbij wordt de golfvorm in het scoop-venster steeds sinusvormiger.
Een pure sinus krijg je bij bandbreedte nul: een sinus wordt in het spectrum immers weergegeven als een (oneindig dunne) lijn.
Je herinnert je uit Sound Design H5 (pag. 93-94) dat je het oranje Gem-spectrum
kunt beschouwen als (een benadering van) de amplitudekarakteristiek, in dit geval
van het resonantie-filter
. Meer over de bandbreedte en de amplitudekarakteristiek van resonatoren vind je in deel B: Frequentierespons en resonantie.
We hebben dus te maken met twee getalkoppels: B en F zijn getallen waarmee we
gemakkelijk kunnen praten over de trillingseigenschappen van de reeks, terwijl en
de getallen zijn die we in de vergelijking van de reeks, bijv. in (1), zien.
De keuze van B en F heeft een merkwaardige uitwerking op de waarden van en
(die je in Memo kunt aflezen). Als je F wijzigt, verandert alleen ; als je B wijzigt,
veranderen èn . Een kernvraag in dit hoofdstuk luidt dan ook: hoe hangen en
af van de bandbreedte B en de oscillatiefrequentie F? Kort gezegd: hoe vinden we
en als we graag een oscillatie-effect willen hebben met gegeven waarden voor B en
F?
complexe getallen
Zoals gezegd, het meest wonderlijke van rij (1) is dat vermogen om sinusvormig te
trillen. Hoe is het mogelijk dat de rij getallen voor zekere waarden van en langzaam of snel op en neer golft en voor andere waarden juist niet? Dat mysterie gaan
we onderzoeken. Daarbij zullen we op een fundamenteel wiskundig probleem stui5

ten dat al in de Oudheid wel eens werd gesignaleerd, maar dat eigenlijk pas vanaf
het begin van de 18de eeuw geleidelijk werd opgelost: ons systeem van reële getallen
blijkt in zekere zin niet volledig te zijn! We zullen tot de volgende conclusie komen:

"Stelling" die Deel A van dit hoofdstuk samenvat:
Als de rij (1) niet oscilleert (zoals bijv. Fibonacci), dan zijn en
resp. de som en het (negatieve) product van twee reële getallen.
Als de rij wèl oscilleert, dan zijn en resp. de som en het
(negatieve) product van twee complexe (en geconjugeerde) getallen.

tikken en schudden
Vergelijking (1) bevat het inputsignaal
als aandrijvende kracht; dat kan van
alles zijn: ruis, spraak, muziek, verkeerslawaai. Dat is voor ons onderzoek te vaag.
Wat we nodig hebben zijn standaard input-signalen die wiskundig simpel zijn en die
bovendien alle eigenschappen van systemen zoals (1) tot uitdrukking kunnen brengen. Zouden dergelijke wondersignalen bestaan? Absoluut! Ze zijn de mathematisering van wat we al sinds mensenheugenis doen als we het gedrag van trillingssystemen willen onderzoeken: we tikken er tegen of we schudden ermee.
deel A
"Wiskundig tikken" doen we met de (discrete) puls. Daarover gaat de volgende paragraaf. We gaan tikjes geven tegen vergelijking (1). Zo kunnen we vaststellen òf, en zo
ja, hoe het systeem oscilleert, d.w.z. met welke frequentie en welke demping.
Dat onderzoeken we in deel A van dit hoofdstuk: Pulsrespons en Oscillatie.
deel B
"Wiskundig schudden" doen we, zoals je je herinnert uit Sound Design H5, met een
sinusgolf. In deel B van dit hoofdstuk gaan we vergelijking (1) "schudden"; we gebruiken daarvoor de veel gemakkelijker hanteerbare, "complexe versie" van de sinus, de zg. fasorgolf die we introduceren in §13 van deel A. De kernvraag van deel
B luidt: als we een systeem zoals vergelijking (1) "schudden" met een zekere frequentie en een vaste amplitude 1, met welke amplitude gaat het systeem dan meetrillen? Een meer algemeen gebruikte term voor meetrillen is resoneren. We onderzoeken in deel B dus het resonantiegedrag van systemen zoals (1).
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§2

Puls

, pulsrespons, pulsreponsfunctie

Op pag. 83 van Sound Design bekeken we
de recursieve differentievergelijking:

Hierin is
het inputsignaal en dat kan
natuurlijk elk willekeurig signaal zijn,
maar we kozen voor
een heel bijzonder signaal, nl. een discrete functie waarvan alle waarden gelijk zijn aan nul op
één na:
. Deze functie is bekend
als de discrete eenheidspulsfunctie. We
spreken kortweg van puls en noteren die
als
.
Tussen haakjes, naast deze discrete-tijd pulsfunctie bestaat er ook een definitie van
de puls in de continue tijd, de zg. Diracpuls of deltapuls; die is wiskundig een stuk
ingewikkelder (zie bijv. Wikipedia).
De puls, discreet of continu, is de wiskundige beschrijving van de meest elementaire manier om een trillingssysteem te testen. Zonder er misschien bij stil te staan
heb je zelf zo'n puls-test al vaak uitgevoerd. Als je wilt weten hoe een voorwerp
klinkt, dan geef je er een tik op. Die tik is (een benadering van) de puls. (Het woord
"puls" komt van het Latijnse pulsare: kloppen, tikken.)
Een vioolbouwer die bezig is met het uitgutsen van het bovenblad van een viool (de
dikte van het bovenblad is heel bepalend voor de klank van de viool) zal regelmatig
op het blad tikken en luisteren naar de klank. De tik is de puls. Die brengt het bovenblad in trilling. Die trilling is het "antwoord" dat het bovenblad geeft op de puls.
Daarom noemen we het de pulsrespons (Eng: impulse response). Uit de pulsrespons
weet de vioolbouwer op te maken of er nog hout weggehaald moet worden om de
beste vioolklank te krijgen. Vioolbouwers noemen de pulsrespons overigens meestal
de taptoon; de tap is de vingertop/nagel-puls.
Voorbeelden systeem en pulsrespons
1. Het geluid dat je hoort als je een stemvork aanslaat is een vrij lang doorklinkende pulsrespons. Percussieve muziekinstrumenten (slagwerk- en tokkelinstrumenten) zijn mechanische filters die je tot klinken brengt door er tegen te
tikken of door ze aan te slaan. De resulterende klanken zijn (benaderingen
van) pulsresponsen.
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2. De geleidelijk dempende beweging van een schommel na een eenmalige zet.
De schommel is een mechanisch filter, de puls is de zet en de pulsrespons is
de dempende beweging. Een pulsrespons hoeft dus niet perse een geluidssignaal te zijn.
3. Je volle gewicht op de zijkant van een auto werpen om te kijken hoe 't gesteld
is met de schokbreker. Als de auto even zachtjes op en neer danst, dan weet
je dat de schokbreker z'n langste tijd gehad heeft. Dit trillingssysteem is ook
een mechanisch filter; het bestaat uit de combinatie van massa (auto), veer en
demper (schokbreker). De puls is dat "werpen" van je volle gewicht en loslaten. De pulsrespons is de verticale dans-beweging van de auto.
4. Seismiek. Net zoals het vioolbovenblad, de stemvork, de lege fles, de schommel en de auto-vering is ook de aardbodem een mechanisch filter. Door een
ondergrondse explosie (puls) wordt de bodem in trilling gebracht: de pulsrepons. Die kun je registreren en daaruit kunnen de dikte en de hardheid van
verschillende aardlagen worden afgeleid. Seismiek wordt o.a. toegepast in de
olie-industrie en in geologisch onderzoek.
5. Een vonk op de ingang van een elektronisch filter (circuit met spoel, condensator en weerstand) veroorzaakt een sinusvormige, dempende wisselspanning.
De vonk is de puls, de wisselspanning is de pulsrespons.
6. In Sound Design pag. 83 zagen we dat de pulsrespons van feedbackechosysteem
bestaat uit de meetkundige rij
. Een feedback-echosysteem is een discreet filter.
7. De rij van Fibonacci is de pulsrespons van het discrete filter dat door de volgende recursieve differentievergelijking wordt gerealiseerd:
(2)
In §1 omschreven we deze rij door te zeggen: "elk getal (vanaf het derde) is de
som van de twee voorafgaande getallen." In bovenstaande formule zie je de
omschrijving: "de twee voorafgaande getallen" terug in de termen
en
.
Schrijven we de eerste waarden van (2) uit, dan zien we de rij van Fibonacci
ontstaan:

Etc.
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pulsresponsfunctie
In voorbeeld 6 hierboven merkten we op dat de pulsrespons
bestaat uit de meetkundige rij
. Die rij kunnen we dus niet alleen noteren in de vorm van een recursie, maar ook in de vorm van een discrete functie
, de pulsresponsfunctie. Als we daarover beschikken kunnen we voor elke
willekeurige waarde van de corresponderende functiewaarde
direct bepalen,
zonder dat we eerst alle waarden
moeten uitrekenen - wat we bij de recursieve
differentievergelijking wèl moeten. Het is lang niet altijd mogelijk om de pulsrespons
van een systeem uit te drukken in een (enigszins hanteerbare) functie (denk bijvoorbeeld aan een pulsrespons van een concertzaal of galmende kerk).
Een kernvraag van dit hoofdstuk is: kunnen we de pulsrespons van (2) schrijven als
een functie? Zo ja, dan zouden we bijvoorbeeld ook de reeks van Fibonacci kunnen
schrijven als een functie! In de inleiding werd ook beweerd dat de pulsrespons (2)
voor zekere waarden van en "sinusvormig oscilleert". Een consequentie daarvan
is dat we, voor zekere waarden van en , in de pulsresponsfunctie een term als
of
zullen moeten aantreffen. Of dat klopt zullen we nog zien...

pulsrespons en amplitudekarakteristiek
Een van de belangrijkste eigenschappen van de puls is dat het spectrum ervan constant is (constant spectrum: zie Sound Design pag. 91-92). Een puls klinkt dus "wit"
(om te spreken in de termen van H5.2). Dat betekent ook dat het spectrum van de
pulsrespons tevens de amplitudekarakteristiek is. Die vind je door de Fouriertransformatie toe te passen op de pulsrespons. Je hebt dat in verschillende opdrachten
van H5 al gezien, maar we zullen daar nog maar liefst twee hele hoofdstukken aan
wijden (H9 en H11), want het is het fundament van de signaaltheorie.
In Deel B van dit hoofdstuk zullen we de amplitudekarakteristiek van een resonerend systeem wiskundig afleiden als functie van de frequentie, zoals we in H5.4 deden voor het niet-recursieve systeem
.
stabiliteit van een systeem
Een trillingssysteem kan stabiel of onstabiel zijn (zie ook Sound Design pag. 83).
Stabiele systemen zijn "zelf-dempend": ze hebben een
pulsrespons die steeds dichter in de buurt van nul komt.
Alle voorbeelden hierboven zijn stabiel behalve (9), want de getallen van de rij van
Fibonacci worden almaar groter en komen dus juist steeds verder van nul af te liggen. Voorbeeld (6) is stabiel voor
.
Hoe zit het met de stabiliteit van voorbeeld (6) als
, dus
De pulsrespons wordt weliswaar niet steeds kleiner, maar evenmin steeds groter:
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?

