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Samenvatting.

Dit verslag behandelt de geschiktheid van een torsieslinger
met een kruisveerlagering als sensor voor het meten van ro
tatiesnelheden.

Het verslag bevat een theoretische beschrijving van het ge
drag van de slinger bij rotatie en een grote hoeveelheid
experimentele resultaten die deze theorieen bevestigen.
Als doelspecifieke onderdelen van het benodigde meetsys
teem zijn ontworpen:

- Een frequentieteller die aaneensluitende periodetijden
afzonderlijk en continu kan meten

- Een optisch transmissiesysteem en bus-organized interface
apparatuur voor een microco~puter.

- Een speciale fase-locked-loop toerentalregeling met een
grote precisie en een breed frequentiegebied.
( f . If = 1/20).nun max'

De gebruikte torsieslinger is geschikt voor het meten van
rotatiesnelheden met een meetnauwkBuri~heid in de orde-

".. 0

grootte van de aardrotatie. De meetnauwkeurigheid is nog te
verbeteren door modificaties aan de slinger aan te brengen
die in het verslag worden genoemd.



ACCURATE MEASUREMENTS ON A TORSION PENDULUM DESIGNED FOR
USE AS AN I1illRTIAL ROTATION SENSOR

Summary.

This report describes the usefulness of a torsion pendulum

with a flexural pivot as a sensor for measuring inertial
rotation speeds. The report contains the theoretical des
cription of the behavior of the pendulum as well as a
great number of experimental results. The following appa
ratus were specially designed to suit the required measuring
system:
-A frequency cP1l:P-ter for the uninterrupted measurement of
all individual consecutive periods.

-An optical transmission system and a bus-organized inter
face adapter for a microcomputersystem.

-A special fase-locked-loop rotationspeed control system
with a high accuracy and a wide frequencyrange.

(fmin/fmax= 1/20).
The pendulum can be used for measuring rotationspeeds with
an accuracy ox one earthrotation-unit. This accuracy can be
improved by modifying the pendulum as indicated in the report.
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1 Inleiding

- - -_. .
In de vakgroep Meten en Regelen van de afdeling der Elek-

-----~-----_..• - "- . - .- .... - --- - -
trotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt al

sinds jaren onderzoek gedaan naar meetsystemen voor iner-
'*tiele rotatiesnelheden in de ordegrootte van l' ERU: In het

verleden is onderzocht of dit mogelijk was met stemvorken
als rotatiesensor. Nadat bleek dat. het gebruik van een tor
sieslinger e~iili~t~Cialternatief is voor de stemvorksensor is
het onderzoek in deze richting voortgezet. Biemans (lit.7)

,heeft een torsieslinger ontworpen en voorzien van een ampli
tuderegeling.

Met de opstelling van Biemans, die oorspronkelijk bedoeld

was als demonstratieopstelling, ben ik mijn onderzoek begon
nen naar de bruikq,aarheid van deze torsieslinger als "ge_
avanceerde" rotatiesnelheidssensor. Tijdens mijn afstudeer
periode is de slinger theoretisch en experimenteel onder-

. . .
zocht. Daarvoor was het nodig een geschikt meetsysteem te
realiseren. Dit meetsysteem bevat in zijn uiteindelijke

vorm de volgende doelspecifieke onderdelen:
- Een Technics draaitafel met een daarvoor ontworpen speci

ale en extra nauwkeurige fase-locked-loop toerentalrege
ling, die voor een breed frequentiegebied geschikt is
(f". / f -- ~ 1 /20 )•

ml.n .' IIl.ax_.~

- Een. p~ri6defell~i die geschikt is om aansluitende pe-
riodes continu te meten met een nauwkeurigheid van 1 op

109 . Deze.periodeteiter~. dient om de sl~ing~rperiod.e
- ..- ~.~.

te bepal~n..
- Een optisch transmissiesysteem voor het overbrengen van

de tellerstand naar een minicomputer voor een vereenvou
digde analyse van de meetresultaten. Daarvoor is tevens

*) ERU= Earth Rotation Unit.
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een interface apparaat en een bussysteem ontworpen zodat
de opstelling nog uit te breiden is (dit in verband met
een uitbreiding tot het verschilsysteem (zie H.2. )). Bo

vendien is er nog een geheugenuitbreidingsmodule voor de

minicomputer gebouwd.

Met dit meetsysteem k~n de theorie die het slingergedrag
bij rotatie beschrijft worden geverifieerd en konden er di

verse foutenbronnen worden achterhaald.

Met de bestaande opstelling is het in principe mogelijk om
de aardrotatie te meten, ondanks het feit dat de slinger nog
verder te verbeteren is. Een van de meest noodzakelijke ver
beteringen is het zoeken naar een alternatief voor de kruis
veerlagering van de slinger.
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2. Het gedrag van een torsieslinger bij rotatie t.o.v. de
inertiele ruimte.

van het traagheidsmoment J
2

J 2 = m2 ·R2 ·

Een ideale torsieslinger kan alsvolgt opgebouwd gedacht wor
den. (zie fig.2.a.). Vier puntmassa's die in een vlak liggen
zijn star bevestigd t.o.v. een scharnierpunt met de draaias
loodrecht op het vlak waarin de puntmassa's liggen. In het
scharnierpunt is een torsiestijfheid S die de massa's ver
bindt met de buitenwereld. Aldus heeft men een slinger, waar-

2bestaat uit J 1 = m1.R1 plus

~-----------puntmassa

~---------------starre s t aaf

Voor

Voor

dit systeem geldt devolgde bewegingsvergelijking:

(J1+J 2 )6 + se - J 1n2Sinecose + J 2n2Sinecose = 0
e~o geldt sine~ en cose~1 zodat bij benadering geldt:

.. 2 ) )(J1+J 2 )8 + (S - n (J1-J2 e = 0
van de oplossingen van deze bewegingsvergelijk~ngis

. 1 : rS-rr. (J1-J2)
8(t) ~ 8msln 2~fsl(n)·t met fsl(n) = 27[V - J +J

1 2
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Indien J 1>J2 dan heeft de grafiek van fsl als funktie vana

een elliptische vorm.

s

n =a

in fig 2.b.

no n,.-
fig 2.b. De frequentie van een torsieslinger bij rotatie

rond de input-as.

De grafiek hiervan is getekend

t2~fSI
2'1l.fo

Omdat fsl afhankelijk is van J1. kan het systeem in principe
gebruikt worden als rotatiesensor.

Als J 1» J 2 dan is het verband tussen 211fsl en 11. vrijwel .cir
kelvormig.

Tenzij anders vermeld wordt, hiervan uitgegaan in dit verslag.
Ook wordt er van uitgegaan dat er geen andere roterende bewe
gingen t.o.v. de inertiele ruimte plaatsvinden dan de rotatie

met hoeksnelheid nrond de inputas.
De nadelen van het gebruik van deze slinger als rotatie

sensor zijn:
1.) De gevoeligheid (d fSl/dfl ) is gering bij lage hoek

snelheden.
2. )

3. )

De frequentie (fsl(~)) is onafhankelijk van het te
ken van n.
De relatie tussen fsl en.n.. is sterk niet-lineair.
Dit is vooral ongewenst als een groot meetgebied
wordt bestreken.
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De nadelen genoemd onder punt 1 en 2 z~Jn op te heffen door
twee contra-roterende slingers toe te passen als rotatiesen
sor. Daarvoor wordt aan twee identieke slingers een voorrota-

- yS Itie gegeven van + en -..0 0 met o<no< /J1-J2 . Als output
neemt men nu het frequentieverschil van beide slingers. Als
de rotatiesnelheid n van beide slingers t.o.v. de inertiele

ruimte kleiner is dan A../S/J1-J~ dan geldt voor het frequentie
verschil:

Ret teken van dit frequentieverschil geeft nu aan in welke

richting het systeem draait t.o.v. de inertiele ruimte. De
gevoeligheid voor D=O is nu ongelijk aan nul geworden. De na
delen onder punt 1 en 2 genoemd zijn nu dus verdwenen.

In literatuur 1+2 wordt het principe van voorrotatie
met + ,en ~ no uitgebreid beschreven. In dezeliteratuur wor
den echter inplaats van contraroterende torsieslingers con
traroterende stemvorken gebruikt. De frequentieverandering
bij roterende stemvorken, is evenals bij roterende torsie

slingers een gevolg van centrifugaalkrachten. De theorie
van contraroterende stemvorken is daarom in analogie met die
van contraroterende torsieslingers.

Ret derde nadeel, de niet-lineariteit is daarmee nog
niet verdwenen. Ret nulsysteem, beschreven in literatuur J+
4+5+6, biedt ook voor de niet lineariteit een oplossing. In
het nulsysteem, dat ook met twee contraroterende stemvorken
werkt, wordt het frequentieverschil (-fs1 1+fs12 ) op nul ge
regeld. Daardoor behouden beide slingers t.o.v. de inertiele
ruimte een rotatie + en -Db. Echter t.o.v. het plateau, waar
op beide slingers met de benodigde aandrijving zijn geplaatst,

zullen de slingers nu roteren met de hoeksnelheden +Do-n en
-no+11, waarbij n de rotatiesnelheid is die het plateau heeft
t.o.v. de inertiele ruimte. Ret verschil in rotatiesnelheid
van de slingers t.o.v. het plateau is nu een lineaire maat
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S=slinger
P:frequentiepickoff
A=omzetter van fre-

quentieverschil
naar spanning

M=aandrijfmotor
PL=draaibaar plateau
1't =input
~A1- ~n2.=output =-2 It

n :voorrotatiesnelheid
o

S1

voor de rotatiesnelheid van het plateau t.o.v. de inertiele
ruimte. Aldus kan een lineaire inertiele rotatie-sensor wor

den ontworpen. De opbouw van dit systeem is getekend in fig.
2.c.

fig.2.c. Ret principe van het nulsysteem.
Alle rotatiesnelheden zijn gegeven t.o.v. de iner
tiele ruimte.

Ret is in het nulsysteem toegestaan om voor f o verschillende
referentiebronnen te gebruiken. Daardoor ontstaat dan echt~r

een offset term die gecompenseerd moet worden als de rotatie

gemeten moet worden t.o.v. de inertiele ruimte.
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3. De rotatiesensor volgens Biemans.

3.1. De torsieslinger.

De torsieslinger zoals deze door Biemans (litt.7) is ontwor
pen staat afgebeeld in fig.3.1 .1.a..
De torsieslinger bestaat uit een massa gevormd door een set

magneten, ankerplaten en een massa gevormd door een contrage
wicht dat op verstelbare afstand van het draaipunt kan worden
bevestigd. Het scharnier bestaat uit een Bendix kruisveerla
ger (litt.8) en dient dus tevens als torsiestijfheid. Helaas
zitten er enkele nadelen aan het gebruik van kruisveerlagers
n .1. :

1.) De veerstijfheid is sterk afhankelijk van de grootte en
richting van tangentiale belasting (zie litt.7 blz.18).

2.) D& veerstijfheid is afhankelijk van de hoek waarover het
lager gedraaid is.

. De slinger met een elektronische regeling op het draaiplateau
. is te zien in fig.3.1.1 .b.

2
runs /rad
runs' /rad

run /rad

Technische gegevens:
T'raagheidsmoment

Rotatieweerstand
Torsiestijfheid

Kwaliteitsfactor
Magnetische induktie

J = 1,5
D = 1,4

S = 3,7

Q = 530
in de transducer spleet

Aantal spoelwindingen
Slingertijd
Hoogte van de opstelling

B = 120 mT
n = 2540

To = 1 ,2 sec
h = 20 cm



'.

8

foto nr. A 5311 TF~

fig. 3 . L 1 . a.

De torsieslinger. Voor de betekenis van de cij fers zie b .10.
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foto nr. A 5312 THE
fig. 3 . 1 . 1 . b .

De slinger op een draaiplateau. Voor de betekenis van
de cijfers zie bIz .10.
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Betekenis van de cijfers in fig.3.1.1 .a. en 3.1 .1.b.

