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I 
samenvatting 

In cii: rapport worat nagegaan of versr.f'llingsnllvigatj e bruikbaar is 
als meetsysteem bi j gereedschapswer,<;tu; ,"cr:. Versnellil'.g'snavigatie 
b€'rust op het meter; van de versnt'l Ii ni~ van het objekt en het daarna 
tweemaal integrerenvan de informatie. Hierdoor is de positie van 
het objekt ten opzichte van zijn omgeving bekend, zonder wezenlijke 
Terbinding met c.i f: omgeving. 

F.r :is eerst E'en analyse gema.akt van bestaar,j.; mcc:tsystemen teneinde 
te kunnen vaststel1en aan welke elser, O!1S meetsysteem dient te vol
doen. 
Daarna voIgt een bespreking van de bel~ngric~Kstc stoorinvloeden die 
de bruikbaarheid van versnellingsnavil..~atie beperken. Er worden dria 
methoaen aangegeven om de invloed van het stcrende zwaarteveld te 
reduceren. Ben analyse wordt gegeven van de nvloed van de beperkte 
frequentie-bandbreedte van het meetsysteem; hieruit blijkt dat een 
rout in de gemeton posi tie van het ob.j '::;Kt evenredig is met de snel
heid van dat oojckt. De posiUe r;;oet derh,<l'Ve bij stilstand van 
he~ objeKt vastgesteld worden. 

Vervclgens wordt cen opstelling besproKen waarmede enige experimen
ten zijn uitgevoerd; speciale aandBcht is hicrbij besteed aan het 

.reQuceren van de invloed van de dri£'1; on c.e meting. 

ITenslotte zal blijken dat versnellingsnavigatie als meetsysteem bij 
Igereedschapswerktuigen bij de huidige stano van de techniek zowel 
technisch als ekonomisch nog niet aar.trekkelijk is. 

progRose 

ere ontwikkelin~ van versnellingsnavigatic is eerst dan zinvol 
wanneer men er in slallgt een platform t~? cr;twikkelen, oat door een 
gyro gestabiliseerd wordt. Hiermede moat aar. de eis voldaan wbrden 
dat de afwijking van de horizontaalheid va;1 :ie versnellingsopnemers 

Iniet groter is dan 1 ~rad. 
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Inleiding. 
Versnellingsnavigatie word: reeds geruime tijd in de praktijk 
toegepast en is aantrekkelijk omdat bij dit soort navigatie geen 
referentiepunten, punten ten cpzichte waarvan de positie van het 
voertuig bepaald wordt, nodi[; zijn; de positie wordt immers ver
kregen door de versnelling te meten. Deze versnelling kan, bij
voorbeeld seismisch, zender v,'rbi nding met de "vaste wereld" ge
meten worden. 

Bet niet nodig z n van aezi' verbinding zou bij toepassing 
als meetsysteem bij gereedschapswerktuigen interessant zijn, 
omdat de bevestiging vein het meetsysteem zowel aan het vaste 
als aan het bewegende deel van de machine vaak moeilijk is en 
routen introduceert. Gezien de gunstige ervaringen met versnel
l:i.ngsnavigatie bij andere objekten (Starfighter-straaljager. 
polaris-duikboten) is de vra"lC gerezen of toer:asbaarheid bij 
gereedscb-:.pswerktuigen zinvol zou zijn. Bet onderzoek hiertoe 
is in dit rapport b~schrsve~. 

'reneinde enig inzicht te verrl:rijgen van de eisen die aan 
versnellingsnavigatie moet worien gesteld, is eerst een onder
zoek in€;esteld naar meetsystempn welke gebruikelijk zijn bij' 
gereedschapswerktuigen, en w~l sreciaal naqr die systemen die 
gebruikt worden bij de r.umerieke besturing, omdat deze systemen 
een elektriscbe informatie-uitgang hebben en daarom vergelijk
baar zijn met een meetsysteem gpbaseerd op versnellingsnaviga
tie dat ook elektrische informatieverwerking (dubbele integra
tie) kent. 

Na de bespreking van r::Jeetsystemen in het algemeen voIgt 
een beschouwing over ce cverwegingen welke tot de uitvoerings
vorm van de versnellingsnavigatie hebben geleid, gebaseerd op: 

Ie de te stellen ei_sen be,refftmde nauwkeurigheid en 
snelheid 
de versnellingen welke bij verschillende machines op
treden, deze gegeveDs ;~ijn door metingen verkregen 
de te verwachten stoorinvloeden, vooral de invloed van 
het zwaartevdd or de versnellingsmeting. 

':'enslotte wordt de uitvoer:ngsvorm van en de meetresul
taten aan een experimpnteel (c~er.dirr:emdona:11) model besproken, 
gevolgd door pen prognosl:' ten a::.nzien van de praktische bruik
baarheid van versnellingsnaviglit:e bij gereedschapswerktuigen. 

werkplaatstechn i.k technische hogeschool eindhoven 
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Meetsystemen voor numeri eke bt'st'L<ring van gereedschapsmfCJ.chines. 

Inleiding. 
In dit gedeeite vqn dit rapport zal eerst een overzictt worden 
gegeven van de bij de Eumerieke besturing gebruikelijke meet
systemen. Daarna lhl voor scmmige systemen de werking en eigen
schappen worden bpsprokE:r, waD,rna een beschouwing voIgt over de 
mmwkeurigheid, waarbij specia::e aandacht wordt be steed aan die 
meetsystemen welke toeCPj..'ftst. worden bij machines met een hoge 
€,,-raad van precisie. AHa hier besrroken me10tsystemen hebben de 
eigenschap dat ze eer: clektri:::;cr.e uitgang hebben die de positie 
informat)e b'"vat nonig va or automatische besturing. 

hlgemene inuelir:g val: meetsystemen. 
Men kan de meetsystemen verGt:len in absolute en incrementele 
systemen welke op hun beurt 'we':r te verdelen zijn in analoge en 
digi tale systemen. Bij de absC'l'lte systemE-n komt de momentele 
uitgangsinformatie overeen me: een concrete positie, onafhanke
lijk van de voorgec~c:r.i <'ded s, dus van de eerder gemeten posi ties; 
de informatie kan in analoge of: di tale vorm n. Incrementele 
meetsystemen geven hun ir;formatie refererend aan de voorafgaande 
positie; gaatjesschijver~ zi~n typische increment ale (digitale) 
systemer:, ze geven hun informa-:ie elf in de vorm van impulsen, 
iedere impu1s komt overeen met een zekere verplaatsing. 

1,naloge incremer,tele systemen kornen vrij veel voor en weI 
in de vorm van een analoog ab~oluut meetsysteem met korte meet
lengte (steek van 0,1 1l1m tot ?C mm). De positie is bepaaid op 
een geheel aantal malen de steek na (zi8 figuur 1). Deze steek 
wordt of digitaal gemeten of het rnee-cinterval wordt bepaald door 
een grof werkend analoog systeem. Overigens blijkt hieruit dat 
het bij sommige meetsystemer, moei lijk is ui t te maken of men met 
een digitaal of analoog systeern heart te maken. 

x .. 
Figuur 1. U i tgangsspanr.ing van een an8.loog-incrementeel 
meetsysteem ais funktj~ v~n de positie. 

De positie x is ucor ae uitgangsspanning Vu bepaald 
op een geheel a:wtal malen de steek W na. . 

technische hogeschool eindhoven 
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Verder kan het mect'systeem in roterende of lineaire vorm 
zijn; de ve~schil1en springer:. direkt in het Gog: de lineaire 
systemen zijn in het a.i.gemeen nauwkeuriger dan de roterende 
omdat bij de laatstpr:. fer:. lir:.eaire sledebeweging omgezet moet 
worden in een roterende (v:a ~eugel met ror:.dsel of leischroef 
en moer) , hetgeen vaak met de nodige fouten gepaard gaat. 
Roterende system~n zijn :n het algemeen goedkoper te makent er 
zijn geen problemen wet be'Lrei't t:t0fafdichting, instelling van 
de meetkop ten opzichte val'. dc' (lange) lineaal van het lineaire 
systeem. 

Tenslotte l.ClTI mer, d.e systemen naar hun elektrische typering 
verdelen: 

1. Optisch (Foto-elektr:sch) 
2. Induktief 
3. Kapacitief 
4. Hagnetisch 
5. Hesistief 
6. Elektrische kQntakter.. 

In de tabel zijn diverse meetsystemen volgens bovenstaande inde
ling gerangschikt. Op de tabe~ zijn slechts de meest representa
tieve systemen vermeld. In de litteratuur kan men uitgebreide 
opsommingen van meetsystemen vinden (litt. 1, 2). 

De getallen die in de tabel voorkomen slaan op de klasse 
indeling van meetsystemer, voor numerieke besturing; deze is: 

klasse 1, onnauwkeuri : d Kleiner dan 10 /lm 
" 2, It tussen 10 /lm en 25 /lm 
It 3 , " \I 25 flm en 100 !lm 
"4, !t grater dan 100 IJ,m. 

Onder onnauwkeurigheid wordt verstaan de maximale afwijking 
van de nominale maat bij de klasseindeling bij een totale meet
lengte van circa 1 metf:r. 

35 2.2.1. O;ptische rr.,,·~"ts,ystcmer:. 
,;pti sche meetsystemen b:s'taan h: de regel in twee ui tvoeringen: 
een lichtdoorlatende drager ( ) met daarop in zwa~t de merk
tekens (raster) aangebracht 0,:- :ingekrast (tralies). De andere 
uitvoering heert een reflekterende drager (metalen schijf of 

40 band) met daarop de merktekens. De door een gloeilampje verl1chte 
drager wordt via de nodige optiek afgetast door een fotocel die 
achter cen spleet of een kort inU8xraster is geplaatst. De drager 
met de merktekens is aan het bewegende deel van de machine beves
tigd, terwijl de lam,r,je-fotocel kombinatie, de afleeskop, vast 

45 opgesteld wordt. De drag"r kan zowel van het roterende als van 
het lineaire type zijn. 

50 

De absoluut digitale systemen hebben een gecodeerde 
schijf oflineaal, en dUs een vrij gekompliceerde afleeskop omdat 
vele sporen gelijktijdig mocten worden afgetast. 

werkplaatstechn lek technische hogeschool eindhoven 
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De incrementelE' systemen heaben ir: principe een drager met sen eenvou
dig licht-donker streepraster. 'Le afleeskop bevat twee stel indexr~1.ster
fotocel kombinaties welke in d,,:, mectrichting 90° ten opzichte van elkaar 
in fase verschoven zijn; dit is nod am richtingindicatie te vcrkrijgen. 
De indexrasters hebben dezelfde .steek als dat op de drager (zie figuur 2). 

Figuur 2. 1 rincipe van aftas'.;;:i q;; van eon opt) seh digi taal-incrementeel 
meetsysteem. 
Richting indikatie wordt verkregen door gebruik te maken van een index met 
twee rasters welke ten opzichte van elkaar 90° uit fase zijn verschoven. 

De fotocellen geven bij DE tTl\: '.'en ongevel~r driehoekvormig signaal 
af, dat bij de en8 fotocel ten or ichte van de andere 90° voor- of naijlt, 
afhankelijk van d~ bewegingsric!:t • Incremcntele systemen hebben, in 
tegenstelling r:let '"b801u-:;e :cystemt'n, eer.. elektronische teller nodig die 
zow,'1 voor ali.; acrrterui'.: kan teller .• 

Eovenstaand principe vl:1dt l7: r r: in alle ijkc meetsystemen 
terug, de ui tvoeri ng k'"n ecr:.t,'r ZeE'r sterk vcrschillen. De ~;teek van de 
rasters ligt tussen de 4 ~m en 200 ~r:l. De l'irma's ?eidenhain en Ferranti 
hebben onder andere een systeem dat 01' bovenstaande lijkt. 

Zeiss wcrkt met een systpen: (multiprismat) dat bestaat uit ean 
lineaal opgebouwd uit naast elka'::.r l.iggende prisma's (litt. 5). Een kort 
"zendraster" wordt via een sri f:gelobj tckt lef en de smalineaal geprojek-
teerd op een ontvangraster. Bij beweging van de lineaal verplaatst de 
projektie van het z,enCiraster op het on'"vrngra.ster met dubhele snelheid. 
De daarbi j optredende licht-donKcr v(:rschijnselcn worden met fotocellen 
gedetekteerCi. Richtincsindikati V) nd: plaats door de lielltstraal te 
sp Ii tsen en 90° ten opzicbtE' VfU: e ka'lr or het ontvangraster te projek
teren. De zend- en ontvangrasters ,~ijn Kort (ca 1 em) en daarom zeer 
nauYlkeurig te fabriceren (zje f'i.guur 3). 

werkplaatstechniek ______ ~~chnische hOges~hool eindhov_~~ 
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Figuur 3. Zeiss meetsysteem. 
Het beeld van het zendraster 
word\; via de mu.ltipriE'malineaa 
afgE'beeld op hi"t Gnt.v.:mgrl'u,ter. 

4-• 1-" " 
... '-, -

~$ 
! "' 

, 

--
F"iguur 4. Lei tz meetsysteem. 
Het beeld van het raster wordt 
via een trillend prisma op het 
r~"8ter zelf afgeb(~eld.. 

De firma l,eitz (litt. 4) werkt wel met een rasterlineaal, 
Z~J het met vrij grote steek (200 ~m). Dit raster wordt via spie
gelobjektieven verschoven en omgekeerd op zichzelf geprojekteerd. 
De projektie geschiedt via een tril1end objektief zodat elektro
nische interpolatie tot 1 ~m mogelijk wordt, bovendien heeft dit 
trillen als voordeel dat de fotocelsignalen als wisselspanningen 
verwerkt kunnen worden. . 

Richtingindikatie wordt oak door 90 0 
plaatsverschuiving ver

kregen, zij het hier door gebruik te maken van polarisatie eigen
schappen v~n het licht (zie fie~ur 4). 

2.2.2. Induktieve meetsystemen. 
Induktieve systemen kunnen vt:'rdeeld worden in twee groepen: 

1) de differentiaal transformator of afgeleiden daarvan 
2) de synchro-res01ver or afgeleiden. 

De systemen uit de eerST.e gro':T, welke niet vee 1 meer voorkomen, 
zijn meestal gebaseerd op een nulmethode: er vindt eerst een voor
instelling plaats deer eer. vi~rplaatsing van het "vaste" deel van 
de differentiaaltransformator, daarna vindt positioneren plaats 
doordat de slede naar de nulrositie van de transformator loopt. 

De systemen uit de tweede groep Komer. meer voor, hiertoe 
behoort onder ander de "inductosyn". 
De synchro-resolver lijk" >-jua l:;()UW op een elektromotor, ze heeft 
twee ruimtelijk loodrec'-1t or e1 kaa.r staande statorwikkelingen, 
waarvan de strooombeleggingen ;;;lnusvormig zijn. Wordt de resol
ver als meetsysteem gebruikt dan heert ze een rotorwikkeling 
(zie figuur 5). " 

werkplaatstecl1n iek technische hogeschool eindhoven 
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De statorwikke1ingen word.en dan gevoed met een wisselstroom van 
konstante frequentie en me~ amplitudo evenredig met respektieve
lijk sin e en cos 8, waarin e de gewenste rotorstand is. De in de 
rotorwikkeling geinduceerde spanning is dan evenredig met 
sin (8 - e ).waarin 8 de werkelijke rotorstand is, de rotor
spanning z~l nul zijnrindi n e = e + kn. De rotorspanning wordt 
gebruikt om een servomotor tf! stur~n. ~e hoek stand van de resol
ver-servomotorkombinatie worat dus bepaald door de amplitudo van 
de statorspanningen; deze worden door middel van stappenschake
laHrs geger.er~erd.(z:e figuur 5). 

