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DYm!!l!h Q!§~~~rQ! g~r!!Q§fb~Q§m~fblD!§~ Afstudeerverslag,
Philips I&E, afdeLing Numerieke Besturing, oktober 1986.

T.a.v. verpLaatsingsopnemers voor gereedschapsmachines onderzoekt
Philips de mogelijkheden om de ontwikkeling op te starten van een
nieuw meetsysteem.
Om tot een goed, nieuw meetsysteem te komen is eerst gedurende
vier maanden Literatuuronderzoek naar mogelijke meetprincipes
gedaan. Na vergeLijking hiervan is er een uitgekozen die de
grondsLag zou kunnen vormen van een te reaLiseren meetsysteem.
Hierna is een proefmodeL gebouwd waaraan metingen zijn verricht.
Er is een prototype voor een meetsysteem gerealiseerd, dat
gebaseerd is op het magnetische principe. Dit meetsysteem is niet
gevoelig voor olie en koeLvLoeistoffen en heeft weinig hinder van
uitwendige, storende magneetveLden. Daarnaast is er een idee
bedacht om weinig Last te hebben van ijzerspanen.
Metingen tonen aan dat de eigenschappen van het gebouwde proefmo
deL bij benadering overeenstemmen met de verwachting op theoreti
sche gronden. Daarvoor is weL vereist dat zowel opnemer als
liniaaL van het meetsysteem van een verliesvrij materiaal gemaakt
worden. Ook is een kleine afstand opnemer-liniaaL vereist.
Aanbevolen wordt om een goed prototype van het systeem te bouwen
en hier metingen mee te doen. Daarna kan beoordeeld worden of het
idee werkelijk bruikbaar is.

Verschuren, J.H.S.; §iy~~_~f_~_Qi~eh~£!m~Di=~~n~~r_f~!_nYm~!i£~h

£2Dir~hh!Q_m~i~h~~!~iDg_m~£biD~~~Thesis, Philips I&E, department
Numerical Control, October 1986.

With regard to displacement-sensors for metalworking machines,
Philips is exploring the possibiLities of developing a new
measuring system.
In order to arrive at a good, new measuring system, a study of
Li~erature of possible measuring-principles has been done during
the first four months. After a comparison of these principLes,
one has been seLected which might be the basis of a measuring
system which has to be reaLised. Hereafter a prototype has been
buiLt on which measurements have been carried out.
A prototype for a measuring system has been reaLised based on the
magnetic principle. OiL and cooLant don't trouble this measuring
system and external, hampering magnetic fieLds don't cause a
great, negative infLuence on the performance of the system. In
addition, there is a possibiLity, as yet on tested, that the
problem of iron-chippings has been overcome.
Measurements show that the properties of the buiLt prototype fit
the theoretical expectations approximateLy. For that, both senSOr
and ruler of the measuring system must be made of a material
which is free of Loss. A small distance between sensor and ruLer
is aLso required.
It is recommended to build a good prototype of the system and to
do some measurements on it. After that, one can decide if the
idea is reaLly usabLe.
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1 INLEIDING.

Bij het produceren m.b.v. gereedschapsmachines van mechanische
onderdelen met kLeine toLeranties is het uitermate belangrijk dat
men de verpLaatsing van het product en/of het gereedschap op de
machines nauwkeurig kan meten. PhiLips heeft yoor deze meting een
Lineair meetsysteem, MK-IV genaamd, ontwikkeLd. Dit systeem omvat
een opnemer die optisch een LiniaaL, waarop een raster is
aangebracht, aftast.
ALs gevoLg van de 'meetonvriendeLijke' omgev~ng waarin het MK-IV
meetsysteem moet functioneren is een achteruitgang van de
betrouwbaarheid van het meetsysteem geconstateerd.
De strategie die PhiLips nu wiL toepassen is tweeLedig. Op korte
termijn - reaLiseerbaar in 1 a 2 jaar - wiL men het MK-IV-systeem
zo aanpassen dat het ook betrouwbaar bLijft werken in een
onvriendeLijke omgeving. Daarnaast wiL PhiLips, op de Langere
termijn een nieuw meetsysteem ontwikkeLen omdat het MK-IV-systeem
achterop dreigt te geraken: het kan met moeite voLdoen aan de
steeds strenger wordende eisen van de afnemers van meetsystemen
voor gereedschapsmachines.
Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik een begin gemaakt met het
onderzoek naar een nieuw meetsysteem.
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2 PROBLEEMSTELLING.
2.1 ~nL~ i cJ j og ~ __

De Laatste jaren hebben zich twee beLangrijke veranderingen
m.b.t. positie-opnemers voor gereedschapsmachines voor gedaan. De
eerste bestaat uit strengere eisen t.a.v. de resoLutie en de
nauwkeurigheid van de meetsystemen. Er is een tendens naar een
gewenste resoLutie van 0.1 um (micrometer) terwijl de eis aan de
nauwkeurigheid 6 um/m bedraagt.
Daarnaast heeft de omgeving waarin de meetsystemen moeten
functioneren een averechtse uitwerking op een goede werking van
de meetsystemen. Het gaat hierbij om spanen afkomstig van het
werkstuk en storende EM-velden van schakelende motoren. Oak olie
en koelvLoeistoffen, benodigd yoor het smeren en koelen van de
machines, bemoeiLijken de werking van de meetsystemen. De laatste
jaren zijn de nadeLige effecten die de meetsystemen van oLie en
koeLvloeistoffen ondervinden, groter geworden. De machines worden
nL. uitgerust met steeds meer vermogen waardoor ze meer koeling
en smering nodig hebben. Deze behoefte aan grotere hoeveeLheden
koeL- en smeermiddeLen heeft geLeid tot opsteLLingen waarbij het
heLe werkzame gebied van gereedschapsmachines omgeven wordt door
een cabine waarbinnen een neveL van koel- en smeermiddeLen aanwe
zig is.

2.2 OpdrachtformuLering.

Onderzocht moet worden welke meetprincipes in aanmerking komen
yoor een systeem wat onder de beschreven werkomstandigheden aan
de gesteLde eisen qua resoLutie en nauwkeurigheid kan voldoen.
Van de diverse mogeLijkheden dient aangegeven te worden wat de te
verwachten problemen zijn.
Van het op theoretische gronden te verwachten beste principe
dient een uitwerking te worden gemaakt, evenaLs een werkend
modeL.
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3 IDEEEN M.B.T. VERPLAATSINGSOPNEMERS.
3.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt het eerste deel van de opdracht behandeld:
een aantaL mogelijkheden tot realisering van een positie-opn@mer
passeren de revue. Elk van deze ideeen is ingedeeld bij een groep
afhankelijk van het feit of het gaat om een absoluut of
incrementeel systeem. Omdat de incrementele meetsystemen talrijk
zijn, vindt hier nog een verdere onderverdeling in drie stukken
plaats. Het schema in fig. 3.1-1 geeft de gevolgde rubricering
aan.
Van ieder van de hoofdgroepen worden voor- en nadelen
evenals van ieder idee afzonderlijk. Op deze manier is
hoofdstuk een goede, gefundeerde keus te maken uit de
mogelijkheden.
Er zal blijken dat de hierna volgende ideeen al op een bepaalde
manier geselecteerd zijn. Er worden nl. geen indirecte systemen
behandeLd omdat hiermee zeer moeiLijk de gewenste nauwkeurigheid
kan worden gehaald. Bij een indirect meetsysteem wordt de
verplaatsing van de sLede van de machine bepaald m.b.v. een of
meerdere omzettingen. In het aLgemeen introduceren deze
omzettingen extra fouten waardoor indirecte meetsystemen minder
nauwkeurig zijn dan directe meetsystemen. Bij directe systemen
wordt nl. rechtstreeks, dus zonder omzettingen de positie van de
slede gemeten. Een voorbeeLd verduideLijkt het gesteLde.
Een veel gebruikte indirecte methode is het omzetten van een
translatie naar een rotatie. Uit de gemeten hoekverdraaing is de
Lineaire verplaatsing van de slede af te Leiden. Extra
foutenbronnen van dit systeem t.o.v. een direct systeem zlJn:
speling in en slijtage van de translatie-rotatie-omzetter en
temperatuurschommelingen bij het verspanen. Ook ontstaan fouten
doordat de spoed in de spindel niet overal even groot is en
doordat bewerkingskrachten leiden tot verschillende meetwaarden.
De hierna beschreven meetsystemen zijn dus bedoeld voor directe
me~ingen.
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F;g. 3.1-1: Rubricer;ng van ;n d;t verslag behandeLde
verplaats;ngsopnemers.
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3.2 Absolute en incrementeLe meetsystemen.

Een absoluut meetsysteem heeft de volgende baslscomponenten.
- Een Linlaal of een raster waarlangs de Lineaire verplaatsing

wordt gemeten; deze Liniaal bevat een raster dat zo nauwkeurig
mogelijk moet zijn.

- Een opnemer die de liniaal aftast en die een uitgangssignaaL
afgeeft.

Het absoLute karakter van het meetsysteem wordt nu bepaald door
de eigenschap van de liniaaL. Een absoLuut systeem vereist nl.
voor elke positie van de opnemer t.o.v. de liniaal een uniek
uitgangssignaaL. Oit houdt in dat de Liniaal geen periodiek
verLoop kent met als gevoLg dat er een moeilljk te fabriceren
Liniaal nodig is. Het tweede nadeel is de onmogeLljkheid tot
koppeLing van twee dezelfde liniaaLstukken. Wanneer er wel op die
manier gekoppeld zou worden, dan zou de totale liniaaL niet meer
voor iedere positie een uniek uitgangssignaaL Leveren.
Er zijn twee kLeine voordeLen aan een absoLuut systeem. In de
eerste pLaats is het gemakkeLijker om op te starten omdat je
meteen weet wat de posite van de sLede is: wat de sLede betreft
hoef je niet van een vast punt aan te lopeno Ten tweede: bij
grote verplaatsingen van de slede waarbij het werkstuk n;et
bewerkt wordt, is het nlet nodig dat de kop de LiniaaL constant
uitLeest. Hierdoor kan er weLLicht snelLer bewogen worden.

Het kenmerk van een incrementeel systeem is dat er aLLeen
Y~rQ1!!i§ing~n t.o.v. een wiLLekeurig te kiezen referentiepunt
mee gemeten kunnen worden.
Een positie-opnemer gebaseerd op een versnellingsopnemer (3.3.3)
is een voorbeeLd van een incrementeeL systeem dat geen liniaaL
nodig heeft. Bij incrementele systemen die weL een liniaal nodig
hebben, kenmerkt de LinlaaL zich door een perlodiek patroon. De
optische systemen in deze groep gebruiken een liniaaL waarvan
het patroon gevormd wordt door identieke, evenwijdige lijnen die
alLe even breed zijn en gescheiden worden door spaties, weLke
even breed zijn aLs de Lijnen. Een lijn gevoLgd door een spatie
noemen we een steek. Door het aantaL rasterLijnen te telLen,
kunnen verpLaatsingen bepaaLd worden.
De voordelen van incrementeLe systemen worden hieronder genoemd.
De liniaLen zljn relatief eenvoudig te maken: ze bevatten nl.
uitsluitend een periodiek patroon. Daarnaast is het mogelijk om
twee idientieke liniaalstukken aan elkaar te koppeLen om 10 een
grotere liniaal te verkrijgen.
Een nadeeL 15 de kans op cumuLatieve fouten. Wanneer de opnemer
een rasterLijn mist, dan zaL deze fout, wanneer de opnemer niet
nog een keer een Lijn mist, aanwezig bLijven in de plaatsaandui
ding van het systeem. Een ander nadeel is het opstarten van het
systeem: de slede moet aanlopen van een vast referentiepunt om de
absolute plaats van de sLede te weten te komen.

Om de absoLute systemen te vergelijken met de incrementele worden
hieronder in tabelvorm (fig. 3.2-1) de Yoor- en nadelen van beide
systemen op een rij gezet.
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Absoluut systeem

Nadelen:
1) Moelijk te fabri

ceren liniaal.
2) koppeling van li

niaaLstukken on
mogeLijk.

VoordeLen:
1) Gemakkelijk opstar

ten van het systeem.

2) Wanneer het werkstuk
niet bewerkt wordt,
dan wordt de sneLheid
van de sLede niet
beperkt door de capa
citeiten van het
meetsysteem.

3) CumuLatieve fouten
treden niet Ope

IncrementeeL systeem.

VoordeLen:
1) GemakkeLijk te fabri

ceren LiniaaL.
2) MogeLijkheid tot kop

peLen van liniaaLstuk
ken.

NadeLen:
1) Systeem moet aanlopen

van een vast referent ie
punt.

2) Wanneer het werkstuk niet
bewerkt wordt, dan wordt
de sneLheid van de sLede
beperkt door de capaci
teiten van het meet
systeem.

3) MogeLijkheid tot het
optreden van cumuLatieve
fouten.

Fig. 3.2-1: Voor- en nadeLen van absoLute en
incrementeLe systemen.

Nu worden de voor- en nadelen van beide sytemen tegen eLkaar
afgewogen.
De praktijk leert dat cumuLatieve fouten bij incrementele
systemen zeLden optreden. Omdat een incrementeeL systeem bij het
opstarten sLechts een keer moet aanLopen van een vast punt is dit
geen groot nadeeL. Ook de kLeinere sneLheid van de sLede die een
incrementeeL systeem aankan t.o.v. een absoluut systeem is een
beperkt nadeeL omdat de sneLheid van het huidige, incrementeLe
sy~teem MK IV ruimschoots voLdoende is.
Deie punten in ogenschouw nemend, bLijkt dat een incrementeeL
meetsysteem het meeste perspectief biedt. Hiernaar zal daarom
onze aandacht uitgaan.
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3.3 Nadere beschouwing van incrementele systemen.
3.3.1 Statische systemen.
3.3.1.1 Het statische principe.

Het principe van een statische opnemer zal uitgelegd worden aan
de hand van een voorbeeld: we bekijken een Moire-leeskop met
doorvallend licht, zoals schematisch aangegeven in fig. 3.3.1.1
1.

lift.....

~------------..
I
I,

- -1= silicium
- fot....1---

. ,

Fig. 3.3.1.1-1: Moire-leeskop met doorvallend Licht.

Het Licht valt door de liniaal en het referentieraster op een
fotocel die een gelijkstroomsignaal Levert dat evenredig is met
de intensiteit van het Licht dat erop valt. Een beweging van de
opnemer t.o.v. het liniaalraster resulteert in een signaal uit de
fotoceL met een driehoekige golfvorm. Het aantal gemeten golfpe
riDden komt overeen met het aantal gepasseerde Liniaalsteken.
Door telkens aLs het signaal door nul gaat een impuls op te
wekken realiseert men met dit systeem een oplossend vermogen van
een halve rastersteek.
Men kan met dit systeem geen richting bepalen tenzij men een
tweede fotocel en een tweede, 90 graden in fase verschoven raster
aanbrengt, zie fig. 3.3.1.1-2.

r----~----,

J-m=f01OCMA i
B ~fmOClll B :

I/ J 1\
,,""'tier.t.. Va ." . ( + "'I _....L...-..lr--r-
IIevat de 1Kt_ ~ .. lin. .. V
A .. B met 90" X-
~uiwint

V•• "sin I. + III + 90"1 ......----t!\'---->,,....---r
·".... (.+.1 VVx-

Fig. 3 .. 3.1.1-2: Moire-Leeskop met de mogelijkheid tot het
aftasten van de bewegingsrichting.
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Het opLo.ssend vermogen van di.t systee.m .bedraagt"u een kwart
rastersteek, m.a.w. de interpoLatiefaktor is 4.
Variaties in de Lichtopbrengst van de Lichtbron in het systeem
Leiden tot een verschuiving van de nuLdoorga"gen van het
fotoceLsignaaL. Ook hier kan de toevoeging van een tweede fotoceL
en referentieraster, nu 180 graden in fase verschoven, opLossing
bieden, zie fig. 3.3.1.1-3.

liniaal,.ter

Vo

colhmnor

~ op-

/

r\ A ---~~I-~ ~
1%\ ~ I

o I !
~~I!..J__4+_C""'I--~lcj 'l '--...!-__

;/---------'
refe,ent;"'t8f
beval de secties
A en C in tegenflle

Fig. 3.3.1.1-3: Compensatie voor varierende
Lichtintensiteit.

In fig 3.3.1.1-3 geLdt nL.:
VA = Vdv + Asin(x + phi),
VC = Vdv + Asin(x + phi + 180) = Vdv - Asin(x + phi)
VO = VA - VC = Vdv + Asin(x + phi) - Vdv + Asin(x + phi) m

= 2Asin(x + phi). 3.3.1.1(1)

Bij varierende Lichtintensiteit van de Lichtbron zuLLen Vdv en A
beide mee varieren. Omdat in VO de term Vdv niet meer voorkomt
bLijven de nuLdoorgangen op hun pLaats.
Verder anaLoog interpoLeren m.b.v. de spanning VO is beperkt
om~at in dat gevaL A zoveeL mogeLijk constant gehouden moet
worden. In de bestaande statische systemen wordt nog met een
factor 5 anaLoog geinterpoLeerd zodat dat Leidt tot een interpo
latiefactor 20. Dit houdt in dat voor een resolutie van 1 um een
zeer kleine steek vereist is: 20 um, om nog maar te zwijgen van
een steekgrootte nodig yoor een re50lutie van 0.1 um.
Een systeem dat gebruik maakt van een zo kleine Liniaalsteek is
zeer gevoelig voor vervuiling. Wanneer het gebruikt wordt in de
meetonvriendelijke omgeving waarin productiemachines staan, dan
is het nodig om de liniaaL in te kapselen in een gesloten huis.
De opnemer beweegt dan tussen twee afdichtingen in het huis over
de liniaal heen. Figuur 3.3.1.1-4 geeft een mogelijke inkapseling
weer.
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lin/oal

Fig. 3.3.1.1-4: doorsnede van een afgedichte LiniaaL Lood
recht op de bewegingsrichting van de kop.

NadeLen hiervan zlJn sLijtage van de afdichtingen en
meetonnauwkeurigheden aLs gevoLg van hysteresis bij het
positioneren van de machinesLede. Bovendien is de afdichting
nooit voLLedig en daarom zaL het systeem toch regeLmatig moeten
worden schoongemaakt. Vanwege de ingekapseLde LiniaaL zal dit erg
bewerkeLijk zijn en dus veeL tijd vergen. Oit is voor
productiemachines niet wenseLijk.
Een afdichting waarbij minder Last ondervonden wordt van
positionerings hysterese is de voLgende. Fig. 3.3.1.1-5 geeft een
zij-aanzicht.

meet~of

7
/inia,a,/

katrol--"""-

Fig. 3.3.1.1-5: Afdichting van de LiniaaL waarbij de meet
fouten t.g.v. positioneringshysterese
kLeiner zijn.

13



De..kop bew~.e~t .over ~e _ l iniaaL heen en trekt daarmee de
afdichting die zich op en afrolt met zich mee. De wrijving, dus
de positioneringshysterese die hier optreedt is veeL kleiner dan
bij het systeem waarbij de opnemer tussen twee afdichtingen
beweegt. Ook de slijtage aan de afdichting is kleiner en het is
gemakkelijker schoon te maken.
Naast de noodzakelijke inkapseling is een tweede nadeel van een
systeem met een kleine Liniaalsteek de moeilijkheid die optreedt
wanneer men een liniaal wil vormen uit meerdere liniaalstukken.
Voordelen van een statisch systeem: de electronica die het 5ig
naal van de fotocel omzet naar een verplaatsing is eenvoudig.
Bovendien is de directe beschikbaarheid van de verpLaatsing een
voordeel: op ieder moment kan een statisch systeem aangeven wat
de verplaatsing op dat moment is.

Samenvattend luiden de voor- en nadelen van een statisch systeem:

NadeLen.
1) lnkapselen van het meetsysteem is noodzakelijk met aLs gevoLg:

a) fouten t.g.v. positioneringshysterese.
b) veel tijdverlies bij het schoonmaken van het systeem.

VoordeLen.
1) Eenvoudige eLectronica.
2) Op ieder moment is de verpLaat5ing van de slede bekend.

3.3.1.2 Ideeen gebaseerd op het statische principe.

Uit de vorige paragraaf voLgt dat een statisch systeem gevoeLig
is voor egaLe vervuiLing (vervuiling die homogeen over de LiniaaL
verdeeLd is). Ten gevolge daarvan zaL nL. de waarde van de
amplitude A in formule 3.3.1.1(1) veranderen waardoor de uitkomst
van anaLoge interpoLaties verkeerde resultaten geeft.
In deze paragraaf worden twee statische systemen beschreven die
ni~t gevoeLig zijn voor egaLe vervuiLing nL. een optisch en een
capacitief systeem. Daarna komt een statisch systeem dat weinig
last heeft van egaLe en niet-egaLe vervuiLing, aan de orde.
BesLoten wordt met een idee dat gebruik maakt van het doppler
verschuivings-effect en dat bestand is tegen een bepaaLde mate
van egaLe en niet-egaLe vervuiLing.
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- Optisch systeem (fig. J.3.1.2-1).

---- ------------_.__...• ,------_._--~-_ ..__._._---_.---_._---_. __ ._•....

