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SAMENVATTING

Het afstudeerwerk omvatte het uitvoerig onderzoeken van het gedrag van

een in de groep aanwezig demonstratiemodel van een Schulerreferentie dat

onbevredigend werkte, het opsporen van de oorzaken van fouten, het ont

werpen en (laten) maken van verbeterde systeemdelen en het testen daarvan,

en het uitbreiden van het ~odel met een uitlezing van versnelling, snel

heid en afgelegde afstand.

Het blijkt nu dat, wil men blijven volstaan met een star demonstratiewagen

tje, de oneffenheid van de laboratoriumvloer de grootste bijdrage zal blij

ven leveren tot de fouten in het gedrag van de referentie. Om de invloed

van het vloerprofiel weg te nemen zou een aktief geregeld stabilisatie 

plateau aangebracht moeten worden, waarmee de Schulerreferentie voldoende

nauwkeurig horizontaal kan worden gehouden.

Analysis and improvements of a Schuler-principle demonstration model.

SUMMARY

The work included a detailed study of the performance of a demonstration

model of a Schuler-reference) which did not work satisfactorily, the searc~

ing for causes of malfunctioning, the design, construction and testing of

improvements on parts of the system, and the completion of the model as a

navigation system which measures acceleration, speed and distance trave]ed.

It appears that the malfunctioning of the system is mainly caused by irre

gularities in the surface of the laboratory floor. Because of these irre

gularities the demonstration cart does not move in a horizontal plane, so

that the earth gravitation can then exert unwanted forces on the system.

To eliminate this fault, the demonstration cart has to be provided with an

actively controlled horizontal platform.
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1. INLEIDING

1.1. Traagheidsnavigatie

Voor navigatiedoeleinden wensen we de bewegingen van een voertuig te be
schrUven ten opzichte van een extern gedefinieerd coBrdinatenstelsel,het
vaste referentiestelsel.
De positie kan vanuit het voertuig worden bepaald aan de hand van waar
nemingen van vaste herkenningspunten in het referentie systeem,zoals vuur
torens,radiobakens of hemellichamen.
Een andere methode van positiebepaling is de zogenaamde traagheidsnaviga
tie:hierbU is,afgezien van kennis omtrent het vertrekpunt, geen informa
tie van buiten het voertuig nodig. au deze methode worden versnellingen
en rotaties van het voertuig gemeten door gebruik te maken van de eigen
schappen van de massatraagheid. Met behulp van een in het voertuig aan
wezige richtingsreferentie (b.v. bestaande uit twee vrUe gyro's) kunnen
we de in het voertuig gemeten versnellingen omzetten in versnellingskom
ponenten langs de coordinaatassen van het extern gedefinieerde stelsel.
Door deze laatste versnellingen tweemaal te integreren weten we de posi
tieveranderingen van het voertuig ten opzichte van referentiestelsel.
Zie figuur 1.1 -1 •

y

x

x en Y zUn coordinaten van het referentiesysteem.

x'eny' zijn met het voertuig verbomden coordinaten.

~'en y'zUn voertuigversnellingen gemeten in het stelsel (x',y').

X is de in het voertuig aanwezige richtingsreferentie (richting 8xterne x-as)

~ is komponent versQelling van het voertuig in externe x-richting.

Fig. 1.1-1 Principe van traagheidsnavigatie in 2-assig coordinatenstelsel
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Voer traagheidsnavigatie rond de aarde willen we de verplaatsing in het

horizonvlak weten. Om de versnellingen in dat vlak te kunnen bepalen moet

in het voertuig steeds nauwkeurig de stand van dat vlak bekend zUn. Die

stand kunnen we bepalen w~nneer we continu beschikken over een (lokale)

vertikaal referentie, d.w.z. over de richting van de loodlUn van uit het

voertuig naar het middelpunt van de aarde. Deze richtingsreferentie is

tevens nodig om de door de gravitatiekrachten veroorzaakte (storende) bU

drage tot de gemeten versnellingen te kunnen bepalen. Een belangrUke oor

zaak van fouten bij traagheidsnavigatie is namelUk een onbekende positie

drift ten gevolge van op de versnellingsopnemers werkende gravitatie

krachten. Zie ~ulders (1976), pagina 66.

Z~'n in het voertuig aanwezige vertikaal referentie kan echter ook op

zichzelf als hulpmiddel voor traagheidsnavigatie worden gebruikt, d.w.z.

zonder dat het 66k nog nodig is versnellingen te meten en te integreren.

Beschikken we namelUk in het voertuig over een middel om de oorspronke

lijke richting van de vertikaal - d.w.z. de vertikaalrichting op het punt

van vertreN - vast te houden, dan kunnen we de verplaatsing vaststellen

uit de richtingsverandering van de vertikaal.

1~2. Vertikaal referenties

Het basisprobleem bij traagheidsnavigatie rond de aarde +)- of in het al

gemeen langs cirkelvormige banen of boloppervlakken - is dus het voorhan

den hebben van een nauwkeurige lokale ~ertikaal referentie of loodlljn.

Daordat rond de aarde een (ongeveer) radiaal gericht gravitatieveld aan

wezig is, zou de richting naar het middelpunt (ongeveer) bepaald kunnen

worden met een schietlood. Dit kan echter aIleen onder voorwaarde dat het

ophangpunt van het schietlood g~~n horizontale (=tangenti31e) versnel

lingen ondergaat: het moet dus stilstaan of eenparig bewegen in het hori

zontale vlak. Wordt het ophangpunt horizontaal versneld, dan zal de rich

ting van het schietlood afwijken van de plaatselijke vertikaal.

Een nauwkeurige vertikaal referentie kan worden geconstrueerd volgens het

Schuler principe. In 1923 werd door ~. Schuler (1923) de voorwaarde ge

formuleerd, waaronder een vrij draaibaar opgehangen lichaam steeds verti

kaal gericht blijft, en weI enafhankelijk van versnellingen van het ophang

punt of van het al dan niet aanwezig zUn van een radiaal gericht gravita

tieveld. Een lichaam dat aan deze voorwaarde voldoet wordt een Schuler

+): waarbij het aardgravitatieveld als overal radiaalgericht wordt aange-
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pendule of Schuler slinger genoemd.Een betere benaming ware Schuler re

ferentie : zie opmerking op pagina 12.

1.3. Dpdracht en doel van het afstudeerwerk

In de vakgroep Meten en Regelen van de Afdeling der Elektrotechniek, T.H.

Eindhoven, werd door Hagenberg (1969) als afstudeerproject een tweedimen

sionaal model ontwikkeld, waarmee de eigenschappen van een Schuler refe

rentie binnen een laboratoriumruimte kunnen worden gedemonstreerd.

Dit model werd naderhand uitgebreid en verbeterd door van Dort (1971) en

Janson (1973).

De opstelling bleek echter niet zonder meer voor demonstratiedoeleinden

geschikt, omdat de Schulerreferentie herhaaldelijk weg driftte uit de ge

wenste richting. De opdracht was daarom het vaststellen van de oorzaken

van deze ongewenste drift en het zoeken naar en realiseren van oplossin

gen om deze drift te elimineren. (Hierbij werd gedacht aan tekortkomingen

in het el~tronisch gedeelte van het systeem.) Voorts werd gevraagd om

het model uit te breiden tot een kompleet traagheidsnavigatiesysteem,

waarmee positie, snelheid en versnelling van het systeem kunnen worden

bepaald.

Het doel is het verkrijgen van een bruikbare demonstratie opstelling.

1.4. Het demonstratiemodel

Eerst zal een theoretische verklaring van het Schuler principe worden ge

geven aan de hand van een tweedimensionale situatie; dan de uitwerking en

toepassing daarvan in het beschikbare demonstratiemodel.

1.4.1. Het Schuler principe

We beschouwen een lichaam L , dat kan draaien om een as door het punt A:

de as staat loodrecht op het tekenvlak in figuur 1.4-1. Die as laten we

een cirkelvormige baan met straal R beschrijven om het punt D , en krijgt

daarbij een versnelling ~t • De hoekversnelling van de as t.o.v. D noe-
ang

men we Y• Dan geldt ~t = R Y. (~t staat loodrecht op R en A.)o ang 0 ang

We nemen als uitgangssituatie dat het massamiddelpunt (mmp.) M van het

lichaam op de lijn DA ( de voerstraal) ligt : figuur 1.4-1. De afstand van

het m.m.p. tot de as noemen we a.
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Fig. 1.4-1. Schulerreferentie in uitgangssituatie.

Door de tangentiele versnelling oefent de as een kracht uit op L • Deze

kracht oefent, samen met de in M aangrUpende traagheidskracht, een koppel

uit op L. Daardoor zal het lichaam am zUn m.m.p. draaien met een hoekver-..
snelling Q. lets later kan dan een situatie zUn ontstaan zoals is weerge-

geven in figuur 1.4-2.

R

o

Fig. 1.4-2 Schulerreferentie iets later.

Als we willen dat M steeds op de lUn OA blUft liggen, en wel onafhankelUk

van de versnellingen van de as door A , dan moet steeds voldaan zUn aan

de voorwaarde :

5t
tang / R •

In dat geval spreken we van Schuler Afstemming.

Een lichaam dat steeds aan deze eis voldoet kan gebruikt worden als ver

tikaal referentie : de lUn MA valt dan namelijk steeds samen met de lUn

OA , dat wil zeggen het lichaam blUft steeds gericht volgens de plaatse

lUke vertikaal. (figuur 1.4-] : de richting naar het rotatiecentrum 0

beschouwen we in dat geval als "de vertikaal".)
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1.4.2. Ioeeassing in het demonstratiemode1
H

Hoe kunnen we er voor zorgen dat steeds vo1daan is aan de eis Q= ~t /R?ang

De hoekversne11ing Q hangt af van het massatraagheidsmoment J Mvan L ten

opzichte van het m.m.p. en van de som der koppe1s T
M

t.o.v. het m.m.p. en

weI volgens:

Hierbij is het massatraagheidsmoment J M een gegeven dat afhangt van het li

chaam.

De koppels kunnen zijn:

Koppels t.g.v. het bewegen van de as door A

Koppels t.g.v. gravitatiekrachten

Stoorkoppels t.g.v. 1agerwrijving e.d.

Extra aangebrachte koppe1s, bijvoorbeeld elektrisch

T~

: TG
T

s
T

e

Wanneer aan de eis voor Schu1erafstemming is voldaan, dan zal het lichaam

st~~ds radiaal gericht blijven, d.w.z. het m.m.p. Mzal steeos op de lijn OA

liggen (figuur 1.4-1). In dat geval kunnen radiaal gerichte gravitatie

krachten g~~n koppel op hat lichaam uitoefenen en zal steeds gelden dat

TG = O.

Het extra aangebrachte koppel T is de enige grootheid waarmee we - bij ge-
e H

geven lichaam en bedrijfsomstandighaden - de hoekversnelling Q kunnen beIn-

vloeden. Met behulp van een elektrisch systeem kunnen we dit koppel bij

voorbeeld evenredig maken aan de hoekversnelling van het lichaam om de as

door A, dus :

T = C Q
e

(C is konstant) •

Wanneer we de invloed van gravitatie- en wrijvingskoppels mogen verwaarlo

zen, dan blijkt in dat geval aan de eis voor Schulerafstemming te zijn vol

daan als

C = maR - J A •

Hierin is m de massa van het lichaam,

a de afstand van het m.m.p. tot de as (=afstand MA ),

R de voerstraal (momentane baanradius van de as t.o.v. 0),

J A het massatraagheidsmoment t.o.v. de as door A.

Een afleiding hiervan is te vinden in Hagenberg (1969).
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N.B. Bij gegeven lichaam en ophangpunt wordt de evenredigheidsfactor C dus

bepaald door de baanradius R •

•
In het beschikbare horizontale model wordt de hoeksnelheid Q van het li

chaam gemeten met behulp van een op de as door A gemonteerde snelheidsgy

ro (rate-gyro). Tevens wordt de momentane baanradius R gemeten.

Het extra koppel T wordt opgewekt door een op de as gemonteerde elektri
e

sche koppelmotor. Deze koppelmotor wordt gestuurd door een elektronisch

systeem en weI zodanig dat T evenredig is aan Q : T =CQ • Hierbij wordt
.. e e

de hoekversnelling Q verkregen door differenti~ren van de gemeten hoek-
•snelheid Q ; de evenredigheidsfactor C wordt aan de hand van de gemeten R

bepaald vol gens C =maR - J M •

Het " Schulersysteem ",bestaande uit het licheam L (het slingerlichaam),

de koppelmotor en de rate-gyro, is gemonteerd op een van 4 zwenkwielen

voorzien wagentje. De slingeras staat vertikaal: de Schulerslinger ken

dus draaien in het horizontale vlak, waardoor de aardgravitatie er in prin

cipe geen invloed op kan uitoefenen. Het wagentje kan over de laboratorium

vloer een baan beschrijven, waarvan de radius R tot het gekozen rotatiecen

trum in lengte kan vari~ren van 6 tot 8 meter. Met behulp van een mecha

nisch werkende "gravitatiesimulator" kan een radiaal gericht zwaartekracht

veld worden gesimuleerd. (fig. 1.4-3)

baa'" l'\'\i.lhlpun t mei
'3r~vL~atlC: ~i"'lA \.~o,.

nylo'll Kool"o.

Fig. 1.4-3 Zijaanzicht demonstratie opstelling.
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We kunnen deze situatie vergelijken met navigatie rand de aarde in een

plat vlak door de evenaar, gezien vanuit een van de polen. Het rotatiecen

trum op de laboratoriumvloer (met daarin de gravitatiesimulator) stelt dan

het middelpunt van de aarde voor; de richting van de momentane baanradius

vector van het model representeert de richting van de vertikaal bij naviga

tie rand de evenaar. (figuur 1.4-4.)

Daar het in het model mogelijk is de gesimuleerde "gravitatiekracht" al dan

niet aan te brengen, kan worden gedemonstreerd dat het uitgelijnd blijven

van een Schulerreferentie~ afhangt van de aanwezigheid van radiaal ge

richte gravitatiekrachten.

Voor de praktische realisatie van een en ander: zie Hagenberg (1969), van

Dart (1971) en Janson (1973). Een overzicht van de mechanische en elektri

sche grootheden is te vinden in het blokschema op pagina 13 (fig. 1.4-5.).

m = 0,5 kg.

a = 0,1 m. (= afstand MA )

R = 6m. ••••• 8m.

/'

".".
./

/'

Enkele numerieke waarden bij figuur 1.4-1, -3 en -4 :

"slinger "massa

excentriciteit

baanradius

ri~j ~ad'YI Ce.-..trum

i'Yl e. t
9ravi~~~\e

~i....,~La{-or.

R=mortlent.:lne

10 aa~ f'd d i \.1..5

I ic.h aCl rn

bm

m

/

/

I

/
I

f
(

I,

/
/

/ " ....
/ ,//

/ W'.-~e~l:je /'
/

/ as /
I ........ re~""e-n tie

/
/

I
/

I
f,

f
/,
I

Fig. 1.4-4 Bovenaanzicht demonstratie opstelling. .
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Opmerkingen:

De hier toegepaste realisatie van een Schulerreferentie is gebaseerd op

een idee van Astr5m en Hector ( 1965 ).

- Hoewel hier en elders vaak over Schulerslinger, Schulerpendule Slinger

as en Slingermassa wordt gesproken, is de benaming slinger of pendule

niet correct. Zij is all€n van toepassing wanneer het systeem zich in een

gravitatieveld bevindt. Het functioneren als slinger in die situatie

heeft echter niets met het Schulerprincipe te maken, daar gravitatie

krachten niet nodig zijn voor het uitgelijnd blijven van het lichaam. Een

betere be naming is Schulerreferentie.(en Schulerreferentiesysteemas •••••

etc. ). De werking als slinger in een radiaal gericht gravitatieveld

heeft echter twee praktische voordelen, n1. het gebruik van de slinger

tijd als afregelcriterium en hat omzetten van drift in een periodiek ver

schijnsal met eindige amplitude. (Mulders, 1976, pagina 71.)



IG==B=====fJJ 1<:=============;1

(t g) = ud I~n f(Ju~ von dt:

5<.h ... I.. ,.refereVl-l:·,e.

..
S

erlichaa.m

'I Jei
Ttol od I

TG : radiale 3ravdaUekoppei
(ge.simu leercl).

51in

Is; 5~oor\.:0rpeb.zOdb
-nid-radiale ~".vi lol;e I>.0rpel:>,
-\a~e"w,,~w·u'j. e.d-.

Schulervoorwaarde & C = maR - J
A

'

Bewegingsvergelijking: JA~ = Ttotaal

In geval van Schulerafstemming is y=~.

fig. 1.4-5 Blokschema Schulersysteem.

> = elektrisch
signaal,

> = mechanische
grootheid.
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2. METINGEN AAN HET BESCHIKBARE MODEL

2.1. Inleiding

Hagenberg, van Oort en Janson gaven als mogelUke oorzaak voor het slecht

functioneren van het demonstratieffiodel aan het onregelmatig voortbewegen

van het wagentje. Hierdoor zouden versnellingen optreden die door het e

lektronisch systeem niet op de juiste wUze verwerkt konden worden. Beper

kingen van het systeem betroffen het maximaal leverbare elektrische kop

pel T en de beperkte bandbreedte van de overdrachtskarakter~tiek. De
e

versnellingen mochten daardoor niet groter zUn dan 5 m/s2 en geen fre-

quenties bevatten van meer dan enkele Hertz. Door oneffenheden in de

vloer werden trillingen in het wagentje veroorzaakt, met frequenties tot

boven 100 Hz_ (van Dort, 1971) en amplituden van meer dan 5 m/s
2

•

Als remedie stelden zU voor:

het verminderen van de trillingen van de slingeras door het gebruik van

een luchtkussenvoertuig in plaats van het 4-wielig wagentje.

het vergroten van de bruikbare frequentieband van het regelsysteem door

voor de rate-gyro een voedingsspanning met een frequentie hoger dan de

gebruikte 400 Hz toe te passen. Daardoor konden dan o.a. gunstige tUd

konstanten voor de differentiator worden gekozen.

Hagenberg merkte tevens op, dat wanneer de slingeras niet precies verti

kaal staat, er storende gravitatiekoppels op de slinger kunnen werken.

In het nu volgende zullen de optredende versnellingen en de responsie van

hat elektrische systeem daarop nader worden bekeken. Aan de hand van die

beschouwing zal dan worden nagegaan in hoeverre de trillingen ten gevolge

van oneffenheden in de vloer storend zUn en of er nog andere storende ef

fecten optreden.

2.2. Ingangssignalen: x
t ang

Het externe koppel T wordt opgewekt evenredig met de hoekversnelling Q
e

en het is evenredig aan de stroom I
k

door de daarvoor gebruikte elektri-

sche koppelmotor. Uit de voorwaarde voor Schulerafstemming, ~ = Xt / Rang
voIgt dan dat T , en dus de stroom I

k
, evenredig dient te zUn aan ~t •e ang

De versnellingen die tUdens het bewegen van het wagentje optreden kunnen

worden gemeten met een accelerometer (=versnellingsmeter). Uit deze kan
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worden afgeleid aan welke alsen het systeem voor de sturing van de koppel

motorstroom moet voldoen. Vergelijking van de optredende koppelmotorstroom

I k (of spanning Vk) met de daarvoor verantwoordelijke ~tang geeft dus een

indruk.van het functioneren van het elektronisch systeem.

De versnellingen werden gemeten met een DONNER type 4310 accelerometer.

Deze is van het krachtenbalanstype.

Enkele gegevens zijn: meetbereik + 1 9

eigenfrequentie 120 Hz

dempingsfactor 0,6

Als gevolg van de faseverschuiving tussen het mechanisc~ingangssignaalen

het elektrische uitgangssignaal, werkt de versnellingsmeter - bij sinusoi

dale excitatie- bij frequenties rond de resonantiefrequentie als snelheids

meter en voor hogere frequenties als plaatsopnemer.(responsie 2e orde sys

teem.)

De Donner-meter werd onder de slingeras op het bovenvlak van het wagentje

gemonteerd. (figuur 2.2-1)

De gemeten versnellingen werden samen met de stroom door de koppelmotor

geregztreerd m.b.v. een Hellige Hellcoscriptor recorder, een snellere H.P.

schrijver of een geheugenoscillograaf, al naar gelang de bekeken frequentie

band.

Voor het meten in beperkte frequentiegebieden werd een instelbaar band

doorlaatfilter gebruikt: type Krohn-Hite, Model 330A, 0,2Hz•••• 2kHz.

De volgende grootheden werden gemeten:

Versnellingen in de rijrichting: x (tangeti§le versnellingen),

Versnellinge dwars op de rijrichting: y (radiale versn.),

De stroom door de koppelmotor: I k •

De koppelmotor vormt een eerste ordesysteem met tijdkonstante

fig. 2.2-1

fig. 2.2-1

fig. 1.4-5

sec. Het koppel Te is daardoor evenredig met I
k

tot ongeveer 30 Hertz.

De uitgangsspanning van de differentiator: V
D

• fig. 1.4-5

V
D

is het ingangssignaal voor de vermogensversterker die de koppelmotor--stroom levert en is evenredig met Q. De kantelpunten van de differentia-

tor liggen bij 5 Hz.

Het uitgangssignaal van de rate-gyro: VRG •

Dit signaal is evenredig met de hoeksnelheid a.
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Opmerkingen:

Wanneer het Schulersysteem goed functioneert, dan kan tijdens meting van

de dwarse versnelling y (met de Donner-meter), de versnelling in de rij

richting (;) worden afgeleid uit de koppalmotorstroom, want T
e

: I
K

:

Q: ;t ·ang 2
Bij versnellingen van meer dan Sm/sec. werd de koppelmotorstroomverster-

ker overstuurd. Het gedrag van het systeem werd dan bestudeerd aan de

hand van de gemeten Vo•

..
~

Richting co5rdinaatassen
van het wagentje:

Schulersysteem:

1: slingermassa
2: slingeras
3: koppelmotor

Wagentje:

4: bovenblad
S: frame
6: zwenkwiel

Versnellingen:

x: in rijrichting
y: dwars op rijrichtig

Fig. 2.2-1 Versnellingen op het Schulersysteem.

De volgende excitatias werden toegepast:

heen en weer rijden met het wagentje,

het stilstaand wagentje door aanstoten in trilling brengen (pulsvormi

ge excitatie).