1) Kontragewicht
2) Kruisveerlager
3) Magneten van de transducers
4) Spoelen van de transducers
5) Opto-coupler t.b.v. het transmissiesysteem
6) De amplitudestabilisatieregeling
7) Schakelaar voor P/PI regelaar
8) Batterijvoeding
9) Draaitafel



;TE=elektrisch koppel
;VE=spanning over de

bekrachtigingsspoel

11

3.2. De elektronische regelin&

Aan de torsieslinger zijn twee elektromagnetische transducers
bevestigd. Een daarvan doet dienst als pickoff voor de momen
tele rotatiesnelheid van de slinger. (Vind = K1 .8). De andere
transducer wordt gebruikt voor de aandrijving van de slinger
(TE = K2 .VE/(1+j<.)LS/Rs )). Met behulp van deze transducers,is

de torsieslinger op te nemen in een elektronische schakeling.
Deze schakeling dient voor hetvolgende te zorgen:

1 .) De torsieslinger mag niet door de aanwezige mechanische
demping tot stilstand worden gebracht.

2. )De torsieslinger moet het frequentiebepalende element zijn
in het regelsysteem.

3.) Door niet lineariteit van de differentiaalvergelijking en

door de nadelen van het kruisveerlager (zie 3.1.1 .-) is de
slingerfrequentie afhankelijk van de amplitude. De scha
keling dient dus voor amplitudestabilisatie te zorgen.

De differentiaalvergelijking van de geidealiseerde torsie

slinger luidt:

J8 + De + (S-n2J)6 = TE
TE = K2 . VE / (1+jwLs/Rs)

Hierin is TE te benaderen door K2 ,-VE omdat ~~s =10- 3«1.
De overdracht van de pickoff transducer is:.

VI = K1·e

Aldus wordt de differentiaalvergelijking van het systeem zo
als dat in fig.3.1 .2.a.is getekend:

J6 + (D-K)8 + (S-n2J)8 = 0 ;K=K1 .K2.K3 .
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SlTE 8(S) vul
----. 1

SK 1
A:.

K 2VE
JS 2+0S+(S -iiJl

~ 'r

TORQUE-SPOEL SLINGER PICKOFF

/
)<3

VERSTERKER

fig.3.1.2.a. De slinger als frequentiebepalend element
in een trillingskring.

Indien de factor K gelijk aan D wordt gekozen zal de slinger
slingeren met fsl = ~~.V(s-n2J)li . Dit is dus de frequentie
van de ongedempte slinger en hiermee wordt voldaan aan de bo
venstaande eisen 1 en 2.

Bovenstaand systeem is praktisch onuitvoerbaar, omdat een
geringe afwijking in de demping of de versterkingsfactor K. .

het systeem instabiel maakt of de slingering doet dempen. De-

ze schakeling zal dus moeten worden opgenomen in een tweede
regellus die de amplitude stabiliseert. Daartoe is achter de
pickoff een integrator geplaatst 'zodat men over een signaal

beschikt dat rechtevenredig is met 8(t). Van dit signaal wordt
de topwaarde. genomen, vergeleken met een referentie en terug
gekoppeld naar de regelbare versterker (K3). Het principesche
ma is getekend in fig.3.1.2.a.(van de amplituderegeling). De
elektronische realisatie is getekend in fig.3.1.2.b.

TE 1 8(t) vuf,... e(tl O.DET.
ro- K1

JS 2+oS+IS-rtl
SK2 ..

PULSSHAPER

TORQUE- SLINGER PICKOFF
SPOEL r

VER " 1 SAMPLE
K3 - + f--

STERKER ..(" S HOLD

t INTEGRATOR
plpI

REGELAAR

fig.3.1.2.a. Het principeschema van de amplitudestabilisatie.
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n22

3M3

~~9

10K
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lOOK
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tevens I.d.f.
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47 n

10KP

~1 ~~ . ~ >-1Vo ----1 uH'1-'3 PI
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PI-element
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FIG.3.1.2.b. SCHEMA VAN DE TOTALE SCHAKELING.
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3.3. Het trar-smissiesysteem.

Omdat de frequentie gemeten moet worden van een roterende
slinger is het nodig om op een of andere wijze informatie o
ver de slingerfrequentie naar het hoofdplateau over te breng

en. Riervoor is een optische koppeling ontworpen met een LED
en een fotodiode. Naast de slingerfrequentie wordt via de op
tische koppeling ook informatie verzonden over de slingeram
plitude. Daardoor is het mogelijk om ook tijdens rotatie de
werking van de-amplituderegeling te controleren.

De spanning op punt 9 van fig.3.1.2.b. is een maat voor
de grootte van de tophoek. Deze spanning wordt met een VCO
omgezet in een blokvormig signaal. De frequentie van dit sig
naal bedraagt 16 kHz plus 6 ~qz per volt ingangsspanning.
Dit signaal wordt gesuperponeerd op een blokvormig signaal,
dat dezelfde frequentie heeft. als de slingerfrequentie, en
dat afgenomen wordt van punt 27 uit de schakeling van f~g.

3.1.2.b. Ret aldus gevormde signaal wordt met een LED langs
de inputas van de torsieslinger uitgestraald. Ret schema v~
de zender en het verloop van de diverse signalen is getekend

in fig.3.1.3.a.

fsl(27l 11----------------...,
33K

MIXER MET
CA 3140

18K

4K7

27K

A

1nS

VCO
NES66

+Vb
_ .........L.>.o.........'-'- -v b

I ~- ..Vb
......JL-.-----------J...---Vb

__ licht
...........L....J....L.....I...'I-..I...~I-..I... .....L....u...I_<___donker

-V
b

_

AJ.A741 VERSTER
KER.

8

signaal C

signaal B

signaal A

fig.3.1.3.a. De zender van het transmissiesysteem.
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Aan de ontvangstzijde bevindt zich een fotodiode waarvan het

signaal wordt versterkt. D.m.v. een A.M.-detector wordt het
laagfrequent signaal uit het ontvangstsignaal gefilterd. Door
het meten van de frequenties van het ontvangstsignaal (fh) en

het gedemoduleerde signaal (fl) is het mogelijk informatie te
verkrijgen over de slingerfrequentie en de slingeramplitude.
Ret schema van de ontvanger is getekend in fig.3.1 .3.b.

10M

ORAMP,'s:CA 3140

47 n

10 K

10 K

:>-"I-r----------Q) f h

470n

T
fig.3.1.3.b. De ontvanger van het transmissiesysteem.
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4. Metingen aan de rotatiesensor van Biemans.

4.1. Metingen aan de amplitude stabilisator.

De amplitudestabilisatie van Biemans (litt.1) werkt goed. De

spanning op punt 9 van fig.3.1.2.b. is een lineaire maat voor
de amplitude en bedraagt 1,400 volt met daarop gesuperponeerd
een stoorspanning van 2 mV in de vorm van een zaagtand en met
een periode gelijk aan de slingerperiode. Volgens litt.1. bIz.
49 is bij een gemiddelde waarde van deze spanning van 1,4 V
de relatieve frequentie verandering 0,003 Hz per Volt. De sto
ring in de periodemeting zal dus maximaal 6 psec. bedragen,
dit is zoveel kleiner dan aIle andere storingen in de schake
ling van Biema~s, dat hieraan (voorlopig ?!) geen aandacht
hoeft te worden geschonken.

4.2. Een geautomatiseerd meetsysteem met de PET-personal com
puter.

Biemans (litt.1) heeft de periodeduur van de slinger gemeten

met een HP-5345A freqnentie teller. De meetwaarden zijn daar
bij steeds genomen na middeling over 10 of 100 perioden, zo

dat de meetwaarden op eenvoudige wijze rustig met de hand ge
noteerd konden worden. Het nadeel van het middelen over een
groot aantal perioden is dat men geen informatie krijgt over

de spreiding in de periodentijden en over bepaalde periodieke
storingen in de meting. Er zijn zelfs periodieke storingen
die na middeling van de meetwaarden niet terug zijn te h~rken

nen, zoals nog zal blijken in hoofdstuk 5.
Om snel achter elkaar nauwkeurige metingen te kunnen ver

richten en op te slaan en om daarmee dan ook nog op eenvoudi
ge wijze berekeningen te kunnen doen is het meetsysteem door
mij geautomatiseerd. Daarvoor is gebruik gemaakt van de PET

personal computer die, net als de HP5435A frequentieteller,
is voorzien van een IEEE-standard 488 interfacebus. De meet
snelheid wordt in de opstelling beperkt door de frequentie-
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teller. De frequentieteller is namelijk zodanig ontworpen dat

deze na elke periode enige tijd rekentijd nodig heeft.
Het programma dat voor de PET geschreven is tijdens de

afstudeerperiode is regelmatig gewijzigd wegens veranderingen
in de meetopstelling, uitbreiding van de mogelijkheden en het
opvoeren van de rekennauwkeurigheid. Daarom wordt hier vol
staan met een lijst van mogelijkheden, een flowdiagram en de

bespreking van twee van de subroutines. Het programma staat
op tape onder de naam "RP-5345A" en is zo "gebruiksvriendelijk"
dat verdere uitleg overbodig is. Zorg er echter voor dat de

counter en de teletype aangesloten zijn, anders wordt de loop
van het programma onderbroken door foutmeldingen.

De mogelijkheden van het programma zijn:

- Remote control programming van de HP-5345A counter.
- Verrichten van een aantal metingen.
- Het berekenen van de gemiddelde waarde.
- Ret berekenen van de standaard deviatie.
- Het printen van de resultaten op 'de monitor of de teletype.
- Ret printen van de individuele meetwaarden op de monitor

of teletype.

Omdat al snel bleek dat de metingen zo nauwkeurig konden wor

den verricht dat de afrondfouten die de PET maakt bij zijn
berekeningen (9 decimalen) merkbaar werden is het nodig geble
ken extra aandacht te besteden aan de berekening van het ge
middelde en de standaarddeviatie.

De gemiddelde waarde van de metingen M(4 ) M(N) wordt
alsvolgt berekend.

1 GR.GEM = 0
2 FOR I = 1 TO N
3 GR.GEM = GR.GEM + M(I)
4 NEXT I
5 GR. GEM = GR.GEM/N

GR. GEM = grofgemiddelde.D.w.z.
met afrondfouten.
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6 GEM = 0
7 FOR I = 1 TO N
8 GEM"= (M(I)-GR.GEM)+GEM

9 NEXT I
10 GEM = GR. GEM + (GEM/N)

11 END.

;GEM=gemiddelde met een mini
mum aan afrondingsfouten.

Als de rekennauwkeurigheid er niet zo zeer op aan komt zou

men met regel 1 tim 5 kunnen volstaan. Echter als bv. bij een
serie van bv. 100 m~tingen GR.GEM groot is geworden dan zal
in regel drie M(101) moeten worden afgerond van negen op ze

ven cijfers achter de komma!. De fouten die aldus gemaakt wor
den worden in regel 6 tim 10 gecorrigeerd omdat daar de gemid

delde afwijking t.o.v. GR. GEM wordt berekend. Indien de stan
daarddeviatie klein is zal GEM klein blijven en is het niet
nodig af te ronden. GEM wordt nu gevonden door bij GR. GEM de
gemiddelde afwijking op te tellen.

De $t~daard~eviatie kan in principe' worden berekend met de
formule:

N=aantal metingen

x=meetwaarde

Met deze formule kan men na elke meting met een minimum aan
rekentijd de standaarddeviatie bepalen. De rekennauwkeurig
heid laat vooral voor kleine standaarddeviaties te wensen o
ver. Daarom is het beter de standaarddeviatie "rechttoe recht

aan" te bepalen met het volgende programma.

1 N.VAR = 0

2 FOR I = 1 to N

J N.VAR = N.VAR + (M(I)-GEM)*(M(I)-GEM)
4 NEXT I
5 3D = (N.VAR/(N-1) )/0.5"
6 END
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hoeveel peri odes
wenst U te meten?

verrichting van
metingen met
behulp van de

HP 5345 A
frequentieteller

subroutine
"berekeningen".

subroutine "resul:'"
taat naar monitor"

Wai t for .:R> input

on keyboard

keuze ui t de volgende subroutines :-------

1 berekeningen verrichten
2 resultaten uitprinten
3 meetwaarden uitprinten
4 resultaten displayen op de T.V. monitor
5. meetwaarden . dfspiayen. op de T. V. monitor
6 meetwaarden in de grafiek zetten op de monitor.