Dit is een grensgeval dat soms wel eens wordt aangeduid als marginaal stabiel.
Toch is het verstandig om het, volgens de omschrijving hierboven in het kader, als
onstabiel te beschouwen, want stel je voor dat inputsignaal
. Dan blijft de
output wel degelijk eeuwig doorgroeien:

In de signaalverwerking en in de meet-en-regeltechniek zijn meestal alleen stabiele
systemen van praktisch nut. Muziekinstrumenten zijn altijd stabiele trillingssystemen (bijv. een gitaartoon heeft een dempende pulsrespons); akoestische ruimten
zijn eveneens stabiel (bijv. concertzaal is "zelf-dempend": de nagalm wordt steeds
zachter). Daarom zullen we veel aandacht besteden aan de vraag voor welke waarden van en de pulsrespons
dempend is.

orde van een vergelijking
De vergelijking

noemen we een (recursieve) vergelijking van de -de orde (of van de -de graad). In
dit hoofdstuk praten we uitsluitend over vergelijkingen van de 1ste en de 2de orde.
1ste-orde
We noemen
een eerste-orde recursieve differentievergelijking,
omdat er voor de berekening van
maar één voorafgaande outputwaarde,
, wordt gebruikt. Het getal noemen we het filtergetal; het is een reëel getal.
We hebben gezien dat de pulsrespons van een eerste-orde recursief systeem
òfwel dempt (als
), òfwel constant blijft (als
), òfwel
groeit (als
). Alleen in het geval van demping noemen we het systeem stabiel.
Als negatief is, zijn opeenvolgende waarden van de rij bovendien afwisselend positief en negatief. Dat kun je beschouwen als een oscillatie met frequentie 0,5 (leg
uit!).
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2de-orde
We noemen de vergelijking
(3)
een tweede-orde recursieve differentievergelijking, omdat voor de berekening van
twee voorafgaande outputwaarden,
en
, worden gebruikt. en
zijn de (reële) filtergetallen. Als
genereert (3) de rij van Fibonacci, zoals we
hierboven in voorbeeld 7 hebben gezien.
De pulsrespons van dit tweede-orde systeem kan, afhankelijk van de waarden van
en
òfwel dempen, òfwel constant blijven, òfwel groeien, net zoals een 1ste-orde
systeem.

Maar daarnaast kan de pulsrespons ook sinusvormig trillen (oscilleren) met elke
frequentie (
). In Opdracht 1 hebben we daarvan al een voorbeeld gezien.
Een 2de-orde systeem is, net zoals een 1ste-orde systeem, alleen stabiel als er sprake is van demping.

§3

Het

-vlak

We gaan nu met de computer systemen van de vorm
onderzoeken door waarden te kiezen voor en en te kijken wat voor type rij dat
oplevert.

11

onder de motorkap...
We hebben inmiddels al een vrij aardig idee van het gedrag van de pulsrespons
.
Er blijken vier gedragsvarianten die we in het
-vlak hebben weergegeven in verschillende kleuren. Ze vormen aaneengesloten zones en de grenzen daartussen
zijn eenvoudige meetkundige figuren:




alle stabiele systemen (zones
blauw en groen) liggen binnen een
gelijkbenige, rechthoekige driehoek;
alle oscillerende systemen (zones
groen en rood) liggen onder een
kromme die eruit ziet als een parabool.

We zijn vooral geïnteresseerd in dat
groene gebied, want daarin liggen de
stabiele, oscillerende systemen waarmee we oscillatie-en resonantieverschijnselen
zoals de fles-toon kunnen modelleren. We hebben aan dit wiskundige systeem diverse metingen verricht, bijna alsof het een fysiek systeem was. Het meet-apparaat
was de computer. Zo konden we die meetkundige structuur van het
-vlak ontdekken en vaststellen dat de amplitudes (Opdracht 8.12) en frequenties (Opdracht
8.13) van sinusgolven op het lijnstuk
voor
eruit zien als "gladde" functies van .
Met al die metingen hebben we nog niets bewezen of wiskundig geformuleerd. We
spraken over "het sinuslijnstuk
", als we op het beeldscherm golfvormen zagen verschijnen die sprekend leken op sinussen. Maar zĳn het ook echt sinussen?
En kunnen we formules vinden voor die "gladde" functies van het amplitude- en
frequentieverloop? Zulke formules zijn onmisbaar als we resonantieverschijnselen
digitaal willen modelleren.
Zoals we er op dit punt tegenaan kijken, gaapt er een groot gat tussen 1ste- en 2deorde systemen. Voor een 1ste-orde systeem konden we, door enkele waarden te berekenen, gemakkelijk vaststellen dat de pulsresponfunctie
niets anders is
dan een meetkundige rij. Maar veel lastiger lijkt het om de pulsresponsfunctie vinden van het 2de-orde systeem, met z'n vier gedragsvarianten. Aangenomen dat die
functie bestaat...
Het zou dan ook prachtig zijn als we een 2de-orde systeem op een of andere manier
zouden kunnen zien als een soort "molecuul" die is opgebouwd uit twee simpele
1ste-orde "atomen". Het lijkt de moeite waard om dat eens te onderzoeken. In de
volgende paragraaf doen we eerst het omgekeerde: we kijken of het mogelijk is om
twee 1ste-orde systemen samen te voegen tot een 2de-orde systeem. Levert dat misschien bruikbare, nieuwe inzichten op?
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§4

Twee 1ste-orde systemen samenvoegen tot één 2de-orde systeem

Fig. 5. De pulsrespons van een 1ste-orde systeem is de meetkundige rij
Kunnen we de pulsrespons van een 2de-orde systeem vinden
door twee 1ste-orde systemen "achter elkaar" te plaatsen?

.

In Fig. 5 bovenste gedeelte, zijn twee 1ste-orde systemen achter elkaar geplaatst zo
dat de output van de eerste,
, tevens de input van de tweede is. Kunnen we de
werking van deze twee systemen samen ook uitvoeren met slechts één 2de-orde systeem (onder)? Dat laatste heeft de filtergetallen
en . Die moeten we zien uit te
drukken in de filtergetallen van de twee 1ste-orde systemen, en .
In het linker 1ste-orde systeem is
(4)
Hier is

het inputsignaal en

Vervolgens gaan we de output
dat tweede filter noemen we
sief systeem:

het filtergetal; de output is w

.

op zijn beurt nog eens filteren. De output van
. Dit tweede filter is eveneens een 1ste-orde recur-

(5)
Nu vervangen we deze keten van twee eerste-orde recursieve filters (4) en (5) door
één 2de-orde recursief filter (8) dat dezelfde bewerking uitvoert. Eerst schrijven we
enkele waarden uit:
Uit (4) volgt, voor

:
(6)

Uit (5) volgt, voor

:

ofwel:
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.
Voor

(7)

vinden we:
volgens (5)
volgens (6)
volgens (7)

Zo ook voor elke waarde van

:

(8)
Conclusie: in (8) hebben we een 2de-orde differentievergelijking gemaakt die precies
hetzelfde werk doet als de twee 1ste-orde differentievergelijkingen (4) en (5) samen.
We hebben dus twee 1ste-orde filters gecombineerd tot één 2de-orde filter met
en
.
Prachtig allemaal, maar wat zijn we daar nu precies mee opgeschoten?
Dat wordt duidelijk als we de pulsrespons van de serie van twee 1ste-orde systemen
eens uitschrijven voor enkele waarden van . Daarbij noteren we
in twee verschillende vormen: als output van het eerste 1ste-orde systeem en als pulsresponsfunctie .
pulsrespons serie van twee 1ste-orde systemen:

(9)
De reeks termen wordt steeds langer. Toch kunnen we die schrijven als een korte
formule, ongeacht het aantal termen. Dat is te zien als we (9) vermenigvuldigen met
:

.
Dus
.
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Merk op dat de machten van en in de teller gelijk zijn aan de index van
Op dezelfde manier geldt voor elke waarde van
:
Pulsresponsfunctie

plus 1.

van de serie

(10)

Met (10) beschikken we over de pulsresponsfunctie van de serie van twee 1ste-orde
systemen. Je kunt nu ook direct zien dat die alleen stabiel is als èn
èn
.
We wisten al dat de pulsresponsfunctie van een 1ste-orde systeem bestaat uit een
meetkundige rij. Wat (10) ons vertelt sluit daar prima op aan: de pulsresponsfunctie
van de serie van twee 1ste-orde systemen bestaat uit het verschil van twee meetkundige rijen, opgeschaald met
.

§5

Een 2de-orde systeem vervangen door twee 1ste-orde systemen

We kunnen dus twee 1ste-orde systemen samenvoegen tot één 2de-orde systeem.
Nu proberen we het omgekeerde: kun je de pulsrespons van elk willekeurig 2de-orde
systeem ook opwekken door een serie van twee 1ste-orde systemen?
We gaan uit van de algemene vorm van een 2de-orde systeem:
. Hierin zijn
en
gegeven. Volgens (8) kunnen we daarvoor
ook noteren:
. We hebben dus een stelsel van
twee vergelijkingen met als onbekenden en :
(11)
Substitueer in de tweede vergelijking

(12)

(13)
Met de wortelformule vinden we:
15

(14)
Als we de wortelvorm wat korter noteren met
en (14):

We kunnen dus de filtergetallen
uitdrukken in en :

en

van de twee 1ste-orde systemen als volgt

en

§6

, dan krijgen we met (13)

(15)

Geen oplossing...