Om de bijdragen van de verschillende frequentiekomponenten in de signalen

te ondescheiden, werden deze via het banddoorlaatfilter gemeten in de

frequentiebanden: O••• SHz, S••• lOHz, lO ••• 20Hz, 20 •••100Hz, lOO ••• lOOOHz.
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In de versnellingen en de daarbij behorende koppelmotorstromen waren de

volgende komponenten te onderscheiden:

a) Versnellingen t.g.v. eigentrillingen van het wagentje,

b) Versnellingen die optreden als gevolg van het passeren van oneffenhe

den op de vloer of t.g.v. onregelmatigheden in wielen of lagers,

c) Versnellingen t.g.v. het heen en weer rUden met het wagentje - dit

zijn de echte baanversnellingen van het Schulersysteem.

AIleen de versnellingen van het type c) zijn van belang voor de positiebe

paling van het wagentje (het navigeren). De versnellingen a) en b) zijn

stoorsignalen die op de slingermassa werken. Nagegaan zal worden of zij

door het elektronisch systeem voldoende worden gecompenseerd en hoe een

eventueel storende invloed kan worden verminderd. Maar eerst zullen de

drie soorten versnellingen nader worden bekeken.

2.3. De gemeten versnellingen

2.3.a. De eigentrillingen van het wagentje

I) BU stilstaand wagentie:

Bij het aanstoten verandert het wagentje niet van plaats; versnellingen

t.g.v. het rijden of oneffenheden in de vloer treden dan niet op. In dat

geval worden aIleen de eigentrillingen gemeten. (figuur 2.3-1).

Deze eigentrillingen blekentwee komponenten te bevatten, nl.

1)- Een trilling met relatief hoge frequentie, grote amplitude en ge

ringe demping: figuur 2.3-2.

2)- Een komponent met relatief lage frequentie, kleine amplitude en ster-

ke demping: figuur 2.3-3.

~-- I' +1 --~~.~r~--~----'-,---j------.;\-~=_-.~I··----·-;.---1
;---------1--.---- -',-. . -----------T----------~--J"J:~sdn~luns-:-I-:-~ Q~j_/~tTkl
\----------r-----,--- .i--t------~--r------·-~-------i!} ----·t-=·Q,L.sec/::rn.j

~:,,_~~-t-~ r - -1- ----t:--~--__ t=~ __~
L______ 'r-----j
~--------,--, -~~~==~= t-------------t-----~-c--1

r-=:---=' --~-=--=~- -.-.. ~t~=~~~ --=~~-~T=~--- --=-~~==- ~:-=-== ====~II
~----- - ------f-- ---- -.---~-------------i-- --- - -- ---t- -- --------
1 I I i I I

r Fig. 2.3-1· .' . Eigentrilii~~en--vanhef~~gentJe-:--i-------'-1
! --~----i-----------.-"--T--------T--;-T------.--r--:---l--,-· -----~l-l--,-----;:;__----'T;-E:-~A
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.'
'X.

t t

f:l:: 40 lh.

Fig. 2.3-2 Hoogfreq. komponent
in eigentrilling.

f~.3 \b.

Fig. 2.3-3 Laagfreq. komponent
in eigentrilling.

ad l}- Oe snelle eigentrilling heeft een frequentie van 38,4 Hz. Het is

de resonantiefrequentie van het (kubusvormige) metalen frame van

het wagentje. Zij lijkt exponentieel gedempt en is na 7••• 12 perio

den niet meer waarneembaar. Deze komponent overweegt bij krachtig

aanstoten. Erkunnen dan amplituden van 7,5m/s: optreden. Gemiddeld

bedraagt de amplitude ca. 3,5 m/sec:

Oak in de richting loodrecht op de aanstootrichting werd deze reso

nantie waargenomen, weliswaar met een kleinere amplitude. Deze

dwarse trillingskomponent kan optreden als de aanstootrichting niet

naar het m.m.p. van het geheel (Schulersysteem + wagentje) wijst,

waardoor een rotatie am dat m.m.p. ontstaat. Oak anisoglasticiteit

van het frame kan een oorzaak zijn.

In het algemeen zal het zo zijn dat er zowel in de x- als in de y

richting resonantietrillingen optreden, die niet gelijk in frequen

tie, fase en amplitude hoeven te zijn. Het bovenvlak van het wagen

tje zal daardoor "Lissajous-figuren" beschrijven.

ad 2}- De langzame slingering ontstaat door het bewegen van de zwenkwiel

tjes en het doorzakken in de lagers t.g.v. lagerspeling. Dit was

te controleren door het frame op blokken te plaatsen, zo dat de

wielen van de grand kwamen.

Het verloop van de langzame slingering hing a.m. af van de stand

van de zwenkwieltjes en de richting van aanstoten. De frequentie

lag rand de 3 Hz en zij duurde ca. 1,5•• 2,5 perioden. Een typische

waarde voor de amplitude was O,6m/sec 2•
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BU zacht aanstoten van het wagentje overwoog deze komponent in de

eigentrillingen.

Opmerkingen:

Van invloed zouden ook nog kunnen zijn het doorveren van de rubberbanden

en het wiebelen op de 4 wielen. Dit laatste komt omdat het wagentje vaak

slechts op 3 van de 4 zwenkwielen rust.
eHet doorveren van de rubber band en kan worden beschreven met een 2 orde

differentiaalvergelijking. De resonantiefrequentie is relatief hoog, om

dat de veerstijfheid van het rubberloopvlak progressief toeneemt met de

veerweg (indrukking).

Dit effect veroorzaakte echter geen waarneembare bijdrage tot de gemeten

horizontale versnellingan van het bovenblad van het wagentje. Dit had dan

nl. tot uitdrukking moeten komen in de onder ad 2)- genoemde metingen,

waarbij het frame op blokken i.p.v. op de wielen rustte.

II) Eigentrillingen tijdens het rijden:

Door oneffenheden in 'de vloer gebeurde het rijden niet schokvrij. Het wa

gentje werd daardoor steeds aangestoten en in eigentrilling gebracht. In

de gemeten versnellingen waren deze duidelUk zichtbaar, in de gemeten

koppelmotorstroom echter minder (zie pagina21).

De frequentie van de eigentrillingen was tUdens het rijden hoger dan bij

stilstand, nl. 45 ••• 55Hz. Dit kwam doordat de stijfheid van het frame door

het duwen tegen het wagentje veranderde.

De amplitude van de trillingen was aanmerkelUk kleiner dan na aanstoten

in stilstand. Zij bleek sterk af te hangen van de kracht waarmee tegen het

wagentje werd geduwd,en wel hoe groter en gelijkmatiger de kracht, des te

kleiner de amplitude. Zij varieerde van nagenoeg 0 tot ca. O,85m/sec
2

• Bij

aanstoten werden, zoals reeds onder I) vermeld, maxima waargenomen van

1,S••• 3,5m/sec2 , hetgeen meer dan hat dubbele is van de maxima tijdens

het rijdan. Oorzaak van de amplitudevermindering: extra demping door hat
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handkontakt tijdens het duwen.

Door de versnellingen veroorzaakt tijdens het rijden over vloeroneffenheden

. was het niet mogelijk om na te gaan of 66k de langzame eigetrillingen tij

dens het rijden optraden. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zljn geweest,

omdat in die situatie de zwenkwielen in een bepaalde vaste stand werden

gedrukt (en bleven). Echter wanneer het wagentje na het rijden weer tot

stilstand kwam, was het langzame nazwaaien weer duidelijk aanwezig.

Uit metingen met het banddoorlaatfilter bleken de versnellingen ook nog

een komponent van 120 Hz te bevatten. De amplitude hiervan lag in dezelfde

orde van grootte als die van de ca.4oHz frame resonantie en zij werd op de

zelfde wijze be!nvloed door de kracht waarmee het wagentje werd voortbewo

gen. Waarschijnlijk trad deze trilling~ in het wagentje zelf op, maar

was zij een gevolg van resonantie van de accelerometer. Deze heeft nl. een

eigenfrequentie van 120Hz, wat overeen komt met de 3e harmonische van de

40 Hz trillingen van het frame. Oat deze resonantie kon optreden kwam door

verkeerd afsluiten van de accelerometer met het banddoorlaatfilter; nor

maal (goed) afgesloten is de Donner-meter boven kritisch gedempt (factor

0,6 , zie pagina 15). Normaliter werden er tijdens de versnellingsmetingen

g~~n frequenties hoger dan ca. 55 Hz waargenomen.

De door van oort (1971, pag.15) gemeten versnellingen van meer dan 100 Hz

berusten waarschijnlijk op bovengenoemde meetfout.

2.3.b. Versnellingen die optreden bij het passeren van oneffenheden in

de vloer

Het passeren van een oneffenheid in de vloer heeft vier effecten tot ge

volg:

Door de kantelbeweging zal de slingeras een versnelling ondervinden,

Door de schok wordt het wagentje aangestoten en gaat dit oscilleren

met de eigenfrequenties van ca. 40 Hz en ca. 3 Hz,

Door het kantelen zal de slingeras niet meer horizontaal staan en kan

de aardgravitatiekracht een koppel uitoefenen. Op de gevoeligheid voor

deze storingen zal in hoofdstuk 3 worden ingegaan.

Door kombinaties van kantelbewegingen kunnen tuimelfouten (coning-error)

ontstaan.

Daar de accelerometer op het bovenvlak van het wagentje de som van de
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versnellingen t.g.v. vloeroneffenheden, het rijden en de eigentrillingen

registreert, is het moeilijk hieruit aIleen de bijdrage van de vloeroneffen

heden te bepalen. Wanneer we echter de versnellingsmeter met de gevoelige

as loodrecht op de rijrichting plaatsen, dan zullen aIleen de versnellingen

t.g.v. van oneffenheden in de vloer en t.g.v. de eigentrillingen worden

gemeten. De "rijversnellingen" treden in die richting niet Ope Deze laatste

kunnen eventueel uit het verloop van de koppelmotorstroom worden afgeleid

(slingerarm loodrecht op de voortbewegingsrichting).

In de zo gemeten signalen waren de 40 Hz eigentrillingen van het frame

duidelijk te onderkennen; hun maximale amplitude be~roeg ca. l,S m/sec~.
Dan traden er ook nog trillingen op met frequenties van 3••• 10 Hz en am

plituden van ca. D,S m/sec2• Deze konden afkomstig zijn van de langzame

slingeringen van de zwenkwielophanging en/of oneffenheden in de vloer.

In enkele metingen kwam herhaaldelijk een dubbele versnellingspuls voor:

zie figuur 2.3-4. Zorn dubbel pulspatroon kan ontstaan bij het passeren van

een oneffenheid. Dit zal hieronder theoretisch worden afgeleid.

Ook nu viel weer op dat op die momenten dat de rijversnellingen van het wa

gentje maximaal waren, dus waneer er het hardst tegen het wagentje werd

geduwd, het uitgangssignaal van de accelerometer nagenoeg nul was. Dus

g6~n 40 hz komponent en ook geen 3••• 10 Hz meer. Redenen hiervoor: door

het harde duwen werden de eigentrillingen sterker gedempt en vloeroneffen

heden werden deels door vervorming van de rubberbanden opgevangen in plaats

van door kanteling van het wagentje.

~ I_
t

~W~~~~W~I~~I\N~----------------""ll1l~}J~!\I~J~~~li~~,~

fig. 2.3-4 Dubbele versnellingspulspatronen bij het passeren van oneffsnhe

den op de vloar (gemeten op bovenvlak, dwars op rijrichting).
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De storende invloed van de vloeroneffenheden zou men dus kunnen verklei

nen door een zwaar onderstel (met laag zwaartepunt) en tamelijk zachte

rubberwielen te gebruiken (polystyreenschuim?). Zachte wielen hebben ech

ter het nadeel dat het wagentje dan gemakkelijk kan kantelen door het

voortduwen, zodat gravitatiekoppels weer een rol kunnen gaan spelen. Dit

kantelen kan worden vermeden door de richting van de voortduwende kracht

naar het massamiddelpunt van het gehele systeem te laten wijzen.

De Signaalvorm die bij het passeren van een vloeroneffenheid ontstaat:

Stel we laten een wiel met straal R over de vloer rollen in de richting x.

De as van dat wiel heeft in horizontale richting een konstante snelheid v.

Wanneer het wiel een zeer smalle oneffenheid met een hoogte b ontmoet, dan

zal de as van dat wiel een baan volgen zoals weergegeven in figuur 2.3-5a.

De snelheid en versnelling die de as daardoor in vertikale richting krijgt

zijn weergegeven in resp. figuur 2.3-5b en -5c.

(X=V.l)

Horizontale snelh.: v=constant,

Oneffenheid b op x
S

•

Op traject A ~ S • C

a) hoogte as boven vloer:

h( t) = b + R cos f( t) ,

b) vertikale snelheid as:

fl( t) = - v tan f (t) ,

c) vertikale ~ersnelling as:
h(t) __ ~ 1

- R cos3y .

/
Ql
IS

A /
R~--+-----ol( I .,..c. _

I~ ~
I " I

------ ---- - -1----

)(t
"

j
h(t) \ I

_ '~ : l

----------, "\j---(-x..··v.t.)
I 1\

I.
\
\

t

Fig. 2.3-5 a,b,c. Hoogte, vertikale snelheid en versnelling van de as van

een zwenkwiel bU passeren van oneffenheid in vloer.
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•

Ten gevolge van de vertikale versnel-..
ling h(t),van de as van een van de wie-

len neemt de accelerometer op het boven

blad van het wagentje een versnelling

~(t) = ~ h(t) sin't waar. Zie figuur

V

De diameter van de zwenkwielen van het wagentje bedraagt 73 mm. Bij een

snelheid van v=!m/sec. en een oneffenheid ter hoogte b=2mm., zou dan

T = ca.S.lO-
2

sec. en ~(ts)= -6,9 m/sec: zijn. acc.elerorne:t.er
.---'-"1..........-"-1

Opmerking:

2 ( R2 _ (R_S)2)!
De voor het trajekt A~B~C benodigde tijd bedraagt T =

Fig. 2.3-6 Versnelling bovenblad
tgv. vloeroneffenheid.

In werkelijkheid zal de snelheid niet sprongsgewijs kunnen veranderen zoals

in fig. 2.3-5b. De rubberbanden zullen enigszins meegeven: er zullen geen

plotselinge snelheidsveranderingen optreden, dus geen grate versnellingen.

Tevens zullen de oneffenheden enige uitgestrekthe!d in de x-richting heb

ben en kunnen zij geleidelijk oplopen. In werkelijkheid zal de versnelling

bij het passeren van een oneffenheid een verloop vertonen zoals weergegeven

in figuur 2.3-7.

Fig. 2.3-7

Dubbele versnellingspuls bij

het passeren van een onef

fenheid in de vloer.

Zoals reeds werd vermeld (pag. 21) werden inderdaad vol gens dit patroon

optredende versnellingen waargenomen (dubbel pUlspatroo~. Daarbij bedroeg

T = 0,5•••0,8 sec. en de amplitude was maximaal ca. 1 m/sec: Op dit pa

troon moe ten nag de eigentrillingen van het frame worden gesuperponeerd.

Het frame wordt nl. bij elke ve~nellingspuls aangestoten en daardoor in

eigentrilling gebracht.
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De frequenties van de trillingen t.g.v. vloeroneffenheden zijn afhankelijk

van de snelheid van het wagentje en de toestand van de vloer. Volgens de

metingen blijken zij meestal te liggen tussen 3••• 20 Hz en treden er ampli

tuden op van ca. 0••• 0,8 m/sec~ Aangezien hun bijdrage tot de beweging van

de slingermassa over het algemeen ongelijk nul zal zijn, moete;~oor de

koppelmotor via het elektronisch systeem worden gecompenseerd.

De kantelingen veroorzaken echter niet aIleen storende versnelling~en

zoals reeds eerder werd vermeld - mogelijk storende aardgravitatie koppels.

Zij kunnen ook een schijnbare netto rota tie om de ingangsas van de rate

gyro tot gevolg hebben. De door de gyro waargenomen schijnbare rotaties

veroorzaken een foutief korrektiekoppel. Deze fout, tuimelfout of coning

error genaamd, treedtop wanneer er gelijktijdig hoekschommelingen aanwezig

zijn om twee assen loodrecht op de ingangsas van de rotatiesensor, en daar

bij de fase van deze schommelingen zodanig is, dat die ingangsas niet in

een plat vlak beweegt. (Mulders, 1976, pag.117.) Of en hoe sterk dit ef

fect een rol kan spelen werd niet onderzocht. Het zou kunnen worden geme

ten door de slingerarm + massa van de slingeras te verwijderen. In dat ge

val zijn de koppels Tx enT
G

(pag. 9) gelijk aan nul. De slingeras zou dan

echter door lagerstictie met het wagentje kunnen meebewegen. Dit kunnen

we verhelpen door i.p.v. de slingerarm een licht (om het stictiekoppel zo

klein mogelijk te houden) lichaam met een relatief groot massatraagheids

moment (bv. haltermodel) op de slingeras te monteren. Als we het m.m.p.

van dit lichaam op die as leggen, dan zullen weer T; en T
G

nul zijn en de

invloed van de stictiekoppels mag dan verwaarloosd worden. Wanneer we dan

met het wagentje rijden, wordt door de rate-gyro aIleen de tuimelfout ge

meten. (Als elektrisch koppel T = 0.)
e

Tuimelfouten en gravitatiekoppels kunnen niet door het elektronisch sys

teem worden gecompenseerd: zij mogen dus niet de stoordrempel overschrijden.

Zoals reeds werd opgemerkt (pag. 22), kan de invloed van vloeroneffenheden

worden verkleind door gebruik van zachte rubberbanden en een zwaar onder

stel. De hoeksnelheid en amplitude van de kantelingen worden ook kleiner

door vergroting van de wieldiameter en de wielbasis. Toepassing van draai

stellen i.p.v. enkelvoudige wielen heeft eenzelfde effect als vergroting

van de wielbasis. Beter ware het echter de bron van de storingen aan te

pakken, nl. het onregelmatige vloeroppervlak ~~ Een speciaal geconstrueer

de vloer heeft echter het nadeel dat de opstelling niet overal gedemon

streerd kan worden.
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2.3.c. De "rijversnellingen" ,t.g.v. het voortbewegen van het wagentj~

aij "normaal" rijden treden er geen versnellingen op van meer dan ca. 2,5
2

m/sec. en met frequenties hoger dan 1,5 Hz. Een gemiddelde waarde is 1,5
2m/sec. en 0,5 Hz. Dit bleek onder andere uit de metingen met het banddoor-

laatfilter.

2.3.d. Samenvatting van de versnellingsmetingen

De horizontale versnelling die de slingeras ondervindt bestaat uit een

superpositie van:

Versnellingen t.g.v. het riiden met het wagentje. (D.w.z. ten gevolge van

het horizontale verplaatsen van het wagentje.)

Deze zijn gewoonlijk kleiner dan 2,5 m/sec~ met freq. kleiner dan 1,5 HZ.

Een gemiddelde waarde is 1,5 m/sec~ en 0,5 Hz.

Versnellingen bij kantelen of opspringen van het wagentje t. g. v. vloer

oneffenheden.

Frequentie en amplitude zijn afhankelijk van de rijsnelheid en liggen on-
t\l~~CVI 2

geveer~2 en 30 Hz, met af en toe versnellingspieken van b.v. 1,5 m/sec.

Meestal treden frequenties op van 3••• 15 Hz en varieert de amplitude
2van nagenoeg 0 tot ca. 0,8 m/sec.

Versnellingen t.g.v. resonanties in het wagentje.

De eigentrillingen veroorzaken een rimpel op het signaal, waarvan frequ

entie en amplitude afhangen van de kracht waarmee tegen het wagentje

wordt geduwd.

Frequenties: 38 ••• 55 Hz,

Amplitude nagenoeg 0••• 0,85 m/sec~ , met soms pieken van 1,5 m/sec~

of meer.

De som van deze drie soorten versnellingen ligt normaal·onder de 3,5m/sec~
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2.4. Responsie van het koppelopweksysteem op de horizontale versnellingen

Waarnemingen:

We weten nu uit welke komponenten de versnellingen van het wagentje - en

dus ook de versnellingen van de slingeras zijn opgebouwd. De reactie van

het elektronisch systeem op deze versnellingen werd bestudeerd aan de

hand van metingen van de stroom door de koppelmotor. Daarbij werd het vol

gende waargenomen:

Wat betreft de amplitude:

De vermogensversterker voor de voeding van de koppelmotor is zodanig

gedimensioneerd, dat de uitgangngsstroom begrensd is tot ca. 1,4 Amp.

Dit is voldoende voor versnellingen tot 5 m/sec:

De versnellingsmetingen toonden aan dat de totale versnelling gewoonlijk

onder de 3,5 m/sec: bleef, zodat er g~~n overs turing van de versterker

optrad. Dit bleek ook uit de gemeten koppelmotorstroom. Ter controle

hiervan werd de koppelmotor voorzien van een oversturingsindicatie, be

staande uit twee door Schmitt-Triggers gestuurde LED's.

Wat betreft de freguentie:

I) Tijdens het rijden kwamen in de koppelmotorstroom geen merkbare signa

len voor met frequenties hoger dan 25 ~ 30 Hz. Pas na een vergroting

van de meetgevoeligheid ~et een factor 100) kon de invloed van de 50

Hz frame resonantie in de stroom door de koppelmotor worden waarge

nomen.(meting via het banddoorlaatfilter.) Oorzaak: zie volgende pag.

II)Bij stilstand van het wagentje is de eigenfrequentie van het frame

lager, nl. 3B,4 Hz, en deze komponent was w~l nadrukkelijk aanwezig

in de stroom door de koppelmotDr. De vermogensversterker kon daar

door overstuurd worden. De responsie van de koppelmotorstroom was

0,04 sec. vertraagd t.o.v. de ervoor veranwoordelijke excitatie

(versnelling). (De responsie aan de uitgang van de differentiator

bleek 0,016 sec. vertraagd t.o.v. de excitatie.)

lets over het elektronisch koppelopweksysteem:

Bij het ontwerpen van het beschikbare systeem werd uitgegaan van een maxi

male versnelling van 5 m/sec: en een maximale snelheid van 1 m/sec.

Een bruikbare bandbreedte van enkele Hertz werd toen voldoende geacht ~ie
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Hagenberg, 1969, pagina 29).

Het systeem heeft slechts een kleine bandbreedte, onder meer door het

laagdoorlaatfilter dat nodig is voor de onderdrukking van de na synchrone

detectie van het rate-gyro signaal resterende 400 Hz rimpelspanning.