" .• j 
\ 

\ 
\ 

l"'u"llfC'" '. ____________ > 

F'iguur 5~ver ale meetsysteem. 
De rotorwikkelingen worden gevoed met wisselspanningen, waarvan de 

30· amplitudo de informatie betreffende de ge'Wenste rotorstand beZitten. 
De servomotor draait de rotor naar die stand waarbij de rotorspan~ 
ning nul wordt. 

35 c--- lk onn'ul'tiKcurighc·iu van !::t:fl .:.e~Cl '1('r als meetsysteem ligt 
in de orde van grootte van 5 a }(; boogminuten. Om een grote 
positioneernauwkeurigheid t talen, worden meerdere resolvers 
gebruikt die met verschil1ence tandwieloverbrengingen aan de 
slede zijn gekoppeld. 

40 Bij de nauwkeurige posit ioneersystemen gebruikt men vaak 
in plaats van een resolver de "inductosyn". In feite is dit een 
lineaire resolver: ze bestaat uit een glazen lineaal (schaal)
waarop wikkelingen naast elkaar metallisch opgedampt zijn. De 
poolsteek W is 2 mm of 0,1 Lnch. Dit komt overeen met de rotor-

45 wikkeling van de resolver. De index heeft twee wikkelingen 

SO 

met gelijke steek als die van de schaal zelf; deze twee wikke
lingen zijn 1/4 steek ten opzichte van elkaar verschoven (zie 
figuur 6) en 'Worden gevoed met spanningen evenredig met sin e 
cos S, waarin e nu evenredig is met de gewenste verplaatsing. 

werkplaahtechniek technische hogeschool eindhoven 
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j::i~-:uur c. De j r.ductosyr. 

Ie de wikkeling v~n dp srh~nl worat door de twee index-
wikkelinger. een sp'1nning nduceerd die een maat is voor 
de post L.e van de~r;aex :(:>n C'pzichte Vhn de schaal. 

De index, op een afstand vat: circa 0,2 mID van de schaal induceert 
in de sc~aalwikkeltng een spanning die evenredig is met 
sin(e - .~x), wQarin x de lineaire (te ~eten) verplaatsing is. De 
onnauwkeurigheid ligt in de orae van 1000 W, dus 2 ~m. 

I 

2S 2.2.;. Kapacitieve meetsystemec. 
Van de kapacitieve meetsystemen bestaan zeer welnlg lineaire 
typen. Een zeer goede representant van het absolute analoge type 
is het Sogenique meetsysteem van S1P (litt. 5). 

De opnemer bestaat uit een zogenaamde referentieas met daar-
30 om de meetkop (zie figuur 7). 

35 

40 

45 

50 i

I 
I 

Figuur 7. Gpbouw van de kapacJtieve opnemer van Sogenique. 

werkplaatstec:hniek . 

lJe interpolatierin,&; wo:"dt kcncentrisch over de referent ie
as verpiaatst. 
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De as is o.r;gebouwd uit ~;en li.antal gelijke, ten opzichte van 
elkaar geisoleerde, zeer nauwKeurig gefabriceerde metalen cylin-
ders, met een diameter tUBsen 25,4 mm en 4 mm en 1 en tot 
ongeveer 3C mm (afmetingt::r. afhankt~lijk van het type). Deze cylin
ders zijn ieder verl.>onden aan de aftakkingen van een precisie
spanni ngdeler l autotra.rlS fermator) • 

De meetkop bestaat ui: een metal en ring die zich koncen-
trisch om de as kan bewegcn er: een lengte heert ijk aan de 
1 van ae cylinders van de as. 1n de meetring wordt kapaci
t ia!' een spanning geinduceerd met een ampli tude die afhankelijk 
is van de piaats vac de meetk0p ten opzichte van de as. 

De opnE-'mer wordt opgenompnin een wisselspanningbrug (z1e 
figuur 8). De meetkop w0rdt flU zo geplaatst dat de brugspanning 
nul wordt. De onnauwke:lrivhE:id is Kleiner dan 5 fl-m op een lengte 
van 1300 mm. 

op"'c.ml!" &1.11: o-tro rlsfonnator 
r---I r----------------------- --, 
I I 

I ... ~. 

I elemerat:el'l 
,.y-

----, 

I 

I 
I , 
t ____________________ _ 

r 19uur 8. Het k~paci t i eve met'~sy8teem van ~;ogenique. 

I 
I 
I __ ..4 

:)e opnemer is hie::-- q:'g-enomen in een brugsch!]kel ing. 

f\.; 
VOi!J)IN~

SPANNIHI1 

Het Sogenique systeem i.8, [!;ez~ en ae eenvoud gepaard gaande aan 
de grote nau¥keuri id, een aan~rekkelijk systeem. Bovendien 
werkt het absoluut t wa t ,'clt i Ja te prefereren is boven incrementee l. 
De hog€: precisie wcrdt verkregen door een hoge graad van mecha-

45 nische preci sie van de opr.em£'r en door gebruik te maken van geavan
ceerde elektronische precisietechniek. 

hIs nadeel kan aangevoerd worden dat de gewenste positie 
ale elektrisch e~ei<.tr')-mcchanisch di-ent te worden aan-
geboden: de gewenste aftakkingen op de transformatoren kunnen 

.§o praktisch aIleen door micdel van mechanische kontakten gemaakt 
worden, dit kan bij snelle positionering te veel d kosten; 
overigens valt dit laats~e w~l mee: moderne relais kunnen 8cha
keltijden halen die ktciner zijn dan 1 ms ,en waarvan de levens
duur zeer haog is (10· GcfLake, ingen), zodat de soms gevreesde 
s J i j t age geen.J..o.l-.-S.p.eJ::lt. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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2.2.4. Meetsystemen van het ffiFignctische t resi:tieve of kontakt-type. 
Van elk type is een voorbeeld te vindent die voor een deel ook 
niet veel vuldig voorkomer:. Het elektrische-kontakt type is voor, 
numerieke besturing niet in:eressant omdat het oplossend vermogen 
ontoereikend is en bovendien aR.n slijtage onderhevig. 

Van het resistieve type (potentiometer) zijn aIleen de rote
rende uitvoering;m van belang, het is namelijk mceilijk een 
lineaire weerstand met een dra8.dspoed kleiner dan 50 ~m te 
maken; wellicht is in clE? toeKomst iets te verwaehten van de 
opgedampte-metaa1filmweerstanden. 

Meetsystemen van het magnetische type, bijvoorbeeld mag
neetband met permanent m~gnetische merktekens erop kunnen een 
zaer kleine steek hebben (e~ele ~m). Hall generatoren of voor 
de lineaal roterende i~duktieve opnemers kunnen de merktekens 
detekteren. Aan dit systeem wordt onder andere gewerkt door 
Siemens, maar wordt nog niet toegepast. 

2.3. De nauwkeurigheid van meetsystemp ::. 

2.3.1. Jigitale systemen. 
2. 5 .l.l.:~ui ver digita1e systemt'r.. 

Zuiver digitale meetsystemen ZlJn bijvoorbeeld binair gekodeerde 
schijven of linealen, gaatjes;~cnijven of linealen met streepver
delingen. Zij kunnen van het optische of magnetisehe of kontakt
type zijn maar hebben als kenmerk dat geen analoge interpolatie 
wordt toegepast. De nauwkeurigheid van zuiver digitale meet
systemen wordt bepaald door d" nauwkeudgheid van de plaats van 
de kleinste meeteenheid. De firma Heidehain maakt binair geko
deerde linealen, waarva:: 00 minst signifikinte bit een steek 
heeft van 6 ~m, aangezien de cnnauwkeurigneid van de ligging 
van twee naast elkaar liggende merktekens kleinor is dan 111m, 
is telektrische~ling door een faktor 2 mogclijk, zodat het op
lossend vermogen 3 ~m is. De absolute onnauwkeurigheid is slech. 
ter: de maatfout tussen twce willekeurige merktekens is 5 11m op 
een !~ngte van 1 meter, zodat de relatiev€' onnauwkeurigheid hier 
5 .10 is. 

Gekodeerde sehijven hebben een soortgelijke nauwkeurigheid: 
met een schijf met een di'lIDdter van 323 mm, voorzien van merk
tekens met een steek van 6 ~m, kunnen hoeken van 2 boogsekonden 
nog worden gemeten. 
De Ji:.l.L. * heert linealen r. tralies) gemaakt met een steek van 4 
/lm, lengte 25 em, de verdel'ingen zijn op 1/2 flm nauwkeurig, zodat, 
~nri~en interpolatie wo~gt :oeg~past,de. relatieve onnauwkeur~gheid 
Kleiner wordt dan 2.10 • 1)e llnealen Kunnen met een onnaUWKeu
r~gheid v:w ./4 flm aan eLKa'1.r ge:u:t wordeL, een lineaal van een 
meter ~gngte hecft dar, een Ini nimale relatieve onnauwkeurigheid 
van 10 • 

2.,.1.2.Tnterpolatie bij digitale meetsystemen. 
Analoge interpolatie wordt bij digitale meetsystemen veel toege
past. lnterpolatie is, afhanKelijk van de konstruktie van het 
meetsysteem, lineair ,Leitz) (if sinu9vormig (Inductosyn) en is 
soms mogelUk tot 1 : leel'. . 

* National !::.ngland • 
~~ •. -~ ........ . 
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Het voordeel van interrc~atie is dat de steek van het raster 
niet zo fijn behoeft te zij~ als nodie voor het hoge op1ossend 
vermogenj er zijn bijvoorbef,ld bij de ortische systemen dan minder 
problemen met buigingsvt'"rschijnseien; de voorwaarde is ui teraard 
een korrekt werkend interpo!atiesysteem. 
Rij de inauctosyn is de i~terrolatie sinusvormig. Dit wordt ver
kregen door dp vorm van df:' stroolIlrseh~iders gunstig te kiezen. 

McIlraith, (litt. (,) hee:'t ae a.wijking van de sinusvormige 
interpolatie geanalyseerd; hij vO • .:lrt daartoe, door middel van 
Fouri eranalyse, s1uysvormig'e stoortermen in die een golflengte 
hebben ~e1ijk aali - maal de steek. De amplitude van een derge
lijke n' term van d~ door de iLdex in de schaal geintroduceerde 
spanning is evenredig met: 

-2nn y/'v. ,e • sin nnA sin nn t 
nn( n nnp 

waarin W steek 
y afstand index-serlaa 1 

p.W '" breedte van de geleider 
{vi breedte van de geleider 

op de index 
op de schaal. 

Door symmetrische bouw zijn d~ even termen afwezig; wordt bijvoor
beeld f? '" 1/3 en !'" l/S gekozen dan gaa t pas de 7

e 
term een 

rol spelen, zodat men hier wei van s"inusvormige interpolatie mag 
spreken (De verhouding van d,~ ampli tudo van de 78 

term tot die 
van de_!~ondterm is, ~ndien y/W '" (',1 genomen wordt, ongeveer 
1,5 Ie ) • 

2.3.l.3. Konklusie nauwkeurigheid van digitale meetsystemen. 
Bij ~igi~~le me~tsystemen is_e~g hoge graad van.absolute nauw
keurlghelc berelkt (ca. 1 : ~C ); door toepasslng van analoge 
interpolatie is oak een hoog oplossend vermogen - dit is de nog 
jUist meetbare verplaatsing - te halen (tot ongeveer 0,1 - 0,5 !.1m). 
Di t is onder ander de reden wa~1.rom digi tale meetsystemen bij nume
rieke besturingen waarbij grate nauwkeurigh~id geeist wordt, veel 
toegepasT. wordt. De bijbehorenae el('ktronische apparatuur is in 
de regel vrij eenvoudig. 

lnterpolatie bij optische systemen komt men aileen tegen 
bij incrementele meetsystemen (o.a. Leitz); het zou bij absoluut 
gekodeerde systemen toege~ast kunnen worden en weI op het minst 
signifikante spoor; interpolatje met een faktor 10 bespaart zeker 
2 sporen, waaraoor een eenvoudi5~afleeskop is te gebruiken. 

Men kan zich afvragen of cen hoge nauwkeurigheid van het meet
systeem (1 ~m) weI zinvol is bij gereedschapsmachines; beperken 
we ons tot machines met een bewerkingslengte van ongeveer 1 meter 
dan moet het antwoord or deze vraag or,tkennend zijn, en weI om 
de volgende redenen: 

werk p laatstec:hn iek 
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De omgevings temperatuur gaat een rol spelen, de 1ine!~re -1 
uHzettingskoefficii"r.t va:: staal is ongeveer 8 ~1. 9.10 °c • 
men kiest voor het mee:systeem materialen met deze1fde uit
zettingskoefficieLt; de ~ystemen zijn meestal gE~ijkt bij 20°0, 
zodat de bewerkte ml1terialen een juiste lengte bij die tem
peratuur hebber... AIhoewd het theoretisch dus mogelijk is 
bij een willekeurie-:re temreratuur te bewerken t is een konstante 
omgevingstemperatuur Val: 20°C, dus konditioner:"ng, gewenst 
en zelfs noodzake1ijk bij precisie-bewerkirigen, door kleine 
verschillen in de uitzettingskoefficie'nten. 
De kwaliteit van de machines is van die aard dat absolute 
nauwkeurigheden beter dan circa 5 ~m niet haalbaar zijn. Dit 
is aangetoond door metingen te verrichten aan vE~rsehillende 
gereedschapsmachines. 
Van een zo goed als nieuwe SIP koordinaten boormachine type 
.Hi -2r t welke tot dE~ mac:h.l nes met de hoogste precisie mag 
werden gereicend tis p-emE'ten dat vooral de dwarsslede zowel 
in het horizor:tal!) c;.; s 1:: r.c:' vertikale vIak variaties van 
ongeveer lC' ,...rad vertl)m.t ", .. 112 figuur 9). Stellen we een 
noogteverschi 1 van bewerk :i.ngspunt tot meetsysteem (lineaal) 
van 50 em, dan kan oi: een fout introduceren van 5 11m; de 
maximale bewerkingslengte van deze machine is 40 em. Andere 
machinoo hebben grotere routen (Cincinnati freesbank, figuur 
10) • 
De bewerkingskrachtr.m gevFn aanleiding tot vervormingen van 
het machinefreem. Aan bovengenoemde Sri-machine is gemeten 
dat een aanzetkracht bij boren van ongeveer 300 N een uit
buiging van 5 ~m tengevolge heeft. 
Bewerkingskrachten en machinekonstruktie kunnen aanleiding 
geven tot tri11ingen, waardoor de kwaliteit van het bewerkte 
oppervlak, dus de nau· .. keurigheid, verminderd. 

Overigens is een nauwkeurig meetsJIsteem weI zinvol als lengte 
meet instrument in de meetkamer, hier zijn immers veel gunstiger 
kond i ties dan bij een versraner,de machine: 

1) de omgevingstemperatuur is konstant 
2) doordat geheel andere t'is<:n aan de konstruktie van een 

meetmachine worden gesteld, kunnen de rechtgeleidingen 
van bet ere kwaliteit zijn dan die van een gereedschaps
machine 

5) meetkrachten zijn vE:.rwaarloosbaar klein 
4) er treden geen trillingen op. 