Je vond bij opdracht 8.18 als antwoord: "geen oplossing". Dat betekent: we kunnen
met (15) geen waarden vinden voor en als we en Q zo kiezen dat de vorm onder het wortelteken negatief is. Dat is het geval voor alle
-koppels onder de parabool
, dus de groene en rode zones in het
-vlak. Daarin liggen de systemen met een sinusvormige pulsrespons.
Dat antwoord "geen oplossing" zal je niet echt verrassen als je nog eens kijkt naar
formule (10)
. Dat je daarmee bijvoorbeeld de rij van Fibonacci kunt maken is niet zo vreemd; meetkundige rijen kunnen alleen maar òfwel
steeds stijgen òfwel steeds dalen. Maar ze kunnen niet sinusvormig trillen. Dus ook
de som of het verschil van twee meetkundige rijen kan dat niet. Geen wonder dus
dat je met (10) wel Fibonacci kunt maken maar geen sinusgolf.
Wat we tot nu toe ontdekt hebben over 2de-orde systemen kunnen we dus helaas
niet toepassen op oscillerende systemen. Het probleem zit 'm in die kwadratische
vergelijking (13)
. Als de discriminant kleiner dan nul is, kunnen we
geen wortel trekken en zeggen we eenvoudig dat de vergelijking "geen oplossing"
heeft. Tot nu toe heb je daar in de wiskundeles waarschijnlijk altijd genoegen mee
genomen, maar nu we min of meer lijken te zijn vastgelopen, ligt het voor de hand
16

om ons nog eens af te vragen: wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat een kwadratische vergelijking "geen oplossing" heeft?
In veel gevallen is het antwoord direct duidelijk. Neem bijvoorbeeld de relatie tussen
de parabool
en de rechte lijn
. Er zijn drie mogelijkheden:
1. de rechte snijdt de parabool in twee punten;
2. de rechte raakt de parabool in één punt;
3. de rechte snijdt noch raakt de parabool.
Welk van de drie gevallen zicht voordoet hangt af van
de waarden van
en . Die vinden we als we de
kwadratische vergelijking:
oplossen. We krijgen dan

. In dit

voorbeeld is dus de interpretatie van de uitdrukking
"geen oplossing" simpel, nl.:
"geen oplossing" betekent: geen snij- of raakpunt.
Dat is een antwoord waar we genoegen mee kunnen nemen: het beschrijft een situatie waarin het verschijnsel snij-of raakpunt zich niet voordoet.
Maar in ons geval, (14), heeft het antwoord "geen oplossing" betrekking op een verschijnsel dat zich wèl voordoet, nl. het bestaan van al die mooie, nuttige sinusachtige getalrijen in de groene en rode zones van het
-vlak:
"geen oplossing" betekent: sinusvormige trilling !
In dit geval kunnen we "geen oplossing" moeilijk als antwoord accepteren!
Er zijn van die momenten dat je graag zou willen kunnen toveren. Dan zouden we
ten eerste graag de toverstaf eens over die negatieve wortel willen strijken, zodat we
altijd een oplossing hebben voor (14). Ten tweede zouden we dan twee meetkundige
rijen toveren waarvan het verschil even gracieus op en neer kan golven als een sinus, zodat (10) geldig is in het hele
-vlak.
Nu het goede nieuws. In de volgende paragrafen zullen we zien dat zo'n wiskundige
toverstok inderdaad bestaat...
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§7

Het imaginaire getal

Inmiddels hebben we een goede reden om nog eens na te denken over negatieve
wortels. We weten het: uit een negatief getal kun je geen wortel trekken, maar stel
nu eens dat we een uitzonderlijk, nieuw getal bedenken met de onmogelijke eigenschap dat het kwadraat ervan gelijk is aan
? Natuurlijk kan het kwadraat van
een getal niet negatief zijn en daarom noemen we dit bizarre getal imaginair (denkbeeldig) en noteren het met het symbool . We weten van dus alleen dat:
(16)
Door gebruik te maken van
bijvoorbeeld:

kunnen we de wortel trekken uit een negatief getal,

.
Ander voorbeeld:
.
Verder zullen we met
ten van :

omgaan alsof het een gewoon getal is. Bijvoorbeeld de mach-

kunnen we met behulp van (16) schrijven als:

want bijv.
en
.
We zien dus dat de machten van een periodieke rij vormen met periode 4.
We kunnen met ook gewoon optellen en aftrekken, bijv.
.

§8

Complexe getallen

De invoering van dit imaginaire getal leidt tot een uitbreiding van ons getalsysteem. Stel bijvoorbeeld dat de tweede term in het voorbeeld hierboven niet
maar
was geweest. Dan hadden we gekregen:
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We noemen dit getal complex, niet omdat het zo ingewikkeld is, maar omdat het
een samenstelling is van twee componenten: de eerste, , is een getal zoals we dat
gewend zijn; de tweede, , is een veelvoud van het imaginaire getal .
De algemene vorm van een complex getal is:

Hierin zijn en gewone, reële getallen. noemen we het reële deel van ; het
imaginaire deel van . Let er even op dat dit "imaginaire deel"
een gewoon reëel
getal is; het wordt imaginair na vermenigvuldiging met . We noteren als volgt:
is het reële deel van
is het imaginaire deel van

en

N.B.!
zijn gewone, reële getallen!

(Merk op dat we elk reëel getal kunnen schrijven als een complex getal waarvan het
imaginaire deel nul is. We zeggen daarom dat de verzameling van reële getallen, ,
een deelverzameling is van de verzameling van complexe getallen, die we noteren als
. Kortom
.)
We kunnen complexe getallen o.a. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Bijvoorbeeld als
en
, dan is:
optellen:
aftrekken:
vermenigvuldigen:

Bij deling maken we eerst van de noemer een reëel getal:

geconjugeerde
In het laatste voorbeeld zien we dat het product van de complexe getallen
een reëel getal oplevert:

19

en

Ook de som en het verschil van
nair:

en

zijn resp. puur reëel en puur imagi-

puur reëel
puur imaginair
Om die reden vormen
en
een bijzonder koppel, zo bijzonder dat we het
aanduiden met een speciale naam: geconjugeerd (Latijn: iugium = juk; coniugium =
huwelijk).

Geconjugeerd
Als

dan noemen we

de geconjugeerde van .

De geconjugeerde noteren we met een streepje boven de letter.

Hoe interessant en belangrijk het idee van geconjugeerde getallen is, kun je goed
zien aan (11):

Als
en
, dan zijn som en product de reële getallen
Dit betekent dat (10) dan geldig is in het hele
-vlak!

§9

en

.

Toch een oplossing! Maar niet erg bruikbaar...

Gewapend met complexe getallen keren we terug naar ons probleem. In §5, opdracht 8.18 (sinusgolf) hadden we een systeem met
en
. Dit is een
pure sinusgolf (vanwege die
). Dit systeem kunnen we met (15) omzetten in
een serie van twee 1ste-orde systemen. We krijgen complexe waarden voor de filtergetallen en :
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Dus

Nu kunnen we met (10) een sinusvormige pulsrespons schrijven als het (opgeschaalde) verschil van twee complexe meetkundige rijen:
(10)
Omdat
dat:

en

geconjugeerd zijn, is

, dus puur imaginair, zo-

(17)
We zien nu dat formule (10) inderdaad geldig kan zijn op het hele

-vlak!

Maar verder, hoe moeten we (17) nu eigenlijk begrijpen? De formule schijnt ons te
willen vertellen dat we te maken hebben met een pure sinusgolf, want (17) is het
resultaat van de keuze
en
, dus een systeem dat op de "sinuslijn" ligt
(zie opdrachten 8.9, 8.11 en 8.12). Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat
we tot nu toe alleen maar hebben verondersteld dat de golfvorm op de grens tussen
de groene en rode zones van het
-vlak een sinusgolf is, om de simpele reden dat
die er heel sinusvormig uitziet. Maar we hebben nog geen wiskundig bewijs dat het
ook echt om een sinus gaat. De vraag is nu: brengt (17) ons dichter bij dat bewijs?
In (17) zien we twee machten van de vorm
. Het probleem is: hoe rekenen
we die uit? Hoe breng je een complex getal tot -de macht? Natuurlijk, je kunt
eerst
uitrekenen en de uitkomst steeds weer vermenigvuldigen met
,
net zolang totdat je uitkomt bij de -de macht. Zeker met de computer is dat goed te
doen (Opdracht 8.25). Maar dan hangt het aantal berekeningen, en dus ook de rekentijd (en de nauwkeurigheid), af van . Kunnen we
ook uitrekenen zo dat
het aantal berekeningen niet afhangt van ?
Dit zijn lastige vragen. Maar gelukkig blijken die een stuk eenvoudiger te worden als
we complexe getallen grafisch voorstellen. Een van de eersten die op die gedachte
kwam, in het begin van de 19de eeuw, was de Zwitserse wiskundige Jean-Robert
Argand. Op het zg. Argand-vlak, meestal gewoon het complexe vlak genoemd, vallen
complexe getallen letterlijk op hun plek...
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§10

Het complexe vlak

We hebben gezien dat een complex getal bestaat uit twee delen: het reële en het
imaginaire deel. Die zijn onafhankelijk van elkaar. Daarom kan elk complex getal
op het complexe vlak worden afgebeeld als een uniek punt.

Fig. 7 het complexe vlak
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rechthoeks- of cartesische coördinaten
In Fig. 7 is het complexe vlak te zien. Langs de horizontale as zetten we het reële
deel van een complex getal af en langs de verticale het imaginaire deel.
Merk op dat de verzameling van reële getallen (de "getallenlijn") samenvalt met de
horizontale, reële as van het complexe vlak. De verzameling van alle puur imaginaire getallen valt samen met de verticale, imaginaire as.
Er zijn drie complexe getallen afgebeeld:
,
en
. De laatste twee zijn
geconjugeerd.

Je merkt dat het een heel gereken is om een paar getalletjes van een complexe
meetkundige rij te vinden. Als we de computer gebruiken om een complexe, recursieve 1ste-orde differentievergelijking door te rekenen - wat vaak nodig is - staan we
voor de vraag: wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij een complexe vergelijking?
complexe vergelijking
Als en complexe getallen zijn, kunnen we de vergelijking

schrijven als:

Deze complexe vergelijking kun je zien als een stelsel van twee vergelijkingen met
reële getallen:

Zo ook de 1ste-orde differentievergelijking
complex zijn. Stel
en laten we kort noteren:
. Dan krijgen we:

, waarin
en

en

Dus
(18)
en
zijn dus resp. het reële deel en het imaginaire deel van
. Vergeet
niet dat ook het imaginaire deel een gewoon reëel getal is; het wordt pas imaginair
door de vermenigvuldiging met . Dus
en
zijn twee gewone reële getalbuffers. Met dat in gedachte is het recht-toe-recht-aan om een complex 1ste-orde sys23

teem in computercode te implementeren volgens (18) en weer te geven in het complexe vlak.