Wait for.:R>input
on keyboard

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

fig.4.2.a. Het fl.owdiagram van het programma "HP 5345 A"
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Oak in dit programma blijft de rekenonnauwkeurigheid tot een

minimum beperkt.

4.3. Meting van de slingerfreauentie zander rotatie.

Met de in 4.2. beschreven opstelling z~Jn er metingen ver

richt op punt 27 van de schakeling van fig.3.1.2.b. Op dit
punt staat namelijk een blokvormig signaal met dezelfde pe
riodeduur als de slingerperiode. De HP-counter heeft na el

ke meting enige tijd rekentijd nodig. Daardoor is het niet
mogelijk am twee periodes achter elkaar te meten. Een alter
natieve methode waarbij wel informatie over aansluitende pe
riodes wordt verkregen is het meten van halve periodes. Daar
voor is de ins telling "Time interval A-B" geschikt waarbij
kanaal A en B op verschillende flankrichtingen worden getrig
gerd. De meetwaarden worden vervolgens verdubbeld en geinver
teerd. In fig.4.3.a. is een reeks metingen die aldus is ver

kreg~n i~ grafiek gezet.
HztFREOUENTIE

0.85

0.853

0,852

5 10

I :.
I

I .
I .

I ..
I .

I .
I .'

I .

15

..
" '." ., ., ,

-
fig.4.3.a. Frequentiemetingen

fig. 3 . 1 . 2. b .
Duidelijk is hier te herkennen dat de meetwaard..en ziju "ver
vuild" met een periodieke storing. Dit hee-fi; Biemans (Iitr.7)

niet kunnen constateren omdat hij zijn meetwaarden over een
groat aantal middelde. De storingsbronnen die voor een sprei
ding in de meetwaarden kunnen zorgen, indien de slinger niet
roteert worden besproken in H.5.



21

5. Meetfouten; Oorzaken en oolossingen.
5.1. Meetfouten en hun oorzaken.

De meetfouten kunnen op twee manieren worden ingedeeld. De

eerste indeling kan worden gemaakt aan de hand van de volgen
de eigenschappen van de storing.

C: De storing is Constant
P: De storing is Periodiek
S : De storing is Stochastisch, d.w.z. onvoorspelbaar.

"
Een tweede methode-van indelen is een indeling aan de hand
van devolgende eigenschappen van de storing:

A: De slingerbeweging is ni~t zoals deze zou moeten
zijn volgens het ideale model.

B: Er treden fouten op bij het verrichten van metingen

aan d.e slinger.

Enkele fouten, ingedeeld naar beide bovenstaande methodes zijn:

P B

PIS A
P AlB

P AlB

S B

S A

PIS A

Storing afkomstig uit het lichtnet e.d.

Eigen trillingen van het gebouw.
Storingen veroorzaakt door de blokvormige signalen
uit het transmissiesysteem.
Storingen die alleen optreden als de slinger gero
teerd wordt.
Triggerfouten van de frequentieteller wegens een
slechte signaal/ruis-verhouding.
Variaties in de omgevingstemperatuur.
Luchtstroming langs de torsieslinger.

De periodieke storing bleek, op het eerste oog vreemd genoeg,
groter als de opstelling op een trillingdempende tafel werd
geplaatst. De oorzaak hiervan bleek de magnetische brom te

z~Jn afkomstig uit het lichtnet en die, doordat het tafel
blad van de trillingsdempende tafel van ijzer was, boven de-
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detijd.

fig. 5 .. 1 . a.
Invloed van periodie
ke storing bij het
meten van een perio-

___v=k6+k""sinQt

Tsl

ze tafel in versterkte mate aanwezig bleek te zijn. De induk
tiesp~-TIing die door het wisselende magnetische veld wordt
veroorzaakt in hetpickoff-spoeltje wordt daar gesuperponeerd.
op de induktiespanning Vi=k.e. De nuldoorgangen van de tota-
le induktiespanning zijn daardoor onderhevig aan verschuivin
gen~ die afhankelijk zijn van de amplitudeverhouding en fre
quentieverhouding van beide deelsignalen. Dit is ter verdui
delijking getekend in fig.5.1.a.

____ V=k8

Tsl .. AT

In de meetfout t.g.v. periodieke storingen zullen diverse re
gelmaten zijn te ontdekken. Deze zijn alsvolgt te berekenen:

Defineer E(A) als de afronding van A op een gehele
waarde.

Defineer Tsl als de slingerperiode en Ts als de peri
ode van het stoorsignaal.

In dit geval geldt Ts < Tsl.
Als nu geldt

nTsl - E( nTsl )Ts ~ 0
Ts

dan is er een regelmaat in de meetfouten te ont-

dekken met een periodetijd van ongeveer nTsl.

Voor de meting uit fig.4.3.a. is aldus te berekenen n=8. Op
gemerkt moet worden dat de netfreauentie niet zondermeer 50
Hz gesteld mag worden, dit is te onnauwkeurig.
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5.2. Het verkleinen van de meetfouten.

De 50 Hz brom opgewekt in het pickoff-spoeltje moet worden
weggefilterd. Om echter de signaal/ruis-verhouding groot te
houden wordt de spanning eerst ongeveer 400 maal versterkt
en pas daarna gefilterd. Het versterken vindt plaats met een
versterker die bij 1,6 Hz een eerste orde kantelpunt heeft,
zodat hoge frequenties niet worden meeversterkt. Hiervoor is
dus niet het laagdoorlaatfilter van Biemans (litt.7) gebruikt.
Vervolgens gaat het signaal door twee dubbel-T-sperfilters.
Een van 50 Hz en een van 100 Hz. Het schema is getekend in
fig.5.2.a.

VOEDING: +12V!-12V
R1=33K 220n
R2=52.3 K
C1=c 2 =47 rlF

R 2C2

fig.5.2.a. Versterking, filtering en nuldoorgangsdetectie
met stijgende flank van de spanning over het
pickoff spoeltje.

Na de filtering wordt het signaal pas aangeboden aan een nul
doorgangsdetect6r. Deze nuldoorgangsdetector heeft diverse
voordelen t.o.v. die die door Biemans (litt.7) werd gebruikt.
n.l. :

1) Door een meekoppeling (terugkoppelfactor 1/10 ) is de
flank van het uitgangssignaal veel steiler.

2) De nuldetector heeft hysterese, waardoor de storing
wordt verminderd.

3) Een van de omslagpunten van de hysteresislus ligt on
geveer op nul volt. Dit is het punt waarbij de in-



'.

24

gangsspanning dalend door 0 V gaat. Dit punt is het ge
schiktste om te gebruiken bij periodemetingen van het
inkomende sinussignaal. De uitgangsspanning vertoont

dan een stijgende flank.
4) De uitgangsspanning is MOS-logic compatibel.

Door deze wijzigingen in de schakeling aan te brengen werd
een grote verbetering bereikt. Storingen uit het lichtnet en
storing door de blokvormige signalen uit het transmissiesys~

teem verdwenen. De schmittrigger werkt ook vele malen beter.

De meetfouten die veroorzaakt worden door trillingen van het
gebouw, zijn verkleind door de opstelling op een trillings
dempende tafel te plaatsen.

De meetfbuten veroorzaakt door luchtstroming langs de slinger
worden voorkomen door de slinger in een gesloten behuizing te
plaatsen. Deze behuizing draait mee met het voorrotatieplate
au zodat de slinger ook bij rotatie niet beinvloed wordt door
luchtstromingen. De behuizing is van metaal en is verbonden
met de "nul" van de voeding. Daardoor wordt de E.M.-storing
nog eens extra verkleind.

Door het nemen van bovenstaande maatregelen kan de spreiding
in de meetresultaten worden verkleind van ~10-3 Hz (gemeten
op punt 27 van fig.3.1.2.b.) tot ~8.10-6 Hz (gemeten aan de

uitgang van de schakeling van fig.5.2.a.). Daarbij was het
transmissiesysteem uitgeschakeld.

Ret transmissiesysteem is om meerdere redenen niet bruikbaar.
De eisen die aan het transmissiesysteem moeten worden gesteld
zijn:

- Het systeem mag geen E.M.-storing veroorzaken.
De periode van het signaal dat overgezonden wordt mag
niet wijzigen.
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De nauwkeurigheid die van het transmissiesysteem moet worden
verlangd is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee gemeten
moet worden. Indien bv. 1 Earth Rotation Unit gemeten moet
worden met een slinger die in rust een slingerperiode heeft
van 1,2 sec. en bij voorrotatie een periodeduur van 0,6 sec,
dan zal een periodetijdverandering gemeten moeten worden van:

dT dTdf dT d21tf d..n ~ 2 1
= df = df dn 21'( = 0,0 '24.3600 = 4 usee.

Dit is met het transmissiesysteem van Biemans (litt.7) niet
haalbaar om de volgende redenen:

- De L.E.D. moet met steile flanken worden gestuurd waar
bij een stroom van 10 rnA moet worden geleverd aan de
LED. Dit veroorzaakt een flinke storing via de voedings
spanning en door straling.

- De gebruikte manier van moduleren kan leiden tot een
meetfout ter grootte van 1 periodeduur van het 19 ~qz

signaal. D~t is ongeveer 50 usee.
- Via de fotodiode moet het signaal weer worden versterkt

en gefilterd. Daardoor ontstaat weer een spreiding in

de meetresultaten.
- Bij rotatie is de kans groot dat, door een niet symme

triseh stralingsdiagram van de LED, of door een sleehte

uitlijning met de rotatieas, er weer een periodieke sto
ring ontstaat.

Na enige mislukte pogingen om het transmissiesysteem te ver
beteren is er gekozen voor een geheel andere oplossing n.l. :

Meet de periodeduur bij de slinger en zendt deze waarde ge
eodeerd via de opto-eoupler naar de P.E.T. computer. Deze 0

verdraehtsmethode wordt in H.6. besehreven.
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6. Een nieuw meet-en transmissiesysteem.

6.1. Algemene beschrijving van het systeem.

Het grote verschil van dit systeem met het oude systeem is
dat de periodeduur op het draaiplateau wordt gemeten en in

ai-naire vorm via de LED wordt overgezonden.
Een blokschema van het systeem is getekend in fig.6.1.a .

PET

COMP

10 MHz
BRON

HPS34SA
COUNTER

ONT
VANG 

ER.

10 MHz
J...+-!I-£l"'"'i ADAP 

TOR
I

I C t IL_":: __ -;
L -l>KOPPELING

PARALLEL

SERlE

OMZETTER

A/D

CONY.

.=..O.:....P---:H~E=-T:.....:..P..::.L.:..:.A T.:..::E:.:,.A.;.;:U:......:..:M::=,E..;..T_V.:..;O~O:.:..R:.:..:R..=.O....:..;T A....:..;T,-=I.::,E BUITENWERELD

r- 4A_ -:

I I
I IZEN-
~

DER foto- IIL D diode

IKLOKFR EOUEN-I

I
TIE I

I I
I

TsL

VampL

ingang

fig.6.1.a. Blokschema van het transmissiesysteem.

Als frequentiestandaard voor de periodemeting wordt gebruik
gemaakt van de 10 MHz uitgang van de HP 5345A frequentietel
ler. Dit signaal is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het
ook door de HP 5345A-counter zelf wordt gebruikt als frequen
tiestandaard. Het 10 MHz signaal wordt op dezelfde plaats
waar de optocoupler zich bevindt v~~ de buitenwereld naar het
plateau gekoppeld. In fig.6.1 .b. is de gecombineerde houder
voor de LED, fotodiode en de transformator wikkelingen gete
kend.
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11 15 15 8 5

5

7
9 23

17

ruimte A: LED
ruimte B: FOTODIODE OAP12
ruimte C: PRlMAIRE WIKK. n=15
ruimte D: SECUNDAlRE WIKK. n=11

0,4 rnm.
0,4 mm.

fig.6.1.b. De houder voor de LED, fotodiode en de wikke
lingen van de transformator.

• ' >

IN 10 MHz
1V R.MS

40cm.
( )

10MHz
MOS .
UIT

+10V

SOK

100n

+5V

10nF.