De nauwkeurighcid van ana !5:Es~~y~temen. 
In hi:t algemeen :i s de re 1 at i evc~ onnauwkeurighei d van een analoog 
werkend meetsystee~3groter dan die van ~4 digitale systemen: 
resal vera halen le, t pot(:n!~ometers 10 • Een uitzondering is 
het Sogenique systeem: 5.10 • Behalve dat het meetsysteem zelf 
nauwkeurig dient te zijn, meet ook de bijbehorende apparatuur 
(analoog-digitaal omze1;ter) dit zijn. Dit eist vrij gekomplieeerde 
elektronische schakelinger.. De analoge systemen worden daar0m 
meestal in een brugschakeling opgenomen. 

werkploatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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De digitale informatie (uit ae ponsband e.d.) vordt in een 
analoge vorm omgez,~t en ver[,l .. ken met het signal'll ui.t de opnemer. 
De machine beweegt zich dusca:~ig aat het verschilsignaal nul 
wordt. :n dit gaval '"orut e~n nauwkeurige digitaEl-analoog omzet
ter geeist hetgeen tegt:nwoord~g geen probJe~~ meer is (nauwkeu
righeden met autotransformatoren van 1 : 10 zijn hELalbaaE~ en 
een gevoelige nuldetektor, hpt{:,-een ook mogelijk is (1 : 10 bij 
SogenLlue). IJe nauwKeuri.gnF, llsl,roblmcen liggen inderdaad bij de 
opnem(~r zelf en dlln meestlll;n het konstruktiev€ en materiaal 
kunuige vlak, zaals in r.omo5E~en ijzer bij de resolvers, weer
stand-materiaal bij de poten::orr;eters, opbouw van de inductosyn. 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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Voer een werkpla~tstech~lcus zou het aantrekkelijk ZlJn een in
strument te hebben dat hij zonder meer v1ak bij het te bewerken 
en meest interessante pun:. kHn zetT,er. en waarmee hij dan nauwkeu
rig dt: posi tie van hEt w'~rk:st\lk ten oJ:zichte van het snijdend 
gereedschap kan meter .• ,~('als ~n de inleicing van dit rapport is 
opgemerkt biedt veraneilingsnavigatie hier perspektieven;alhoewel 
een hoge graad van nau'wKl-ur:gne:'d wel een utopiezal blijven, het
geen in tiit rapport zal blijK~n. 

Het onderzoek is oeper!<t t.ot een rechtlijnige beweging in 
het hori zontale viak. ' m de experimenten te vrijwaren van niet 
relevante stoorinvloecfln ;djn daze uitgevoerd met behulp van een 
slede welke door middel var, een luchtkussen op een bed "drijft". 
De ge~eiding van deze sledo bl:jkt dusdanig dat ze verl;;eleken 
kan worden met de geleidingen van E'en zeer goede machine (zie 
hoofdstuk 3.2.1.1./. ~e afstand waarover de slede zich kan bewegen 
is 4C CIr,. 

J8 versnellir,gen woni"n r:;'E:'meti~n met behulp van een opnemer 
van het seismiEche type ~kracntenbalans). De positie van de slede 
worcit uiteindelijk verkregen ooor het versnellingssignaal twee
maal in de tijd te integreren. 

Geeist wordt een verplaa::.s:ng te kunnen meten met een maxi
male onnauwkeurigheid var~ lC .... m. 

Stoorinvloeden. 
~n verband met het felt dat bij toepassing van versnellingsna
vigatie als meetsysteem bjj gereedschapswerktuigen vri.j hoge 
nauwkeurigheidseisen worCh::'!! gesteld, aient een onderzo!~k naar 
de stoorinvloeden ;:laat.s :e r.!,bben. Behalve stoorinv10E~den als 
drift zijn er twee princiriele foutenbronnen aan te wi~jzen en 
wel de invloed van het zwaartev~lQ en de beperkte bandbreedte 
van het meetsysteem. 

Invloed van het zwaarteveLG. 
-",en zeer beh:.ngrijkf:: ei s hi.j de versnellingsnavigat 1e is dat de 
versn811ingsopnemer op een zuiver horizontaal gesteld v1ak staat: 
staat de opnemer scheef onder ('en hellingshoek van slechts 1 IJ.rad, 
dan registreert deze ondet2ir.vlo7)d van het zwaarteveld een versnel
ling van cngeveer 10 .. r.l.S j is de meettijd bijvoorbedd110 ~ekon
den, dan wordt dit schE-ef staan als een verplaatsing x ,. '2 at .. 
500 j..lm geinterpreteero. Om vet'snell ingsnav 19atie bereikbaar te 
doen zijn is daarom nod ! 

1) Korte meettijden, di tis daarom belangrijk omdat c.e tijd 
kwadratisch voorkomt; geaacht wordt aan verplaatsingstijden 
van 1 sekonde, ee~ he:li~g van 1 j..lrad introduceert dan een 
rout van 5 j..lm. 

2) het zo vlak mogelijk houdc'!': van de versnellingsopr:,emer. 
Cr zijn verschi11ende reat,r.'~r: waarom aan deze eis niet zonder 
meer vo ldaan word t binner. het bereik van de gewenste nauw
keurigheid. Deze reden~~ ~orden onderstaand op kwantitatieve 
wijze besproken. 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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Niet-horizontaalheid VAn slede~. 
Om een indruk te krijger. van de grootte van de niet-horizontaa1-
heid van sleden z: j n aan de va l.ger:de maed nes met ingen verricht: 
1

0
) ;".:.:. koordicater:boormachjne type I'lT-2!. 

2°\,,· f" . . V 11 I ::urtn boor- er4 reesmacn:r..f:: type • 
)0) Cinoinnati freesmacr . .i.ne t.VDe 420-184. o • ~ 
4 ) Experimentele luchtsl~de. 

iJe keu:w is oJ: deze machines gevallen omdat de sn -machine een 
machine van hoge precisie is, de Hurth een freesmachine van rede
lijke kwali teit die in aanmerKi ng zou kunnen komen voor versnel
lingsnavigatie; de incir.na':.~-machine heeft hoge snelheden en 
benadert het ideaal van s~el positioneren. 

De aerate serie metingen (ui:gezonderdbjj de Cincinnat;i) werden 
met behulp van eer. waterpas uitgevoerd (Zeiss-Jena no 2156,';,'T160). 
De waterpas werd op dE:' slen!:' geplaatst waarna deze werd verplaatst. 
::1' werden (bij de Hurth; afwijkingen van de horizontaalheid van 
ongeveer 100 urad gemeten! Al spoedig bleek dat dit niet reeel was 
omdat door de verplaatsing van de zware slede over de gehele 
breedte van de machine het zwaartepunt ervan veranderde; de 
machine nam een andere rosit~e ten opzichte van zijn fundamenten 
op de vIceI' aan 

Dit is nagegaan door' metingen te verrichten van de horizon
taalheid van de t31ede ten opzicnte van de machine zeIt', dus ten 
opzichte van de geleidi nger .. 
Deze metingen zijn in eerste nstantie uitgevoerd met de waterpas 
en later herhaald, maar dan met een autocollimator, oUldat daar
mede rechtstreeks de hoekverscnillen kunnen worden gemeten. De 
meetresultaten zijn vermeld in bi.jlage I, waa1'uit blijkt dat e1' 
hellingsvariaties optreden van maximaal: 

~ 3 ~rad bij de SII 
~17 ~rad bij de Hurth 
!lC ~rad bij de Cincinnati 
! 8 ~rad bij de experiment~le luchtslede. 

Uit het voorafgaande blijkt d'J~' da: het noaig zal zijn de vol
gende maatregelen ts nemer;: 
1) de versnelling van de slede ten opzichte van het vaste deel 

van de machine te m~ten: or net bed wordt een tweede versne1-
lingsornemer geplaatst we~t{e dRn werkt als (stilstaande) refe
renti"". ;,er; ~'ignaal verr:'£'gor: als versehilsignaa:!. uit de twee 
Ornern,?rs, is dan or.3.fr,anke, lei k van de stand van de machine ten 
opzichte van het zwaartev~.' ~c., en representeert de versnelling 
van de slede ten orzicr.te V['[, net bed, afgezien van bovenver
melde reststoringen. 

2) een korrektie aan te brengpn '1oor die Y'E'ststoringen, dUB voor 
de hellingsvl';.riatie var: de s~ede ten opzichte van de geleiding. 
Eiervoor zijn verseni Hende oplossingen mogelijk: 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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a) de aktieve opnemer wcrdt op een platform geplaatst; dit plat
form wordt met behulp van een gyro horizontaal gehouden. Hier
bij dient opgemerkt te worden dat in dit geval geen referentie 
opnemer op het vaste deel van de machine nodig is. 

b) de opnemer worat op f'Pr; y a:form geplaatst; het platform wordt 
nu horizontaal ten opz: ch:e V:lr. het vaste deel van de machine 
gehouden door middel var, een scrvosysteem dat gestuurd wordt 
uit een foto-elektrische autocollimator; de collimator meet de 
hoekverschillen tU8sen platform en machine. 

c) ~en korrektiesFanning, overeenkomend met de hellingsvariatie 
die de opnemer ondergaat wordt tezamen met de uitgangssignalen 
van de twee opnemers toegevoerd aan de eerate integrator. 
Deze korrektiespanning is een runktie van de sledepositie en 
kar; door een funktiegenerator worden opgewekt; de funktiegene
rator krijgt zijn ingangsspanning afgeleid uit de Bledepositie. 

De korrektiemethode onder a) vermeld heeft het vermoedelijke 
bezwaar dat het platform naar rata van de gestelde eisen niet 
horizontaal genoeg gehouden kar: worden; men moet naar een hori
zontaalhejd van beter dan 1 ~rad streven. Volgens litteratuurge
gevens ~litt. 7) komt mer. bij de huidige stand der techniek niet 
veelverder dan 5C jlrad, zodat van deze methode afgestapt moet 
worden. 
De methode benadert overiger;b weI het ideaal van positiemeting 
met een instrument zonder referentie. 

De methode van de autocollimator zal weI uitvoerbaar zijn. 
Hoeken van de orele van grootte van 1 j..lrad zijn meetbaar. Deze 
methode is echter vrij gekompliceerd en men moet weer met een, 
zij het optische, verbinding met het vaste dee 1 van dE~ machine 
werken. 

Gekozen is de methode mE~t de korrektiespanning, ~/e eist 
dus voor iedere gelet een opmeting van de hellingsvariaties 
als funktie van de sledeposi tie.t:il deze methode werken dan 
is het beslist noodzakelijk cat de variaties reproducE~erbaar 
zijn, verder magen ze niet t.t groat zijn omdat dan de korrektie 
te moeilijk wordt. De grootste gemeten variaties zijn 20 J,lrad; 
aangezien de hellingsvariatiE's tot ongeveer 1 ~rad mOE~ten worden 
teruggebracht zal de korrektie td tvoerbaar zijn. 

Om de reproduceerbaarheid na te gaan zijn een serie metingen 
verricht aan de experimente iE' luchtslede, met behu1p 'Iran de ver
snel1ingsopnemers, am tegeli~ker tijd hysterese en driftverschijn
selen na te gaan. 
Uit metingen (bijlage 2) bli~kt: 
1) de reproduceerbaarheid van de afwijkingen binnen 1 ~rad is 

haalbaar 
2) van hysterese verschijnselen van de opnemer wordt geen hinder 

ondervonden t ie tc~fd~tl~ l.'.~.) 

3) de drift van de opnemer i vrij groot: over een ha1fuur gemeten 
circa 10 ~rad. Bij de uitvoering van de experimentele opstel
ling zijn speciale maatregelen genom en am de invloed van de 
drift te reduceren; dit zal worden besproken bij de beschrij
ving van de ops'telling; r~)<;fd2t.uk ).:.2.) 

I 
! 
! 
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net nci~'escr-ema van dl' ops:~plling komt er dan als voIgt uit te 
zien: (figuur ll). 

Akl:ic.vc 
op" ..... ,.. 

vt!-) X (I:) 

korr-eld·jt: t--------t 
Sis,. A It I. I un kl;il!.~ 

5 en c.n:I to,. ""i--po-s ':"1'1 -:-je-$~iS '''''It 1 

,nguur 11. ~:chemati.sche vcorstdling van versnellingsnavigatie bij 
de experimnntele luchts eae. 

5.2.2. Invloea van banabreedtebecerKlng. 
Aangezien sen hoge graad van r,a-uwkeurigheid wordt gewenst zal de 
invlo(cu van de beperkte frequ,-ntie-bandbreedte van ae versnellings
opnemer (circa 1lC' Hz) moeten woraen nagegaan. De n.l. in de prak
tijk voorkomt:nde impulsvo vl'rsnell ingen worden door de opnemer 
vervormd weergegeven. ]e vraag is hoe groot de afwijking van de ga
meten tot de werkelijK8 pOEitie is. 

IVIen kan drie soorten van fouten onderscheid'-n: 
1) de f'out die gemaaK: werdt tijdens het versnellen 
2) de fout aie g~'ma'it<t \\'cr,:'~ a,s ae vt:'rsr.p}'ling voorbij is, 

dus c"ls c sl;'c:e ~_ t:or~::tar..te snc1lhl::d wordt voortbewogen 
5) ~e fout ale gpmaaK: ~0rG: j~ist n~dRt de slede tot stil-

2tanc is ome~. 

Le laa:tste ~.'out is de bc~({r~~riJks'Jf': bij sommige bewerkingen 
,con:ourfresen) aient o0k de fout gemaakt tijdens de beweging zo 
klein mogelijk te z j~. 

In het volgende zal de ~o8j:~eout worden geanalyseerd. Dit gebeurt 
doo::' aan ta nemen aat a8 snelh~ia van de sleae het gevolg is van 
aen versnellingsstoot, er vole;'t dan aen voortbeweging met konstante 
snelh,,,id, waarna st:ilstand bert?':kc worat door het optreden van een 
negatieve versnallingss:oot. 
~;tel de sleQe onaervindt ",en vi'r~:nellingsstoot a(t) van willekeu
rige vorm (zie figuur V) 

a.(t) 

r 

r -I: 

Figuur I? Ve>r;;nellingsstoot. 

i 
I 
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Na het optreden van de stoot l6 de snelheid v; 
r 

v, t > 1 J t) dt . 
Q 

bl z. 20 van 1)9 bl z. ! 

(3.2.-1) 

~)eze ;.~toot passeert de orr:emer ":: 'n'crdt tweema.c'1.1 ge':integreerd. em 
de positiefout te vinden is ~~t Eodig a(t) nader te analyseren • 
. 'te,L cie Laplace-~e:T'ans:'ormt~erlJf' ~ 

'l:"" 

£:..lS 

L i a, t .If :: d S I '" j:: t) e - s t d t 
() 

I a( t) e -st d t 

o 
machtreeks in s geschrevE:'n: r 

A(s) "Jr 

tj c, • ;"',,(t' l-st, dt 'oJ alt) 

- V(~I ~ lt~rm~n met machten van s) 

U.2.-2) 

dt + •••• = 

(3.2.-3) 

De posi tie1'out worm:. vero(Jrzaaf. \, JoeI' de werking v::n de opnemer. 
~:tel ue overdracht hi er'laci S ~,\. ]';a twee maal integr,eren wordt 
de weI'kellJkE: pos it l~!, tn i"i}'. ;CP-e'S:, :ransformeerue vorm: 

T ()' 11 \ s ) 
.l.\S '" 2 • 

s 
De schijnbare tie is h~t signaal dat afkomstig is uit ue opnemer, 
twee maal geintegreero 

. H s) 

zodat de fout ~(s) kan worden voorgesteld door: 

( ( , 1\ ( ~) J i' _ S )'( L,s)"'lf)-l~(s/ c l 
s 

(3.2.-4) 

We berekenen nu de rout 'lIs de t'>leoE:: z~ch met konstante snelheid 
voortbeweegt en de in- e~ uits;ingervprschijnselen zijn afgelopen. 