§11

Poolcoördinaten, modulus, argument, fasor

In opdrachten 8.25 en 8.26 zag je dat herhaalde vermenigvuldiging met een complexe constante een reeks punten oplevert in het complexe vlak die allemaal òfwel
op een cirkel òfwel op een spiraal
liggen. In het laatste geval komt
elk volgende element van de complexe rij
òfwel steeds verder,
òfwel steeds dichterbij de oorsprong te liggen. Een complexe
vermenigvuldiging heeft dus twee
effecten tegelijk: draaien en schalen (schalen betekent hier: het groter of kleiner maken van de afstand tot de oorsprong). Als we de
ligging van punten in een vlak representeren door een rechthoekig
("cartesisch")
coördinatenstelsel
, dan komen draaiing en
schaling samen tot uitdrukking in
zowel de - als de -coördinaat. Daardoor kunnen we die twee effecten niet los zien
van elkaar. Dat kan wèl als we de rechthoekige coördinaten
omrekenen naar
poolcoördinaten
. Dan beschikken we over een directe maat voor beiden.
In de figuur hierboven zie je de relatie tussen rechthoekige coördinaten en poolcoördinaten. Het complexe getal
ligt op een afstand van de oorsprong
.
De lijn van oorsprong naar het punt maakt een hoek met de reële as in positieve
richting.
We hebben nu dus twee uitdrukkingen voor een complex getal :
(19a)
(19b)
In (19a) zien we een complex getal in de oorspronkelijke vorm van de optelling van
de reële en de imaginaire component.
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In (19b) is het weergegeven als een produkt van een reëel getal
complex getal
.

en een bijzonder,

afstand (modulus)
Het reële getal is dat altijd
; het geeft de afstand van het punt naar de oorsprong
aan.
wordt ook wel de modulus van het complexe getal genoemd en we noteren die
als .
fasor en argument
Het bijzondere complexe getal is
dat we voortaan fasor noemen. Dat is
dus een complex getal op de eenheidscirkel. De modulus van een fasor is gelijk aan
1. We hebben alleen de hoek nodig om de fasor te specificeren.
Je kunt de fasor opvatten als een "kompasnaald" (met lengte 1) die in "richting "
wijst. Deze richtingshoek
van het complexe getal wordt ook wel het argument
van genoemd en genoteerd als
.
Berekening van

met WaveWizard

in radialen: atan2(y;x). Bereik:
in graden: atan3(y;x). Bereik:

.
.

Voorbeeld:
x = 0
y = -1
Print atan3(y;x)
Antwoord in Memo: 270
N.B.!
atan3(-1;0) foutmelding (minteken...)
atan3((-1);0) goede uitkomst.

Het produkt van de modulus en fasor,
, kan elk punt op het complexe vlak aanwijzen: "loop vanaf de oorsprong een afstand in richting ." Dat is
precies wat (19b) uitdrukt.
In de onderstaande tabel vatten we de omrekeningen samen van rechthoekscoördinaten
naar poolcoördinaten
, en omgekeerd:

gegeven:
gevraagd:

,

gegeven:
gevraagd:

Tabel 1
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,

terug naar ons probleem...
In §9 vroegen we ons af hoe je de complexe meetkundige rij
kunt uitrekenen zonder dat de omvang van de berekening afhangt van . Door over te stappen
op poolcoördinaten en gebruik te maken van (19b) kunnen we de rij schrijven als
een product van modulus en fasor:

Hierin is
een gewone, reële meetkundige rij, want is een reëel getal.
 Als
dan liggen opeenvolgende waarden van de complexe rij op een inwaartse spiraal (die dus steeds dichter bij de oorsprong komt).
 Als
, dan liggen alle waarden op de eenheidscirkel.
 Als
, dan hebben we te maken met een uitwaartse spiraal (die zich steeds
verder van de oorsprong verwijdert).
Hiermee is ook duidelijk dat een complex 1ste-orde systeem
stabiel is als
.
Rest de vraag hoe we die -de machts fasor
moeten uitrekenen. Al
ruim 300 jaar geleden (dus al een eeuw vóór de komst van het complexe vlak) bewees de Franse wiskundige Abraham de Moivre een heel nuttige stelling die we in de
volgende paragraaf bespreken. Tussen haakjes, De Moivre was ook de man die als
eerste wist te melden dat je de reeks van Fibonacci kunt schrijven in de vorm van
(10). Ook voorspelde hij zijn eigen sterfdatum, en liet aan het nageslacht over om
vast te stellen dat die inderdaad klopte...
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§12

Stelling van De Moivre

Door de opdrachten hierboven was je misschien al gaan
vermoeden dat bij herhaalde vermenigvuldiging met
steeds dezelfde complexe constante de uitkomst ook
steeds over dezelfde hoek
verder doordraait. Na stappen ben je dan in totaal gedraaid over een hoek
. Daardoor begin je je af te vragen of
wellicht
gelijk zou kunnen zijn aan
. Dat zou betekenen dat de -de machts fasor
zelf ook
weer een fasor is... Dat blijkt te kloppen. We bewijzen het
in twee stappen.
Stap 1: we stellen

de stelling klopt dus voor
Stap 2: van

naar

.

:

We nemen aan dat
Dan volgt dat:

.

volgens veronderstelling

volgens productregels

We hebben in Stap 2 laten zien dat uit
dat

volgt
.

Hiermee is het bewijs rond, want in Stap 1 hebben we de stelling gechecked voor
en met Stap 2 kunnen we hetzelfde doen voor elke andere waarde van . We
noemen dit een inductief bewijs.

Stelling van De Moivre
(20)

27

§13 Fasorgolf
Laten we even een paar dingen nog eens op een rij zetten.
Een 1ste-orde systeem
heeft als pulsresponsfunctie
.
Als het filtergetal complex is, dan zijn
en
dat ook: je krijgt dan
; dat is een reeks punten op
een spiraal in het complexe vlak die naar buiten beweegt als
, of naar binnen
beweegt, richting oorsprong, als
.
Merk op dat
een draaiing maakt tegen de wijzers van de klok in.
Punten van de geconjugeerde,
, draaien met de wijzers van de
klok mee. Zie Figuur 11.

Een zuiver cirkelvormig traject krijgen we als
; dan is
welke waarde je ook kiest voor
,
ligt altijd op de eenheidscirkel.

;

In de uitdrukking
zien we wat we al lang wisten: sinus en cosinus zijn
resp. de verticale en de horizontale projecties van een cirkel: als je de pulsresponsfunctie
weergeeft in 3D (je herinnert je de animatie van Opdracht Complex signaal weergeven in 3D), dan ziet die cirkel eruit als een spiraalveer waarvan de contour de vorm van een cylinder heeft. Zie Fig.12.
De sinus (rood) en de cosinus (groen) zijn resp. de "muurschaduw" en de "vloerschaduw" van de cylindervormige spiraalveer (zwart): het is de weergave van een
punt dat de baan volgt van een cirkel in het complexe vlak. De horizontale as is de
reële as van het complexe vlak, verticale as is de imaginaire; de diepte-as stelt de
tijd voor.
De sinus en cosinus zijn dus niets anders dan de schaduwen (projecties) van een
spiraalvormig signaal
dat we voortaan een fasorgolf noemen. Je
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kunt die beschouwen als de "complexe versie" van de sinusgolf. Zoals een (discrete)
sinusgolf niets anders is dan een reeks sinuswaarden, zo is een fasorgolf niet anders dan een reeks fasors: punten op de eenheidscirkel.

Fig. 12 Fasorgolf

derde testsignaal
De fasorgolf gaan we in Deel B van dit hoofdstuk gebruiken om 1ste- en 2de-orde
systemen mee te testen. Daarmee beschikken we inmiddels al over drie testsignalen:
1. In H5.4 gebruikten we een sinusgolf
om een systeem "mathematisch
door te fluiten"; zo vonden we op Sound Design pag. 98 de formule voor de
amplitudekarakteristiek van het systeem
.
2. In §2 introduceerden we de puls als signaal om een systeem mee te testen.
Daarmee vinden we de pulsrespons van een systeem. We hebben al vermeld
dat het spectrum daarvan de amplitudekarakteristiek is; hoe dat precies in elkaar zit, zien
we in een later hoofdstuk.
3. Nu voegen we als derde testsignaal de fasorgolf
toe, de combinatie van de sinus en cosinus.
Dat doen we omdat het daarmee , zoals we in
Deel 2 zullen vaststellen, veel makkelijker is
om de amplitudekarakeristiek van een resonerend filter af te leiden dan wanneer we de sinus
gebruiken als testsignaal. Ook de dempende of
opslingerende fasorgolf
met
is een belangrijk testsignaal. Zie de figuur
hiernaast; daarover meer in H12.
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§14 Formule van Euler
Een van de wonderen van het imaginaire getal is dat het een
opmerkelijk en zeer nuttig verband laat zien tussen machten en
goniometrische functies. Dat ontdekte Euler bij zijn studie van
de reeksontwikkelingen van ,
en
:
(i)
(ii)
(iii)
Als we in (i) invullen

, dan krijgen we:

volgens (ii) en (iii).

Daarmee komen we op het volgende resultaat:

Formule van Euler:

We noemen de vorm
een imaginaire e-macht, omdat de exponent imaginair is.
Dit is de meer wiskundige omschrijving van wat we in de vorige paragraaf een fasor
noemden (een begrip uit de elektrotechniek en de signaalverwerking). Kortom: een
fasor is een imaginaire e-macht.
We kunnen ook de fasorgolf kort noteren als de imaginaire e-macht
. Merk op
dat dit een fasorgolf is die tegen de wijzers van de klok indraait (zie §13).
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"de mooiste formule van de wiskunde"
Als je in de formule van Euler invult
, dan krijg je:

Deze vergelijking is ook bekend als de identiteit van Euler en
brengt fundamentele getallen van de wiskunde, , , , en
, met elkaar in verband!

§15

Pulsresponsfunctie van een oscillerend systeem

Eindelijk kunnen we nu formule (10) ook gebruiken in het geval: "geen oplossing".
Als de discriminant
, dan zijn en complex geconjugeerd en vind je
met (14):

met

en

.

