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een 1 meter lange rail zodanig kan bewegen dat
kogel naar een willekeurige positie op die rail
een optische positie-opnemer voor de kogel

Samenvatting

Voor een regelsysteem, dat
een over die rail rollende
geregeld kan worden, is
gerealiseerd.
Deze posi tie-opnemer bestaat ui teen array van 72 LDR's, die onderin de
rail gemonteerd zijn. Di t array van LDR's is opgenomen in een
weerstandsladdernetwerk. Boven de rail is een met de rail meebewegende
buislamp gemonteerd. De positie van de kogel wordt bepaald aan de hand van
de schaduwafbeelding van de kogel op het LDR-array, en uitgelezen via een
optelschakeling, die de spanningen over aIle LDR's sommeert. Als buislamp
is een TL-buis genomen van 1,5 meter lang. Deze is 5 cm boven de rail
opgehangen.
Deze positie-opnemer is in principe geschikt voor elke willekeurige
baanlengte en -vorm en voor vele kogelmaten. Er zou een maximale afwijking
in de positie-bepaling van 1 mm gehaald kunnen worden, maar dit kon niet
bevestigd worden 1. v. m. (temperatuur)drift in de LDR's.

Summary

An optical posi tion-sensor for a ball, which rolls in a rail of 1 meter
length, has been realized. This position-sensor will be used in a control
system, which can move the rail in such a way, that the ball can be
directed to any position in that rail.
This position-sensor consists of an array of 72 LDRs. This array is mounted
inside the rail. The LDRs are inserted in a resistance-Iaddercircui t. A
tube-light is mounted above the rail. The position of the ball will be
measured on the basis of the shadow of the ball on the LDR-array. The
outputsignal is the sum of the voltages over all the LDRs. The tube-light
has a length of 1,5 meter and is mounted 5 cm above the rail.
In principle this position-sensor is suitable for any raillength and
railform and many different ball-sizes. The maximum position-detection
deviation can be 1 mm, but this couldn't be confirmed because of
(temperature)drift in the LDRs.
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.L.. Inleiding

De vakgroep Meten en Regelen bezit sinds 1977 een testopstelling, genaamd

"het balorig systeem". Dit systeem werd gebruikt om studenten ervaring op

te laten doen op het gebied van de regeltechniek en systeemidentificatie.

In 1987 is door M. Driessen hiervan een verbeterde versie ontwikkeld.

Tegenwoordig wordt het systeem gebruikt voor het testen van nieuwe

regelalgoritmen en als demonstratie-opstelling. Het nieuwe systeem kan

m.b.v. een PC een kogel, die over een 1 meter lange rail rolt, naar een

bepaalde gewenste positie op die rail regelen. Dit gebeurt door de rail te

laten kantelen. Het meten van de positie van de kogel is hierbij natuurlijk

een zeer wezenlijk onderdeel. M. Driessen heeft bij zijn verbeterde versie

de positie-opnemer van het oude systeem, een weerstandsstrip, overgenomen.

Deze weerstandsstrip, die aan de binnenzijde in de rail bevestigd was

versleet te snel, en was daardoor eigenlijk niet geschikt voor dit doel.

Mijn afstudeeropdracht bestond nu uit het ontwerpen en realiseren van een

nieuwe positie-opnemer voor het balorig systeem. Tegelijkertijd moest er

rekening gehouden worden met een aantal toekomstplannen om dit systeem uit

te breiden, zoals bijv. een bolle baan, verschillende kogelafmetingen. enz.
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~ Uitgangspunten

2.1. De voorwaarden.

Het balorig systeem bestaat uit een draaibaar (kantelbaar) plateau waarop

een 1 meter lange rail is bevestigd. De hoekverdraaiing van di t plateau

wordt gerealiseerd via een rolschroef, aangedreven door een servomotor,

figuur 2.1.

t:fr---~=r, ,
, ~ ) ;
: . II

~L-_------_._-------'--t-,

1 messing r~'il

2 "-ogel
3 perspe)( buis
4 rolschroef
5 rol"-oppelini
6 eindSCho"-eleors
? motor
8 contr~iewicht

9 voorfront
10 droai~s

11 flexible ,",oppelini

Figuur 2.1: Het balorig systeem (Driessen, 1987).

In de rail kan een stalen kogel vrijwel wrijvingsloos rollen. M. b. v. een

regelsysteem kan de rail zodanig gekanteld worden, dat de kogel naar een

willekeurige gewenste positie gestuurd wordt. Hiertoe genereert het

regelsysteem, aan de hand van het continue signaal van een positie-opnemer

voor de kogel, stuursignalen voor de servomotor. De servomotor zorgt er op

zijn beurt, via de rolschroef, voor, dat de rail gekanteld wordt.

Tot nu toe werd voor de plaatsbepaling van de kogel een weerstandsstrip

gebruikt. Deze weerstandsstrip was aan een zijde tegen de binnenkant van de

rail, een messing hoekprofiel, geplakt, figuur 2.2. Over deze strip stond

een gestabiliseerde spanning van 10 Volt. De kogel maakte zowel kontakt met

deze strip als met de rail en fungeerde in feite als loper van een

regelbare spanningsdeler. De spanning Vp was op deze manier dus een maat

voor de plaats van de kogel (Driessen, 1987).
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1. weerstandsstrip

2. draaibaar plateau

Figuur 2.2: De oude positie-opnemer (Driessen, 1987).

Om een aantal redenen was deze manier van posi tie-bepal1ng niet ideaal,

t.w.: 1. door de rolwrijving van de kogel sleet de weerstandsstrip

behoorlijk snel

2. er was nogal veel contactruis, omdat ieder vuiltje in de

weerstandsstrip gewalsd werd

3. omdat de bal rolde en niet sl1pte, was er geen goed contact,

waardoor er geen continue positie-meting was.

Daarom is er gezocht naar een nieuwe manier van positiebepaling. Deze

nieuwe positie-opnemer moest voldoen aan de volgende eisen, waarbij

rekening gehouden is met toekomstplannen om het systeem uit te breiden:

1. geschikt voor een algemene baan, evt. gekromd in het vertikale vlak

2. maximale afwijking in de plaatsbepaling: 1 mm-)

3. meetsysteem moet aangepast zijn aan de in het systeem aanwezige A/D
-)converter (labmaster)

4. beweging van de kogel mag niet belnvloed worden

5. geschikt voor meerdere kogelmaten

6. geen overmatige kosten

7. geen noemenswaardig delay gezien de procesdynamica .

• ) De A/D-ingang heeft een bereik van 0 - 10 volt (unipolair). D.w.z. 1 mm

~ 10 mV. Dus de resolutie van de posi tle-opnemer moet minimaal 10 mV

ziJn.
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2.2. Mogelijke positie-opnemers.

Ui teen 11 tera tuuronderzoek kwamen de negen onderstaande methoden naar

voren, die gezien de eisen tot een goede posi tie-meting voor de kogel

zouden kunnen leiden.

1. M.b.v. een met de kogel meebewegend sensorsysteem:

a. een over een naast de rail gemonteerde as glijdend blokje met

sleepcontact, dat mechanisch door de kogel voortbewogen wordt

b. een via een servosysteem en een capaci tieve opnemer met de kogel

meelopend wagentje

c. een via een servosysteem en een induktieve opnemer met de kogel

meelopend wagentje

2. M. b. v. laser:

a. een op de kogel gerichte en gereflecteerde laserstraal in een

bepaalde richting detecteren.

b. m.b.v. roterende spiegeltjes een laserstraal de rail laten scannen

3. Ultrasone looptijdmeting

4. Druksensoren in de hele rail

5. Een LVDT-systeem langs de hele baan, met de kogel als loper

(LVDT=linear variable differential transformer: een magnetisch werkende

sensor, die op basis van wederzijdse induktie de plaats van de loper in

een spoelensysteem bepaalt)

6. M. b. v. foto-gevoe11ge cellen de schaduwafbeelding van de kogel detec

teren.

Hieronder voIgt een korte ui tleg van ieder systeem met daarbij de te

verwachten voor- en nadelen van dat systeem t.a.v. de gestelde eisen en de

uiteindelijke bouw en vormgeving.

la. Een over een naast de rail gemonteerde as glijdend blokje met

sleepcontact. dat mechanisch door de kogel voortbewogen wordt.

De kogel duwt een blokje, dat over een naast de rail gemonteerde as vrijwel

wrijvingsloos kan g11jden, met zich mee via een york, waarin de kogel

opgesloten zit. De positie wordt nu bepaald door de positie van het blokje

d.m.v. een sleepcontact te bepalen, figuur 2.3.
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gl\ JblokJe met sleepcontactweerstandsdraarl
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Figuur 2.3: Positie-bepaling m.b.v. een door de kogel voort

geduwd glijblokje.

Nadelen: • Er moet een glij-as met een posi tie-opnemer voor het blokje

naast de hele rail gebouwd worden. Het probleem van de

positie-meting wordt hierdoor verlegd naar de glij-as, al is

een sleepcontact altijd beter dan een rolcontact

• Het is nog maar de vraag of het meetsysteem zo ontworpen kan

worden, dat de beweging van de kogel niet merkbaar belnvloed

wordt

• Bij demonstraties zal de indruk gewekt worden dat niet de

beweging van de rail, maar het glijblokje de kogel naar de

gewenste positie regelt

Voordelen: • Resolutie van 1 mm haalbaar

• Goedkoop

lb. Een via een servosysteem en een capacitieve opnemer met de kogel

meelopend wagentje.

De afstand van de kogel tot een condensatorplaat capacitief meten, waarbij

de condensatorplaat op een met de kogel meebewegend wagentje staat. Het

wagentje beweegt met de kogel mee via een servosysteem dat de afstand

condensatorplaat - kogel constant houdt. In dit servosysteem zit dan, via

de positie van het wagentje, de positie van de kogel opgesloten.

Figuur 2.4: Capacitieve afstandsmeting (WeiBmantel, 1981).
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Nadelen: - Een aandrijf- + regelsysteem voor de beweging van het wagentje

nodig

- Exacte, spelingsloze, zeer snel reagerende voortbeweging van het

wagentje vereist

Voordelen: - Resolutie van 1 mm haalbaar

- Robuust

1c. Een via een servosysteem en een induktieve opnemer met de kogel

meelopend wagentje.

Idem 1b, maar i.p.v. een capacitieve afstandssensor een induktieve

naderingssensor (WeiBhaupt, 1987).

2a. Een op de kogel gerichte en gereflecteerde laserstraal in een bepaalde

richting detecteren.

Een laserstraal laten reflecteren op het oppervlak van de kogel. De

gereflecteerde straal m. b. v. een lenzensysteem op bijv. een fotodioden

array laten vallen, waarbij de plaats van de lichtvlek dan een maat is voor

de positie van de kogel (Krattenmacher, 1987).

Figuur 2.5: Principe van positie-bepaling m.b.v. een laser

straal en een fotodioden-array (Krattenmacher, 1987).
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Nadelen: • Duur

• moeilijk realiseerbaar voor een 1 meter lange rail

• Niet geschikt voor kromme banen

• Elke oneffenheid van of vuiltje op de kogel kan een ongewenste

reflectierichting opleveren

Voordelen: • robuust

2b. M.b.v. roterende spiegeltjes een laserstraal de rail laten scannen.

Een laserstraal op een met spiegeltjes bedekte roterende veelhoek richten.

De straal wordt hierdoor zodanig afgebogen dat hij de rail kan scannen. De

door de kogel teruggekaatste straal detecteren, bijv. m.b.v. een

fotodioden-array, en dit detectiemoment tesamen met de hoekstand van

de spiegelveelhoek verwerken tot een positie-meting (Hantke, 1981).

Figuur 2.6: Principe van positie-bepaling m.b.v. een scan

nende laserstraal (Hantke, 1981).