Leze fout F is dan 

F lim II( t) en d.i.t ; < ... V(j de eindwaarde _l.i",; stelling: 
t-"O 

[~ t F 1 im L( t) ::; lim GL-\S) i. 1m ,,(8) 1 -
1:-- ..... S-o 8-.0 

De opnemer is een tweeoe-orue dysteem en heaft als overdracht in 
Laplace-getransformeerdp voI'm: 

B(s) '" waarin 
+ 2 IlWS + W 

w '" de natuurlijke resonant~ecirkelfrequentie 
IJ. ,: de dempingsfaKtor. 
I\U wordt: 

= -
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De posi tiefout is aus, bE:(.oudens start-stop verschijnselen 

s + 2 eW 
,21{v\ 1)1" polynoom in s11 

... 2 i1\.lJS • U 

dus 
211 . 

:" v';' _ ...::....t:: • V{ L J 

W \, 

Na het optreden van een v"rsn(·~dngsstoot is de posi tiefout dus 
evenredig met de sn121heid en de eigenschappen vat, de o.p~lmer. 

Beweegt een sJ ede z:'ch m;'t een snelheid van 50mm.s en wordt een 
opnemer gebruil<t met w ~'11. ~600 rad/sec en 1.1. '" 0,6 dan is 
de positiefout: 

') n; ./ 

" _ ". U I b ""0 ( . 
1:' - bC'O .J ,mm) 

r • = ~,l. mm en 

dus hesl ist nl et vt:'rwaar loosb:1.ar bi j contourbewerkingen. Versnel
lingsnavigatie is hit;r dus r:i,:t bruikbaar tenzij speciale maatre-

en ;.;oreien getrof'fer., b:i,;voorbeeld door een korrektiesignaa1 af 
te lei den uit de sn~lhBid. 

Uit formule (~.;:.-i:-; bIi,j;';'u dat bij langduri.ge stUstand de 
posi t ~efout nul is, er re,,;t atir. nog na te gaan hOf' groot de fout 
is op het moment j~ist ria st i LBtand, de hierboven g'cgeyen afleiding 
geldt immers ,oor de lout na uEt-inti lrmge tijd. Om d:Lt te bere-
kenen is het nodig de verge ijking van de fout geheel uit te werken. 
De vorm van de yersnel~ingsstoot zal dan moeten worden gestyleerd, 
overeenkomstig de yorm welke in de praktijk meeetal voorkomt. 

Gm de versnelli ngsvcrm te kennen zijn een aantal metingen 
uitgevoerd en weI a.an de Cinclnna.ti freesbank en onze E?xperimentele 
slede, die speciaa.i hi(;rvoor ':oorzien is van eerl servomechanisme 
dat de slede aandr!jft, omdat d~: in de ~raktijk van numeriek be
stuurde machines vaak cok geb,urt. 

Hit df' meetrc~:ultat,'r. (z.e cijll,ge 3) 01 drit de versnel-
lingen als zaagtanavcrDi imru sen Kunn~n ~orden voorgesteld, 
z i e fi u1lUr 13. 

(L{t) 
+ 

r 
0 

• 

·iguur 1 • ';estyleerue vc,r'T! vnT: rraKtisch voorkomendt: versr:el-
1 iness impu 1 Sf::r .• 
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De zaagtandvorlll is weI te verwachten indien men bedenkt dat de 
versnellingen welke optreden L'1 E'en kr:i.tisch gedempt tweede orde 

-t/l servosysteelll var. de vorm Z 1 J r; van te ; dit kan door I~en zaagtand-
impuls redelijk benaderd worder.. 

Nathematisch Kan zo eer. impuls geschreven worden: 
a{t) ~ aoll - ,) voar C(t<l , 
a, t) :; 0 voor t<\': en t). 

De Laplace-getransformeerdR wordt dan 

(s) j:( t) • -st dt" a./l 

'" ~\l _ e -3t) _ fiZ t> J 1 _ 
s , 1 

-st 1:) e dt ;:: 

Voor het gehele signan.l, dus v'-'rsnellen en vertragen komen 
nog een paar t",rmen bij: 

<v.) r,#l" 

lIA(s) '" Ja( t) 
-st dt -,-al(l t/-t) -at dt e - e '" 

0 l, 
-s(1:,+ 't ) 

a"f -81 -s( 't. .)} -S1:f 
" aoe ( 1 s" ) 

e -( 1 - - e - e - .,. + s 2 2 
s " s • . 

er 

+ S •• + 

"" _ 8.0:-81
, (1 _ e -s') + Ii ;.-8_, {o t 81 ) _ e -81 (1 +- S't, + 81)} • 

8 " 

81 ) 

251- Voor de Laplace-getransformeerde van de positiefout vordt aldus 
een vrij ingewikkelde vergelijKing gevonden: 

L(8) ;: i rA(S) + :~l;(S}t ·~2 • {I - B(S)} , (5.2.-7) 

30'-- zodat de hu1p van een analoge rekenmachine is ingeroepen om l'l( t) 
in dit geval te berekenen. 

3.2.2.1.Berekening van de positiefout met behulp van een analoge 
rekenmachine. 

35 .- In principe ziet het rekens.chema er als voIgt ui t: (figuur 14). 

40 t-

45 '-

50 

Figuur 14. 

Het versnellingssignaal att;, wordt aan de ingang van de eerste 
integrator vergeleken met net signaal dat de versnellingsopnemer 
B in werkelijkheid afgeeft; dit verschil wordt twee maal ge!ntegreerd. 
\Bij kontinue funkties mogen de bewerkingen integreren en 
sommeren verwisseld worden.} 
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~)e versnellingsopnemer is <e'en tweecw orde systeemj hiervoor kan de 
volgende Gchakel:ing dienen: ;iguur 15. 

ttlt) V------I 

:Figuur l~. 

V~~r de eerate integrator ~ . w • 

.. 1 Jt .' . y = -; \ -wy) Cl t = 
2 

a(t) - w y - 2 ~wy 

deze vergelijking volaoet aan 

al t) = Y t- 2 1-lW') + r,} Y waarin 

y de verplaatsing van de s iSl':-,isehE! massa in het; opnemerhuis is; 
y is evenredig met het ui tgangEs~gr,a11.l. 

Fiet komplete rekenscheoa zlet f:r dan als voIgt ui t: (Eguur 16) 

dus 

Figuur 10. 

2 
- w Y at dt. 

han G2ze." schake ling kl even r:og al wat bezwaren: de aftrekldng 
a - w y \ punten 13 en C) d:i ent Zt'er miuwkeurig te gebeuren , we 
zoeken r:aar afwijkingen in ae orde van grootte van 1 : 105, dit 
betekent ook dat d~ simulatie Vim rie opnemur zaer nauwkeurig dient 
te geschieden (schak,d~nf; tusspn il en .c). Dit is met daze nauwkeu
righeid niet te verwezelijken. 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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Daarom moet een :{unstgreep :O\:f:,epast worden in de vorm van een 
andere simulatie van d,e oI-'nE:mer: (figuur 17). 

2. ....-_ ....... w y-o. 

r'iguur 17. 

Deze schake1 voldoet oak aa~ de verg81ijk~ng van de cpnemer, 
maar heert als voordeel dat ze het s w y - a exact levert. 
Voor de integrator I geidt imIDer;:::: 

~; 1 J ... 2 2· - ~ = - ~ wydt ~ w y - a t ~wy 

ue integratoren I en II mogen van plaats verwisseld worden zodat 
dan integrator II als eerste vtrscr:ilsignaal integrator kan werken, 
de sChakeling wordt dan: l fi.guur :';'6). 

W/J.{t) 

r'iguur 18. 

Het ui tgangssignaal word t met ",'en faktor w vergroot wat juist pret
tig is. 

-1 Bij de versnelJingsmeting is w~l(,CU rad.s ~ z 0,7 ell voor 
att) .is een signaal met .. " 0,1 s en 11 '" 1 s representatief. 

werkplaatstechn lek technische hogeschool eindhoven 
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In verband met de gebruikte rekenmachjne (Telefunken ru~T700t aanwe
zig bij de groep ER) was het nodig de tijdas te verand~~ren; er is 
een vpr~rotir~ van een faktor 50 gekozen, zodat 

'" '" t· 50 t en t.;. ~ '" 20 
50 ... '" en voor a: 

... 
l' = 5(s': 'i., '" 50 (8), de amplitude 

met de uit~turifig van de versterkers is 
gebruikt: (figuur ' /. 

In verband 
schake ling 

J 

:r iguur 19. 

Beschouwir,g van de vergelijking (3.2.-8): 

* 2 ... » '" II '" *2· t, a (( 2 [, .. :; (a - w y) dt.dt == (t") '('ii:) / (a - w y)dt.dt 

toont dat de vergrotingsfaKtor 1S: 
• '" 2 '" b t, (a, 
- = I -) • - \ , waarin 
l\ \ t a' 

'" 
van [':1-1] t de dimensie heert ., 

:. 
a 

de dimensie heeft ['1' -~r;12] * van ¥ 11 .... en a 
'" 

[VIJ-
1
] 

t:. de dimensie heert vat: 
u 

'" 
In dit geval is t 

50 worct, r'8.t<ening houdend t en 
• 

... 
van a is 2 vo It • 
de volgende 

(3.2.-8) 

met D_e (~xtra 

vergrotir~sraktor W t de uitgangsspanning van de rekenmachine: 
.* '" 
!:!... !: sr.. noo (V -1, 6 = a ~.~ m). 

* [V] dimensie van de spanning 

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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* De funktie &( t) is met behulp van een tijdbasis van een 08ci110-
graaf en schaKelaars gesimu1.eerd. Bij de Tektronix 551 oscillograaf 
maakt de ti,idbasis een s van ~ sekonden na het indrukken van een 
knopje en het optreden van een synchronisatieimpu1s. De 08c1110-
graaf 1 evert aan twee verser,i ~ 1 ende k1 emmen s ignalen zoals in 

figuur 2!J get e k en_d_i_S_'~!l 

I '-1----
I I 

_nL.....---
o s --- t (selc) 

Figuur 2(~. 

Met behulp van een opta} schak-3: i fl., kan, met inc.chtneminel" van de 
juiste polari tbl t, de gewenste '-'pam, ingsvorm gekreeerd ;.;'orden. Een 
niet gewenste sparmingspul~1, or,tstaa!l door het niet exact samen
vallen van ae achterflanker" wcrd t met e:;n afsnijdiode weggewerkt. 
Dit opte11en en afsnijden geb~~rt met behu1p Van een bij de 08ci1-
lograaf behorenae operaLor:ele versterker, type O. 

Voor hEt vertragingssignaal wordt de polariteit door middel 
van een schakelaar omgekeerd. ret. is dan nociig de oscillograaf 
geisoleerd or te stelhr:. i1et vf?rtragingssignaal komt ,jt;.ist 50 
sekonden na het versnelUngssignaal; dit ",ordt bereikt door mid
del van de syrrchronisatie-impulsen welke uit een klokosc:illator 
(f:= 1/50 Ez) worden betroKken (zie liguur 21). 

[Q]'''' 
TlKnON ill ..11.- CI-t-----i 

S' 5'1 

JL o-b------~ ____ J 

Figuur 21 •. imulatie van het vt-rsnellingssignaal. 

r'-:eetresul tater:. 
'Joor al~ vo1gende waardt;r; yare de dpmpingsfaktor is de berekening 
uitgevoerci: 

\.I ::; C, ') ; \.I '" 0, 7 ; \.I ~L, G en Il =- 1,4. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 



o 

5-

10 "-

IS f--

20 

25 ~. 

30 

35 ~ 

45 

SO 

rapport nr. 0145 bl z. 27 van 59 bl z. 

• Voor \.1 ;:; U,S is de topwaarde var. !It-"t. ir;gangssignaal a :. 1,68 Volt 
genomen, voor de andere waarden van \.l is ~ '" 0,84 Vo~t, dit in 
verband met het ui tsturf:r; van de v"rs :erkc~s. 

De meetresultaten djn uitf:ezpt in de figuren 22 tim 26 (bIz. 
28 en 29;. ::ierin is te z hm Clat t ijdens het versnellen c,e posi tie
fout toeneemt totdat de vC}rsr.ell j ngsstoot is afgelopen, waarna de 
fout konstant bl~~ft. Vor:,,:, iJ. ::; 1 ,:iguur 25) vindt. men voor het 
ult.gangssignaal w<.\ 2 4,4 \'o1t; i~: de amplitude vall het,vElrsnel-
Ling. ssjgr.aal 1 ro. S - t duo' r:a Ut:' st.oat de snelheid v -21. a '[ 

~. 0 
SC mr.~. ,nH.f't is d\""'> pas: ~ ,:~fc!u~" rnf:t een faKtor: 

"'II< 
!lJI. 

l. 
4c-(YJ(h 'lergroot. 

,)e posit.iefout is dus: 

.' 1 , .:: ", .. ' ) mn;. 

;)eze waarde kom~ gopd Qv'?r",er: m<.'(. de waarde welke met"hanukracht tt 

bereker:d is op b1z. ?l IF '" , ,LC mm~. 
Het meest lnterpssant .1s de rout. gemaakt juist na stilstand. 

Voor dat punt is uit de grafiekf'n E'en (kleine) waarde van het uit
gangssignaal zichtbaar van ongeveer 5C mY, dit komt dan overeen 
met een positiefou~ van 

~ :.= n "\.1m) ~ 1 \.lm. 

Uok geL-len de relatief hoge snelhcid (50 mm/sek), en gegeven dat 
de fout evenredig is met de snelneid, is deze fout verwaarloosbaar 
klein en bovendien na circa 50 ms geheel ui.tgestorven, zodat de 
volgende Korklusie m~g wora~n getrokken: 

werkp laatstec:hn iek 

De posit iefout door bandbreedtebeperking is niet VE'rwaar
loosbaar t.iJuens de sledebeweging, bij stilstand is de fout 
wel verwaarloosbaar 1<l(;ir;. 
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5 • .") • 1 • De versr;f.:' 11 i ngsopnemerF • 
Uit he:. voorgaande is wd i:dil"y.P;' cnt, p,-E'zien de stoor:invloeden, 
juist d magnitude vnn ne t~ mrt verrlaatsingen en de daarbij 
optredH',df v,::,rsnell in~~er v':l~' b··: r,v L: ~n voor het a1 or r!'i et ui t
vOE'rbaar z n var; verGn(,.,:r,~·~;;:';'/:P'.:iL. 

em t.e kunnen besl ,'I f3ser~ WP 1 k i .. Yr~: vcr:3Lt:' 1 ir:gsopnemers ht't mE~est 
geschikt z jn bij :cepn si~R c; ~treeaBcharswf.:'rktui~en zijn eerst 
enige or l'}l1terende tlPt: Lt~(lr. at~tL ~"',cffimlt;'(:: machines ui tgev(lt=:rd. ~~f~t 

z i j n deze 1 :'d e mnt nt,;;c'r~ '") .12 tt· ~'(: f',;'j ,'vt--:r~ b ,~_ j t:f'-t: or:d t~rz(',ck !1aar ci e 
positi rout Gour banabrled: ~~;Fr~inrr, wanr het ging om ae vor~ 
en ci e ciuu r van UP V(3rSfH 1 : '. L,~',: i c,;:,il St' r.. 