Fig. 3.3.1.2-1: een optisch systeem wat ongeYoeLig is yoor
egaLe yeryuiLing.

De Lichtbron zendt normaal, niet-gepoLariseerd Licht uit. Het
Licht wordt door een Lens tot een eYenwijdige LichtbundeL gevormd
die een breedte van de LiniaaL ter grootte van minstens een haLve
steek bedekt. De LiniaaL bestaat uit groepen poLarisatiefiLters
die horizontaaL ofweL verticaaL gepoLariseerd Licht doorLaten. De
detector registreert de hoeveeLheid horizontaaL en verticaaL
gepoLariseerd Licht. ALs functie van de pLaats x van de sensorkop
- bestaande uit de Lichtbron met Lens en de detector - geeft fig.
J.J.1.2-2a en J.J.1.2-2b de hoeveeLheid horizontaaL en verticaaL
gepoLariseerd Licht aan die de detector opvangt.
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Fig. J.J.1.2-2a: Door de detector opgevangen intensiteit van
horizontaaL gepoLariseerd Licht aLs functie
van de stand van de sensorkop.
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Fig. J.J.1.2-2b: Door de dectector opgevangen intensiteit
van verticaaL gepoLariseerd Licht aLs
functie van de stand van de sensorkop.

Wanneer de Lichtbron zo bijgestuurd wordt dat de detector aLtijd
een constante LichthoeveeLheid opvangt dan is dit systeem niet
gevoeLig voor egaLe vervuiLing, mits die vervuiLing niet zo
ernstig is dat de detector geen Licht meer opvangt.
Het is duideLijk dat voor de richtingsbepaLing van de
verpLaatsing twee detectoren nodig zijn die 1/4 steek t.o.v.
eLkaar verschoven zijn.

NadeLen van dit systeem.
1) GevoeLig voor niet-egaLe vervuiLing.
2) Oure li niaaL.
J) Er wordt gewerkt met doorLicht. Oit houdt in dat de sensorkop

de LiniaaL aan twee kant en moet kunnen omvatten: dit maakt de
,bevestiging van de liniaaL op de machine moeiLijker dan bij
• systemen waar het Licht door de LiniaaL weerkaatst wordt en de

opnemer sLechts aan een kant van de liniaaL hoeft te kijken.

VoordeLen.
1) Geen hinder van egaLe vervuiling.
2) Bij doorlicht wordt m;nder hinder ondervonden van vervuiLing

dan bij systemen waar wordt gewerkt met een refLecterende
li ni aaL.
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- Capacitief systeem.

HetzeLfde idee kan ook gereaLiseerd worden voLgens het principe
van capacitieve koppeLing. We beschouwen hiertoe fig. 3.3.1.2-3.

-'~ l'iC,k -"I' - e/eCtrl) de

ttli/ees e/e(.,6roete

filliaa/

Fig. 3.3.1.2-3: [en statisch, capacitief systeem, ongevoeLig
voor egaLe vervuiLing.

De Liniaal bestaat uit stukken waarop een sinusvormige spanning
met ofweL een frequentie f1 ofweL een frequentie f2 staat. De
spanning die t.g.v. capacitieve koppeLing op de pick-up-eLectrode
veroorzaakt wordt, bestaat uit twee componenten: een met
frequentie f1, de andere met frequentie f2. De ampLituden van
deze twee spanningen varieren aLs functie van de verpLaatsing x
van de pick-up-eLectrode aLs in fig. J.J.1.2.-4a en b.
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Fig. J.3.1.2-4a: Amplitude van de potentiaal met frequentie
f1 op de pick-up-eLectrode aLs functie van
de positie van de pick-up-eLectrode.
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Fig. 3.3.1.2-4b: AmpLitude van de potentiaaL met frequentie
f2 op de pick-up-eLectrode aLs functie van
de positie van de pick-up-eLctrode.

Vanwege de capacitieve koppeLing tussen de pick-up-eLectrode en
de uitleeseLectrode zuLlen ook de amplituden van de spanningen
met frequenties f1 en f2 van de uitLees-eLectrode als functie van
de pLaats x van de pick-up-electrode varieren, als in fig.
3.3.1.2-4a en b.
Voor egale vervuiling wordt gecorrigeerd wanneer de som van de
twee amplituden van de spanningscomponenten met frequenties f1
resp. f2 waaruit de spanning van de uitleeseLectrode is
opgebouwd, constant gehouden wordt.

NadeLen.
1) KLeine afstand tussen pick-up-eLectrode en liniaal: kans op

,ontwrichting t.g.v. spanen.
2)'GevoeLig voor niet-egale vervuiling.
3) Actieve liniaaL: liniaalstukken zijn moeilijk te koppelen.
4) Het is mogelijk maar Lastig om voor egale vervuiLing te

corrigeren.

Voordelen.
1) De kop is heel eenvoudig: dit is alLeen maar de pick-up

electrode. Er zijn dus geen aansLuitdraden nodig naar de kop
van het systeem.

2) Voor egale vervuiling is het mogelijk te corrigeren.

In 3.3.1.1 bleek dat statische systemen afgedicht moesten worden
omdat ze door hun kleine steek erg gevoelig waren voor
vervuiling. Bij het volgende systeem is dat niet nodig: het werkt
toch goed in geval er egale of niet-egale vervuiling optreedt.
Het is een opnemer gebaseerd op het Vernier-principe volgens welk
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ook de nonius-afLezing bij b.y. schuifmaten werkt.
We beschouwen een LiniaaL bestaande uit LameLLen die geYoed
worden met sinusyormige spanningen met een geLijke ampLitude.
ALLe oneven LameLLen worden gevoed met een spanning die een fase
phi heeft terwijL aLLe even LameLLen een sinusvormige spanning
met fase phi+90 ondervinden. Fig. 3.3.1.2-5 verduideLijkt het
gesteLde waarbij per LameL de fase van het sinusvormig signaaL
waar de LameL mee gevoed wordt, vermeLd staat.

011 even IQ WI e II en

~ven lame-lien

Fig. J.3.1.2-5: LiniaaL van een capacitief systeem dat onge
voeLig is voor vervuiLing.

De LiniaaL bestaat uit LameLLen die een breedte ter groote W
hebben terwijL de kop bestaat uit pLaten die een Lengte M hebben.
Zie fig. 3.3.1.2-6.

Fig. J.J.1.2-6: Liniaal en kop van een capacitief systeem dat
ongeyoeLig is voor vervuiLing.
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In hetonsvoor oge~ staande ~eetsysteem willen we gebruik maken
van het principe van capacitieve koppeLing. We gaan uit van een
toestand waar de kop stilstaat t.o.v. de liniaal en die overeen
komt met fig. J.J.1.2-6

We doen nu twee aannamenl
1) de pLaten Pi (i = 1,2, ••• ,7) van de kop beinvloeden elkaar

niet.
2) een pLaat Pi wordt alleen maar beinvloed door het stuk LiniaaL

wat Loodrecht onder hem staat.
Onder deze twee aannamen zal het zo zijn dat de fasen van de
sinusvormige spanningen die de platen Pi opvangen in fig.
J.J.1.2-6 geLijk zijn aan:

Pi P2 PJ P4 P5 P6 P7

phi phi+75 phi+JO phi+45 phi+60 phi+15 phi+90

Wanneer er vuiL op de liniaaL Ligt, dan zuLLen in het aLgemeen de
fasen van de potentiaLen op pLaten P2 tIm P6 veranderen. Echter
de fasen van de potentiaLen van plaat Pi en P7 blijven
ongewijzigd.
Op de voLgende manier kan nu een verplaatsingssensor
verwezenLijkt worden. De plaat of pLaten van de kop worden
opgespoord waarvan de potentialen een fase phi of phi+90 graden
hebben. De resolutie die we dan kunnen bereiken is gelijk aan W
M.
Het zojuist beschreven systeem is absoLuut binnen een steek
(Lengte 2W). Daarnaast dient, om de totale verplaatsing te weten
te komen, bekend te zijn hoeveeL steken plaat Pi aL gepasseerd
is. Dit kan door het aantaL keren te teLLen dat plaat Pi een
signaal afgeeft dat een fase phi heeft.
VOQr de goede werking van het systeem is vereist dat de platen Pi
van de kop elkaar niet beinvloeden. Dit kan gemakkelijk
gerealiseerd worden door de platen los te maken van eLkaar en een
geheel aantal steeklengten te verschuiven t.o.v. hun positie in
fig. J.J.i.2-6.
Aan de tweede aanname zal sLeehts bij benadering voldaan worden.
Het gevolg is dat de fasen van de potentialen op de platen nooit
de waarden phi of phi+90 zuLLen aannemen. Voor de positie-bepa
Ling binnen een steek dienen we de pLaat te zoeken die een span
ning Levert waarvan de fase het diehtste ligt bij phi of bij
phi+90. Het hangt af van de mate waarin van de tweede aanname
afgeweken wordt, in hoeverre het systeem onafhankelijk is van
vervuiling. Naarmate de afstand kop-liniaaL kleiner is wordt meer
aan aanname 2 voLdaan.

NadeLen.
1) Er is een kLeine afstand vereist tussen kop en liniaal. Dit

leidt tot een grote kans op ontwrichting t.g.v. spanen.
2) Er is een aetieve liniaaL nodig. Dit is duur en het
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bemoeiLijkt het koppeLen van LiniaaLstukken.
3) Voor de gewenste resoLutie is vereist dat W-M = 0.1 um. Dit

steLt zeer hoge fabricage-eisen aan de kop en de LiniaaL.
4) De eLectronica die nodig is, is ingewikkeLder dan bij de sta

tische systemen die hiervoor beschreven zijn.

VoordeeL.
1) Het is een statisch systeem dat veeL minder gevoeLig is voor

vervuiLing dan de systemen die hiervoor beschreven zijn.

Het Laatste idee in deze paragraaf is afgeLeid uit een bestaand
systeem wat ontworpen is om de sneLheid van vLoeistoffen te
meten. Het maakt gebruik van het doppLer-verschuivings-effect en
zaL verder in dit verslag aangeduid worden met de naam laser
doppler-snelheidsmeter (Lit. [5J). De globaLe werking is als
volgt: een laser schijnt op de vloeistof waarvan de snelheid
gemeten moet worden en dan treden er refLecties op t.g.v.
minuscule deeLtjes die zich in de vloeistof bevinden. Wanneer de
vLoeistof zich voortbeweegt dan verandert het refLectiepatroon
waaruit de snelheid van de vLoeistof af te leiden is.
Het idee was nu om een zodanige liniaal te maken die op dezeLfde
man;er reflecties zou veroorzaken. Hieruit kan dan de
verpLaatsting van de Laser t.o.v. de LiniaaL bepaaLd worden.
Het principe van een Laser-doppler-snelheidsmeter voor
sneLheidsmeting van vloeistoffen be rust zoaLs gezegd op het
doppler-verschuivings-effect. Dit zulLen we nu gLobaaL uitlegg!n
aan de hand van fig. 3.3.1.2-7.

"?>x

Fig. 3.3.1.2-7: Laser-doppler-sneLheidsmeter.

De richting waarin de vloeistof stroom Loopt is de y-richting. De
laser straLen worden scherp gesteld op een punt waar de snelheid
van een vloeistofstroom gemeten moet worden (punt F in fig.
3.3.1.2-7). In het gebied waarin de twee laserbundels met elkaar
interfereren ontstaat een patroon van Lichtintensiteiten. Zie
fig. 3.3.1.2-8 die een vergroting is van een deel van fig.
3.3.1.2-7.
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Fig. 3.3.1.2-8: lnterferentiepatroon ter plaatse van punt F
in fig. 3.3.1.2-7.

Wanneer we een doorsnede maken ter pLaatse van X=O van figuur
3.3.1.2-8 dan resuLteert dit in figuur 3.3.1.2-9. Dit wordt het
fringe patroon genoemd.
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Fig. 3.3.1.2-9: Doorsnede ter pLaatse van x=O van fig.
3.3.1.2-8.

De afstand AS tU5sen twee naburige punten met

22

grote



Lichtintensiteit is geLijk aan:

AS = .!:!.Q~!

2*sin(theta/2)
::3.::3."1.2(1)

waarbij Labda de goLfLengte van het laserLicht is.
theta is aangegeven in figuren ::3.::3.1.2-7 en ::3.::3.1.2-8.

Wanneer nu een deeltje in de y-richting bij x=O en Z=O door het,
fringe patroon loopt, zal de detector in fig. ::3.::3.1.2-7 een
lichtintensiteit zien volgens het patroon in fig. ::3.::3.1.2-10.
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Fig. ::3.::3.1.2-10: Lichtintensiteit gezien door de detector
wanneer een deeltje in de y-richting bij
x=O en z=O door het fringe patroon loopt.

De uitgangsspanning afgeleverd door de detector zal derhalve
eenzelfde verloop hebben aLs fig. ::3.::3.1.2-10.
Voor de afstand AS geLdt in gevaL een Laser met golfLengte van
5E-7 gebruikt wordt en wanneer theta = pi/6 rad:

AB = 1E-6 m. ::3.J.1.2(2)

Wanneer wij de vLoeistof nu vervangen denken door een liniaaL dan
kan m.b.v. de Lichtintensiteit die de fotodetector ziet, de
positie van de kop (Laser + detector) bepaaLd worden. Er kan nL.
geteLd wordt hoeveeL Licht donker overgangen de detector gezien
heeft: een incrementeeL systeem.
Binnen een Licht-donker overgang hoeft maar weinig geinterpoleerd
te worden omdat de afstand AS in fig. J.J.1.2-10 in de orde is
van 1 um.
Het hier geintroduceerde systeem werkt met doorlicht. Er zijn ook
systemen bekend met terugLicht.
T.a.v. vervuiLing kan het volgende opgemerkt worden. Wanneer de
vervuiling onder de kop niet verandert, dan is het systeem onder
de volgende voorwaarden onafhankelijk van vervuiling.
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1> In de vervuiling zitten genoeg minuscule deeltjes
lase_rLtchLreHe_chren. Het reflect i epatroon zoals
3.3.1.2-10 moet dus in geval van vuil op de liniaal
optreden.

2) Vervuiling die niet doorzichtig is mag niet 'd;k' zlJn. We
moeten nl. bedenken dat de afstand a in fig. 3.3.1.2-8 maaroklein is (in de orde van 100 um wanneer theta = 30, labda =
0.5 um en beta = 1,4 graad).
Niet doorzichtige vervuiling mag dus niet zo dik op de
liniaal liggen dat er geen interferentiepatroon meer
optreedt.

Nadelen.
1) Kosten en complexiteit van het apparaat.
2> Afhankelijkheid van de golflengte van de laser (die verandert

o.i.v. temperatuur b.v.>.
3) Gevoeligheid voor trillingen: de bundels zullen dan niet meer

scherp gesteld zijn op punt F (fig. 3.3.1.2-8) waardoor een
wazig interferentiepatroon ontstaat wat fouten introduceert.

4) Gevoelig voor dikke vervuiling die niet doorzichtig is, m.a.w.
gevoelig voor spanen.
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J.J.2 Dynamische systemen.
J.J.2.1 Het dynamische p~incipe.

Fig. J.J.2.1-1 toont een opnemer die werkt volgens het dynamische
principe.
Fotocel 2 ziet de wisselwerking tussen het referentieraster en de
bewegende rasterfilm, terwijl fotoceL 1 de wisseLwerking ziet
tussen het geprojecteerde liniaaLraster en de bewegende
rasterfiLm. ALs aLLe drie de rasters dezeLfde steek hebben, en
aLs de verhouding van Lijnbreedte tot spatie 111 is, dan zijn de
uitgangssignaLen van de fotoceLLen driehoekvormig.

liniul,ast. lIP mechine opnemer
~-~-------------,

I 'g-' II I I bewegende
I rater. i IV ,/ ,enerlilm I

t.eId" I I
7. " MS I

, fotocel 1 I
7. : I I

object..,CXR&-~ : fotae-I 2 :

hc:htbron 2 '¢f~RS :
I /' I
I ref.rent... I"I I
I ,aster \~ I I
L :~~ --J

.....-_. -- . -,..- '-'" _...--- ,." .

Fig. J.J.2.1-1: principeschema van een dynamische opnemer.

De goLfvorm zaL in de praktijk meer sinusvormig zijn als gevolg
van de niet-ideale optiek en de beperkte frequentierespons van de
fotocellen.
Het faseverschiL tussen het referentiesignaaL RS uit fotocel 2 en
het meetsignaaL MS uit fotoceL 1 is een maat voor de reLatieve
positie van de opnemer. Cit zaL hieronder uitgeLegd worden.
De signalen RS en MS hebben de volgende vorm.

MS = Asin(wt + ~!ei!~)

p

RS = A'sin(wt + phi)

J.J.2.1(1a)

J.3.2.1(1b)

waarin w de snelheid van het raster, p de steekLengte van de
liniaal en x de positie van de opnemer t.o.v. de liniaal is.
Als het systeem boven een pLaats a in rust is, worden er twee
sinusvormige signalen, met gelijke frequent ie, opgewekt. Deze
twee signaLen hebben, afhankeLijk van de positie van de opnemer
t.o.v. de LiniaaL, een fasevershil. Dat faseverschiL is gelijk
aan 2*pi*a/p - phi.
Een verplaatsing dx van de kop t.o.v. de liniaal doet het signaal
MS veranderen tot het volgende meetsignaaL MS'.

MS' = Asin(wt + ~!ei!i!!g~L)

p
3.3.2.1(2)

De fase hiervan is geLijk aan 2*pi*(a+dx)/p
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faseverschil met het RS gelijk is aan 2*pi*(a+dx)/p - phi. De
vel"andel"ing. -van het- ·fasev·erschil· yen het MSt.a.v. RS- isgeliJk
aan 2*pi*dx/p. Door de faseverandering van MS t.o.v. RS te meten,
kunnen we dus de verplaatsing te weten komen. Deze
faseveranderingen van MS kunnen gemeten worden door de tijd
tussen de nuLdoorgangen bij opgaande fLank van het HS te bepalen.
Dit zal hieronder bewezen worden.
Bij stiLstand van de opnemer t.o.v. de liniaaL, is de frequentie
van het MS gelijk aan die van het RS: w/(2*pi).
Wanneer we dit zouden terugvoeren naar een statisch systeem dan
Lijkt het of de kop t.o.v. de Liniaal een sneLheid heeft ter
grootte van:

Vlin c 6~~Q~hiQ_!_~

(2*pi)
:3.:3.2.1<:3)

waarbij LABDAlin de steeklengte van de liniaal is. In ons
dynamisch systeem noemen we Vlin de snelheid van de gesimuleerde
Liniaal. De tijd tussen twee nuldoorgangen met opgaande fLank van
het meetsignaaL MS is geLijk aan 2*pi/w.
We voeren nu een systeemsneLheid Vsys in die als volgt
gedefinieerd wordt:

Vsys c VLin - Vopn. :3.:3.2.1(4)

Hierin is Vopn de snelheid van de opnemer t.o.v. de liniaal. Vopn
is positief wanneer de gesimuLeerde LiniaaL en opnemer in
dezelfde richting bewegen. Wanneer de gesimuleerde LiniaaL en
opnemer in tegenovergesteLde richting bewegen dan is Vopn nega
t ief.
De periodetijd van MS wordt nu:

Tsys = b~!}Qe.!:.iD

Vsys
= be~Q~.!:.iD__

(VL in - Vopn)
:3.:3.2.1(5)

Het verschil van deze periodetijd met de periodetijd van het RS
is.:

_b~~Q~hi!:L
(VLin-Vopn)

b~~Q~hiQ
Vlin

=__b~~Q~hiO-!-~~eQ __
VLin*(VLin - Vopn)

:3.:3.2.1(6)

De verpLaatsing van de opnemer gedurende Tsys noemen we Sopn.
E:r geldt dus:

Sopn = Vopn * Tsys :3.:3.2.1(7)

M.b.v. :3.:3.2.1(5) volgt nu:

Sopn = b~~Q~hiQ_!_~QeQ

(VLin - Vopn)
:3.:3.2.1(8)

Wanneer we :3.:3.2.1(8) vergeLijken met :3.:3.2.1(6) dan zien we dat
het verschiL in periodeduur tussen het MS en het RS recht
evenredig is met de verpLaatsing. We kunnen dus eenvoudig de
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verpLaatsing van de kop te weten komen door voortdurend de perio
deduur van het MS te meten en die te vergeLijken met de tijdsduur
die overeenkomt met de periodeduur van het RS. Hieruit bLijkt dat
we geen expLiciet RS nodig hebben; we dienen aLLeen de tijdsduur

6~~Q~bin
VLin

te kennen.
Wanneer de kop eenparig met een sneLheid Vopn beweegt dan geLdt
yoor het meetsignaaL MS:

MS = Asin(wt +~!ei!~~en!~)

p

J.J.2.1(9)

frequentieeen

= Asin«w + ~!ei!~Qen)t)

p
dat het meetsignaaL danWe zien

krijgt.
Wanneer de maximaLe sneLheid van de sLede van de machine geLijk
is aan Vopn,max dan Ligt de frequentie van het meetsignaaL in het
intervaL:

~w - ~!2i!~~2g,m!~ • w + ~!2i!~~2~,m!~ ~

Omdat nuLdoorgangen nauwkeurig te detecteren zijn, is de periode
van het meetsignaaL MS heeL betrouwbaar te bepaLen. EventueLe
variaties in de Lichtintensiteit schaden de betrouwbaarheid van
de nuLdoorgangen niet. Dit houdt in dat we de fase van het
meetsignaaL betrouwbaar kunnen bepaLen waardoor we veeL meer
kunnen interpoLeren dan bij een statisch systeem. We mogen dus
gebruik maken van een veeL grotere LiniaaLsteek dan bij een
statisch systeem.