_..I...-_......l--OV

fig.6.1.c. De 10 MHz adaptor en de magnetische koppeling.
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In fig.6.1.c. is het schema getekend van de magnetische kop
peling en de adaptor. Met de capaciteit Co kan de elektrische
trillingskring gevormd door de transformatorwikkelingen, de

capaciteit C en 40 cm coaxkabel worden afgeregeld op een re
sonantiefrequentie van 10 MHz. Daardoor wordt de spanning op
getransformeerd tot de niveau's van MOS-logic.

Met het aldus verkregen 10 MHz signaal wordt geteld hoeveel

periodes van dit signaal er in een slingerperiode gaan. In
het ongunstigste geval kunnen er fas~schommelingen optreden
in het 10 MHz kloksignaal doordat de primaire en secundaire
spoel van de koppeling bij rotatie ten opzichte van elkaar
bewegen. Dit kan een kleine spreiding in de meetresultaten
opleveren. De slingerperiode'wordt samen met de slingerampli
tude omgezet in een reeks enen en nullen. Deze reeks enen en
nullen wordt met een zender, LED, fotodiode en een ontvanger
naar de buitenwereld overgebracht. Het schema van de zender
en de ontvanger is getekend in fig.6.1 .d. De frequentieteller
en de parallel~erie omzetter wordt in 6.2. beschreven.·

+10V

INPUT
MOS-Iogic

10K

fig.6.1.d.De zender en ontvanger.
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Het signaal dat aan de ui tgang van het schema van fig. 6.1 ."d.

beschikbaar komt is een reeks pulsjes op TTL-level. Deze reeks

pulsjes wordt in een schuifregister opgeslagen. Dit gebeurt
in het blok "IO-apparatuur" uit fig.6.1.a. Dit deel van het
transmissiesysteem regelt de communicatie met de PET-computer.

De reeks pulsen wordt omgezet in 8 bits woorden die via de
USER-port aande PET worden aangeboden. De IO-apparatuur wordt
in 6.3. besproken.

6.2. De frequentieteller en parallel~erie omzetter.

De frequentieteller moet gedurende eer- peri ode van de sling
erbeweging (Tsl) de pulsen tellen van een 10 MHz blokvormig
signaal. De teller is gebouwd rond zeven onderling verbonden
4 bits binaire tellers. De maximale periodeduur die dus kan
worden gemeten bedraagt 27 sec.

De hoogste frequentie die in de schakeling voorkomt be
draagt 10 MHz. Deze frequentie kan nog door MOS-logic verwerkt
worden. Het gebruik van MOS-logic heeft bovendien als voor
deel dat er weinig vermogen wordt gedissipeerd, zodat de bat
terijvoeding die in de proefopstelling wordt gebruikt vrij
wel niet extra wordt belast.

De hoogste frequentie die door MOS-logic kan worden ver
werkt is 10 MHz .. Als de periodes worden gemeten met een 28
bits teller dan is het niet mogelijk om de periode duur van
aaneensluitende perioden te meten. Na elke meting is er na
melijk tijd voor nodig om te wachten tot de teller in zijn
stabiele stand komt. Bovendien moet de teller uitgelezen en
gereset worden. De tijd die hiervoor nodig is is vele malen
groter dan 0,1 usec. Een oplossing hiervoor is het gebruik
van twee tellers. Een voor de even periodes en eEn voor de

oneven periodes. Terwijl dan de ene teller aan het meten is
kan de ander heel rustig uitgelezen worden. Een nadeel van
deze methode is dat er twee 28-bits tellers nodig zijn en een
28-bits multiplexer. Er zijn echter heel wat Ie's te besparen
als alleen het lower-order part van de teller dubbel wordt
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uitgevoerd. Terwijl een lower order part van de teller al
vast begint om een nieuwe periode te meten kan het andere lo
wer order part en het higher order part worden uitgelezen. De
eerste 8 bits van de teller zijn aldus dubbel uitgevoerd,
waardoor er na elke meting 0,1.28 usec"", 25 usec beschikbaar
is om de teller tot rust te laten komen, uit te lezen en te
resetten.

ri-

RA RB RH RST-reset signalen
sl

, , , - -
I STUURSIGNALEN - . CA,CB,CS=klok signalenGENERATOR

OMHz
I SA,SB=selektiesignalen voor de

multiplexer

PE=parallel entry van het
~~ 8 BITS TELLER A schuifregister

I
~8• 20 BITS TELLER•

CB I' I C2
8 BITS TELLE~ B

IRB I I+.. •SA A B
SB MULTIPLEXER <1> ;20 1,<1>:12 STARTBIT+ <1>;8 , GENERATOR

'tl se
Cs 40 BITS SCHUIFREGISTER 'tJ f--- I al
PE Cs RST ou

f i

Om de mogelijkheid vrij te houden om ook de amplitude van
de slinger te kunnen meten en mee over te zenden bestaat het

schuifregister van de parallel-serie omzetter uit 40 bits in
plaats van 28 bits. De 12 bits AID converter is dus nog niet
in de gebouwde schakeling opgenomen.

Om de ontvanger te kunnen synchroniseren wordt elke 40
bits data string die wordt overgezonden voorafgegaan door een
start-bit.

Een blokschema van de frequentieteller is getekend in fig.
6.2.a.

T

fig.6.2.a. Blokschema van de frequentieteller.

In deze schakeling zijn te herkennen: de twee lower-order
counters van ieder 8 bits, een multiplexer om deze twee coun
ters om en om te kunnen lezen, een 20 bits counter voor het
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higher order part, een 40 bits schuifregister voor de paral
lel~serie omzetting en een startbitgenerator. Een centraal
blok in dit schema is de "stuursignalengenerator". De stuur
signalengenerator is getekend in fig.6.2.b. en de rest van de
schakeling in fig.6.2.c. De schakeling uit fig.6.2.c. is met
het blokschema van fig.6.2.a. eenvoudig te begrijpen zodat de
ze hier niet verder wordt besproken.

De stuursignalen-generator werkt alsvolgt: Het ingangs
signaal dat synchroon loopt met de slingerperiode wordt door
flipflop 1B in frequentie gehalveerd. De uitgangssignalen van
de flipflop worden gebruikt om om en om met de multiplexer
een keuze te maken tussen de twee 8 bits tellers: (SA,SB).
Bovendien wordt met behulp van de uitgangssignalen van deze
flipflop bepaald welke teller het 10 MHz signaal krijgt aan
geboden (C~CA,CB) en welke teller hetzelfde resetsignaal als
de 20 bits teller krijgt aangeboden (RH ~ RA,RB)

Het overige deel van de stuursignalengenerator dient

hoofdzakelijk om voor een goede timing te zorgen. Een cen
traal deel in de stuursignalengenerator is dan ook een teller.
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fig.6.2.b. De stuursignalengenerator.
Voor de typenummers van de Ie's

zie f~g.6.2.d.
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generator. Voor de typenummers van de Ie's
zie fig.6.2.d.
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IC nummer Typenummer Omschrijving

1 2 24 4027 dual flipflop
3 7 12 4011 quad 2inp.nand.
4 5 8 13 17 10 4520 dual 4 bit binair counter
6 21 4001 quad 2 inp. or.
9 14 4019 4 bit multiplexer
11 16 4018 dual 4 bit decade counter
15 18 19 20 25 4014 8 bit shift register
23 CA 3130 op.amp.

Connector aansluitingen

1 ground

3 17 } +1 0 volt voeding+
19 anode van LED; output

23 }. 10 MHz; input
25 ground

29 } ground
31 Tsl; input

IC plaatsing op de frequentietellerprint (eurokaart formaat)

5 4 3 2

10 9 8 7 6

:lS 14 13 12 11

20 19 18 17 16

25 24 23 X 21

x X X X X

fig.6.2.d. IC typenummers; connectoraansluitingen en de
plaatsing van de IC's op de print.



35

I ~

~

I

I
I

I

I
I

I
,>

I
I I I

52

RH

PE

RST

CS

Als het ingangssignaal Tsl een stijgende flank vertoont moet

er een nieuwe meting starten. Flipflop 1a slaat om en de de
cimale teller bestaande uit de IC's 11 en 16 gaat tellen met
een frequentie van 10 ]KHz. Voor diverse signalen is nu in
fig.6.2.e. een timing diagram getekend.

50

tijd 4Js.l 0 - 2 t. 6 8 10 12 14

fig.&.2.e. Ret t~ming diagram van de stuursignalen gene
rator bij aanvang van een nieuwe meting.

In dit timing diagram zijn achtereenvolgens de volgende ge
beurtenissen van belang:

O~s - 2~s: Er zijn geen veranderingen. De teller die uitge
lezen moet worden kan in zijn stabiele stand ko
men.

2~s

2~s - 4).1s:
4jls

FE ="parallel entry" is hoog en CS vertoont een
stijgende flank. Ret schuifregister wordt dus ge
laden.
RST is haog. De startbitgenerator wordt gereset.
FE wordt laag. Ret schuifregister komt dus in de
"shift" mode te staan.

4~s - 8~s: RH is hoog. Ret higher order part van de teller
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wordt gereset. Op t=25 us komen daarna de eerste
nieuwe klokpulsen bir~en.

Na afloop van deze cyclus zijn de flipflops 2a en 2b gereset
zodat de zojuist beschreven cyclus maar een maal (per meting)
wordt doorlopen. Op t=16 usee b~gint het signaal CS met een

frequentie van 50 kHz vijfenveertig stijgende flanken te ver
tonen. Ret schuifregister staat in de "shift" mode en wordt
dus uitgelezen en verzonden door de LED-zender. Een 1 doet de

LED oplichten. Vervolgens wordt S3 hoog en de stuursignalen
generator. wordt gereset.

6.3. Een "USER-PORT-STAlITD.ARD BUS" voor de PET 2001 personal
computer.

De PET personal computer besehikt over twee busaansluitingen
die aangebraeht zijn. om communicatie met de buitenwereld mo
gelijk te maken. De busaansluitingen hebben de namen IEEE-bus
en USER-bus. De IEEE standard is ontworpen volgens de regels

van de IEEE standard nummer 488. In deze standard-488 (litt.9)
is een pakket regels vastgelegd. Als allerlei apparaten hier-·
aan voldoen kunnen ze parallel worden aangesloten op dit bus-·
systeem. Via dit bussysteem kunnen diverse controlers en di
verse' soorten randapparatuur met elkaar communiceren. AIle
communicatie verloopt volgens een handshake-principe waarbij

van vier stuurlijnen gebruik wordt gemaakt. Ook is het moge
lijk om aIle aangesloten apparaten onder "remote control" van
de controller te brengen. Er zijn twee redenen waarom niet
van de IEEE bus gebruik is gemaakt nl. :

1) De IEEE bus is zeer universeel. De aangesloten apparatuur
moet daarom aan veel regels voldoen met betrekking tot de
communicatievoorschriften en is daardoor vrij complex. In
ieder geval veel complexer dan nodig is voor de randappa
ratuur die nodig is voor de opstelling met de torsiesling
er.
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2) De IEEE bus is in principe door de PET bestuurbaar met an

dere software die niet aan de regels voldoet van de IEEE
488-standard. Daarmee wordt dan echter de mogelijkheid ver
speeld om naast de apparatuur behorende bij de torsiesling
er nog meetapparatuur te gebruiken die wel aan de 488
standard voldoen, zoals b.v. de HP-5345A frequentieteller

of de HP-3438A multimeter.

De voorkeur gaat daarom uit naar de USER-bus. In het schema

van de PET computer (appendix 2) zijn de volge~de aansluiting
en terug te vinden die vrij zijn voor gebruik.

naam aant. in- of adressen
bits uitgang

PA 8 in of uit E843 data direction register.
E841 I.O.-port registers.

CA1 1 in E84C periferal control register.

E84D interrupt flag register; bit 1.

E.84D interrupt enable register; bi t 1 .
CB2 1 in of uit zie CA1 ; CA2 = bit 0
WR 1 in of uit E842 data directlon register; bit 3.

E840 I.O.-part register; bit 3-
DJ 1 in of uit E812 data direction register; bit 7.

E810 I.O.-port register; bi t 7.

Voor de werking van de interface adapters van de PET (de 6520
en de 6522) zie literatuur 10 en appendix 3.