'1'>-'>'1<' 1'" ook QC> amT' Ie·· \·~.;.Y.' ,~'. l'm"u1qer ""'" bE'J.'·:>YI·r o Q'n 
J.. ~ Ict ... ~ v .. ) '- ,'!- I •. .- ~ H ~ _ 2"'~ ,~l V ~..., .. ~ I, (:.., ... ~e:" • . ,-

grootste waard~~ :Jr. C!~C~ 5 ~.S en treder. or blJ de 
Cjncir:nati-freesbar.d biJ de t'T(o:s;,e slcdesne,lhe~d (400(>:1m/rr.ir:.). 
Over dezp ,: mIu) sen z. r: r r ~ , 1 >'t"' r: me ;;/,t>n frequent i e VO" r. ('ngeveE;r 
SO Hz en amp 1 i tudo van ~x: m'i:l. ;r •. ' e;esur;erponeera. :Jeze 
worden veroorzaakt door het VNr:;1Ur,'r.C mechad seh in trilling 
zijn van de mach1ne zel f' (2. I bijl~€e 3 J. De orr!emer moet dus 
een meetbereik van mins:ens l x.~-~ nebben. han de andere kant 
mag het bereik nie:' te P,:'roo: g('KO;"en worden ir. verband lllet de 
kleinste te meter. versr;pl1ir;~p~. 
Gekozen zijn opnerH~rs Viln Ot't f:irrik8.at ~iystron Donne:::' type 
4310A-C,SA met een bereik var: ,~7. 

De ornemer is v~n tat kractt~r-8~la~s type: de overdracht 
ervar voltioet aan de verg(:~,j .:k ir.g van een massa-veersYEteem. In 
di t gev8.1 bl'staat de "vE:"er" ui ~ '~f'n aan de massa bevest igde spoel 
welke zich in eer, permar.ent rnaf~n\·tl8~h veld bevindt; de stroom 
door tie apael, dus de kract~ "~ de massa, i2 evenredig met de 
positif: var. de ma~sa te~, OLzic~tp van hpt nrr:err{erhui~. De dern-

j Eel ek tro-mnt~r.e: i set. 
VolW'Ds de fabrikar:te 

Bereik 
':;f>voel :ghpiti 

: ,,; r. (litt.8): 
,:: g 

c !"'ca 1, S 
Niet lin~ajriteit max. van het bereik 
Uplossend vcrrnogen be:,tr dP.fl ,;'100l'}, " II 

Ni et rr~~prCdt;CL'lJrbuHrr~c: C 
en'sis 

Nuluitslag 
.:1uis 
Temper'i tuur;;;kc prn c ic'n t 
}h.tuurlijkc re:s<)ni'tn':.if> ::":1. 
LempingsKons t'J r.te 

llC Hz 
u " r\,? 

Velen van bovL'nst~iande eig-c;r;scrJlp c-n %i 

< (' 
< C',:J 2';'s 
< C,C'7;:{' 
< \~ ,GS~;) 
< l' ,('(\5'10 

" 
" " 
" " 
" " , 

0C- i 

onvoldoende veer ver-

" 
" 
" 
" .. 

GnpllingsnHvie;n.tle mt~t cpr. rJoG~~A ~.r~aac. van nauwKeuri d;"in dit 
gf'val wordt beter dan J(' Ilm ('w" een afstand van 400 mrr. geeist, 
dUB de at:i eve or:.naUWKd,Y' :f~h< d moet k} t:i D8.r zijn dan C' ,0025~1v 
We zu 11 en nagaan wat er van G,e ,,;"L'te 1 de eist:n met deze C[11Cmer 
overal ijft. 
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Nict lineairitei:. 
Hiermede kunr.en ernst. fcuten worden gemp.akt. De ogenschijn-
lijke voor de hand l.iggende oJ<:.osslng om hf;t komplete meet-
systeem voor een beraaLif: verrlaat te ijken moet afgewezen 
worden omdat verschi l1enuF veI'snell:ingen bij de7.el fde verplaat
slng kunnen optreden. \ Lanr:!"l.~e (,f snelle beweging.). De 
situatie wordt aanzienlijl< vl?:-eenvoudigd wanneer mer, a:mneemt 
dat de versnellingen e~ v~rtrngingen ident:ek z1:n en slechts 
aIleen de tijdsduur van je Deweging versc~illend i~. Jit bete
kent dat er weinig fou;,\"n t7emaakt zuller. worden ir:dien de 
snelhetd van de slede a:ti:d dezelfde is; dit g(;;'beurt norma
liter altijd bij cen deer pen elektromotor aangecreven slede. 
De;'.e hYfothesE? zal co or me~, ~ L,;'tm moeten worden geveri fieerd. 
Hysterese en nie';; rE:'p'CdUCf;(:Y'baarhe j d. 
Volgens gegevens van de f8br:k~ntc zouden deze in de buurt 
var. C' ,c moeten lit;gen. '.C~gf' Kcr;:'rolemetingen gayer. een 
hys~erese te zien die een faj.tor :,0 Kleiner is, en dus on
belangrijk. ~)e meting-en z~jn op mechanische wijze verrictt, 
in tegenstellinG t01; ci V:in .it" fabrikant,e, die elektri;]ch 
werd ui tg8voerd, en wap.rbi J een versnell ingssimulatLestroom 
in de stilstaande ornemer werd gestuurd (litt. 8). 
Cnze mechanische meting j c: ui '.gevoerd m~'t behulp van het 
mechanisch zeer stabl ~.,>, met, b18dveren uitgeruste scnarnier, 
waarop normaal de r,:,:,_rcn:":t· opnemt!r is geplaatst ('lie hoofd
stuk 3.3.3.). Met bdlUlp V'il'1 het scharnier heeft de opnemer 
hoekveraraaLnger: tot circc-l. 2 0. duseen versnelling van (',5 g 
ondergaar:. De uitgangsspam:il1",; van de opnemer kwam altijd 
binnen 10 ~V terug. 
Dc ni et-reproduceerba~i.=!~t' i -; ; s nagegfian voor het nul punt van 
de ornemer. dit is die .stru:d var: de cpnemer, waarbij de uit
gangsspanning nul wora~, dus de hodzontale rustpositi0. iJe 

ornemer werd hiertoe or j~ iuchtslede geplaatst, daarna werd 
de slede met een zodanige b0wegin~2verplaatst dat de amrli:ude 
van de versnell ing ~)r,8'E:vet'r : m. s was, vervolgens afgeremd 
en met eenzE:l fce r.g wec-r naar het u i tgangspunt terugge-
bracr.t. Op deze wijzE: is dus h,,;: 10 meetgebied twee maal 
doorlopen. Het nul punt wprd l'ok hi ~r binnen de lU IlV gere
produceerd, _gus de hysten:-sp en n i et reprcduceerbaarheid is 
ongeveer Ie van het me,e: b,'rei k en geeft dus geel1 aanleid lng 
tot foutieve metinge~. 
Eystere~en niet repro~~c~e~baarhe~d kunnen overigens alleen 
maar mechanische oorzaktn: r:t'bbt,~, zoal~ slip-stick verschijn-
selen van het spoel in de opnemer. 
Doordat de opnemer in voortdurende trilling is - deze tril
Engen zijn afkomstig uit de om,reving - kunnen de [outen door 
stir-stick nooit bel~ir.gri,'k ;;:ijn. Eet is overigens niet een
voud.i.C hi~rover in eros E:eval 1e+<2 konkreets te zeg€;en daar de 
konstruktie van de qLf'mr>t',door ht'rmeti~;che afsluit.ing, onbe
KE?nd :i • ~,f'n andey V8:.'CC:li] V'.it: r,r:ze meting met aip van de 
fabrikante is weI cat a8 la9tste de gesimuleerde versnelling 
kontinu :iet toe er: afr:PG'I'c'r.. de hier uitgevoerde meting 
heert de versnelling pen i svormig verloop dat neer in 
overee~Gtemmine is mf\t de werkelijkheid. 
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Nuluitsh.g, ruis t~r. drii':. 
De nuluitslag wordt finjp!];d 11.1S net uitgangssignaal indien 
dE? versnellinir die de opr.cmvr ndergaa~ juist nul is, dus in
dien de opnemer op een :0uivn' w::terpas gesteld vlak is ge
plaatst. Je uitgangsspanr;:ng j(',r' u.i·~eraard wel nul wordf:n 
indi~n de npnemer scheef orges:(~d wordt; de nuluitslag is 
hier dus niet bel 
wel be an[Tijk :<; ruis ic::; dri:". :;·,'t ruisspektrum 
Eer. i.n een hoot;!'requer;t ;::'.·;k: "<,;~ •• ,r::.ie boven dt, 
een laag:'requer.t 

~ c' 
~>J 

le 
te "P 1 it-
;z en 

De !loog:"requc:nt rujs, on,,;,(:v:~t'r' ,.':,U ~V :0~-:JYp is nis·t belr-1,rtt;
rijl<. orrcat dczc bi~ r:t:,,:, i~"'''~ ;":~~ ;" fl vpro·w- ~;~'.'. '~;e la' 

~' ~ ~ '""T (" 

·r\~t··:, i'!,"~ wi:.l ")n~.~'l)V',:(?r 2C0 ~v 

over ~c~ uur gemeten "A I, "7:. 7';e r.J?t 'ir~~t i V(}OY' de 
LWE-:~> or nE=~mQ!'s Li:~~~t>ll ~~f.~:r· . ,1 "t,,>\f(}t:!'G. 

~,r,ift door terr.;;i-~rt~tuursva~"}" i'Olt r.1(~rt~b3.ar mocten ~~>1.]n 

door ~n korrelatie in ti~ vp~~orcn, wat niat gekocs~ntecrd 
.i::;. (:veri,','ens warer: de oVH'm'~r:~ o~g;,st.eld in sen gekc::1di tio
neerde rulrnt(i, zl'cin.t - f'I~: lic~f~ ~'); mf'erd re stoorinvlocdi:.;n - de 
temperatuur min of me~r k~~s~a~t is te beschouwen. 
:De laagfrequent ruis 12 Vtti: J:"n aard dat (~r maatregelen ge
nomen dianen te worden tcnn;nc~ d~ invloed op de meting te 
reduceren; deze maatregf.:!'>n :"rcroan blj de bespreking van de 
integratieschakeEng in hE-1, vol hoofdstuk (3.;.2.; bespro-
ken. 1 
:De cpgcgeven temp!:;ratuursKc~':T:cif'nt ((',UO °C-) slaat 
vermcedelijk op de g~voel ~3 v~n de ornemer, tetgeen niet 
onwaarschijn: ijkl s aar.t!,E;·z>n ce ':} ektri scb' veerkcnztante 
van het seismisch8 systef'm ;:Joel:' d,:> aanwezigbeid van elektro
magrletische onderdeL:n eKC! t\>m;:"'ratuursafr:~ir,kpli.jk zal zijr.. 

u it het voore:aano.e; ~~ w;,.'l grc ieKen oat cie gebruiktf' versnel
lingoopnemers voor [c'W\,KPur:';,L !)od tior.ering bij cerf,edschaps
werktuigen n:iet e~ehet·l vcdu( "r. t tenz lei sppciale maatrE:gelen 
ten aanzien v~n de lir.ea:ri~ . en de drjft genomvn worden. 

).~: .;~. De intef~ratjeschakel~ng • 
.:Je integratieschakeling bestaat :1; L de twee noodzakelijke integra
toren vooraft';egaan door em: v!--.'r ·,·',;',.;er Em de :'urj<tieg'_~rerator voor 
hellingshoekvariht ie kom}": fl'1 sa t h. 
han de voorverster~er moeter. GP vo e Eisen worden gesteId: 
1) Cptel1en van de sig~':'l}':'r: 'l:'.{oIT;stig uit d," twee opnem'"rs en 

de funktlegererator. Gasr do aktieve'opnemer maximaal 7,5 Volt 
af kan geven en-in verbar,Q oet de gebruikte versterkers - van 
de versterker ni (;'1; grot·:r m'Lg zj cen dan Ie Volt moeten deze 
signalen een maal V"t'fiturK·~ ·""Toen. 

2) Een inrichting bezitten om dri~t van de opnemers en even
tueel van de verster!C~;r ze:: :.egpt: tl} gaaT. 

3) 

werkplaatstechn lek 

:cen gced F; 1;; nf:air j t (: it he-boi.';: ('v('reenkomstig de 
lite.it van het m(?etsystH)l". 

ste kwa-
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10 1.0 30 so 

Fi€;uur 27. 0rift van de ver~;m_~i:lgsopnem('r ,.ystror.-IIonnt>r 
tYPE 4 ~ 1l -, ,'it> r,". ] 3l ;;; :. 0 

.r-' 

bei 
----;..... I 

tjjd (mi'Y 

De graf:, .. : .:~ ~,;' ;.Clll':l rD· :'.1',:).' V.l.n ' '1 ::::1 ivolt-r!c:{ord.'r 
lhilip~' :'YJ:/f' JIt 2 ~C ;. .• :2r o;~':-~;;rv-:G 'n'"R!'("'n 8 rcn ,?4 uur ~1/5Jn 

:;,:vorf':r: in.;,:-el:chnk01;. ;',"fj U ~,,£':.L,·,;s[.'ar,ni r:g van V ocn 1'.'1(1 IiV 
komt overE:~'n J:lft ecn he: 11 r,i' ';C'I\ v~{n r·,~.,;.·,'veeT 7 flra(~. 
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------~-- -- ---- -~ 

Ze ci ~ ~'rle1t WI:: i r.i~:?:, c.r5 ~': t ·v .. ~~~·~t.; [.~.::r. (1v,.:r de i r:tegratie~~iJd; 
d:it geldt voora::' voor de {~t?.:;,t,· .. !r:tt-)~~r(l:.C'r, or:10at zijn ui:-
f;l:ing-ssig;iaal door df' ",,·rCt i" :'c,'gra:cI' Wet,:, r:t \1ordt 
pn rltdLls d(~ d~:r'!~::·p:J..r.r::n[' ',;'~:; j.. flrf;tp (;:x+r~::.. rr.epnt~{·rn·~. :lanr 
de rr~(:'Ftti~d (\f.ijev-,:?(-lr ~. :::t.'r~<:. ~~~ ::iuurt z~.111(ln d-:-J:',t: dri f"~;;:~paL-
n~ni;i:r: ~iClt vp·_:.:1 lr:vil.'ec. 'i ;~ f~.).~ .. f;~r. :T.:. de i!'"'tt>r;ra:.!)ren 
v,l.aK v,:)('r GC n>:',· .... ir,t-;- cr ~.Li. ... ~ ;;~;~t·,ld w·C:-:.!l-:r .• "it bctcr.(lnt oat 

., .. . . 
ae rC'2: t.i.f>met-:.ne; ~!~~"'r"}:;h-::~~~-'t':;' 

den gev(\ISc doc~ 0e~ (et( 
res i t. '~e te r:unn(~rt ber[.lI~: .. 