We hebben dus de vorm
, dan is
.
Nu schrijven we en in poolcoördinaten. Volgens Tabel 1 in §11:
en
. (Hier noteren we en met hoofdletters en , om aan te geven dat het
gaat om constanten die "bij het systeem horen", d.w.z. getallen die omrekeningen
zijn van de filtergetallen en in het geval dat de discriminant negatief is, zie hieronder formule (22) ).
.
(Opdracht 8.32)
Merk op dat
(21a)
zoals we zagen in Opdracht 8.36(b). Als we dat invullen in (10), dan komt er:
(10)
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Wederom volgens Opdracht 8.36(b):

We krijgen dus het volgende resultaat:

pulsresponsfunctie van (3) als

:
(21)

Eindelijk weten we het nu zeker: als
kun je met formule (10) een reeks
getallen maken die sinusvormig op en neer golft, met elke gewenste frequentie en
elke gewenste demping ! Formule (21) is een produkt van drie factoren:
Amplitude van de sinusgolf. Die blijkt alleen afhankelijk te zijn van
. Als dichtbij nul of dichtbij ligt, dan is ook
een klein getal
en dus
een groot getal. Aangezien
, zullen zeer lage én
zeer hoge tonen een zeer grote amplitude krijgen. (Zie grafiek bij Opdracht 8.12.)
is een reëel, positief getal en
is een reële meetkundige rij. Die
werkt in (21) als een contourgenerator (Sound Design pag. 70):
daarmee "pers" je de sinusgolf in de vorm van een gedempt (als
),
constant (als
) of "opslingerend" (als
) signaal.
Dit is de sinusgolf. Als

, komt er:

;

dat is de eenheidspuls. Dat kun je ook zien aan de differentievergelijking:
.
Het systeem maakt dus een sinusgolf waarvan de fase is verschoven
over een hoek , waardoor de eerste waarde altijd gelijk is aan 1.
Als we met behulp van een 2de-orde differentievergelijking een sinusgolf willen maken die zich volledig gedraagt als de discrete sinusfunctie
(dat wil zeggen: een functie waarvan de amplitude gelijk is aan en met een startwaarde
), dan zullen we de volgende aanpassingen moeten doen (zie opdrachten):
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1. de puls
moeten we opschalen:
daarmee schalen we dan tevens

;
op:
.

2. Vanwege die

moeten de beginwaarden zijn:

en

.
We kunnen nu met (11) voor en
formules schrijven die gelden in het geval dat
de discriminant
negatief is:

als

:

(ga eerst na of aan deze voorwaarde wordt voldaan)
(22)
exponentieel dempende sinus ("stabiel")
pure sinus ("marginaal stabiel")
exponentieel opslingerende sinus ("onstabiel")

(Sound Design H5.4 pag. 97)
.
is de oscillatiefrequentie (of natuurlijke frequentie) in Hz.

samengevat
We snappen nu hoe we met een 2de-orde recursieve differentievergelijking een getallenreeks kunnen genereren die sinusvormig oscilleert, eventueel exponentieel
dempend of opslingerend, met elke gewenste frequentie en elke gewenste demping
of opslingering . Daarmee beschikken we over de snelste methode om met een
computer een sinusvormig signaal op te wekken.
Bij ons onderzoek zijn we als volgt te werk gegaan:
Eerst hebben we gezien dat we een serie van twee 1ste-orde systemen, met filtergetallen en , kunnen samenvoegen tot één systeem van de 2de orde met filtergetallen
en
(§4). Het mooie daarvan is dat we gemakkelijk de pulsrespons van die
serie, en dus ook die van een 2de-orde systeem, kunnen afleiden en uitdrukken als
een functie
, zie (10).
bestaat dus uit twee meetkundige
rijen die van elkaar worden afgetrokken en vervolgens opgeschaald met
.
Een ander winstpunt van die samenvoeging is dat we direct zien onder welke voorwaarden een 2de-orde systeem stabiel is: er moet gelden:
.
Omgekeerd kunnen we elk 2de-orde systeem uitdrukken in de vorm van een serie
van twee 1ste-orde systemen (§5); met andere woorden: als
en
gegeven zijn,
dan vinden we en met behulp van (15).
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Als
dan zijn
en
complex en geconjugeerd. In dat geval bestaat de
pulsresponsfunctie uit het opgeschaalde verschil van twee complex geconjugeerde
meetkundige rijen. Dat zijn twee fasorgolven met gelijke frequentie en gelijke amplitude die in tegengestelde richting draaien, te zien in Fig. 11. Trek je die van elkaar
af dan vallen de reële delen (cosinus-componenten) tegen elkaar weg en hou je het
imaginaire deel (sinus-component) over.
De combinatie van sinus en exponentiële demping kun je beschouwen als een "basis-bouwsteen" in mechanische, elektrische en akoestische trillingssystemen. In de
volgende paragraaf zullen we zien hoe we daarmee heel natuurlijk klinkende simulaties kunnen maken van getokkelde snaren, metaalgeluiden (staven), en de geluiden van percussieve instrumenten met een membraan, zoals in trommels en paukens.

34

Opdrachten
Opdracht 8.1 Fles resonator
Open en start Preset Resonator.txt. Het Scoop- en Spectrumvenster wordt automatisch ingesteld en geopend. Beluister het geluid en bekijk de golfvorm en het spectrum. Dit is een benadering van wat je hoort als je blaast over de rand van een lege
fles waarvan de resonantiefrequentie gelijk is aan 190 Hz. Zoals in Memo is af te
lezen, krijgen we dit resonantie-effect door in (1) in te vullen
en
. Het aandrijfsignaal
wordt opgewekt door een ruisgenerator en geplaatst op spoor S3.
(a) Bovenaan in de code staan de instellingen B en F. Verhoog F tot 500. Wat is het
effect op de klank? Wat is het effect op de golfvorm in het scoop-venster? En op
het Gem-spectrum (oranje) in het spectrum-venster? Wat is het effect op de getallen en (zie Memo, hoofdscherm)?
(b) Verhoog B achtereenvolgens tot 50 en 200. Beantwoord dezelfde vragen.
(c) Je vraagt je natuurlijk af waarom in de code nergens die formule (1) te bespeuren is. Die zit weggewerkt in de interne WaveWizard-codering van Resofilter.
Die functie is zeer snel en zorgt er ook voor dat de output
de amplitude
krijgt die jij wenst, wat formule (1) niet doet. Je kunt deze fles-resonantie, mèt
de gewenste output-amplitude, natuurlijk ook zelf programmeren door formule
(1) rechtstreeks te implementeren. Dat gebeurt in Preset Resonator PQ.txt. Open
en start. Vergelijk de code, de rekensnelheid, de wijze waarop de gewenste amplitude wordt uitgerekend, en de output-getallen (spoor S1) met die van Preset
Resonator.txt.
Opdracht 8.2
differentievergelijking en pulsresponsfunctie
Als we de pulsrespons kunnen schrijven als een discrete functie en daarmee elke
waarde snel kunnen uitrekenen, zonder dat we eerst alle voorafgaande waarden
moeten berekenen, waarvoor hebben we dan de recursieve differentievergelijking (1)
eigenlijk nog nodig?
Opdracht 8.3
"AA"-klank
Als je je mond in een "AA"-stand zet, dan wordt het geluid van de stembanden gefilterd, en wel zó dat je een "AA"-klank hoort. Dit "AA"-filter is een trillingssyteem. Het
heeft dus ook een pulsrespons.
(a) Hoe kun je die pulsrespons gemakkelijk (dus zonder apparatuur of hulpmiddelen) hoorbaar te maken (zie pag. 18)?
(b) Kun je in de pulsrespons de "AA"-klank herkennen?

♣

Opdracht 8.4
Pulsrespons van Butterworth banddoorlaatfilter
Open nog eens Preset_H5_Ruis_Banddoorlaat.txt van Opdracht 50, H5.3, pag 95.
Daarin werd witte ruis gefilterd met een zg. Butterworth banddoorlaatfilter. Verander
de code zo dat je op spoor S2 de pulsrespons van dit filter krijgt (je kunt het volume
van de output van het filter aanpassen.) Lijkt je dit systeem stabiel?
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Opdracht 8.5
vind de pulsrespons
Vind de eerste zes waarden van de pulsrespons van de volgende systemen (zoals
altijd veronderstellen we dat
en
als
:
(a)
(b)
.
(c)

♣

Opdracht 8.6 code voor pulsrespons
]
Schrijf WaveWizard-code voor het berekenen van de pulsrespons van het 2de-orde
recursieve systeem
.
(a) Declareer de filtergetallen P en Q en het aantal samples ( -waarden) als N.
(b) Zet alle waarden van buffers F1 en F2 op nul met commando Wis buffers.
(c) Hernoem buffer F1 tot d; die gebruiken we voor de pulsfunctie. Hernoem buffer
F2 tot output Y. (gebruik Naam Buffer ; zie menu Help! → Overzicht instructies
(Commandovenster))
(d) Implementeer d[n] door de toewijzing d[0]=1.
(e) Implementeer de differentievergelijking
m.b.v.
FOR...TO...NEXT, zie pag. 104-106; je kunt hier overigens gerust de variabele
gebruiken; die hoef je niet te declareren.
(f) Gebruik functie Buffergetallen in tekstvorm (menu Diversen) om waarden te printen in Memo.
(g) Gebruik functie Grafiek van F-buffer(s) (menu Afbeelden) om de -waarden
als "spelden" af te beelden (lijnmodus speld) op 15 pixels afstand van elkaar
(Vx 15). (De reden om samples af te beelden met een speldenknop is o.a. dat
ook samples met de waarde nul goed zichtbaar zijn.) De lengte van de horizontale as stel je in met Aslengte; maak die afhankelijk van Vx en N.
Opdracht 8.7 Pulsrespons van systeem
Maak gebruik van de WaveWizard-code van de vorige opdracht om de pulsresponsen te berekenen van systemen met waarden voor en die hieronder gegeven zijn.
Bepaal aan de hand van de golfvorm om welk van de vier bovengenoemde gedragsvarianten het gaat (z.o.z.)
(a)
(Fibonacci).
(b)
(c)
(d)

Opdracht 8.8 Het
-vlak
In de vorige opdracht heb je voor een viertal systemen de gedragsvariant vastgesteld. Dat gedrag wordt volledig bepaald door de waarden van en . Omdat je en
onafhankelijk van elkaar kunt kiezen, kun je de combinaties van en voorstellen als punten in een vlak. Laten we dit vlak het
-vlak noemen. De horizontale as
gebruiken we voor , de verticale voor . Voor elk punt in het
-vlak kan slechts
één van de vier gedragsvarianten gelden. Nu is de vraag is: als we een groot aantal
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willekeurige waarden kiezen voor
en
en de corresponderende gedragsvariant
weergeven als een gekleurde stip, vinden we dan kleuren die als confetti-snippers
kriskras door elkaar liggen of zien we een duidelijk patroon van aaneengesloten,
gekleurde zones?
Start Preset PQ-vlak.txt. Er worden duizenden willekeurige punten in het
-vlak
gekozen en vervolgens getest zoals je dat zelf in de vorige opdracht deed. Het resultaat wordt weergegeven door de kleur van het beeldpunt.
Bepaal welke gedragsvariant door elke kleur wordt gerepresenteerd aan de hand
van de punten uit de vorige opdracht (die worden geel omcirkeld weergegeven in het
-vlak.
(a)
Vul in:
gedragsvariant
I stabiel en oscillerend
II stabiel en niet-oscillerend
III onstabiel en oscillerend
IV onstabiel en niet-oscillerend
(b)
(c)

Beschrijf het gebied van
Beschrijf het gebied van

kleur

-vlak waarin alle stabiele systemen liggen.
-vlak waarin alle oscillerende systemen liggen.