De amplitude karakteristiek is recht voor sign~len tot ca. 0,5 HZ, daarna

begint deze af te vallen met ca. 12 dB/okt. Frequenties boven 40 Hz wor

den afgesneden door het laagdoorlaatfilter (-42 dB/okt.). Dit laatste

verklaart waarom weI bij stilstand de frame-resonanties in het signaal

naar de koppelmotor aanwezig waren, maar niet tijdens het rijden: zij ver

schuiven dan nl. in frequentie van 38 naar 45 ••• 55 Hz.

Praktische konsekwenties:

Wanneer we mogen aannemen dat de frame-resonanties g~~n "gelijkversnellin

gskomponent" bevatten, mogen we veronderstellen dat deze g~~n netto bij

drage tot de kracht op de slingerarm leveren. In dat geval is het niet

erg dat de resonantie~ boven 40 Hz worden afgekapt.

De langzame snelheidsveranderingen tijdens het rijden werden door de koppel

motor goed gevolgd.

De trillingen t.g.v. oneffenheden in de vloer zouden problemen kunnen op

leveren. Door het afvallen van de amplitude karakteristiek werden de kom

ponenten met hogere frequenties namelijk slechts ten dele door de koppel

motor gekompenseerd. Waarschijnlijk is dit minder erg dan hat lUkt, daar

uit de metingen blUkt, dat deze hogere komponenten (10 ••• 15 Hz) weinig of

geen gelUkversnellingskomponent in de koppelmotorstroom veroorzaken. Idem

voor de frame-resonanties.

Door de geringe bandbreedte ontstonden ook ongewenste fasedraaiingen'voor

de hogere frequentias. De responsie van de koppelmotorstroom werd daar

door vertraagd. (BUvoorbeeld de responsie op de 38 Hz resonantie kwam

0,04 sec. na de excitatie.) In de praktijk bleek dit geen merkbare proble

men te veroorzaken.

( t+ At) d( t+ Ll. t) •(t) dtb =

Di t kunnen we als voIgt inzien: De vertraging ~ t in het kompenserende

koppel zal tijdens het rUden een fout veroorzaken, die echter g~~n eind

fout bij het "navigeren" hoeft te betekenen. Immers voor het totale im

pulsmoment geldt:
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Wanneer echter de slingermassa aan de gravitatiesimulator wordt gekoppeld,

dan zal hij t.g.v. de door de vertraagde responsie ontstane tijdelijke uitwij

king kunnen gaan slingeren rand de evenwichtspositie (am de momentane ra

diusvector naar het baanmiddelpunt). In gravitatievelden (echte of gesimu

leerde) gedraagt een ideale Schulerreferentie zich namelijk als een onge

dempte slinger.

Samenvatting van de koppelmotorstroom metingen:

In het algemeen leek de koppelmotorstroom de versnellingen goed te volgen

(frequentie en amplitude), zij het met geringere bandbreedte. Enkele malen

kwamen echter duidelijke afwijkingen voor, waarschijnlijk door storende onef

fenheden in de vloer.

Responsie op de afzonderlijke versnellingen:

De "rijversnellingen" vormden geen probleem.

De eigentrillingen die op de andere versnellingen werden gesuperponeerd

konden een enkele maal de vermogensversterker oversturen. Door een stU

ver en lichter frame kan resp. hun amplitude worden verkleind en hun

frequentie worden verhoogd. (Door het laatste vallen zij buiten het fre

quentiebereik van het elektronische systeem.)

Bewegingen t.g.v. de onregelmatigheden in de vloer konden problemen

doen ontstaan door:

= hun amplitude, waardoor door superpositie de vemogensversterker soms

kon worden overstuurd.

=hun frequentie, waardoor ongewenste fasedraaiing kon optreden t.g.v.

de beperkte banbreedte van het systeem.

= tuimelfouten (coning-errors) t.g.v. kombinaties van kantelbewegingen.

=aardgravitatiekoppels t.g.v. kantelingen.

Dit resulteert in de volgende voorstellen ter verbetering van het wagen

tje en het Schulersysteem:

In verband met de eigentrillingen dient de bovenbouw van het wagentje'

(het frame) licht en stijf te zUn, bijvoorbeeld een piramidevormige con

structie.

In verband met de storing door vloeroneffenheden zou het onderstel van

het wagentje als voIgt moeten worden uitgevoerd:
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= zwaar, stUf, grote wielbasis,

= grote niet al te harde wielen, eventueel uitgevoerd als draaistellen,

= om bU het voortduwen kantelen t.g.v. de zachte banden te voorkomen

(gravitatiekoppel :) moet de voortduwende kracht naar het ma~samid

delpunt van het geheel gericht zUn,

= minimale lagerspeling en wrUving.

Vergroting van de bandbreedte van het elektronisch systeem is minder ur

gent; deze bleek in de praktUk nl. te voldoen.

Trouwens voor wat betreft de mogelUke coning-error en aardgravitatiekop

pels biedt bandbreedte vergroting 966n soulaas.

Het wagentje komt dus als eerste in aanmerking voor verbetering. De meest

voor de hand liggende en resultaat belovende verbetering is echter het ver

beteren van het vloeroppervlak, maar dit laatste is moeilUk (of niet) te

verwezenlUken.
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3. GEVoELIGHEIo VooR AFWIJKINGEN VAN DE VERTIKAAL

3.1. ~anspreekdrempel·voor gravitatiekoppels (stoordrempel)

In het voorgaande werd geconstateerd dat de op de slingeras werkende ver

snellingen geen noemenswaardige problemen opleverden voor het elektroni

sche systeem voor de koppelopwekking (amplitude en fase karakteristiek).

oesondanks viel herhaaldelijk te constateren dat de slinger niet uitgelijnd

bleef volgens de gewenste richting naar het rotatiecentrum. oeze ongewen

ste drift bleek zelfs te kunnen optreden wanneer het wagentje stil stond.

oedrift trad onregelmatig op en de richting ervan kon van keer tot keer

verschillen.

In de situatie waarin het wagentje stil staat ondervindt de slingeras

g~~n versnelling +), zijn er g~~n storende wrijvingskoppels en kunnen er

ook b.v. g~~n tuimeleffecten optreden. De drift zou in dat geval veroor

zaakt moeten worden door het elektrische systeem of door een koppel ten

gevolge van de aardgravitatie (d.w.z~ een versnelling van de slingermas

sa door de zwaartekracht). Wanneer het elektrische systeem oorzaak van

deze drift zou zijn, dan zou er een stroom door de koppelmotor moeten 10

pen terwijl het wagentje stil staat. ZDrn stroom kan een gevolg zijn van

verlopen van de afregeling van de versterkers (offset spanning, balans

ins telling verschilversterkers e.d.), of kan veroorzaakt worden doordat

het uitgangssignaal van de rate-gyro bij een hoeksnelheid Q = 0 niet exact

gel Uk aan nul is. Voor correctie van dat laatste is in het systeem een

compensatieschakeling opgenomen.

De stroom door de koppelmotor en de instellingen van het systeem werden

gecontroleerd en in orde bevonden c.q. bUgesteld. Voor een nauwkeurige in

stelling werden sommige instelpotmeters vevangen door een kleinere potme

ter, gecombineerd met vaste weerstanden.

BIUft over de aardgravitatie als oorzaak van de drift.

Wanneer de slingeras niet precies vertikaal staat, dan oefent de aardgra-

+) d.w.z. gean merkbare kinematische versnellingen, want het systeem

beweegt natuurlijk weI samen met de aarde t.o.v. de inerti~le ruimte.
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vitatie een koppel TGF 0 uit langs die as. Wanneer dit koppel groter is

dan het koppel t.g.v. lagerwrijving (stictie), dan zal de slinger daardoor

weglopen. Opmerking: zodra het stictie koppel is overwonnen en de slinger

as begint te draaien zal er ook een stroom door de koppelmotor lopen, maar

deze stroom is n6 een gevolg en geen oorzaak van de drift. Door deze

stroom wordt de hoekversnelling van de slingeras met een factor C (pag. 9)

verkleind. t d 1s oor rempe
Voor het vaststellen van d~oor afwijkingen van de vertikaal (= aanspreek-

drempel voor gravitatiekoppels) werd een meettafel geconstrueerd. Deze be

stond uit een driepoot waarvan de stand t.o.v. het horizonvlak kon worden

veranderd d.m.v. drie Elmekanic micrometerschroeven. Voor het meten van

die stand werd een twee-assige hellinghoekmeter, fabrikaat HBM, type NM-2

(Neigungsmesser) gebruikt. De uitlezing daarvan geschiedde met twee HBM 

KWS / II - 5 meetbruggen. Het Schulersysteem werd samen met de hellinghoek

meter op de driepoot gemonteerd.

Voor het ijken van de opstelling was het nodig de slingeras zo nauwkeurig

mogelijk vertikaal te stellen. Daartoe werd boven op de slingeras een DON

NER type 4310 accelerometer gemonteerd, en weI zo dat de gevoelige as van

de accelerometer bijna loodrecht op de slingeras stond (~us bijna horizon

taal). Vervolgens werd met de micrometerschroeven de meettafel een stand

gegeven, zodanig dat de accelerometer bij verdraaien van de slingeras -en

onder meedraaien van het lagerhuis- steeds hetzelfde uitgangssignaal gaf.

In dat geval stond de slingeras -binnen de meetnauwkeurigheid van de ac

celerometer- vertikaal.

Een praktische opmerking: de accelerometer werd niet precies loodrecht op

de as gemonteerd, maar onder een kleine hoek. Het uitgangssignaal was dan

steeds positief of negatief, waardoor hinderlijke tekenwisselingen zoals

bij instellen rond 1 0 9 werden voorkomen.

De meetprocedure:

Uitgaande van een vertikale stand van de slingeras werd de opstelling met

behulp van de micrometerschroeven in een bepaalde richting gekanteld, net

zolang totdat de Schulerslinger door het toenemende gravitatiekoppel begon

weg te lopen. De stoordrempel werd dan overschreden. Daarna werd de op

stelling in tegenovergestelde richting gekanteld totdat de vertikaalafwij

king wederom groot genoeg was om het wrijvingskoppel te overwinnen. Deze
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procedure werd bij verschillende orientaties van de slinger met lagerhuis

t.o.v. het vaste gedeelte van het systeem,telkens een aantal malen her

haald. Ook werd met en zonder ingeschakelde dempingsreductie gemeten ; dit

bleek voor wat de stoordrempel betreftgeen verschil te maken.

Meetresultaten:

De stoordrempel bleek gemiddeld 2,8 milliradialen te bedragen. (Dit is de

maximaal aan de slingeras toegestane afwijking van de vertikale stand.)

De spreiding in de meetwaarden was echter vrij groot: zo was soms een ver

tikaalfout van ca. 1,6 mrad. reeds voldoende om drift te veroorzaken, ter

wijl andere keren tot ca. 3,8 mrad. kon worden gegaan. Deze verschillen

ontstonden waarschijnlijk door variaties in de stictie van de lagers, o.a.

ten gevolge van het trillen van de opstelling door de bekrachtiging van

de rate-gyro en de servomotor.

Opvallend was ook dat de gemiddelde stoordrempel voor drift van de slinger

as in de +z richting (zie figuur 2.2-1) anders was dan die voor rotatie

in de tegenovergestelde -z richting, namelijk 2,4mrad. resp. 3,2 mrad. Dit

kan te maken hebben met de sleepkontakten die tegen de as drukken, of door

dat de ruststroom door de koppelmotor tijdens de metingen niet exact gelijk

was aan nul. Deze laatste mogelijkheid kan worden geelimineerd door tijdens

de metingen de bekrachtiging van de koppelmotor uit te schakelen.

Conclusies:

Wanneer de slingeras meer dan ca. 1,5 mrad. van de vertikale stand afwijkt

dan kan het gravitatie koppel het wrijvingskoppel overwinnen en zal de

slinger uit de gewenste richting kunnen wegdriften.

Door variaties in het wrijvingskoppel (stictie) zal de stoordrempel mees

tal echter bij 2 ~ 3 mrad. liggen. In de praktijk dienen we echter 1,5 mrad

als stoordrempel aan te houden.

Opmerkingen:

Het stictiekoppel is gelijk aan het gravitatiekoppel bij de stoordrempel.

Bij normaal functioneren van het Schulersysteem zal dit koppel dus ook

eerst door de elektrische koppelmotor moeten worden overwonnen. Door dit

storende koppel zal de Schulerreferentie een (kleine) uitlijnfout gaan

vertonen. Om deze fout te verkleinen moet het stictiekoppel verkleind
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worden, maar in dat geval vergroten we wei de aanspreekdrempel voor gra

vitatiekoppels ( ••• ad infinitum).

In de ideale situatie zander stictie en wrUvingskoppels zal de slingeras

dus exact vertikaal moe ten staan. In de praktUk zullen we een zekere

(liefst onmerkbare) fout in de uitlijning moe ten accepteren en daardoor

wordt tevens de toegestane afwUking van de vertikaal vastgelegd.

Het gravi tatiekoppel bedraagt TG = mIg sin ex., waarin

m =slingermassa 9 =versnelling van de zwaartekracht

1 = slingerlengte ()(. = vertikaalafwUking van de as.

Zouden we zo'n zelfde koppel op de slingeas willen veroorzaken door het

horizontaal versnellen van het wagentje, dan moet die versnelling gelUk

zUn aan x = 9 sin • BU de stoordrempel is dit ca. ; = 10 • 1,5 • 10-~
.. 2

dus x = 0,015 m/sec.

3.2. ~C?..rzakenvan afwUkingen van de vertikaal

De slingeras kan afwUken van de vertikale stand door:

a) oorzaken gelegen in het demonstratiemodel, zoals ;

de slingeras staat niet loodrecht op het wagentje,

de wielen zijn niet rand,

de stand van het wagentje kan veranderen door speling in de zwenk

wielophanging,

de combinatie van wielen, waarop het 4-wielig wagentje op een gegeven

moment rust, onbepaald is.

b) oorzaken gelegen in het vlak waarover het wagentje rUdt:

oneffenheden in het vloeroppervlak, waardoor het wagentje kantelt,

een helling van de vloer in z'n geheel (de vloer ligt niet waterpas).

Op de volgende wUze werd getracht na te gaan welke van de oorzaken een rol

spelen:

De HBM hellinghoekmeter werd daartoe boven op het wagentje met de Schuler

slinger bevestigd. oaarmee kmde helling van het wagentje in twee rich

tingen (x en y) worden gemeten. Zie figuur 3.2-1. De uitlezing van de hel

linghoekmeter werd genoteerd en de positie van het wagentje werd op de

vloer gemarkeerd.
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Na wat met het wagentje te habben rondgereden werd het weer op de gemar

kearde plaats teruggezet. De stand van de hellinghoekmeter werd opnieuw

afgelezen en vergeleken met de vorige meetwaarden.Deze procedure werd aen

aantal malen herhaald.

De zo gemeten hellingan bleken variaties te vertonen van maximaal ca. 3

mrad. : dus groot genoeg om de stoordrempel te overschrijden. Daar het wa

gentje steeds zo goed mogelUk op dezelfde plaats en met dezelfde orienta

tie werd teruggezet, moestan deze variaties veroarzaakt worden door onre

gelmatigheden van de zwenkwielen an hun ophanging en niet door de vloer.

Om ook een idee van de invloed van de vloer op de gemeten helling te krU

gen werden dezelfde metingen op dezalfda plek herhaald, maar het wagentje

was daarbU over 180
0 gedraaid t.o.v. de aerste seria matingen. In dat ge

val zou de helling van de vloer met omgekeerd teken in de meetrasultaten

doorwerken. De met de hellinghoekmeter gemeten stand (¥ ) t.o.v. het ho

rizonvlak is nl. de som van de hoek (ex.) die de vloer met het horizonvlak

maakt~ en de hoek (j8 ) tussen het wagentje en de vloer. (fig. 3.2-1)

---,--
\
\
\
\

_J----

Coordinaten
wagentje:
(x,y,z).

Horizon

Vloer

SlingeraS~
Schulersysteem~ ~

Hellinghoekmeter~~ '""'\_~

\

I

X'

z'

IX
x

C03rdinaten verbonden mat
vloer (of horizon):
(Xl ,yl ,Zl).

Fig. 3.2-1 Meting afwUking van de horizontaal: ~
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Als we steeds op ~~n plek meten, mogen we Olconstant veronderstellen,

want bij gegeven plaats en wielbasis ligt ~vast. (figuur 3.2-2.)

De hoekj3 wordt bepaald door standsveranderingen t.g.v. spelingen in de

wielophanging e.d. De gemiddelde waarde vanj3 zal ongelijk nul zijn.

De hoek t is de ui tlezing van de hellinghoekmeter, dus ~ = ex. + f3 •
De t.o.v. de vloer gedefinieerde coardinaten noemen we x', yl en Zl; de

met het wagentje verbonden coardinaten x, y en z. De uitlezing van de hel

linghoekmeter gebeurt in het laatste stelsel.

Tijdens de eerste serie metingen werd zo in de x-richting gemeten e8f\hel-

ling: v .=CX +!?J = ex. I +!?J XI .•oX1 X I-x x 1-

•

aIn de tweede serie werd - na rotatie van het wagentje over 180 - gemeten:

~ xii=cx..x +f>x =-lXx I + (>x I

Idem kunnen we te werk gaan na rotatie over 90
0

en 270
0

• We krijgen zo de

volgende vergelijkingen voor de uitlezing van de hellinghoekmeter:

uitgangspositie .
~x = C(. +j3x ; ~y = Q(., + f3 y •.

x' yl

rotatie over 90 0

¥x = ()(. YI + p'x ~y :- C( I + j3y •x
rotatie over 180

0

~x =-!X. I +j3x ~ Y =- IX. I + py •x y

rotatie over 270
0

¥x =-OC I +(3x ¥y = r:}. X I + f> Y •Y

Op deze wijze werd voor de "gemiddeld waargenomen vloerhelling" gevonden

(ex. x I ; ()(yl ) = ( 0,2 mrad ; 1,2 mrad ).

Hoe het verband tussen deze berekende "gemiddelde vloerhelling" en het

aanwezige (zeer onregelmatige) werkelijke vloeroppervlak is, is mij niet

I
I

wielbasis

Fig. 3.2-2 De plaatselijk waargenomen vloerhelling hangt af van de

gebruikte wielbasis.
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duidelijk: de waargenomen helling van de vloer hangt nl. st:k af van de

wielbasis waarover ik deze meet (zie figuur 3.2-2).

Opmerking: De metingen werden verrieht in zaal HE 4.02 van de hoogbouw der

afdeling elektroteehniek. De vloereoordinaten waren als voIgt gedefinieerd:

de x'-riehting wees naar het .. westen en de yl..riehting naar het zuiden. De op

vorige pagina vermelde gemiddelde vloerhelling werd berekend voor het punt

(3,6) zoals aangegeven in het meetraster volgens figuur 4.4-1. De wielba

sis van het wagentje bedroeg ongeveer 50 em. De ori~ntatie van de eoordi

naten (x,y) op het wagetje was niet belangrijk: deze waren vanwege de sym

rnetrisehe eonstruetie van het wagentje verwisselbaar.

De berekende "gemiddelde vloerhelling" (Ci. ) werd gebruikt als referntie

vlak (nulniveau) voor de bepaling van de hoekvariaties door lagerspeling

en dergelijke.

De gemiddelde afwijking (i3) t.o.v. het referentievlak bleek minder te zijn

dan + 1 rnrad. Dit ligt dus onder de stoordrempel (aanspreekdrempel) voor
- ~f'!.~·~!lef'

gravitatiekoppels. Er kwamen eehter maximalg{voor tot ca. 3 mrad.: dit is

ruirnsehoots boven de stoordrernpel.

Dit soort metingen werd op een drietal plaatsen op de laboratoriumvloer

uitgevoerd met steeds als resultaat dat de gemiddelde hoekvariaties door

lagerspeling beneden de stoordrempel lagen, terwijl de rnaximale afwijking

deze oversehreed. Om na te gaan of deze geeonstateerde afwijkingen van de

vernkaalwerkelijk door lagerspeling, onregelmatige wielen e.d. werden ver

oorzaakt, werden dezelfde metingen herhaald voor een "seoopwagentje" (ver

rijdbaar onderstel voor een oseillograaf). Zo op het oog leek dit over een

betere wielophanging te besehikken dan het Sehule~wagentje. Dit bleek ook

uit de meetresultaten. De gemiddelde hoekvariatie (ja) t.o.v. de vloer

bedroeg voor dit wagentje ongeveer 0,5 mrad.(gemiddeld over aIle rnetingen)

hetgeen de helft is van de waarde voor het Sehulerwagentje. De maximale

lag rond 1,2 rnrad, dus net onder de stoordrempel.

Samenvatting:

Door de hierboven besehreven metingen hebben we een indruk gekregen van de

afwijking van de vertikale stand die de slingeras kan krijgen door onregel

matigheden in de wielophanging.
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Gemiddeld bleek deze afwijking onder de stoordrempel te liggen; de maxima

zorgden echter voor een ruime overschrijding daarvan.

Het is dus mogelijk dat de eerder bij stilstaand wagentje geconstateerde

drift werd veroorzaakt door gravitatiekoppels.

Oat verbetering van deze situatie mogelijk is bleek ui t vergelijkende metin

gen die aan een zgn. scoopmobile werden uitgevoerd. Het aandeel van de

wielophanging in de hoekafwijking bleef bij dit wagentje steeds onder de

stoorgrens. Echter of verbetering van de wielophanging voldoende is hangt

af van het aandeel (~) van de vloer in de totale afwijking van da varti

kaal. Hierop wordt in het volgende ingegaan.

3.3. Invloed vloerprofial op vertikaalafwijking

Zoals in 3.2. werd opgamerkt, bapalen het profiel en de helling van de

vloer mada de vertikaalfout van het Schulersystaam. Echter met da daar ge

bruikte maetmathode kon geen bruikbare informatie over het vloeroppervlak

zelf worden verkregen.

Als de vloar in z'n geheel een helling grater dan de stoordrempel vertoont

dan zal hat wagentje over een stel zuiver horizontaal_gelagde rails of 0

var aen platform moeten rijden, ~f het zou met ean aktief, gyroscopisch ge

regeld systaem horizontaal moeten worden gehouden. Oeze methoden elimina

ren oak metean hat kantalan door oneffenheden. Als vertikaalafwijkingen

voornamelijk door "bobbels" in de vloar ontstaan, kan misschian volstaan

wordan mat aen vargroting van de wielbasis. Om hierovar aen uitspraak ta

kunnen doan moe tan we ovar een gedetailleerd varloop van hat vloarprofial

kunnan beschikken.