Nadelen: • duur

• veel ruimte nodig

• het detectie-systeem wordt waarschijnlijk groter dan het

systeem waar het eigenlijk om draait

• zeer nauwkeurige montage nodig

Voordelen: • Bij nauwkeurige montage is een resolutie van 1mm haalbaar

3. Ultrasone looptijdmeting.

Een zender en ontvanger aan hetzelfde uiteinde van de rail monteren.

Korte ul trasone pul treintjes zenden en de tegen de kogel terugkaatsende
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pulstreintjes ontvangen. De looptijd per pulstreintje is een maat voor de

afstand, en dus voor de positie van de kogel (Canali, 1982).

zender

ontvan;;er

(

beweqlnqsrlchtlnq
koqel

koqel

Figuur 2.7: Positiemeting (afstandmeting) m.b.v. een ultra

soon detectiesysteem.

Nadelen: • Niet geschikt voor kromme banen

• Resolutie van 1 mm twijfelachtig

Voordelen: • Eenvoudig

• Goedkoop

• Robuust

4. Druksensoren in de hele rail.

De druksensoren, zie figuur 2.8, worden zodanig in de rail bevestigd dat

door de druk van de kogel zijn positie nauwkeurig gemeten kan worden. De

matrix-sensoren moeten dan vertaald worden naar liJnsensoren.

~~L.-~",.n.,c~
t..." n

AnKh"".... eM, Lilt".
blhNln~' der Obi, ..."

_ ...... cIo'
LI'l.Ifl:lrll"anetl
&It dItf un" ..
II, ..

(a) (b)

Figuur 2.8: Twee soorten druksensoren, (a) koolstofbanen

die bij druk contact maken, (b) geleiders

waartussen door druk de capaciteit verandert.

(Eberhardt, 1983).
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Nadelen: • Maximaal 1000 druksensoren nodig (1 per mm)

• De ui t lezing van deze sensoren, die moet geschieden via

multiplexers, wordt een groot netwerk

• Zeer duur

• De beweging van de kogel wordt beYnvloed door het elastische

oppervlak van de druksensoren

Voordelen: • Resolutie van 1 rom haalbaar

• Robuust

S. Een LVDT-systeem langs de hele baan, met de kogel als loper.

De kogel wordt als loper in een LVDT (linear variable differential trans

former) - systeem gebruikt. Een LVDT is een magnetisch werkende sensor.

Door de wederzijdse induktie tussen de primaire en twee speciaal gewikkelde

spoelen te meten kan de posi tie van een kern in deze spoelen bepaald

worden. Het LVDT-systeem moet zodanig groot zijn dat het op de hele baan de

positie van de kern, in dit geval de kogel, kan bepalen, d.w.z. minimaal 1

meter lang, zie figuur 2.9. De kogel moet niet in, maar naast de spoelen

rollen, omdat anders de kogel niet zichtbaar is. Het idee is gebaseerd op

(Smith, 1984).

secunda 1re wi kke 11 nge:l

w~;;§:,,;..,~;:~:;{Z;:&~tx~.P""'" wlkk.l'n,

I 4 ~ I loper

Figuur 2.9: Positie-meting met een LVDT-systeem, waarbij de

loper zich in de spoelen bevindt.

Nadelen: • De drie spoelen, die naast de baan gemonteerd moe ten worden,

moeten zeer nauwkeurig gewikkeld worden

• Omdat de kogel niet door, maar langs de spoelen rolt, kunnen er

problemen optreden om een wederzijdse induktie te halen die een

resolutie van 1 mm bewerkstelligt

Voordelen: • Robuust
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6. M. b. v. foto-gevoelige cellen de schaduwafbeelding van de kogel de tec-

teren.

Een array van foto-gevoelige cellen monteren en de kogel tussen dit array

en een lichtbron laten rollen. De schaduwafbeelding van de kogel detecteren

m. b. v. deze foto-gevoelige cellen. De schaduwafbeelding is dan een maat

voor de positie van de kogel (Moolhuysen, 1987).

llchlbron

PH
8

DOD CJ 0 0 CJ folo-qevoellqe cellen

( )
beweqlnqsrlchllnq koqel

Figuur 2.10: Positie-bepaling m.b.v. schaduwafbeelding.

Nadelen: • ca. 50 foto-gevoelige cellen (LOR's) nodig

Voordelen: • Eenvoudig

• Resolutie van 1mm haalbaar

• Robuust

2.3. Oe gekozen nieuwe positie-opnemer: een LOR-array.

Er is gekozen voor het optisch meetsysteem dat reageert op het schaduwbeeld

van de kogel (6). De grote voordelen van zo' n optisch systeem t. o. v. de

andere systemen zijn dat de beweging van de kogel op geen enkele manier

belnvloed zal worden, dat er geen ingewikkelde stellage langs of op de rail

gemonteerd hoeft te worden en dat stuiteren van de kogel geen nadelige

invloed heeft op de positiemeting.

M. Moolhuysen heeft in 1987 reeds een zeer summier vooronderzoek gedaan

naar de mogelijkheden van het gebruik van LOR's (light dependent resistors)

voor een optische positie-opnemer voor het balorig systeem. Hij kwam tot de
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conclusie dat het gebruik van een array van ca. 50 LDR's met een buislamp

als lichtbron een bruikbare oplossing zou kunnen zijn voor de positiemeting

van de kogel (Moolhuysen, 1987). Met dit gegeven als uitgangspunt is de

door M. Moolhuysen voorgestelde manier van positie meten verder uitgewerkt.

Het principe van de nieuwe posi tie-opnemer is gebaseerd op de eigenschap

van LDR's dat hun weerstand toeneemt bij afname van de belichtingssterkte.

-t----- Kogel
LDR-array

r~~~~~===== L-profiel
printplaat

U-profiel

Figuur 2.11: De nieuwe rail met positie-opnemer.

1. p. v. het door M. Driessen gebruikte V-profiel als rail voor de kogel

worden nu twee L-profielen, die op een omgekeerd U-profiel gemonteerd zijn,

als rail gebruikt. Een array van LDR's is onderin de rail gemonteerd en de

rest van de electronica onderin het U-profiel (figuur 2.11). Naarmate de

kogel nu verder over een bepaalde LDR geschoven wordt, neemt de weestand

van zo'n LDR toe. De LDR's zijn opgenomen in het laddernetwerk van figuur

2.12. Over de feitelijke waarden van de gebruikte componenten later meer.

'----------I. ---L---,,-- -----L ...J

Figuur 2.12: De schakeling voor de positie-opnemer.
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In het kort is de werking van de schakeling als voIgt te beschrijven:

De weerstanden Rll tim Rln+l, die in serie staan tussen de bronspanningen

+Vb en -Vb vormen een spanningsdeler. Bij de juiste dimensionering zullen

de spanningen Vl tim Vn in de spanningsdeler in n+1 gelijke stappen bV

afnemen van +Vb tot -Vb. Door de weerstanden R21 tim R2n groot te kiezen

t.o.v. Rll tim Rln+l wordt deze spanningsdeler vrijwel niet belast en

vormen de spanningen Vl tim Vn individuele spanningsbronnetjes. Ook de

spanningen over de LDR's zullen dan in n gelijke stappen c·bV afnemen, mits

de weers tanden R21 tim R2n een ge I i jke waarde hebben, evena I s R31 tim R3n

en aIle LDR's.

Het gedeelte van de schakeling dat bestaat uit de weerstanden R31 tim R3n +

de opamp met terugkoppelweerstand R4 vormt een optelschakeling. Hierin

worden de n stromen door de weerstanden R31 tim R3n en daarmee de n

spanningen over de LDR's bij elkaar opgeteld.

Stel er rol t geen kogel over de rail. In dat geval worden alle LDR's even

sterk verlicht. Doordat de schakeling symmetrisch gevoed wordt, zlJn nu de

spanningen over de LDR's 1 en (n+1 )-i ,( i=l, 2, .. ,!.n als n even is, en
2

1=1,2, .. ,~(n-1) als n oneven 15), gelijk aan elkaar, maar tegengesteld van
2

teken. De uitgangsspannlng Vu zal dus 0 volt zljn.

Rolt er nu een kogel over de rail, dan zullen daar, waar door de schaduw

van de kogel de lichtintensl tei t kleiner is, de betreffende LDR' 5 een

hogere weerstand hebben dan de volledig belichte LDR's. De spanningen over

deze LDR's worden groter. Hierdoor wordt op de plaats van deze LDR's een

grotere stroom ge'induceerd in de optelschakeling. Zodoende is de

uitgangsspanning van de optelling een maat voor de positie van de kogel.

2.4. De haalbaarheidstest.

Om te onderzoeken of het mogelijk is met de gekozen positie-opnemer aan de

gestelde eisen te voldoen, is een haalbaarheidstest gedaan. Deze test moest

uitwijzen of de kogelpositie met een resolutie van 1 mm bepaald kan worden

m.b.v. de gekozen positie-opnemer.Een bovenaanzicht van de meetopstelling
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die bij deze test gebruikt is, is gegeven in figuur 2.13.

I,
,

\

~--5

•I
I

: 3

dl O=~+4
2.5,m 1777)1777;1 ~

1

1. LDR-houder met sehakeling

2. LDR's (type Philips 9500)

3 . stalen kogel (~ 3em)

4. mm-papier

5. burolamp (75 watt)

6. afseherming (meting 3)

d=afstand LDR-array - burolamp

Figuur 2.13: Bovenaanzieht van de meetopstelling

van de haalbaarheidstest.

De sehakeling waarin het LDR-array opgenomen is, is dezelfde als besehreven

in bijlage la. De hart-op-hart afstand van de LDR's was 15 mm. Er zijn 3

metingen verricht, t.w.: meting 1: d = 80 em

meting 2: d = 10 em

meting 3: d = 10 em, LDR-array afgesehermd.

De afseherming bij meting 3 had tot doel de LDR' 5 af te sehermen van

omgevingslieht-invloeden. De positie x van de kogel is gemeten m.b.v. het

mm-papier, waarbij x = 0 overeenkomt met het begin van het LDR-array. De

stapgroot te van de kogelposi tie was b.x = 1 mm. De drie gemeten x-Vu

karakteristieken staan in resp. bijlage 2a, 2b en 2e (Vu = uitgangsspanning

van de testsehakeling).

Uit deze karakteristieken blijkt dat bij d = 10 em een lineaire

karakteristiek met de vereiste resolutie (l mm) gehaald kan worden. Toeh

zijn er twee opmerkelijke versehillen tussen beide karakteristieken met d =

10 em, t. w. de lengte van het lineaire gedeelte en de grootte van de

uitgangsspanning. Beide zijn het gevolg van de afname van de invloed van

het (diffuse) omgevingslieht bij meting 3.

Het randeffeet wordt veroorzaakt door het feit dat de sehaduw van de kogel

aan de randen buiten het LDR-array valt. Uit de karakteristiek van meting 3
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(bijlage 2e) bliJkt dat het randeffeet ca. 3 em is, d.w.z. ter breedte van

2 LDR's. Er zullen aan iedere kant van een 1 meter lang LDR-array dus ca. 2

LDR's extra nodig ziJn am tot een effeetieve lineaire positie-meting van 1

meter te komen.
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;L. De lichtbron

Bij de theoretische uitleg van het principe van de positie-opnemer in par.

2.3. is verondersteld dat aIle LDR's dezelfde weerstand hebben. Dat

betekent dat aIle LDR's even sterk verlicht moe ten zijn, en dat betekent

weer dat over de totale lengte van de rail de verlichtingssterkte gelijk

moet zijn. M. Moolhuysen heeft in zijn stageverslag (Moolhuysen, 1987)

terloops vermeld dat dit gerealiseerd zou kunnen worden met een buislamp.

Deze opmerking is misschien iets te voorbarig, daar hij er geen onderzoek

naar heeft gedaan. Ook zijn er waarschijnlijk nog andere mogelijkheden om

een gelijke verlichtingssterkte voor aIle LDR's te realiseren. Hiernaar is

een onderzoek ingesteld.