Opdracht 8.9 het "sinus-lijnstuk" in het
-vlak
Een sinusgolf dempt niet, maar wordt evenmin steeds harder. Een systeem dat een
zuiver sinusvormige pulsrespons heeft noemen we onstabiel, ook al is het een
"grensgeval" tussen dempen en opslingeren. Verder liggen de sinussen natuurlijk
allemaal in het oscillerende gebied.
(a) Waar in het
-vlak vinden we de verzameling sinusgolven met constante amplitude (dus zonder demping of opslingering)?
(b) Schrijf de formul
] zo dat er alleen maar pure
sinussen, zonder demping of opslingering, ontstaan.
(c) De rij van Fibonacci omschreven we als de som van de twee voorafgaande getallen die we optellen bij
. Fibonacci vertoont een onstabiel, niet-oscillerend gedrag. Welk gedrag vertoont de rij die ontstaat als we het verschil van de twee
voorafgaande getallen optellen bij
, dus het systeem
]? Als de rij oscilleert, bepaal dan de amplitude en druk de frequentie uit
in de sampling frequentie .

*

Opdracht 8.10
(a) Met welk punt in het
-vlak correspondeert de vergelijking
(b) Als
, voor welke waarde van voldoet dan deze vergelijking?

?

Opdracht 8.11
amplitude van enkele pure sinusgolven
Zoals je weet, is de amplitude (maximale uitwijking) van de sinusfunctie gelijk aan
. Als we 2de-orde systemen willen gaan gebruiken om sinusgolven op te wekken,
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moeten we nagaan of de amplitude zich voor willekeurige waarden van
langs de sinuslijn
steeds gelijk is aan 1.
Gebruik preset Pulsrespons.txt om de amplitude te bepalen (met twee decimalennauwkeurig) van de sinusgolven in de volgende -waarden (
). Bekijk enkele
perioden en zoek in de lijst die in Memo wordt geprint de hoogste waarde die je tegenkomt voor
,
en
.

*♣

Opdracht 8.12 Amplitudemeting langs de sinus-lijn:
,
In de vorige opdracht vond je bij de drie -waarden drie verschillende amplitudes.
We willen daarom graag wat meer te weten komen over dat amplitudegedrag en
maken gebruik van de computer
om voor enkele honderden waarden de amplitude te bepalen. We hopen daardoor een beter idee te krijgen van de amplitude van de sinusgolven op de
lijn
als functie van .
Ga weer uit van preset Pulsrespons.txt. Daarin heb je een lus
FOR n = 0 TO N-1... NEXT
waarin het signaal
wordt
uitgerekend in buffer Y. We gaan
nu vierhonderd maal een
signaal genereren, steeds met
, maar voor vierhonderd
verschillende waarden van
.
Steeds meten we de amplitude,
slaan die op en wissen buffer Y.
De waarden van liggen op onderling gelijke afstanden van
0,01 in het interval [-2, +2]. Dus
is
achtereenvolgens
.
Elk -signaal bestaat uit N samples. Zet N = 1000. We bepalen de amplitude met
behulp van de functie Amplitudo, Maximum, Minimum, Som, RMS, in menu Analyse. Deze functie zoekt in de opgegeven buffer en opgegeven bereik naar o.a. de
maximale en minimale waarden: Maximum en Minimum. de grootste van de absolute
waarden daarvan wordt opgeslagen in de systeemvariabele Amplitudo. Dat is de
uitkomst die we nodig hebben en die we opslaan in buffer Amp (gebruik weer Naam
Buffer). Uiteindelijk zal Amp vierhonderd waarden bevatten, waarvan we de grafiek
afbeelden. De structuur van deze preset bestaat dus uit een geneste lus, d.w.z. "een
lus binnen een lus", zie codeblok in de figuur.
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*♣

Opdracht 8.13 Frequentiemeting door lineaire interpolatie van nulpunten
In de vorige twee opdrachten onderzochten we het amplitudegedrag van systemen
op "sinus-lijn"
. In deze opdracht kijken we naar het frequentiegedrag op de sinus-lijn.
(a) Gebruik preset Pulsrespons.txt om, zoals in 8.11, de pulsrespons te berekenen
voor de -waarden:
,
en
(steeds is
). Schat de corresponderende frequenties. Dat kan op drie manieren. Welke?
(b) In de figuur hieronder is de grafiek van een continue sinusgolf weergegeven als
een dikke, grijze kromme. We willen graag weten hoe groot de periode van deze sinus is. is weergegeven als het horizontale blauwe lijnstuk op de tijd-as.
De uiteinden daarvan zijn twee (van de drie) nulpunten van de sinusgolf (nulpunten van een functie
zijn de waarden van waarvoor geldt dat
).
In de figuur zijn het linkse en middelste nulpunt weergegeven door blauwe stippen op de tijd-as; die gaan we gebruiken om (de helft van) de periode te schatten.
De vraag is nu: hoe kunnen we
zo goed mogelijk schatten als we alleen beschikken over de discrete, gesampelde versie van de sinusgolf? De samples zijn

in de grafiek weergegeven als "spelden".
We zoeken twee samples die een nulpunt van de sinusgolf flankeren (rode spelden). Het linker nulpunt wordt geflankeerd door de samples s1 en s2. Het middelste door de samples s3 en s4. We beschouwen die twee flankerende samples
als de functiewaarden van een continue, lineaire functie
(paarse lijnen in de figuur). In Sound Design Opdracht 29 drukte je de parameters en
uit in de punten
en , en de functiewaarden
en
. Je vond dat
en
. Als we en weten, kunnen we de waarde
vinden waarvoor
. We noemen dat lineaire interpolatie: het schatten
van een waarde tussen (en op basis van) twee gegeven waarden.
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Maak twee maal gebruik van lineaire interpolatie om te laten zien dat de frequentie van het sinusvormige signaal in de figuur bij benadering gelijk is aan
3218,5 Hz. (je weet dat
sec en
Hz).
(c) De berekeningen die je bij (b) uitvoerde kun je automatiseren met WaveWizard's
instructie Nulpunten in het menu Analyse. De code:
Nulpunten
inputbuffer
S1[0]
aantal samples 3*Fs
outputbuffer
F1[0]

! zoek nulpunten op spoor S1, vanaf sample 0.
! zoek alleen binnen de eerste 3 sec.
! zet de gevonden nulpunt-tijdstippen in F1.

Voorbeeld:
inputbuffer
en
outputbuffer
. (dus
.)
De instructie heeft als returnvariabele AantalNulpunten. Je weet dus altijd
hoeveel nulpunten zijn gevonden in het opgegeven zoekgebied.
De sinus bij vraag (b) heeft frequentie
en faseverschuiving
.
Schrijf een preset die een aantal samples berekent van de (discrete) functie
met een nauwkeurigheid van vier decimalen en opslaat op F1[0...].
De nulpunten sla je op in F2[0]. Laat grafisch zien dat het verschil tussen de
schatting van de frequentie en de werkelijke waarde van steeds kleiner wordt,
naarmate je meer periodes van de sinus betrekt in je berekening. Laat ook zien
dat dit verschil sneller afneemt naarmate de nauwkeurigheid van de sinussamples groter wordt.
HINT : een sinus met een nauwkeurigheid van d decimalen maak je met de code: int(s*sin(...))/s, waarin s = 10^d.
(d) Nu zijn we zo ver dat we de instructie Nulpunten kunnen gebruiken om voor
een groot aantal waarden van
in
de frequenties van oscillerende
pulsresponsen te vinden en uit te
zetten in een grafiek: frequentie als
functie van , zoals we in de vorige
opdracht deden voor de amplitude.
Een mogelijke uitwerking zie je in
de figuur hiernaast. De meetwaarden zijn weergegeven als het aaneengesloten, blauwe gebied dat begrensd wordt door een "gladde"
contour. Het lijkt er op dat die contour een of andere elementaire,
wiskundige functie voorstelt. Dat
blijkt te kloppen. In §15 zullen we
zien dat het gaat om de inverse van
de cosinus, de arccosinus. De grafiek daarvan is weergegeven in
rood-zwart. Schrijf code waarmee je
deze afbeelding kunt maken.
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Opdracht 8.14
Wat nu als
?
(a) Waarom kunnen we geen gebruik maken van (10) als
?
(b) Geef de pulsrespons als discrete functie voor dit bijzondere geval.

♣

Opdracht 8.15 Code Pulsrespons serie 1ste-orde, pulsresponsfunctie
(a) Declareer variabelen a; b; N; P; Q.
(b) Wis drie buffers F1, F2, F3 en hernoem ze w, Y en d.
(c) Maak een FOR... NEXT-lus waarin N samples van de serie-structuur met signalen w en Y worden berekend. Zet binnen de lus de instructie Print om de waarde van Y[n] weer te geven in Memo.
(d) Wis buffer Y en bereken in een tweede FOR... NEXT-lus N samples van het 2deorde systeem
. Wederom met de instructie
Print.
(e) Wis nogmaals buffer Y en bereken in een derde FOR... NEXT-lus N samples
van de pulsresponsfunctie (10). Wederom met de instructie Print. Resultaat van
deze preset moet zijn dat je in Memo drie maal achter elkaar een identieke lijst
van N uitkomsten krijgt.
De code vind je in Preset Pulsrespons serie, direct, functie.txt.
Opdracht 8.16
Controleer dat de substituties in (11) voldoen aan (15).

♣

Opdracht 8.17 Fibonacci samenstellen met twee meetkundige rijen
(a) Vind en als
De waarde die je voor vindt staat bekend als het
gulden getal (zie bijv. Wiki).
(b) Maak drie buffers A[], B[] en F[] voor resp.:
,
en
volgens (10).
(c) Bereken N=20 waarden en gebruik Buffergetallen in tekstvorm om A[n],
B[n] en F[n] te printen in Memo.

Opdracht 8.18
sinusgolf
We hebben in §3 geopperd dat systemen waarvoor geldt dat
een pulsrespons
hebben die er een puur sinusvormig is. Wat is je conclusie als je probeert om en
te vinden voor
en
?