VoordeLen.
1) .Grote LiniaaLsteek: LiniaLen zijn gemakkeLijker te fabriceren.
2)"liniaLen zijn gemakkeLijk te koppeLen.
J) Minder gevoeLig voor vervuiLing waardoor de noodzaak tot

inkapseLing van het meetsysteem met aL zijn nadeLen van dien,
minder urgent is.

NadeeL.
1) IngewikkeLde eLectronica.

2) De verpLaatsing is niet op ieder moment bekend.
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3.3.2.2 Ideeen gebaseerd op het dynamische principe.

Deze paragraaf bestaat uit drie deLen waarin mogeLijkheden
genoemd worden tot reaLisering v.n een dynamische pos!tio
opnemer. AchtereenvoLgens wordt daarbij gebruik gemaakt van
gLasvezeLs en van het PockeLs-effect. Er wordt afgesLoten met een
dynamische opnemer werkend in het magnetische domein plus een
eLectrisch anaLogon.

- Eigenschappen van glasvezels. (lit (1)

In de voLgende twee ideeen zaL de Liniaal van het meetsysteem
bestaan uit gLasvezels waar doorheen Licht gestuurd wordt. T.g.v.
de meetkop zaL het Licht in de gLasvezeLs afgezwakt worden.
Hiermee is zoals zaL bLijken de positie van de kop te bepaLen.
In dit versLag worden twee effecten genoemd die het Licht in
gLasvezeLs moduleren: 1) buiging van gLasvezels.

2) het draaien van de poLarisatierichting
van het Licht in gLasvezels o.i.v. een
magnetisch veld.

~Q__l. We wilLen een gLasvezeL gebruiken waaromheen een koperen
Laag zit. Fig. 3.3.2.2-1 toont een dwarsdoorsnede van deze vezeL.

Fig. 3.3.2.2-1: glasvezel met daaromheen een koperen Laag.

Tien van deze glasvezels worden zoals in fig. 3.3.2.2-2 om een
buis gewikkeld en vormen de Liniaal. In iedere vezel wordt
evenveel Licht gestuurd en iedere vezeL heeft zijn eigen
detector.
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Fig. 3.3.2.2-2: LiniaaL gevormd uit gLasvezeLs.

De sensorkop bestaat uit een magneet en die moet zo ontworpen
zijn dat het magneetveld ervan vijf gLasvezeLs omvat (fig.
3.3.2.2-3). Er wordt een stroom door het koperLaagje van iedere
vezeL gestuurd. Dit houdt in dat er een Lorentz-kracht ontstaat
op een gLasvezeL aLs die zich in een magnetisch veld bevindt
zodat een vermindering op zaL treden in de Lichtintensiteit aan
de uitgang van die gLasvezeL; de gLasvezeL wordt nL. afgebogen.

lin/aQ.I

Fig. 3.3.2.2-3c meetsysteem gebaseerd op Lichtintensiteits
modulatie in gLasvezels.
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Het dynamische karakter wordt nu erin gebracht door spanningen
van een groep van vijf fotodetectoren bij eLkaar op te_teLLen en
na eLkaar verschilLende groepen van vijf detectoren uit te lezen.
Fig. 3.3.2.2-4 die hoort bij fig. 3.3.2.2-3 verduidelijkt het
gestelde. Hierin is per groep afgetaste fotocellen de spanning
ervan weergegeven.
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Fig. 3.3.2.2-4: Uitgangsspanning van groepen fotoceLlen be
horende bij fig. 3.3.2.2-3.
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Uit de figuur bLijkt ook de voLgorde waarin groepen fotocelLen
afgetast worden. Wanneer men de zo verkregen spanningspieken door
een laagdoorlaatfiLter stuurt, dan zaL de grondgoLf van het
signaaL van fig. 3.3.2.2-4 overbLijven. De fase van die grondgoLf
zaL veranderen bij verpLaatsing van de kop.

NadeLen van dit systeem.
1) De gLasvezeLs worden bewogen met als gevoLg sLijtage; de Lini

:aaL wordt daardoor onnauwkeuriger.
2) MoeiLijkheid om LiniaaLstukken te koppeLen.
3) Het systeem is afhankeLijk van vervuiLing: lJzerspanen bein

vLoeden het magneetveLd. Ook stoorveLden hebben een negatieve
invloed.

VoordeeL.
1) Het is een systeem wat geen last heeft van oLiedruppeLs of

koeLvLoeistoffen.

e~__~. ren configuratie waar de glasvezeLs die de LiniaaL vormen
geen sLijtage ondervinden, is de voLgende. De opsteLling is
geheeL anaLoog aan die van fig. 3.3.2.2-3 echter de Lichtbronnen
in fig. 3.3.2.2-3 zijn vervangen door Lichtbronnen die alleen
horizontaaL gepolariseerd Licht uitzenden. Ook wordt een ander
soort glasvezeL gebruikt. De gLasvezeL met een koperLaagje
eromheen wordt vervangen door een vezeL waarvan de kern opgebouwd
is uit een materiaaL dat de polarisatierichting van Licht draait
o.i.v. een magnetisch veld. lie fig. 3.3.2.2-5.
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Fig. 3.3.2.2-5: Dynamisch systeem gebruik makend van
gLasvezeLs, waarbij de gLasvezeLs die de
Liniaal vormen, niet bewegen.

De lichtintensiteit van het horizontaaL gepoLariseerde Licht dat
groepen van vijf detectoren opvangen, zal aLs functie van de
ingeschakelde groep eenzelfde patroon te zien geven als fig.
3.3.2.2-4.

Nadelen.
1) Dure liniaal.
2) Moeilijkheid om liniaalstukken te koppelen.
J) Negatieve invloed van ijzerspanen en storende magneetvelden.

VQordeLen.
1) De deLen waaruit de liniaaL gevormd wordt, bewegen niet.
2) Geen Last van oLiedruppeLs of koeLvLoeistoffen.

Bij de twee genoemde systemen kan op de volgende manier de
invloed van vervuiLing bepaaLd worden.

We gaan daarbij uit van een configuratie die schematisch door
fig. 3.3.2.2-6 aangegeven is.
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Fig. 3.3.2.2-6: Meetsysteem waarbij vervuiLing gedetecteerd
kan worden.

De kop bestaat uit de twee spoeLen 51 en 52. Deze spoelen Leveren
alLebei een even groot magneetveLd met frequentie f1. 5poeL 52
Levert bovendien een magneetveLd met frequentie f2. Vijf gLasve
zeLs ondervinden een magneetveld met frequentie f2. Wanneer groe
pen van vijf detectoren ingeschakeld worden, dan zaL de ampLitude
van de door die groep detectoren geleverde spanning met frequen
tie f2 varieren als in fig. 3.3.2.2-4. T.g.v. vervuiLing kunnen
de ampLituden afwijken van de waarden die ze zonder vervuiling
zQuden hebben gekregen. Om deze afwijking t.g.v. vervuiling te
meten, is er voor gezorgd dat een n!1! steek een magneetveLd met
een frequentie f1 ondervindt. Het zal dus zo moeten zijn dat alle
10 detectoren een uitgangsspanning met frequentie f1 moeten
Leveren die op ieder moment gelijk zijn aan eLkaar.
T.g.v. ongeLijkheid van detectoren of t.g.v. vervuiLing die op de
gLasvezeLs Ligt, kan dit afwijken. We weten dan dus met welk een
factor we het uitgangssignaaL van een bepaaLde detector moeten
versterken om een correct uitgangssignaal te verkrijgen: dienten
gevolge zuLlen we per fotoceL het niveau van de lichtintensiteit
met frequentie f2 ook corrigeren voor vervuiling en ongeLijkheid
in detectoren. Oat houdt in dat we ook bij vervuiLing correct
bli jven meten.
Het is dUidelijk dat dit principe niet meer werkt wanneer t.g.v.
zeer zware vervuiLing detectoren van een of meerder glasvezels
geen spanning met frequentie f1 meer afleveren.
Oit idee is in de praktijk slechts bij benadering reaLiseerbaar
omdat we niet tegeLijkertijd de spanning met frequentie f1 die
een fotocel afLevert kunnen meten !D corrigeren.
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- Het Pockels-effect. (lit. (2J)

De Fabry Perot-resonator bestaat uit twee paralLeLLe spiegeLs op
een bepaaLde afstand d van eLkaar. De spiegeLs hebben een
refLectiviteit R. De Lichtbron zendt Licht uit en dit Licht
treedt uit na een aantaL refLecties tussen de twee spiegeLs. lie
fig. J.J.2.2-7. (Het lieht vaLt in het aLgemeen Loodrecht op de
spiegeL in; hier is, om de refLecties aan te kunnen geven, een
van 0 graden verschilLende invaLshoek getekend).

-------.

Fig. J.J.2.2-7: Fabry-Perot-interferometer.

Er geLdt voor de verhouding tau van het vermogen Pt van uitgaand
Licht en het vermogen Pi van ingaand Licht:

tau = _~L

Pi
J.J.2.2(1)

met deLta = 2*pi*n*d/labda

labda is hierbij de goLfLengte van het inkomende Licht,
n is de brekingsindex van het medium tussen de spiegels.
R is de reflectiviteit van de spiegeLs.

Bij bepaaLde materiaLen is het zo dat n=n(E). Dit staat bekend
aLs het PockeLs-effect.
Het meetsysteem bestaat nu uit een LiniaaL en uit een zogenaamde
Pockels-cel. De PockeLs-eel heeft een Lengte ter grootte van de
steekgrootte p en een breedte b en hoogte h, en bevat een mate
riaaL waarvan de brekingsindex afhankeLijk is van de electrische
veLdsterkte. De liniaaL bestaat uit twee deLen waartussen t.g.v.
de ladingsverdeLing op de liniaaL een electrisch veLd wordt
veroorzaakt. De kop die hier tussendoor beweegt, bestaat uit een
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Lichtbron, een configuratie die overeenkomt met fig. 3.3.2.2-7 en
een detector die bestaat uit 10 fotoceLLen. Er is voor gezorgd

-- dat - -het materiaaL --datin de -afgesLotenruimte- tussen de - twee
spiegels zit, een brekingsindex heeft die afhangt van de
ondervonden eLectrische veLdsterkte. De fotoceLLen hebben een
afmeting van C1/10>*p*h. Fig. 3.3.2.2-8 geeft het systeem weer.
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Vooraanzicht, evenwijdig
aan de LiniaaL.

Zijaanzicht, Lood
recht op de LiniaaL.

Fig. 3.3.2.2-8: Meetsysteem gebruik makende van het
Pockels-effect.

Wanneer we nu naar fig. 3.3.2.2-8 kijken dan zaL de y-component
van de electrische veldsterkte in de Pockels-cel als functie van
de positie x in eerste benadering een verLoop hebben aLs in fig.
3.J.2.2-9. Hierbij wordt aan de linker wand van de Pockels-cel de
positie x=O toegekend.

1
E

.

)( )

Fig. 3.3.2.2-9: E-veld aLs functie van de positie x binnen
de Pockels-cel.
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We wiLLen er nu voor zorgen dat de brekingsindex van het
materiaaL in de PockeLs-eeL varieert aLs in fig. 3.3.2.2-10.

1

,
Fig. 3.3.2.2-10: Brekingsindex aLs functie van de positie x

binnen de PockeLs-eeL.

De Lichtensiteit die op de 10 fotoeeLLen vaLt zaL nu het verLoop
hebben aLs in fig. 3.3.2.2-11.

/Ivi.-f 
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/ :t 3 If $"" 6" 1 oj 10'

j()tocel-I1u.",mer

Fig. 3.3.2.2-11: Lichtintensiteit die de fotocellen
ondervinden uitgaande van fig. 3.3.2.2-8.

Door nu, na elkaar, groepen van vijf fotocellen te selecteren en
de spanningen daarvan op te tellen, kunnen we een dynam;sche
systeem verkrijgen (fig. 3.3.2.2-12).
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Fig. 3.3.2.2-12: Uitgangsspanning van groepen van vijf fotoceLLen
uitgaande van fig. 3.3.2.2-8.

NadeLen.
1) GevoeLig voor vervuiling.
2) GevoeLig voor stoorveLden.
3) IngewikkeLde, actieve LiniaaL die moeiLijk te maken is.
4) Korte afstand kop-LiniaaL.
5) Ouur meetsysteem.

Ondanks aL deze nadeLen wordt toch nog gekeken naar een vervoLg
op dit idee. Oat is nL. minder gevoeLig voor vervuiLing dan het
hi~rboven genoemde. We bekijken fig. 3.3.2.2-13: een LiniaaL met
daarboven een vrije, neutraLe pLaat.
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Fig. 3.3.2.2-13: LiniaaL met daarboven een neutraLe pLaat.
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T.g.v. influentie zal
ladingsverdeling ontstaan
ontstaat (fig. 3.3.2.2-14).

in de neutrale plaat de volgende
waardoor getekend electrisch veLd

Fig. 3.3.2.2-14: Ladingsverdeling in de neutrale plaat
t.g.v. infLuentie plus veroorzaakt E-veLd.

De grootte van de y-component van het eLectrische veLd dat tussen
de vrije pLaat en de LiniaaL heerst, zaL aLs functie van de
pLaats K in eerste benadering verlopen aLs in fig. 3.3.2.2-15. Er
geLdt weer dat K=O op het Linker uiteinde van de neutraLe pLaat.

J{, >

Fig. 3.3.2.2-15: E-veLd tussen liniaaL en neutrale plaat als
functie van K.
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Het is duideLijk dat hier een positie-opnemer te reaLiseren is,
die werkt op dezeLfde manier aLs de hiervoor beschrevene.
Er zaL nu aangeduid worden waarom dit systeem lItinder gevoelig is
voor vervuiLing dan het vorige.
Wanneer beide systemen onder schone omstandigheden werken, dan
gaan we ervan uit dat ze aLLebei perfect functioneren. Hemen we
nu aan dat op de gegeven plaatsen in fig. 3.3.2.2-8 en fig.
3.3.2.2-13 een identieke vervuiling optreedt d.m.v. een
waterdruppeltje. Zie fig. 3.3.2.2-16 en 17.
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Fig. 3.3.2.2-16:
VervuiLing d.m.v.
een waterdruppeLtje.

.-
I

- - ... + +1
~~Ic ..ls - c.e./

Fig. 3.3.2.2-17
VervuiLing d.m.v.
een waterdruppeLtje.

Omdat de reLatieve eLectrische permeabiLiteit van water groter is
dan 1, zaL er een kleiner E-veLd ontstaan: dit heeft tot gevoLg
da~ de figuren 3.3.2.2-9 en 3.3.2.2-15 veranderen in fig.
3.3.2.2-18 en 3.3.2.2-19.
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Fig. 3.3.2.2-18:
(-veld als functie van
de positie x binnen de
Pockels-ceL uitgaande
van fig. 3.3.2.2-16.

Fig. 3.3.2.2-19:
E-veLd aLs functie van
de positie x binnen de
PockeLs-cel uitgaande
van fig. 3.3.2.2-17.

In fig. 3.3.2.2-18 verandert er afgezien van het kleinere (-veld
'ter pLaatse' van de derde fotocel niets. In fig. 3.3.2.2-19
wordt het E-veLd 'ter pLaatse' van de fotoceLLen 1,2,8,9,10
verkLeind. Dit houdt in dat de nuLdoorgangen minder van pLaats
zuLLen verschuiven t.o.v. hun ideaLe positie dan bij de situatie
die overeenstemt met fig. 3.3.2.2-18.
Toch is het tweede beschreven systeem in worst case niet beter
dan het eerst beschreven systeem. We stellen ons daartoe de
situatie voor waarbij een druppeL op de liniaal vaLt ter pLaatse
van een fotoceL die juist uitgelezen wordt. Op het moment dat het
systeem de Yolgende fotoceL wiL gaan uitLezen, verdwijnt de
druppeL weer. In dit geval zuLLen beide systemen een even grote
fout Leveren.
Daarom wordt de voLgende uitLezing van fotoceLLen voorgesteLd.
Het verschiL van deze uitlezing met de vorige is dat er nu 10
Lopende golven opgewekt worden. Deze goLven worden gevormd door
op de onderstaande tijdstippen to + i*dt (1=1,2, ••• ) de onder
staande groepen van vijf detectoren uit te lezen.

to to+dt to+2dt ... to+9dt to+1.0dt

1 - 5 2 - 6 J - 7 10 - 4 1 - 5

De tweede Lopende goLf wordt gevormd door op de genoemde
tijdstippen de voLgende groepen fotoceLLen uit te Lezen.

to to+dt to+2dt to+9dt to+10dt

2 - 6 3 - 7 it - 8 1 - 5 2 - 6

39



Op dele manier worden 10 Lopende golven verkregen die 2*pi/10 rad
t.o.v. elkaar verschoven zijn.
AL - due 10 Lopende goL-ven . w~rden ge.bruikt . y,QQr
verpLaatsingsmeting. Het gemiddelde van de door hen afgegeven
verplaatsingen wordt nu gelien als de definitieve verplaatsing.
Het resultaat is nu dat het effect van een vervuiling of storend
(-veLd altijd opgemerkt wordt omdat op ieder tijdstip alle
fotocellen afgetast worden. Omdat de lading op de vrije plaat
altijd neutraal is, zullen de periodeduren van de 10 opgewekte
golven om de gewenste periodeduur (onafhankelijk van vervuiling,
alleen afhankelijk van de verplaatsing) heen liggen zodat de
gemiddelde periodeduur hiervan dichter bij de gewenste waarde
ligt dan wanneer het eerst beschreven systeem gebruikt wordt.
Het kenmerk van het tweede systeem is dus dat t.g.v. het neutrale
karakter van de totale lading op de vrije plaat, bij vervuiling
of storende [-velden de nuldoorgangen van de opgewekte
sinusvormige signalen lullen verschuiven t.o.v. hun gewenste
nuldoorgangen en wel 20 dat sommige periodeduren Langer en andere
korter worden.

Nadelen.
1) Korte afstand kop-liniaal.
2) Ouur meetsysteem.

Voordeel.
1) Minder geYoelig yoor vervuiling en voor storende [-velden.
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Een dynamisch systeem werkend in het magnetisch domein plus een
analogon in het eLectrisch dome in.