Bij het ontwerp van het eerste 1.0. device werd er rekening
mee gehouden dat in de toekomst naast dit device nog een
tweede nodig was voor een tweede slinger. Bovendien bestaat
er de mogelijkheid dat in de toekomst de slingers worden op
genomen in een nulsysteem (zie hoofdstuk 2) waarin de regel
aktie wordt verricht door de P.E.T. computer.
Hiervoor zijn dan weer twee 10- devices nodig die het mogelijk
moeten maken dat de PET stuurcommando~s kan geven aan de twee
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draaiplateau's. Om nu het bussysteem algemeen te houden, zo-
k

dat de totale opstelling m~kelijk uit te breiden is, is er
een pakket regels ontworpen dat veel eenvoudiger is dan de
IEEE-488 standard maar er weI veel op lijkt. Dit pakket re
gels wordt hier beschreven:

De bus wordt uitgevoerd met een 15 pens cannon plug die is
aangesloten zoals gegeven in fig.6.3.a.

1 = D0 9 = +5V. voeding
2 = D1 ge 10 = WRe'

3 D2
e

= e, 11 = DJ
e

,4 = D3 e, 12 CB2e =
5 D4

e·
13 CA1= e =e

6 D5 e 14- ground= e =
7 D6 15e

15 ground= =
8 = D7

fig.6.3.a. De aansluitingen van de ca~~on plug die ge
bruikt wordt voor het bussysteem.

De besturingslijnen CA1, CB2, WR en DJ worden respectievelijk
gebruikt als:.

CA1 is een ingang van de PET en een uitgang voor aIle devi

ces. De uitgangen van de devices vormen een "wirde-and"
op de bus. Hiertoe worden de uitgangen van de drivers
via een 10 kn weersta~d verbonden met de +5V voeding en
met de bus. De CA1 ingang van de PET wordt zodanig gepro
grammeerd dat de CA1 interrupt flag wordt geset bij een
dalende flank op de CA)~ingang. CA1 wordt gebruikt in de
handshake cyclus.

CB2 is een uitgang van de PET en een ingang van aIle devices.

CB2 wordt gebruikt in de handshake cyclus.
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WR is een uitgang van de PET en een ingang van aIle devices.
Als WR hoog is dan is ~r data transport over de databus.
Als WR laag is dan stuurt de PET commandowoorden over de
bus naar de devices. Met deze commandowoorden is het mo
gelijk de devices instrukties te geven. Als WR laag is
moeten de data outputs van aIle devices in tri-state ko
men te staan.

DJ is een ingang van de PET en een ingang en uitgang van aI
le devices. De uitgangen van de devices vormen op dezelf
de manier als bij CAl' een wired-AND. Als de PET kontakt
heeft gelegd met een van de devices dan maakt dit device

DJ laag. De andere devices dienen hierop te reageren door
hun data outputs in tri-state te zetten.

De commandowoorden zijn alsvolgt samengesteld:

A
De bits 9 vormen het adres van het device waarvoor het comman-

dowoord is bedoeld.
De bits B en C vormen samen het commando.
De bits C worden geheel vrijgelaten aan de ontwerper van de

device

De bits B hebben de volgende betekenis:

B1 BO betekenis J

0 0 het device komt in een rusttoestand
1 0 het device leest data van de bus
0 1 het device kan signaleren dat het data voorradig

heeft.
1 1 het device zendt data naar de PET.

Als een device een commandowoord heeft ontvangen met B1=1 en
BO=O en er geldt WR 1\ DJ = 1 dan kan een device signaleren da t
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het service verlangt, bv. omdat het data voorradig heeft die
het naar de PET wil zenden. In dat geval maakt het device via
een open collector uitgang die direct met de databus is ver
bonden dat lijntje van de databus laag dat overeenkomt met
het nummer van haar adres (dus 0 tim 7). Voor het transport
van commandowoorden of data zijn de volgende regels ontworpen:

Een transport van een commandowoord van de PET naar een devi
ce geschiedt alsvolgt:

1) De PET maakt WR laag.
2) AIle devices komen met hun data uitgangen in tri-state te

staan.

3) De PET zet het commandowoord op de bus.
4) De PET zorgt dat CB2 een dalende flank vertoont.
5) Het device waarvan het adres overeenkomt met de A-bits uit

het comrriandowoord klokt het commandowoord in op de dalende
flank van CB2.

6) De PET maakt WR hoog.

Een stap mag pas worden verricht als de voorgaande stap is
afgewerkt! De ene stap dient dus een logisch gevolg te zijn
van de voorgaande stap. Bij de PET wordt hiervoor gezorgd
d.m.v. software en bij de devices in het algemeen d.m.v.
hardware.

Een datatransport van de PET naar een device geschiedt als
voIgt:

1) De PET schrijft het commandowoord AAA 10 CCC
2) Het device met het adres AAA reageert daarop door DJ

laag te maken.

3) De PET zet data op de databus.
4) De PET zorgt dat CB2 een dalende flank vertoont en dan

laag blijft.
5) Het geadresseerde device neemt de data op zodra CB2 een
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dalande flank vertoont.
6) Het geadresseerde device meldt dat de data geaccepteerd

is door CA1 laag te maken.
7) De PET maakt CB2 hoog.
8) Het geadresseerde device maakt CA1 hoog.
9) Indien er nog meer data moet worden overgezonden spring

dan terug naar stap J.
10) De PET schrijft een nieuw commandowoord bv. AAA 00 CCC.

Een datatransport van een device naar de PET geschiedt als
voIgt:

0) Het kan z~Jn dat het systeem in rust is. Een of meerdere
devices hebben het commandowoord AAA 01 CCC ontvangen. De
PET staat te wachten tot een van deze devices meldt dat
het device data voorradig heeft.

1) De PET schrijft het commandowoord AAA 11 CCC naar een de
vice.

2) Hat device dat geadresseerd is zet het eerste woord op de
databus en maakt DJ laag.

J) De PET leest dit woord en reset daardoor tevens de CA1
flag.

4) Als er nog meer data moet worden overgezonden ga dan naar

de volgende stap zoniet ga dan naar stap 10.
5) De PET zorgt dat CB2 een stijgende flank vertoont.

6) Het device zet een nieuw woord op de databus.
7) Ret device zorgt dat CA1 laag wordt en daarna weer hoog
8) Als de CA1 flag = 1 neemt de PET het woord op en reset

daarmee tevens de CA1 flag.
9) Ga naar stap 4~

10) ~Ue PET. schrij ft een nieuw commandowoord bv. AAA 01 CCC.

Indien meerdere devices aan deze regels voldoen kunnen ze dus

zonder problemen parallel worden aangesloten op de USER-PORT
van de PET. De snelheid van een data transport hangt af van
het device met de laagste snelheid. In verband met de initi-
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alisatie kan het handig z~Jn om aIle devices uit te rusten

met een resetknop voor het comrr.andowoord.

De schakeling die in 6.4. wordt besproken (de telemetrie

ontvanger) ~s slechts geschikt voor het zenden van data naar

de PET 2001 computer.

6.4. De I.O.-interface apparatuur.

Uit de ontvanger komt op bepaalde tijden een reeks pulsen.

Deze reeks bestaat uit een startbit gevolgd door 40 bits. De

bits worden aangeboden met een snelheid van 50.000 bits/sec.

Omdat het niet zeker is of de PET op het moment dat deze data

string wordt aangeboden in de gelegenheid is deze te ontvang

en moet de informatie worden opgeslagen in een schuifregister.

De PET kan bijvoorbeeld bezig zijn met rekenen, het zenden

van data naar het regelorgaan van een van de twee draaipla

teau's of me~ het ontvangen van een datastring van de andere

torsieslinger. De I.O.-apparatuur moet dus worden opgebouwd

rond een schuifregister. -Het schema is getekend in fig.6.4.

a tim d.

In de schema's zijn de IC's genummerd. In fig.6.4.e. is
een lijst-opgenomen van de gebruikte IC's en 'de plaats waar

ze op de print te vinden zijn. De belangrijkste verbindingen

z~Jn voorzien van een code voor de kleur. Deze codes zijn

eveneens opgenomen in fig.6.4.e. In de schema's staan cir

keltjes met daarin een cijfer. Dit cijfer is het nummer van

de corresponderende pen op de printconnector. De aansluiting
en van de printconnector zijn ook nog eens gegeven in fig.

6.4.e.

In fig.6.4.a. is het schuifregister getekend. Het schuif

register is 42 bits lang. Het inputsignaal bestaat met het

startbit meegeteld uit 41 bit. RIs dus het schuifregister 43

klokpulsen krijgt aangeboden dan wordt het ingangssignaal zo

danig in het schuifregister geklokt dat het startbit er juist

uitvalt. Dan bevatten de laatste acht flip flops van het schuif

register het eerste acht bits woord dat door de PET moet wor-
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den gelezen.
Het schuifregister kan door twee tellers van klokpulsen

worden voorzien. De 43T-teller geeft de serie van 43 klok
pulsen af als het schuifregister moet worden geladen. Met de
8T-teller is het mogelijk om series van acht klokpulsen op te

wekken. Hiermee kan dUB een nieuw woord op de 8 bit brede uit
gang van het schuifregister worden gezet.

De klokingang van het schuifregister mag uiteraard maar
vanuit een teller tegelijk bediend worden. Als het schuifre
gister bezig is met het inlezen van een nieuwe datastring dan
moet de PET computer wachten tot dat klaar is. Andersom mag
er geen nieuwe datastring worden ingelezen als de PET bezig
is om het schuifregister byte voor byte uit te lezen. Dit al

les wordt geregeld door de negen nand-poorten in fig.6.4.a.

w I 12 0
input ....CT-_--.I

CT8 -+---------....:...------.....,......(

PYSC~.....J....~
br

br
IVSC""'---,...-1

CT~ 6

12,7,13,8,3,4 = schuifregister 74LS174
22,17,27 = nandpoorten 74LSOO

fig.6.4.a. Het schuifregister en de toewijzing voor

de clockingang aan de 8-teller en 43-teller.
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10MHZ r-------,
10 deler

1.1.

2

br 10 deler
C R 16

br

2 deler
C R .D.

br
1MHz

~ g.:..e -(J CTL.3

br
1....------------------(/)lVSC

lVSe

fig.6.4.b. De 43-teller.

1MHz J
br(J--"'~<JC 28

K
R

gro gro
D--,.;;,.----------{j eT 8

16 deler
e U

R 1 248

gry wi

bl
8TT

fig.6.4.c. De 8T-teller.
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Of de 43T-teller of de 8T-teller de klokinput van pulsen
voorziet wordt beslist aan de hand van de signalen PVSC (PET
vraagt om schuifregister controle) en IVSC (Input vraagt om
schuifregister controle). De flipflop-achtige schakeling ge
vormd door de negen nandpoorten uit fig.6.4.a. schakelt een
van de twee signalen CT8 en CT43 door naar de klokingang van
het schuifregister. De flipflop kan aIleen maar omslaan als
de twee signalen PVSC en IVSC elkaars inverse zijn. Hierdoor
wordt gewaarborgd dat de PET of de 43T-teller nooit kunnen ,
worden onderbroken bij de besturing van het schuifregister.
Ret signaal SCPo in fig.6.4.a. geeft aan of het ~chuifregis

ter onder £ontrole staat van de PET computer. SRO is de uit
acht bit bestaande ~chuif~egister £utput.

De 43T-teller is getekend in fig.6.4.b. Het ingangssignaal is
in rusttoestand laag. Zodra er op de ingang een hoog niveau
verschijnt wordt deze geinterpreteerd als een startbit. De
JK-flipflop' slaat om en de teller begint zijn cyclus. Op de
CT43 uitgang, die in rust laag is, ontstaat dan een seri~ van

43 puIsjes met een onderlinge tussentijd van 1/(50.103 ) sec.
Het IVSC signaal geeft aan of de input vraagt om de ~chuif

register £ontrole.

De 8T-teller is getekend in fig.6.4.c. Als het inputsignaal
ST8T (start-8Teller) een stijgende flank vertoond begint de
teller zijn cyclus. Op de CT8 uitgang, die in rusttoestand
laag is, ontstaat een reeks van achtpulsjes met een £requen
tie van 1 MHz. Het uitgangssignaal 8TT (8Teller-Telt) geeft
aan of de teller bezig is met tellen.