J dE" sChar:t.:l:ne; a'i~sn: e wor-
~:(:!'KP~.~,I~p!~ om "!lbGo,~u:(-' sled€.:-

~r. uV;.'reer!stemmin.;; L, m(:t t 'inn de meetsChA.K ing 
els. 

ir:t 
ber.. Lit worct bep~ald. doer ,:.;~ r::eCh[H,:scbJ gc:gcvens: versnel
ling, sne,heiJ en verr:!l.;.;.~_nl!iE:< :e ve ijker. m<'t de (1ver",en
KOIDstigE: elektriscbe waarr.1c': .• 
V<'rl Qt? vf:'rsnellinc a j£ Gl' :n'u(;:nale waarde 
Van de Ene lhc id v 1,'i (i·; lm!x}:na e 'waara 
Van de vGr~ laa~sir~ xis mi,x .:na: e wHardc-

:'arJ CJ'p on""-~;'E' i"'+ea'rat"~ "(.~,, c'p "'r'''''n'n-~ V 
.. ~ - \;.~ C .4. t:::J \,>, ...... \or ~ '- .... v... ?Y ..... c •. -v ~ . ' ~ c1. I. ~ ... L f-) 1 ' 
welke afge~-~even -wcrd'~ .;t.::;~ ;i~< Vf'~S":'. ,1 ir.gG()rrYmr~r, de maxi-
m'c3.1e waaroe hiprvan ~::: 1: 
C' r.', "" .. : "" --.e T 1'" . < ~'y, .. ' _ 'l!J~ X, , 
"'.,tP.A;,ldiJ.1i.E:j .. n \iOC .. :le:' '':>'It'LI,P:C ,. {~r: clf3 vf)rrla,tltsir~e \ 
gegever; door de maximaal:,. c_ :. bare ~l.: :.gar.gss van 
(ie eprstf', respei<tit-vt':l:,;K 'ow~'f~'k' ir.t.egrator, deze spunnir:-
ge n z i j n 'v" V ~ .. [.' "\ 1 :, . 
.. . cmax ,max , _ _., 
~p re.at'les tClSSE:li C'? mec.:'J}' ,'C:~t' C" ~:'.' pl"l<tr:scn,:> 
hed",r. zijn dllS: 

a 
a V ~ 

~ V 
lmax 

v V., 

Voor 

v 
v 

V 

V 
2 

la dt dUG 

max 

2max 

a max 
'I , \ .. max 

max 
r~ :;'m::;.x f V 

waar:in 

jnt 

t, 
.L 

":1 

v 
max 

a max 

, ' 

,,' 
v 

Cl0.X 

" v_ 
,('max 

dt, 

dt 

ci 

x 
V 

max 
x 4, -, 

/ 

)r.<'-tx 

f V I Ot 

in~egratietijd van de eerste 

rot' o. 

, 
.---~-~ 
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Voor a.e integratieti.jc V'ir. de tv;e·,de in:egrator wordt op 
dezelfde wijze gevond~n: 

X Vn 
0,4 max .::max _~ \. i 

12 - . 
v v 0.2 max 3max 

3.3.2.1.De voorversterker. 
V~~r de voorversterker, l:veL'tL '/o')r ,w in:.egratoren; is uitgegaan 
van een vers;:,erker ent wikk" ld ::: oer Ert'ukers (l:i t t. 9). ,;2 verster
ker wordt or:erationeel a~8 opte;lt'r €,!:SCh'lK.dd, zit: fig-\Llr 28. 

opnemer 1 

Vb 
opnemer II 

funktiegenerator 

R 

>-_....-__ -{) Vv 

Figuur 28. :'chake 1 in~~ var! d " v(l'jrvprsterker. 

V~~r de 

v 
u 

deze versterkpr geldt: 

".Jfl<'l.r beide opnemersignalen V ~ '.'L '. op gelijke wlJze dienen te 
,_ 'c o. ,. . 

worden versterkt, 18 R '-';1 '- ;c. ~~eKozen, ZO(lat ae versterklng 
van deze signalen -1 i~. j' t',J ~~k is bet vE!rsctilsignaHl V - Vb 

d d d ' . " C -I ' . , • a lk no ,maar oor e o:r:nfrr.'.,.r~3;bL\ gE.,"rarua te.en OPZlc,lte van e aar 
op te stollen wordt het2el~d~ (ffekt, tat verkrijgen van tat ver
schi 1 van de werk:;;ame V( ;,su'J ': : !'ignr:, b~'n>:i k t • 

De drift korrekt~e worCL vg~Kregen door de 3chakelinc met de 
kondensator C. Deze worct j r a,' ,,~etekende stand opge}adtm tot de 
rnomentcle u i tgangsspanni ng V'l;, Q(' versterknr, welke> dus de dri ,:'t
spanning van de opnemero: ""n vat: d<~ vocrv0rsterker ze; f bevat. Door 
de schakelaar om te zetten '..:c'ot de driftspanning via d.~ wecrstand 
Rd aangebcden aan de ingang; .1r,dien de kondensator n lading be
houdt en ;i

d 
"" R kornl, er b; ,j ,je f)or'sp:"onkelij ke uL tgangs:spanning 

r:u eenzelfde spanning bij; de;:." f:rar:ning heeft achter e"m tegen
geste.1d taken zodat de uitgaq;,:spmr,ing nu juist nul wcrd:. De 
kondensat(·r zal zict ec~;ter VC;I.~'r:S eer: e-macht or:tladen met een 
ontlaadti:d van ~ = ~r. 

in dit gev~l i2 1 20 B0~cnd~n gckozen, zadat nB 1 sekonde 
de kondensatorlading met 1/? 's verminderd. ~!j een oorspronkel ke 
driftt1pannlng van 21_c ;.1'" worll.t t~lo:'durel1de het ir.tegratieproces die 
driftspanning diln tot f;"miGde.i-i -:=-: x ~ x ;JeD uV '" 5 f.V g'ereduceerd • . " ',;',. 
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3.) •• 2.De integratore~ • 
.Je integratoren zijn L'ven2.;S 'it, rVtTst"rK'-:T", opgebom·I(:!. r.!;;t 

behu.lp va,n operat,:,,)YlE.<'.e Vt'~:..;~,.::'r<', '"'. J.~:-: Vf?f~l bY'ulktL" ~~C:iflt:el i~.s: 

i!' 2 • 

E 

?i~su"..A.!' 29. y':'nc:'r i ; 

r.,"(·r rL~ ir~te~;1"'a;~c~~. 

v 

Cok :~: :".:' wn.!::'G ~ t'",",,::: rc:j.~· '\71:':'.;' <. np' V~:-, cit: Vf;rst(}rk(,\~ vl';rordl7r-

~)t(; 1.d f ZOd~it vers:erKer -~ r:t:~-ir.r"~<=p:-1Lr inb' !'t:n op':'.icr-:t V:lrl aH.roe 

verwaa:n:!.oosbaaT Klein is t,e:: Ot jC:-'1;!: Y''tn Of> ir.- "m t<ltgangsspan-. , 

nl ngen V<lr: co SCnriKf? 1.1 r:g • 
Indien de ingangsstroom oak v~rwa~rloosd wornt geldt 

met 

i ' r ~c 

L 

i "" L en 
r H 

V "" - I(~ f :< 

" v 

at 

jreukcrs teeft aa,ngetoond dHt "[ <i dr i rtoorzaak ,=en tempEratuurs
afhankt'l ijke spar:.n:i r:."..;sbr;)r: 1 r: ,,,,r i (: Jlet de ingang var, Ct' versterker 
gedacht K~n worden. Deze sp~nr:.lngsbron geeft cen storende straam 
in he't ;:-C netwerk .~mdat ;ie.' ;'IT.p j -:udt' vccU: Ct> stroam afhar.kel ijk 
is van de ingangsimpcdant:e va~ d~ versterker is het noodzakclijk 
gebruik t.e maken van e\:'n verst., ,'k!'r Lle: een hoge ingang!;;impedantie t 

waardoor dUG de ciri ~'t re,juc(·c:,c WO!'iJ:'. 
Breukers gebruikte dre VO IJ scr"d<.eiing nls integrator, zie 

figuur 30 • 

werkp I aat stechn iek 

R3 

-

e. 
V 

A 

R, R2. 
E - -

~IC 
-:-

I' i@'-1r 30 • Schakelini:': '\far, j,; 0)': rationele versterKer als 
integrator met verminaerae drifteigenscnappen. 
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j'ok hier moet 
kIE:in is, dus 

Door h2 loopt de stroom i 

biz. 37 van 59 biz. 

de versterker 

en 

door i. 
E -£V 

HI 
zodat ue kondensator-stroom is 

:1
1 

i" L t i. 
v 111 )<'2 

II - P ) 

De lwndensator-spam:ing is pV 

" , (E - P V) 
;\1 

(3.3.-1) 

Door substitutie van (3.3.-1) in (5.5.-2) 

pV 1/[tl - p) 
., 

t· - pV ] dt .. 
r: 1 

i /[(1 - I) _ ...E...) 'J 
R;! 

P 
"1 

.k 

" ] ,. - Qt 

We wensen integrat:i f! in ae vern:: 

V 1! ,., d' ;::: - r~ t 
1 

dan moet 

en met p betekent dit 

.H, rt4 '" R2 it <: 
1 J 

hetgeen sterk doet denk::n aan cie evenwichtsformule van de brug van 
Wheatstone. De afreg.~ling V'tO QI': schake ling berust dan ook op di t 

neire. De integratietijd-Konstante van de sehakeling is 

l "" PHI C 

T::;' f",: 
1 ~ ~ "" 7 

1 ; 

Het weerstandci reui t v~~r de ur 11 t 3troom is flU a1 s voIgt .. van 
punt A in tie versterker t via de ,.'T'meenschappe] ijke ingangsweer
stund van de v~.:rsterker :1af.l.r aarnt' en v j a de kondensator terug 
naar A. Bij cen versterker r;;e'!. ~~yrr:metriBche ingang is de gemeen
schappelij~~ inga~lgsW?erstand \.,rt'.: c§mmcr:-mode res1.s~~r.?e), zeer 
haog te krlJgen lln Qlt g~vaL c~~ca Ie . , zodRt de drlitlnvloed 
hier inderdaad minde:::- is dar. bij de voorgaande schakeling. 
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3.3.2.3:1.)e funktiegenerator. 
Het doel van tie funkt or ~.s het opw·~kken V2.n de korrek
tiesp2.nning welke met hf.>t v"Y's:1",l Ur~gsfligr:aal aan de integrator 
wordt toeg~voerd. De korrektic3ranning elimineert de invloed van 

5:- de hellingshoekvariaties van cL: ,:lede ;zh' hocfdstuk $.2.1.1.) De 
grootte van de korrekt iespar,r;: r..; is '.li tpraard een funktie van de 
sledepositi£;!; de ingangsspar.n':r-,;r van de funktiegenerator moet dus 
uit de sledepositie wordE:n ai'f!f.",·id. 

Eer: mogelijke vorm van a~ korruktiespanning is getekend in 
10 fibl"\LUr 31 

15 r-

20 ;-
I 

25 r-

30 

35 

40 

45 

50 

l"" 

VA..,.,., 

r 
,ao 

(;tv) 
0 

_IOD 

_21>0 .. 
s I~ 1>""SI'tie . 

f;~ /1'4." ~ 1'i:J/lk IIi! 7enera.!or. 

Hguur 31. I'lQgclijK vorm van de korrektiesparming die 
door de funktiegenerator moet worden opgewekt. 

V. 
D d h d f' 't . .k:or t' d ',,- . 
I e over rae t van e unK }(,:j'e,'erator: -V-.- moe lrl .l" - en In 

andere gevallen, zowel positi.ef als negat~ef zijn. Je meeste in 
de hande:: verkrijgbare gent'r£1 t.oren hebben aIleen een pos it ieve 
overdracht, zodat een spr~cirLj e funktiegenerator moes t, worden ont
worpen. 

De gewenste kromme wor,!-: ber,adert door reehte 1 ijnstukken 
onder verschillende hellir:gsncekE:cn. lJe funktiegenerator bestaat 
ui teen aantal sekL eo welke elk voer ·z1ch een var, die rechte 
stukken van de kromme KunnUl ~'ro(iucc·ren. De uitgangsspanningen van 
de afzonderlijke sektic:s wordtcr! opgeteld am de totale overdracht 
te krijgen. Aan de hana var een voorbeeld \ zie figuur 32 ~ is de 
werking van de generator lic:b:. 

werkp laatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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Vsz VSll 

1 1 
:n:r 

-lit ... 

a 6 c 

De kromme v"'.o • 2 bes l,aa t, J:::' de 1 nstukker: T , II en IT r 
(de :aatste hcr~zontaalJ' .. ic~m~:;'lk : worat eegenereera. door sektie 1 
(flguur 27b) en stuk 11 end l Jc(~r Sf'Kt ie 2 (figuur ?7c). De totale 
korrektiespanning is vk i~ Ii., • V'."r' orr ~1. , ~ 

JJe principeschakeling van de !:'e~l'h3nt('rl is ::Lls voIgt, figuur:53. 

33. : ri nc 
generator. 

o --- Vi" 

sch!~kd:r:t:' VUe een sektie van de funktie-

1s de spanning V. < 
In 

dan ',S " ,\ I.... ,,' 8r: zijn de diodes ';')1 en in 

gesperae toestand. ~ordt V > GaD zal eiden en loapt er 
in 

straam door;\ en Ii. • Lie groott.; v',.n de stroom is afhan,t{,elijk Vb.n 
v u 

de grootte van V. en i, t me:: w'.l~~e 1aatste 
:0 v 

worden i :;ordtv.) :"l ,:<1" gaat ook 
t\ < 

de spanning V, vero!":r kons;.an,. 
Karr 

de hellingshoek kan 

geleiden en blijft 

De spannir..e-;en t"l en "2 bepa.·'!. i1\': .r:.nikpunten va.r, de aIdu.:3 gegene-

reerde kromme. 

technische hogeschool eindhoven 
j 

~ ______ ....... _ ...... _._ .... _. _..J 



I-···-··--~---

5 

10 

15 

20 

25 '-

30 -

35 

40 

45 

50 i--

rapport nr. C 1,1 biz. LC' van)9 biz. 

. . . 
.~~ ~,~ ~:.:·'r:t: 

.baar 
nger, 

te 
• Jlt~ opstE)I:ir.e~· vi : r.a;~~3 ,~ o"~ ti1.1t: str~JrrH?r~ door de weer-

stance~ ~ ul: te later: kOffiun or re~ we~rstand :: • Joordqt nu 
. // v"'j .. u d ..l 1", it ",\''''' ae r\ ne "Y"l~'r"'Y{' ' .. ) (>''H,:-.r ' ontstaat OOY i~C 
\~ ',~~ ;);: ~~:,,_ :,~ '_kJ1_:.4:;~:~~;._: 7~-.T1:~~':~ ~ .~,' 1-~ '1 N 

s"room 'Ia" et .. n "eKv":: van /It ""f' ",. '~OF) "Wc ... Klr.t. v •. r. "e 
andere seKt i us.;. t j eVt' hE;: 1 i ri·': LGeKer. worden vt'rkregey, met b,'-
hulp van een zestal s('Ktif;S ~ic' ffi,':. • t.,lde polariteiten van 
spanning-en en diodes WerKI:'~l.i: ,,;('rq:lt:te funktit' beva1. 0.erh'l]ve de 
twee maal zes sekties en t'E'f'. (·mKf~'.:'trlip om de spar.ning _1;. te pro

ltl 
dueerer:. 

De Korrektiesp.lnninr i::; T;'; ,.le.in: de r:18.ximaal tic' korrigeren 
hellingshoeken lig-e,en jr' C'" ere,,? V:.l.L grootte van 2u Ilrad, zoda: ae 
korrcKt i espanning dar; 1,) x ~\ uV i:' t waardoor de ui tgangsweer-
stand:{ ir.derdaad kli;in . mat~ worccn • .::" invloed van de 
helline;i1§hoeken moet t,ot onD'vC'?::' : ur1;J.G gerf;:ouceerd worder., ae 
funktiegenerator dient dan een ~a~wk 'righeid te hebben die beter 
dan 5~lC is. Joor het lK vail ,m.lerne] dl met E'€~n nauwkeurigheid 
van 1'"\· is aaL deze laatstc t;)'i,3 voillac ... r:. 