Het hierna te beschrijven idee is gevormd rond de bestaande
sensor KMZ10: een opnemer die, gebruik makende van het
magnetoresistief effect, een uitgangssignaaL Levert dat
afhankeLijk is van het magneetveld dat hij ondervindt (Lit. C3J).
Deze sensor is zeer geschikt voor een dynamisch systeem omdat hij
onder wisselende externe omstand i gheden. ( veranderi ng van
omgevingstemperatuur b.Y.) toch een OV-uitgangsspanning Levert
wanneer de magnetische Yeldsterkte die hij ondervindt 0 AIm is.
Deze sensor zaL in het vervolg ook aangeduid worden met 'MRS'
(Magneto-Resistive Sensor).
Gedacht wordt aan onderstaande opsteLLing (fig. 3.3.2.2-20).

~~~~~~~
5J S. ~ ~ Sj~ s,J, ~

Fig. 3.3.2.2-20: Magnetisch, dynamisch systeem.

is

een

3.3.2.2(2)

Leveren

resp.

spoeLrechts resp. links van deze
1\

HS. (t ) = Hs i n (wt + ph i + ps i>
, ... , A

HS. (t) = Hsin(wt + phi - psi).
L-/

verband tussen psi en het aantaL spoeLen per steek (ASS)
voLgende:

HS• (t)

L
De. spoelen
magneetveld

Het
het

De sensorkop bestaat uit de MRS terwijL de liniaaL gevormd wordt
door een aantal spoeLen Si (in fig. 3.3.2.2-20: i =
C1,2, ••• ,9J). ledere spoeL Si Levert een in de tijd varierend
sinusvormig magneetveld HS.(t).

,. "= Hsin(wt + phi>

psi = 2*pi/ASS. 3.3.2.2(3)

Wanneer de sensorkop stilstaat, dan is de frequentie van het
magneetveLd dat de KMZ10 ondervindt geLijk aan w/(2*pi).
Het faseverLoop van de uitgangsspanning van de MRS zal aLs
functie van de plaats van de MRS varieren als in fig. 3.3.2.2-21
mits ASS>2. Hieruit bLijkt het dynamische principe.
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Fig. 3.3.2.2-21: Fase van het uitgangssignaaL van de MRS aLs
funetie van de positie van de MRS t.o.v. de LiniaaL.

NadeLen.
1) Actieve LiniaaL die bovendien ijzervijLseL aantrekt.
2) De afstand kop-LiniaaL mag niet groter zijn dan de steekLen

gte.
Dit is een vuistregel geLdend voor een magnetische positie
opnemer. Bij grotere afstanden tussen kop en LiniaaL verzwakt
het steekpatroon dat de kop bij beweging over de liniaaL moet
zien: wanneer de afstand kop-LiniaaL een steekLengte toeneemt
dan verzwakt het steekpatroon ter pLaatse van de kop met 54dB.

VoordeLen.
1) Geen Last van oLie en koeLvLoejstoffen.
2) WisseLende magneetveLden afkomstig van b.y. motoren zlJn niet

hinderLijk zodra ze niet een frequentie hebben die Ligt in het
intervaL van frequenties die het meetsignaaL kan aannemen.

wordt een wisseLend magneetveLd
uit spoeLen bestaat. Hier treffen
aan terwijL we streven naar een

In het zojuist genoemde idee
opgewekt d.m.v. een LiniaaL die
we eehter een aetieYe liniaaL
pas~ieve LiniaaL.
Op onderstaande manier (fig. J.J.2.2-22)
magneetveLd te reaLiseren dat gebruik maakt
l i niaale

is
van

een
fen

wisseLend
passieve
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Fig. 3.3.2.2-22: Magnetisch, dynamisch principe met een
passieve liniaal.

In fig. 3.3.2.2-22 bestaat een steek van de liniaal uit twee
stukken materiaal: een stuk heeft een grote relatieve magnetische
permeabiliteit, de andere een kleine. Het rad, wat met een
constante hoeksnelheid wrad ronddraait, is opgebouwd uit dezelfde
twee stukken materiaal. De steek van het rad komt overeen met de
steek van de liniaal.
We wiLLen de opstelling zo hebben dat in fig. 3.3.2.2-23a het
veld wat de MRS ziet de richting heeft van het veld t.g.v.
magneet 1. We willen derhalve een veldlijnenpatroon als in
fig.3.3.2.2-24a. In de situatie van het fig. 3.3.2.2-2Jb is het
het veldlijnenpatroon van fig. 3.J.2.2-24b gewenst.
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Fig. 3.3.2.2-23a:
MRS ondervindt voor
nameLijk het veld van
magneet 1.

Fig. 3.3.2.2-23b:
MRS ondervindt voor
nameLijk het veLd van
magneet 2.

N

N
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m..! IJ ee-£ .l.

N

Fig. 3.3.2.2-24a: Gewenst
veLdl'ijnenpatroon behoren
de bij fig. 3.3.2.2-23a.

Fig. 3.3.2.2-24b: Gewenst
veldLijnenpatroon behoren
de bij fig. 3.3.2.2-23b.
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Bij stiLstand van de sensorkop - bestaande uit het ronddraaiend
rad, de MRS en de twee magneten - t.o.v. de LiniaaL verwachten we
daarom een uitgangsspanning van de MRS zoaLs in fig. 3.3.2.2-25.

Fig. 3.3.2.2-25: UitgangssignaaL van de MRS bij stiLstand
van de kop.

Voor het tijdstip t1 in figuur 3.3.2.2-25 geLdt:

t1 = a~!!~h!D9~!_
wrad*rrad.

3.J.2.2(4)

We wiLLen het geLijkspanningsniveau van het uitgangssignaaL van
de MRS geLijk hebben aan av. Dit steLt elsen aan de afstanden
a,b,c,en d in fig. 3.3.2.2-22 en aan de sterkten van de twee
magneten.
Wanneer de kop zich t.o.v, de LiniaaL verpLaatst, dan zaL de MRS
een fase gemoduLeerd signaaL Leveren: we hebben een dynamisch
systeem gekregen.

Na~eLen.

1) Bewegende mechanische deLen.
2) Kritische mechanische constructie: de afstanden a,b,c of d

mogen niet veranderen en ook de sterkte van de magneten mag
niet varieren.

J) De kop moet de LiniaaL aan twee kanten kunnen omvatten.
4) De afstand kop-LiniaaL moet in de orde grootte van de

steekLengte zijn.

Voor-deLen.
1) Geen Last van oLie en koeLvLoeistoffen.
2) WisseLende magneetveLden afkomstig van b.v. motoren zlJn niet

hinderLijk zodra ze niet een frequentie hebben die Ligt in het
intervaL van fequenties die het meetsignaaL kan aannemen.

J) Passieve LiniaaL.
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Electrisch analogon. (lit [4J)
- - .-. ' .. -

Na het hi erboven beschreve-ri-magnet isch, dynamisc:h- systeem,-volgt
nu een dynamisch systeem in het electrisch domein (fig. 3.3.2.2
26). De opsteLLing hiervan is analoog aan die in fig. 3.3.2.2-20.
De spoeLen die daarbij een magnetisch veld opwekken, zijn hier
vervangen door zogenaamde stuurelectroden die een elec:trisc:h veld
veroorzaken. Het analogon van de MRS is de pick-up-eLectrode die
middels capac:itieve koppeLing het E-veld t.g.v. de stuureLectro
den opvangt.

Fig. 3.3.2.2-26: Een capacitief, dynamisc:h systeem.

De LiniaaL is opgebouwd uit stuurelectroden. De opeenvolgende
spanningen op de stuureLec:troden hebben gelijke amplituden en
frequenties, doch zijn steeds een fase phi t.o.v. elkaar
verschoven. Het verband tussen het aantaL stuureLectroden per
steek (ASS) en de hoek phi is als volgt:

phi =2*pi/ASS 3.3.2.2(5)

De. potentiaaL van de pick-up-eLec:trode zaL een fase psi hebben
die aLs func:tie van de verpLaatsing x van de pick-up-eLectrode
varieert als in figuur 3.3.2.2-27 mits ASS>2.

Fig. 3.3.2.2-27: Fase van de potentiaaL op de pick-up-eLec
trode als functie van de pLaats van de
pick-up-electrode.

MiddeLs c:apacitieve koppeling wordt de potentiaal van de pic:k-up-
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eLectrode overgebracht op de uitLees-eLectrode waardoor het
gewenste signaaL op een vaste pLaats beschikbaar is.

NadeLen.
1) GevoeLig voor oLie en koeLvLoeistoffen.
2) KLeine afstand uitLeeseLectrode-LiniaaL: ontwrichting t.g.v.

spanen.
J) Actieve LiniaaL.

VoordeeL
1) Het gewenste signaaL is aftakbaar op een Naste plaats. Er zijn

geen aansLuitdraden naar de sensorkop nodigl er is sprake van
een vrij bewegende sensorkop.
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J.J.J Versnellingsopnem~rs.

Er is gedac:ht aan het bepaten vande verplaatsing)( d.m.v. het
m~ten van de versn~lling a(t> van de slede van de machine.
We d~nken dan aan onderstaande formule.

t t
)( ( t ) =I / a ('t') d't'd t"• J. J •J (1.)

-01 -01

Met b.y. glasvezeltec:hnieken zlJn versnellingsopnemers te maken
die versneLlingen in de orde van 1E-6 m/s A 2 kunnen meten.

Voordelen.
1) LiniaaL is niet nodig.
2) Geen last van vervuiling.

Nadeel.
1) Er treden optelLende fouten op t.g.v. twee oorzaken.

- de resoLutie van de versnelLingsopnemers is maar 1E-6 m/s A 2.
- onnauwkeurigheden in de integratoren.

De eerste oorzaak van de optelLende fouten wordt nader
uitgewerkt. Wanneer de resoLutie 1E-6 m/s A 2 is dan kunnen
veranderingen in de versneLling van de sLede van 1E-6 m/s A 2 nog
net opgemerkt worden. We gaan er daarom van uit dat we gedurende
een tijdsduur teen fout maken in de versneLlingsmeting van 1E-6
m/s A 2 (worst case benadering).
Het verschiL tU5sen werkeLijke verpLaatsing van de slede en de
door de opnemer aangeduide verpLaatsing zaL dan na een tijdsduur
t maximaal de waarde hebben van:

Wanneer t)1s dan wordt mogeLijkerwijs aL een fout gemaakt die
groter is 0.5 um. Dit principe is dus onbruikbaar.
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4 SElECTIE VAN HET PRINCIPE VOOR DE TE REAlISEREN POSITIE
OPNEMER.

Uit de genoemde ideeen dient eerst op de Yolgende wlJze een keuze
gemaakt te worden. Wordt het een absoluut of incrementeel
systeem? In J.2 is al aangegeyen waarom gekozen werd yoor een
incrementeel systeem: dat biedt de mogelijkheid tot koppelen yan
liniaalstukken die op hun beurt gemakkelijker te produceren zijn
terwijl de kans op cumulatieye fouten bij een incrementeel sys
teem blijkens de praktijk yerwaarloosbaar klein is. De yoordelen
van een absoluut systeem wegen tegen deze eigenschappen van een
incrementeel systeem niet Ope
Hierna komen we op een Yolgend punt: de keuze tussen een statisch
en dynamisch principe. We bekijken hieryoor eerst de ideeen
Yolgens het statische principe. De twee eerste ideeen brengen
geen wezenlijke Yerbetering m.b.t. het principe yan de Moire
leeskop beschreyen in J.3.1.1. Wanneer er alLeen maar sprake was
yan egale YerYuiling dan zou het probleem 'YerYuiling' niet zo
groot zijn. De afweging die gemaakt dient te worden gaat dus
tussen het idee wat gebruik maakt yan het Vernier-principe, de
laser-doppLer-snelheidsmeter en de ideeen gebaseerd op het dyna
mische principe.
Het statische idee, dat gebaseerd is op het Vernier-principe,
YaLt af om drie redenen:

1) Het statische systeem heeft een actieYe Liniaal nodig die
boyendien uiterst nauwkeurig geproduceerd moet worden.
2) Het dynamische systeem is yoor Philips een Yoortzetting op de
huidige weg. Dit heeft aLs yoordeel t.o.Y. een statisch systeem
dat niet met een achterstand t.o.Y. de concurrenten die al met
een statisch systeem bezig zijn, begonnen wordt.
J) Het laatste belangrijke yoordeel yan een dynamisch boyen een
statisch systeem is de steekgrootte die bij dynamische systemen
groter kan zijn dan bij statische. Een grotere steek vermindert
de inyloed van YerYuiling terwijl het bij systemen die in het
electrische of magnetische domein werken een grotere afstand kop
liniaaL toestaat. Bij dat soort systemen geldt namelijk ruwweg
dat de afstand kop-liniaaL niet groter mag zijn dan de steek
grootte.

Met de laser-doppler-snelheidsmeter wordt niet doorgegaan
bij een dunne laag niet-doorzichtige vervuiLing het systeem
meer functioneert.

omdat
niet

We zullen ons dus gaan bezig houden met een dynamisch systeem.
Paragraaf J.J.2 vaLt uiteen in drie gebieden. GLasvezelsensoren,
de opnemer gebaseerd op het Pockels-effect en het systeem dat
gebruik maakt van de MRS. Het idee, gebruik makende van het
PockeLs-effect Yalt af vanwege de noodzaak van een actieve
liniaal. Voor een goede keuze uit de twee oyergebLeven
mogelijkheden moeten die beig! yerder uitgewerkt worden tot een
hoger niveau dan in hoofdstuk J gedaan is. In dit verslag wordt
verder gegaan met ideeen betreffende het magnetische principe.
Hiervoor is de volgende reden aan te voeren. Op het moment van
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deze besLissing waren er voor de schrijver van dit versLag nog
4 1/2 maand over om aan de opdracht te werken: daarna zou
begonnenmoeten worden met het v"ersCa"g. Gez i en de beperkte t i jd -
en wegens het feit dat beide mogeLijkheden uitgezocht moesten
worden, is verder gegaan met de mogeLijkheid die naar verwachting
het sneLste te reaLiseren was: een opnemer voLgens het
magnetische principe. De gLasvezeLtechnoLogie is nL. een jong
gebied met nog veeL problemen.
Nu gekozen is voor een sensor voLgens het magnetische principe
wordt bekeken hoe een ideaaL magnetisch systeem er uit ziet; wat
de kenmerken van een ideale positie-opnemer volgens het
magnetische principe zijn.
1) We willen de liniaaL alLeen ter plaatse van de kop magne-

tiseren: een passieve LiniaaL. Wanneer we hiervoor niet
kunnen zorgen en de heLe liniaal magnetiseren dan ontstaan
grote probLemen omdat de Liniaal ijzerdeeLtjes !!D!r!~! waar
door het steekpatroon zal veranderen. Dit Leidt tot fouten.

2) £r is een zodanige liniaal gewenst dat de kop de Liniaal ni!1
hoeft te omvatten. We wiLLen dus een zodanige configuratie dat
de kop de Liniaal maar aan een kant hoeft af te tasten.

J) We wiLLen werken met wisselende magnetische velden. Dit heeft
het voordeel t.o.v. een permanent statisch veld dat er minder
verstoringen t.g.v. externe magnetische velden (velden van
motoren, machines, aardmagnetisch veLd) ontstaan. Bij
permanente statische velden zouden deze verstoringen niet van
het werkeLijke signaal te onderscheiden zijn.
£en ander voordeeL bij gebruik van wisseLende velden is dat de
liniaaL minder gemagnetiseerd raakt dan bij permanente
statische veLden. Wanneer de kop nL. van een bepaaLd punt A
van de LiniaaL afbeweegt dan zaL op dat punt de !m2ki1~~! van
de (wisseLende) magnetische veLdsterkte H afnemen. Er voLgt nu
uit de B-H-karakteristiek dat ter pLaatse van punt A de rema
nente B nadert tot nuL. Bij een statisch magnetisch veLd
nadert de magnetische veldsterkte ter pLekke A ook tot nuL
maar omdat bij een statisch veld de magnetische veldsterkte
niet van teken omkeert, zaL de remanente B niet tot nuL nade
~ren wanneer de kop zich van punt A afbeweegt. Deze
beschouwingen voLgen rechtstreeks uit de wet van Ampere en de
B-H-kromme.
Het gevolg is dus dat bij wisselende magnetische velden de
Liniaal minder remanent magnetisme vertoont dan wanneer met
permanente magneten gewerkt wordt.
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5 TWEE DYNAMISCHE VERPLAATSINGSOPNEMERS WERKENDE IN HET
MAGNETISCHE DOMEIN.

5.1 InLeiding.

In het vorige hoofdstuk is besLoten tot het uitwerken van een
magnetische opnemer die gebruik maakt van een of meerdere
MRS'sen. Paragraaf J.J.2.2 bespreekt onder andere twee
mogeLijkheden die gebruik maken van de MRS: een met een actieve,
de andere met een passieve LiniaaL.
Het is niet zo dat we deze twee ideeen gaan uitwerken en zo
proberen de nieuwe positie-opnemer te reaLiseren. Ze zijn meer
bedoeld als uitgangspunt om tot definitieve ideeen voor een
nieuwe opnemer te komen.
In dit hoofdstuk worden daarom twee mogelijkheden voor
magnetische sensoren besproken die geschikt zijn voor definitieve
realisatie. Een opnemer maakt gebruik van 10 MRS'sen, de andere
van 1 MRS. Uit deze beide mogeLijkheden wordt er een
geseLecteerd. Die wordt verder uitgewerkt en er wordt een modeL
van gebouwd.
Om de werking van deze ideeen goed te begrijpen, zal eerst een
beschrijving plaats hebben van de MRS die in beide gevalLen een
centraLe pLaats inneemt.
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5.2 Beschrijving van de MRS (Magneto-Resistive-Sensor).

-De MRS-CLit. - tJJ)- die w~ in onze opstellingen willen gebruik.en,
is de KMZ iDA of de KMZ 10B: gevoelige magnetische y~lddetectoren

die gebruik maken van het magneto-weerstand-effect. Oat treedt op
wanneer ladingsdragers zich in een magnetisch veld bewegen.
T.g.v. de lorentzkracht worden ze afgebogen wat resulteert in een
langere weglengte van de ladingsdragers en dus in een hogere
weerstand.
Uit de beschrijving van het magneto-weerstand-effect volgt dat
aLleen de component van de magnetische veldsterkte loodrecht op
de stroomrichting een weerstandsverandering veroorzaakt. Het
magneto-weerstand-effect is evenredig met net kwadraat van de
magnetische veldsterkte en met het kwadraat van de beweeglijkheid
van de ladingsdragers (lit. Cb]). In geval er gebruik gemaakt
wordt van permalloy - een legering bestaande uit 20% ijzer en 80%
nikkel - dan veroorzaakt een draaing over 90 graden van net
magnetische veld een verandering van de weerstandswaarde van 2 a
J%.
In de KMZ 10 zijn vier permalloy strips op een silicium 5ubstraat
bevestigd (fig. 5.2-1). Zij vormen de vier weerstanden van een
Wheatstone brug •

•

Fig. 5.2-1: De KMZ 10 chip: vier permalloy strips, die ieder
op zich een meander patroon Yormen, zijn de vier
armen van een Wheatstone brug.
De witte lijnen stellen eLectrische geleiders
yoor, de gearceerde stukken duiden op materiaal
dat het magneto-weerstand-effect Yertoont.
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De mate waarin de
grootte van het
ondervinden. Ter
van de KMZ 10 wat
5.2-2.

brug uit evenwicht is, is afhankelijk van de
magnetisch veld dat de vier permalloy pLaten
verduidelijking hiervan bekijken we de opbouw
preciezer. Oit doen we aan de hand van fig.

Fig. 5.2-2: Brugconfiguratie van de KMZ 10.
VB: voedingsspanning.
VO: uitgangsspanning.

Elke weerstand Ri (ie (1,2,:3,4J) bestaat uit een lange strook
die zoals fig. 5.2-1 toont, "opgevouwen" ligt. Dit is nog een
keer schematisch getekend in fig. 5.2-J.

-vo

Fig. 5.2-:3: Schematische voorstelling van de KMZ 10.

De dunne lijnen in fig. 5.2-:3 bestaan enkel uit goed geleidend
materiaal. De dikke strepen duiden op een situatie als in fig.
5.2-4.
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Fig. 5.2-4: Magnetoresistief sensor element.

De strook getoond in fig. 5.2-4 bestaat uit twee soorten
materiaal: permalloy afgescheiden door goud dat uitstekende
geleidende eigenschappen heeft. Omdat de electrische weerstand
van het goud stukken kLeiner is dan die van het permalloy, zal de
stroom in het permalloy de getekende richting hebben (fig. 5.2
4). Oit is de situatie die geldt voor de dikke Lijnen linksboven
en rechtsonder in fig. 5.2-J. Voor de andere dikke lijnen geldt