De tellers, het schuifregister, de vier busbesturingslijnen
(CA1, CB2, DJ, WR) en de databus wordenbestuurd vanuit de
I.O.-besturingsschakeling, die getekend is in fig.6.4.d ..
De busbesturing vindt plaats volgens de regels die zijn ge
geven in H6.3. In de schakeling van fig.6.4.d. zijn daardoor
devolgende logische funkties te herkennen:
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-poort 24 A: Als de PET geen commandowoord schrijft (WR=H)A
Er is geen device bezig met communicatie met de
PET (DJ=H). A Het device zelf is ook niet bezig
het schuifregister te laden. A B3=O en B4=1 zodat
het device geprogrammeerd is om te melden dat
het data voorradig heeft.~ Dan wordt datalijn
n£ 1 laag zodat het device meldt dat het data
voorradig heeft.

-poort 24 B: Als de PET een commandowoord op de databus zet

(WR=L) A BS ' B6 en B7 van de databus vormen het
adres van di t device. A CB2 vertoont een stijgen

de flank dan wordt het commandowoord ingeklokt.

-poort 2 Als B3=B4=hoog. Zodat het device instruktie heeft
om te spreken A De PET schrij ft geen commando
woord (WR=H) A Het schuifregister wordt bestuurd
vanuit de PET (SCP=H)~Dan wordt DJ laag zodat
aIle devices die op de bus aangesloten zijn we
ten dat er een device bezig is met communicatie
met de PET.

-poor~ 29 B: Als de uitgang van poort twee laag is A CB2 in~

put vertoont een stijgende flank~Dan begint de
8T te tellen en komt het volgende woord op de
SRO (schuif-register-output) te staan.

-poort 29 C: Als het schuifregister onder controle staat van
de PET (SCP=H) A De 8T-teller heeft een telcy
clus voltooid zodat de 8TT-output van de 8T-tel
ler een dalende flank vertoont ~ Dan vertoont
CA1 een stijgende flank zodat aan de PET wordt
gemeld dat de data valid is. Als de 8T-teller
bezig is met tellen geldt CA1=laag. Dit betekent
dus dat de data "not valid" IS.
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ro

>---I..eo{/ DJ

5
~ EN

SR1f=Y 10

bl

br

I........:b::.:.r_---t... p V5C

DJ -.---------:.;.~

IVSR----.c

wt

bl

wt

ro

5

f--...;6~-I- 20
7

bl

ro

USER
PORT

8TT

SCP

SCl"-t~----+_---l.lw~-----,

WR

fig.6.4.d. De I.O.-besturingsschakeling.
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. figuur
fig.6.4.a.

fig.6.4.b.

fig.6.4.c.

fig.6.4.d.

IC nummer

12,7,13,8,3,9,4.
22,17,27.
21,16,11-
6 , 1 •
27,28.
2.
26.
18.
23.
28.
20.
1 5.
26.
5, 1O.
25.
2,4.
14, 19 ,27 , 27 .

typenummer

74LS174
74LSOO
74LS90
74LS93
74LSOO
74LS20
74LS73
74LSOO
74LS93
74LS73
74LS42
74LS174
74LS73
74LS125
74LS07
74LS20
74LSOO

funktie

schuifregister
nandpoorten
decade delers
binaire delers
nandpoorten
nandpoorten
JK-flipflop
nandpoorten
binaire delers
JK-flipflop
BCD 10 decoder
flip flops
JK-flipflop
bus drivers
buffers
nandpoorten
nandpoorten

..
Plaatsing van de IC's
Bovenaanzicht

5 4 3 2 1

10' 9 8 7 6

15 14 13 12 11

20 19 18 17 16

25 24 23 22 21

- 29 28 27 26-
CONNECTOR.

Kleurcodes
bl blauw
wt wit
ro rood
gro groen
gry grijs
ge geel
bl-wt blauw/wit

Connectoraansluitingen

AIle niet genoemde aansluitingen
zijn niet doorverbonden.

Pin n£ Aansluiting

1 ground
3 10 MHz input
6 tim 14 testsignalen; zie fig.

6.4.a. tim 6.4.d.
18 input .
19 WE.
20 DJ
21 CB2
22 CA1
23 ground
24 tim 31 databus D0 tim D7
32 +5V voeding

fig.6.4.e.

De IC's, hun plaatsing op de
print, de connectoraanslui
tingen en de kleurcodes.
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Ret bussysteem wordt van ui t de PET .bestuurd met een reeks

subroutines. Deze subroutines zijn opgenomen in bijlage 4 en

zijn aan de hand van de uitleg in R6.3. zo duidelijk te be
grijpen dat ze hier niet verder worden besproken.

Ret systeem bleek uitstekend te werken. Er ontstond ech
ter door het uitbreiden van de programma's, met het oog op
verbetering en uitbreiding van de mogelijkheden, een nieuw
probleem. De 7-K geheugen die de PET ter beschikking heeft
voor de basic programma's van de gebruiker bleek al snel te
weinig te zijn. Daarom is er een geheugenuitbreiding voor de
PET computer ontworpen en gerealiseerd. Deze 24K geheugen
uitbreiding wordt in R6.5. beschreven.

6.5. Een geheugenuitbreiding voor de PET~2001 personal compu
ter.

De PET computer bezit een speciale poort voor een geheugen
uitbreiding. Op deze poort zijn aangesloten: een 8-bit data

bus, een 12-bit adresbus, een Read/Write lijn een Fase-2 lijn.
en selectielijnen (8 1 ,8 2 , ..... 8B). Ret timing diagram van de

PET tijdens een lees- en schrijfcyclus is getekend in fig.
6.5.a. en b.

I. .0 TCYC '\

'~l__~M:':":vc=::e:-'~O'l~V~-------\'- -Jr
_i' .....---r I-- ,I\,

'2\. : / \1.0V

m "~~t:1 '" i

__-=..;,.1""'-- I 1.4V !

~g~ ;~~~ OAY~
~ TAOS .-J 2.0V ,_ lAV i
I I ~- )~

I I
--,. DAV! ~

O.8V I I i
I ' I. _. l r- rAce .,.. ToSl: ---lTIll--

fig.6.5.a. Timing diagram van de PET computer tijdens

een lees cyclus.
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fig.6.5 .. b. Timing diagram van de PET computer tijdens
een s~hrijfcyclus

De selektielijnen dienen voor het selekteren van een geheu
genblok van 4K byte. In rust zijn alle selektielijnen haag.
Indien een geheugendeel wordt geadresseerd dan wordt de cor
responderende selektielijn laag gemaakt. De selektielijnen
selekteren elf aansluitende blokken van 4K-byte te beginnen

met geheugenplaats 1000-HEX. De PET computer heeft plaats
voor 24K-byte geheugenuitbreiding. De 24-K byte geheugenuit
breiding correspondeert met de zes selectielijnen 82 tim 87.

Voor de geheugenuitbreiding is gebruik gemaakt van een
vervanger voor de "2114 static RAM". Dit is een IC dat
"1K X ~ byte" bevat. Het timing diagram van dit IC tijdens
een lees- en een schrijfcyclus is gegeven in fig.6.5.c.
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fig.6.5.c. Ret timing diagram van de "2114 static RAM".

Als de figuren 6.5 a,b en c met elkaar worden vergeleken dan
blijkt dat WE kan worden afgeleid uit de signalen R/W en F2.
Di.t kan worden gedaan met de functie;

WE = R/W /\ F2

die met twee nandpoorten te realiseren is. Ret schema hier
van is getekend in fig.6.5.d.

De chip select (8C) k~ worden afgeleid uit de selektie
lijnen en de adreslijnen A 10 en A 11. Gekozen is een uit
voering met drie identieke dubbelzijdige printen waarop
8K-byte RAM is geplaatst. Naar elke print gaan twee (8 L en
8R) van de zes selektielijnen (8 2 87 ).

De chip selekts worden gegenereerd met behulp van een
BCD~10 decoder. Deze is aangesloten op de manier zoals in
fig. 6.5. d. is getekend. Als 8R /\ 8L =1 word t aan de ingang
van de decoder een getal aangeboden dat groter is dan acht
zodat geen van de lijnen C80 tim C87 laag wordt. De situatie

waarin zowel 8L als 8R laag is komt niet voor omdat slechts
een geheugenblok van 4K-byte tegelijk kan worden geselekteerd.
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R/W
--- --

WE
F2

74LS37 decoder
SL 9

0 8
7 -- ---

SH C g CScf)--
A11 B 4 --CS7
A1Q A 3

74LS42 1
0 ------

----~~

fig.6.5.d. Schema van de 8k geheugenuitbreiding. Slechts

1k-byte RAM is getekend.

De print is getekend in bijlage 5. Per print is dus een Ie
met nandpoorten nodig, een decoder en 16 maal de 4112 die
samen 8K-byte RAM vormen. Ook de connectoraansluitingen wor
den gegeven in appendix 5. De geheugenuitbreiding bleek uit
stekend te funktioneren.
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7. Metingen met het nieuwe meet- en transmissiesysteem.

7.1. De meetnauwkeurigheid.

Omdat in het nieuwe transmissiesysteem gebruik wordt ge
maakt van digitale signalen is het in principemogelijk om
de signalen storingsvrij over te zenden. De fouten die nu
nog in de elektronika wordengemaakt zijn dus niet afkomstig
van het transmissiesysteem doch slechts van het regelsys
teem, de schmitt-trigger en de frequentieteller.

De frequentie'teller telt gedurende een gehele slingerperio
de de pulsjes van een 10 Mhz kloksignaal. De bvantiserings
fout die dus door de frequentieteller kan worden gemaakt is
0,1 psec. per meting. De standaardfrequentie van 10 Mhz is
zo nauwkeurig dat de fout daarin.voor de metingen aan de slin
ger,verwaarloosbaar klein is. Er wordt gebruik gemaakt van de

HP5345 A voor het verkrijgen van de 10 Mhz frequentie. (on
nauwkeurigheid ca. 1 :109 )

Bij metingen aan een niet roterende slinger met een eigen
frequentie van 0,85 Hz bedraagt de spreiding in de meetre
sUlt~ten 5.10- 6 Hz. De kwantiseringsfout van de frequentie
teller mag dus (voorlopig 7) worden verwaarloosd.

Er kunnen nu ook metingen worden gedaan aan een roterende
slinger. Door het wijzigen van het transmissiesysteem zal er
nu bij rotatie geen extra fout optreden.
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7.2. Zwevingen in de meetwaarden vanuit theoretisch oogpunt.

7.2.1. De meetresultaten.

Er zijn. metingen gedaan aan de slinger bij rotatie. In fig.

7.2.1. zijn deze metingen in een grafiek uitgezet. Duidelijk
is te zien dat in de meetwaarden een regelmaat is te ontdek
ken. De meetwaarden liggen allen op een sinusvormige lijn

I

rond de gemiddelde waarde.
frequentie

Hz

15 Tst

0,644

0,642

0,640

O,638-t- ...;... periode nummer

4 8 12 16 20 24. 28 32. 36 40
fig-.-1:-2 .-f. ·Verloop van de slingerfrequentie bij een

rotatiesnelheid van 33Y3 omwentelingen per

minuut.

De zweving in de meetwaarden zou kunnen worden veroorzaakt

door devolgende periodieke storingen:

Bij de sinusvormige induktiespanning in de pickoff-spoel
wordt een tweede sinusvormige spanning (het stoorsignaal)
gesommeerd.

- Om een andere reden wordt de slingerbeweging sinusvormig
frequentiegemoduleerd.

In beide gevallen is de frequentie van de opgewekte zwe
ving gelijk aan het verschil van de slingerfrequentie ~P

het stoorsignaal. Bovendien hangt de amplitude van de zwe
ving lineairaf van de grootte van het stoorsignaal. De
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beide storingen worden in 7.2.2. en 7.2.3. afzonderlijk
besproken.