3.1. Onderzoek naar de juiste lichtbron

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de keuze voor de

lichtbron van de positie-opnemer tot stand is gekomen. Allereerst zal een

aantal metingen beschreven worden. Deze metingen hadden tot doel een

drietal lichtbronnen te testen op hun geschiktheid om te dienen als

lichtbron voor de positie-opnemer. Daarna zal, aan de hand van de

resultaten van deze metingen, de keuze voor de uiteindelijke lichtbron

worden toegelicht.

3. 1. 1. Met ingen

Drie soorten lichtbronnen zijn getest, t.w. een TL-buis, omgevingslicht en

diffuus licht. De testopstelling die bij deze metingen gebruikt is, staat

beschreven in bijlage 1a. Hij is zodanig opgesteld dat bij iedere lichtbron

onder dezelfde omstandigheden een x-Vu karakteristiek opgenomen kon worden

(x = kogelpositie, Vu = uitgangsspanning van de testschakeling). De stap

grootte van de kogelpositie bedroeg ~x = 1 mm.

Lichtbron 1: een TL-buis.

De meetopstelling voor deze test is weergegeven in figuur 3.1. Te zien is

dat over de TL-buis een aluminium kap geplaatst is om de lichtopbrengst te
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vergroten en (tevens) de invloed van het omgevingslicht te reduceren. De

gemeten x-Vu karakteristiek staat in bijlage 3a.

1. aluminium kap

2. TL-buis (15 watt)

3. testopstelling

Figuur 3.1: Meetopstelling bij TL-buis-verlichting.

Lichtbron 2: omgevingslicht.

Onder omgevingslicht moet verstaan worden het licht in iedere willekeurige

ruimte waarin het balorig systeem gebruikt wordt. In het geval van de test

bestond dit uit de TL-verlichting aan het plafond van de meetruimte

(parallele riJen TL-buizen). Wil omgevingslicht geschikt zijn om te dienen

als lichtbron voor de positie-opnemer, dan moet de x-Vu karakteristiek op

iedere willekeurige plaats in iedere ruimte gelijk zijn. Daarom ziJn er

twee metingen uitgevoerd, een met de testopstelling parallel aan de

TL-verlichting van de meetruimte en een met de testopstelling loodrecht op

die TL-verlichting. De beide posities van de meetopstellingen zijn

weergegeven in figuur 3.2. De gemeten

bijlage 3b.

x-Vu karakteristieken staan in

2 rnCLer

parallel

2 met~ r

loodrecht

1. plafond

2. parallelle rijen

TL-buizen

3. testopstelling

Figuur 3.2: Posities van de testopstelling bij omgevingslicht.
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c. Diffuus licht.

Het diffuse licht is gesimuleerd m. b. v. een melkglasplaat waarboven een

burolamp geplaatst is. De meetopstelling voor deze test is schematisch

weergegeven in figuur 3.3. De met deze opstelling gemeten x-Vu

karakteristiek staat in bijlage 3c.

6
i : '\

I

I

I
I,a
I
I

I,
I

1. burolamp (75 watt)

2. melkglasplaat (500x500x5mm)

3. testopstelling

a = 40 cm

b = 10 cm

Figuur 3.3: Meetopstelling bij diffuus licht.

3.1.2. Conclusies

Een vergelijking van de meetresultaten (bijlage 3) leert dat zowel meting 1

als meting 3 bruikbare resultaten hebben opgeleverd. Omgevingslicht,

daarentegen, val t af als lichtbron, omdat de beide karakteristieken niet

gelijk zijn. Het belangrijkste verschil tussen de karakteristieken van

meting 1 en meting 3 is de grootte van de uitgangsspanning.

Gezien de praktische realisatie is daarom gekozen voor de TL-buis als

lichtbron voor de positie-opnemer. Het verschil in de grootte van de

uitgangsspanning kan opgelost worden door de versterkingsfactor in de

optelschakeling aan te passen (2,5x groter). Hierbij dient weI opgemerkt te

worden dat de storingsgevoeligheid hierdoor toe zal nemen.
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3.2. Eigenschappen van de gekozen lichtbron: een TL-buis.

Vanwege de eindige lengte van een TL-buis kunnen er aan de randen van de

positie-opnemer afwijkingen optreden in de verlichtingssterkte van de

LOR's. In deze paragraaf wordt aan de hand van een theoretische beschouwing

een conclusie getrokken over de minimale lengte van een TL-buis, zodanig

dat aIle LOR's dezelfde verlichtingssterkte hebben. Oaarna wordt deze

theorie met de praktijk vergeleken.

3.2.1. Theorie van een buisverlichting.

Aan de hand van (Hesse, 1965) zal de invloed van de eindigheid van een

buislamp op de verlichtingssterkte van een meetpunt dichtbij het einde

bepaald worden.

Veronderstel eerst een oneindig lange buislamp. Oe verlichtingssterkte E
00

op een meetpunt onder de lamp kan dan gesplitst worden in twee

verlichtingssterkten: een t.g.v. de linker en een t.g.v. de rechter halve

(eenzijdig oneindige) buislamp. In formule:

E = E + E
00 100 rOO

(E duidt op de oneindigheid van de lamp)
00

waarbij t.g.v. de symmetrie geldt:

E = E = ~E .
100 roo 2 00

I
I

...J

Figuur 3.4: Een eindig lange buisverlichting.

Bij een eindig lange buislamp kan de verlichtingssterkte op dezelfde manier

gespli tst worden in de verlichtingssterkten t. g. v. het linker en rechter

buisgedeelte. Er moe ten echter correctiefactoren (k
l

en kr ) toegepast
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worden vanwege de eindige lengtes van de links en rechts van het meetpunt

liggende buisgedeelten (xl en x ). De verlichtingssterkte kan danr
voorgesteld worden door:

E
E = k -E + k -E = ....!'(k + k )

p 1 1m r rm 2 1 r

B. Steck heeft in 1964 karakteristieken bepaald waarui t deze k-faktoren

afgeleid kunnen worden, mits de buislamp in de langsrichting een

lichtsterkteverdelingskurve heeft volgens I (~) = I cosn~, n > 0 (bv. een
o

Lambertstraler). Deze karakteristieken zijn voor n = 1 en n = 6 in figuur

3.5 weergeven.

e 1,0

•.. CIt

0.'

I,alo_'yr-r
/"~~.I

/ /t I
I

V / I I
I I

~
VI I I

I I

I I
I

o I 10" 20" 30" ~ 50" liD" 70" Ill" I
'I I ! I

0) Q~ , ClO..,., ~ ~

Figuur 3.5: Correctiefactor k voor eenzijdig eindiglange

buisverlichtingen (Hesse, 1965).

Hieruit blijkt dat biJ een Lambertstraler (n = 1) ca. 95% van de maximale

k-waarde bereikt is, als een eenzijdige buislamp de dubbele lengte van de

afstand tot het meetpunt heeft. Bij smalstralende lichtbronnen (voorgesteld

door n = 6) wordt 95% van de maximale k-waarde reeds bereikt bij minder dan

eenmaal de afstand tot het meetpunt.

3.2.2. De homogeniteitstest en het randeffect.

Om de theorie met de praktijk te kunnen vergelijken is een meting

ui tgevoerd die tevens tot doel had de homogeni tei t van de verI ichtings

sterkte van de TL-buis in de langsrichting te testen. Hiertoe is 1 LOR

opgenomen in de schakeling van figuur 3.6a. Deze LDR is bevestigd op een

glijblokje dat over de rail van de testopstelling van biJlage 1b kan
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sehuiven op de manier zoals in de meetopstelling van figuur 3.6b is

aangegeven. De afstand LDR - TL-buis bedroeg 2,5 em.

x f------'

llnlaal \,....--------r
met _-verde II ng \ rail

cm

2 cm

X=o

\ gllJblokJe met LDR

\

.---

a. De sehakeling b. De meetopstelling

Figuur 3.6: Meetopstelling van de homogeniteitstest.

Besehrijving van de meting:

Het glijblokje, en daarmee de LDR, is over de rail onder de TL-buis Clengte

150 em) door gesehoven. Uit symmetrie-overwegingen is gemeten van x = a tot

x = 73 em, waarbij x = a overeenkomt met het punt van de TL-buis op 2 em

van het uiteinde. De reden hiervoor is de volgende: de TL-buis heeft aan

het uiteinde een met het blote oog waarneembare mindere liehtsterkte tot

ca. x = 2 em. Aangezien in de theorie verondersteld wordt dat de

buisverliehting over de gehele lengte een gelijke liehtsterkte heeft, is

deze zone bij de meting niet meegenomen. De stapgrootte van de positie van

de LDR was: ~x = a,s em, a ~ x ~ 18 em

~x = 1,0 em, 18 < x ~ 73 em.

De spanning over de LDR is constant gehouden: VLDR = 2 volt. De stroom door

de LDR is gemeten. Via RLDR = VLDR/ILDR is voor iedere x de weerstand van

de LDR berekend. M.b.v. de E-RLDR karakteristiek in bijlage 7 is de

verl1ehtingssterkte E als funetie van de plaats van de LDR ui tgezet in

figuur 3.7.
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Figuur 3.7: x-E karakteristiek van de TL-buis bij d = 2,5 em.

Uit deze karakteristiek voIgt dat 95% van de maximale verIiehtingssterkte

wordt bereikt bij x = ca. 5 em. Volgens de theorie moet deze waarde voor

een Lambertstraler bereikt worden biJ x = 2-d(TL-buis, LDR-array), in di t

geval 2-2,5 = 5 em. De theorie komt dus overeen met de werkeIijkheid, mits

het beginmeetpunt x = a goed gekozen was en een TL-buis in de Iangsriehting

gezien mag worden als een Lambertstraler.

Om de karakteristiek voor de gehele TL-buis te kriJgen moet deze

karakteristiek gespiegeld worden in x = 73 em. Hierui t kan dan geeon

eludeerd worden dat biJ d(TL-buis, LDR-array) = 2,5 em tot 7 em voor het

einde van de TL-buis (gezien vanui t het midden) de verliehtingssterkte

minimaal 95% van de maximale waarde bedraagt. Verder voIgt uit deze

karakteristiek dat de verliehtingssterkte van de TL-buis over de gehele

Iengte homogeen is, uitgezonderd de Iaatste 2 em aan de randen.

3.2.3. Een nadeel: 100 Hz - storing

Het nadeel van het gebruik van een TL-buis als liehtbron is het, via de

LDR' 5, introdueeren van een ongewenste 100 Hz frequentie. Deze

wisselspanning is gesuperponeerd op de gewenste geIijkspanning. De

top-top-spanning (Vtt) van deze wisselspanningseomponent is afhankeIiJk van

de plaats van de kogel en is maximaal als de kogel zieh aan de rand van de

positie-opnemer bevindt.
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Deze wisselspanningscomponent kan weggefilterd worden m.b.v. laagdoorlaat

RC-f 11 tersecties ui t onderstaande figuur.

1

Vl
=

1 + jwRC

1

Figuur 3.8: Laagdoorlaat-RC-filtersectie.

De eisen die aan deze filtersectie gesteld worden zijn:

1. wRC ~ 1 bij f = 10 Hz (samplefrequentie van de A/D-converter)

2. wRC » 1 bij f = 100 Hz (ongewenste wisselspanningscomponent).

Gekozen is voor de waarden: R = 470 kO

C = 33 nF,

hetgeen een kantelfrequentie levert van 10 Hz.

Deze filtersectie heeft een helling van -20 dB/decade.

Hoeveel van deze filtersecties nodig zijn zal blijken bij de uiteindelijke

realisatie (hoofdstuk 6). 1. v. m. de resolutie (l mm - 10 mY) moet nl.

gelden: Vtt ~ 5 mY.
max

3.2.4. De keuze van de afmetingen.

In par. 3.2.1 en 3.2.2 is aangetoond dat voor de lengte van de TL-buis de

volgende voorwaarde geldt:

eenzijdige oversteek TL-buis buiten LDR-array

~ [2 • d(TL-buis,LDR-array) + 2 cm].

De keuze voor de lengte van de TL-buis wordt beperkt door:

1. de standaardafmetingen: '" / 1,2 meter / 1,5 meter / 1,8 meter / ...