Wannaer uit aen frequentieanalyse van hat vloerprofiel zou blijken dat een

bepaalde frequentia in amplituda ovarhearst (b.v. door de bij de construc

tie van da vloar gebruikta tacniakan of materialan), dan zou de vertikaal

afwijking minimaal gamaakt kunnan wordan door de wielbasis gelijk te maken

aan de golflengta van die komponent. Stel nl. dat we hat hoogteprofiel van

de vloer kunnen benaderan met ~~n enkale sinus:

met

h(x) = R sin(2n-x/A)

h = hoogta van de vloer

x =afstand over da vloer

(figuur 3.3-1)

R = amplitude van da sinus

~ = golflangta van da sinus
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Wanneer we met een wagentje met wielbasis d over die vloer rUden, dan

blUkt de maximaal optredende afwUking van de vertikaal (~ ) te worden
max

gegeven door:

tan ex. = Ji. sin( .!L£t ) =1LB.
max d i\ ;...

Deze sine-funetie +)is gelUk aan nul als d/fi=

vertikaalafwUking steeds null

d
sine T ·
geheel. In dat geval is de

Vloeroppervlak~

vertikaalafwUking van de
slingeras.

6(=

I
I
I

h

R

--:;1I"e--t----~~----~~--+--~H't.:__----_;lh'---~ :r

Fig. 3.3-1 Benadering van het vloerprofiel met een sinus.

Wanneer de belangrUkste frequentiekomponenten van het vloerprofiel bekend

zUn, dan kunnen we missehien aan de hand van de daarbU behorende Aen R

een zodanige wielbasis d kiezen, dat de vertikaalafwUking OC steeds on-max
der de stoordrempel blUft.

In het volgende hoofdstuk wordt het meten van het vloerprofiel besehreven.

+) : de sinefunetie is gedefinieerd als sine f sin 'rt' f
= 'Ii f

en heeft de volgende eigensehappen: sine 0 = 1

sine n = 0, n is geheel getal -j 0

+]sine f df = 1
-00
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4. METING VAN HET VLOERPROFIEL

4.1. Meetmethoden

Voor meting van het vloerprofiel of bepaling van de stand van de vloer

t.o~v. het horizontale vlak dienen we te beschikken over een nauwkeurige

horizontale referentie. Zoln referentie kan bijvoorbeeld zijn een horizonta

Ie rail of een horizontale lichtbundel. Een hoogteprofiel wordt dan gege

ven door de afstand van de horizontale referentie tot de vloer te meten.

Enkele mogelijke uitvoeringen zijn:

Een horizontaalreferentie bestaande uit twee rails, waarover een wagen

tje kan rijden. De vloer tast ik af met een arm die verbonden is met een

op het wagentje bevestigde hoekopnemer. Vloerhoogtevariaties worden dan

omgezet in hoekvariaties die elektrisch gemeten kunnen worden. (Zie fi

guur 4.1-1 het meetwagentje tast profielen af in een richting lood

recht op het papier.)

Deze methode ver~ist twee zeer vlakke, nauwkeurig horizontaal uitgelijn

de rails. Verschillende stroken kunnen worden gemeten door verlenging

van de aftastarm of verplaatsing van de hoekopnemer.

We kunnen ook volstaan met ~~n enkele rail als horizontaalreferentie.

Van een drie-wielig wagentje laten we twee wielen over de rail rijden;

het derde wiel steunt op de vloer. Het vloerprofiel bepaalt dan de hel-

hoekopnemer

vloeraftaster ______

~wiel

Fig. 4.1-1 Vloerprofielmeter met ~ rails als horizontale referentie.
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ling van hat wagentja, an die helling kunnen we meten met een helling

hoekmeter.

Opmerking: deze methode lUkt op de feitelUke situatie die optreedt tU

dens demonstratie van het Schulersysteem, echter met dit verschil, dat

de storende invloed van de vloer nu beperkt is tot ~~n wiel, waardoor

we daaruit conclusies kunnen trekken m.b.t. het vloerprofiel.

Wanneer we het profiel continu wensen af te tasten dan kan beinvloeding

van de hellinghoekmeter door versnellingen van het meetwagentje een pro

bleem zijn.

Wanneer we cirkelbanen aftasten in plaats van rechte lUnen, dan wordt

de horizontale rail gereduceerd tot een punt. Het aftasten van het vloer

profiel gebeurt dan met een soort overmaatse "grammofoonarm", waarvan de

helling kan worden bepaald met een hoekopnemer of een hellinghoekmeter.

Zie figuur 4.1-2.

Bepalend m.b.t. het voor het Schulersysteem storende gravitatiekoppel is

de komponent van de helling van het systeem in een richting die lood

recht staat op de momentane baanradius van het systeem. Wanneer we nu de

lengte van de aftastarm gelUk maken aan de radius van de baan die het

demonstratiemodel beschrUft, dan meten we direct het vloerprofiel dat de

storende hellingskomponent bepaalt.

/ Hoekopnemer

....

"\
I
I

I
/

."

........ "1'leetpunt

.... - -

Fig. 4.1-2 Meting van vloerprofielen langs cirkelbanen met behulp

van een "overmaatse grammofoonarm".
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Het nadeel van de drie genoemde mechanische meetmethoden is dat er soms

grote mechanische constructies nodig zijn, die door oneffenheden, spelingen

doorbuigen e.d. meetfouten kunnen introduceren. Dit probleem speelt in ge

ringere mate een rol bij het gebruik van een optische horizontaal-refentie.

Onderzocht werd daarom een methode waarbij een laserstraal als horizontaal-
e

referentie wordt benut. Deze methode werd in detail uit~erkt en in ohder-

delen beproefd, doch uiteindelijk niet toegepast omdat tenslotte over ande

re, meteen gebruiksklare meetapparatu~r kon worden beschikt (optische wa

terpas). Hieronder voIgt een samenvatting van de "lasermethode"; prakti

sche gegevens betreffende de uitvoering en het gebruik zijn te vinden in

het logboek over het afstudeerwerk.

Zoals gezegd werd de meting van het vloerprofiel uiteindelijk verricht met

een zogenaamde "optische waterpas". Deze kombineert een mechanisch werken

de horizontaalreferentie met een optische uitlezing. Een beschrijving hier

van wordt gegeven in paragraaf 4.3 e.v.

4.2 ~loerprofielmetingmet een li~~l als horizontaalreferentie

Voor een kompleet meetsysteem zijn de volgende onderdelen nodig:

1) een parallelle, zuiver horizontale lichtbundel,

2) een sensor om de hoogte van de lichtbundel boven de vloer te kunnen be

palen,

3) een systeem om horizontale co3rdinaten van de positie van de sensor te

kuhnen bepalen, (De co3rdinaten van het meetpunt op de vloer.)

4) een systeem voor de registratie van de meetgegevens,

5) een methode voor de verwerking van de meetgegevens voor interpretatie.

Met betrekking tot de praktische uitvoering van een en ander kan het vol

gende worden opgemerkt:

ad 1 :Als lichtbron werd gebruikt een Spectra-Physics Model 155 Helium

Neon Laser. Deze was niet zonder meer bruikbaar: de diameter van de

laserbundel was door divergentie (en verstrooiing) op enkele meters

afstand van de bron reeds groter dan het totale gevoelige oppervlak

van de gebruikte optische positiesensor. (bijv. ca. 15 mm. diameter

op ca. 6 meter afstand.) Met behulp van een uit twee lenzen samen

gestelde collimator kon de divergentie zodanig worden verkleind dat
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deze toelaatbaar was (3••• 5 mm straaldiameter op ca. 10 m afstand)

Zie figuur 4.2-1.

Gebruik van een "pin-hole" om een "schone" lichtvlek te krijgen was

niet mogelfjk omdat daardoor de intensiteit van de bundel te zeer af

name Een "schone" vlek was trouwens niet eens nodig, omdat de opti

sche sensoren het "~waartepunt" van de lichtvlek bepalen; de vorm is

daarbij onbelangrijk. WeI moet er voor worden gezorgd dat steeds de

gehele lichtvlek binnen het gevoelige gebied van de sensor valt, an

ders kan het nl. voorkomen dat het door de sensor waargenomen zwaar

tepunt verschuift t.o.v. het werkelijke zwaartepunt.

En recept voor het horizontaal richten van de laserbundel is te vin

den in het logboek op pagina 73.

ad 2 :Er werd ge§xperimenteerd met een (gedeeltelijk defecte) 2-assige po

sitiesensor: een fotovolta!sche detector type UOT SeilO van United

Detector Technology. Het nadeel van deze sensor (en ook van andere

2-assige sensoren) bleek de kussenvormige gevoeligheidskarakteris

tiek. O.w.z. de gevoeligheid in de y-richting varieerde met de

plaats in de x-richting en v.v. Ook een in de vakgroep Meten en Re

gelen in ontwikkeling zijnde sensor - werkend met twee fotodioden 

vertoonde dit effect. (te verhelpen met twee cilidrische lenzen?:)

Het probleem kon worden ondervangen door gedeeltelijke afscherming

van het sensorvlak, en weI zodanig dat er nog slechts een nauwe

strook langs de vertikale as van de sensor bruikbaar was. Echter om

dan de .lichtvlek op het·smalle overblijvende gevoelige gebied te

kunnen houden, zal de sensor bij het aftasten van de vloar waarschijn

lijk m.b.v. een of andere rail moeten worden geleid. Oit maakt de

meetopstelling gecompliceerder; een van de redenen om voor de opti

sche methode te kiezen was net het vermijden van rails e.d. Beter

leek dan ook de toepassing van een ~~n-assige sensor.

Na bestudering van de specifikaties van verschillende fabrikanten

leken de UOT PIN Lse/4: afm. sensorvlak 100x2,5 mm., prijs f1224,-,

en de UOT Lse/30 0: afm. sensorvlak 30 x 4,1 mm., prijs f504,- het

geschikst. (levertijd 10 weken.)

Sensoren die meteen een binaire representatie van de lichtplek po

sitie gaven waren de Solid State Image Sensors van Reticon. Oit deed
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Invallende bundel Collimator

8,

01

~
F2

Er geldt : ~l 01 = ~2 O2 •

Uittredende bundel

Fig. 4.2-1 Collimeren van een laserbundel met divergentiehoek ~l en dia

meter 01 tot een bundel met divergentie ~2 en diameter 02 met

behulp van een omgekeerde teleskoop met lenzen met brandpunts

afstanden Fl en F2. De mate van collimatie is de inverse van

de vergrotingsfactor van de gebruikte teleskoop.

Zijaanzicht:

Optische sensor Wiel

horizontal. ( ~
laserbundel - --r.J

V177l7~t ~ 71 rrrrT;;;;;,r 1/1;:.---
cera as er

Bovenaanzicht:

lichtstraal

-------:.~I~S~::;---------l

Verend opgehangen m~et:iel vocr horizontale
positiebepaling en sampelen van de meetwaarden.

Fig. 4.2-2 T-vormige meetwagen met optische sensor.



44

oak de door Philips ontwikkelde Zonnesensor (Fine Solar Sensor)

voor de IRAS (sateliet), maar die was niet meer verkrijgbaar.

Opmerking: Voor de uitlezing van de UOT SC/IO sensor werd een UOT

Madel 30 A meetbrug gebruikt. Een nauwkeuriger uitlezing is waar

schijnlijk te krijgen met twee HBM KWS/II - 5 meetbruggen, die oak

vaor de hellinghoekmetingen werden gebruikt.

Vaor bepaling van de hoogte van de lichtbundel boven de vloer moet

de positiesensor steeds op eenzelfde vaste afstand en hoek boven de

vloer warden gehouden. Oit zou kunnen met een T-vormige meetwagen

met twee wielen aan het dwarsstuk van de T en de positiesensor +

vloeraftaster aan het lange eind van de T. Als de lengte van het

lange eind van de T groat genoeg is t.o.v. de hoogte van de oneffen

heden in de vloer, dan zal de stand van de sensor t.o.v. de horizon

taal nagenoeg niet veranderen wanneer een wiel een oneffenheid pas

seert. Zie figuur 4.2-2.

ad 3 :Voor be paling van de positie van de aftaster op de vloer zou de met

de meetwagenafgelegde weg kunnen warden gemeten met een dicht bij de

aftaster geplaatst wiele De stand van dat wiel kan warden uitgelezen

met bijvoorbeeld een combinatie van een gaatjesschijf + lampje + foto

diode. De pulsen van deze gaatjesschijf kunnen warden gebruikt voor

het sampelen van de meetwaarden, bijvoorbeeld ~~n hoogtemeting per

mm. of per cm. Vaor het sampelen kan oak gebruikt warden een MCB 

Generateur a Impulsions, type G 10.90; deze geeft 5000 pulsen per

omwenteling (360
0

) van de ingangsas.

N.B. Het sampelen van de meetwaarden gebeurt dus niet als functie

van de tijd, maar als functie van de plaats.

~ :Oe gesampelde meetwaarden kunnen direct warden geregistreerd met een

digitale recorder·en daarna op ponsband warden gezet. Oak kunnen zij

via een A/O omzetter warden geregistreerd in het geheugen van de be

schikbare PET - 2001 mini computer (fabrikaat C8M, geheugen capaci

teit 7-kbyte.).

ad 5 :Voor analyse van de gegevens werd in eerste instantie gedacht aan

een Fourier analyse van het vloerprofiel. Met behulp daarvan zou dan

een optimale wielbasis voor het Schulerwagentje warden bepaald. Oat

wil zeggen, er kan een wielbasis warden gekozen zodanig dat de afwij-
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king van de vertikale stand van de slingeras, minimaal is bij gegeven

vloerprofiel. (Zie pagina 3B.) Deze analyse zou op de PET-computer

kunnen worden uitgevoerd met een programma voor snelle Fourier-ana

lyse. Een daarvoor bruikbaar programma (in Basic) bleek te vinden in

"Electronic Design", nr. 9, april 26, 1970: Peter K. Bice - Speed up

the Fast Fourier Transform. Een nadeel van gebruik van de PET hier

voor is de beperkte geheugencapaciteit : Voor een Fourier analyse

moeten nl. alle meetwaarden in het geheugen zijn opgeslagen.

Om de praktische bruikbaarheid van deze methode te testen werden een aan

tal berekeningen gesimuleerd aan de hand van een hypo the tisch vloerprofiel.

De daarbij gevonden frequentie-spectra bleken echter zo vlak te verlopen

(zonder duidelijk uitspringende frequentiekomponenten) dat daaruit geen dui

delijke conclusies met be trekking tot het optimaliseren van de wielbasis ge

trokken kon worden.

Op dat moment kwam de "optische waterpas" ter beschikking en werd besloten

eerst daarmee een serie orienterende metingen te verrichten. Deze worden

in de nu volgende paragrafen besproken.

Naderhand werden nog enkele andere methoden voor analyse van de meetresul

taten bekeken, o.a. met behulp van de stochastische signaaltheorie (via

een kruis-en/of autocorrelator of d.m.v. berekening van vermogensspectra)

of door numerieke berekening van de maximale helling bij gegeven wielbasis.

Dit werd echter niet verder uitgewerkt, daar een grafische interpretatie

van de metingen met de optische waterpas reeds voldoende informatie ver

schafte.

Samenvatting Optische (laser) Meetmethode

De methode om het vloerprofiel te meten met behulp van een als horizon

taal referentie gebruikte laserstraal werd in onderdelen getest en

bleek bruikbaar.

Voordeel: gedetailleerd beeld van het vloerprofiel.

snelle methode: in korte tijd kan een groot aantal profielen

bepaald worden.

automatische registratie van de meetwaarden in een voor com

puter verwerking geschikte vorm.
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nauwkeurig mechanisch constructiewerk nodig, daarom lange wacht

tijd.

lange levertijd voor de juiste optische positiesensoren.

omslachtige opstelling vanwege de moeilijke horizontale uitlij

ning van de laserstraal, de geleiding van de meetwagen en het

koppelen van de registratie apparatuur voor de meetgegevens.

moeilijke verwerking en interpretatie van de meetgegevens.

4.3 Vloerprofielmeting met een optische waterpas

De Werkeenheid Meettechniek van de Vakgroep Productie technologie van de

Afdeling der Werktuigbouwkunde bleek voor het meten van hoogteverschillen

te beschikken over een zgn. optische waterpas. (Inlichtingen daarover bij

de heer A.G. de Gilde.) Met dit instrument zou ook het vloerprofiel kunnen

worden bepaald.

Voordeel: - snel beschikbaar. (binnen enkele weken, waarin o.a. inbegrepen

tijd voor afregelen, ijken en testen door de werkeenheid Meet

techniek.)

grote meetnauwkeurigheid.

weinig extra mechanische constructiewerkzaamheden nodig, die

grotendeels zelf konden worden uitgevoerd. (meetpoot en sta

tieven.)

Nadeel langzame en ingewikkelde meetprocedure.

weinig gedetailleerd beeld van het vloerprofiel.

meetwaarden moe ten van meetschaal worden afgelezen. (Geen di

recte automatische registratie van de meetwaarden.)

Voor het verkrijgen van een globaal overzicht van de hoogtevariaties in de

vloer was de optische waterpas uitstekend geschikt. Het redelijk snel be

schikbaar zijn van de apparatuur en het feit dat er maar weinig extra hulp

middelen vervaardigd behoefden te"worden, waren aanleiding om met deze ap

paratuur een aantal orienterende metingen uit te voeren. Aan de hand van

de zo verkregen resultaten kon dan besloten worden of meer gedetailleerde

metingen nodig waren.
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De "Optisehe Waterpas" : Besehrijving van het systeem en de meetproeedure.

De optisehe waterpas - Fabrikaat Hilger & Watts, type SL 60-2 - bestaat

uit een teleskoop met kruisdradenvizier. Hij kan draaien in het horizonta

Ie vlak en de optisehe as kan met een mierometersehroef in vertikale rieh

ting versehoven worden. Het huis van de kijker wordt met behulp van een in

gebouwde waterpas zo goed mogelijk horizontaal opgesteld. De optisehe as

van de teleskoop wordt dan tijdens de metingen steeds horizontaal gehouden.

Hiervoor zorgt een door de aardgravitatie geaetiveerd meehaniseh systeem

( de "optisehe waterpas").

De hoogte instelling van de optisehe as en kruisdraden vizier kan via een

aparte meetkijker van de sehroefmierometersehaal worden afgelezen. Deze in

stelling heeft een bereik van 1 em., wat overeen komt met 500 sehaaldelen:

dit is 1/50 mm. ofweI 20 um. per sehaaldeel.

Voor een meting wordt de kijker gerieht op een meetdoel, dat zieh steeds op

een vaste hoogte boven het plaatselijk punt van de vloer bevindt. Het meet

doelis bevestigd op een steun, die op elk meetpunt met behulp van een wa

terpas vertikaal wordt opgesteld.

Het doel bestaat uit een venster, voorzien van enkele series merkstrepen

(merktekens), waarop het vizier bij versehillende afstanden kan worden in-

Optisehe waterpas Meetdoel

Vloer

2: vizier

3: statief

1: meetkijker

3

[~--r~~l=:J~::;;F~Br-- Op tisehe as,verstelbaar 7i horizontaal.

1

2

Fig. 4.3-1 Meetopstelling met optisehe waterpas.
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gesteld. Er zUn drie groepen van zulke merkstrepen, die elk 1 cm. in hoog

te boven de vloer verschillen. Het meetbereik wordt daardoor uitgebreid

tot 3 cm.

Een meetopstelling is weergegeven in figuur 4.3-1.

De meetprocedure :

Na het scherpstellen van de kUker op het doel worden de kruisdraden in ~~n

lUn gebracht met een van de groepen merkstrepen op het doelvenster. De

stand van de erbU horende hoogte ins telling kan via de meetkUker worden af

gelezen.

Na verplaatsing van het meetdoel wordt weer op dezelfde wUze opnieuw op

een serie meetstrepen ingesteld. VergelUking van de nieuwe hoogte instel

ling met de vorige geeft dan het hoogteverschil tussen beide punten.

De hoogteverschillen werden telkens gemeten t.o.v. een vast referentieni

veau. Hiervoor werd een metalen plaatje op de vloer aangebracht. De Uking

van deopstelling werd om de paar metingen op dit punt gecontroleerd.

Controle op fouten in het systeem:

Nagegaan werden mogelUke fouten in de afregeling van de optische waterpas,

in de meetopstelling en in de uitlezing:

- Om te kUken hoe nauwkeurig de horizontale opstelling m.b.v. het inge

bouwde waterpasje was, werd het statief met de kUker enkele malen opnieuw

opgesteld en afgeregeld met het waterpasje, waarna telkens enkele meetpun

ten werden vergeleken. Dit bleek voldoende nauwkeurig.

- Als na een nauwkeurige horizontale opstelling m.b.v. het waterpasje de

draaias van de kUker (voor draaiing van de kUkrichting in het horizontale

vlak) toch niet zuiver vertikaal staat, dan zou daardoor een kunstmatige

helling in de meetresultaten (het·gemeten vloerprofiel) kunnen ontstaan.

Door dezelfde punten vanuit tegenovergestelde richting te meten zou deze

helling van teken moe ten veranderen en dit zou in de meetresultaten zicht

baar moe ten zUn. Een rotatie van 1800 van de kUkrichting gaf echter geen

verschil in meetresultaat.

- AfwUking van de optische as van de horizontaal: Dit werd gecontroleerd

door een serie msetpunten vanuit wisselende afstanden te meten. Dit bleek
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in orde te zijn.

- Variatie8 in de instelling van de kruisdraden op het doel:

Door elke meting 3 keer te herhalen kon uit de spreiding van de meetwaar

den de instelnauwkeurigheid bepaald worden. De ins telling van de kruisdra

den bleek met een nauwkeurigheid van ~ 0,05 •••0,1 mm. reproduceerbaar. Oit

hing o.a. af van de afstand tot het meetdoel, de verlichting van het doel

en oogvermoeidheid na enkele series metingen.

Opmerkingen:

De meetschaal was door interpolatie tot op ca. 0,005 mm. nauwkeurig af

te lezen.