7.2.2. Zwevingen in de meetwaarden t.g.v. een gesommeerd
periodiek stoorsignaal.

In hoofdstuk 5.1. is al iets uiteengezet over de gevolgen
van een periodiek stoorsignaal (toen een 50 Hz brom) dat
wordt gesuperponeerd op de induktiespannning in de pickoff
spoeltj es.- Daar is ook ui teengezet dat in de reeks van meet
waarden meerdere regelmaten zijn te ontdekken. In fig 7.2.1.
a. is een van die regelmaten het optreden van een zweving
met een periodeduur van ongeveer zeven slingerperiodes. Een
tweede regelmaat is dat metingen die 15 slingerperioden uit
elkaarliggen vrijwel aan elkaar gelijk zijn.

Deze regelmaten zijn alsvolgt te bepalen:
Het signaal waarvan de tij dsdure·n tussen de stijgende nul
doorgangen moet worden gemeten is:

f(t) = A1sin(2~f1t) met f 1= T~l 7.2.2;1

Op dit signaal zit echter een klein stoorsignaal zodat men
in feite meet aan het signaal:

f(t} = A:1sin(21[f1t) + A2sin(2T[f2t) 7.2.2.;2

Dit signaal is in fig.7.2.2.a. getekend.

Er wordt van uit gegaan dat A1 .f1»A2.f2 zodat de tijds
duur tussen twee stijgende nuldoorgangen gemiddeld Tsl
bedraagt. Ongeveer na elke Tsl seconden komt er een meet
waarde beschikbaar doordat dan het signaal met een stij

gende flank door nul gaat. als sin(2~f1t)=0 (dus als t=nT 1
met n=geheel) en als tevens sin(2~f2t)=0 (dus als f2t=ni~_k
met k=geheel) dan zal na n meetwaarden de reeks meetwaarden
weer opnieuw worden geproduceerd. Dit komt omdat op dit mo-
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-

fig.7.2.2.a
f .,.,... I A . 2rF2. I
(t) =s~n ~n' 36+ 2s~n F1 36

met

F2/F1 5 ; A2 = 0,28

ment dezelfde situatie is ontstaan als op t=O aanwezig was.
Het zal echter vrijwel nooit voorkomen dat de zojuist ge
noemde gelijkheid exact geldt voor gehele waarden van n en
k. Echter als de gelijkheid bij benadering geldt dan zal
de reeks meetwaarden ook bij benadering nog maals geprodu
ceerd worden.
In-fig.7.2.2.b. is de reeks

gn = {~~ .n - E [~~ .~ }. 360
0

uitgezet. E(x) heeft hier de betekenis van afronding op

een gehele waarde. Er geldt f 2 = 33 113 /60 Hz en f 1 =0, 64-11-Hz,
zodat deze situatie correspondeert met die van fig.7.2.1 .a ..
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gn geeft aan hoeveel g~aden het faseverschil tussen de bei
de deelsignalen bedraagt op het moment n.Tsl.

'•.
, ,

.JL,
fig.7.2.2.b. De reeks gn en de functie g(nTsl) met

f2 E(f2)) JI'"OOgn=f1 n- f1n . 0

f 1=0,6411 Hz; f 2=0,555 Hz

Voor n=O geldt gn=O. Als nu gn weer naar nul nadert dan
zal de reeks meetwaarden die tot dan toe genomen zijn weer
geproduceerd worden.

Voor n=7 blijkt gn voor de eerste maal dicht bij nul te ko
men. 7.Tsl is dus bij benadering de frequentie van de zwe
ving in figuur 7.2.1.a.

Voor n=15 blijkt gn vrijwel nul te zijn. Meetwaarden die
15 T~l seconden uit elkaar genomen worden zijn dan ook vrij
weI aan elkaar gelijk.

De ex~cte lengte van de periodeduur van de zweving (T
z

) is
aan de hand van fig 7.2.2.b. te bepalen:

J60 0

g1 . T1
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Bovenstaande redeneringen ZlJn alleen geldig indien f 2 ~ f 1 .
Indien f 2 ~ f

1
dan moeten f

1
en f 2 verwisseld worden. Er

zijn dus twee situaties die gescheiden moeten worden:

g1 ={c~~) - E (~~) }.3600

Tz = 360
0

T1 ;fg11

g1 ={ci1) - E Ci1) }.360
0

Tz = 360
0

• T2 ~g11

7.2.2;4

7.2.2;5

Aldus is voor fig.7.2.1. de periodeduur van de zweving te

berekenen op 7.497 Tsl.

Een andere interressante relatie is de relatie tussen de

amplitude van de zweving en de grootte van het stoorsignaal.
Er zijn twee situaties die gescheiden moeten worden behan
deld:

situatie omschrijving gevolg
A A1f 1 ~ A2f 2 Er is een nuldoorgang per

T seconden.1
B A1fl~ A2~2 Er .. of minder nuldoor-ZlJn meer

gangen dan een per T- seconden.
1

optreden als
nuldoorgangen
Deze situatie

Situatie B kan b.v.
staan dan groepjes

stippen t=i.~.T1 .

f 2 erg groot is. Er ont
in de buurt van de tijd-
is getekend in fig. 7.2.2.c.

Voor dit verslag is alleen situatie A interressant omdat

-Het stoorsignaal erg klein is in amplitude.CA2 « A1 )
--Hoogfrequentstoringen zonder bezwaar k~~en worden

weggefilterd.

Alleen situatie ~zal dus worden besproken.
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I= sin 21[360

= f 2(t) + 0,4Sin2~.40·3g0

Uitgegaan wordt van de vergelijking:

7.2.2.;6

Onder de eerder gegeven voorwaarde A1 f 1 ~ A2f 2 zullen de

nuldoorgangen waarvoor f(t) een stijgend verloop heeft be
naderd kunnen worden door:

ot. =
.~

. 21t"
~.-

(,,)1
7.2.2. ;7

Uitgaande van deze benadering is een tweede benadering mo

gelijk met behulp van een raaklijnmethode. Bij deze raak
lijnmethode wordt gebruik gemaakt van een benadering voor

de afgeleide van f(t)' De afgeleide van f(t) is:

7.2.2. ;8

Op voorwaarde dat A1W
6
»A2W2 kan deze afgeleide in de buurt

van de tijdstippen t
i

(zie 7.2.2. ;7) benaderd worden door:

7.2.2. ;9
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In fig.7.2.2.d is getekend hoe uit de eerste benadering
van het nulpunt (t?) een tweede benadering (t?o) kan wor-

~ ~

den gevonden .

. ~...

. ~

fig.7.2.2.d De benadering van een nulpunt van f(t).

Aldus wordt de benadering voor de nuldoorgangen met posi
tieve afgeleiden.

t?O . ~ . A2.
~ = ~ W1 - W1 A1 7.2.2.;10

periodetijd Tsl,i door de tijd te meten
00 00nuldoorgangen t. en t. l' Aldus wordt de
~ ~+

Gemeten wordt de
tussen de twee
i e meting:

T 1 · 21[
s ,~ = W1 -

2T[
= w1

':11 [sine 211~~( i+1 l+~ )-sin( 2TI~~i+i()J
2A2 . (2T(~ (* w2-W1
W1A1·s~n. Wl)·cos t{+2TL (J1 i)

7.2.2.;11
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De term ei is nu de afwijking in de meetwaarden die gevon
den wordt voor de i e periode en die ontstaat door het aan

wezig zijn van het stoorsignaal A2sin (W2t+~).

Van de foutterm e. kan het volgende beweerd worden:
~

a) ~ls W2 geen veelvoud is van ~1 dan zal ei afhankelijk
zijn van i. Dit komt in de praktijk tot uiting in het
aanwezig zijn van een zweving in de meetwaarden. De
meetwaarden maken allen deel uit van een sinusvormige
lijn rond de gemiddelde waarde. Deze lijn wor~t gegeven
door:

2IT 2A2. w2 ~ ~
i-LJT - W1A1s~n(W1 T[ )cos(1t +W t) 7.2~2. ;12

...
W is de zwevingsfrequentie. Deze kan worden berekend met

de formules 7.2.2.;4 en 7.2.2. ;5. Als W2 niet veel ver

s chil t van w1 dan is (./'=w2- (.)1 .
b).AIs W2 een veelvoud is van 01 dan zal er geen meetfout

worden gemaakt. Als dit bij benadering waar is dan zal
de zweving klein zijn van amplitude. Een nadeel is dan
echter dat de zwevingsfrequentie erg laag is zodat de
zweving moeilijk te constateren en weg te filteren is.

c) De relatieve topamplitude van de zweving is:

Ip.dien W2 en ~ ongeveer constant z~Jn

lineaire maat voor de ~rootte van het
Hiervan wordt nog gebruik gemaakt bij
de oorzaak van het stoorsignaal (H7.3

7.2.2.;13

dan is ei r een,
stoorsignaal (A2 ).
het ontdekken van
en verder).

In bov:nstaande analyse van de gevolgen van een periodieke
storing zijn diverse benaderingen gebruikt. Om een inzicht

te krijgen in de grootte van de fout die bij deze benade
ringen wordt gemaakt is e. voor diverse situaties ook exact

~

berekend. Dit is ook gebeurt met een programma voor 5ucces-
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sieve substitutie op de PET computer.
voor deze successieve substitutie was
sultaten gemiddeld over 100 berekende
men in de tabel van fig 7.2.2.e.

Ret afbreekkriterium
-7 .

f(t)~ 5.10 . De re-
waarden zijn opgeno-

I

A2 standaard-deviatie in standaard-deviatie in

~ e i
. raaklijnmethode e. ; successieve sub-

I

,
~

stitutie
10- 1 0,76071 10- 2 0,76071 10- 2

10- 2 0,76049 10-3 0,76052 10-3

10-3 0,76049 10-4 0,76043 10-4

10-4 0,76049 10-5 0,76052 10-5

10-5 0,76078 10-6 0,76148 10-6

fig.7.2.2.e. De standaard-deviatie van de fout etvol
gens twee benaderingsmethodes en diverse

A2waarden van A1 .

De grootte van de standaarddeviatie is dus inderdaad even-
A2redig met A1. De methode van successieve substitutie geeft

ongeveer dezelfde resultaten als de raaklijnmethode zodat
de een-staps raaklijnbenadering inderdaad is toegestaan.

7.2.3 Zweving in de meetwaarden t.g.v. frequentiemodulatie
met een periodiek stoorsignaal.

Ret zal nog blijken dat in de opstelling stoorsignalen aan
wezig zijn waardoor de slinger frequentiegemoduleerd is.
Daarom worden in deze paragraaf de gevolgen besproken van
een sinusvormige frequentiemodulatie. De globale benade

ringswijze is hetzelfde als in paragraaf 7.2.2 .. Uitgegaan
wordt van een signaal met de volgende frequentie:

7.2.3.;1
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Dan geldt dus:

7.2.3.;2

Zodat het signaal dat moet worden onderzocht kan worden
geschreven als:

7.2.3.;3

H~t verloop van dit signaal is getekend in fig 7.2.3.a.

-
-

-

fig.7. 2.3. a. J~ t )=sin~c.)1 t+A2~~sin(w2t) ) .
<..J1 =6 ; A2=1, 44
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Op dezelfde w~Jze als in 7.2.2. zullen ook
worden benaderd met een raakliJn methode.
dering voor de nuldoorgangen met positieve
weer genomen:

t o. 2IT
i = ~ . w1

nu de nulpunten
Als eerste bena
afgeleide wordt

7.2.3. ;4

De waarde van het signaal f(t) bedraagt op deze tijdstip
pen:

f (t~) = A1sin [~~ A2sin( 21I ~fi+~)J
~

7.2.3.;5

Vanuit het punt (t~ ; f(t?) ) wordt nu weer de raaklijn ge
trokken. Voor de afgeleid~ van de functie f(t) wordt weer
een benadering genDmen. (De berekeningen zijn volledig te
vergelijken met die van H7.2.2 .. Fig.7.2.2.d. is ook hier
van toepassing)

Op voorwaarde dat

. cos ( ~~ A2sin( ~ TT:~i+tt) )
~1tJ2 A2 «1 geldt:

Dit is weer verder te benaderen

7.2.3. ;6

7.2.3. ;7

7.2.3. ;8

Aldus kan een tweede benadering voor het nulpunt worden
gevonden

o f (t?)/ I= t i - ~ f (t?)
~

""' 2IT. M . ( 21Tw2 . lP)
- W1 ~ - tJ2 s~n'Lw1 ~+ \... 7.2.3.;9
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Met de .gebruikte frequentiete~ler (zi~ H.6.) wordt de tijds
duur gemeten tussen twee nuldoorgangen met een stijgende af
geleide. De gemeten periodeduur voor de i e periode is dus

het verschil tussen t~O en t~~1. Aldus:

7.2.3.;10= Tsl - ei

21T 2A2 . w2 * J2-w1; )
Tsl, i = w1 - w2 s~n(T[ (1) cos (If +2T[ (",)2 ...