2. de constructie op het balorig proces.

Rekening houdend met bovenstaande voorwaarde en de conclusie in de haal

baarheidstest (par. 2.4) dat er ca. 2 LDR's extra nodig zijn aan iedere
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kant van het LDR-array om tot een effectieve lineaire positiemeting van 1

meter te komen, is een TL-buis van 1,2 meter lengte te kort. Om de

constructie van de positie-opnemer op het balorig proces zo eenvoudig en zo

licht mogelijk te houden is gekozen voor een TL-buislengte van 1,5 meter.

Verder hangt de schaduwafbeelding van de kogel op het LDR-array af van

d(TL-buis, LDR-array) en d (kogel, LDR-array). Om de invloed van de schaduw

van de kogel op de LDR' 5 maximaal te doen zijn, moe ten de LDR' 5 zo goed

mogelijk van het licht afgeschermd worden. Dat betekent dat

d(kogel,LDR-array) minimaal gehouden moet worden. Hierdoor wordt de

schaduwafbeelding aIleen afhankelijk van d(TL-buis,LDR-array).

is onderzocht m.b.v. de

twee x-Vu-karakteristiekenzijn

is,

5 cm,

10 cm

d(TL-buis,LDR-array)

bijlage lb. Hiermee

(maximale afstand i.v.m. boven

genoemde voorwaarde),

met in beide gevallen: lengte TL-buis = 41 cm,

aantal LDR's in het array = 18.

Wat de optimale

testopstelling van

gemeten, t. w. :

meting 1: d(TL-buis,LDR-array) =
meting 2: d(TL-buis,LDR-array) =

Beide x-Vu karakteristieken staan in bijlage 4. Hieruit blijkt dat beide

karakterlstieken niet geheel lineair zijn (naar later blijkt t.g.v.

afwijkingen in de LDR's onderling), maar weI dezelfde vorm hebben.

Aangezien de afwijkingen in de karakteristiek van meting 1 relatief gezien

kleiner zijn, is de conclusie getrokken dat de TL-buis zo laag mogelijk

boven het LDR-array, d.w.z. zo laag mogelijk boven de rail aangebracht moet

worden. De grootte van de uitgangsspanning kan nl., zoals al eens opgemerkt

in par. 3.1.2, d.m.v. de versterkingsfactor van de optelschakeling

aangepast worden, waarbij weI weer opgemerkt dient te worden, dat dit een

grotere storingsgevoeligheid introduceert. Een voordeel van deze keuze is

evenwel, dat de TL-buis dan een zodanig sterke lichtbron is, dat

omgevingslicht-invloeden verwaarloosbaar zijn. I.v.m. de doorsnede van de

op dit moment voor het systeem gebruikte kogel (3 cm) en de eis dat er

verschillende kogelmaten mogelijk moe ten zijn, is gekozen voor d(TL

buis,rail) = 5 cm.
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~ Het LDR-array.

In dit hoofdstuk worden de vorm en de afmetingen van het LDR-array en de

rail behandeld. Eerst zullen metingen beschreven worden aan de hand waarvan

bepaald is op welke manier de LDR's het gevoeligst zijn voor de

schaduwwerking van de kogel. Daarna wordt besproken hoeveel LDR's er nodig

zijn om over de hele lengte van de rail een goede (= lineaire) positie

meting te verkrijgen.

I.v.m. leveringstijden waren er slechts twee typen LDR's, waaruit een keuze

gemaakt kon worden, t. w. Philips 9300 en Philips 9500. De gegevens van

beide typen zijn opgenomen in bijlage 6 (Philips, 1989). Een vergelljking

van beide typen laat zien dat het enige grote verschil gezien de toepassing

voor de positie-opnemer de uiterlijke vormgeving is. Vanwege de robuustheid

en de mogelljkheden voor montage in een U-profiel is gekozen voor type

Philips 9500.

4.1. De gevoeligheid van de LDR's.

4.1.1. De orientatiegevoeligheid.

De vorm van het lichtgevoelige oppervlak van het gekozen LDR-type is

gegeven in de figuren 4.1a en 4. lb. Aangezien deze vorm niet rotatie

symmetrisch is, is nagegaan in welke richting hij het gevoeligst is voor de

schaduwafbeelding van de kogel. Hiertoe is een test uitgevoerd.

7 I 7 I 1111 71 /' :c ( /"!' (tc', //1,

~ ~
7 % , I ' , , , ( ;) {c <' / ,

a. b.

Figuur 4.1: Orientatie van een LDR: a. LDR-richting bij

meting 1 (op ware groot te), b. LDR-richting bij

meting 2 (op ware groot te).
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De kogel 15 twee keer over de rail van de testopstelling uit bijlage Ib

gerold. In het midden in de rail is een LDR gemonteerd. Het enige versehil

tussen beide metlngen 15 de orlentatie van de LDR t.o.V. de rolriehting van
o

de kogel (= as van de rail); bij de tweede meting was de LDR 90 gedraaid

t.o.v. de orlentatle blj meting 1, zie flguur 4.1. De sehakellng waarin de

LDR opgenomen 15, 15 weergegeven In flguur 4.2a. Dit 15 preeles 1 tak uit

het laddernetwerk van de totale sehakeling. De dlmenslonerlng van deze

sehakeling wordt in hoofdstuk 5 behandeld. De totale meetopstelling is

weergegeven in figuur 4.2b. M.b.v. de kraehtopnemer (zle bljlage Ib) en de

sehakeling van figuur 4.2a 15 van beide orientatles een x-Vu-karakteristiek

opgenomen (d.w.z. de bijdrage van 1 tak uit het laddernetwerk tot de totale

ultgangskarakteristiek). De twe€ opgenomen x-Vu-karakteristleken staan in

bijlage 5.

posltle-slgnaal

krachtopnelller

I

I . ;'_ ' ~_\i..~,..,; ;"'TIl 1. TL-armatuur
I met buis en kap
r,

},m :' (lengte 41 em)

,!7lo 2. kogel,
\ , 3. LDR

\ ,
4. testopstelling" iii

2 3
(bljlage Ib)

v

x x-y
schrljver

a. b.

Flguur 4.2: Meetopstelling om de orlentatiegevoellgheid van

een LDR te meten: a. de meetsehakeling. b. de

opstelling.

Voor de gevoeligheid van de LDR zijn twee grootheden van belang, nl.:

a. de maximale uitgangsspanning Vmax

b. de meetbreedte van de LDR (= de totale breedte van de karakteristiek).

Voor beide karakteristieken zljn deze grootheden weergegeven In tabel 1.
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Tabel 1: Gegevens betreffende de gevoeligheid van de LDR.

Vmax breedte

meting 1 9,2 mV 8 cm

meting 2 10,9 mV 8 cm

Vi tgaande van deze gegevens is gekozen voor de orientatie-richting van

meting 1, omdat deze richting gerelateerd aan de maximale uitgangsspanning

de grootste detectiebreedte heeft.

4.1.2. De schaduwgevoeligheid.

T.b.v. de dimensionering van het laddernetwerk is het nodig de

weerstandswaarde van de LDR's te kennen in de volgende twee in de

positie-opnemer voorkomende situaties:

- volledige belichting (overeenkomend met kogel meer dan 4 cm verwijderd)

- maximale kogelschaduw (overeenkomend met de kogel recht boven de LDR).

Figuur 4.3: Testschakeling voor het meten van RLDR.

Hiertoe is een LDR in de rail van de testopstelling van bijlage lb

geplaatst en opgenomen in de schakeling van figuur 4.3. VLDR is constant

gehouden op VLDR = 2 volt. In beide gevallen is ILDR gemeten en RLDR

bepaald via RLDR = VLDR/lLDR. Op deze manier zijn 5 LDR' 5 doorgemeten. Het

resultaat is is weergeven in tabel 2.
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Tabel 2: LDR-weerstandswaarden.

volledige maximale
belichting kogelschaduw

(RLOR) (RLOR)
min max

LDR 1 85 0 276 0

LDR 2 720 262 0

LDR 3 81 0 277 0

LDR 4 70 0 260 0

LDR 5 720 263 0

De gemiddelde maximale en minimale LDR-weerstandswaarden zijn:

volledige belichting ~ (RLOR) = 76 0,
min

maximale kogelschaduw ~ (RLOR) = 268 O.
max

Deze waarden zijn gebruikt voor de dimensionering.

Achteraf bij de realisatie bleek de uitgangskarakteristiek van de

positie-opnemer enige oneffenheden/afwijkingen in de lineariteit te

vertonen (zie bijv. bijlage 4). De oorzaak van deze oneffenheden bleek

terug te voeren te zijn op de variantie van de LDR-weerstandwaarden. Daarom

zijn achteraf van aIle LDR's de maximale en minimale weerstandwaarde

gemeten. De LDR-weerstandswaarden bleken een veel grotere variantie te

vertonen dan in bovenstaande tabelis aangegeven. De waarden I iepen nl

uiteen van 50 0 tot 145 0 bij volledige belichting en van 252 0 tot 375 0

bij maximale kogelschaduw. De meesten, 64%, hadden echter weerstandswaarden

die vergelijkbaar waren met de tabelwaarden. Ook de beide gemiddelden

bleven gelijk.

Bij de afwijkenden bleken stelselmatig of beide waarden te hoog of beide

waarden te laag te zijn. Hierin ligt de mogelijkheid om de afwijkingen in

de karakteristiek op te lossen. De LDR's zijn bij de uiteindelijke

realisatie nl. zodanig in het array geplaatst dat ze van binnen (i = 36/37)

naar bui ten (i = 1 resp. i = 72) opkl immende weerstandswaarden hebben.

Hierdoor blijft het laddernetwerk symmetrisch. Dit bleek niet afdoende te

zijn. Daarom zijn 83% van aIle LDR' 5 m. b. v. parallelweerstanden zo goed

mogelijk aan elkaar gelijk gemaakt. De overige 17% (= 12 LDR's) vertoonden
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zo'n grote afwijking dat dit niet lukte. De weerstandwaarden voor deze 83%

zijn 55 ± 5 n bij volledige beliehting en 255 ± 3 n bij maximale

kogelsehaduw. Van de 12 afwijkende LDR's zijn er aan iedere buitenkant van

het array 6 geplaatst. Hierdoor zal er aan de ui teinden een afwijking

optreden in de lineariteit van de karakteristiek. Hoe groot deze afwijking

is, zal blijken bij de uiteindelijke realisatie.

4.2. De samenstelling van het LDR-array.

Voor de samenstelling van het LDR-array zijn 2 zaken van belang, nl. de

hart-op-hart afstand van de LDR's onderling en de benodigde lengte van het

LDR-array, rekening houdend met het in par. 2.4 genoemde randeffeet.

De lengte:

Uit de metingen in par. 4.1.1. blijkt dat de deteeteerbare breedte van de

sehaduwafbeelding van de kogel ca. 8 em is, d.w.z. bij d(kogel,LDR) >

ca. 4 em "z iet" een LDR de kogel niet meer. Om het randeffeet, dat optreedt

als de sehaduwafbeelding van de kogel buiten het LDR-array valt, te

vermijden voordat de kogel het einde van het te meten gebied bereikt heeft,

is na het einde van het te meten gebied ea.4 em deteetiebreedte extra

nodig. De totale lengte van het LDR-array moet dus ca. 100 + (2 • 4) = 108

em zijn.

De hart-op-hart afstand:

I.v.m. de nauwkeurigheid en de storingsgevoeligheid is het wenselijk om de

versterkingsfaetor in de optelsehakeling zo klein mogelijk te houden. Dit

kan bereikt worden door zoveel mogelijk LDR's te bedekken door de

kogelsehaduw, waardoor de in de optelsehakeling geindueeerde stroom zo

groot mogelijk is.