Trillingen van het gebouw (t.g.v. verkeer 7) kondensoms worden waargeno

men als (zeer kleine) schommelingen in de gemeten vloerhoogte: zU namen

toe in amplitude bU toenemende afstand tussen meetkUker en meetdoel. Zo

werd over 6 meter afstand een amplitude van ca. 0,1 mm. waargenomen

(0,2 mm. top-top). WaarschUnlUk waren dit geen echte hoogtevariaties,

maar werd het verschUnsel veroorzaakt doordat de optische as kleine os

cillaties rond de horizontaal uitvoerde. Die kunnen best door horizonta

Ie versnellingen opgewekt worden, tenzij het systeem Schuler-tuned isl

4.4. De metingen met de optische waterpa~

Op de vloer werd, in het gebied dat bij demonstraties gebruikt wordt een

35 tal meetpunten gemarkeerd, volgens een raster van lxl meter: zie fi

guur 4.4-1. (De demonstratieruimte bevindt zich in zaal EH. 4.02 van de

hoogbouw der afdeling elektrotechniek.)
~De metingen op 3 ve~chillende dagen v66r en na de kerstvakantie herhaald,

om na te gaan of afkoeling van het gebouw na uitschakeling van de verwar

ming het profiel van de vloer beinvloedde. Oit bleek niet merkbaar het ge

val te zijn. Althans om na te gaan of de spreiding in meetresultaten ver

oorzaakt werd door dit effect, of door meetfouten, of door het niet exact

reproduceerbaar zijn van de opstelling van het meetdoel t.o.v. een meetpunt

op de vloer, of door nog andere oorzaken, zouden meer en anders opgezette

metingen moe ten worden verricht.
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raamkant (If,J)

"
('3,1) (;t,I) 0,1))C,,, lC

\
'.. &,;) "Cl,2)

\

" \ ,.. (1.3)

Meetpunt~ \
It , .. "

\
\ ct,-,
)l

/'11I
Baancentrum met
gravitatiesimulator

..
I

I..

ZAAL EH-4.02. gangkant

Ringbaan waarin het Schulersysteem kan rijden------+~~
~

/

/

Fig 4.4-1 Meetpuntenraster op de vloer van zaal EH-4.02. voor meting

van het vloerprofiel.

Meetresultaten ..
Het over de drie series metingen gemiddelde resultaat is weergegeven in

onderstaande tabel 4.4/1, en in figuur 4.4-2.

Meet- Hoogte . Meet- Hoogte Meet- Hoogte Meet- Hoogte Meet- Hoogte
punt. (mm.) punt. (mm.) punt. (mm.) punt. (mm.) punt. (mm.)

4,1 -2,13 3,1 0,02 2,1 -0,86 1,1 -0.60

4,2 -2,29 3,2 -1,78 2,2 -0,13 1,2 -2,41

4,3 -1,12 3,3 -0.89 2,3 0,21 1,3 -1,38

4,4 4,54 3,4 2,31 2,4 3,12 1,4 1,37

5,5 2,97 4,5 2,81 3,5 3,24 2,5 2,41 1,5 2,00

4,6 2,22 3,6 4,50 2,6 4,50 1,6 4,41

4,7 5,48 3,7 5,09 2,7 4,17 1,7 2,85

4,8 5,82 3,8 5,38 2,8 3,86

4,9 6,55 3,9 4,92 2,9 5,18

De meetpunten op de vloer zijn gekozen zoals in Fig. 4.4-1.

De hoogte is telkens uitgedrukt in mm. ten opzichte van een

tijdens de metingen gebruikt referentieniveau.

Tabel 4.4/1 Vloerprofiel gemeten met optische waterpas.
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De gemeten waarden versehilden gemiddeld minder dan 0,07 mm. van de over

de drie series per meetpunt berekende gemiddelde waarde. Het maximale ver

sehil tussen een gemeten waarde en het gemiddelde vaor dat punt bedroeg

0,28 mm.

Opmerking: Opvallend was dat de meetwaarden voor het profiel 4,1 ••• 4,9 een

twee keer zo grate spreiding vertoonden (nl. 0,1 mm.), dan de profielen

1,1•••1,7, 2,1 ••• 2,9 en 3,1••• 3,9 (nl.minder dan 0,05 mm.). De spreiding

voor punt 5,5 was nag grater (nl. 0,18 mm.); op dit punt trad oak de maxi

male afwijking van 0,28 mm, ope Waarsehijnlijk komt dit doordat profiel 4 en

5 telkens als laatste in de serie werden gemeten, waarbij door oogvermoeid

heid het instellen van de kruisdraden op het meetdoel minder nauwkeurig

gesehiedde. Oit is een nadeel van deze meetmethode.

Uit de meetwaarden blijkt dat de vloer niet alleen een onregelmatig opper

vlak heeft, maar oak dat hij in z'n geheel een helling vertocnt. De vloer

(van voorgespannen beton) loopt vanaf de buitenmuur van het gebouw omhoog

naar het midden van het gebouw. Het hoogteversehil bedraagt ca. 8 mm. over

6 meter.

Door onregelmatigheden in het vloeroppervlak kunnen oak over kortere af

standen aanzienlijke hoogteversehillen optreden; zo werd bijvoorbeeld op ~~n

plaats een hoogteversehil van 5,6 mm. over 1 m~ter afstand gemeten. Oit

betekent een helling van 5,6 milliradialenl Extra metingen buiten de pun

ten van het raster gaven meerdere malen hoogteversehillen in dezelfde or

de van grootte. Enkele voorbeelden: 4 mm, over 70 em. afstand en hoogte

versehillen van 1,3 tot 3 mm. over 50 em. afstand.

Hoogteversehillen over nag kleinere afstanden (em's tot dm's), t.g.v. put

jes in de vloerbedekking, lijmresten onder de vloerbedekking, lijmnaden, en

regelmatig beton e.d. bleken minder dan 4 mm. te bedragen (d.w.z. ~ 2 mm.

t.o.v. het gemiddelde niveau).

Veer het weglopen van de slinger uit de gewenste riehting is alleen de

komponent van de helling in de riehting die leodreeht op de radiusvee tor

naar de gravitatiesimulater staat van belang.
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Een eerste beschouwing van de in fig. 4.4-2 weergegeven meetresultaten

leert ons dat de helling van de vloer in zDn geheel ca. 2 mrad. bedraagt.

Dit is ongeveer gelDk aan de in hoofdstuk 3 gevonden stoordrempel van 1,5

mrad. Op deze gemiddelde vloerhelling worden echter nog de hoogtevaria- .

ties t.g.v. onregelmatigheden in het vloeroppervlak gesuperponeerd, even

als hoekveranderingen t.g.v. lagerspelingen.

In de praktDk betekent dit dat de maximaal toegestane afwUking van de ho

rizontaal regelmatig zal worden overschreden. Daar de globale helling van

2 mrad. zich over een groot deel van de vloer uitstrekt zullen zuiver pas

sieve oplossingen, zoals vergroting van de wielbasis of het gebruik van

draaistellen niet voldoende zDn om de horizontaalfout van het Schulersys

teem bene den de stoordrempel te houden. Hoogstens kunnen we met deze mid

delen proberen om de kans op overschrDding van die drempel te verkleinen.

Zie hiervoor hoofdstuk 6.

De enige afdoende oplossing is het Schulersysteem op een plateau te mon

teren , dat aktief, d.m.v. een regelsysteem binnen de stoordrempel verti

kaal wordt gehouden ofzoget. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

4.5. Samenvattin~_~~demetingen aan £e vl~

De hoogte van de vloer varieert met de plaats op het vloeroppervlak.

BeschrDving van het verband tussen plaats en hoogte d.m.v. een mathemati

sche functie of met behulp van een Fourier reeksontwikkeling is praktisch

ondoenlUk. Wel kon naar aanleiding van metingen een tabel worden opge

steld van de hoogte op een 35-tal meetpunten. Deze meetpunten waren vol

gens een raster van lxl meter over de vloer verspreid. Ook werden een

aantal tussenliggende punten gemeten.

Aan de hand van deze metingen kon worden vastgesteld dat de vloer niet al

leen ·een onregelmatig oppervlak bezit, maar dat hU ook in zUn geheel een

helling vertoont. Het hoogteverschil t.g.v. deze helling bedraagt ca. 8

mm. over een afstand van 6 meter. Op deze helling worden de hoogtevaria

ties t.g.v. het onregelmatige oppervlak gesuperponeerd. Het totale hoogte

verschil bedraagt daardoor soms ca. 6 mm. over een afstand van 1 meter,

wat overeenkomt met een helling van 6 mrad.
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- een ruisachtige bijdrage t.g.v. oneffenheden: golflengte AS ( 2 m.

ampli tude 8 < 2 mm.

Opmerking: Over de spectrum verdeling van de ruisachtige bijdrage t.g.v.

de oneffenheden kan geen uitspraak worden gedaan. Het is in elk geval geen

"witte"ruis. Oit spectrum zou eventueel weI bepaald kunnen worden aan de

hand van gedetailleerder profielmetingen zoals bijvoorbeeld met de "laser

meetmethode" (pag. 41 e.v.) verricht kunnen worden.
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5. VERTIKALE GYRO'S ALS HORIlONREFERENTIE

5.1. ~orizontaalregeling voor het Schulersysteem

Uit de metingen van hoofdstuk 4 bleek dat indien we steeds beneden de

stoordrempel voor gravitatiekoppels willen blijven, we de vertikaalafwij

king van het Schulersysteem aktief, d.m.v. een regelsysteem, moeten be-

grenzen.

Oit zouden we kunnen realiseren door het Schulersysteem op een plateau te

monteren, waarvan de stand t.o.v. het wagentje kan worden geregeld. lodra

we met een eveneens op dat plateau gemonteerde vertikaalsensor een afwij

king van de horizontale stand constateren, dient het plateau via een re

gelactie te worden bijgestuurd. Oat bijsturen zou bijvoorbeeld met behulp

van servomotoren, koppelmotoren, magneetvelden of hydraulische systemen

kunnen geschieden.

Oe stand van het plateau kan gemeten worden met een gyroscopisch gestabi

liseerde richtingsreferentie, zoals bijvoorbeeld een kunstmatige horizon.

of vertikale gyro. Van zulke referenties waren er in de vakgroep twee ty

pen aanwezig, namelijk de

Honeywell Cageable Vertical Gyro, Model No. JG 70440 - 4 , en de

Ferranti Signalling Vertical Gyro, type FS 8 •

5.2. Werkwijze van vertikale gyro's

Oe werking van deze systemen berust op het principe van het schietlood

als vertikaalsensor.

Een stilstaand schietlood wijst in de richting van de gravitatiekracht.

Het kan echter gravitatieversnellingen niet onderscheiden van voertuig

versnellingen en zal zich in een bewegend voertuig volgens de resultante

van deze twee richten. Oit in tegenstelling tot vertikaalreferenties die

volgens het Schulerprincipe werken: deze kunnen nl. onafhankelUk van gra

vitatiekrachten werken en worden ook niet door voertuigversnellingen ver

stoord. (lie hoofdstuk 1.1.)

Bij kunstmatige horizonnen of vertikale gyro's wordt het storende effect

van voertuigversnellingen verminderd door de uitlezing van de stand van

het schietlood te koppelen aan een twee-assige gyro. Zo'n gyro kan de
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hoekschommelingen van het schietlood slechts zeer langzaam volgen en werkt

daardoor als laagdoorlaatfilter in de uitlezing. De gyro stelt zich in

naar de gemiddelde stand van het schietlood. De snelheid waarmee hij ver

anderingen van de stand van de gemiddelde vertikaal kan volgen wordt de

erection-rate (opricht snelheid) genoemd. Let weI: de gemiddelde stand van

het schietlood wordt bepaald door de richting van de ware vertikaal ~

door de grootte (en richting) van de versnellingen van het voertuig:

Hoe kleiner de erection rate, hoe lager de afsnijfrequentie van het laag

doorlaatfilter. Echter de gyro zelf vertoont drift t.o.v. die vertikaal:

- Eerstens een schijn drift (of systeem drift) omdat een vrije gyro niet de

aardrotatie voIgt, maar zijn stand wil behouden t.o.v. de vaste sterren.

(In feite,·d~ift hier dus de stand van de vertikaal en niet de gyro.)

- Daarenboven is er nog een (echte) drift doordat er allerlei stoorkoppels

op de gyro werken via lagers, pick off's onbalans e.d. De gyro voert daar

door een precessiebeweging uit.

De snelheid waarmee de (door het schietlood waargenomen) drift wordt ge

corrigeerd, hangt weer af van de erection rate; deze erection rate moet

daarom groter zijn dan de driftprecessiesnelheid. Een nauwkeurige verti

kale gyro moet dus een kleine drift hebben, opdat met een kleine erection

rate kan worden volstaan. (lie o.a. Mulders (1976), page 59 e.v.)

Toepassing van het principe

Met de Honeywell en de Ferranti gyro kunnen vertikaalafwijkingen om twee

assen worden gedetecteerd. Als vertikaalsensor ("schietlood") worden 2

kwikschakelaars gebruikt. De sturing van de gyro (het LD-filter) door de

kwikschakelaars gebeurt via koppelmotoren. De stand van de gyroscoop

wordt bij de Honeywell gyro afgelezen met een draadgewonden potmeter; bij

de Ferranti gyro met een stel synchro's.

Een beschrijving met specifikaties van de Ferranti gyro is te vinden op

pagina 57.

De belangrijkste gegevens van beide gyro's zijn:

de Erection Rate (oprichtsnelheid):

Honeywell gyro.: 4••• 7
0

per minuut =1,2••• 2,0 mrad/sec.

Ferranti gyro 50 per min. (~20%)= 1,5 mrad/sec.
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...-------------------------------_._---......,
SIGNALLING VERTICAL GYRO TYPE FS.8

Introduction

The Ferranti, Type FS.8, Signalling Vertical Gyro provides a.c. signals corres
ponding to the positions of the pitch and roll axes of its case with reference to
a horizontal plane. One application of the instrument is as a horizon gyro form
ing part of an autopilot system.

The instrument is operated from a 3-phase, 115V, 400 cis supply. fhe position
signalb are obtained from the stators of two s,ynchro transmitters which are
mounted one on the pitch axis and the other on the roll axis of an ~lectrical~

driven gyroscope.

Disturbance of the gyro, due to random precession and free wander,"is detected by
two mercury switches which operate torque motors on the pitch and rol£ axes to
restore the erection of the spin axis. In practice, the mercury oscillates bet
ween ti18 switch contacts and causes the gimbals to "hunt" about the vertical.
Erection towards the vertical is normally at 5 deg/min; rapid erection is pro
vided when the gyro is started.

The syn~hros are operated from a separate 2OV, 400 cis, a.c. supply. Each pro
viries a lincl\r output over -400 to +40 and full output at 75 deflection.

Dimensions

Cll;Je: dia.meter,

~ength,

Weight:

5.5 in. (14 em)

8.375 in.(21.3 em)

7lb 50z (3.33 Kg)

Sealed instrument: 8Q% Helium 2~ Nitrogen gas filled

~lcctrical connections: 24-way terminal board

l{(~chanical Performance

fro angular moment of momentum:'
6 2

b.2 x 10 ~cm /seo.

G)TO rotor speed, nominal

Gyro run-up time (max)

Gyro run-down time (min)

22,800 r.p.m.

50 - 60 seo.

7 minutes

lE!erranli

Sheet 1 of 2
Published
August, 1963

Publication No. ADs/664/E
I Issue No.1 •. --a... --a.- ~
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de Erection Accuracy

(= vertikaliteitsnauwkeurigheid, of eigenlijk ~nauwkeurigheid)

Honeywell gyro + 0,15 0 = + 2,6 mrad. van de vertikaal ,

Ferranti gyro ~ 0,25
0 = + 4,4 mrad. (na 20 minuten opwarmen) •

N.B. 1 milliradiaal =3,44 boogminuten .•

5.3. f~~n m.b.t~ertikaliteitsna~~urig~~oprichtsnelhei~

(Erection accuracy en -rate)

In 3.2 vonden we dat de afwijking van de vertikaal niet meer dan 1,5 mrad.

mocht bedragen. Oaar we rekening dienen te houden met spelingen, vertraag

de reacties e.d. van het regelsysteem, moet de meetdrempel voor vertikaal

fouten een eind beneden de stoordrempel liggen. Een vertikaalafwijking van

bijvoorbeeld 0,5 mrad. zouden we moeten kunnen detecteren. Oat is een fac

tor 5 ~ 10 nauwkeuriger dan de voor beide gyro's gespecificeerde waarde:

De gyro's zijn dus wat betreft hun meetdrempel niet bruikbaar voor de ver

langde toepassing.

Kijken we nu naar de erection rate, dan wordt de situatie nog somberder.

Oit kunnen we demonstreren aan de hand van een voorbeeld:

Stel dat we het wagentje gedurende 1 seconde met ~ = t m/sec~ versnel

len. Oit betekent dan dat in die ene seconde een weg van 0,25 m. wordt

afgelegd, waarna de snelheid 0,5 m/sec. bedraagt••••••• Een re~le situa

tie dus.

Door die versnelling neemt de vertikaalsensor tijdelijk een schijnbare ver

tikaal waar, die ca. 50 mrad. afwijkt van de ware vertikaal. (fig. 5.3-1)

2
9 =gravitatieversnelling =10 m/sec.

2x = voertuigversnelling = 0,5m/sec.

. ~ 0 05s~n 0<. = 10 = ,
~ 0\. ~ 0,05 rad. = 50 mrad.

richting ware
vertikaal---I

schijnbare
vertikaal,----~~~

Fig. 5.3-1 Schijnbare verandering van de vertikaal

ten gevolge van voertuigversnelling.



59

Omdat deze afwijking groter is dan de meetdrempel probeert de gyro zich

met de erection rate op deze nieuwe stand in te stellen. Voor de Ferran

ti gyro bijvoorbeeld bedraagt de erection rate 1,5 mrad/sec., hetgeen be

tekent dat gedurende die seconde waarin het Schulerwagentje versneld

werd een afwijking van de vertikaal van 1,5 mrad. ontstaat. Dit is gelijk

aan de stoordrempel van het Schulersysteem.

Toelichting:

Indien de versnelling van het wagentje een zekere minimum waarde over

schrijdt (b.v. > 0,1 m/sec~), dan zal de grootte van de door de erection

rate bepaalde fout niet meer afh~ngen van de grootte van die voertuigver

snelling. AIleen de tijdsduur gedurende welke die versnelling aanwezig was

is dan belangrijk.

De genoemde minimum voertuigversnelling hangt af van de vertikaliteits

nauwkeurigheid van de gyro; wil het erection koppel in werking treden, dan

moet de door de voertuigversnelling veroorzaakte schijnbare verandering van

de vertikaal groter zijn dan de detectiedrempel voor vertikaalveranderingen

(= de vertikaliteitsonnauwkeurigheid). Het is dus mogelijk dat een vergro

ting van de vertikaliteitsnauwkeurigheid bij kleine versnellingen van het

voertuig een averechts effect heeft m.b.t. de fout t.g.v. de erection

rate.

Conclusie :

Beide vertikaalgyro's zijn wat betreft hun nauwkeurigheid ~ hun erection

rate ongeschikt voor gebruik in een standregeling van het Schulersysteem.
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5.4. Metingen aan de~neywell.~~!kal~_~~

Uit de specifikaties van de Honeywell en Ferranti gyro's bleek dat deze

niet voor het beoogde doel bruikbaar waren. Aan de Honeywell gyro werden

enkele metingen verricht om na te gaan in hoeverre deze aan de specifika

ties voldeed en of verbetering van de presta ties mogeli~ was.

Gemeten werden de vertikaliteitsnauwkeurigheid, de oprichtsnelheid en de

wrUvingskoppels die veroorzaakt werden door sleepkontakten.

Meetmethoden:

De gyro werd gemonteerd op de horizontale meettafel met micrometerschroef

instelling, die eerder geconstrueerd werd voor meting van de stoordrempel

voor gravitatiekoppels (pag. 31).

Met een Keithley 660 A Differential Voltmeter werd aan de potentiometer 

uitgangen van de gyro de stand van de gimbals afgelezen. Uit de schomme

lingen van deze stand werd een vertikaliteitsonnauwkeurigheid van ca. 4

mrad. afgeleid. Dit was echter een grove benadering. Over de precessiebe

wegingen van de gyro viel met aeze methode weinig te zeggen, omdat deze

bepaald worden door de rotaties van~ gimbalassen (vectorsom). De

precessiebanen konden worden opgetekend met een x/y schrUver.

Om niet meer afhankelUk te zUn van de uitlezing via de potmeters werd o

ver gegaan tot een optische meting van de stand van de gyro as. Daartoe

werd boven op die (nagenoeg vertikaal staande) as een spiegeltje beves

tigd, en wel loodrecht op die as. Ter balancering van het gewicht werd

zo'n zelfde spiegeltje ook aan de onderkant bevestigd. Met een via het

spiegeltje weerkaatste lichtbundel konden de precessiebewegingen van de

gyro as zichtbaar worden gemaakt. lie fig. 5.4-1.

Ais lichtbron werd een Spectra Physics model 155 Laser gebruikt. De di

vergentie van de lichtbundel werd met een collimator tot een bruikbare

waarde verkleind. (lie hoofdstuk 4.2, pag.41.)

De lichtbundel werd via een halfdoorlatende spiegel naar de gyro geleid.

Het bleek dat deze spiegel zeer dun moet zUn, omdat anders de bundel door

inwendige reflecties vervormd wordt en niet meer scherp gedefinieerd is.

leer goed voldeed hiervoor een zgn. Pellicle Beam Splitter, type

Deze is echter z~~r kwetsbaar (2 micron dik).



<E-"'-- meetscherm

7 -----+
I

collimator laser bron

1

meettafel

~.--1=--~=======~-------':J:r

/

1: rotor as
2,3: gimbal assen
4,7,8: spiegels
6: contragewicht voor 4
9' halfdoorlatende spiegel

Fig. 5.4-1 Optische uitlezing van de gyro precessie rand de vertikaal.
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Geconstateerd werd:

De gyro blijft binnen + 3,4 milliradialen vertikaal.

Dit is slechter dan de specifikatie, maar dit kan door betere instelling

of vervanging van de kwikschakelaars worden gecorrigeerd. Volgens in

structies van de fabrikant moe ten de schakelaars zo ingesteld worden,

dat zij kontakt maken bij een afwijking van meer dan 0,10 ~ 0,05 graden van

de vertikaal, d.w.z. ca. 1,7 ~ 0,9 mrad.

De oprichtsnelheid bedraagt ongeveer 1,5 mrad. per seconde.

Dit stemt overeen met de specifikatie.

De richting van de drift t.o.v. het laboratorium lijkt grotendeels te

worden bepaald door de door de aardrotatie bewerkstelligde "schijndrift",

echter met dien verstande dat daarvoor eerst de stictiekoppels in de

gimballagering moeten worden overwonnen. Door deze stictiekoppels voert

de gyro in eerste instantie vaak een precessiebeweging loodrecht op de

verwachte schijndriftrichting uit. (De stictiekoppels zijn niet gelijk voor

beide assen.)