♣Opdracht 8.19

grafiek van de grens

Open Preset PQ-vlak.txt. Voeg code toe waarmee de grafiek
van
wordt weergegeven in het
-vlak.
Kopieer eerst een Pen code blok: kleur paars (255; 128;
255); dikte 10.
Daaronder zet je een blok: Grafiek van functie met 1
variabele (menu Afbeelden → functie van 1 variable (2D)).
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Stel het domein in op -4; 4. Let er even op dat in deze functie de onafhankelijke
variabele de naam x heeft.
Welke zones worden door de grafiek gescheiden?
Opdracht 8.20
rekenen met complexe getallen
Gegeven zijn twee complexe getallen
en
Bereken:
(a)
(e)
(f)
(b)
(g)
(c)
(h)
(d)

.
(i)
(j)
(k)

Opdracht 8.21
eerste-orde systeem met filtergetal
(a) Gegeven het eerste-orde systeem
. Bereken
t/m
(b) Gegeven het eerste-orde systeem
. Noteer
als machten van het (complexe) filtergetal.

.
t/m

Opdracht 8.22
kwadratische vergelijking met complexe onbekende
Los op:
als een complex getal is.
Zijn de twee oplossingen geconjugeerd?
Opdracht 8.23
punten in het complexe vlak
Geef weer in het complexe vlak:
(a)
(d)
(b)
(e)
(c)
Opdracht 8.24
complexe meetkundige rijen
Geef in afzonderlijke grafieken de eerste vier getallen (
complexe pulsresponsfuncties weer in het complexe vlak:
(a)
(b)
(c)

) van de volgende

(d)
(e) Trek in alle grafieken lijnen vanuit de oorsprong (0,0) naar de gevonden punten.

♣

Opdracht 8.25 code complex, recursief 1ste-orde systeem
Schrijf code waarmee je N waarden van de pulsrespons van 1ste-orde systeem
, met
, kunt afbeelden in het complexe vlak. Maak
daarbij gebruik van (18). Voeg een Print-instructie toe die N waarden van
en
weergeeft in Memo.
Het antwoord vind je in Preset Pulsrespons Complex 1ste-orde.txt.
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Opdracht 8.26
enkele complexe 1ste-orde systemen
In Fig.8 zijn steeds de eerste negen waarden van de pulsrepsons van het complexe
1ste-orde systeem
te zien voor zes waarden van het complexe
filtergetal
. Geef aan welk filtergetal bij welk plaatje hoort. Geef ook aan of
het systeem al dan niet stabiel is.
(a)
(c)
(e)
(b)
(d)
(f)
Opdracht 8.27 aantal optellingen en vermenigvuldigingen
Als je met de computer het 1ste-orde systeem
wilt evalueren
voor
waarden van , hoeveel optellingen en hoeveel vermenigvuldigen moet de
computer dan in totaal uitvoeren als:
(a) een reëel getal is?
(b) een complex getal is?

Fig.8

bij Opdracht 8.26

Opdracht 8.28 Re en Im ↔ modulus en argument
In (a) t/m (d) is een complex getal
gegeven. Bereken de modulus
en,
met behulp van WaveWizardfunctie atan3(y;x), het argument
, uitgedrukt
in graden:
(a)
(c)
(b)
(d)
Gegeven: een complex getal
; gevraagd
en
:
(e)
(g)
(f)

Opdracht 8.29
Laat zien dat

.

Opdracht 8.30 Complex signaal weergeven in 3D
Gegeven is een complex 1ste-orde systeem
, met filtergetal
.
(a) Geef de pulsresponsfunctie van dit systeem, geformuleerd in rechthoekscoördinaten
.
(b) Bereken de modulus
en het argument
.
(c) Formuleer de pulsresponsfunctie in poolcoördinaten.
(d) Laat met formules zien dat het imaginaire deel van
gedempt sinusvormig
oscilleert en het reële deel gedempt cosinusvormig.
(e) Wat is de frequentie (in Hz) van deze complexe trilling (zie kader in §14) als de
sampling frequentie 44100 Hz is? (zie Sound Design H5.4 pag. 97).
(f) Open en start Preset Pulsrespons Complex 1ste-orde 3D animatie.txt. Soms kan het
beeldscherm even flikkeren; dat komt omdat het rekenproces niet gesynchroniseerd is met de grafische kaart van je computer. Daarom kun je eventueel de
reeks plaatjes automatisch en in volgorde laten opslaan door de uitroeptekens
van het codeblok Bitmap opslaan te verwijderen. De bitmaps nemen erg veel
schijfruimte in beslag; je kunt ze met BulkImageConverter.exe snel converteren
naar korte png-bestanden en die bekijken met de Diavoorstelling van Windows
Photo Viewer; als je de cursortoets rechts ingedrukt houdt krijg je een schokvrije
animatie; met cursortoets links draait de tijdrichting van de animatie om. Wat
representeren de rode en de groene grafiek in de 3D-weergave van de complexe
pulsrespons?
(g) Een complex 1ste-orde systeem
geeft een complexe trilling met
de frequentie die je zojuist vond, maar de amplitude van
is constant (dus
er ontstaat noch demping noch opslingering). Druk de waarde van
uit in
rechthoekscoördinaten
.
(h) Laat zien dat het imaginaire deel van
puur sinusvormig oscilleert en het reële deel puur cosinusvormig.
(i) Verander de code in de preset zo dat de pulsrespons van
wordt weergegeven.
Opdracht 8.31 Tolhuis
Open en start Preset Tolhuis.txt, zonder naar de code te kijken (want daarin staat de
oplossing). Je ziet een animatie van een huisje dat rond tolt in het complexe vlak en
daarbij steeds groter wordt. In elk plaatje worden alle hoekpunten vermenigvuldigd
met
. Op het eerste plaatje (links) is de positie van de nok gelijk aan .
Het laatste plaatje zie je rechts.
(a) Hoeveel plaatjes moet je berekenen als je wilt dat de animatie stopt juist voordat
de rand van de grafiek wordt overschreden? Geef ook een formule.
(b) Over hoeveel graden wordt het huisje gedraaid bij elk plaatje?
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Fig. 10 rondtollend en groeiend huisje
Opdracht 8.33 De Moivre en Euler
Laat zien dat het bewijs van de stelling van De Moivre heel kort is als je uitgaat van
de formule van Euler.
Opdracht 8.34 nog eens opnieuw: 8.24 (c)
In Opdracht 8.24(c) berekende je enkele waarden van de complexe rij

.

Doe dat nog eens, maar nu nadat je eerst de rechthoekscoördinaten
hebt uitgedrukt in poolcoördinaten
. Maak gebruik van de formule van Euler.
Opdracht 8.35 product van fasor en geconjugeerde
Laat met behulp van de formule van Euler zien dat het product van een fasorgolf en
de geconjugeerde daarvan gelijk is aan 1.
Opdracht 8.36 som en verschil van fasor en geconjugeerde
(a) Laat zien dat
.
(b) Laat zien dat

. Lees de tweede alinea van §6 nog eens door,

toen we nog niet beschikten over complexe getallen. Hoe kijk je daar nu tegen aan?
Hierover gaat §15.
Opdracht 8.37 complexe e-macht
Laat zien dat je elk complex getal
de vorm van een complexe e-macht.

kunt schrijven in de vorm
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, dus in

Opdrachten bij 8.15
Hapklare pulsresponsfunctie van een oscillerend systeem

Opdracht 8.38 afleiding (21) met formule van Euler
Formule (21) werd afgeleid door de substituties
en
in vergelijking (10) door gebruik te maken van de formule van Euler, de substituties
en
. Doe datzelfde door gebruik te maken van de stelling van De Moivre.
Opdracht 8.39
Waarom geldt in (22) voor de restrictie:
?
Opdracht 8.40 "inverse" van (22)
Met (22) kun je en vinden als en zijn gegeven. Geef formules voor de omgekeerde situatie: gegeven en , gevraagd en .
Opdracht 8.41 oplossing van een differentievergelijking
Onder het oplossen van een differentiaal- of differentievergelijking wordt verstaan:
het vinden van een functie die voldoet aan de vergelijking. Laat zien dat de functie
een oplossing is van de 2de-orde recursieve differentievergelijking

als je kiest

en

.

Opdracht 8.42 check 8.9c
In opdracht 8.9c onderzocht je het systeem
]. Doe dat
nog eens met de nieuwe inzichten van (21) en (22). Wat is de frequentie (
Hz). Wat is de amplitude? Kom je tot dezelfde conclusies?
Opdracht 8.43 hoge pieptoon
Van een systeem is gegeven dat het binnen de groene zone van het
-vlak ligt en
dat
negatief is. Iemand zegt: "dan moet de pulsrespons een heel hoge pieptoon
zijn." Ben je dat daar mee eens? Tussen welke grenzen ligt de oscillatiefrequentie?
Opdracht 8.44 terug naar formule (17)
In (17) vonden we voor het sinusvormige trillingssysteem met
pulsresponsfunctie in de (toen nog) onverteerbare formule:

en

de
(17)

(a) Herschrijf (17) in termen van en .
(b) Wat is de frequentie (in Hz) van deze sinustoon? (Neem aan dat de samplingfrequentie, zoals gebruikelijk, gelijk is aan 44100 Hz).
Opdracht 8.45 de aanduiding "sinus-lijnstuk" is terecht
In §3 werd gesproken van de "sinuslijn"
(met
). We deden dat alleen maar omdat de golfvorm van systemen (3) er, als
, uitziet als een sinus.
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Waarom is de pulsrespons (3) inderdaad echt puur sinusvormig als
?

en

Opdracht 8.46 vergelijking voor sinusgolf met amplitude 1, ongeacht
(a) In de opdrachten 8.11 en 8.12 heb je ontdekt dat sinussen op de lijn
(met
) verschillende amplitudes hebben. Dit terwijl de wiskundige
(co)sinusfunctie onveranderlijk de amplitude 1 heeft. Stel een 2de-orde recursieve differentievergelijking op die als pulsrespons een sinusgolf produceert met
hoekfrequentie en een amplitude 1.
(b) Hoe groot is de amplitude van het systeem dat we in §1 bespraken:
?