fig. 5.2-5.

Fig. 5.2-5: Magnetoresistief sensor element waarbij de per
malloy strips een orientatie tegengesteld aan
die van fig. 5.2-4 hebben.

Deze figuur en fig. 5.2-4 zijn gelijkvormig; de permalloy strips
in fig. 5.2-5 maken een hoek met de y-as die tegengesteld is aan
de hoek die de strips in fig. 5.2-4 met de y-as maken. We zien
hieruit dat de stroom eenzelfde y-component heeft als die in fig.
5.2-4. De x-componenten van beide stromen daarentegen, zijn
tegenovergesteld aan elkaar.
Tijdens fabricage van de sensor, wordt hij blootgesteld aan een
sterk magnetisch veld dat in de x-richting wijst met als
resultaat dat de permalloy-strips gemagnetiseerd worden in de x
richting. Wanneer er nu een stroom door de sensor gestuurd word~

dan zullen de Ladingsdragers in de verschillende permalloy-strips
eenzelfde lorentzkracht ondervinden met als gevolg dat alle weer
standen R1 tIm R4 gelijk zijn. De brug zal dan dus in evenwicht
zijn: ve = ev.
va zal niet veranderen wanneer de sensor een magnetisch veld in

54



de x-richting ondervindt. Pas wanneer de sensor wordt
bLootgesteLd aan een veLd met een y-component die ongeLijk nuL is
dan zaL de brug uit evenw;cht geraken en zaL de spanning VO van
nuL gaan verschiLLen.
Om dit te begrijpen tekenen we de sensor schematisch in fig.
5.2-6.

-_.---

R,

Fig. 5.2-6: Schematische representatie van de KMZ 10.

De resuLterende magnetische veLdsterkte Hres die iedere permaLLoy
strip ondervindt, bestaat uit de voormagnetisatie Hvoormag en het
veLd in de y-richting Hy. Zie fig. 5.2-7.

Fig. 5.2-7: Magnetische velden die een permaLLoy-strip
van een KMZ 10 ondervindt.

Wanneer er sprake is van een homageen Hy-veld, dan zuLLen de
waarden van R1 en R4 aan eLkaar gelijk zijn evenaLs de waarden R2
en RJ. Omdat de stromen in R1 en R4 niet dezelfde richting hebben
als die in R2 en RJ, zullen de weerstanden Ri en R4 andere
grootten krijgen dan R2 en RJ. Dan zal niet meer gelden dat Ri*R4
= R2*RJ m.a.w. de brug is niet in evenwicht en VO 1= OV.
De KMZ 10 zal dus alLeen veLden in de y-richting kunnen meten.
Omdat de permalloy-strips in de x-richting Yoorgemagnetiseerd
zijn, is het zo dat ze twee stabiele toestanden hebben. De
magnetisatie die er heerst na de invloed van het sterke veLd in
de x-richting en de magnetisatie, tegengesteld hieraan. De
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Laatste toestand zal bereikt worden wanneer de sensor een
krachtig ve-Ld onder'vindt .dat wi.jst .in_de .negatie_ve lI::-rj(:htJng .. De
uitgangsspanning VO van de KMZ 10 aLs functie van het Hy-veLd zal
dan tegengesteLd zijn aan die, die hoort bij een magnetisatie van
de permaLloy strips in de x-richting (zie fig. 5.2-8).

-4 -2

"010

2 4
IIy IkAlm),,,, ,
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Fig. 5.2-8: Sensorkarakteristiek: de niet-onderbroken Lijn
Laat de karakteristiek zien van een "normale"
sensor (met de magnetisatie georienteerd in de
+x-richting). De onderbroken Lijn Laat de
karakteristiek zien van een "omgeslagen"
sensor.

De kans op omsLaan van de magnetisatie van de permaLloy-strips
wordt groter naarmate de sensor een krachtiger veld in de y
richting ondervindt. Dit is begrijpelijk omdat, naarmate het veld
in de y-richting groter wordt, de resultante van het magneetveld
dat de permaLloy strips ondervinden meer en meer loodrecht gaat
staan op de x-as. Dientengevolge zal het gemakkelijker worden om
de magnetisatie van de strips om te keren naar de andere stabiele
toestand.
Wanneer de kans op dit omslaan van de magnetisatie verkleind moet
worden, dan kan dit door een extra magnetisch veld in de x
richting aan te brengen. Wij zuLlen dit in het vervolg het
hulpveld Hx noemen.
Bij een bepaaLd huLpveLd is het dus zo dat een stoorveLd Hd in de
negatieve x-richting groter moet zijn om de magnetisatie van de
permalloy-strips om te keren. Vaor iedere waarde van het hUlpveld
Hx bestaat er een aantal waarden die het stoorveld Hd mag aanne
men waarbij de magnetisatie van de permalloy strips ni!! zal
omslaan. Deze combinatie van waarden van Hx en Hd wordt de SOAR
(Safe Operating ARea) genoemd. Fig. 5.2-9 geeft dit weer voor de
KMZ 10B.
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I: Gebled van ve,L,ge functionering (SOAR).
II: Toegestane uitbreiding van SOAR als Hy < 1 kA/m.

Fig. 5.2-9: Safe Operating ARea voor de KHZ 10B.

Toch is het niet aLtijd gewenst om een groot huLpveld Hx toe te
voeren. Oit vermindert nl. de gevoeligheid van de sensor.
Hieronder voLgt een verduideLijking.
We bekijken daartoe fig. 5.2-6.
Wanneer er geen hulpveLd Hx aanwezig is, dan zal een permalloy
strip het volgende veld Hres onderv;nden (fig. 5.2-10).

HVDon" ~i

Fig. 5.2-10: VeLd dat een permalloy strip ondervindt,
wanneer Hx = O.

Een verandering dHy in de grootte van het Hy-veld veroorzaakt nu
een verandering dAlfa1 in de hoek die Hres maakt met de positieve
x-as.
Wanneer wel een hulpveld Hx aangelegd wordt dan zal eenzelfde
verandering dHy een kleinere verandering dAlfa2 van de hoek
tussen Hres en de x-as tot gevolg hebben. Hiermee is aangetoond
dat iedere weerstand van de brug gevoeLiger voor veranderingen in
het Hy-veld is naarmate er minder hulpveld aanwezig is. Bij een
kleiner hulpveld zal dus ook het uitgangssignaal VO van de brug
gevoeliger zijn voor veranderingen van het te meten veld Hy. Oit
toont ook fig. 5.2-11 waarin Vout (de uitgangsspanning van de
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MRS) uitgezet is tegen het veld Hy bij verschillende waarden van
hd. h\Jlpvelcl. Hx._
Er blijkt dat bij eenzelfde waarde- voor Hy'het uitgangssignaal
Vout afneemt wanneer de MRS een groter hulpveld ondervindt. De
gevoeligheid van de sensor neemt dus af.
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Fig. 5.2-11: Uitgangsspanning Vout van de KMZ 10B als
functie van Hy bij verschillende waarden van
het huLpveLd Hl<.

AL~ Laatste worden nog grafieken getoond van het uitgangssignaaL
VO van de KHZ 10B als functje van de veLdsterkte Hy. Paramaters
in deze grafieken zijn de gevoeLigheid S van de sensor en de
omgevingstemperatuur Tamb (fig. 5.2-12). De gevoeLigheid S van de
sensor wordt gedefinieerd aLs:

S = dVouy *1
dHy /Hy=O VB

5.2(1)

bij Hl< = J kA/m en Tamb = 25 graden C.
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Fig. 5.2-12a: Uitgangsspanning
aLs funetie van Hy met aLs pa
rameter de gevoeLigheid S van
de KMZ 108.

Fig. 5.2-12b: Uitgangsspan
ning aLs funetie van Hy met
aLs parameter de omgevings
temperatuur Tamb.

We eoncLuderen uit de figuren dat bij variatie van de parameters
het uitgangssignaa~ van de MRS aLtijd nuL is wanneer het Hy-veLd
ook nuL is. Omdat deze nuLdoorgang zo "hard" is, is deze sensor
gesehikt voor reaLisatie van het dynamisehe meetprineipe.
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5.J Beschrijving van een systeem waarbij het dynamische karakter
vande opnemerge.reaL isee~d wordt door l1,t i n:- en
uitschakeLen van MRS'sen.

De opsteLLing waar het om gaat, bestaat uit een juk dat beweegt
over een LiniaaL die uit twee stukken bestaat en waarvan in fig.
5.J-1 een bovenaanzicht getekend is •

.' / ~---'---+/>
,/ <

,///>------t

/':/

Fig. 5.3-1: Bovenaanzicht van de LiniaaL.

ZoweL juk aLs LiniaaL zijn beide gemaakt van een materiaaL dat
een hoge magnetische permeabiLiteit heeft.
Het juk is getekend in fig. 5.3-2 en het heeft een diepte ter
grootte van 1 steek.

I I

Fig. 5.3-2: Vooraanzicht van het juke

Om de poten van het juk wordt spoeLdraad gewikkeLd. De stroom er
doorheen zaL zorgen voar een veLd aLs getekend in fig. 5.3-J.
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Fig. 5.3-31 VeldLijnenverloop bij spoeLbekrachtiging met
geLi jkstroom 1.

Een vooraanzicht van het meetsysteem geeft fig. 5.3-4a, terwijL
in fig. 5.3-4b een doorsnede van het vLak AA' is gegeven •

.'

I.

Ir-., [ [I:.L-J, 7 .

_____ j;niQ4L _juk.-

Fig. 5.3-4a: Vooraanzicht
van het meetsysteem.
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Fig. 5.3-4b:
Ooorsnede vLak AA'.

We bekijken nu op punt P in fig. 5.3-4a de x-component H-iks van
het magnetische veLd. Die zal als functie van de positie z een
verloop hebben aLs in fig. 5.3-5.

Fig. 5.3-5: lntensiteit van de x-component van het
magnetisch veLd ter plaatse van punt P in
fig. 5.3-~ als functie van z.

De mate waarin de getekende kromme op een sinus lijkt, hangt af
van de afstand a en b in fig. 5.3-4a. De afstanden a en b bepalen
ook de amplitude van het signaal in fig. 5.3-5. Wanneer we onder
de middelste poot van het juk de MRS' sen zodanig bevestigen dat
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ze het veLd in de positieve of negatieve x-richting meten, dan
verandert fig. 5.3-4 in fig. 5.3-6. Het juk met daaraan de 10
MRS' sen Yormt de kop van het meetsysteem.

Fig. 5.3-6a: Vooraanzicht van het
meetsysteem met 10 MRS' sen onder
de middeLste poot van het juk.

- .-. ".- -~ -"- " . "~ /' .

Iini«oj

Fig. 5.J-6b: Ooorsnede AA'.

Wanneer de kop stiLstaat t.o.v. de liniaal dan zullen de
uitgangsspanningen van de 10 MRS' sen in fig. 5.3-6 overeenkomen
met fig. 5.3-5. lie fig. 5.3-7.
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Fig. 5.3-7: Uitgangsspanningen van de MRS'sen behorende bij
fig. 5.3.6b.

Door nu de uitgangsspanningen van de MRS'sen in de voLgorde
aangegeven door fig. 5.3-7 af te tasten, wordt een periodiek
verLopende spanning verkregen. Na fiLtering door een Laag door
Laat-fiLter bLijft de grondgoLf hiervan behouden. Fig. 5.3-8
geeft de fase phi hiervan aLs funetie van de positie z van de kop
aan.

Fig. 5.3-8: phi aLs funetie van de positie z van de kop.

Oeze fase kan gemeten worden d.m.v. periodeduurmeting. Oit volgt
uit paragraaf 3.3.2.1. Het totaLe bLoksehema van dit meetsysteem
zaL dus de vorm van fig. 5.3-9 hebben.
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Fig. 5.J-9: BLokschema van het meetsysteem.

Uit fig. 5.J-6 voLgt verder dat iedere MRS een huLpveLd onder
vindt. Oit vermindert de kans op omsLaan van de sensorkarak
teristiek t.g.v. stoorveLden.

VoordeeL:
1) Productietechnisch gezien een eenvoudige en goedkope

constructie.

NadeLen:
1) Er wordt niet gewerkt met wisseLende magneetveLden. Dit

introduceert fouten t.g.v.
a) storende magneetveLden die niet van het werkeLijke, gewens

te veLd te onderscheiden zijn.
b) een groot remanent magnetisme van de LiniaaL dat ook nog

van plaats tot pLaats op de liniaal kan varieren.
Het laatst genoemde punt is ernstiger dan het eerste omdat
het negatieve effect van de eerste foutenbron te verkLeinen is
door het juk pLus een deeL van de LiniaaL te omgeven met een
ijzeren huis (fig. 5.J-10).
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Fig. 5.J-10: Inkapseling van kop en liniaaL ter vermindering
van de invLoed van storende magneetveLden.

We hebben zo bij benadering een kooi van Faraday gecreeerd
waardoor de invLoed van uitwendige magneetvelden sterk geredu
curd wordt.
Het zaL duideLijk zijn dat hiermee fouten t.g.v. remanent
magnetisme van de LiniaaL niet verminderd worden.

2) [en tweede nadeel van dit systeem is dat niet goed genoeg
gebruik gemaakt wordt van het feit dat het uitgangssignaal van
de MRS gelijk aan nul is wanneer ook de veLdsterkte nul is.
Wanneer we fig. 5.J-6 bekijken dan zijn er van de 10 MRS'sen
slechts twee die fen veld in de x-richting meten dat nul is.
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In het merendeeL van de gevaLLen zaL de kop een zodanige
positie t.o.v. de LiniaaL innemen dat geen enkeLe MRS een veLd
ziet wat geLijk is aan nuL. De nuLdoorgangen van het signaaL
U in fig. 5.J-9 worden dan bepaaLd door 10 spanningen die
geen van aLLe nuL zijn.
Voor een betrouwbare meting is dus vereist dat de
gevoeLigheden van de 10 MRS'sen zoveeL mogeLijk geLijk zijn.
Dat is niet het gevaL bij de bestaande sensoren: de gevoeLig
heid van een MRS kan 40;' varieren.
Er zaL aangetoond worden dat dit funest is voar de reaLisatie
van een systeem met de gewenste nauwkeurigheid.
Het huidige systeem NK-IV is een optisch systeem. Er wordt
gebruik gemaakt van een steek van 6J5 um en 10 fotoceLLen
worden, anaLoog aan de 10 MRS'sen in ons magnetisch systeem,
na eLkaar "uitgeLezen". Het zo verkregen periodieke signaal
wordt door een LaagdoorLaatfilter gestuurd en daarna wordt de
fase ervan bepaald. Bij dit systeem is het zo dat 1;' verschiL
in gevoeLigheden van fotodetectoren een meetfout ter grootte
van 1 um kan opleveren. Hieruit voLgt dat een systeem waarvan
de gevoeligheden van de verschilLende detectoren 40;' kunnen
verlopen, zeer moeilijk de gewenste resoLutie en
nauwkeurigheid kan halen. Daarom zaL een ander magnetisch sys
teem geintroduceerd worden. Dit wordt beschreven in de volgen
de paragraaf •

•
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5.4 Een dynamisch, magnetisch systeem met slechts 1 MRS.

Het systeem dat in due paragraaf beschreven wordt,heeft maar -1
MRS nodig. De nulpunten van de spanning afgegeven door de MRS
komen overeen met een magnetisch veld ter grootte nuL en zijn dus
betrouwbaar en onafhankelijk van veranderende uitwendige omstan
digheden zoaLs temperatuur en hulpveLd. Ook variaties in de
gevoeligheid van de MRS zijn toegestaan: zij veroorzaken geen
veranderingen in de nuLpunten van het uitgangssignaaL van de MRS.
Daarnaast vereist dit idee wisselende magneetveLden met alle
voordeLen van dien.
Voor de dUidelijkheid wordt het idee in stappen geintroduceerd.
We gaan eerst uit van een systeem dat niet werkt maar waar wel
uit blijkt in welke richting we loeken. Uitgaande hiervan zaL tot
het uiteindeLijke idee gekomen worden waarvan voor- en nadelen
genoemd wo.rden.
We beginnen met een eenvoudige opstelling en bekijken daartoe
fig. 5.4-1.

--_ ....-

li"itJu'/

S:4>
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////,'/

Fig. 5.4-1a: Bovenaanzicht van een meetsysteem met 1 MRS.
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Fig. 5.4-1b: Vooraanzicht van een meetsysteem met i MRS.
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De geLijkstromen Ii en 12 door de spoeLen 51 en 52 (aLlebei H
windingen) wekken twee magneetvelden Ope
Eerst bekijken we ter pLaatse van de MR5 de intensiteit van het
H-veld opgewekt door spoel 51. Als functie van de verplaatsing
van het juk over de liniaal zal de intensiteit van het H-veLd een
periodiek patroon vertonen. De periode zaL gelijk zijn aan de
steeklengte p.
Bij geschikte keuze van de afstanden a en b in fig. 5.~-1 zal de
grootte van het magnetisch veld ter plaatse van de MR5 bij goede
benadering sinusvormig varieeren. We kunnen dan dus schrijven
voor de grootte van het veld H51(z) t.g.v. spoel 51 als funetie
van de positie z van het jukl

H51(z) = ~Sin(~!Ei!!) 5.4(1)
p

Voor de veldintensiteit H82(z) t.g.v. spoel 52 zal ook geLden dat
die aLs funetie van de verpLaatsing z van het juk sinusvormig
varieert. Omdat spoeL 82 een rasterpatroon ziet wat een kwart
periode t.o.v. het rasterpatroon dat spoel 51 ondervindt,
versehoven is, zal voor H52(z) gelden, onder voorwaarde
dat 11=12=1:

A
H52(z) = Heos(~!ei!!)

p
5.4(2)

Er wordt nu voor gezorgd dat de stromen 11 en 12 aLs funetie van
de tijd t varieren als in vergelijkingen 5.4(3a) en 5.4(Jb).

11(t> = lcoswt

12(t) = lsinwt

5.4(3a)

5.4(Jb)

Hierdoor gaan de vergelijkingen 5.4(1) en 5.4(2) over in 5.4(4a)
en 5.4(4b).

~

H51(z,t) = Hcoswt*sin(~!Ei!!) 5.4(4a)
p

A
H52(z,t) = Hsinwt*cos(~!Ei!!) 5.4(4b)

p

De y-eomponent van deze H-velden zijn gegeven
5.4(5a) en 5.4(5b).

in vergeLijkingen

5.4(5a)

5.4(5b)

De MR5 is in fig. 5.4-1 20 opgesteld dat hij velden in de y
riehting meet. Hij zaL derhalve een veld meten wat gegeven wordt
door verge 5.4(6).
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5.4(6)

Dit signaaL is gewenst bij een dynamisch systeem (zie vergL.
J.J.2.1{1a». Het uitgangssignaaL van de MRS zaL dus de vorm van
vergL 5.4(7) hebben.

A
VMRS(z,t) = VMRS*sin(wt + ~!ei!!)

p
5.4(7)

5.4(8)

De conclusie is dus dat door het meten van de periodeduur van het
signaaL geleverd door de MRS, de verpLaatsing van het juk te
bepaLen is.
Toch werkt dit niet. De reden hiervoor is dat de velden HS1{z) en
HS2(z) (vergL. 5.4(1) en 5.4(2» niet van teken omkeren. HS1(z)
en HS2(z) zuLLen weL sinusvormig varieren echter er zaL ook
sprake zijn van een van nuL verschiLLend statisch veLd.
VergeLijkingen 5.4(1) en 5.4(2) moeten derhaLve vervangen worden
door 5.4(8) en 5.4(9).

A
HS1Cz) = HCk + sin(~!ei!!»

p

A
HS2(z) = H(k + cos(~!Bl!!»

p
waarbij k>1.

Voor de y-componenten hieryan geLdt:
~

HS1~(Z) =HJ(k + Sin(~!Bj!~»

5.4(9)

5.4(10)

5.4(11)

Bij sinusYormige variatie van de stromen 11 en 12 YoLgens
vergeLijkingen 5.:{Ja) en 5.4(Jb) zaL voor HS:, en HS~ geLden.

HS1,(Z,t) =H,coswt*<k + Sin(~!Bl~!» 5.4(12a)

A
HS2~(z,t) = H sinwt*{k + cos(~!ei!!»

J j p
5.4(12b)

Voor het veLd in de y-richting ter pLaatse van de MRS geLdt nu:

5.4(1J)
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De concLusle ls dus dat het slgnaaL ult de MRS ln de opsteLLlng
van fig. 5.4-1 (met sinusvormige stromen 11 en 12 voLgens vgL.
5.4(3» nlet dlrect brulkbaar is om voLgens het dynamische
prlncipe de verpLaatslng van het juk te meten.
Wanneer wij op deze manler verder wiLlen, dan zuLLen we er
daadwerkeLijk voor moeten zorgen dat de situatle gegeven door de
vergeLijkingen 5.4(1) en 5.4(2) optreedt. Het veLd moet dus van
rlchting omkeren. A
Dit zouden we kunnen berelken door voor de term Hk In
vergelijklngen 5.4(8) en 5.~(9) te compenseren. We wiLlen een
veLd creeeren dat het veLd Hk zodanig tegenwerkt dat het precies
opgeheven wordt: vergeLijkingen 5.4(8) en 5.4(9) zullen dan weer
Leiden naar 5.4(1) resp. 5.4(2).