5.5 Mogelijke verbetering~n de Ho~eywell gyro

Verbeteringen aan de vertikaalsensor:

De toegestane drifthoek, en dus oak de vertikaliteitsfout, wordt bepaald

door de schakelmomenten van de kwikschakelaars (het "schietlood").

De Honeywell gyro was per gimbalas voorzien van twee enkelpolige kwikscha

kelaars, nl. ~~n schakelaar voor ~lke draairichting van de as. De stand

t.o.v. de gimbalas was vaor ~~n van beide schakelaars verstelbaar; de

schakelhoek kon daardoor worden gevarieerd. (fig. 5.5-1).

stelschroef

imbal as

..9=i;:.:;m=b=a=.1 --

~-- enkelpolige kwikschake

laar, verstelbaar ten

opzichte van gimbal.

Fig. 5.5-1 Vertikaalsensor ("schietlood") Honeywell gyro.
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De schakelhoek of maak-maak hoek is de hoek waarover de gimbal kan worden

verdraaid voordat een van beide kwikschakelaars sluit. Verkleining van de

schakelhoek (beneden de bovenaan op vorige pagina vermelde waarden) bleek

in de praktijk zeer moeilijk, omdat door het vibreren van het kwikbolletje

een soort dode zene ontstond, waarin beide schakelaars vaak gelijktijdig

kontakt maakten. Door het trillen van de gyro ontstond nl. een bepaalde

onzekerheid in vorm en positie van het kwikbolletje.

De kwikschakelaars kennen aIleen een aan of uit stand. De sturing van de

gyroscoop (de uitlezing dus) geschiedt daardoor met een bang-bang rege

ling (aan/uit regeling). Door toepassing van een proportionele sensor

(schietlood) met een PID-regelaar, zou eerder op een vertikaalafwijking

kunnen worden gereageerd. Het correctiekoppel zou dan afhankelijk van de

uitwijking en van de driftsnelheid gemaakt kunnen worden. Echter in dat ge

val wordt ook eerder en sneller gereageerd op horizontale versnellingen

van de gyroscoop~~

Enkele mogelijke proportionele sensoren ter vervanging van de kwikschake

laars zijn:

I) Een lichtgebogen glazen buisje, waarin een ferrietkraal i.p.v. het kwik

druppeltje. De bewegingen van de ferrietkraal kunnen eventueel door een

vloeistof worden gedempt. Het uitlezen van de positie van de ferriet

kraal kan gebeuren met twee spoeltjes, die elk in een oscillatorschake

ling zDn opgenomen. De frequenties van beide oscillatoren worden ver

stemd door verplaatsing van de ferrietkraal. De verschilfrequentie is

een maat voor de vertikaalafwijking. Zie fig. 5.5-2a. In plaats van de

a) uitlezing d.m.v. b) uitlezing d.m.v.

2 spoeltjes diff. - trafo

Fig. 5.5-2 Ferrietkraal als vertikaalsensor.

. b;Mensle tr-dfo wikkeli~

~"

c) uitlezing d.m.v.

var. diff. trafo
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twee spoeltjes kan oak een differentiaal trafo of een zgn. "(Linear)

Variable Differential Transformer" «L)VDT) +) gebruikt worden. lie

figuur 5.5-2b en c.

Ook zouden bUvoorbeeld op het glazen buisje 2 paar condensatorplaatjes

kunnen worden opgedampt. De capaciteit wordt dan beinvloed door een

bolletje van een of ander di~lektricum.

II) Als schietlood zou een draaibare condensatorplaat kunnen worden ge

bruikt (spanbandophanging). De vaste platen zUn op de gimbal bevestigd.

III) AfwUkingen van de vertikale stand kunnen ook worden gedetecteerd door

met een rekstrookje (of buigstrookje) de verandering (richting) in de

door de gravitatie op een proefmassa uitgeoefende kracht te meten. Vol

gens dit principe werken verschillende typen kracht- of versnellingsme

ters.

Voorbeeld: Het Pixie Pi§zoresistieve Element van Endevco.

Door zoln element in horizontale stand aan de gimbalas te bevestigen

is het - behalve voor gravitatiekrachten aIleen gevoelig voor voer

tuigversnellingen in vertikale richting: fig. 5.5-3a.

buitengimbal as

binnengimbal as

richting

vertikaal

I tipmassa ---~

buigstrookje __

gimbal as ~ •

buigstrookje --...,.

Pixie Piezoresistieve buigstrook

tipmassa

a) horizontaal Duigstrookje,

tipmassa ---.,>

b) twee vertikale
buigstrookjes.

Fig. 5.5-3 Buigstrookje als vertikaalsensor.

+): Het "Linear Variable Differential Transformer" principe wordt door

Schaevitz Engineering (U.S.A.) toegepast in lineaire positie transdu-

·cers.
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Als het Schulerwagentje over de vloer rijdt, zullen de vertikale ver

snellingen gemiddeld nul zijn. De sensor is nagenoeg ongevoelig voor

voertuigversnellingen in horizon tale richting. Daardoor zal g~~n ver

tikaalafwijking t.g.v. het versnellen van het wagentje ontstaan. Helaas

is bij deze toepassing de verandering van de weerstand van het element

t.g.v. vertikaalafwijkingen te klein om goed gemeten te kunnen worden,

nl. 6 R/R = 0,5xlO-2 %per mrad. ( Voor buigstrookje Model 8101 met een

tipmassa van 4 gram.). Er zouden ook tw~~ van dergelijke elementen in

een brug geschakeld kunnen worden; de som van beide weerstandsverande

ringen wordt dan bepaald door de afwijking van de vertikaal. Beide ele

menten kunnen ook in vertikale stand aan weerszijden van de gimbal as

worden bevestigd (fig. 5.5-3b). In die positie is de vertikaalsensor

weer gevoelig voor horizontale versnellingen van de gimbal as. Van dat

laatste zouden we echter gebruik kunnen maken bij het construeren van

een vertikale Schulerreferentie: zie pag 67.

Verkleining van de wrijvingskoppels:

De uitlezing van de stand van de gyroscoop gebeurt via draadgewonden po

tentiometers. Door de vereiste kontakt druk veroorzaken deze wrijvingskop

pels; bovendien is hun nauwkeurigheid beperkt door het discrete karakter

van de draadwindingen. Met een optische uitlezing kan het wrijvingskoppel

worden vermeden en de nauwkeurigheid worden vergroot. Een eenvoudigere

maar zeer geschikte uitlezing voor de gimbalstand kan worden gerealiseerd

m.b.v. twee Pepperl & Fuchs, Kontex Proximity Sensoren (bv. type NJ 1,5 

6,5 - N).

De Honeywell gyro is daarenboven nag voorzien van een aantal sleepring

kontakten voor speciale schakelfuncties (sectorschakelaars). Deze zijn voor

stabilisatie van de stand van het Schulersysteem niet nodig.

Door verwijdering van de sleepkontakten van de potmeter en de sectorschake

laar kunnen de wrijvingskoppels worden verkleind. De drift t.g.v. deze kop

pels zal dan afnemen, waardoor met een kleinere erection rate kan worden

volstaan. De verstoring van de vertikale stand door versnellingen van het

wagentje wordt daardoor kleiner. Getracht werd om met een veerbalansje de

bijdrage van de sleepkontakten tot de wrijvingskoppels te meten. Dit bleek

zeer onnauwkeurig. (Misschien had hiervoor een "Pixie" buigstrookje kun

nen worden bebruikt?) Daarom werd een klein balansje gefabriceerd, dat op
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het rotorhuis kon warden bevestigd. Met behulp van gewichtjes kon dan het

wrijvingskoppel warden gemeten.

Voor de binnenste gimbal werd bij stilstaande gyro-rotor een koppel gemeten
-4van T = 50 gf em. = 5xlO Nm.

Door het loshalen van de sleepkontakten werd dit met ca. 25 %verminderd.

Deze meting bij stilstaande gyro-rotor zegt echter niet veel, omdat bij

draaiende rotor het stictiekoppel door trillen zal veranderen (afnemen).

Echter door datzelfde trillen was het met de gebruikte opstelling onmoge

lijk am koppelmetingen te verrichten. Het zou beter zijn de wrijvingskoppels

af te leiden uit het verschil in driftsnelheid m~t en z~nder sleepkontak-

ten.

5.6 Conclusies

Uit bovenstaande metingen bleek dat het testen en eventueel aanpassen

(verbeteren) van de Honeywell gyro teveel problemen zou opleveren am bin

nen het kader van dit huidige afstudeerwerk te kunnen bestuderen.

Daarom werd het werk aan de gyro's en het aktief gestabiliseerde platform

gestaakt en werd besloten am aan de hand van de beschikbare meetresultaten

een nieuw wagentje voor het Schulersysteem te ontwerpen. Een afdoende op

lossing is dit niet, maar getracht zal warden am de kans op storingen

kleiner te maken dan bij het beschikbare wagentje. Zie Hoofdstuk 6.

Opmerkingen m.b.t. de van de vertikaalreferentie verlangde nauwkeurigheid:

Vertikale gyro's, zoals de Honeywell en Ferranti gyro's, warden gebruikt

voor standregeling van voertuigen. ~ervoor is een nauwkeurigheid van 10

mrad. meestal voldoende.

Bij het Schulersysteem betreft het een standregeling voor meetapparatuur

voor traagheidsnavigatie. De hierbij vereiste nauwkeurigheden liggen dus

eerder in de orde van grootte van referenties voor navigatiesystemen (tat

10 urad.). Deze nauwkeurige vertikaalreferenties werken echter aIle vol

gens het Schuler Princiep; een veredeld schietlood voldoet dan niet meer:

We hebben dus eigenlijk een vertikaal Schulersysteem nodig am het demon

stratiemodel van een horizontale Schulerreferentie te stabiliseren.

Misschien is het mogelijk am de Honeywell gyro tat een vaor dit doel vol-
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doende nauwkeurige Schulerreferentie om te bouwen en weI vol gens het sys

teem van het vertikaal plateau (Mulders, 1976, page 72). De buigstrook

sensor volgens figuur 5.5-3b zou dan gebruikt kunnen worden voor het meten

van horizontale versnellingen i.p.v. als schietlood. Verder zUn dan nog

twee dubbele integratoren nodig.
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6. ONTWERP VOOR EEN NIEUW WAGENTJE

6.1 De helling van het wagentJe

gol flengte AA~ 14 m

amplitude A ~ 3,5 mm,

oneffenheden: golflengte;l B <. 2 m

amplitude B ( 2 mm.

In 5.6 werd opgemerkt dat het construeren van een gyroscopisch gestabili

seerd horizontaal platform voor het Schulersysteem binnen dit huidige af

studeerwerk niet mogelijk was.

In 3.2 (pag.36) werd geconstateerd dat door verbetering van het antwerp

van het wagentje waarop het systeem gemonteerd was, de kans op overschrU

ding van de stoordrempel voor gravitatiekoppels kan worden verkleind.Voor

een zo optimaal mogelijk antwerp zoudan we eigenlijk iets over de relatie

tussen de wielbasis en de kans op overschrijding van die stoordrempel moe

ten weten. Dit zou dan moeten gebeuren aan de hand van de met de optische

waterpas gameten (weinig gedetailleerde) vloerprofielen.

In 4.5 (pag. 54) werd aangegeven dat we het hoogteprofiel van de vloer

kunnen benaderen met een superpositie van:

- een sinusvormig hoogteverloop:

- een ruisachtige bljdrage t.g.v.

(spectrum onbekend)

Via dit gegeven vloerprofiel wordt de helling van het bovenblad van het

wagentje bepaald door:

de positie van het wagentje op het vloeroppervlak,

de origntatie van het wagentJe op die plaats,

de wielbasis van het wagentJe.

(Van deze helling is aIleen de component loodrecht op de radius naar de

gravitatiesimulator van belang.)

De slinger drift weg bij een afwUking van de horizontale stand van maer dan

1,5 mrad. Het is daarom wenselijk dat de helling van het bovenblad van het

wagentJe niet meer dan bljvoorbeeld 1 mrad. van de horizontaal afwijkt. Daar

dit door de globale helling van de vloer met zuiver passieve (mechanische)

middelen niet te verwezenlijken is, moeten we genoegen nemen met een grote

re maximale afwijking van bijvoorbeeld 2 mrad. Welke wielbasis is daarvoor

nodig?
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~inimalisering van de helling v~~et wagentje:

Wanneer een volledige mathematische beschrUving van het vloeroppervlak be

schikbaar was, zou men kunnen nagaan of er een optimale wielbasis bestaat:

d.w.z. een wielbasis zodanig dat de vertikaalfout tUdens het rUden zo klein

mogelUk blUft.

De tUdens het rUden waargenomen hoogtevariaties vertonen een ruisachtig

karakter. ~et behulp van de stochastische signaaltheorie zouden we de ver

wachting of variantie van de vertikaalafwUking als functie van de wielba

sis kunnenbepalen. Hiervoor is echter informatie over het verloop van de

vermogensspectra van de verschillende "hoogtesignaalkomponenten" nodig.

ait vereist een nauwkeurige continue meting van een aantal vloerprofielen.

Uit de ~ beschikbare gegevens zou een "worst case" situatie kunnen worden

afgeleid, bUvoorbeeld door een rechthoekig-vermogensspectrum voor de ruis

achtige bUdrage te veronderstellen. De helling van de vloer varieert net

rond de stoordrempel van het Schulersysteem. De onnauwkeurigheden van een

"worst case" situatie (veiligheidsmarges) verslechteren echter het beeld

van het vloerprofiel zodanig, dat daarmee voor dit grensgeval geen bruik

bare gegevens kunnen wordeD afgeleid.

~eer inzicht geeft het simuleren van het vloerprofiel met behulp van 2

sinussignalen: een sinus~et konstante frequenti~ stelt de globale hel

ling van de vloar voor, de andere sinus ~et variabele frequenti~ repre

senteert de bUdrage van de oneffenheden. Zie figuur 6.1-1 en -2.

t

t is een plaatsparameter, 1ris de wielafstand (~wielbasis),
h(~) is het hoogteverschil tussen twee wielen als functie van hun afstand,
~(~) is de vertikaalafwUking als functie van de wielafstand •

Fig. 6.1-1 Het vloerprofiel z(t) en de wagenhelling (t,'t~).
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tan (lI. ('t")
+

I
I

I
I
I

I
I
I

----------------~

vloerhelling
A sin kAt

8 sin k t
oneffenheden

k is het golfgetal =2~/A, ~is de wielafstand, t is plaatsparameter,
h(~) is het hoogteverschil tussen twee wielen als functie van hun afstand,
~(~) is de vertikaalafwijking.

fig. 6.1-2 SimulaUe van de wagenhellinglXals funcUe van de b1ielafstand'Z';

Wanneer we elsen dat de stoordrempel niet wordt overschreden, dan moet

. steeds gelden dat h(tt) <. 't" tan <X., ot " stoordrempel.m m

h(tt') = z(t) - z(t-ct') ,

z(t) =A sin kAt + 8 sin kBt. (k is het golfgetal = 2Tr/A.)

Dus

•

h('L) = A[sin kAt - sin kA(t-'L~ + 8 (sin k8t - sin k8(t-t:)]

= 2A cos t(kAt+kAt-ka~). sin t(kAt-kAt+kA~) + 28 cos t( ••• ).sin( ••• )

=2A cos kA(t-~/2).sin kA~/2 + 28 cos k8(t-~/2).sin ka~/2

, 2A sin(kA't'/2) + 28 sin(katt'/2)

eis
<. C[' tan ex

. m

Enkele numerieke waarden (zie pag.68 ):

A 3,5 10-3 m i\ = 14 golfg!3 tal k
A

1 -1= • , m-+ = 21tJ 14 m ,
-3 A -1"8 = 2 • 10 m , j\ 8 <. 2 m~ golfgetal k

8 > 2rr/2 m ,
Stel de max. toegestane horizontaalafwijking op 2 mrad., dan is

tan ex. -3
= 2 • 10 .'

Dit invullen geeft:

10-
3

h(t') " 7 sin ~ tt' + 4 sin 'Tr 't' e~s 2 'r•
~8

Dit verband is bleergegeven in figuur 6.1-3.
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-4 + 7 sin .1!. 't"\i

)
veilig

5" \ 6
~ =5'). m.

(

-!

5

10

( h('1:"') is weergegeven voor it S= 2 meter.)

Fig. 6.1-3 Maximaal optredend hoogteverschil h als functie van de wiel

basis~ bij rUden over een gesimplificeerd vloerprofiel.

Opmerkingen:

-.As varieert van ca. 2 cm tot ca. 2 meter.

De voorstelling door middel van sinussen is slechts een (slechte 7)

benadering.

We kunnen daardoor hoogteva~iaties verwachten die liggen tussen de lUnen

4 +1sin 1: T en -4 +7sin I%''t'" in figuur 6.1-3. Wanneer we de horizontaal

afwijking steeds beneden het gewenste maximum (2 mrad.) wensen te houden,'

dan zou volgens deze beschouwing een wielbasis van meer dan 5 meter ver

eist zijn. In dat geval zUn namelUk aIleen hpogtevariaties toegestaan die

beneden de rechte l03h = 2't' (fig.6.1-3) liggen. Oit is geen praktisch

realiseerbare oplossing.

N.S. Met behulp van bovenstaande beschouwing zou misschien de kans op over

schrUding van de stoordrempel als functie van de wielbasis kunnen worden

bepaald. Dit werd niet verder uitgewerkt.
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6.2 Het nut van draaistellen

Het toepassen van draaistellen in plaats van enkelvoudige wielen kan in

sommige gevallen de invloed van £n~fle~h~d~n_op de stand van het Schuler

systeem verkleinen. Hun effectiviteit hangt echter sterk af van hun afme

tin~en in verhouding tot de uitgestrektheid van de vloeroneffenheden.

N.B. Met be trekking tot de waargenomen globale helling van de vloer bie-

den de draaistellen geen verbetering.

Dit verband kunnen we op de volgende wijze demonstreren:

Voor een juiste vergelijking van de effectiviteit van draaistellen van

verschillende afmetingen zorgen we ervoor dat het gehele onderstel - in

clusief de draaistellen - steeds past binnen eenzelfde omgeschreven cir

kel met straal R.

We vergelijken een aantal onderstellen, te weten

I) een driehoekig onderstel met enkelvoudige wielen (Fig. 6.2-1),

II) een driehoekig onderstel met zo klein mogelijke draaistelletjes

(Fig.6.2-2) ,

III) een driehoekig onderstel met grote draaistellen (Fig.6.2-3).

De draaistellen bezitten in dit laatste geval ~~n wiel gemeenschap

pelUk. Dit heeft twee voordelen, namelUk

de kans op een verstoring is kleiner dan bU de uitvoering volgens

II) omdat er twee wielen minder zUn,

een storing via het middelste wiel veroorzaakt g~~n kanteling van

het bovenblad, maar een parallelle verschuiving in vertikale rich

tinge

In de gevallen II en III ~Un de draaistellen gelUkbenige symmetrische

driepoten.

Verder bekUken we nog een onderstel met een groot aantal wielen langs de

omtrek:

IV) een onderstel met 12 (zwenk)wielen langs de omtrek (Fig.6.2-4).

We bevestigen de steunpunten A,8,C (Fig.6.2-2,-3) van de bovenbouw tel

kens in het mathematische zwaartepunt van de driehoekige draaistellen.

Dan zal wanneer ~~n van de wielen van zo'n draaistel een oneffenheid met

een hoogte h ontmoet, het punt waarop de bovenbouw (frame) bevestigd is
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Figuur 6.2-1 tm. 6.2-4 Bovenaanzicht van verschillende onderstellen voor

het Schulerwagentje.

a, b, c, •••• zijn de posities van de wielen,

A, B en C zijn de bevestigingspu~ten voor de bovenbouw van het wagentje

(steunpunten voor het frame),

R = Radius van de omgeschreven cirkel (buitenomtrek),

= onderstel (frame van het wagentje),

------ = draaistel, 0 = wiel

f

C
II)

/
I
I,
a\
\~"'f==:::;::=======:;:~~

\.A,--b,a

I)
/

/
I

/
I
I
I
I
\
\

Fig. 6.2-1 Onderstel met enkel-

voudige wielen.

Fig. 6.2-2 Onderstel met zo klein

mogelijke draaistellen.

(r klein t.o.v. R~)

i

Fig. 6.2-4 Onderstel met groot aan
tal enkelvoudige wielen.

III)
/

\
\
\

\
\

"-
"
b

Fig. 6.2-3 Onderstel met grote
draaistellen, die elk ~en wiel,
nl. g, gemesnsqhappelijk hebben.

d f
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slechts over een afstand 1/3 h omhoog gaan. Echter bij gelijke bui tenafme

tingen voor de onderstellen is de arm waarover dit hoogteverschil optreedt

bij onderstel II en III kleiner dan bij onderstel I.

Stel nu, dat wiel a van.onderstel I) (fig. 6.2-1) op een bepaalde onef

fenheid terecht komt, en dat daerdoor de stand van het bovenblad van het

wagentJe met een hoek ~verandert. Dan zal wanneer wiel a van onderstel II

(fig.6.2-2) diezelfde oneffenheid raakt, de helling van het bovenblad van

wagentje. II) daardoor met een hoek 1/3 ~ veranderen. (Oit onder voorwaarde

dat de afmetingen van de draaistellen zeer klein zijn t.o.v. de afmetingen

van het onderstel (R), zodat de hoogteveranderingen bij onderstel 1) en II)

over nagenoeg dezelfde "armlengte" werken.)

Wanneer echter de oneffenheid zo uitgestrekt is dat zowel wiel a als wiel

b van draaistel II) gelijktijdig op dezelfde oneffenheid staan, dan zal de

stand daardoor met een hoek 2/3 at veranderen. staat het gehele draaistel

(a,b en c) op de oneffenheid, dan zal er g66n reductie in de hoekverande

ring optreden t.o.v. onderstel I).

Wanneer we de afmetingen van de draaistellen groter maken, dan zal de kans

dat 2 of 3 wielen van 66n draaistel gelijktijdig op een oneffenheid terecht

komen kleiner worden. Echter wanneer we de buitenafmetingen van het onder

stel even groot houden, dan zal de reductie in hoekverandering kleiner zijn

dan bij toepassing van zeer kleine draaistellen door afname van de armleng- i

te van het onderstel. Zo zal wanneer wiel a van onderstel 111) weer de

zelfde oneffenheid treft de stand van het bovenblad met een hoek 0,43 (j.

veranderen. Als a en b van onderstel III) op die oneffenheid komen, dan

verandert de stand-met 0,87OC • Zoals reeds werd opgemerkt heeft bewegen

van het gemeenschappelijke derde wiel van elk draaistel g6~n invloed op de

helling van het bovenblad: het veroorzaakt slechts een parallelle ver~

schuiving in de hoogte.