Voor een eontinu deteetieverloop moet gelden dat de sehaduw van de kogel

minimaal zo breed is, dat als hij het liehtgevoelige oppervlak van LDRn-l

verlaat hij net het liehtgevoelige oppervlak van LDRn+l begint te bedekken.
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Om aan belde wensen zo goed mogeliJk te voldoen 15 gekozen om de LDR's met

de behulzlngen tegen elkaar in het array te zetten (minimale afstand). De

hart-op-hart afstand van de LDR's 15 dan ea. 15 mm. Dit betekent dat voor

een arraylengte van 108 em 72 LDR's nodig ziJn.
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~ Het laddernetwerk

Nu de lichtbron, de reactie van de LDR's op de kogelschaduw en de lengte

van het LDR-array cq. het aantal LDR's bekend is, kan het totale

laddernetwerk gedimensioneerd worden. De enige, maar niet geringe eis, die

aan het laddernetwerk gesteld wordt, is dat het zorg moet dragen voor een

lineaire x-Vu karakteristiek. 1. v. m. de overzichtelijkheid is de totale

schakeling van de positie-opnemer uit figuur 2.12 hier nogmaals afgebeeld

(n = 72).

+v Rll V R'2 R,
~~--r-..., r--+-- .. - - . - - - .-

; \R21

L- --l. -'---,- ....I...- ---l

Figuur 5.1: De schakeling van de positie-opnemer.

Aan de hand van een schatting voor de waarde van de weerstanden Rll worden

eerst de weerstanden in de takken, d.w.z. R21 en R31 (i = 1, .. ,72),

berekend m. b. v. de gegevens ui t de LDR-weerstandswaarden-tabel (tabel 2).

Daarna voIgt de juiste dimensionering van de weerstanden Rll tim R173 in de

spanningsdeler. Aangezien doorrekenen van het totale netwerk een bijna

ondoenlijke zaak is, is hierbij gebruik gemaakt van het netwerksimulatie

pakket PSPICE.

5.1. Dimensionering van de weerstanden in de takken.

Een tak in het laddernetwerk bestaat uit een LDR en 2 weerstanden, R21 en

R31. De weerstand R21 dient om de stroom in de tak klein en constant te
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houden, zodat, ondanks de wisselende belasting van de spannningsdeler

t. g. v. wisselende LDR-weerstandswaarden, de spanningen Vl t/m Vn in de

spanningsdeler constant bl1jven. De weerstand R31 behoort tot de optel

schakeling, maar dient tevens om de invloed van het weerstandsverschil van

de LDR op het in de optelschakel1ng geYnduceerde stroomverschil zo groot

mogelijk te doen zijn.

Voordat m. b. v. het theorema van Thevenin de weerstanden in de takken

bepaald worden, zal eerst een schatting gemaakt worden voor de weerstanden

Rll in de spanningsdeler. Bij de theoretische beschrijving van het principe

van de werking van de schakeling is aangegeven dat de spanningen Vl t/m V72

in gelijke stappen 6V af moeten nemen van +Vb naar -Vb. I.v.m. de

stroomverdeling in het netwerk moeten deze weerstanden klein zijn, maar

niet zodanig klein dat ze te grote stromen, en daarmee te grote vermogens,

te verwerken krijgen. Aangezien de bronspanningen (±Vb) door het balorig

systeem vastgelegd zijn op ±15 volt, is gekozen is voor RlI = 50 n, (i =
1, .. ,73). Achteraf zal blijken dat deze waarde niet voor aIle Rll gebruikt

kan worden.

Voor de inwendige weerstand RI van het Thevenin-vervangingsschema voor 1

tak van het laddernetwerk geldt nu in het slechtste geval (d.w.z. maximale

Rl bij tak 36/tak 37) dat deze ongeveer (als R21 » RlI en R31 » RlI) gelijk

is aan de parallelschakel ing van 2 serieschakel ingen van 36 weerstanden

RlI, figuur 5.2a. Hieruit voIgt dan: RI = 1 • 36 • 50 = 900 n.
max 2

v

=y
R·

'max

a. Voor tak36.

R37

v

b. Algemeen.

Figuur 5.2: Thevenin-vervangingsschema.
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Om de berekening te vereenvoudigen zal in eerste instantie de invloed van

de weerstand R31 op de totale takweerstand [R21 + (RLDR I I R31 )]

verwaarloosd worden. Algemeen kan nu voor het Thevenin-vervangingsschema

gesteld worden dat RI ~ 900 n en Rtakl = R21 + RLDR, zie figuur 5.2b.

Dus, teneinde de spanning VI niet te beYnvloeden, dient:

R21 + RLDR » 900 n [voorwaarde 1].

Dat de weerstand R31 verwaarloosd mag worden bij de totale takweerstand is

ui tstekend te combineren met de voorwaarde dat de spanningsvariatie over

LDRI bij l1chtvariatie niet beYnvloed mag worden door de stroom door R3J

(j ~ 1). D.w.z.:

R31 » RLDR [voorwaarde 2].

Een keuze die i.v.m. de belasting van de spanningsdeler gemaakt is, is dat

de verandering in de takstroom Itak t. g. v. het l1cht-/donkerweerstands

verschil van de LDR niet meer dan 1% bedraagd. D.w.z.:

Itak > 0,99 Itakmin max
[voorwaarde 3].

Uitgaande van figuur 5.2b en voorwaarde 3 geldt:

Itak RI + R21 + RLDRmin min
= > 0,99.Itak RI + R21 + RLDRmax max

Met RI = 900 n, RLDR = 76 n en RLDR = 268 n voIgt: R21 > 18032 n.min max
Gekozen is R21 = 22 kn ± 1% (i = 1, .. ,72). Deze waarde voldoet tevens aan

voorwaarde 1.

I.v.m. voorwaarde 2 is gekozen: R31 = 10 kn ± 1% (i = 1, .. ,72).

5.2. Dimensionering van de weerstanden in de spanningsdeler.

De weerstanden in de spanningsdeler moe ten zodanig gekozen worden dat de

spanningen VI tim Vn in gelijke stappen !J.V afnemen van +Vb naar -Vb. In

principe kan dit door 73 gelijke weerstanden van 50 n te nemen, zoals in

par. 5.1.1. is aangegeven. Maar gezien de omvang van en de stroomverdeling
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in het netwerk zal de stroom door de buitenste weerstanden van de

spannlngsdeler groter zljn dan door de blnnenste. Dit verschl1 Is zodanig

groot dat de bultenste weerstanden Ril kleiner gekozen moeten worden dan de

blnnenste om dezelfde spanningsval liV te bewerkstell1gen, en daarmee een

trapsgewljs 11nealre spannlngsdeler te reallseren.

M. b. v. het netwerkslmulatle-pakket PSPICE 15 geprobeerd een zo 11neair

mogel1jke karakterlstiek voor Vi tim Vn te verkrljgen. Hiertoe 15 het

totale netwerk Incluslef het schema voor een operatlonele versterker

(JlA741 , (H6fer, 1985» ingevoerd In de netwerkslmulator. Voor aIle

LDR-weerstandswaarden Is 76 Q genomen. Door de weerstanden Ril naar binnen

toe stapsgewijs (volgens standaardwaarden) groter te maken is via "trIal

and error" ul teindel1jk een karakterlstlek verkregen waarblj de afwljklng

t.o.v. de linealre karakterlstlek maxlmaal 0.1 volt bedraagt.

De weerstandswaarden zijn:

Rll = 22 Q ± 1%, 1 ~ i ~ 6 1\ 68 ~ 1 ~ 73

Rll = 27 Q ± 1%, 7 ~ 1 ~ 12 1\ 62 ~ 1 ~ 67

Rll = 30 Q ± 1%, 13 ~ i ~ 18 1\ 56 ~ 1 ~ 61

Rll = 36 Q ± 1%, 19 ~ i ~ 24 1\ 50 ~ i ~ 55

Rll = 39 Q ± 1%, 25 ~ 1 ~ 30 1\ 44 ~ 1 ~ 49

Rll = 47 Q ± 1%, 31 ~ i ~ 36 1\ 38 ~ 1 ~ 43

Rll = 56 Q ± 1% i = 37.
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~ De reallsatie

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zljn de drle afzonderlijke onderdelen van de

posl tie-opnemer. resp. de llehtbron, het LDR-array en het laddernetwerk,

uitvoerig besproken. In dit hoofdstuk wordt besehreven hoe deze drle

onderdelen samengevoegd zijn tot de ui telndelljke posl t ie-opnemer. Eerst

zal Ingegaan worden op de manier waarop de posi tle-opnemer, ineluslef de

rail, op het balorig systeem geplaatst is. Daarna wordt het totale

eleetrlsehe elreui t besehreven, waarblj naast het laddernetwerk en het

LDR-array enkele toevoegingen nodig zijn om tot een eorreete llneaire

posi tie-meting te komen. Enkele van deze toevoegingen zljn bljv.

einddeteetiesehakelaars en een afregellnterfaee. Als laatste wordt dan een

eonelusie getrokken over de kwaliteit van deze positle-opnemer.

6.1. De opbouw.

In deze paragraaf wordt de opbouw van de positie-opnemer op het balorig

systeem behandeld, inelusief de rail. Het hoe en waarom van de vorm en de

afmetlngen van de eonstruetie wordt ultvoerig besehreven.

De oude rail van het balorig systeem was bevestlgd op een draaibaar

plateau, zie figuur 2.2. Op dit plateau 15 de nieuwe rall met de

positle-opnemer gemonteerd. In de hoofdstukken 3 en 4 zijn een aantal eisen

genoemd waaraan de eonstruetie moet voldoen, zoals bljv. lengte TL-buis =

150 em, lengte LDR-array = 108 em en d(TL-buis, rail) = 5 em. De overige

eisen waarmee bij de eonstruetie rekening gehouden moest worden, zijn

hierna opgesomd.

Allereerst stelt de positie-opnemer een aantal elsen aan de eonstruetie, en

m.n. aan de rail, t.w.:

1. de kogel moet (i.v.m. een zo breed mogelijke sehaduw) zo vlak mogelijk

over het LDR-array rollen,

2. de afstand tussen de twee rall-delen moet (l.v.m. gesehiktheid voor zo

veel mogelijk versehillende maten kogels) zo mlnimaal mogelljk zljn,

3. de slljtage van het rall-materiaal moet nihil zljn,
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4. de TL-buis moet trill1ngsvrij met de rail en het LDR-array verbonden

zijn.

I.v.m. transport en dynamica zijn nog twee eisen aan de constructie

gesteld, nl.:

1. de complete rail met positie-opnemer (lengte 1,5 meter) moet eenvoudig

van het systeem afgehaald kunnen worden,

2. het geheel moet licht, maar tegelijkertijd stevig, uitgevoerd worden.

Rekening houdend met dit eisenpakket is de positie-opnemer gebouwd volgens

figuur 6.1.

dwarsdoorsnede

H

/

G

K

A. draaibaar plateau
B. aluminium U-profiel
C. hoeksteun
D. messing L-profiel
E. printplaat
F. LDR-array
G. geYsoleerd doorvoerbusje

i

l

H. aluminium hoeksteun
B ,,! I. TL-armatuur

~ t: J. TL-buis
c~ C K. aluminium kap
A~L'-: .L- ' / L. einddetectie-schakelaar

________________----t/
7

/

~--K

zijaanzicnt

F=====;t-==:::::====:::::::::==============================!====::Elt===~
--~/'------==:::;::;£L5!:!~::zz::;~~~'"z::, L:Z2:zL;:::£z,z'z:/ZL2,:l1~~T:::::::::::----\~--~j'-- B

C l
A

Figuur 6.1: De opbouw van de positie-opnemer met rail.
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Op het draaibaar plateau (A) 15 een afneembaar aluminium U-profiel

(50x80x50x5 nun) (B) omgekeerd bevestigd aan 4 hoeksteunen (e). De lengte

van dit U-profiel 15 153 cm. De ral1 (lengte 153 cm) bestaat ult 2 op het

U-proflel vastgeschroefde messing L-profielen (20x20x2 mm) (D). Hun

onderlinge afstand bedraagt 16 nun. Onder In het U-proflel 15 een prlntplaat

met het laddernetwerk (E) gemonteerd. De LDR's (F), dle tussen de messlng

L-profielen geplaatst zlJn, zlJn afzonderlljk met deze prlntplaat verbonden

middels gelsoleerde doorvoerbusjes (G), zie ultvergrotlng. De hart-op-hart

afstand van de LDR's In het zo gevormde LDR-array 15 15 nun. Om verkleurlng

en eventuele 11chtlnvloeden van buitenaf tegen te gaan ziJn de messing

L-profielen aan de binnenkant (mat )zwart gespoten. M. b. v. twee aluminium

hoeksteunen (dikte 3 nun) (H) 15 de TL-armatuur (lengte 153 cm) (I) zodanig

bevestigd dat de TL-buis (J) zich 5 cm boven de rail bevindt. Over de

TL-armatuur is een aluminlum kap (K) geplaatst. Tenslot te is aan beide

uiteinden van het LDR-array naast de rail een einddetectie-schakelaar (L)

geplaatst (meer hierover in de volgende paragraaf).