Om deze operatie uit te voeren lulLen we in ieder gevaL eerst
moeten weten hoe groot het veLd Hk is. We bekijken daartoe de
opstelLing in fig. 5.4-2.
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Fig. 5.4-2a: Boven~anzicht van een opstelLing waarmee het
veld Hk gevormd kan worden.
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Fig. 5.4-2b: Vooraanzicht. Fig. 5.4-2cl Zijaanzicht.

Uit fig. 5.4-2c volgt dat de middellijnen van poten A en B zich
op een afstand ter grootte van (n+1/2)*p bevinden met n geheeL.
We wikkeLen nu om poot A en B twee identieke spoeLen SA en SB
d.w.z. ze hebben hetzelfde aantaL windingen N en ze hebben ook
dezeLfde wikkelzin.
De spoelen SA en SB worden bekrachtigd met eenzeLfde gelijkstroom
I-
T.g.Y. spoel SA zal als functie van de positie z van het juk het
H-yeLd ter pLaatse van de MRS yarieren aLs in YergeLijking
5.4(14).
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A
HSA(z) = H(k + sin(~!ei!!»

p
5.4.(14)

T.g.v. spoeL SB voLgt voor het veLd HSB ter pLaatse van de MRS
aLs functie van de positie z van het juk.

A
HSB(z) = H(k - sin(~!Qi!!» 5.4(15)

p

De MRS zaL dus een totaaL veLd HMRS "zien" ter grootte vanl
A

HMRS = HSA(z) + HSB(z) = 2Hk. 5.4(16)

ter
Daar

spoeL

A

Hieruit voLgt dat het veLd 2Hk expliciet gevormd kan worden
pLaatse van de MRS.
Wij merken op dat we eenzeLfde magnetische veLdsterkte
pLaatse van de MRS kunnen reaLiseren m.b.v. figuur 5.4-J.
zijn de twee spoeLen met H windingen samengevoegd tot een
met H windingen om de middeLste poot van het juk.

7J
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Fig. 5.4-3: Opstelling die ter plaatse van de MRS eenzelfde
H-veld veroorzaakt als de opstelling in fig.
5.4-2. (Boven-, voor- en zijaanzicht).

Wanneer we nu in fig. 5.4-4 om de middeLste poot een spoel met N
windingen plaatsen en we sturen daar een stroom l~doorheen, dan
zal ter plaatse van de MRS een veld ter grootte 4Hk ontstaan.
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Fig. 5.4-4 Opstelling die ter plaatse van de "RS een .ta
ti!ch .agneetYeld Yeroorzaakt ter grootte van
4 Hk.

Door in fig. 5.4-4 een .poel .et N/4 wikkelingen tl ne.en en de
stroo.richting am te keren, Yerkrijgen we een veld -Hk ter plaat
!Ie van de MRS.
We bekijken nu fig. 5.4-5.
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Fig. 5.4-51 Opstelling waarbij ter plaatse vln de"RS een
veld volglns vlrgl. 5.4(1) ont.tlat.

5.4<17>

voorgaande .ogen we verwachten dat spoelen SA en
van de MRS een veld veroorzaken dat correct

door vergl. 5.4(17).
1\

HMRS~ S (z) = Hsin(~!ei!!)

't' (, P

De spollen SA en SC hebben lin tegengestelde wikkelzin en worden
gevoed .et eenzelfde gelijkstroom 1. Spoel SA hleft " windingen,
SC heelt Ir "/4.
Op grond van het
se ter plaatse
beschreven wordt

Wanneer door spollen SA In se stro.en lSA(t> resp. ISC(t)
gestuurd worden die voldoen aan vlrgl. 5.4(18)1
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ISA(t) = ISC(t) = IcDswt 5.4(18)

dan gaat 5.4(17) over in 5.4(19).
/\

HMRSS S (z,t) = Hcoswt*sin(~!~i!l)

R' c: p

5.4(19)

Voor het uiteindeLijke systeem breiden we fig. 5.4-5 uit met twee
spoeLen SB en SO en verkrijgen dan fig. 5.4-6. SB en SO hebben
N resp. "/4 windingen en de wikkeLzin van beide spoeLen is
tegengesteld aan eLkaar. De stroom er door is gegeven in vergL.
5.4(20).

ISB(t) = lS0(t) = lsinwt 5.4(20)
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Fig. 5.4-6: [en eagnetisch, dynamisch .eetsysteem dat
gebruik maakt van 1 MRS.
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Spoebn . sa ·en .50 vel"ool"uken. nu tel" pl~~ts,. van de. MRS het veld
gegeven in vel"gl. 5.4(21).

1\
HMRS S S (z,t) c Hsinwt*cos(~!Qi!!>

~J ~ P

Het totale veld HMRS(z,t) ondervDnden door de MRS i. nUl

5.4(21)

HMRS(z,t> • HP'IRS S S (z,t> + HMRS S s. (z,t)
A ~I , ~~

• Hsin(wt + ~!9i!!)

p
5.4(22)

Hiermee is aannemelijk gemaakt dat met de opstelling van fig.
5.4-6 een dyna.isch systeem gerealiseerd is.
Door het electrisch analogon van het magnetische systeem van fig.
5.4-6 te beschouwen op een manier zoals beschreven in lit. [7J
J, kunnen we bewijzen dat tel" plaatse v~n de MRS inderdaad het
veld gegeven in vergl. 5.4(22) te verwachten is. Dit electrisch
analogon gaan we nu afleiden.

Wanneer we fig. 5.4-6 bekijken, dan zien we drie verschillende
facetten die van be lang zijn wanneer we het magnetisch systeem
daarin willen transformeren na~r een electrisch analogon:
1) een juk en liniaal vervaardigd van een aateriaal met een gro

te relatieve aagnetische permeabiLiteit.
2) luchtspleten tUBsen juk en liniaal.
J) spoelen .et een aantal windingen N waar doorheen een stroo.

Ht) loopt.
We willen nu kijken hoe we punten 1>, 2> en J) in het electrisch
do.ein kunnen voorstellen.
fYQl--!. Wanneer we de relatieve magnetische permeabiliteit van
het aateriaal waar het juk en de liniaal v~n geaaakt zijn,
oneindig groot veronderstellen, dan zullen het juk en de liniaaL
in het electrische vervangingsschema overeenko.en .et ideaLe
geleiders.
fYQ1-~. Luchtspleten komen in het electrische domein overeen met
weeratanden.
fYnl--~. Spoelen met N windingen, waar doorheen een stroom l(t)
gestuurd wordt, Leiden in het electrische Bcheaa tot
spanningsbronnen tel" grootte Nl(t).
Met deze analogieen kunnen we fig. 5.4-6 o.voraen tot een
electrisch netwerk. Dit staat getekend in fig. ~.4-7. Bij de
samenstelling van dit netwerk hebben we de twee spoelen o. de
middelste poot van het juk voorgesteld alB 1 Bpanningsbron.
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I

I

I

II.JLi) .

Fig. 5.4-7: Electrisch analogon van het magnetische systeem
in fig. 5.4-6.

In fig. 5.4-7 geldt:

z = verplaatsing van het juk
p = steeklengte.

VHt> K N1*IHt>

V2<t> • N2*I2<t>

VJ<t> = NJ*IJ(t>

l1<t> ... lcoswt

12(t) ... -l(coswt + sinwt>

IJ<t> .. lsinwt

N1 a NJ .. N

N2 .. N/4

Rf
• constant

De waarden van de weerstanden in fig. 5.4-7 worden bearguaenteerd
in bi j lage 1.
In het schema van fig. 5.4-7 wordt nu eerst de stroo. l"RS
berekend. Dit is een ..at voor de ..gnetische v'ldsterkte ter
plaatse van de "RS

IMRS wDrdt berekend •• b.v. superpositie.
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V2 = VJ =0 (fig. 5.4-8).

.
t

. MrS

I

I-.zle.

Fig. 5.4-81 Electrisch schema van fig. 5.4-7 wanneer V2=VJ=O.

IMRS = ~1 _
__1_________ +

k+qsin(phi>

(lIR"')----------------*----k-qsin(phi)+(1/R )+2k

= ~1!i1LR*l!i~~g!~niRbi~l-----_
Jk-qsin(phi)+(1/R )+k+qsin(phi)
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Vi II VJ = o.

... .....
I

"'iT

I

Fig. 5.4-9: El~ctr;sch vervangingsschema van fig. 5.4-7
wanneer Vi=VJ=O.

Vi = V2 = O.

IMRS ·~~i~~g~e!iebill
4kR* + 1

Er volgt dusl

IMRS = 1 * CViCk+qsinCphi» + V2*4k + VJCk+qcosCphi»
4kR*-;-i

5.4C2J)

wanneer we bedenken dat:

V1<t) ... Hlcoswt

V2ct) • -ti!Ccoswt + sinwt)
4

V3Ct> = HIsinwt.

dan gaat vergl. 5.4(23) over inl

IMRS = __~ *CHlcoswtCk+qsinCphi» -~!*4kCcoswt+sinwt)

4KR + 1 4

+ HlsinwtCk+qcosCphi»
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IMR5 = ~! *(coswt*qSin(phi) + sinwt*qcos(phi»
4kR + 1

= ~!g *sin(wt + phi)
4kR + 1

met phi is 2*pi*z/p waarbij
p is steeklengte.
Z is verplaatsing van het juke

5.4(24)

Het is dus mogelijk om de magnetische veldsterkte ter plaatse van
de "RS volgens vergl. 5.4(22) te Laten verlopen.
Fig. 5.4-10 toont een modificatie van fig. 5.4-6 die in de
praktijk gemakkelijker realiseerbaar is dan die in fig. 5.4-6.

5-
1..

z.

Fig. 5.4-101 Vooraanzicht van een eenvoudiger, aagnetisch
systeem met dezelfde eigenschappen als dat
van fig. 5.4-6.

In deze opstelling is sprake van twee spoelen. Wij zullen die
aanduiden met 51 en Sll. Voor een practische realisatie lal van
fig. 5.4-10 uitgegaan worden.

Madelena
t) Het is noodzakelijk om de amplitude I van de stromen It<t) en

IJrct> gelijk aan elkaar te houden. Dit is extra moeilijk
oidat de coefficienten van zelfinductie van de spoelen
waar door heen lzct) en 1% (t) gestuurd worden, veranderen al.
functie van de plaats van het juke

2> De afstand juk-liniaal ..g ruwweg niet groter zijn d.n de
steeklengte p.
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Voordelen:
1) Er wordt gewerkt met wisselende .agneetvelden met als gevolg

weinig remanent magnetisme van de liniaal en .inder hinder
van storende magneetvelden.

2) De invloed van storende magneetvelden kan nog verder verkleind
worden door o. het juk een weekijzeren afdichting te aaken
zoals in fig. 5.J-10.

J) Door buiten de ijzeren afdichting van de kop 2 pe~nente

.agneten te bevestigen (fig. 5.4-11) zal op de plaats waar het
juk zich boven de liniaal bevindt, sprake zijn van Ren schone
liniaal, waardoor goed ge•• ten wordt. Met schoon wordt in dit
verband bedoeldl vrij van vervuiling die een grote aagnetische
pe~eabiliteit heeft (ijzerspanen b.v).

;"

Fig. 5.4-11: Twee per.anente .agneten houden het stuk van de
liniaal dat voor de .eting gebruikt wordt,
schoon (zijaanzicht).

4) Het is een eenvoudig systee. dat ge.akkelijk te produceren is.
5) T.g.v. punt 4) en t.g.v. het geringe aantal co.ponenten die

niet duur zijn - 1 MRS b.v. kost f 1,50 - is het .en goedkoop
5yshem.

6) Het uitgangssignaal kan voor bewerking toegevoerd worden aan
bestaande uitleesapparatuur.
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5.5 Keuze en verdere uitwerking van een magnetisch systee••

Wanneer gekozen moet· ·worden· tussen tiet ·syshem van ·paragraaf . 5.J
en dat van paragraaf 5.4 dan is de keuze niet moeiLijk.
In de eerste pLaats is het systeem van paragraaf 5.4 beter. Het
idee in paragraaf 5.J maakt nL. gebruik van onbetrouwbare, ana
loge spanningen afgegeven door de MRS terwijL bij de configuratie
in paragraaf 5.4 aLLeen uitgegaan wordt van de betrouwbare
nuldoorgangen van de MRS.
In de tweede pLaats wordt in het systeem van 5.4 gewerkt met
wisseLende lIagneetveLden to terwijL het systeem in paragraaf 5.J
gebruik maakt van een stalsch magneetveLd wat minder aantrekke
Ujk is.
Er voLgt dUB uit deze twee punten dat het beste verder gegaan
kan worden aet het systeem van paragraaf 5.4. Dit zaL nu verder
uitgewerkt worden.
Voor de hierna voLgende berekening is het nodig dat de af.etingen
van juk en LiniaaL bekend zijn. Middels bijLage II zijn de teke
ningen bijgevoegd die de huLpstukken beschrijven waarmee het juk
en de LiniaaL van fig. 5.4-10 gereaLiseerd kunnen worden. In fig.
5.4.10 staan ook de grootte van de afstanden die tussen de ver
schiLLende poten van het juk en de LiniaaL aanwezig zijn, ver
meld.
Uit for.ule 5.4(24) volgt dat voor de grootte van de fLux ~MRS
door de MRS in fig. 5.4-10 geLdt:

~MRS(z,t) = M!9-_.sin(wt+phi) 5.4(25)
4kR* + 1

Voor de topwaarde van de te verwachten fLux geLdt dusl

PMRS = M!9-__
4kR* + 1

5.4(26)

Nu worden achtereenvoLgens R*, k en q bepaaLd. Oan kan ~RS
uitgerekend worden, waaruit via

5.4(27)

de topwaarde van de aagnetische veLdsterkte voLgt ter pLaatse van
de "RS. A1 is hierbij de oppervLakte van de .iddelste poot van
het juk.

R1. we gaan uit van een afstand a van het .iddenjuk tot de
LiniaaL van 1 em: a = 1E-2 m. lie fig. 5.4-10.
Het oppervLak Ai dat de veLdLijnen van de .iddeLste poot
naar de LiniaaL doorkruisen, is gelijk aan

Ai • 2E-J * 19£-J a J,8£-5 .·2

Voor R-- voLgt dan:

R* • __!-__ • 1~:~ a 2,1E8 ~:~!~:~

muO*A1 4*pi*1E-7*J,8E-5 kg*m A 2
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Schatting voor kl

£r volgt uit het vervangingsschema in fig. 5.4-7 dat de weerstand
vanuit de liniaal naar twee buitenste poten van het juk die zich
aan een kant van de liniaal bevinden, gelijk is aan 1/C2k).
Uit de opstelling blijkt dat die weerstand gelijk i. aanl

1 • 2£-2-- --------------------2k 4*pi*1£-7*9,5*0E-6

DUBI

k • 1,8£-9 ~g!m:~__ 5.4C3O)
sA2*AA2

Voor q wordt de waarde van k genomen. Deze aanna.e houdt in dat
de flux die door een poot aan de buitenkant van het juk loopt als
functie yan de positie van het juk nul kan worden.
We maken nu de volgende keuzenl

1) N =12
2) De aalitude I van .tromen lL Ct> en IJ[ (t) is gelijk aan 200

~.

Onder deze aannamen geldt voor de piekwaarde van de flux ter
plaatse van de MRS.

A

~RS = --~l9---
4kR + 1

~ _1~!~QQ~=~!1~§~=2- =1,72£-9 !g!m:~
4*1,8[-9*2,1£8 + 1 .A2*A

Voor het H-veld ter plaatse van de MRS geldt danl
A A

HMRS =_mtlB~_
muO*A1

5.4(J1)

5.4(J2)

De aannaae dat q =~ is wat opti.istisch. q zal kleiner z13n dan
k'wat inhoudt dat ¥"RS kleiner zal zijn dan de berekende waarde.
Daaroa willen we eventueel de stroom door de spoelen een topwaar
de geven van 400 mA. Dan zaL de MRS naar verwachting een dusdanig
uitgangssignaal leveren dat de nuldoorgangen ervan duidelijk te
detecteren Zijn. Het sche.a van de stroombron Yolgt in fig. 5.4
12.
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~ 111't1

!Vi (.I.J=-Vsin wt

Fig. 5.4-12: Sch@ma stroombron.

Er g.Ldt voor d. stroom lSCt> door de spo@l:

lSCt> = ~!!iQ~~

R
5.4CJJ)

w. kunnen dus de amplitude van de stroom door d@ spoel varieren
m.b.v. de weerstand R of m.b.v. de ampLitude Y van viCt>.
H@t totaLe schema ziet er nu aLs voLgt uit (fig. 5.4-1J).

spQ.nnin9dmm Z
V,in wt s~"f)"'" - I.z (4j:.

"ron :r rsl·....

sfoel 5z V

V'DJ ..,~

Sf"') J.Jr
]s!'a",.ill!#:mUl.1!\ siro()M- Ilf {4-J:

brollt JL I,~ ... t meeJo ste"in

Fig. 5.4-iJ: Blokschema van het meetsysteem.
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Het signaal VMRS(z,t) zal nu naar verwachting varieren alsl
A

VMRS(z,t) ~ VMRS*sin(wt + ~!2i!!) 5.4(J4)
P

Om de opstelling in fig. 5.4-1J te verwezenlijken gaan wij als
volgt te werk.
De twee spanningsbronnen I en II worden gerealiseerd door twee
meetkoppen PE 2580 van het bestaande meetsysteem MK-IV. Er wordt
voor gezorgd dat de afstand tussen deze twee koppen gelijk is aan
(n+1/4)*steeklengte .et n geheel. Omdat het MK-IV systeem ook
werkt volgens het dynamisch principe zullen er derhalve twee
spanningen Vz (t) en VJr(t) gegenereerd worden die voldoen aan
vergl. 5.4(35a) en 5.4(J5b) (lit [8J).

VIet) = Vsinwt

VJ[(t) = Vcoswt

met V = 1V
w = 2*pi*f met f = 2,75 kHz.

5.4(35a)

5.4(J5b)

5.4(J6b)

De weerstand R in fig. 5.4-12 wordt gelijk aan 2,5 o~ gekozen.
Dientengevolge resulteert er voor de twee stromen IX(t) en
IJI (t).

IZ<t) = 0,4*sinwt A 5.4(36a)

III (t) = 0,4*coswt A

Om de beschrijvingen van het .eetsysteem te compLeteren, dient de
waarde voor" nog bekend te zijn. Deze kiezen we overeenko.stig
de keuze voor vergL. 5.4(31) gelijk aan 12.
Wanneer gekeken wordt naar fig. 5.4-14 die de spanning geLeverd
door de PE 2580 Laat zien (Lit. [9J), dan vraagt de Lezer zich .isschien af
waaram voor de spanningsbronnen I en II twee .eetkoppen gebruikt
worden i.p.v. een sinus-cosinus-osciLlator.
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Fig. 5.4-14; Uitgangssignaal PE 2580.

De reden hiervoor is de voLgende: bij het meetsystee. ~-IV is
een uitleesapparaat PE 2503 beschikbaar dat het uitgangssignaal
van de kop PE 2580 kan omzetten naar een getal d.t de
verplaatsing van de kop aangeeft. Dit apparaat willen wij in ona
systee. gebruiken voor de oazetting van het signaal ~RS(z,t)

naar een getal dat een maat is yoor de verplaatsing van het juk.
De PE 250J (lit. C10J) heeft drie ingangen vaarap drie koppen
kunnen worden aangesloten. We sluiten nu op een PE 2SOJ twee
koppen PE 2580 aan die de spanningsbronnen 1 en II in lig. 5.4-13
voorstellen; daarnaast yoeren we het signaal ~RS(z,t) toe aan de
derde ingang yan de PE 250J. Omdat de PE 250J de hoekfrequentie w
van de twee PE 2580's bepaalt, is het signaal ~RS(z,t) ook
gesynchroniseerd met de PE 2503. Dan zal het getal afgegeven door
de PE 2503 een correcte interpretatie zijn van het signaal
VMRS(z,t).
Oit volgende meetsysteem moet gerealiseerd worden I fig. 5.4-15.
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I z ttl::
I Vsi"..,t 1 IIs,;",.,t

• J ~ /fJeetlcf 1 I ~,~bfQrf I f~ Jrcl Sx VNK.S (zSJ9 f1Qtl -

o,"zet- J
I ""eet~f II I , I Sfrl1e-b,.lI1f 1i.~~ sf«1 Sll

Je.r ~ 1-): ~ =
2.

V,.,~ &.Ii: Iu1$ut ""e~4orslell'j

Fig. 5.4-151 Bloksche•• van het te testen .eetsyste•••
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6. METINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE AANPASSINGEH AAH DE VER
PLAATSINGSOPNEMER MET 1 MRS.

6.1 lnleiding.

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende metingen die uitgevoerd
zijn. Naar aanleiding hiervan wordt de uitvoeringsYor. van het
idee beschreven in fig. 5.4-10 gemodificeerd. Oeze veranderingen
leiden uiteindelijk tot een systeem dat een gedrag vertoont wat
bij goede benadering overeenkomt .et het model van fig. 5.4-7.
In de eerste .eting wordt .eteen het hele systeem geprobeerd.
Deze grote stap is gedaan omdat middels de opdrachtfo~ulering

gevraagd was om een werkend .odel van een meetsystee. terwijl op
het .oment van aanvang van de .etingen nog slechts drie weken
beschikbaar waren voor practische werkzaamheden.
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6.2 Metingen.

Q~!~!!!!Uir!g~
Nagaan of het meetsysteem geintroduceerd in paragraaf 5.4
functioneert.

~!!!5brii~ir!g_~e!!!!~~ir!g~
We bekijken fig. 6.2-1 die de meetopstelling weergeeft.

signaalomzetterz
meetkoppen:
oscilloscoop:
positioneringsbank:

Ph il i P5 PE 250J
2 maaL PhiLips PE 2580

Ph i li ps PI1 J54J
SGIP 11\.1-2148

Fig. 6.2-1: "eetopstelling voor .eting 1.

Voor V, 1 en w geLdt:

V ... 1V.
1 .,. 400 mAo
w • 2*pi*f .et f = 2,75 kHz.

Het blok aet indicatie -spoeL 1, spoel 11 8 duidt op fig. 5.4-10.
Voor a,b en N daarin geLdtl

a • 1E-2 a.
b • 2[-2 a.
N = 12.

Het aateriaal waarvan het juk en de liniaal ge.aakt zijn is ijzer
"285.
De gebruikte "RS is de KHZ 108.

M.b.v. de SGIP-bank wordt het juk boven de
Oaarbij wordt de spanning ~RS ge.eten. Oeze