Opdracht 8.47 contour gedempte sinus
Een systeem trilt sinusvormig met een frequentie van 300 Hz. De golfvorm wordt
beschreven door (22), met
; er treedt dus demping op.
(a) Geef de formule van de contour van deze demping (contour: Sound Design pag.
70).
(b) Stel je een animatie voor van de golfvorm als
in honderd gelijke stapjes toeneemt tot 1,1. Hoe zal de contour veranderen?
(c) Open preset pulsresponsfunctie resonantie met variabele demping R.txt en start de
animatie. Check je antwoord bij (b).
Opdracht 8.48 gedempte sinus met toenemende frequentie
Zet in de code van de vorige opdracht
9 en zorg dat die waarde in de animatie constant blijft. Zet de begin-frequentie op 20 Hz en laat die tijdens de animatie
toenemen in stappen van 6 Hz. Hoe zal de golfvorm veranderen? Doe eerst een voorspelling en voer dan de animatie uit.
* Opdracht 8.49 functie
: amplitudeverloop sinuslijn
In opdracht 8.12 berekende je, met de computer, de amplitudes van een aantal sinusgolven op de lijn
voor waarden van
tussen
en . Die amplitudes
werden uitgezet in het diagram als functie van .
(a) Geef de formule van het functievoorschrift van dit diagram:
(b) Open Amplitude-meting sinusgolven.txt. Voeg code toe die deze functie als een
zwarte kromme afbeeldt (die dan natuurlijk samenvalt met de rode contour.)
* Opdracht 8.50 functie
: frequentieverloop sinuslijn
In opdracht 8.13 berekende je, met de computer, de amplitudes van een aantal sinusgolven op de lijn
voor waarden van
tussen
en . Die amplitudes
werden uitgezet in het diagram als functie van .
(a) Geef de formule van het functievoorschrift van dit diagram:
(b) Open Amplitude-meting sinusgolven.txt. Voeg code toe die deze functie als een
zwarte kromme afbeeldt (die dan natuurlijk samenvalt met de rode contour.)
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Opdracht 8.51 pulsresponsfunctie
(a) Voor welke waarden van
en

heeft systeem (3) de pulsresponsfunctie

?
(b) Geef de oscillatiefrequentie in Hz. (

Hz)

Opdracht 8.52 stemvork: halveringstijd
De amplitude(contour) van een 440 Hz-stemvork halveert elke seconde. We spreken
dan van een halveringstijd (of halfwaardetijd) van 1 seconde. Modelleer de stemvork
als een pulsrespons van een 2de-orde recursieve differentievergelijking.
(a) Vind de waarden van en , en daarmee en .
(b) Ga uit van Preset Resonator PQ.text (zie Opdracht 8.1) en implementeer het model in WaveWizard, met outputsignaal
op spoor S1. Zorg ervoor dat de uitwijking maximaal 8000 is.
Opdracht 8.53 vervaltijd en T60-tijd
De vervaltijd
is de tijd die een trillingssysteem nodig heeft om te dempen tot
van de beginamplitude.
In de akoestiek is de vervaltijd niet altijd de meest geschikte maat om uit te drukken hoe lang het duurt voordat een geluid zover is uitgedempt dat je het niet meer
hoort. Daarom wordt ook de T60-tijd gehanteerd; dat is de tijd die verstrijkt voortdat een geluid 60 decibel zachter is geworden. We drukken de T60-tijd uit in de vervaltijd:

(a) Wat is de vervaltijd van de stemvork uit de vorige opdracht?
(b) Wat is de T60-tijd?
(c) Hoe groot is de amplitude als t = T60?
(In de §18 zullen we de vervaltijd gebruiken om een ander belangrijk begrip te definiëren: de bandbreedte.)
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Opdracht 8.54 èchte stemvork: amplitude-contour
tracking
In Opdracht 8.52 maakten we een model van de trilling
van een stemvork. We gingen er van uit dat een trillende stemvork een golfvorm produceert die (1) sinusvormig
is en (2) exponentieel dempt. We gaan nu kijken in hoeverre dat klopt aan de hand van de analyse van een opname van een stemvork (zie plaatje). De resultaten
drukken we uit in
en , en daarmee
en . Hoe
klinkt de simulatie?
(a) Golfvorm.
Open, bekijk en beluister stemvork met resonator.wav. De golfvorm is ook te zien Fig.
21. Na ongeveer 0,1 seconde is de trilling zo goed als geheel sinusvormig. In die eerste 100 milliseconde hoor je o.a. ook de pulsrepsons van de kast. Daarover meer in
Deel B van dit hoofdstuk. (Luister ook eens apart naar die eerste aanzet door een
linker en rechtermuisklik in het Grafiekvenster.)

Fig. 21 Golfvorm stemvork met resonator, aanslag met rubber hamer
(b) Frequentie.
Open Preset stemvork met resonator frequentie-meting met scoop.txt. Het venster van de
scoop/spectrum analyzer verschijnt. Klik op Play. De Trigger Frequentie is ingesteld
op 440 Hz. Dat betekent dat je een stilstaande golfvorm ziet als de die een frequentie van 440 Hz heeft. Maar bij deze stemvorkopname loopt de golfvorm in de scoop
loopt heel langzaam naar links. Experimenteer met andere waarden zo dat de golf
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zo goed mogelijk blijft staan. Welke waarde lees je af? Bepaal
van.

aan de hand daar-

(c) Demping.
Met Zoom Uit en de Y-slider (Sound Design pag. 32-33) van S1 kun je de grafiek van
spoor S1 zo instellen dat je direct kunt zien dat de amplitude (afgezien van die eerste aanzet van 100 msec) ongeveer een exponentiële contour (Sound Design pag. 70)
heeft. We gaan nu uit die contour de waarde van de demping afleiden. We kiezen
een zo lang mogelijk fragment van de stemvorktoon dat er redelijk sinusvormig uitziet. Daarom slaan we de aanzet over en laten het fragment beginnen bij tijdstip
sec. Dan verdelen we het fragment in
gelijke delen die we frames noemen.
Van elk frame bepalen we met behulp van de WaveWizard-instructie Amplitudo,
Maximum, Minimum, Som, RMS de maximale (positieve of negatieve) uitwijking (Amplitudo) en slaan die op in een buffer Amp[]. De grafiek van Amp[] is weergegeven
in Fig. 22A, een nogal rafelige kromme: naburige amplitude-waarden blijken nogal
van elkaar te kunnen verschillen. Hoe zou dat komen?
(d) RMS
In plaats van de Amplitudo kunnen we van elk frame ook de variabele RMS opslaan.
De RMS (Root Mean Square) van
getallen
is gedefinieerd als de
wortel uit het gemiddelde van de kwadraten:

. We maken

een buffer Rms[] waarin we de RMS-waarden van
frames opslaan. De grafiek ervan is weergegeven in Fig. 22B. De kromme is duidelijk "strakker" dan die van
Amp[]. Waarom zou dat zo zijn?
(e) Exponentiële functie afgeleid uit twee RMS-waarden.
Gegeven de discrete, exponentiële functie
. Druk en uit in de gegeven waarden
en
. (in Sound Design Opdracht 29, pag. 68-69 deed je
hetzelfde voor een lineaire functie.).
Vind (numerieke) waarden en als gegeven is dat
,
en
, zoals te zien Fig. 22C.
(f) Simulatie
Nu je waarden hebt voor en , kun je een simulatie maken van het geluid van de
stemvork (behalve natuurlijk dat typische geluid van de aanzet, waarin de pulsrespons van dat houten resonantiekastje meeklinkt). Waarom moet je de waarde van
aanpassen?
De simulatie kun je het snelst doen met de instructie Resofilter. Daarin moet je
de demping
uitdrukken als bandbreedte, zoals je je herinnert uit Opdracht 8.1.
Dat doe je met de expressie: bandbreedte = -ln(R)*Fs/pi.
Zet de output op spoor S3.

50

Fig. 22 Stemvork amplitude-contour
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Termen
Amplitudekarakteristiek
Amplituderespons
Argument
Bandbreedte
Beginwaardeprobleem
Boventoonzang
Cartesische coördinaten
Complex getal
Complexe e-macht
Decay time
Differentievergelijking
De Moivre
e-macht
Faserespons
Fasor

Fasorgolf
Fasorrespons
Filtergetal
Formant
Frequentiemeting
Frequentierespons
Frequentieresponsfunctie
Geconjugeerd
Halveringstijd
Harmonische oscillator
Helmholtz resonator
Imaginaire deel
Imaginaire e-macht
Inductief (bewijs)
Klankpot
Limiet
Lineaire interpolatie
Modulus
Moivre, De
Nulpunt
Orde
Oscillator

8.16 (ook wel Amplituderespons)
8.16 (ook wel Amplitudekarakteristiek)
8.11
8.1, 8.15
8.18
rechthoekscoördinaten
; zie ook Poolcoördinaten
8.8
. 8.14 (opdracht)
8.14, zie ook Vervaltijd
8.2
zie Puls
.
stelling van, 8.12
macht van , grondtal natuurlijke logaritmen. Bijv. .
8.17 (niet te verwarren met 'Fasorrespons', 8.18)
punt op de eenheidscirkel in complexe vlak;
fasor
8.11 en 8.13.
imaginaire e-macht
8.14
fasor als tijdfunctie, "spiraalveer in 3D":
8.13
8.18 (niet te verwarren met 'Faserespons', 8.17)
coëfficiënt in differentievergelijking; zie 8.4.
Opdracht 8.13
8.16
8.16
8.8
en
;
en
.
8.15
systeem dat een sinusvormige pulsrespons heeft,
dempend, constant of opslingerend.
akoestische →Resonator
notatie imaginaire deel van een complex getal. 8.8
van een complex getal. 8.8
. 8.14
zie stelling van De Moivre, 8.12
8.16
Opdracht 8.13
8.11
8.11; stelling van 8.12
Opdracht 8.13
orde (of graad) van een differentievergelijking. 8.3
systeem dat trilt; →Systeem
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Oscillatiefrequentie
Oscilleren
Poolcoördinaten
Puls
Pulsrespons
Pulsresponsfunctie
Q-factor
Recursief
Reële deel
Rechthoekscoördinaten
Resonantie
Resonantiefrequentie
RMS
Serieel systeem
Stationaire fase
Steady State
Stelling van De Moivre
Systeem
Transiënt
T60-tijd
Vervaltijd

8.15
trillen, 8.1
; 8.11
discreet signaal dat uit slechts één puls bestaat, 8.2.
outputsignaal van een filter als gegeven is dat de input
bestaat uit de puls
soms is de pulsrespons te schrijven in de vorm van een
(discrete) functie. 8.2
Quality-factor. 8.16
notatie reële deel van een complex getal. 8.8
8.2, ook vaak recurrent genoemd
van een complex getal. 8.8
zie Cartesische coördinaten
het "meetrillen"; 8.1, 8.17 e.v.
8.17 (zie ook Oscillatiefrequentie)
Root Mean Square; Opdracht 8.54
8.4 serie van twee 1ste-orde systemen
8.16
8.16: stationaire fase
8.12
8.2
8.16, 8.18
opdracht 8.53
8.14 Eng: Decay time
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