6.2. Het electrische circuit.

In deze paragraaf wordt het totale electrische circuit beschreven, d.w.z.

het laddernetwerk met het LDR-array, de weerstandsaanpassing van de LDR's,

de interface met 100 Hz filtering en afregeling en de einddetectie

schakelaars. Het electrlsche circuit 15 schematisch als voIgt voor te

stellen:

LOR-array met

laddernetwerk en

optelschakelinq einddetectie-

schake laar 11 nks

Vopn

+
LO-fllter, Vf 11 Veal Vclp

fc = 10Hz callbratle clamp

-60 dB/dec

t
naar A/O

converter

einddetectle

schakelaar rechts

Flguur 6.2: Blokschema van het electrlsche clrcuit.
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De noodzaak van de toevoeging van het laagdoorlaatfilter is in hoofdstuk 3

behandeld. De cal1brat1e en clamp met e1nddetect1e-schakelaars z1jn nodig

omdat door de AID-converter en de regelalgor1tmen van het balorig systeem

aan het s1gnaal van de posi tie-opnemer de karakter1stiek van figuur 6.3

(Vqew) wordt opgelegd. In deze figuur 15 ook de gest1leerde karakter1stiek

van de pos1 t1e-opnemer (VopnI weergegeven. zoals d1e zal z1jn zonder deze

twee toevoegingen.

Vopn karakterlstlek
zonder toevoeqlnq

Vqew qewenste
karakterlstlek

x = koqelposltle qemeten
t.o.v. de draalas.

75 ~
X (em)

- 5

-10

-7

VuT
(V) V

gew
10 --.---- •••':J1"",---

Figuur 6.3: De gewenste x-Vu karakteristiek.

Hieru1 t bl ijkt dat er 3 bewerkingen op de or1ginele karakter1stiek (Vopn)

nodig zijn om deze om te zet ten naar de gewenste karakter1stiek (Vqew),

t.w.: 1. verschuiving over ~V = + 5 volt

2. top-detect1e met houd-funct1e

3. versterking tot spanningsbereik 0 - 10 volt.

1. en 3. worden gereal1seerd 1n het blok calibratie, terwijl 2. ge

realiseerd wordt met de clamp met einddetectie-schakelaars.

Verder is er buiten het laagdoorlaatfilter en de bovengenoemde toevoegingen

nog een 1n hoofdstuk 4 vermelde toevoeging aan de oorspronkel1jke

schakeling (figuur 5.1) nodig, nl. de LDR-weerstandsaanpassing.

6.2.1. De LDR-weerstandsaanpass1ng.

Deze LDR-weerstandsaanpass1ng 15 in z' n geheel behandeld 1n par. 4.1.2.

Daarom wordt hier aIleen het resultaat vermeld.
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Omdat de LOR's onderling een grote variantie in hun reactie op de

kogelschaduw vertoonden, is geprobeerd, door weerstanden parallel te zetten

aan de LOR's, deze reactie zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Bij 60 LOR's

is di t gelukt. Hun weerstandswaarden bedragen nu 55 ± 5 n bij volledige

belichting en 255 ± 3 n bij maximale kogelschaduw. Van de 12 overige LOR's

zijn er aan ieder uiteinde van het LOR-array 6 geplaatst, waardoor daar een

afwijking in de lineariteit van de positie-meting kan optreden.

6.2.2. Het laagdoorlaatfilter.

Het laagdoorlaatfilter draagt zorg voor het uitfilteren van de door de

TL-buis via de LOR's in de schakeling geYntroduceerde 100 Hz frequentie. Oe

eis, die 1. v. m. de resolutie gesteld is aan deze filtering, is, dat de

top-top spanning van de op het gewenste gel1jkspanningsniveau aanwezige

wisselspanningscomponent maximaal Vtt = 5 mV bedraagt. Zoals in par. 3.2.3.

vermeld is, is voor dit filter gekozen voor een laagdoorlaat-RC-filter met

kantelfrequentie fc = 10 Hz (= samplefrequentie AlO- converter) en helling

-20 dB/decade.

Oe maximale top-top spanning van deze wisselspanningscomponent treedt op

als de kogel aan de uiteinden van de positie-opnemer ligt, en is dan: Vtt =
2 volt. Aangezien deze wisselspanningscomponent een frequentie heeft van

100 Hz en de Vtt aan de ui tgang maximaal 5 mV moet bedragen zijn 3

laagdoorlaat-RC-filtersecties nodig, zie figuur 6.4. Hierdoor wordt de

maximale op het gel1jkspanningsniveau aanwezige wisselspanningscomponent

Vtt = 2 mY.

R = 470 kn

C = 33 nF

Figuur 6.4: Het totale laagdoorlaat-RC-filter.

Opmerking: Het delay dat door di t fil ter geYntroduceerd wordt is ca. 4S

msec (berekend). Er is geen aandacht geschonken aan de optimalisatie van dit
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filter, omdat in een later stadium van de ontwikkeling misschien gekozen

wordt voor wisselspanningsvoeding met f ~ 1 kHz, waardoor dit filter

overbodig wordt, zie par. 6.3.

6.2.3. De calibratie.

De calibratie heeft tot doel het analoge uitgangsslgnaal van de

positie-opnemer geschikt te maken voor de unipolaire A/D-lngang, 0-10 volt.

De schakeling bestaat ui t twee onderdelen, nl. een versterker en een

niveau-verschuiver (figuur 6.5).

Figuur 6.5: De calibratiesschakeling.

De versterker wordt gevormd door opamp A, potmeter Pl en weerstand Rl. Met

deze potmeter Pl is het spanningsbereik van de posi tie-opnemer aan de

uitgang van deze calibratieschakeling (Veal) Op ~V = 10 volt afgeregeld.

De niveau-verschuiver bestaat uit opamp B, de weerstanden R2, R3 en R4 en

de potmeter P2 met weerstanden Rs en R6. Nadat het bereik van de

posi tie-opnemer ingesteld is op ~V = 10 vol t, is het signaal m. b. v. deze

niveauverschuiver verschoven naar het spanningsgebied 0 - 10 volt. Hiertoe

is de kogel van de rail genomen en het uitgangssignaal van deze

calibratieschakeling (Veal) met potmeter P2 naar +5 vol t geregeld. Wit is

nl. een simulatie van de toestand dat de kogel precies op de draaias ligt).
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6.2.4. De clamp.

Omdat de rail langer is dan het LDR-array van de positie-opnemer zijn er

3 mogeliJkheden voor de positie van de koge I, nl.:

1. de kogel bevindt zich boven het LDR-array

2. de kogel bevindt zich rechts van het LDR-array

3. de kogel bevindt zich links van het LDR-array.

Om exact te kunnen aangeven waar de kogel zich bevindt moet de

uitgangsspanning van de positie-opnemer eenduidig zijn. Dat betekent dat na

het bereiken van de minimale of maximale uitgangsspanning een

houd-schakeling deze spanning vast moet houden, ook als de kogel zich

geheel buiten het LDR-array bevindt. Deze houd-schakeling is gerealiseerd

in de clamp, terwiJI einddetectieschakelaars detecteren wanneer de kogel de

positie passeert, waarbij de minimale of maximale uitgangsspanning bereikt

wordt.

De schakeling van de clamp is weergegeven in figuur 6.6. Hij bestaat uit de

wisselrelais rel.l en rel.2 en een buffer met houd-functie (condensator e1)

voor het omschakelmoment.

schakelaar

links

r
Io

./ einddetectie-
~ schakelaar

rechts

2 oV
Veal 3

OO-----:"~--"-:'10~--O=;----..,r---1

1 rel.1 rel.2

Figuur 6.6: De clamp-schakeling.

De relais rel.l en rel.2 worden gestuurd door de einddetectie-schakelaars.

Ze staan in de weergegeven stand als de kogel zich in het lineaire gedeelte
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van de positie-opnemer bevindt. In deze situatie voIgt de uitgangsspanning

van de clamp (Velp) de spanning van de afgeregelde posi tie-opnemer (Veal).

Passeert de kogel een van de einddetectieschakelaars, dan sluit de

betreffende einddetectieschakelaar en het overeenkomstige relais schakel t

naar contact 2. De uitgangsspanning van de clamp wordt dan gelijk aan de

op dit contact aanwezige spanning (0 volt of 10 volt), en wordt

vastgehouden, totdat de kogel de einddetectieschakelaar weer passeert, en

zodoende het relais weer naar contact 1 omschakelt.

Om tijdens het schake len een continu signaal te houden is een condensator

opgenomen tussen de relais en een buffer. De condensator C1 = 10 nF

(RC-tijd < 1,2 ms) voIgt het signaal van de positie-opnemer (Veal) en houdt

de potentiaal constant op het moment dat een relais omschakelt, omdat de

ingang van de buffer hoogohmig is (> 10 MQ).

De einddetectieschakelaars bevinden zich naast de rail, aan beide uiteinden

van het LDR-array een, zie figuur 6.7. De posities van deze einddetectie

schakelaars kunnen zodanig worden ingesteld, dat de omschakelingen

plaatsvinden op de extrema van de "opnemercurve".

Deze einddetectieschakelaars bestaan uit een aluminium houder (A), waarin

een schroef (E) is gedraaid. Deze houder is verplaatsbaar. Hij is vastgezet

op de houder van de rail (het aluminium V-profiel, zie figuur 6.1). De

schroef (E) wordt gebruikt als as voor de omschakelbeweging van een stalen

"vaantje" (C). Di t stalen "vaantje" kent twee stabiele posi ties. In beide

posities wordt het aangetrokken door een magneetje (D), dat bevestigd is

aan de houder. De omschakeling wordt bewerkstelligd, doordat de kogel (E)

bij de passage het "vaantje" overduwt van de ene in de andere stabiele

positie. Doordat aan een kant het stalen "vaantje" zodanig gebogen is, dat

het een afscheiding vormt tussen het magneetje en een reedrelais (F), zal

bij het omschakelen van het "vaantje" het reedrelais bekrachtlgd worden.

Deze bekrachtiging zorgt op zijn beurt voor de bekrachtiging van het

omschakelrelais Sl of S2 uit figuur 6.6.
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A. aluminium houder, B. draaias (schroef), C. stalen

"vaantje", D. magneetJe, E. kogel, F. reedrelais, G. rail.

Figuur 6.7: De einddetectieschakelaar.

Opmerking 1: Omdat er geen omschakel-reedrelais voor dit doel beschikbaar

waren, 15 gekozen om deze maak-reedrelais te gebruiken en hiermee

omschakelrelais te bekrachtigen, waardoor een kleine vertragingstiJd zal

optreden.

Opmerking 2: Het reedrelais wordt bekrachtigd als de kogel bui ten de

lineaire positie-meting komt.

6.3. Een probleem: drift.

Een probleem dat blJ de realisatie van de posltie-opnemer optrad, was drift

in de uitgangsspannlng. Deze drift was ter groot te van 0,2 volt rond de

gewenste ultgangsspanning (in termen van posltie-metlng betekent dit 2 cm

rond de gewenste posi tie). De snelheid van deze drift is ca. 0,2 V in 5
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minuten. Er is nagegaan waar deze drift ontstaat.