weergegeven te worden door vergelijking 6.2(1).

liniaal
blijkt

bewogen.
correct
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VMRS(z,t> ... VMRSsin(wt + phiO>

m~t phiO = constant.
VMRS = J.1 mV.

Ook bij Y~rkleining van afstand a en b tot reap. 8£-3 • en 1E-J •
verandert de fase van VMRS niet ala functie van de plaats z van
het juke

De lase van de uitgangsspanning van de MRS is niet afhankelijk
van de verplaatsing z van de kop. Voor een opsporing van de
oorzaak van het falen van de opstelling, wordt atap voor stap te
werk gegaan.

~2!.b!i!ni!::lg~
Inzicht verkrijgen in de gewenste grootte van de luchtspleten a
en b in fig. 5.4-10.

I rp
z-J ::/.J

~
i

--juAc.
;Ie...

Z- +

J
r), ~.(;-,.

J:zeren Ji-~
0--- -- .._---_ ...

Vooraanzicht. lijaanzicht.

Stroombronl
Spanningsbron:
MRS:
Voltmeter:
Positioneringsbankl

Ph i lips PE 1.542
Ph il i ps P£ 1542
Kfill 108
Phil i ps PM 2524
SGIP t1U-2148

Fig. 6.2-2: "eetopstelling voor .eting 2.

In de opstelling geldt:

d1 • 5,65 IlftI

d2 2,35 lIlII

dJ 1,1 ..
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N • 47
1 = 200 lIlA

Het Juk en staaf Zljn gelllaakt van ijzer H285 en zijn gehkend in
bijlage 11, blz. 132, 133.

Yi1g!Y2!~Q!_m!1i~g~
Als funetie van d wordt de uitgangsspanning VO van de "RS
ge.eten. Die spanning VO is een aaat yoor de intensiteit van het
veld in de y-riehting ter plaatse van de "RS.

d(CII)

10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,9
6,8
6,1
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
5,95
5,90
5,85
5,80
5,75
5,10

va (mV)

16,01
16,00
15,98
15,96
15,94
15,92
15,90
15,88
15,85
15,82
15,78
15,72
15,67
15,59
15,52
15,39
15,31
15,20
15,10
14,98
14,81
14,60
14,34
14,00
13,56
12,98
12,62
12,20
11,10
11,11
10,41
9,58

label 6.2/1: "eetresultaten behorende bij .eting 2.

Deze resultaten zijn ook weergegeven in grafiek 1 (zie bijlage
Ill> •

£2~!;l:.Y!i!~
De variatie in de uitgangsspanning van de "RS per
afstandverandering tussen juk Rn liniaal is het
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kleine afstanden tussen juk en liniaal.
Uit .de metingen blijkt verder dat .d_e ~ilgn~tisch.eYeldshrk.te ter
pLaatse van de MRS vermindert. Dit is niet overeenkomstig onze
verwachting. Een verkLaring hiervoor is de volgendel de staaf
heeft een remanent magnetisme dat ter plaatse van de MRS een
veld veroorzaakt wat tegengesteld gericht is aan het veld wat
veroorzaakt wordt door de spoel. Wanneer het juk tot de staaf
nadert, dan zal het veld t.g.v. de spoel toenemen en dat zal het
remanent magnetiSllle van de staaf gaan verminderen en o.keren.

Ha deze inleidende meting willen we kijken of de uitgangsspanning
van de MRS periodiek verLoopt wanneer we het juk van fig. 6.2-2
bewegen over de liniaal van blz. 1J5 in bijlage 11: meting J •

.Q2!!.!!!!.!.in9:.
Onderzoeken of het uitgangssignaal van de MRS periodiek
met het patroon van de liniaal getekend op blz. 1J5 in
II.

verloopt
bijlage

li"iaat
I I

I

~. ft...

Bovenaanzicht.

StrooJlbron:
Spanningsbron:
MRS:
Voltmehr:
Positioneringsbank:

Zijaanzicht.

Phil ips PE 1542
Ph i lips PE 1542
KMZ 10B
Phil ips PM 2524
SGIP 11\}-214B

Fig. 6.2-JI t1eetopstelling voor meting J.
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In de opsteLLing geLdt:

d1 = 5,65 mm
d2 = 2,35 mm
d3 = 8,5 mm
d4 = 8 mm
I =200 lilA
N =47
Het juk en liniaaL zijn gemaakt van ijzer N285 en zijn getekend
op blz. 132, 135 van bijlage II.

Yi!g!Y~!~Q!_m!!iD9~
Als functie van de verplaatsing z van het juk wordt de
uitgangsspanning VO van de MRS gemeten.

B!!Yh!!!!D~
Verplaatsing z

(mm)

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Verplaatsing z
(in shken)

o
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19

10/10
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19

1
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19

95

VO
(!IV)

161,54
161,39
161,20
160,98
160,72
160,43
160,13
159,83
159,57
159,35
159,17
159,03
158,94
158,92
158,93
158,99
159,05
159,11
159,18
159,23
159,23
159,20
159,15
159,06
158,95
158,80
158,65
158,51
158,41



z z va
(mm) (steken) CIIlV)

29 29/19 158,36
JO 30/19 158,35
31 31/19 158,42
32 32/19 158,52
JJ JJ/19 158,71
34 34/19 158,95
35 35/19 159,27
J6 36/19 159,62
37 37/19 160,02
38 2 160,40

Tabel 6.2/2: Meetresultaten behorende bij meting 3.

Due resultaten zijn ook weergegeven in grafiek 2 (bijlage III> •

~2n£1.Y!i!.:.
Het periodieke verLoop in de uitgangsspanning YO van de MRS
t.g.v. het lamellenpatroon van de liniaal wordt overschaduwd door
het remanent magnetisme van de liniaal dat van plaats tot plaats
kan verschillen.
Omdat variaties in VO slechts in de millivolts lopen - wat met
het Dog op schaalverkleining gering is - willen we toe naar een
kleinere afstand d3 tussen juk en liniaal. Dan zal nl. als
lunetie van d. plaats z van het juk, de afstand die de fLux,
opgewekt door de spoeL, door de Lucht moeten afleggen, .eer
varieren. Omdat de MRS een lengte heeft van 6 am is het o~oge

lijk om een veel kleinere afstand d3 tussen juk en liniaal te
bewerkstelligen. Daarom gaan we proberen .et de MRS het uitbloe
!!O~! veld te meten.
Om deze nieuwe benaderingsmethode te vergelijken aet die waarbij
de intensiteit van het hoofdveld gemeten wordt, beginnen we .et
een .eting overeenkomstig meting 2.

Q2!1.!1!1.1.in9.:.
Inzicht krijgen in de gewenste grootte van de afstanden a en b in
fig. 5.4-10 wanneer uitbloezendveld gemeten wordt.
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:r

staa.f

Vooraanzicht.

Stroollbron:
Spanningsbron:
MRS:
Voltmeterl
Positioneringsbank:

Zijaanzicht.

Ph il ips PE 1542
Ph il i ps PE 1542
KMZ 10B
Ph il i ps PM 2524
SGIP MU-214B

Fig. 6.2-41 Meetopstelling voor meting 4.

In de opstelling geldt:

d~ = 2 mm
d2 =7,5 mm
N =55
1 = 200 lIlA
Het juk en de staaf zijn ge.aakt van ijzer N285 en zijn getekend
op blz. 132,133 van bijlage 11.

~i1g!~2!r~!-m!1iQg!Q_!Q_r!!Yk1!1!Q_!r~!Q~
We beginnen .et een afstand d • 1E-2 m en Laten het
totdat d = 0 m. Bij bepaalde waarden voor d
uitgangsspanning VO van de MRS gemeten.
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d (em)

10
9
8
7
6
5
4,5
4,0
J,5
J,O
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

va (mV)

-147,6
-147,9
-148,2
-148,6
-149,2
-150,J
-150,6
-1.51,2
-1.52,0
-1.52,9
-15J,9
-1.55,2
-15b,7
-1.57,9
-158,2
-1.60,2

Tabel 6.2/J: Meetresultaten behorende bij meting 4.

Zie ook grafiek J (bijlage 111).

D.m.v. het .eten van uitbloezend veld, kan een kleinere
luehtspleet tussen juk en staaf verkregen worden. Het signaal YO
neemt per eenheid van afstandverandering tUBsen jUk en staaf
Bterker af naar.ate de afstand d kleiner is. Dit komt dus overeen
met aeting 2. We zien ook dat va niet van teken oakeert tervijl
die tendens in .eting 2 wel bestaat. Het veld t.g.v. het reaanent
~netisae van de staaf en het veld veroorzaakt door de spoel
hebben nu wel dezelfde riehting ter plaatse van de MRS. Wanneer
de afstand d kleiner wordt, neemt de intensiteit van het veld ter
pLaatse van de MRS toe en va neemt in absolute waarde gezien toe.

Voordat wij het aeten van het uitbloezende veld gain toepassen in
de DpsteLLing van fig. 5.4-10, willen we eerst eenzelfde aeting
doen aLs aeting 4, eehter aet wisselstroom-bekraehtiging yan de
spoel. In ons uiteindelijke systeem willen we i..ers ook aet
wisselstromen verken.

Q!!!.!.!l!.!..!.iog~
Nagaan of bij wi••elstroo.bekraehtiging yan de spoel de
effeetieye waarde van het uitgangssignaal VO van de HRS aLs
funetie van de afstand juk-staaf eenzelfde verLoop heeft als de
uitgangsspanning van de "RS in tabel 6.2/J.
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p

Vooraanz;cht.

Stroombron:

Spann;ngsbron:
HRS:
VoLt.ehr:
Positioner;ngsbank:

Z;jaanz;cht.

Schema yan fig. 5.4-12.
Toongenerator PH 5167 ·stuurt"
deze stroo.bron.
PhH ips P£ 1542
KHZ 10B
PhHips PI'I 2524
S6lP ptU-2148

Fig. 6.2-5: MeetopsteLLing yoor aeting 5.

In de opstell;ng geLdt:

d1 • 2_
d2 .. 7,5 ..
N I:: 55
;(t> .. 11*sinwt aet 11 .. 707,1 mA
Het juk en de staaf zijn geaaakt van ijzer H285 en zijn getekend
op blz. 1J2,133 van bijlage 11.
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d (em)

10
9
8
7
6
5
4,5
4,0
J,5
J,o
2,5
2,0
1,5
1,0
D,S
0,0

VoeH (mV)

5,4
5,2
4,9
4,5
4,0
J,J
2,9
2,4
1,8
1,4
1,1
1,0
1,1
1,6
2,7
5,2

Tabel 6.2/4: meetwaarden behorende bij meting 5.

Zie ook grafiek 4 (bijLage 111).

~!lo~~Y!it~
De belangrijkste gevolgtrekking is dat de effeetieve waarde van
de uitgangsspanning va van de MRS bij wisselstroombekraehting van
de spoel stukken kleiner is dan va bij geLijkstroombekraehtiging
van de spoel. Dit duidt op het optreden van wervelstro.en.
Omdat uit .eting 5 blijkt dat de wervelstro••n zeer nadelige
gevolgen •• b.t. de signaalgrootte van va hebben, wordt eenzelfde
soort .eting uitgevoerd met een juk en een staaf van ferrietl
daar treden minder wervelstromen in op.

~!!t~!1t~~iog~
Nagaan of bij een .eting analoog aan meting 5, VOeff .eer va
rieert wanneer jUk en liniaaL uit ferriet bestaan.
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))

IT
40

(

~-----<

~_..---------_.....--

Vooraanzicht.

Stroombron:

Spanning.bron:
!'IRS:
Volt.ehrl
Positioneringsbankl

Zijaanzicht.

Schema van fig. 5.4-12.
Toongenerator PM 5167 ·stuurt U

deze stroolDbron.
Phil i ps PE 1542
KI'1Z 10B
Phil i ps PM 2524
S6IP 11U-214B

Fig. 6.2-6: !'Ieetopstelling voor .eting 6.

In de opstelling geldtl

d1 • 2.
d2 = 1 lUll

N • 57
i<t> = 12*sinwt met 12 = 282,8 .A
Juk Rn ·staaf" zijn van ferriet.
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B!§Y~i!itn:.·

d (cm) VOeff (mV)

10 4,2
9 4,6
8 4,8
7 5,2
6 5,8
5 7,1
4,5 8,0
4,0 9,2
:3,5 10,2
:3,0 '11,1
2,5 '11,6

TabeL 6.215: Meetresul taten van meting 6.

Zie ook grafiek 5 (bijlage 111).

~en£~!:!!i!:.
Het uitgangssignaal van de MRS varieert aLs functie van de
afstand d tussen juk en staaf .eer dan bij meting 5. Dit hadden
we verwacht. De variatie in va is echter beduidend .inder dan in
meting 4.
Dat verschiL wordt veroorzaakt doordat er bij de opsteLling
waarbij met ferriet gewerkt wordt, sprake is van een kleintr
uitbloezend veld dan bij de opsteLling van .eting 4 waarbij
gebruik gemaakt wordt van ijzer N285. Ferriet heeft nl. ten
relatieve aagnetische pe~eabiliteit die groter is dan van ijzer
N285 (lit. [11J).
Na deze .eting wordt het ons duideLijk dat we .et een juk In ten
Liniaal ge..akt van ferriet ons doel beter kunnen reaLiseren dan
met een ijzeren juk en liniaaL.
Daarom .i.uLeren we in de Yolgende .etfng een deel van de
opstelling die we nastreven.

Q2!~!1!~~ing:.
Onderzoeken of het nagestreefde .eet.yatee. waarbij juk en
liniaal uit ferriet bestaan, kans van sLagen heeft.
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Strool'Dbrons

Spanning.bron:
Voltmeters
MRSs
Positioneringsbanks

Schema van fig. 5.4-12. Toangenera
tor PH 5167 Ustuurt U deze stroom
bran.
PE 1542
PE 2524
Kt1Z 108
SGIP t1U-2148

In de opstelling geldts
d1 a 2,5 _
d2 .. 2,5 _
d3" 3_
H .. 57
i<t> • I3*Sinwt aet 13 .. 353,6 mA
Juk en aliniaal n van ferriet.
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Bt!Yb!t!!o.:.-

d d ' YOeff (fAY>
(mm) (steken)

0 0 11,1
1 1/44 10,9
2 2/44 10,5
J J/44 10,7
4 4/44 10,7
5 5/44 10,5
6 6/44 10,8
7 7/44 10,8
8 8/44 11,0
9 9/44 10,8

10 10/44 10,7
'11 1/4 10,7
12 12/44 10,8
1J 1J/44 10,7
14 14/44 10,8
15 15/44 10,8
16 16/44 10,8
17 17/44 10,9
18 18/44 10,9
19 19/44 10,9
20 20/44 10,9
21 1/2 '10,9
22 22/44 it,1.
2J 2J/44 11,2
24 24/44 it,2
25 25/44 11,J
26 26/44 it,4
27 27/44 U,5
28 28/44 U,6
29 29/44 11,7
JO JO/44 11,8
J1. J1./44 11,9
J2 J2/44 12,2
JJ J/4 12,1
34 34/44 12,4
J5 J5/44 12,4
J6 36/44 12,6
J7 J7/44 12,8

• J8 J8/44 12,9
J9 J9/44 12,9
40 40/44 1J,0
41. 41./44 1J,1
42 42/44 1J,2
4J 4J/44 1J,2
44 1. 1J,5

T.bel 6.2/6: Meetwaarden behorende bij .eting 7.

lie ook graHek 6 (Bijlag~ Ill>.
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D@ signaalverschillen afgeleverd door de MRS zijn te klein om
bruikbaar te zijn. Dit komt omdat t.g.v. de grote waarde voor de
relatieve magnetische permeabiliteit van f@rriet de veldlijnen
hoofdzakelijk recht van juk naar liniaal oversteken. Dit houdt in
dat er weinig uitbloezend veld is waardoor de kl@ine signaalver
schillen in het uitgangssignaal van de MRS v@rklaard zijn.

We zullen dus een manier moeten vinden om het veld te aeten dat
r@cht overst@ekt van juk naar liniaal i.p.v. het uitbloezende
veld.
Dit kan door een spoel t@ wikkelen om een poot van het juk waar
d@ intensiteit van het veld gemeten moet worden.
Voordat we d••• v. een meting gaan bekijken of dit wel een
bruikbaar systeem kan opl.veren, is het eerst noodzakelijk dat
aangetoond wordt dat de nuldoorgangen van de spanning afgeleverd
door deze hulpspoel overeenstemmen met de nuldoorgangen van de
flux door de spoel. Deze spoel zullen wij verder aanduiden aet
me@tspo@l (MS).
In fig. 5.4-10 geldt voor de flux; door de .iddelste poot van
h@t juk.

'(Z,t) & ;*sin(wt + ~!~i!!11~) 6.2(2)
p

Er zal nu gelden voor de spanning VMS(t> die de aeetspoel
afl@vert:

VMS(t> = ~~ & ~*COS(wt + ~!~i!!11~)*(w + ~!~i!~!)
dt P pdt

= ;*COS(wt + ~!~i!!11~>*(w + ~!~i*vs(t»
p p

waarbij vs(t> de snelheid van de slede is.

6.2(J)

Hieruit zien wij dat de nuldoorgangen van YMS(t> overeenkomen aet
die van ;(z,t> aits w > (2*pi/p>*vs(t>.
Nu blijkt dat de nulpunten van de spanning van de aeet.poel
overeenste..en met de nuldoorgangen van de flux door die
meetspoel, is een logisch vervolg van onze proefnemingen o.
meting 7 nogaaals te doen waarbij we dan de "RS vervangen door
een aeetapoel.
De strooabron gebruikt bij aeting 7 vordt oak hier gegeven
middels het schema in fig. 5.4-12. D@ opaap uA 741 vordt daarin
echter vervangen door een power opaap aiddels het volgende
apparaat: KEPCO Pover supply aod. bop 72 - 1,5 M.
Hieraee vordt nl. een betere sinusvormige strooa vaarin geen
oscillaties zitten verkregen. Deze oscillatie. zijn niet ernstig
vanneer een MRS als opneaer gebruikt wordtl echter de spanning
van een aeetspoel vordt bepaald door de !£g!lei~! van de flux en
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dan zijn oscillaties in de stroom geleverd door de stroo.bron
funest.

Q~!~!!!U.i!:!g~
Onderzoeken of een meetspoeLtje beter geschikt is aLs opnemer dan
de MRS.

Nmeet~foel

·1---1--:_I

(~J )

60
...........~_..._....------ .----_..?_----_..

d.t;,..---r-+-l

-i-
I lIJ
I
.L_
~-+_..A..I

Stroolllbroni

Voltllleter:
Positioneringsbankl

Sche.a van fig. 5.4-12 waarin uA
741 vervangen is door KEPCO power
suppLy mod. bop 72 - 1,~ M.
Toongenerator PM 5167 -stuurt
deze stroombron.
PE 2524
S6IP tfJ-2148

Fig. 6.2-8: l'Ieetopstelling behorende bij meting 8.

In de opstelLing geLdta
d1 • 2,5 _
d2 = 2,5 _
dJ = J_
N • 57
Hmeetspoel = 60
i<t> • 14*Sinwt .et 14 • 1,41 A.
Juk en -liniaaL- van ferriet.
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B~!Y~i!!~o.:.

d (mm) VMS@ff (V).

° 6,50
1 6,54
2 6,50
3 6,45
4 6,37
5 6,20
6 6,18
7 6,08
8 5,96
9 5,83

10 5,75
1.1 5,62
12 5,50
13 5,38
14 5,24
15 5,14
16 5,04
17 4,95
18 4,89
19 4,82
20 4,78
21 4,75
22 4,76
23 4,76
24 4,77
25 4,82
26 4,87
27 4,94
28 5,02
29 5,10
30 5,25
31 5,36
32 5,50
JJ 5,6l (

J4 5,75
J5 5,90
J6 6,01
37 6,12
J8 6,23
39 6,36
40 6,42
41 6,48
42 6,57
43 6,63
44 6,63

T.b@l 6.2/7: H@@tresultaten behorende bij .eting 8.

Zie ook grafiek 7 (Bijlage III).
De stroo.bron die bij deze .eting gebruikt is, Levert een .ooie
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sinusvormige stroom. De amplitude ervan verandert echter wanneer
de- coefficient van zelfinductie van de spoel waarde_ strODlIt
doorheen gestuurd moet worden verandert.
Door de versterking van de opamp te vergroten of te verkleinen,
wordt de amplitude van de stroom constant gehouden. Op deze
manier is deze meting gedaan.

~2n~l.y!!i!.:.
Vergeleken met het uitgangssignaal van de MRS in .eting 7
vertoont de hier verkregen spanning veel grotere variaties als
functie van de positie van het jUke Ook vertoont grafiek 7 het
gewenste sinusvormige verloop!
Voordat we een systeem gaan bouwen waarbij zowel de liniaal aLs
het juk uit ferriet bestaan, doen we eerst een meting ••t een
ferrieten juk en een ijzeren staaf. Wanneer dit bruikbare
spanningen afkomstig van de .eetspoel oplevert dan zou dat nl.
productietechnisch goed uitkomen. Het is nl. 20 dat het .ogelijk
is om nikkel op te dampen op glas.
Omdat nikkel een grote magnetische permeabiliteit heeft, zou op
deze .snier een nauwkeurige en bruikbare liniaal gefabriceerd
kunnen worden.
Voor deze en de volgende .etingen wordt gebruik geaaakt van
onderstaande stroombron (fig. 6.2-9) die beter dan de vorige een
sinusvormige stroom kan Leveren met een constante a.plitude.

I

,2"..2.

680.n..

1., 3'

£
8

3

IO.~t- =

I

Fig. 6.2-9& Stroombron gebruik makende van een TOA 1520.
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~2!.b!1!.b.biD9:.
Nagaan of een lJzeren liniaal bruikbaar is in co.binatie .et een
ferrieten juke

Voltmetera Philips ~ 2524
Oscilloscoopa Philips PM J54J
Stroo.brona Schema van fig. 6.2-9 gestuurd door

toongenerator PM 5167
Positioneringsbank: SGIP ~-2i4B

Fig. 6.2-10: Meetopstelling behorende bij .eting 9.

In deze opstelling geldtl

Het jUk is een E 65/J2/1J kern (zie bijlage IV).
De ijzeren staaf staat getekend op blz. 1JJ van bijlage II.
N1 • 40
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Aantal windingen HMS van de meetspoel = 115.
i(t) =15*sinwt met 15 = 1,J2 A.
d c--211l11l

De wikkelrichtingen van de twee ddeelspoelen N .et Hi resp. H2
windingen, zijn gelijk aan elkaar.
B~!YU.~t!.D~

K (CJlI) VMSeff (V)

2,0 0,60
1,0 0,54
0,5 0,44
0,3 0,J9
0,25 0,42
0,1 0,62

Tabel 6.2/8. l1utresul taten bij meting 9.

lie ook grafiek 8 (bijlage 111).

Omdat de .inimale waarde voor VMS(t> optreedt bij x = O,J om