Omdat bijonderstel Ill) de draaistellen in feite niet kunnen draaien, maar

allen .kantelen, is het ook mogelijk (vanwege behoud van symmetrie) om de

steunpunten van de bovenbouw verder naar naar de buitenomtrek of naar het

middelpunt te brengen • Hierdoor verandert de afstand waarover de hoogte

verschillen optreden. Echter dit verandert tevens de reductie in hoogte

verschillen. Het blijkt (zie logboek afstudeerwerk) dat als we de punten
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A,B en C (Fig.6.2-3) naar de buitenomtrek verleggen de situatie sterk ver

slechtert (zelfs t.o.v. onderstel I» en dat meer naar het midden plaatsen

slechts een geringe verbetering gee ft. In het laatste geval zal de invloed

van spelingen echter toenemen. Plaatsing van A,S en C in de zwaartepunten

van de draaistellen lijkt een goedekeuze.

De stand van onderstel type IV) zal in het limietgeval (oneindig veel wie

len of net helemaal geen wielen ) bepaald worden door de hoogste oneffen

heden langs de omtrek. Wanneer de oneffenheden gelijkmatig over de vloer

zijn verspreid, zal dit onderstel ongeveer de globale vloerhelling volgen.

In werkelijkheid komen er ook richels op de vloer voor, waardoor de stand

ongunstig wordt beinvloed. Wanneer namelijk twee diametraal tegenover el

kaar gelegen wielen op zoln richel terecht komen is de armlengte aanzien

lijk minder dan bijvoorbeeld bij onderstel I).

Deze oplossing is onbepaald of overbepaald. Zolang daardoor de stoordrem

pel niet wordt overschreden is dat niet van belang (wiebelen van het wa

gentje). Om aIle wielen steeds in kontakt met de vloer te hQuden zouden

zij van vering moeten zijn voorzien. Dit kan de dynamische eigenschappen van

het wagentje ongunstig beinvloeden, een concept dat niet nader onderzocht

is.

6.3 Motive~~~an_~~_~~~~~~~:Figuur 6.3-la,b. pag.78 en 79.

Onderstel II) en III) zijn in elk geval niet slechter dan onderstel I).

Onderstel II) geeft een grotere hoekreductie dan onderstel III) bij het

treffen van een weinig uitgestrekte (d.w.z. relatief kleine t.o.v. de af

metingen van het draaistel) oneffenheid. Echter de kans op treffen van

zoln kleine oneffenheid is bij onderstel III) groter dan bij onderstel II).

Voor de praktische uitvoering werd daarom besloten om drie driewielige

draaistellen toe te passen, waarvan de afmeting zo klein mogelijk moest

zijn , en weI niet groter dan de uitgestrektheid van de meest storende on

effenheid op de vloer.

Sij inspectie bleek de meest prominente oneffenheid een kabelgoot te zijn,

die een storende breedte heeft van ca. 22 cm. Als wielbasis voor de draai

stellen werd daarom gekozen een afstand van 25 cm (mathematische hoogte

van de driehoek).
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Daar bij het oorspronkelijke wagentje de speling in de lagering van de zwenk

wielen een merkbare bUdrage tot de afwUking van de vertikaal gaf, werd be

slaten elk draaistel te voorzien van drie kogelrollen.

Hiervoor werden gekozen: Rhombus kogelrollen, serie 12-6, kogeldiam.29 mm.

Het steunvlak op de vloer is bU een kogel kleiner dan bU een wiel; de in

vI oed van kleine putjes in het vloeroppervlak zal daardoor toenemen, d.w.z.

het aantal waargenomen oneffenheden wordt grater.

De bevestiging van de draaistellen aan het frame zou door middel van ko

gelgewrichten kunnen geschieden.(bUvoorbeeld

Er werd echter gekozen voor een bevestiging d.m.v. harde rubber-blokken

(trilling dempers, Silentbloc, Rundlager), omdat daarmee lagerspeling kon

worden vermeden en vanwege constructieve eenvoud.

Gekozen werden 3 stuks CFW-Rundlager, 30 mm p, 10 mm hoogte, 60 shore

hardheid. Deze lagers zUn voldoende flexibel am de draaistellen de vloer

oneffenheden te laten volgen, maar zU veren door bUvoorbeeld scheef duwen

tegen het wagentje zo weinig in(minder dan 0,1 mm), dat daardoor geen sto

rende extra vertikaalfout zal ontstaan.

Opmerking: De rubberlagers worden hier dus als gewricht gebruikt en niet

als demper-voor de tUdens het rUden optredende trillingen. Door de ge

ringe statische doorzakking van de gekozen rubberlagers (0,2 ••• 0,3 mm)

bedraagt de resonantiefrequentie enkele tientallen Hz. ZU werken als

trillingdemper bU frequenties die veel hager zUn dan de resonantiefreq.

De draaistellen hoeven in feite niet draaibaar met de bovenbouw te worden

verbonden (in dat geval zUn het geen draaistellen meer) omdat de kogel

rollen in elke gewenste richting over de vloer kunnen bewegen. Tach wer

den de draaistellen via hoekkontaktlagers draaibaar met de bovenbouw ver

bonden, opdat zU de weg met de kleinste weerstand - en dat betekent hier

de geringste oneffenheden - over de vloer kunnen vol gen.

De bovenbouw: Om een stUve lichte bovenbouw te krUgen werd een construc

tie van gelaste aluminium profielen en -pUP gebruikt. Zie fig. 6.3-1.

Daar omheen is ongeveer ter hoogte van het massamiddelpunt van het ge

heel een rand aangebracht, waartegen het wagentje kan worden voortgeduwd.

Dit am te vermijden dat de voortduwende kracht een koppel t.o.v. dat m.m.p.

kan uitoefenen, waardoor het wagentje zou kunnen gaan kantelen (t.g.v.
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doorveren van de rubberlagers bDvoorb.).Als we deze duwrand iets beneden

het m.m.p. plaatsen, dan worden tevens de wrUvingskoppels van de kogel

rollen enigszins gecompenseerd.
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( Schulersysteem

,------
,-------

10 Como

Eventueel: Duwrand ter

U-profiel en alum. buis.

Bovenbouw van aluminium

hoogte van het m.m.p.

van het komplete wa

gentje.

Stelschroef

Chassis (Frame)

j

draaistel

kogelro1~

I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

Fig. 6.3-1a Wagentje met Schulersysteem Zijaanzicht.
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+

1

Kogelrol

chassis.

50 cm.

Rubberge~richt en Hoeklager

(aluminium plaat)

~Chassis (aluminium u-profiel)

draaistel

25 cm.

I
I
1

01

• lb .

Fig. 6.3-lb Bovenaanzicht chassis met 3 draaistellen voor Schuler~agentje.
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7. AANVULLENDE ELEKTRONICA T.B.V. NAVIGATIE

7.1. Bepaling van de positie van het ~a~entje

Met een "aards" navigatiesysteem kunnen we een positie aanduiden met be

hulp van bolcoordinaten: lengtegraad, breedtegraad en afstand tot het aard

middelpunt.

Voor het demonstratiemodel - dat in een plat vlak beweegt - kunnen we vol

staan met poolcoordinaten R en p :
R is de baanradius, d.w.z. de afstand van de slingeras tot het ringbaan

middelpunt,

J is de hoek die de momentane radiusvector maakt met een of andere op

de laboratoriumvloer gedefinieerde referentierichting (nulmeridiaan).

lie figuur 7.1-1.

In het demonstratiemodel worden veranderingen van de baanradius R gemeten

met een op de gravitatiesimulator bevestigde potmeter. Daartoe is om de as

van die potmeter een nylon koord geslagen, dat verbonden is met het Schu~

b~~nmiddelpul'\t /

met ar.avltal-ie s'lI'nula~or

re erell1 tie. ri c. '" t in

Fig. 7.1-7 Positie van het wagentje op de laboratoriumvloer.

(bovenaanzicht)
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lersysteem op het wagentje. (Wanneer dit koord aan de slingermassa is be

vestigd, kunnen we een naar het middelpunt van de ringbaan gerichte gravi

tatiekracht simuleren door aan dit koord te trekken.)

Wanneer is voldaan aan de eis voor Schulerafstemming, dan is de hoekver

draaiing Q van de slingeras gelUk aan de verdraaiing ¥ (=~p) van de radius

vector .(Zie figuur 1.4-1, -2 en 7.1-1.)Oe richtingsverandering van de ra

diusvector kunnen we dus bepalen door integra tie van de met de rate-gyro

gemeten hoeksnelheid Q van de slingeras.

Voor navigatie zUn in het demonstratiemodel dus de grootheden R, f en f
meteen beschikbaar, d.w.z. de baanradius, en de hoeksnelheid en hoekver

snelling van het wagentje. ZU worden gegeven door resp. de weerstand r van

de potmeter op de gravitatiesimulator, het uitgangssignaal VRG van de rate

gyro en de stroom I
K

door de koppelmotor.

Voor het bepalen van de hoekjP moet het systeem worden uitgebreid met een

integrator.

Eventueel kunnen de tangentiele snelheid en versnelling worden bepaald

door vermenigvuldiging van de gemeten f en p met de gemeten R. Het eerste

het vermenigvuldigen van R en f - gebeurt in feite al in het Schuler

systeem voor de ins telling van de factor C = C(R) in de voorwaarde voor

Schulerafstemming (zie page 9).

De ui tlezing van de posi tie en snelheid van het wagentje kan analoog, di

gitaal of grafisch gebeuren:

een Analoge uitlezing d.m.v. een wUzerinstrument geeft bU een juiste

keuze van de meterschaal meteen een snelle visuele indruk van de posi

tie van het wagentje.

een Qigitale uitlezing geeft de meetwaarde in cUfers weer. Hiermee is

een precise aflezing van de positie mogelUk, waardoor tevens een indruk

van de nauwkeurigheid van het systeem kan worden verkregen.

met een Grafische uitlezing (plotter, R/1 schrijver) kan de door het wa

gentje gevolgde baan worden geregistreerd.

In de rest van dit hoofdstuk worden het ontwerp en de constructie van een

integrator voor de berekening vanjO besproken. De uitlezing van f zal

daarbU zowel analoog als digitaal geschieden, waardoor een vergelUking v~

beide types mogelUk is. Tevens wordt er voorzien in een aansluiting voor

een poolco3rdinatenschrijver (1 /R). Voor j en j> zal een analoge aanwijzing

worden gebruikt.
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De integraal van een elektrisch signaal kan zowel met digitale- als met

analoge technieken worden bepaald. BUvoorbeeld:

Digitale integratie :

HierbU benaderen we het signaal met een stapjeskromme, waardoor de inte

graal overgaat in een sommatie.

I

'--'
T

t

tl(f(t) dt = T2:f(nT)
t2J I n=O

fig. 7.2-1 Benadering van f(t) met een stapjeskromme.

Dit kan gerealiseerd worden door op gezette tUden (nT) het signaal te be

monsteren en de gesampelde waarden met een analoog-digitaal omzetter in

binaire vorm te brengen. De integraal vinden we door somma tie van deze bi

naire getallen (up/down counter).

De fout die ontstaat door de benadering van f(t) met een stapjeskromme kan

worden verkleind door niet aIleen telkens de nieuwe sample waarde bij het

totaal op te tellen, maar tevens de helft van het verschil tussen de nieu

we sample waarde en de voorlaatste waarde. Daarmee benaderen we de in fi

guur 7.2-1 gearceerde gebiedjes met driehoekjes. (fig. 7.2-2.)

r

-/.

Fig. 7.2-2 Gelineariseerde

benadering

van f(t).
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Wanneer we bij deze laatste methode niet de hele sample waarde digitalise

ren, doch slechts het verschil tussen twee opeen volgende samples, dan

kunnen we met een kleinere AID omzetter volstaan om toch eenzelfde reso

lutie te verkrijgen.

Een andere methode:

Met een PVoltage Controlled Oscillator" of een "Voltage - to - Frequency

Converter" kunnen amplitude variaties van het signaal worden omgezet in

frequentie variaties. De integraal van het signaal wordt dan gegeven door

het aantal nuldoorgangen van het FM-signaal te tellen.

Het nulniveau van het te integreren signaal komt overeen met de centrale

frequentie van de "VCO". De nuldoorgangen van deze centrale frequentie

moeten we van het som-totaal aftrekken. (figuur 7.2-3).

r--

siqnaal
a VC. 0

FM- Si~n ..1 ... ~O ... +f. tot *'
,

n~l ddec.l::ot'

'1~l-c~ra,)1

£:.erd'-ole f.-e~l.le,~d;e :2 0 -.fo .
0......-..,;,

t'\ul ddedor

Fig. 7.2-3 Integrator met VCO.
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Analoge integra tie :

Analoge integratoren maken gebruik van het verband tussen ingangsstroom

en spanning over een condensator, gegeven door

I = Cc

dV
c

dt
v =.1 jI dt

c C c + •

Oit wordt gebruikt in de basis-schakeling volgens fig. 7.2-4.

v v, dV~ V. V
I ~ c c= = C dt

R

1)

I
dus V =RiC 0 (Vi - Vc ) dtc

o.ls VCO = 0 •

fig. 7.2-4 Principe van Analoge Integratie.

Zolang v.» V kan voor de schakeling van fig. 7.2-4 worden geschreven:
~ c

•

V is dan evenredig met de integraal van V. naar de tijd.
c ~

Om er voor te zorgen dat V.» V , moeten we het produkt RC groot maken
~ c

t.o.v. de integratietijd T. In de zgn. MILLER Integrator gebeurt dit door

schijnbare vergroting van de capaciteit C door terugkoppeling. (fig. 7.2-5)

In Bles (1971) is een praktische handleiding te vinden voor het ontwerpen

van dit type integrator.
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1 TJ VV =- -- (V. +~) dt
u RC 0 ~ A

of als A zeer groat is:
Vu

c.

Vi R

fig. 7.2-5 Miller Integrator.

Een perfekte integrator kan worden gebouwd vol gens het principe van "Toe

voeging van he't onbrekende". (fig. 7.2-6a). Maken we nl. V gelijk aan 2 V
u c

dan geldt voor de stroom naar de condensator:
V.-V V -2V V.-V V V.

I 11 - 12
~ c c c ~ c c ~

= = = -- -
R R R -R R

Dit kunnen we opvatten als het plaatsen van een negatieve weerstand (-R)
parallel aan de condensator (fig. 7.2-6b).

Een praktische uitvoering is gegeven in fig. 7.2-7. lie oak: Klein /

laalberg van lelst (1966) en Breukers (1965).

c.

R VII_--r---,f---.,..------.
ViR

c

R

--.
J.,

a) principe b) negatieve weerstand

Fig. 7.2-6 Integratie volgens principe van toevoeging van het ontbre

kende.
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v~

c

fig. 7.2-7

z

Praktische ~itvoering van een interator volgens het

principe van toevoeging van het ontbrekende.

(Ook soms integrator met negatieve weerstand genoemd.)

7.3 Keuze van het integrator type

De kwaliteit van een integrator wordt bepaald door de mate waarin een exac

te integra tie van het signaal wordt benaderd en door de grootte van de

drift in het uitgangssignaal die tUdens de duur van de integratie kan op

treden.

De digitale integratoren:

De mate van "exactheid" hangt af van de wUze waarop het te integreren sig

naal benaderd wordt, bUvoorbeeld met een stapjeskromme ofmet een gelinea

riseerde kromme. De reeks-benadering wordt beter bU toenemende samplefre

quentie. Het rate-gyro signaal bevat na demodulatie nog een kleine rimpel

van 400 Hz. (ook t.g.v. brom). Volgens het sample theorema zou dan voor

de beschrUving van het signaal een sample frequentie van 800 Hz. voldoende

zUn. We kunnen ook de sample frequentie gelUk maken aan de bromfrequentie,

dan wordt nl. de brominvloed uit het signaal gefilterdl Het sample sig

naal moet daarvoor weI in fase zijn met de nuldoorgangen van het bromsig

naal, anders introduceren we een (kleine) gelUkspanningskomponent.

Bij het discretiseren van het signaal (de sample waarden) ontstaan fouten

die in drift van het uitgangssignaal kunnen resulteren. Stel we gebruiken

een 14-bits omzetter (AID converter), dan kunnen we hiermee 214 = 16384

signaalniveau's onderscheiden. BU het maximum uitgangssignaal van de rate
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Selection Guide
AID Converters

Description

General
Purpose

High
Performance

Integratinl{

Display

High
Resolution

Low Power

Model § Resolution (Bits) Other

A07570 10,8 CMOS IC, no missing codes, ratiometric,
JlP-compatible

• A0571 10 Monolithic IC, 12 I., complete mcludmg
reference, pretrimmed, JlP-compatible

ADC-12QZ 12, 10 Module, 40Jls max conversion tillie,
KCD optional

ADS72 12 lIybrid Ie. 25IJs max conversion time,
no missing codes over temperature

ADC1133 12 Module, 25Jls max conversion tII11e
ADCl131 14 Module, 12Jls max CoJ:wersion time
AOCl130 14 Mod u Ie, 25IJs max co nversio n wne

ADCII00 11,3Y,BCD Module

/\07550 13 CMOS IC, ~ppm/C gain ,Ind offsl.,t TC,
quad slope

ADC141 14 Module, 5ppm/C gain TC
ADC-171 4'/,BCD Module. 5ppIll/OCgain TC
ADCI105 4'1>,3Y,BCD Module, gated pulse-trail1 output

• AD2020 3 Digit Ie. 12 1. dual-sillpe I>I'M chip

• AD2023 3 I> iglt OPM module for separate display

/\OCII09 10 Module. 4Jls max convnsion time
/\DC1103 12. 10,8 Module, 3.5/1 .5/1,OJls ilia x conversion

time
/\DCII02 12 Modu Ie, HJls max conversiol1 time
/\OCII31 14 Module, 25Jls max cOllversiol1 time

/\1)<:1130/31 14 Modu Ie. 251 12Jls conversion tinll'
ADC-16Q 16 Module

/\D7570 10 CMOS 1<:, no missing codes. ratiollletric,
IJ "-compatible

/\DC1121 12 Module, CMOS logic, low power drain:
6JlJ Iconversion, 300JlW standhy

/\D7550 13 CMOS IC, I ppm/C gain and offset Te,
quad-slope

• These devices have been added since puhlication of the 1977 CONVERSION PRODUCTS CATALOG.
~ Tit .. products cataloged in this volume are those considered to he the most cost-effective for new designs.

A number of popular older products are still available; they are listed on page 599.
Data sheets are availab Ie upon request.

Tabel 7.3/1 Overzicht A/D Ornzetters.
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gyro van plus of min 7,5 Volt (dus een bereik van 15 Volt), bedraagt de

hoeksnelheid van de slingeras Q =~ 1 rad/sec. Een fout van een 1 bit be-
-3tekent dan per sample Ben fout van 7 x 10 graden per seconde. Deze

fout hoeft gemiddeld~ nul te zijn. Integreren (of eigenlijk sommeren)

we de maximale fout bijvoorbeeld gedurende 15 minuten, dan komt dit in de

uitlezing tevoorschijn als een drift van 7 x 10-3x 15 x 50 ~ 5 graden.

Dit is meer dan wenselijk: op pagina 96 wordt bekeken welke drift nog toe

laatbaar is.

Drift in het uitgangssignaal wordt echter niet alleen bepaald door de dis

cretiseringsfout. ook de A/D converters zelf kunnen wat betreft hun refe

rentieniveau's drift vertonen. Deze drift wordt ook door de tellers ge

sommeerd. Het stabielst wat betreft temperatuurafhankelijke drift e.d. zijn

de zgn. Integrating A/D Converters: zie tabel 7.3/1, pagina 87.

Het voordeel van digitale integratoren is dat zodra het signaal in digi

tale vorm staat, er g~~n verdere drift meer mogelijk is (bijvoorbeeld als

gevolg van temperatuursveranderingen of lekstromen).

Een 14-bits A/D omzetter met een sample frequentie van 1 kHz. produceert

een bit-rate van 14 kbits/sec. Wanneer we telkens bij ~ 350
0

(2rrradialen)

een reset naar 00 uitvoeren, dan hebben we daarvoor bij de maximaal meet

bare hoeksnelheid van 1 rad/sec. een 5283-tal samples « 2
12

) van 14 bits

moeten optellen (aftrekken). Daarvoor hebben we een 27-bits up/down coun

ter nodig. Dit betekent een uitgebreid logisch circuit.

Kwaliteit van analoge integratoren:

- Bij voldoende grote versterking (bv. A>105) mogen we de Miller Integra

1££ als een goede benadering van de ideale integrator beschouwen.

Integratiefouten treden op doordat de stroom die in de condensator

vloeit niet alleen afkomstig is van de te integreren signaalspanning,

maar ook van ingangsstromen naar de versterker, van stromen t.g.v de in

gangsoffset-spanning en van lekstromen via de condensator, via de isola

tie en over de printplaat. Dit veroorzaakt een drift in de spanning aan

de u~tgang van de integrator.

Deze "fout-stromen" kunnen we kompenseren door met een stroombron een

extra stroom If naar de cond~nsator te voeren. (Zie fig. 7.3-1.)
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1

c

I

v~ cp--__--;=R=J-__......L__'t-+_-1-_-., -+

Fig. 7.3-1 Stoor- en kompensatie sl.grnalen in een MILLER Integrator.

De uitgangsspanning van de Miller integrator wordt ~egeven door:

v =-1 fV.dt - ..l..fVu dt +..l.. rv dt + 1 fI dt + -cl !IFdt + V
u 4" RC ]. RC A RC J ' os C B os

waarin: V = uitgangsspanning I B = ingangsstroom van de versterker
u

V. = ingangsspanning IF = drift-kompensatie stroom
].

V = offset-spanning (instelbaar )os
A = versterkingsfactor (van bijvoorbeeld een Operationele ver-

sterker).

N.B. De term met V /A nadert tot nul als A zeer groot is.
u

Met de kompensatiebron kan de drift dus op nulgeregeld worden. Echter de

drift-bronnen zUn temperatuur afhankelUk, waardoor door temperatuur va

riaties een eenmaal ingestelde kompensatiestroom niet langer meer hoeft

te kloppen.

BU de integrator met negatieve weerstand (fig. 7.2-7) treden dezelfde

oorzaken voor drift op als bU de Miller integrator. BU deze integrator

is echter g6en extra kompensatiebron nodig, maar kunnen we door veran

dering van de weerstandswaarden de drift kompenseren. Dit betekent wel
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dat de schake ling kritisch is wat betreft de keuze van de komponenten.