In eerste instantie is gedacht aan de storingsgevoeligheid in de

optelversterker van de positie-opnemer (zie biJv. opmerking in par. 3.1.2).

Daarom is hiervoor een opamp met zeer lage drift (OPA27) genomen. Het

resultaat was nihil.

Er bliJven twee mogelijkheden over. De eerste is de positie-opnemer zelf,

d.w.z. het laddernetwerk met het LDR-array. De tweede is de

interface-schakeling, d.w.z. het laagdoorlaatfilter + calibratie + clamp.

Door 1. p. v. het laddernetwerk met LDR-array een stabiele kleine

gelijkspanning (0.1 volt) via een weerstand (R = 10 kO) op de ingang van de

optelversterker te zetten is aangetoond dat de drift niet in de interface

zit. De uitgangsspanning bleef nl. stabiel. Na deze kleine test bestaat het

vermoeden dat de drift veroorzaakt wordt door (temperatuur )drift in de

LDR's.

In de haalbaarheidstest (par. 2.4) was deze drift niet aanwezig,

waarschijnlijk door het geringe aantal LDR's (7) dat daar gebruikt is. Ook

tijdens de metingen, die verricht zijn m.b.v. de testopstelling uit bijlage

lb, is deze drift, vanwege het dynamische karakter van die metingen, niet

naar voren gekomen.

Nu is gelijkspanning natuurlijk altijd gevoelig voor storingen cq. drift.

Daarom wordt in een stage van B. Freriks onderzocht of het mogelijk is

m.b.v. wisselspanningsvoeding met synchrone detectie het drift-probleem op

te lossen. De positie-informatie zit dan opgesloten in de amplitude van de

wisselspanning.

6.4. De prestatie.

Vanwege de drift in de ui tgangsspanning was het niet mogelijk om een

betrouwbare meting over een grotere tijdsduur dan lS seconden te

verrrichten. In lS seconden was de drift nl. ca. 10 mvolt, wat overeenkomt

met 1 mm in de positie-bepaling. De resolutie kon dus niet gemeten worden.
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Om toch enigszins een indikatie te krijgen van de kwaliteit van de

posi tie-opnemer, is daarom een dynamische meting ui tgevoerd, waarna de

theoretisch berekende kromme in dezelfde figuur is uitgezet.

Beschrijving van deze meting:

De rail is in de uiteindelijke opstelling schuin gezet. De hellingshoek
o

bedroeg ongeveer 0,1 . In deze situatie rolde de kogel zo langzaam mogelijk

over de totale lengte van de rail (d.w.z. 1,5 meter). De positie van de

kogel is gemeten via de positie-opnemer. M.b.v. het voor het balorig

systeem geschreven software-pakket is een karakteristiek van die kogelloop

opgenomen (een eenparig versnelde beweging). Het gedeel te van de

karakteristiek waarvoor geldt -50 cm < kogelpositie < 50 cm, is

weergegeven in figuur 6.8. (doorgetrokken lijn).

Achteraf is de bewegingsvergelijking voor de kogel opgesteld en uitgezet in

dezelfde figuur (stippellijn). Deze bewegingsvergelijking luidt:

x = x + v ·t + 0 5·a·t2 = -0 5 + 0 08·t + 0 016·t 2
.o 0' " ,

- De beginsnelheid v is bepaald aan de hand van de eerste 5 meetpunten van
o

de gemeten karakteristiek: v = 4 em/ = 0,08 m/s .
o 0,5 see

- De versnellingsterm 0,5'a is bepaald via de hellingshoek van de rail:

O,5'a = O,5'9,8'sina ~ 0,02.

Conclusie:

Uit deze meting moet geconcludeerd worden dat de afwijking in de

positie-bepaling in de orde van enkele centimeters is.

Opmerking:

De oneffenheden in de karakteristiek kunnen waarschijnlijk opgelost worden

door een geschiktere weerstandsaanpassing voor sommige LDR's te nemen.
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Figuur 6.8: De prestatie.
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~ Conclusies en aanbevelingen

Het bIijkt mogelijk te zijn een positie-opnemer voor de kogel te realiseren

m.b.v. een LOR-array, zodanig dat er een Iineair verband bestaat tussen de

posi tie van de kogel x en de afgegeven spanning Vu. Hiervoor zullen de

LOR' 5 dan weI allemaal dezelfde reactie op de kogelschaduw moeten hebben

(al of niet met een weerstandsaanpassing via een paraIIeIweerstand).

T. a. v. de aan de positie-opnemer gestelde eisen kan het volgende vermeld

worden:

Eis 1. Geschiktheid voor een algemene baan, evt. gekromd in het verticale

vIak.

Voor een vIakke, rechte baan kan deze posi tie-opnemer in principe

(vanwege de symmetrie) uitgebreid worden tot oneindige Iengte.

Of hij geschikt is voor een gekromde baan, is niet nagegaan.

Eis 2. Maximale afwijking in de pIaatsbepaIing: 1 mm.

In principe zou deze resolutie waarschijnlijk gehaald kunnen worden

(haaIbaarheidstestL Dit kon echter niet bevestigd worden 1. v. m.

(temperatuur )drift in de LOR's. Vi teen dynamische meting bl ijkt

echter dat de afwijking in de orde van enkele centimeters is.

Eis 3. Het meetsysteem moet aangepast zijn aan de in het systeem aanwezige

A/D-converter.

Aan deze eis wordt voldaan. De positie-opnemer kan middels de

caIibratieschakeIing ook aangepast worden aan andere AID-converters.

Eis 4. De beweging van de kogel mag niet beYnvIoed worden.

De positie-opnemer zelf beYnvIoedt de beweging van de kogel niet.

Eis 5. Geschikt voor meerdere kogelmaten.

In principe is de positie-opnemer geschikt voor meerdere kogelmaten.

Door de verschi llen in de schaduwafbeelding van de verschi llende

kogels zal de uitgangskarakteristiek echter via de calibratie

schakeling voor iedere kogel opnieuw aangepast moeten worden aan de

A/D-converter.
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Eis 6. Geen overmatige kosten.

De kosten kunnen verdeeld worden in materiaalkosten en

arbeidskosten. De belangrijkste materiaalkostenpost zijn de LDR' 5,

ca. f6,-- p. st. De totale materiaalkosten bedragen ongeveer

f600,--. De belangrijkste arbeidskostenpost is het doormeten en

aanpassen van de LDR-weerstandswaarden. Di t neemt ca. 12 uur in

beslag.

Eis 7. Geen noemenswaardig delay gezien de procesdynamica.

Het belangrijkste delay dat optreedt in de posi tie-opnemer, is het

delay in het laagdoorlaat-RC-fil ter (berekend ca. 45 msec). Een

andere plaats waar een delay optreedt, is de weerstandsverandering

van de LDR' 5 t. g. v. de schaduwwerking van de kogel. Di t delay 15

verwaarloosbaar (200 kOlsec).

Het totale delay is < 50 msec (berekend). Di t is niet

verwaarloosbaar t.o.v. de sampletijd van de AID-converter (100

msec), maar hierbij moet opgemerkt worden dat het laagdoorlaatfilter

niet geoptimaliseerd is 1. v. m. evt. gebruik van wisselspannings

voeding.

Enkele aanbevelingen zijn:

1. Om de (temperatuur)drift in de LDR's te vermijden, kan misschien gebruik

gemaakt worden van een wisselspanningsbron met synchrone detect ie,

waarbij de positie-informatie dan in de amplitude van de wisselspanning

opgesloten zi t.

2. Mocht de lineariteit achteraf niet goed genoeg blijken te zijn, dan kan

gebruik gemaakt worden van een zgn. 'look-up'-tabel.
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Biilage ~ De testopstellingen

Door het gehele onderzoek heen is er gebruik gemaakt van twee

testopstellingen. Beide testopstellingen worden hier in detail besehreven.

la. Testopstelling 1.

Om tot de juiste keuze van de vorm en grootte van de eompenenten van de

nieuwe positie-opnemer te komen is er in het beginstadium van de

ontwikkeling van deze nieuwe positie-opnemer een kleine, maar realistisehe

meetopstelling gebruikt. Hiermee zijn verseheidene metingen verrieht, zeals

b.v. ten behoeve van de keuze van de juiste liehtbron.

_____G

E

~_---'t--- A.

0

.
I~ B

(0 3 em) , B. aluminium heekprof i e I, C.

mrn) , D. grondplaat met laddernetwerk, E.

A. stalen kogtl

afstandsbusje (15

LDR-array, F. haakje, G. liniaal met mm-verdeling.

B

c

Figuur B.l: Testopstelling 1.

Deze testopstelling (figuur B.l) bestond uit 2 aluminium hoekprofielen (B)

van ca. 15 em lengte. Deze twee hoekprofielen werden op afstand gehouden

door 2 afstandsbusjes (C). De afstand bedroeg 15 mm. Onderin dit

kunstmatige V-profiel, de rail, bevond zieh een LDR-array (E), bestaande
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uit 7 LDR's (type Philips 9500). De hart-op-hart afstand van deze LDR's was

ca. 15 mm. Het haakje (F) diende als referentie voor de posi tie x van de

kogel, die afgelezen kon worden op de lineaal; x = 0 komt overeen met een

kogelpositie ca. 2 mm naast de buitenste LDR.

De dimensionering van de schakeling, zie figuur B.2, was in dit

beginstadium gevoelsmatig. Met een aantal eisen en/of te verwachten waarden

is rekening gehouden, t.w.:

1. Rll tim Rln « R21 tim R2n
2. Het verloop van de spanningen van de individuele knooppunten in de

spanningsdeler moet zo lineair mogelijk zijn

3. De weerstanden R31 tim R
3n

moeten een waarde hebben die zodanig is dat

de LDR's zo goed mogelijk als schakelaars werken, d.w.z. de waarde moet

ongeveer liggen op het meetkundige gemiddelde van de weerstandswaarden

van de LDR's bij kogelschaduw t.g.v. daglichtbelichting (2,5 kO) en bij

volledige belichting (10 0).

I------r'----- - - - - - - -.

~33

L-..-__---L.. ---JL....-.,....- ---_.l....- ...J

Rll = 47 0, i = 1, .. ,8.
R21 = R31 = 1 kO, i = 1, .. , 7. 
R4 = 10 kO.
Vb = 5 volt.

Figuur B.2: De schakeling van testopstelling 1.
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lb. Testopstelling 2.

M. b. v. testopstelling 1 is het niet mogeliJk om dynamisehe metingen te

verriehten. Ook de meetlengte is klein. Daarom is een tweede testopstelling

gebouwd. Hiermee kan zowel dynamiseh als statiseh gemeten worden. De

opstelling is weergegeven in figuur B.3. Hij bestaat ult een om zijn

evenwiehtspunt draaibaar opgestelde rail en een kraehtopnemer, waarmee de

plaats van de kogel op de rail nauwkeurig gemeten kan worden. De rail is

1,25 meter lang, zodat de totale positie-opnemer hiermee getest kan worden.

_E_.-1---
oI

I

A

D

A. kunstmatig messing Z-profiel, B. draaias, C. kogellager,

D. kraehtopnemer, E. stalen kogel (0 3 em).

Figuur B.3: Testopstelling 2.