3.).2.4.:";e gehe'Jger;schake Eng. 
De funktie van de geheugenscnaKPl ~r.f; .s af> geme t. cr. incrementen van 
de positie op te slaan, ::,odut dt" "'f-rr::cli2ke sledepositie alt ,id 
bekend is • 
.Ge gehellgenschakeling bEcstaat Jl t: 
a) een analoog-digitaal Gffizette~ lADe) om de werkelijke slede

positie, die in analngF V0rm is, 0ffi te zettec in cen digitale 
vorm. Jit om~etten rt or een moment juist nadat de slede 
tot stilstand is gek~men. ~~ ~os tie in di tale vorm wordt 
daarna over€Sebracht nar~r: 

b) een digitaal , ir: de vorD van een relais geheugen. De 
relais van het ge~eug~n bed10ren: 

c) E'en digitaal-ana:"oog omzetV-:" (:J,J'), zodat ae stared van het 
geheugen ook in ana vorm beb:cd is. 

De schakeling van deze komFone~te~ is getekend in onderstaqnde 
figuur 

DAo 

ADO 

t POSiti<!! ill! Q.b$olu~c:: 
Q.1la.loC'yc. VOr," 

fig'Uur )t. Irir,c:l.r:eschak.:ling Vim de geheugenschaKeling. 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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De uitgang van de Ui.O staat in serie met de uitgang var. de integra
tor. l:ierop is de i,DO aar:Cl'siuter .• 

De reaen van de K8lize van een digitaal geheugen is de betrouw
bare en nauwkeurige werkint~. A' digitale vorm van 09 schRkeling 
eist een analoog-digj ta~.d o::;,ze'; t"'r, waarvoor een dlgi ta~,.e vol tme
ter wordt gebruiKt. Je aigitaal-h~a100g omzetter is bijzonder een
voudig met het geheugen te ~om~'neren door met behulp van de relais
kontakten weerstBnden v~n een ~pRn~ingsdeler in te Gchakelen. ~et 
princj pc van het geheugcm-;Li i -,aa -analoog omzet ter is /;etekend 
in 1'1 b'Uur 3~,-

10 
- - - --. 

.\J 
~ ul1A 

1:1 

~ - - - --
~ 
.~ 

~ .. r:I 
~Jl .. 

~ 
"\1a"cz./ooy .~ 

q 
.z 

----_ .. 2..n.. 

~---+----+-~.~-1-- ---

j'iguur 35 .ri nc 
omzetter. 

SCLaK!::! il:6' geb~'c''lgen-digi taal-analoog-

~,en konstant.e str<'om lb) wordt gestuurd door de serie-
schake l:i r,g naar weerstanden wltarvan dt; waarden binair-decimaal 
gekodeerd oploren. ever de weerstanden zijn re la1 skont:1.kten gescr,a
keld.wordt bijvoorbee':'d net :-::-re1ai8 bekraehtigd, dan wordt de 
2 D weerstand ingeschake·~d. ~:!~ scr:akcling geeft bij de stroom van 
1 mA een extra spanning van 2 mi a~'. ~e rels.is kunne;; bekrachtigd 
werOen uit de d tale voltme:cr; gebeurt dit dan slui~ het bij
behorende maak-Kontak t, waard'Jor het betre ffende re 1ai s bekrach
tigd blijft: di t b de P;fct.;>ut".::nwerKlner_ wordt kontakt "s" geoper:d, 
dan vallen aIle relai.s weer a1' waardoor het geheuger! weer wordt 
schoongemaakt. 

De gebruikte 8chakelin~ he~ft vijf dekades. 
kante dekade heeft maar een weerstnna \ W.eTC 
kapacitei t van het geheugen 1 is. 

]t' meest sigr:ifi
zodat de maximale 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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Opmerking. 
1) De kapaciteit van het is feitel te klein. De SieGe 

2) 

heert een lengte van 4\ em ",n daar het orlosser;d vermogen 10 
~m moet bedragen, is r:et nodig dat het geheugen tot 39999 
gaa1;. Bij de experimer2:el,' ors~elling is echtf,r met een meet
leng1.e van 2u em gewerkt in verbatid met het aangetcuwd servo-
systeem lzie hoofdstuk 5.~.~ .• 
Is de digitaal-analoog Cm?ett,8r eenvoudig, anaers is het ge
steid met de analoog-di taa] omzetter: de digitale voltmeter; 
deze dient een nauwK0u~~gr.eid te bezitien overeenkomend met 
de geeiste nauwkeurigt;eid dus 1 : ,1.10'+. tiu bestaan dergelijke 
voltmeters weI, maar de: prijs is dermate haog verg~lleken met 
de rest van het mf'f'tsystE.'em, dat tjprom de aanwezigheid van 
de voltmeter nlet gcred:tva::trdigd li jkt. Cp dit rrooleem worat 
teruggflkomen in hoordst1~k L,. 

5.3.5. ~e experimentele opstel~ir.g. 
De luchtslede is voorzien van ~en servosysteem teneinde een slede
beweging te verkrijgen die in oVE:reenstemming is met die van een 
(numeriek) bestuurde macUne. 'r de luchtslede is een differentiaal 
transformator met een meetler:g:;e var: ? x 10 em aangebracht (Sanborn 
type 7DC.JT), zodat slec:lts 20 em va!: de 41.' em lengte kan worden 
gebruikt. De servomotor en vcrsterker tv.d. f~eem type SM(2) is van 
een 50 Hz servosysteem, terwijl de opnemer gelijkspanning argeeft, 
zodat nag een gelijkspanning-sQ Hz omzetter nodig is. Eiervoor is 
een mechanische-chopper en vers~E'rker gebruikt (ryit !hilips milli
voltrecorder fR 2200;. ~e annarijving geschiedt via ee~ tnndwiel 
overbrenging en een stai:ll.banc: • . J' overbrengi.ng is berekend voor 
optimale aandrijving, d. '';.:;. nil:t; de gegeven servomotor (dus beschik
baar koppel) een zo snel m()f;t~l ijke positionering over een afstand 
van 20 em. Uit as berekening voIgt dan bij een bandwi.el-diameter 
van 80 rom een tandwiel ove"brt'nf',"l.>Jg van 1 : r;l. De versnellingsim
pulsen hebben biJ dit f;yEt,e'~ffi e,m tijdsduur van circa (' ,1 sekonde, 
tt'rwijl de totale verpla)jt;sir'~is~:ijd :in de orde van grootte van 1 
sekonde ligt. 

~an de twee identieke opnemers is er een cp de slede geschroefa, 
terwijl de andere op een horizcrtaal oeharnier i.s bevestigd. Eet 
scharnjer is aan het bed bev!'stiga en dient om het horizontale vlak 
van de referentie-opnemer te ~unne~ instellen (zie hoofdstuk 5.?l.l.) 
De draaiing van het sc~arnier geschledt door middel van bladveren, 
zodat het gehed spelingsv".l,j is en een instelling binnen 1 !-Lrad 
mogelijk if'. 

De rest van de exper'3m(~nt .I' opstelling bestaat uit het elek
triseh gedeelte van het meetsysteem er 1s ondergebracht in een 19" 
rek waarin viji' paneler. de vol apparatuur bevatten: 

1) verst8rker-in~egratoren 
2) funk:iegenerator 
3) geheugenscnakeling 
4) digitale voltmeter 
5) servoversterker 

De gahele opste11ing staat or een zware gietijzeren vlaktafel van 
lCIO x 2CC em am ongeWE::'nEte triJ 1 ingen tegen te gaan. 
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De meetregultaten. 
Ret was Of' oedoelir:g (lm C\"r (~,~ R'eLt-'~e toeR'el<J.ten slcaE?verplaatsing, 
circa 20 em, de gemet0n v0rrlB~tsing te v~rgLlijKe~ met de w~r~elijKC 
veq:laat2ing me: E'en ~-;Lu\.;kc~'l!·· ;-c"'>'id va:'"! onKeVf,er lO urr .• ~'(' vE':-plaat
sing z::!u aangr:gl:ven Jr.oetc·r: w:~;(:~: (loor een digi talf V(L~ ':;m?t,,:r met 
voldoend gTote nauwkeuri in ( ,~. ~ '\. Aan het "inee van het Ujds-
bestek wa:lrin de:6e expcrim"nt -J. !..: ~ :;gcv)~rQ moesten wor(len was (leze 
voltmeter nog niet DPS h!kba·." ~odat ~ewer~t is rnet eQD minder 
nauWK8Uril-- Lxemplaar (:;c.,~"rr.rnn l.M90? .7; 0, i-n. 'Peneinde hat oplo~:
send vermCl[:;en van ,:::'e rot:t: n,< t)cr. nog zo :rroot mogel i -ik te maken zijn 
rel~tjef Kleine verplaRtsin~0~ :oegepast. 

Uit df' bereKening v~~n dl" in:"'I·~rHt eUjden (hoofdq.llk ~.7.;).) : 
volr:t. dat de gevcc.i J V~1~ ~l"t rnff::systef:m 2~ V.n-· is, ZOC'it bij 
een meetoereik van de voltrr.t~ti.'r van 1';00 mV en dt~ aaarc:j behorenoe 
kleinste meetbare sl:annir",:: V7H: : mV de over€f-'r.komst:g:9 mt-tximale ver
r:laatsing dan bO mm en het or: 10;-;::;01".d vermoger: 4(' f.lrr: is. 
Je vclgende metingpn zijn verricht: 
J) Observatie van ce ui:Ftan;-c;2g;annine; bij stilstard. 

DR u1tgangsspanninid- bc-hocrt nul te wc,zen en te bl~,;ver .• voor het· 
optrf?di;n van zaer laav l,(:r;te rui s (dri.:'t, zi\~ hoo:'d~;tuk 
<,.~.:.) van de opneroers cr: van de inte{;ratoren en ooordat de 
laatsten be:reKkeLjk k> :r:i inte~,rat:ietijden nebben, bliJft de 
ui tgangsspanning besl; f;t n: ,,~,t ~1Ul na het op nul 5t.ellen van de 
integratoren.( ji t laa~~":;:f K'f'bt?urt door hr:t sne! ontladen van de ' 
kor.densatoren). ';'ijj':'ns .:1e ,-,er:;t,,? sekonde verandert de uitgan,rs
spanni ng derha':' ve rott circa ,) ~l 1 r:V, i i t komt overeen met cen 
verplaatsing var. 2C 3 .::C' :..~. 

2) Ben serie verplaat2ir:~er: cv~r hetzelfde tra~eKt. 
Deze verplaatsir;gon z::n ;~c· groce_ moge~ijk gekozen, dus 60 rom, 
cr. met verschi 11 er:(h: sn(', r.eoer: ui tgevoerd. De meti ngen reprociu
ceerden op 1 ~ ~ mY, ove"nenkcm~nd met 40 ~ 80 ~D. Hi~rin is de 
meetonzekerheid vnn Je vI-;ltmeter inbeg-roren. :jE hlerbij bereikte 
n~luwkcurigheici vO~~lO(,: n, et aan de gestelde 125 sen; dt' afwi.jking 
is vermoedeli~k weer tc~ t(' schr:jven aan bovpngenoeMde drift. 

5) Vpr:-·laatsing naar e(~c be[fla:u en terug na,~r r:et uitgangs-
p'Ilnt- • 
. De res1.;ltaten WHr-T 'il'1,;i:venr de:',lilfdcn als onC0r 2;. 
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weri<tu 
in f'l<onomi"ch oIzicr::. (:. \ T' "·I\f'.'L7:i.r.g var. 8.antrekKel:.jkf' ai'oek
tnr. - Li,IVOorbe(}~d het In, :'r",r' v:at:: oi,i de bewcrking - :r;oe:en 
toct QiVE~rSe f3ktorey~ V?'r;c:{\m,~ ·<t.!f:}rdE:~!: C1:ie (le biuit<baar":eio In ~Y'r-

,~t: 6~e 

1) (noo!'dst~K '.2.: .. 
k~io·~r vqr (J':.. OT.G>""lrzoek als Of

l02sint7 d.e t(:ev,~"g;r.!~ V'L CE'r: i<crrc;kt.ies:gnaal R'tn de i!lgar.g 
van de eerst f: i r: ;,ECF,"~:" :' "r.. 'f/ e l'K r laa t st,·'c h:,Ji ,>c h .i s de 
o-r:i("'ssing var: ti. rj:!~ v'~r' <'n noor t:C'r1 gyre rlori.:-:ontaal 
te hcuder. rlat':"i',rrr. .('r:·~· . .- ~o :·e;;p or,lossing Ken niet gekozen 
WCrd0!1 omdat dr bt,t't'~.::.r ~7~t;:m,.'r. nlYt nauwK,~urig genoeg 
werken (Afw1jl<ingA n v~n dl ~oT'lzortaalheid van grater dan 
1 ~rad. zijn nic~ t ~t~~r.). lr.d.en ~r. de taekomst dergp -

JijKe stabilisatoren vr-Kr of te ZQU ver-

rer~ • 
Di -, zi jn ui tfra8:::'d p::'tT, :rinci r {'Ie fO'Jtenbronnen alhoewel, 
wat de lineairi.te~t oet.r,'!t, 1e vraag T'ijst 01' f","n dir,itaal 
W'erKE'nd systEem, . PI: c,' var: d die 
nodif~ is, niEt t, ):!' ;'f"·'·r'.m is hoven 
:ype. Voor zcver 8c~r '71r dezPB bek z~jn dig 
kenda versnellinE~8np;;·'!T.,Y's v::n reap] i Jf:t> nauwkell:rigl:eia niet 
in de hande:l verKrl'tjt-;ba:ir. 

Eij digital;." ""y,;:r. cllEr:t rt'Kenjr,,,, te W'C'rcr,"r. gehouden 
dat bewerKint-er, ZN', ~:~ j ~;t.~'ilTE:ren re lat:: e1' 'lpe L t jd Kosten 
W'aaraoor het systeeIT; t.o '..roret en de lemen zoals 
banjbreec:e 'oep~(rKi r'f~ ( ;oo:'d,rttJk .) 0" .) een gr0~e rol gaan 
spt?len. 