De invloed van temperatuursveranderingen is groter dan bij de Miller in

tegrator. Bijvoorbeeld is de drift t.g.v. een bepaald verloop van de off

set-spanning twee keer zo groot als de drift die eenzelfde spanningsver

loop bij de Millerintegrator zou veroorzaken. (Breukers, 1965).

Conclusies:

Vergelijken we digitale en analoge integratoren,dan zien we dat beide ty

pen drift kunnen vertonen. Drift bij digitale integratie ontstaat door di

gitaliseringsfouten; hij kan worden verkleind door de sample waarden uit

te drukken m.b.v.m~~r bits. Drift bij analoge integratie ontstaat door

"fout-stromen"; deze kan met een kompensatiestroombron (Miller integr.)

volledig worden gecompenseerd. Het blUkt dat een acceptabele drift met een

ana~oge integrator v~el eenvoudiger en goedkoper te realiseren is dan met

hulp van digitale technieken. Daarenboven bepalen analoge integratoren

nauwkeuriger de integraal van het signaal. (Een resolutie van + 1 elektron

op de lOP elektronen, p» 14, is nu eenmaal groter dan een resolutie van

~ 1 bitwaarde op de 214 bitwaarden.) We beperken daarom de keuze tot ana

loge integratoren.

We zien dan dat de integrator met negatieve weerstand de integraal exact

bepaalt en dat de Miller integrator een (zeer) goede benadering geeft.

Echter de drift t.g.v. temperatuursveranderingen is bij de Miller integra

tor een factor twee kleiner en de kompensatie daarvan is eenvoudiger in

te stellen. Daarenboven bevat de Miller integrator minder komponenten,

waardoor het aantal temp. afhankelijke onderdelen kleiner is.

Aan de hand van bovenstaande overwegingen werd besloten om een Miller in

tegrator te bouwen. Ontwerp en keuze van de komponenten worden behandeld

in 7.4.
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7.4.0ntwerp Integrato!

Aan de hand van de door Bles (1971) gegeven vuistregels voor het ontwerpen

van Miller integratoren werd onderstaande schakeling samengesteld.

P. i{l eetl cl. ...."d:l e. \wo n d iWI
\5'0 K

Vto =+' 1'5 Volt;

10- ~Ia~s P()~ rn e te I' tlk
I '" 1(1'19

R, R'J, eM.. R~ z.j r\ Me l~.l-
?I

fil .... I.If eel".$ b art d.eM.. 50K

/w 4148

soHSl.. «.2 1)- = - I~Volt

150 K

1

naar 1n3dVlj

"an reset&ir,uil
Cfij- 7·'5-2)

tOt FJ Poly e.t~yleen 4:.l.,ere~ h.
ealClar Cond-IM5Qtor-

c

~ ~et reed kOl'ltd\d worc:lt bekraeJd.ijd
door he!' re\a\5 In flj. 7.')-1.

Soo~

r c~

O,OI? F

R

57.
S-oo l<. 51

V~n R'1

1 lOOn. Reed

10 !(

Fig. 7.4-1 Komplete Miller integratorschakeling.
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Keuze van de onderdelen

Als voedingsspanningen kiezen we +15 Volt en -15 Volt. Als maximale waarde

voor de uitgangsspanning V 't van de integrator kiezen we +10 Volt en -10
U.1.

Volt (minimum). Deze maximale uitgangsspanning wensen we te bereiken na

~~n volledige asomwenteling (dus als ~ = ~ 2rrrad = ~ 360 0
), waarna een

automatische reset van de integratorspanning (en uitlezing) moet volgen.

Het uitgangssignaal van de rate-gyro is recht evenredig met de hoeksnel-
•heid ~. Uit metingen bleek dat in de gegeven opstelling de uitgangsspan-

ning maximaal 7,5 Volt bedroeg, Waarvoor een hoeksnelheid van 1 rad/sec.

nodig was. Oat betekent dat bU V 't= 7,5 Volt er 2~ seconden nodig zUn
U.1.

voor ~~n asomweteling.

Er geldt (zonder stoorbronnen): •

Na ~~n omwenteling van de as bedraagt dus

V 'tU.1.

-1 2Tr (
= RC 0 J 7,5 dt ~

50
-Rf Volt •

In dat geval zou V 't -10 Volt moeten bedragen, dus moet het produkt
U.1.

RC = 5 zijn.

We kiezen R = 500 kOhm en C = 10 uFo

Voor aIle kritische weerstanden worden metaalfilmweerstanden gebruikt

vanwege hun kleine temp. cogfficignt.

De condensator is van Siemens, type HKT - B 32 231.

Deze heeft een dielektricum van Polyethyleenterephtalaat:

isolatieweerstand 30 GOhm,

kapaci tei tsverandering ~C/C ~ ~ 3 % •

Bij de keuze van de versterker werden de volgende criteria gehanteerd, in

volgorde van belangrUkheid:

1) Veranderingen in ingangsoffset-spanning en in ingangs(verschil)stroom

t.g.v. temperatuur variaties moeten zo klein mogelUk zUn.

Dit opdat een bU sen bepaalde temperatuur ingestelde kompensatiestroom

(voor V en 1
0

) zo goed mogelUk blijft voldoen.os
2) Versterkingsfactor en ingangsimpedantie moeten zo groot mogelUk zUn; de

uitgangsimpedantie most zo klein mogelUk zUn.
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Dit om een "exacte" integratie zo goed mogelijk te benaderen.

3) Gemakkelijk verkrijgbaar, korte levertijd.

4) Liefst geen of weinig externe compensatiecircuits (zgn. getrimde ver

sies). Dit omdat de externe compensaties kunnen verlopen en ook omdat

zij meestal een andere temperatuurscogfficient (en temperatuur) hebben

dan de op de chip aanwezige komponenten.

In tabel 7.4/1, pagina 94 staan de door de fabrikant opgegeven specifika

ties van een aantal operationele versterkers (OP-AMP'S) vermeld.

De beste keuze uit deze tabel lijkt de 8URR-8ROWN,3521-L OP-AMP. Via een

eenvoudig extern compensatiecircuit kan van deze OP-AMP de V temp. drift
os

zeer klein worden gemaakt (minder dan 0,14 uv;oC.). Een extra voordeel is

de zeer korte opwarmtijd (enkele minuten).

~ geschikt is de PRECISION MONOLITHICS (PMI) OP - 08 A/E , of de PMI

OP - 12 A/E.

Levertijd (en prijs) in aanmerking genomen werd als versterker qekozen een

PMI OP-08 EJ OP-AMP.

Opmerkingen:

-Er werd eerst een proef-integrator met een OP-05 instrumentatieverster

ker gebouwd. Bij deze integrator varieerde de drift meer in grootte en te

ken dan bij de OP-08, waarschijnlijk door de grotere temperatuursafhankelijk

heid van de ingangsverschilstroom I
D

•

-Ter vergelijking; 81es (1971) vermeldt als prijs voor de LM 208 : f160,-.

De moderne verbeterde vervanger daarvoor, de OP-08, kost ~ (1980) ca. 1/3

daarvan.

Verdere komponenten:

Aan de +ingang van de OP-AMP is eveneens een weerstand R = 500 kOhm opge

nomen. In dat geval veroorzaakt nl. de ingangsstroom g~~n drift meer.

Over blijft er dan nog een driftbijdrage t.g.v. de ingangsverschilstroom,

maar die is aanzienlijk kleiner dan de ingangsstroom (zie tabel 7.4/1).

PI' R2 is een stroombron ter kompensatie van de ingangsverschilstroom- en

offsetspanningsbijdrage tot de drift. Een voordeel van spanningsstabilisa

tie d.m.v. de twee dioden is dat de diode klemspanning ongeveer eenzelfde



Verster- Ingangs Offset Ing. Ing. V 1
0as

king imped. spann. stroom versch·drift/ drift/stroom

Type A Z. V I. 1
0

Temp. Temp.
Opmerkingena ~ as ~

U~ 208 3 x 105 7 x 107 0,7 mV 0,8 nA 50 pA 3 uV/oC 0,5 pA;Dc

BB 3430 K 100 dB 1014 adj. 0 O,OlpA 10 uV/oC x2 /10 °c f264,-, Varactor versterker

(3Xlo11 ) (1 nA) (niet invert. ingang)
lOll aBB 3521 L 94 dB 0,25mV -10 pA 2 pA 1 uV/ C, f235,30

adj. 0,14
5

1,5xl012 2 mV 5 pA uV/oC ingangCA 3130 AE 3,2xl0 0,5pA 10 f2,25 Mosfet
105 1,5xl012 aCA 3140 AE 2 mV 10 pA 0,5pA 6 uV/ C fl,87 Mosfet ingang
105 1012 3 uV/oC

10
LF 155 2 x 1 mV 30 pA 3 pA ~

MC 1741 CP 105 106 2 mV 200 nA 30 nA 3 uV/oC fO,60
105 5xl07 a pA/oCOP - 05 EY 5 x 0,2 mV 1,2 nA 1,2nA 0,7uV/ C 8 f34,- Instrum. versterker

OP - 07 E 5 x 105 5xl07 0,03mV 1,2 nA 0,5nA 0,3uV/
o

C 13 pA;Dc

OP - 08 E 3 x 105 7xl07 0,07mV 0,8 nA 50 pA 0,5uV/
o

C 0,5 pA/oC

OP - 12 E 3 x 105 7xl07 0,07mV 0,8 nA 50 pA 0,5uV/
o

C 0,5 pA/oC

OP 15 E 1012 0,2 mV 18 pA 18 pA 2 uV/oC J FET Op-Amp

Vergelijking van belangrijke parameters van enkele OP-AMP's.

De waarden zijn de door de fabrikant opgegeven nominale waarden;

de maximale of minimale waarden kunnen hiervan soms aanzienlUk verschillen:
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variatie met de temperatuur vertoont als de ingangs(verschil)stroom. De

varia tie lOlA T wordt hierdoor ongeveer een factor 10 verkleind (temp.

afhankelijke drift).

Opmerking: voor versterkers waarvan de offsetspanning duidelijk anders op

temperatuur variaties reageert als de ingan~sstroom, is het soms nodig om

behalve de kompensatiestroombron ook een kompensatiespanningsbron aan te

sluiten•.

De weerstand R
3

beschermt de ingang van deversterker tegen grote stromen

die kunnen optreden bij uitschakelen van de versterker, terwijl C geladen

is.

R4 beperkt de stroom door het reedkontakt bij het ontladen van de conden

sator. Het reedkontakt (tong-relais) wordt gestuurd door de timer van fig.

7.5-1.

Cl is voor frequentie kompensatie van de OP-08.

Met 51 kan C2 in serie met C worden geschakeld. De tijdkonstante van de in

tegrator wordt hie~door met een factor 100 verkleind, de driftsnelheid van

de uitgangsspanning met een factor 100 vergroot. oit vergemakkelijkt het

instellen van de kompensatiestroom met Pl. Opmerking: C2 wordt slechts ge

durende korte tUden voor het afregelen gebruikt, daarom hoeven er geen bij

zondere eisen aan te worden gesteld m.b.t. lange tijd stabiliteit, temp.

coefficient, dielektrische absorptie en dissipatie factor, zoals bij C weI

het geval is (zie Bles, 1971).

Voor het ijken van de integrator kan de ingang via 52 aan massa gelegd wor

den.

53 in fig.7.5-2 is voor een reset met de hand.

Afregelprocedure voor minimale drift:

51uit met 52 de integrator ingang kort.

Open 51 om de tijdkonstante te verkleinen.

5tel PI zodanig in dat de uitgangsspanning van de integrator (de uitle

zing) (nagenoeg) niet meer verandert in de tUde

Reset de uitgangsspanning met 53.

- 51uit 51 en schakel met 52 over naar de ingangsklem.

De integrator is nu klaar voor integratie.
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Meetresul taten:

Met enige moeite is zeer nauwkeurige instelling van de kompensatiestroom

mogelijk. Er kon herhaaldelijk worden ingesteld op een drift van minder dan

5 uVolt per half uur.

Ter vergelijking: Bles (1971) heeft aan een identiek gedimensioneerde inte

grator, met als versterker een Op-Amp LM 208, een drift gemeten van 0,8 •••

1 mV. per uur. Het blijkt dat met de OP-08 betere resultaten haalbaar zijn.

Naar aanleiding van de specifikaties (tabel 7.4/1) mag dit ook worden ver

wacht. Het kan echter ook een toevalstreffer zijn t.g.v. gunstig/ongunstig

uitgevallen produktie toleranties.

Welke drift kunnen we accepteren?

We eisen dat we bij een demonstratie van 15 minuten duur g~~n drift in de

3-cijferige digitale uitlezing mogen constateren, d.w.z. bijvoorbeeld g~~n

drift van meer dan 0,10 per kwartier. De volle schaal van 3600 komt over

sen met een uitgangsspanning van 10 Volt. De drift mag dus niet meer dan

3 mVolt per kwartier bedragen.

Conclusie:

De integrator voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen m.b.t. drift en

nauwkeurigheid.

7.5 ~matische Reset en Uitlezing

De automatische resetschakeling zorgt ervoor dat de uitlezing van de slin

gerstand na een asrotatie over + 3590 automatisch naar 00 springt:fig.7.5-L

verclr~ai.ln~

~lingera~

( ~ratleW\)

Fig. 7.5-1 Verband tussen draaihoek van slingeras en uitlezing.
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Voor de automatische reset moet de condensator worden ontladen zodra de

uitgangsspanning de ~ 10. Volt overschrUdt.

Voor detectie van de schakelniveau's van + 10 en - 10 Volt beschikt de re

setschakeling over 2 niveau detectoren die spiegelsymmetrisch gestuurd

worden. Zodra de uitgangsspanning het niveau van ~ 10 Volt overschrijdt,

zal 6~n van de als Schmitt trigger uitgevoerde niveau detectoren een trig

ger puIs geven aan een timer circuit. Dit timer circuit bekrachtigt gedu

rende 10 msec. een reed relais, waardoor de condensatorplaten via een

weer stand van 100 Ohm worden kortgesloten. De komplete reset schakeling

is te vinden in figuur 7.5-2.

Motivering van de keuze van de ontlaadtijd (10 msec.):

Na kortsluiten van de condensator blUft er soms een restlading over t.g.v.

polarisatie van het di31ektrikum. Daardoor blijft er soms een spanning van

enkele mVolts meetbaar. Als eis werd gesteld dat de condensator minstens

zo lang kortgesloten moet blijven om tot die polarisatie-restspanning ont

laden te kunnen worden.

Dus: Cond~ator C =10 uF. ontladen via weerstand van 100 Ohm. (De weer

stand dient ter begrenzing van de stroom door het reed kontakt.)

Beginspanning =10 Volt; Eindspanning ~ 2 mV.

Dan moet de ontlaadtijd 8,5 msec. bedragen.

Tellen we hier de denderperiode van reed kontakt (tong relais) en een klei

ne veiligheidsmarge bij op, dan komen we op 10 msec. Dit blijkt in de prak

tijk goed te voldoen.

Nog enkele opmerkingen:

Het reed-relais is van het type

Elec-trol Dip Reed Relay: RA 3123 2051.

Het relais heeft een isolatieweerstand van meer dan 1010 Ohm. Dit ligt

in de orde van grootte van de lekweerstand van de condensator (3xlO
lO

ohm)

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat andere lekweerstanden via

printplaten, montage voetjes e.d. niet aanzienlijk kleiner zijn, omdat zij

door hun afhankelUkheid van luchtvochtigheid een niet te kompenseren on

zekerheid in de ~rift veroorzaken. Goed schoon maken van de print en af-

dekken met epoxyhars is daarom nodig.

De "hand reset" schakelaar 53 zou meteen parallel aan de condensator C

geplaatst ·kunnen worden, maar om het aantal mogelUkheden voor lekstromen
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zo beperkt mogelijk te houden gebeurt de "hand reset" ook via het reed

relais.

Voor de spanningsreferenties in de niveaudetectoren werden zenerdioden

van 5,6 Volt gebruikt, omdat deze de kleinste temperatuursco~fficient

bleken te hebben.

De koppeling tussen de niveaudetectoren en de timer gebeurt middels een

diode netwerk (of-poort).
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Appendix: Bedradingsschema's van de kabelverbindingen

De demonstratieopstelling van het Schulersysteem bestaat uit een aantal

losse eenheden, die onder ling door kabels verbonden zijn: zie figuur A-l.

II

3

of ~
/

/
I

I

2

IV-------- - - - - - -- - - - --

-I Schulerwagentje met daarop

I ) de Schulerreferentie
a

Ib ) Bedieningskastje (oranje plastic) met schakelaars,

II Kast met elektronica en voedingen,

III Gravitatiesimulator met potmeter voor meting baanradius,

IV Integrator met uitlezingen voor navigatie.

Kabelverbindingen 1 = 25-polige plug,

2 = 18-polige plug,

3 = 3-poliga plug,

4a,b = 15-polige plug.

Fig. A-l Kabalvarbindingen tussen de onderdelen van hat demonstratia

model.

Opmerkingen:

Plug 1 bevindt zich binnen l!:!. het oranje bedieningskastje lb.

Integrator IV kan d.m.v. een 15-polige stekkerverbinding 4 naar keuze

worden aangesloten op de kast met elektronica II of op het bedienings

kastje I b op het schulerwagentje.



- Fig. A-3

Fig. A-4

Fig. A-5
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Va or het meten van de versnelling (koppelmotorstroom) moet een van de dra

den naar de koppelmotor worden onderbroken. Dit gebeurt door een relais in

I
b

en in II, dat automatisch wordt bekrachtigd, zodra de integratoreen

heid IV wordt aangesloten.

Het ingangssignaal pvaor de integrator wordt d.m.v. een spanningsvolger

afgenomen aan de uitgang van de verschilversterker in kast II, print 3,

connectorpunt 3L (zie schema's in Janson (1973), pagina 56). De spannings

volger is samen met een optelschakeling gemonteerd op printje 3a in de

elektronicakast II : zie figuur A-2.

Met de optelschakeling kan een kleine konstante spanning bij het 1signaal

worden opgeteld. Dit is gedaan am bij p: a het ingangssignaal van de inte

grator zo goed mogelijk gelUk aan nul te maken am drift in de positieuitle

zing te voorkomen. Erg goed lukt dit niet omdat het gyro signaal een hys

terese van enkele mVolts vertoont.

Deze varia ties in het gelUkspanningsniveau van het gyro signaal veroorza

ken een drift in de positieuitlezing , die vele malen grater is dan de

drift van de integrator zelf. De stand van de Schulerreferentie wordt

~ be!nvloed door deze varia ties in het nulniveau, omdat de koppelmo

torstroom evenredig is aan de afgeleidef van p. De referentie zelf drift

wel bv. t.g.v. aardgravitatiekoppels, wanneer het systeem niet horizontaal

staat opgesteld.

In de nu volgende figuren is achtereenvolgens weergegeven:

- Fig. A-2 : Bedrading van de 15 - en IS-polige bus op de elektronicakast

(II) en de spanningsvolger met optelschakeling op printje 3a.

Bedrading schakelkastje (I
b

) en de verbindingskabel naar de

elektronicakast (II).

Bedrading 25-polige plug aan de Schulerreferentie (I ).
a

Bedrading integrator-eenheid met 15-polige plug. (IV).
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Het afregelen van de integrator.

1- Leg de integratoringang aan aarde: 52 in stand "~".

51 (RC tijd) en 54 (metergevoeligheid) in stand "normaal".

2- Reset de integrator met 5 •
3

3- Wanneer de driftkompensatiestroom niet juist is ingesteld zal de uitle-

zing van de lengtegraad 1 (digitaal en ~naloog) verlopen. Dit kan wor

den gecorrigeerd door potmeter PI zodanig in te stellen dat de uitle

zing van ~ niet mear in de tijd verandert. D.w.z. de instelling van PI

moet z6 nauwkeurig geschieden, dat de tijd waarover g~~n drift in de

uitlezing kan worden waargenomen (met ingang aan aarde) minstens zo

groot is als de tijd waarin de integrator voor een meting wordt gebruikt.

Dit instellen van PI kan sneller geschieden door de RC-tijd van de inte

grator te verkleinen: de driftsnelheid neemt dan toe. Zet 51 daartoe

in de stand "klein". (Integrator af en toe resetten:)

4- Voor een laatste nauwkeurige ins telling van PI kan de gevoeligheid van

de meters voor de uitlezing van ~ worden vergroot door 54 in de stand

"groot" te zetten.

5- Bij een juiste instelling van PI (kompensatiestroom) zal de uitlezing

van p niet of slechts zeer langzaam wegdriften.

6- Zet nu 51 en 54 weer in de stand "normaal".

Met 52 in de stand "~" kan nu het gyro-signaal worden getntegreerd.

opmerking: Wanneer de integrator juist is afgeregeld, d.w.z. bij geaarde

ingang treedt geen drift in de uitlezing op, dan kan bij aansluiting op

het gyro-signaal (~) toch drift optreden. In dat geval is het gyro-sig-.
naal ongelijk aan nul als 1 = O. Dit kan worden gecorrigeerd met de gyro -

offset correctie op printje 3A, fig. A-2, pag 104. Voor het afregelen van

deze offset correctie kan de - juist afgeregelde - integrator worden ge

bruikt.
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INTEGRATOR VOOR 5CHUlER-REFERENTIE

!ILENETE5RRRD II
klein

~ <0> 51
...."
~ nonnaal

versnell inggrondsnelheid

e

1engtegraad

Functie van de knopjes:

83 Reset knopje ontlaadt de integratie-condensator en dient voor instelling
van d~ nulmeridiaan. .

82 Koppelt de integratoringang aan de signaalbron (- ~ = rate gyro signaal)
of legt deze aan aarde (voor instellen driftcompensatie).

81 Kan de RC-tijd van de integrator verkleinen om de integratordrift te
versnellen t.b.v. het afregelen met PI.

84 81uit serieweerstand van digitale uitlezing kort om de metergevoelig
heid te vergroten t.b.v. een laatste fijn-instelling van PI.

PI is instelling van de stroombron aan de integrator ingang, waarmee drift
kan worden gekompenseerd.

Voor 81,2 en. PI: zie verslag Kleikamp fig. 7.4-1 en voor 83: fig. 7.5-2.

Metertjes:

~ ~ uitgangssignaal integrator Q lengtegraad (analoog &digitaal).

~ ~ ingangssignaal integrator (= rategyro signaal) A grondsnelheid •..
~ ~ koppelmotorstroom ~ versnelling.

B. Kleikamp

31.3.1981
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