De rail is opgebouwd uit twee paar aan elkaar gesehroefde messing

hoekprofielen (20x20x2 mm, lengte 1,25 meter). Deze zo ontstane Z-profielen

(A) worden op de juiste afstand gehouden (d = 15 mm) door afstandsbusjes

aan de uiteinden. Door het evenwiehtspunt van de rail is een as (B)

gesehoven die opgehangen is in kogellagers (C). De rail rust op een

kraehtopnemer (D), Deze kraehtopnemer (merk HBM, type Z6) dient als

referentie voor de positie van de kogel. De kraeht op de kraehtopnemer is

nl. via kraehtmomenten evenredig met de plaats van de kogel. Om deze kraeht

zo nauwkeurig mogeliJk te kunnen meten is de kraehtopnemer 5 em naast de
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draaias gemonteerd. Het signaal, dat via rekstrookjes in de krachtopnemer

gevormd wordt, wordt via een meetversterker (merk HBM, type KWS/!!-5)

uitgelezen. Dit signaal kan biJ dynamische metingen rechtstreeks op een

x-y-schriJver aangesloten worden. De opstelling is zodanig opgesteld dat

een willekeurig lange TL-buis op elke gewenste hoogte boven de rail

opgehangen kan worden. Onder de rail is voldoende vriJe ruimte, om LDR's,

zowel los als op een printplaat, op iedere willekeurige plaats in de rail

te bevestigen.
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Bijlage ~ De meetresultaten van de haalbaarheidstest

Bijlage 2a: Meting 1: d(lamp,LDR-array) = 80 em.
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kogelpositie in nun

Opmerkingen:

- In deze figuur zijn de kogelgroot te en de afstand van de kogel tot d

bovenkant van het LDR-array in de juiste verhouding weergegeven.

- Ook de posities en de grootte van de liehtgevoelige oppervlakken van d

LDR's zijn aangegeven (op de x-as).

- X = 0 komt overeen met het begin van het LDR-array.
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Bijlage 2b: Meting 2: d(lamp,LDR-array) = 10 em.
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Opmerkingen:

- zie bijlage 2a.
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Bijlage 2e: Meting 3: d(lamp,LDR-array) = 10 em, array afgesehermd.
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Opmerkingen:

- zie bijlage 2a.
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Bijlage ~ De meetresultaten t.b.v. de keuze van de lichtbron

Bijlage 3a: x-Vu karakteristiek gemeten met een TL-buis.
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Opmerkingen:

In deze figuur zijn de kogelgroot te en de afstand van de kogel tot de

bovenkant van het LDR-array in de juiste verhouding weergegeven.

- Ook de posities en de grootte van de lichtgevoelige oppervlakken van de

LDR's zijn aangegeven (op de x-as).
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Bijlage 3b: x-Vu karakteristieken gemeten met omgevingslicht.

a. Testopstelling parallel aan de TL-verlichting .
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Opmerkingen:

- zie bijlage 3a.
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b: Testopstelling loodrecht op de TL-verlichting.
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Opmerkingen:

- zie biJlage 3a.
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Bijlage 3c: x-Vu karakteristiek gemeten met diffuus licht.
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Opmerkingen:

- zie bijlage 3a.
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Bi1lage ~ Meetresultaten ~ de controle YQQL de hoogte van de TL-buis

1. x-Vu karakteristiek met d(TL-buis.LDR-array) = 5 em.
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Bijlage ~ Meetresultaten van de orientatiegevoeligheid van een LDR.

1. x-Vu karakteristiek van meting 1.

2. x-Vu karakteristiek van meting 2. IIX
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Biilage ~ Datablad Y2n de LDR's

Uit: "Philips, Data handbook PA02: varistors, thermistors and sensors".

Philips Components 1989.

_______Jl LDRS_.

GENERAL

Light dependent resistors (LDRs) are made from cadmium sulphide containing no or very few free
electrons when not illuminated. Its resistance is then quite high. When it absorbs light, electrons are
liberated and the conductivity of the material increases. Cadmium sulphide is therefore a photo
conductor. The approximate relationship between the resistance and illumination is:

R =A. L-a

where: R = resistance in n
L = illumination in lux
A and 0. are constants.

The value of Ci depends on the cadmium sulphide used and on the manufacturing process. Values
around 0,7 to 0,9 are quite common. The relationship between the resistance and the illumination is
shown in the graph on the next page.

SPECTRAL RESPONSE

The resistors are only light dependent over a limited range of wallefengths. LDRs have their maximum
response at about 680 nm.

TEMPERATURE DEPENDENCY

Electrons can be excited not only by photons but also by thermal agitation. The dark resistance is
therefore not infinite at normal temperatures. It increases with the ambient temperature and can be
decreased by cooling the device.

The temperature can also affect the resistance under illumination. At practical illumination levels and
normal ambient temperatures the temperature coefficient is, however, very small and can be neglected.

RECOVERY RATE

When an LDR is brought from a certain illumination level into total darkness, the resistance does not
increase immediately to the dark value. The recovery rate is specified in kn!s and for current LDR
types it is more than 200 kn!s (during the first 20 seconds starting at a light level of 1,000 lux).

The recovery rate is much greater in the reverse direction, e.g. going from darkness to an illumination
level of 300 lux, it takes less than 10 ms to reach a resistance which corresponds with a light level of
400 lux.
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SURVEY

minimum
dark light
resistance resistance

10 Mn 75 to 300n
1 Mn max. 110\1

10 Mn 75 to 300n

10Mn 75 to 300n
10 Mn max. 250 n

1 Mn max. 110n

Recovery rate

DESCRIPTION

maximum
dissipation
at 40 °C

0,1 W

0,2W

ambient
temperature
range

-30 to'" 60 °c

-20 to +60 °c

min. 200 knls

cata/ogee
number

232260093001
2322 600 93002
2322600 94001

2322 60095001
2322 600 95003
2322 600 95006

Disc shaped resistors made of cadmium sulphide. They are sealed and have two solid tinned copper
wires.

APPLICATION

LDRs are intended for non·critical on/off applications, in which a lamp or a relay is operated either
directly (low power I or via a suitable amplifier (high power) e.g. in toys.

TYPICAL CHARACTERISTICS

10'

--_.-.. -

colour temperature 28S0K f-

" ,,,
, iii"-

--~ '-

, ii' ~~-:
I ,

, i
---.-;.

_._-_.:~
. 11 .""""-

e--~_.__~f-----~-~ ..~___ .,-..o.-_

r ,
. .-10

10

R
In)

Resistance as a function of ill"rnll;~li'Jr..
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2322 600 93001
2322 600 93002____J

LIGHT DEPENDENT RESISTORS

QUICK REFERENCE DATA

Dark resistance RD 2322 600 93001
2322 600 93DD2

Light resistance RL 2322 6DD 93001
2322 600 93002

Recovery rate

Maximum dissipation at 4D °C

Ambient temperature range

MECHANICAL DATA

Outline drawing

>1DMn
>1 Mn
75 to 3DD n
< 11D n
> 200 kn/s

D,1 W

-3D to + 6D °C

to,S±0,3
I
I•

Marking

None

Mass

D,75 g approximately

,- 12,2±0.3 -.. -- 33±3 -I. . i 0,4

I----.!
_iiii==~===,,==::::::::::::::1-.+

?,HO,S

L::::*",======- ----'

I I
..... 1"",5 max

Mounting

In any position by soldering the leads at least 1D mm from the body.

Robustness of terminations

Tensile strength

Bending

Soldering

Solderability

Resistance to heat
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5N

2,5 N

max, 24D oC, max. 4 s

max. 265 oC, max. 11 s



2322 600 93001 l
2322 600 93002

---------------------------
ELECTRICAL DATA

Dark resistance RD 232260093001
2322 60093002

Light resistance RL 2322 600 93001
2322 600 93002

Recovery rate

Dissipation at 40 oC

Capacitance at 1000 Hz

Repetitive peak voltage not exceeding max. dissipation

Dielectric withstanding peak voltage between
terminals and body

Dielectric d.c. test voltage between terminals
for 1 s in total dark ness

Operating ambient temperature range

min. 10 Mn
min.1 MD

75 to 300 n
max. 110 n

min. 200 kn/s

max. 0,1 W

max. 8 pF

max. 150 V

min. 200 V

200 V

-30 to + 60 oC

., Z"""] e

50o

, '"

I

I i

I I 1\ ,
I

I
I

I I I

, I I
I : 1\ I I I

, I I I I I I

Ii I I I
! ,

! ! I I \ i
I ' .
I I

i I I
: i I i ~ :

i
o
-50

0,1

0,2

p
(W)

Permissible dissipation as a function of ambient temperature.

PACKAGING

250 per box
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___________________J2322 600 94001

LIGHT DEPENDENT RESISTOR

QUICK REFERENCE DATA

Dark resistance RD

Light resistance R L

Recovery rate

Maximum dissipation at 40 0 C

Ambient temperature range

MECHANICAL DATA

Outline drawing

/••---- 43± 3 ----•• (

I

I
0,4

•JJA~#~="'==--.t

7,5 ±O,8

.,..~~=======--_.
--~1-5-1 ..

max

Marking

None

Mass

0,35 g approximately

Mounting

In any position by soldering the leads at least 10 mm from the body.

Robustness of terminations

Tensile strength

Bending

Soldering

Solderability

Resistance to heat
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>IOMn

75 to 300 n
> 200 kWs

0,1 W

-30 to + 60 0C

'.7±0,3
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5N

2,5 N

max. 240 0C, max. 4 5

max. 265 oC, max. 11 5



2322 600 94001 l _
ELECTRICAL DATA

Dark resistance RD

Light resistance RL

Recovery rate

Dissipation at 40 oC

Capacitance at 1000 Hz

Repetitive peak voltage, not exceeding max. dissipation

Dielectric withstanding peak voltage between
terminals and body

Dielectric d.c. test voltage between terminals
for 1 s in total dark ness

Operating ambient temperature range

min. 10 Mn

75 to 300 n
min. 200 kn/s

max. 0,1 W

max. 8 pF

max. 150 V

200 V

200 V

-30 to + 60 oC

0,2 r-------"'T'"-----------r------".'-'-..i-'-=-"'--->

p
(W)

I---~.-~----c-------------+_ ---------j

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

PACKAGING

250 per box

0,1
I \--~ -~----,----.--
, \ i-- -,-------j~-

;
! ! \

i \
-.....j

0
-50 0 50 Tamb(OCI 100

Permissible dissipation as a function of ambient temperature.
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______________________J 2322 600 9500

LIGHT DEPENDENT RESISTORS

QUICK REFERENCE DATA

Dark resistance R0

Light resistance RL

Recovery rate

Maximum dissipation at 40 oC

Ambient temperature range

MECHANICAL DATA

Outline drawing

,- 1"!O,S-,
i
i

~Q

> 10 MS1
2322 600 950CS > 1 MS1

30 to 300 S1

> 200 kS1/s

0.2W

-20 to + 60 0C

Marking

Year and month of production is printed on the body in yellow.

Mass

1,3 9 approximately.

Mounting

In any position by soldering the leads at least 10 mm from the body.

Robustness of terminations

Tensile strength

Bensing

Soldering

Solderability

Resistance to heat
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10 N

5N

max, 240 0C, max, 4 s

max. 265 0C, max. 11 s



2322 6009500. l...... _
ELECTRICAL DATA

resistance

catalogue number dark value RD ligh't value RL

232260095001
95003
95006

min. 10 Mn
min. 10 Mn
min. 1 Mn

75 to 300n
max. 250n
max. 110n

Recovery rate

Dissipation at 40 0C

capacitance at 1000Hz

Repetitive peak voltage not exceeding max. dissipation

Dielectric withstanding peak voltage between
terminals and case

Dielectric d.c. test voltage between terminals
for 1 s in total darkness

Operating ambient temperature range

min. 200 knls

max. 0,2 W

max. 6 pF

max. 110 V

150 V

150 V

-20 to + 60 oC

100Soo

0.4 .-----,---_....,....__-.-----,---;-----r--r----r--_---.:.'.:..:Z1::."::..:.":.:.~

i i !! I i'
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I i I I

0.2' I

I--~_~_+--+-_ t\ _~~~ _
~ ~-~..+-- --l--~_:~,_\ _-'---_ .:... _
~_1.. ~,-- i ----jc--f----l'---+---'-- ---l'I~\--'-----+-----1

! r 1\
~--'--+--..;-l--~---~-----+-~\--r----r-.-
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-SO

P
(W)

Permissible dissipation as a function of ambient temperature.

PACKAGING

125 per box
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