::ie ari':tt:ig.t;-,scr,a;:t;"r, var. de gTbruikte o::r:f'mers 
ontoela'1,tbaar gez: '~E::Jt ,,;er. Corz~ak van de ar ift is ver-
mOt:delijk te Z0u:cn :r. ,if' t('ct','cT,aste scrvoversterker welke 
in de opncmcr L. g·c!:;oU1 .... ,i; wa~:rschiJr:Ljk zal de t:)crassing 
van (,f'n uil.:" .... cnd.:g·e ""''';"·.I~U:' r t(lt bet ere d1'j ftei pen 
,ieidcn omaat hirrbi,' 0r>:(';'acl-:'" gebrui.kt kunner: 'Norder: elf' 
gl"zi,'n de aflTlC't ~::gHl ni,: ir: he".; Klei.np opnemE·rr,ll'ls passen 
en d: e bi j ac r:u~G. i g'.' ;::<::.r.d del' ,tecr.nipk bet~,r z iJn dankleinere 
cnc:erde If;r .• 
1':-:'1. laatst(> 'iq"f:: i",: ae.LE'·::1::;g @,"ee:'t tot 
bruikbaarhE'i'~ VfiE v·::,~~:r' 1~ :,r..r,-cr~Et"vTj ie bij 
tU:i~'f'r: i~-- V'-;- pkor.c,ml~·;c~':t .r:ia~--c.. 

ing van de 
hapswerk-

Eet in G!: rapport J' :c~rcven sys:0cm werKt, or de 
genschatcelinf! T~{~" ~-t-'!:t:-,"'i Rr:<~loG~;-. ~)e f~ebruikte Sc.haKcl 

Kwa-
sehapsmacnines 
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rapport nr. 014) 

is hct verder noodzak,'li,'.K ,le :Jitlez1npS in 
schikoaar te hebbf·n. 1'.1 t vr'aagt ei~n zeer dure 
ornzetter (d:gitalt vo tm," 

bl z. 45- van 59 biz. 

t8'e V0rm be
ana: .. oog-digi taRl 

Eij gereedsch:;::.p3br~st'Ir! ::1; is p('n analoog-c::.:i taa1 ornzetter 
in feite niet noa'g: 1e :~cpvoerde ~ncrpmen~ele di tale ~nfor
matie (bijvoorbeeld ui:, ['E'r1 ponsbar,d) kan door micldel van een 
veel goedkopere digi~~al-analoog omzetter overgezet worden in 
('en analoge spanning, we: ke cia!", wordt vt>rgeleken met het op-
r,":n·,r signaal: het v('r,;cr;ils 1 stuur:. via een servover-
starKer en motor dp ~:ea~ :ot 10 gewenste positie is bereikt~ 
U j teraard moetpr; r:u (1", :y,d, PI s,:n 1d wordercq,an de ser-
voversterkEH' die .!n ~"t'Lat moct zi,jn eE'n klr;in vprschilsignaal 
~tabjel te versterker. Verder Qien~ rekening ~chouden te wor
den rHo";: het 1',,1 t cia: t C.Cf:" cic' bewegi ng een posl t i ('lout op
treeat, waardoor rr.()('iL~iKhk.::~n ir~ hf:'t servosysteem (hoofdstuk 
3.? <,.) kunner. opt rcd';f .• 

In dit rapport is alleen vers~el;in~s~avi ie als positiebepalcnd 
systeem besrrokc!~. Machi nebp,n ur i nF K":!l echter ook pl'iatsvindE'!1 
door de snelheid van dt, 8.('0.(' ~p sturc[;. :::it wordt in etc praktijk 
door F'erranti toegepast (U t 1... :;"); het (;ist cchtcr een omzetting 
van de ~;ewer,ste POSl tie (tCK>r.: ne!.') naar een snelheidspatroon, het
welk door een (kostbare) ci;gita~e rekenmachine wordt ujtgevoerc.. 

Versnellingsbesturing KfH nok mogelijk zijr., ect"!t;ur dan dient 
rekeni ng te worden gei'\oudt'n IT," net feit dat de versne11ing nipt 
wiUekeurig kan worden VO()n~f: !';:revpn, gezien de machine-elgen
schappen en dat PI' versnel~ in€'simrulsen met relatief Korte duur 
optreden, waardoor een snf rfagerend regelsysteem nod zal zi.in~ 

Dat hi(:rdoor bij de uitvoerirtf!" v"Cn een systeem werkend met versne]
lingsst'J.ring mo(:jUjkh'den :cuiln; ootreder., is daarom niet onwaar
schi.jnlijk. 
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I BIJLAGE 1 (~) Hellingshoek-variatie2 vnn d~ sleden van enige 

o l- gereedschapsmachi nes. 
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/ 1 heljj\"l5Sh"Ot 
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~ -C> 11>0 /too _____ r 300 tr~ 

V slecle:po>i ~:I 

~ 
~ / 

(""I'll) 

~ 
/ 
V 

Hur-~r_ tccr- en freesmach:i.r.e :;Yr:'J -,; 11. 

)G -1( hoekverdraaing van d( w'he: e machine ten opzichte 
van di' richting van het :~wa'lrtev('ld tengevo1ge van 
de verplaatsing van do siec.r:. 

o 0 hoekverdraaing Van de ;oll'dc ten opzichte van de 
geleiding. 

De onzekerheid in de gemeter: hoeKpr. is 1 'Ilrad. 
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BIJLAG~ 1 (2) 

o 
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t f r 1 I E4 
100 

I 
~ ! 

~ 

~' 
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1/ t""" 
~ 

r./ 

o /00 100 

SU' coordinaten-boormachine type MF-2; • 
flellingshoekvariati.es van de limg-~?dede (bovenste figuur ) 
en de dwarsslede (onderste figu\.r tFn opzichte va.n de 
geleidingcn. 

~ ~ 1"'-I /i , 

I 
/ 

,p~Q' 

"'- ./ 

1000 

/ 

11.0t') 

~ 

sleo'ep(flJil:i'1!! (n,"V 

Hellingshoekvariaties vs.n U" slEd" ten opzichte van de 
geleidingE'n van de Cincinnati f:-e!:smachine type 42C-164 . 

N.B. Deze figuren zijn dezelfde cds oi'.' wf;lkl~ voorkompn in 
dE' fi5"'Uren 9 en Ie (blz. 14; 'r, 7.~,jn tr:'rwille van de 
volledigneid ook hier org·,/:('f!1<'r • 
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BIJLllGE 1 (3) 
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Vt 40t 
+S' 

0 

_s-

I , I I I I 

I I ! // " ~ I I 

I 

I ~ "" V ) r' 

...-i ~ " il 
~ 
---~ / ! 

_10 I 
Q 100 loo 

Hellingshoekvarillties van oe expcr';men~,e]p luchtgelagerde 
slede tenopzichte van zijn geleiCli!'-t_ 

~ .. -~.~ ~ .. ~~-~.~~-.--~~.-- ~~~~~-----1 
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3IJL}lC~ II ~eproduceerba~rheid van de 
!wllingshoekvariaties van de 
pxperimentele luchtsl~de. 

+1.00 

Y'l
VJ 

+100 

-300 

o 

-'0 

_2.0 

100 100 .... 
s/e<le.?6.)ibi!.. 

in bovenstaande grafiek zijn to gemeter trajekten van hellingshotk
variaties van de experiment }, 'uchtslede uitgezet. De meettijd 
van elk trajekt, 15 meetpllr.ten,W'r-lt' ongeveer 4 minuten, zodat voor 
elk meetpunt een meettiju V'"~. ~( se.wr,den oodig was. ,.e Z8S trajek
ten zijn acJ:ter elkaar gemet(·y. 
~it de grafiek blijkt dat de inv~o~d van de drift sterk is: 
tussen de J.:unten A PO b is een s:: rone var. 1 IlV. Verder bl.ijk~~, 

indien ae drift mom,mteel af'wf'z:i"LS, p.el~ t"oede reproduceerbaar
heLd van de meetpuntE'n. 1n:ii,'(; ~v·t nie:. samenval:pn van verscLil
lende meetpunten, bijvoorbeclo d0 ra~ten ~ en ~, niet aan drift 
wordt toegeschrever., kan va~ e~n n! t-~eproduceerbaarheid van 
10 flV, or:geveer ,7 urad, W"!",er, tr<~s1- rOKE:n. 

werk plaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 



/5 
0:'-

It. 
(In. S·l) 

I 
5>--

I 

1Q L 
i 

15 

1 
1.0 

0.5' 

BIJ uAGl:; [11 (1) 

biz. :,1 van)9 biz. 

De vc·rsr.elling -als funktie van 
d~ t!jd- vnn de experimentele 
lucht"lede, welke wordt aangedreven 
doer E'f'n elektrisch servo mechanisme. 
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_t. 

o 1.0 I.)" C (Sek.J 

De vorm van dt' v"rsnellilvs- im;c.: ,:, :3 zaagtandvormig. 
op d~t sicnn31 is een tril:~r~ ;~~u~0r~one0rd waarvan de 
frqucntie ongE'veer 1,':" ii.' . . ~ .• ; ,.iu/c tri.: 1 li,g is 'ifkcmst ig 
uit de aandrijving. iJaar ht't servosysteem onderkriti:"ch 
gpdempt was, heeft dd verta~j ~~E:.-,,-; mpl:J seen oscillerend 
karaktC'r. '::;EJ totale s1.ed2Vt rpla'ic,sing W~iS l40 mm. 
lJe gral'i(~k is opgenomen met o~:hulj.J van de lU30scillog-r"laf 
type ~l.·c 5-1;;4. 

werkplaatstechniek 
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bl z. 52 van S9 bl z. 

])r v' r:;r;d l.i.!1g als funkt:e vq,n de tijd 
vaT: d· dedcbeweging van de Cincinnati 
fr','es b:-.r:K. 
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Ilier is de vorm van de V{T<'nr .r,~s~m~·1J_,s - min of meer - zaag-
tandvor~ig, terwijl de vertr8~~~s~rrpuls een meer ascillerend karq,k
ter heeft. :Je slede van ae m', r. r'e worQ: hydraulisch aa;1gedrevf>n. 
';ijaens ae sledebew(g.inl~ +~r'U.':I: HeD t,r:l~ing ap van ongevel.'r SC Hz, 
terwijl over de gehelt~ it'k, !)Ill( b~j stilstand, eentrilling 
van 24C Hz j s gef'uperpor.eerj ,\1' '::,oorzaa~t dcor ~esonant i f, j n het 
hydraul~scr:e sys~~em. ;;., r:f.pli ;JGt' va~2de:-t' trill~~~ :hi. vr:'.j 
groat: :n d~ gratlt.'k or'Gev';er .' 1'1,0' ,1n wcrKeJ.1JKhcl(1, reke
ning houdend rn~~ d"' t're'1upr. t, i ('i\', ,,<tKtt"ri ~nif'k van de oprlE'mer, 
ongeveer 1 m.~ • 
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BULAGE 1 V 

biz. 53 van 59 biz. 

:)e ovcrdracht V2,!1 E'r.i<,'e vc'r:~;J.t. ..:.~j'}gsrrr~(.\mC'rs var~ het seismische 
ty pe. 

1) Nassa-Vel'I'syst8t'rr:. 

werkplaatstechniek 

-in het Orr~~m(?rhuIs Ucv~r;d~.. l.-: e(:'r: m8.2Ba M d3e VIc:~ t:?~:r. IDt:cb_onische 
veer m~?t v(:(~::kor~stantF ~: f;; ~1'::-:;~':-, met df-;mt'~r:d! D, r18n te~t r!uls is 
verb!-}r:d~~:n (z~ e :-'-:f:s"1lu.r :). ;~: r.d,._,!'" .1 nv" \-\(~d va!'1 ee~l op dE: or::nemcr wer
t(enae vf~rsr.elling a vorrJ!i',lt. ;" :~: massa zicr~ over f~Cr. af~;tand y. 

y--

Vnc.r ue massa gc~dt: 

dus Mal:) 

r F , 
Ultw 

Na(t} 

De overdracr,t van de o~npm0r "' 
is can: 

-C':J 

.~ -
IV! 

"C 2 waarln ~1 .::: UJ en M '" 

1 

Als ~evoeLighejd kan gear: i ~0~G wordpn '(0), dus: 

1 

w 

N 
C 

Meestal worut een elektr: 
omvezet worden in ee~ ~:rOGm '. 

d wordt 

( 1) 

lJ€ZC onr~err;er is .~.ciert~ek ;r.t. t: J'~ vorigp met L1~r 'rerscr~:iJ dat. dt~ 

(mecha~ische) veer verV8~~p~ :s Gn~r een elp~trisc~e veer. 
01' de lJassa word: ,JOfT 0:, welke zich ir; <'f'n konstant 

magncetveld bevir:dt, ('fTl ::rACr.t : .. i"f'r,-copfer:d wplke pver,redig i,3 

met de s:room i noor de ;·:P" ~ • 
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werkplaatsteehn lek 

biz. 54 van59 biz. 

De stroom word t geleverd door ec:'r; v'~rsterker 'we ike gestuurd wordt 
door cen verrlaatsi?'1.g'o;nemf:r dip de positie y van de mHSSR t.o,V. 
het. huis meet. 
De Kracht Gp de maS.SR is eVt:nrec~G met 

F' :; B ' 1, waari n B 'jE'i LauKt i evan het rmjgneet, vd d is en 1 

de lengte va.n de ~~PO(? ld raa.d W( 1 
vindt. Verder is i eveLrpdi~ rn~~ 

zict effektief in h0t veld be
y (evenredigheid-konstante K) 

en is ook i een maat voer de p>r:3r.('lUng. 
Voor de veerkracht geldt dan: 

F = K 3 1 Y 3 C Y 

De overdracht wordt d[cr.: 

K 
2 2 

s .. 211(;.;s + W 

1 1" 'v 2 { , ' 'k' L 0' • \ .. n gegenera lSeCrC€ vcrm 1 r. '" ,ll \ vergel1J lng .• ," .-" J • 

Een in de regeltechniek ,;rcbr'J':kelijKe 'wiLjze van voorstellen van 
dt; opnem(''r is aLs volt'"t: (:':p .... mr ?). 

11 a. + 1 J (. 

/'1.s 1 +]).5 
K 

-

B1 

Figuur 2. VervHng~~c~:emll 'Tan ae kracttcnbal"lT:.s met mecnani sche 
demping iJ. 

Voor dfo overdracht van a::' t s;lc; r,"em geldt: 

dus 

e.ls 

2 
Ms 

K 

t })8 

2 Ms 

K 
31 + 1 t Ds + KPl 

+ Ds 

Be) ( s) ~ K 
::: 

; S) 
;: 

2 '" L 
~: jlWS S + ; W 

gevoeligheid K,~n 0) we rd t.~n fi nieerd dus: 

( 2) 
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rapport nr. 0145 bl z. 55 van 59 biz. i 

Hierin Kunnen zowel B ql 1 ZPAr konstant zlJn, aus B2 is konstant, 
dit in nstelling met B. (~ormule 1), waarin zowel K als C 
relatief een slechtere kon~t8nthela hebben. 

'I'enslotte dient te w0rdE'D ()~+\'elterkt dat het gesloten systeem 
stabiel is, de twee polen van UP overdracht liggen in de linker 
hpIft van het komplexe p-vl&k~ J!t wordt veroorzaakt door de me
chanische demping. 

3) Krachtenbajans zander mec~~nisctp 
De o}'nom€r heert geen mf'C (:ali 1 .;che of' vi ske;1ze) . 
demping jus D ~ O. 

Ret >{esloten systN!m z'd Dl Jui st op de grens van stab~ 1 i tel t 
zljn; de overdracht is 

In he~ komplexe p-vlak Zl~:n er s1pcnt2 twee polen op de imaeS'inaire 
as. Het systeem wordt stabj Q00r K 1n d~ vcrm tc brengen: 

K "" K, (1 to'(8). (toev(',efrFr', van pen nulpunt op de negatieve 
.. 1 ' J. reee e as). 

De overdracht wordt nu: 

~ MaTS) = K1 (l + 0..8) 
HI + 1 

Dus in gegeneraliseerde VD:!"n-:: 

w2(1 + ~ ::;) 
w Bz ( s) 

) 

Oak hier :i s de gevoe 1 id-.c ;,.1 wnr 

H (0) M 
"j '" hl 

De ornemer is wat lineairi:t' . b"trl'ft evcm:;ot'u brulkbaar als de 
voorgaande, ech tfCr gee f't Gte 8.~or.w':z: gl&\e i d V'Ln !:e t nu 1 runt een on
guns'viger verioop van Cp q,lf.r~:t JE::-::,equentiekaraktprigtiev.. 
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