bLijkt uit de .etingen dat de spanning YMS(t> afgeLeverd door de
meetspoel nooit nul wordt. Oit hadden wij wel verwacht en dit is
ook Rssentieel voor de werking van het uiteindelijke systeem.
Ter verduidelijking van de opgetreden situaties volg.n nu .nkele
foto'sl fig. 6.2-11 en 6.2-12.

Fig. 6.2-111 UitgangssignaaL van de toongenerator .n
spanning over de meet.poel bij x c 6 ...
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Fig. 6.2-12: Uitgangssignaal van d@ toongen@rator en
spanning over d@ m@@tspo@l bij x = 1 mm.

Fig. 6.2-11 toont dus d@ situati@ bij x=6mm. Het bovenst@ signaal
is de spanning geleverd door d@ toongenerator die de stroombron
stuurt. Het ond@rste signaal is VMS<t).
Naarmate x kleiner wordt ne@mt de amplitude van VMS<t> af en
verand@rt ook de fase van VMS<t>. De amplitude van VMS<t) bereikt
zijn minimumwaarde bij x = J mm.
Naarmate K nog kleiner wordt, neemt de amplitude van VMS<t) toe
en blijft de fase van VMS<t) in dezelfde richting veranderen.
Fig. 6.2-12 geeft het signaal van de toongenerator en VMS(t) weer
bij x = 1mm. Hieruit blijkt duidelijk dat een faseverschil
opgetreden is in VMS(t).

~2ns~Y§i!~
Wervelstromen veroorzaken een magneetveld dat in fase verschoven
is .et het veld wat de wervelstromen veroorzaakt. Bij grote
afstand juk-staaf sluit de fLux zich door de Lucht; de meetspoeL
zal dus geen .agneetveld t.g.v. wervelstromen zien. Het gevolg is
dus dat het faseverschil tussen de stroom door de
bekrachtigingsspoel en de spanning over de meetspoel 90 graden
zal zijn. Dit blijkt ook uit fig. 6.2-11.
Wanneer er sprake is van een kleine afstand juk-staaf dan zal het
merendeel van de flux zich door de ijzeren staaf sluiten. De
wervelstromen daarin zullen een magneetveld veroorzaken wat 90
graden in fase verschoven is met het magneetveld opgewekt door de
bekrachtigingsspoel (lit. (12).
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soorten

een faseverschil
totale veld wat de
x een andere fase

De meetspoel zal dus beinvloed worden door twee
magneet-velden: . _ .. .. ..

i) velden veroorzaakt door de bekrachtigingsspoel.
2) velden t.g.v. wervelstromen.

Omdat deze twee magneetvelden t.o.v. elkaar
hebben dat ongelijk is aan 180 graden, zal het
meetspoel ondervindt, bij kleine waarden voor
hebben dan het veld bij grote waarden voor x.
Deze faseverandering van de spanning VMS is funest yoor ons
.eetsysteem en daarom .agen zowel juk als liniaal geen
wervelstromen vertonen. Daarom wordt nu meting 9 herhaald .et een
ferrieten staaf i.p.v. een ijzeren.

Q!!!b!!!bbi[!g~
Nagaan of een ferrieten juk in combinatie met een ferrieten staaf
geen fasedraaing geeft in de uitgangsspanning VMS(t> van de
meetspoel bij var;atie van de afstand tussen juk en staaf.

/.1, -r
~

I
~{;:-/""""'a~) I

----

8 .

>

>

l-r-r------.M..--------_-H

"I L.....L-.;__f_
e
_
rri

e.6et1 S~"''''!.
(

<

- ,

<

to l
{(~

Volt.eter:
Oscilloscoop:
Stroombron:

Positioneringsbank:

Phil ips PM 2524
Philips PM J54J
Schema van fig. 6.2-9 gestuurd door
toongenerator PH 5167.
S61P 1'IU-214B

Fig. 6.2-1J: Heetopstelling behorende bij .eting 10.
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In deze opstelling geldta

Het juk en de staaf zijn van ferriet. Het juk is de E 65/J2/1J
kern.
"1 = 40
"2 = 10
Aantal windingen "MB van de meetspoel a 115.
i(t) = 16*sinwt .et 16 = 1,45 A.
d = 2,2 ID/II

x (CIl)

2,0
1,0
0,5
0,48
O,J
0,25
0,1

YMSeff (V)

0,J95
0,27J
0,090
0,085
0,249
0,J92
1,414

label 6.2/9: Meetresultaten behorende bij meting 10.

lie ook grafiek 9 (bijlage Ill).

Daarnaast zijn foto's gemaakt.
Foto in fig. 6.2-14 komt overeen met een afstand juk-liniaal van
2,0 em. De foto in fig. 6.2-15 komt overeen .et een x = 0,1 em
terwijl die in fig. 6.2-16 bij een afstand x = 0,48 c. geaaakt
is.
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Fig. 6.2-14: UitgangssignaaL van de toongenerator en
spanning over de meetspoeL bij x = 2,0 em.

Fig. 6.2-15: UitgangssignaaL van de toongenerator en
spanning over de meetspoeL bij x = 0,1 em.
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Fig. 6.2-16: UitgangssignaaL van de toongenerator en
spanning over de meetspoeL bij x = 0,48 em.

nog meer
naar 180
ampLitude

In aLLe drie de foto's toont het bovenste signaaL de spanning die
uit de toongenerator komt die de stroombron stuurt. Deze signaLen
worden aangeboden op kanaaL A van de oseiLLoscoop. Het onderste
signaaL is de spanning VMS<t> geLeverd door de meetspoeL. DezE
staat op kanaaL B van de osciLLoscoop. In de drie figuren staan
aLLe kanaLen A ingesteLd op dezeLfde gevoeLigheid. Ook de kanaLen
B in figuren 6.2-14 en 6.2-15 hebben eenzeLfde gevoeLigheid.
KanaaL B in figuur 6.2-16heeft een gevoeLigheid die 5 maaL zo
groot is aLs die van kanaLen B in figuren 6.2-14 en 6.2-15.

~!§Qr!~ing_r!§Y~!~!!n~
Bij vergelijking van VMS<t> in figuren 6.2-14 en 6.2-15 zien we
dat de twee signalen van de meetspoeL 180 graden in fase
verschoven zijn.
Toch is het niet aLLemaaL goud wat er blinkt. Wanneer we op de
osciLloscoop VMS<t> bekijken aLs functie van x dan komt de
situatie niet voor dat VMS<t> = OV.
De minimaLe waarde voor de amplitude van de spanning VMS<t)
treedt op bij x = 0,48cm. Figuur 6.2-16 toont de twee
signaLen (spanning van de toongenerator en VMS<t» bij x = 0,48
cm. We zien dat VMS<t) een fase heeft die anders is dan die van
VMS<t> in figuur 6.2-14.
Samenvattend kan het verLoop van VMS<t) aLs volgt
gekarakteriseerd worden. Bij kLeiner wordende afstand x neemt in
eerste instantie de ampLitude van VMS<t) af en bLijft zijn fase
constant.
Bij nog kleiner wordende afstand x, neemt de ampLitude
af en gaat de fase van VMS(t) verLopen van 0 graden
graden. Wanneer x nog verder verkLeind wordt, neemt de
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van VMS<t> toe en ZlJn fase blijft constant.
Voor de geleidelijke faseverschuiving van VMS<t> is nog geen
verklaring gevonden.

In vergelijking met meting 9 wordt echter wel een veel kleiner
minimum voor VMS<t> verkregen. Het ideaal van omkLappen van de
fase van 0 graden naar 180 graden wordt bij meting 10 dUB veel
beter benaderd. Mogelijkerwijs is de ijzeren ondergrond waar de
ferrieten staaf op rust verantwoordelijk voor de geleidelijke
fasedraaing van VMS<t> van 0 graden naar 180 graden.
In onze laatste meting bouwen we met bestaande huLpstukken van
ferriet een opstelling zoals de opstelling bij meting 1.

!:1!!imL11·

Q~!h~!!l:li~g~
Bekijken van het Yerloop van VM5<t> als functie van de positie
van het juk t.o.v. de liniaal in een opstelling die overeenkomt
met fig. 5.4-10. In deze meting zal slechts een van de twee
bekrachtigingsspoelen 5 r en Sj[ aangestuurd worden .et een
sinusyormige stroom.
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Fig. 6.2-17: Voor- en bovenaanzicht van de liniaal.
De liniaal is dU5 geheel opgebouwd uit E-kernen E65/J2/1J ( zie
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bijlag~ IV). De steek eryan is 27,4 mm.

Vooraanzicht.

l:

r-- --

'- .......

Zijaanzicht.

68 r
/ 5'

Voltllehrl
Osci l105COOp:

Stroolllbroni

Positioneringsbankl

Ph il ips PM 2524
Phil ips PM 3543
Schema van fig. 6.2-9, gestuurd
door toong~n~rator PM 5167
SGIP MU-214B.

Fig. 6.2-181 Voor- en zijaanzicht van het juk.
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Het juk bestaat dus uit twee E-kernen E 65/J2/1J die smaller
geslepen zijn tot een breedte van 5 mm: een "E 65/J2/5" kern dus.
Deze twee E-kernen worden magnetisch "doorverbonden" m.b.v. twee
ferrieten staven ter lengte van 82 mm.
Fig. 6.2-17 en 6.2-18 geven tesamen de meetopstelling voor meting
11 weer.
In de .eetopstelling geldt:

De afstand tUBsen juk en liniaal is gelijk aan J mm.
w = 2*pi*f .et f =2,75 kHz.
Een steek = 27,4 am.
Hi II: 40
H2 • 10
HMS • 115
i(t> R I7*sinwt .et 17 .. 1,26 A.

positie J(

van het juk <II1II>
o
1
2
J
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1J
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2J
24
25
26

VMSeff <mV>

50,9
79,2

1.31,0
18J,5
222,7
244,5
25J,4
251,9
239,9
216,4
177,3
124,8
76,4
63,1
97,1

14J,5
180,5
2OJ,1
215,6
222,2
225,5
226,0
22J,J
215,1
196,2
162,2
117,7

Tabel 6.2/10: Meetresultaten behorende bij meting 11.

In tabel 6.2/10 kan niet afgelezen worden of de fase van VMS(t>
180 graden omklapt. Dit is weL het geval getuige de foto'. in
figuur 6.2-19 die overeensteamen met posities van het juk t.o.v.
de lini.al die 1/2 steek uit eLkaar liggen.
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Fig. 6.2-191 Uitgangssignaal van de toongenerator en
spanning over de .eetspoel bij twee posi
ties van het juk t.o.v. de liniaal die 1/2
steek uit elkaar liggen.
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Het bovenste periodieke signaaL in beide foto's toont het
uitgangssignaaL van de toongenerator die de stroombron voedt, het
onderste stelt YMS(t>
voor. We zien dat de twee signalen VMS(t) 180 graden in fase
verschoven zijn. Wanneer we dit in ons achterhoofd houden dan is
grafiek 10 (bijlage Ill> een correcte representatie van tabel
6.2/10. Het eerste deeL van de grafiek is zeer moDi sinusvo~ig!

Het- tweede deel'stemt minder overeen met een sinusvorm. Het
Yerschil tussen de twee deLen wordt veroorzaakt door de proviso
rische realisatie van liniaaL en juke
HeLaas is het niet zo dat VMSCt> ooit 0 V wordt. De fase klapt
ook niet om van 0 graden naar 180 graden maar neemt alle waarden
daartussen aan: eenzelfde situatie treedt dus op als bij .eting
10.
Dit laatste zal voorkomen .oeten worden wil een systeem verkregen
worden wat geheel voldoet aan het model van paragraaf 5.4.
Wanneer dit lukt dan verwachten we dat de spanning VMSCt) zal
varieren als in vergl. 5.4(JJ) wanneer de twee spoelen SI en SII
worden bekrachtigd met stromen IL(t) resp. IJr<t> die voldoen aan
vergelijkingen 5.4(J).
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELIHGEH.

7.1 Conclusies.

7.1.1 Conclusies m.b.t. de bekeken .eetprincipes yoor een
Yerplaatsingsopnemer yoor gereedschapsmachines.

1.1 Wanneer een meetsysteem gebruik maakt van een liniaal, is
gezien de vervuilde o.geving waarin de gereedschap~achine5

werken, een zo groot mogelijke steek van de liniaal gewenst.
1.2 Osdat een .eetsysteea nooit heleaaal af te dichten is, .oet

ook in geval een afdichting gebruikt wordt, gestreeft worden
naar een .eetsysteem waarvan de liniaal een zo groot .ogelij
ke steek heeft.

1.3 o.dat bij een dyna.isch systeem meer geinterpoleerd kan
worden dan bij fen statisch systfem, kan bij een gegeven,
vereiste resolutie een dynamisch systee. gebruik -aken van
een grotere steek dan een statisch systee.. Yanwege deze
grotere steek is een dynamisch systee. beter geschikt als
verplaatsingsopnemer voor gereedschaps.achines dan een sta
tisch systeem.

1.4 Wanneer een opnemer Yolgens het electrisch of aagnetisch
principe nagestreefd wordt, verdient realisatie van een dyna
misch principe de vODrkeur. Bij een bepaalde gewenste
resolutie vere1st nl. een statisch systeea een kleinere steek
dan een dynamisch systeem. Omdat bij electrische en
-agnetische systemen de afstand kop-liniaal ruwweg niet gro
ter ..g zijn dan de steeklengte verdient het systee••et de
grootste steeklengte de yoorkeur.

1.5 Bij Yergelijking van een electrisch en een -agnetisch systee.
verdient het laatste de voorkeur oadat vervuiling op de
liniaal .et een grote electrische pe~eabiliteit (olie, wa
ter) Yeel .oeilijker te Yerwijderen is van de liniaal dan
yeryuiling die een grote -agnetische pe~eabiliteit heeft.

1.6 Versnellingsopne.ers zijn in hun alge.eenheid niet bruikbaar
o. een positieopne.er yoor gereedschapsaachines te realise
ren Cblz. 48); ook de laser-doppler-snelheidsaeter is niet
geschikt (blz. 21 e.v.).
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sprak. zijn
en liniaal
Een MRS kan

7.1.2 Conclus;~s m.b.t. het u;tg~werkte dynam;sche, magn~tische

syste~m.

2.1 Wervelstromen moeten voorkomen worden om twee r~denenl

a) ze l~iden tot signaalvermindering vande meetspoel of MRS
(meting 5, blz. 98 - 100).

b) ze introducer~n fout~n omdat ze een magnetisch veld tot
gevolg hebb~n wat niet in fas~ ;5 met het veld wat de
wervelstrom~n veroorzaakt (meting 9, blz. 109 - 112).

2.2 E~n meetspoel he~ft yoard~len t.a.v. e~n MRS.
a) er kan, in geval een m~~tspael g~bruikt wordt,

yan een kleinere luchtspleet tussen juk
met als gevolg een grotere fluxi .eer signaal.
nl. tot d~ luchtspLe~t gerekend worden.

b) er wordt een grater uitgangssignaal verkregen (.eting 8
blz. 106 - 108).

2.J Het hier geintroduceerde .eetsysteem biedt .ogelijkheden voor
een verplaatsingsopnemer voor gereedschapseachines .its er
voor gezorgd kan worden dat in geval meting 10 en 11 (blz.
112 - 121) gedaan worden, de fase van de spanning over de
meetspoel constant blijft.
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7.2 Aanb~veling~n.

---

7.2.1 Aanbevelingen m.b.t. h~t uitg~w~rkte magnetische systee••

Verder ond~rzoek is nodig om tot een definitieve
besluitvorming te komen of het voorgestelde aagnetische .ya
teem geschikt is als .~etsyst~e. voor gereedschapsaachines.
Voorg~stelde werkzaamheden zijn,
a) het bouwen van een goede opstelling.
b) het doen van metingen hiermee.
c) onderzoek naar de oorzaak van de faseverschuiving van de

spanning over de meetspoel in metingen 10 en 11 (blz. 112
121).

Het uitwerken van h~t hier b~sproken idee heeft drie ..anden
gekost. Waarschijnlijk i. een periode van drie aainden vol
do~nde om deze drie punten af te handelen.
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7.2.2 Aanbevelingen m.b.t. de te volgen strategie.

In hoofdstuk 4 is gekozen tussen twee. mogelijkheden om
verplaatsingsopnemers te verwezenlijken: gebruik van
glasvezeltechnologie en het magnetische principe.
Tesamen met het onlangs gepubliceerde idee van ir. Van Wijngaar
den (lit. [9J) zijn er nu drie manieren die .ogelijkheden bieden
voor de realisatie van een verplaatsingsopne.er voor
gereedschapsmachines:

glasvezeltechnologie.
- magnetisch idee.
- optisch idee.

Het onderzoek •• b.t. glasvezels zal er vooral up gericht .oeten
zijn o. te kijken of er goedkope systemen .ee te realiseren zijn.
In hoofdstuk J blijkt nl. dat de glasvezel-ideeen ook gebruik
maken van het magnetische of electrische principe.
Er blijven dus twee principes over die geschikt zijn your opne
mers voor gereedschapsmachines: het optische en magnetische prin
cipe.
Gezien het niveau waarin beide ideeen uitgewerkt zijn, is het
nodig om ze allebei nog verder te ontwikkelen alvorens een
beslissing te nemen.
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Bijlage 1.
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We bekijken onderstaande opsteLling (fig. B.1-1).
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Fig. B.1-1a: Bovenaanzicht opstelling.
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Fig. B.1-1b: Vooraanzicht opstelLing.

Bij voldoende grate waarde van d zal de y-component v.n het H
veld ter plaatse van punt A in fig. B.1-1 als functie van de
positi. z van het juk varieren als in fig. B.1-2.
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'- ",

Z In .s tekeiL

Fig. 8.1-2: VerLoop van y-component van het H-veLd in punt A
in figuur 8.1-1 aLs functie van de positie z van
het juke

Er geLdt dus voor de y-component van het H-veLd ter pLaatse van
punt A:

H (z) = C1*sin(phi) 8.1(1)

Het eLectrisch vervangingsschema voor fig. 8.1-1 is gegeven in
fig. 8.1-3:

~I

(, ~
of

Fig. 8.1-3: Electrisch vervangingsschema voor fig. 8.1-1 •
.

Er volgt nu yoor de stroom i1 - i2 in fig. 8.1-31

8.1(2)
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Omdat i1 - i2 in het eLectrische vervangingsschema een maat is
yoor- de grooUe _van het veld in de y:-ri ~11~ i ng ter pLaatse van
punt A in fig. B.1-1 zaL geLden:

i1 - i2 =C2*sin(phi)

M.b.y. 8.1(2) Yolgt:

~i!iB~_=-B12 = C2*sin(phi)
R1*R2

De Yolgende waarden yoor R1 en R2 yoldoen aan Ygl. 8.1(4).

8.1<J)

8.1(4)

R1 = 1 _
k + q*sin(phi>

R2 a 1- _
k - q*sin(phi>

8.1(5a)

B.1<5b)

R1 en R2 kunnen niet oneindig groot of negatief worden. Dit houdt
in dat:

k ) q

1JO

8.1(6)
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Bijlage II
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• Cores with lir gap Ire evaileble on request .
• "'ferrad type.
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E-eORES

SHUL TYPE TRANSFORMER EE86/88m

'transformer core cen be built up by combining en even number of E·cores. A sh th i
~ is the shell type trenslormer EE65/65fl7 composed of two cores type E65~flf soften.,.ic dimensionslCCOrding to IEC205:
• 147 mm
.. 532mm'

'I:" I Ae " 0.275 mm"

", .. 78200 mm'

..
'trroKCUbe grade

:mlogue number of E·core. without lir gap.

-

12355 to 185ot5
2705 to 4060
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3E1
.4322 020 34910
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MAGNETIC DATA
Guaranteed Y1lu" for I combination of four E-com. pressed together with I force of 400 N. IIr gill

ti"O.•-----1--·-· freq. temp.

_____1'__ kHl . . ~C

AL 100 25 t 5
lie 100 25 t 5
'18 ~10' I. 4 25 ~ 5

Junsl984 1
• Com with air gap are available on request.
• Preferred type.

SHEll TYPE TRANSFORMER 65/65/27
A trlnsformer core cen be built up by combining In ewn number of E-com, A shipe thlt Is often
chosen is the shell type transformer 65/65/27 compote<! of four cores type E65132/13.

MlIll"etic dimensionllCCOrding to IE C 205:

'eIs" 147 mm; Ae"532 mm'; e,,, t As "0.215 mm";Vs "78200mm'

1"

CatlIoguI number

Ferro)(cube grlde
Catllogue number of E·core

The dimensions lrelccording to DIN 41295

MISS IpproK. 103 9
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