• w2
met 1(=<t+1L~

Deze uitdrukking is vrijwel identiek aan de formule 7.2.2;11.
De beweringen i tim c uit paragraaf 7.2.2. zijn dan ook op
enkele kleine wijzigingen na te herhalen.

a) De meetpunten liggen op" de lijn:

Als w2~nW1 met n=geheel dan is er geen zwevi~g aanwezig
in de meetwaarden. T is te berekenen met de formulesz
7 . 2. 2. ; 4 en 7. 2. 2. ; 5 .

b) Als w
2

=nw1 met n=geheel dan zal er geen meetfout worden
gemaakt. Als w2~ n W

1 bij benadering waar is dan zal de
zwevingsamplitude klein zijn en T zeer groot.z

c) Als w2 en w1 constant zijn dan is de maximale relatieve

fout T _ T .
(~1max 1m~n )

2 ~(T1max + T1min )

rechtevenredig met de amplitude A2 van de storing.

In bovenstaande berekeningen zijn wederom diverse benade
ringen gebruikt. Op dezelfde manier als in 7.2.2. is e i ter
vergelijking op een andere manier berekend. Daarvoor is ge
bruik gemaakt van een methode die gebaseerd is op succes

sieve substitutie. Het afbreekkriterium is f(t) ~5.10-7.
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In de tabel van fig.7.2.3b.zijn de standaarddeviaties over

100 meetwaarden genoemd voor diverse waarden van A2/A1 .
Er gelden dezelfde frequentiewaarden als in fig.7.2.2.b.:
f 1=0,6411 Hz en f 2=0,555 ... Hz.

A2/A standaarddeviatie in e.
J.1 voor de 1 staps raak- voor de methode met

lijn benader1.ng. successieve substitu-
tie.

10- 1 0,9125 · 10-2 0,9200 · 10-2

10-2 0,9120 · 10-3 0,9145 · 10-3

10-3 0,9120 · 10-4 0,9144 · 10-4

10- 4 r-

10- 50,9120 · 10-) 0,9145 ·
10-5 /"

10- 60,9125 · 10- 0 0,9145 ·

fig.7.2.3.b. De standaard deviatie in de meetfout ei
onder diverse omstandigheden en berekend
volgens twee methodes.

Uit deze tabel mag worden geconcludeerd dat de gebruikte
benaderingen toegestaan zijn.
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7.3. Gebrekkige afregeling van de slinger als oorzaak van
afwijkingen in de slingerbeweging.

In paragraaf 7.2.1. is geconstateerd dat er zwevingen aan
wezig zijn in de meetwaarden. In de paragrafen 7.2.2. en
7.2.3. zijn mathematische uitwerkingen gegeven van twee mo
gelijke oorzaken van deze zwevingen. In deze paragraaf (7-.·3)
zal worden bekeken hoe diverse afwijkingen in de slinger
dimensionering doorwerken in de meetwaarden. Dit zal veel
vuldig worden geillustreerd met grafieken en andere meet
gegevens. Aldus zal blijken dat diverse storingsoorzaken
zijn te achterhalen. De fouten in de slingerdimensionering
kunnen op diverse manieren doorwerken in de meetwaarden:

De fouten hebben wel/geen invloed op de zweving.
- De fouten hebben wel/geen invloed op de gemiddelde waarde

van de meetresultaten.
De fouten hebben slechts invloed op de zweving en/of de
gemiddelde waarde als het kruisveerlager niet ideaal is.

Achtereenvolgens worden devolgende drie afwijkingen in de
slingerdimensionering besproken.

1) De slinger is niet goed uitgebalanceerd.
2) De rusthoek van de slinger t.o.v. de draaias van het

plateau is niet nul.
3) De slinger staat niet in het centrum van het plateau.

7.3.1. De slinger is niet goed uitgebalanceerd en 11 valt
.-

niet samen met de zwaartekrachtversnelling g.

In fig 7.3.a. is de slinger nogmaals getekend. De onbalans
is aangebracht in de vorm van de massa's Am1 en Am 2 .

Ret feit dat g en n niet samenvallen kan bijvoorbeeld te
wijten zijn aan het feit dat het draaiplateau niet volko
men horizontaal staat. Gezien vanuit het oogpunt van een
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fig.7.3.a.
De niet goed uitgebalan
ceerde slinger die roteert
onder een hoek 0( met de zwaar
tekrachtversnelleng.

if = J 1+J22 2
J 1= m1l 1 ; J 2= m2l 2

meeroterende waarnemer lijkt het alsof de zwaartekrachtver
snelling tijdsafhankelijk is. In fig.7.3.b. is de slinger
getekend vanuit het gezichtspunt van een meeroterende waar
nemer. De zwaartekrachtversnelling loodrecht op het vlak van
tekening is niet in de tekening opgenomen omdat deze de

slingerbeweging toch niet beinvloedt.

De differentiaalvergelijking voor de slingerbeweging gezien

vanuit het oogpunt van een meeroterende waarnemer wordt nu:

-s~ 7.3. ;1
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fig.7.3.b. De slinger en de zwaartekrachtversnelling gezien
vanuit het oogpunt van een meeroterende waarne

mer. gh = g.sin(~).sin(nt). De zwaartekrachtver
snelling loodrecht op het vlak van tekening is
weggelaten.

Als hierin de centrifugaleversnellingskrachten worden ge
substitueerd wordt d~ differentiaalvergelijking, na enkele
-henadering-en-~~r:lda~-~~O:-~_--.

+gv .4m1l1~ - gv 4m2l 2

-gh 4m1l 1sin(nt) - gh 4m2l2sin(nt).~

-8 ~ 7.3. ; 2
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Allereerst wordt nu het geval bekeken waarvoor geldt dat:

Am2=0.
In dat geval luidt de differentiaalvergelijking:

'".. [S J 1-J2 2 gV Am1l 1] -gh Am1l 1
1JI+ .n. ~- sin( n.t )
~ J 1+J 2 - J 1+J 2 - J 1+J 2 J 1+J 2 7.3. ;3

heeft de uitdrukking links van het "=w -teken dezelfde ge
daante als de differentiaalvergelijking voor de uitgebalan
ceerde slinger. De veerstijfheid lijkt echter te zijn ver
anderd. Bovendien is de veerstijfheid S nu ook afhankelijk
van de hoek 0( •

"t

S (0<) = S-gAm1 l 1sinO( 7.3.;4

De oplossing van de differentiaalvergelijking bestaat weer

uit een homogeen en een particulier gedeelte.

7.3.;5

7.3. ;6

7.3.;7

Indien wsl(O) de slingerfrequentie is voor 0(=0 dan geldt:

/ S J 1-J 2 2
Wsl(O) = ~J1+J2 J

1
+J2 n 7.3.;8

Dan zal Wsl (0<) voor kleine 0( te benaderen zijn door:

ws 1 (O() = cJs 1 ( 0) . (1 - ~d )

Am1l 1gcx.
d = S

7.3.;9

7.3.;10
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wsl (e<) is gemeten voor .u =0 en ui tgezet in de grafiek V"an
figuur 7.3.c.

fig.7.3.c.

funktie van de hoek ~ bij

rotatiesnelheid n=o.
De hoek ~ ligt in het
slingervlak.

Naast de gemiddelde freauentie van de meetwaarden is het
ook interessauf om de grootte van de zweving in de meet

waarden te bekijken. De differentiaalV"ergelijking luidde
kortweg;

7.3.;11

<J =.n.p

Met als oplossing

f= Ah sin(wh t +th ) + Ap sin (i.Jp t + fp)

waarin cJ = -jS(.1l)
h J: 1+J 2

7.3. ;12
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Bovenstaande uitdrukking geeft de hoekstand van de slinger
weer als functie van de tijd en vanuit het gezichtspunt van
een meeroterende waarnemer. De induktiespanning in de pick
off-spoel is evenredig met de hoeksnelheid zodat:

7.3. ;13

Deze induktiespanning wordt aangeboden aan de frequentie
teller die de periodeduur meet door de tijd te meten tus
sen twee stijgende nuldoorgangen van dit signaal. De in
duktiespanning komt overeen met het signaal dat in 7.2.2.
is besproken. In de meetwaarden zal dus een zweving aanwe
zig zijn. De periodeduur van deze zweving is te berekenen
met een methode die in 7.2.2. is gegeven. De relatieve am
plitude van de zweving wordt gegeven· door devolgende uit
drukking:

7.3.;14

Hierin is Ah ongeveer (Ah+Ap~ Ah ) de amplitude van de slin
ger. Deze is in het regelcircuit elektronisch in te stel
len. Ap is de amplitude van de particuliere oplossing
(Ap«Ah ) en is te bepalen door de differentiaalvergelijking
op te lossen.

7.3. ;15

Men moet er dus voor uitkijken dat wp nooit gelijk wordt
aan J h omdat dan de particuliere oplossing door opslinge
ring zal gaan overheersen. Dit is te constateren door een
ongunstige voorrotatie te kiezen. Er ontstaat dan een soort
lock-in-effect. Onder voorwaarde dat wp en wh constant blij

ven zal de amplitude van de zweving dus evenredig zijn met
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fig. 7.3.d. Een reeks metingen bij verschillende
hellingshoeken IX •
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de mate van onbalans (~m111) en met de hoek (voor kleine

0<). wp word t constant gehouden door de toerentalregeling
van het plateau (wp=n). Wh is ook vrijwel constant. In
fig. 7 • 3. d is Wh voor diverse waarden van 0< ui tgezet. De
zweving verandert als funktie van ~ maar de gemiddelde fre
quentie blijft ongeveer constant. Opvallend is weI dat
voor grote ~ de zweving in de meetwaarden niet meer symme
trisch is. De oorzaak hiervoor is niet geheel duidelijk.
Misschien moet de oorzaak gezocht worden in de gebruikte

verwaarlozingen of in d~ werking van ~e amplitude regeling
van Biemans.

De frequentie van de zweving is te bereker-en met formule
7.2.2. ;4. Met deze formule komt men op de waarde

TsI,gemidd.

Dit komt inderdaad overeen met aIle grafieken uit figuur
7.3". d.

De standaarddeviatie van de zweving als funktie van de hel
lingshoek 0( is ui tgez et in figuur 7: 3. e.

fig.7.3.e., De standaarddeviatie van de meetwaarden
als funkti e van 0( •
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De standaarddeviatie blijkt inderdaad rechtevenredig te
zijn met ~ op een kleine restfout voor ~=O na. De oorzaak
hiervan is dat ~ gemeten is t.o.v. de tafel en dat de ta
fel 1/4 graad schuin staat. Dit resultaat komt dus ook weer
overeen met de formules 7.3. ;14 en 7.3.;15.

- --"

Ook z~Jn er, met~en. gedaan aan de afhankelijkheid van de
zwevingsamplitude van de mate van onbalans. Dit is gedaan
voor vier verschillende waarden van~. De onbalans is aan
gebracht door het contragewicht vanuit de uitgebalanceerde
toestand (voor ~=O) rechtsom (+ ; frequentie neemt toe) of
linksom (- ; frequentie neemt af) te draaien. De verandering
van het traagheidsmoment daarbij is verwaarloosbaar. In fig.
7.3.a werd de onbalans aangebracht met behulp van de massa's

+Am1 en -om1 . De onbalans wordt hier aangebracht met een
verschuiving van een van de massa's m~ over een afstand d.

I

(zie fig.7.3.f.)

fig.7.3.f.
De slinger met 'n

onbalans.

De onbalans van fig.7.3.f. is zonder probleem om te reke
nen naar de situatie van fig.7.3.a. De uitdrukking voor de
mate van onbalans is dan:

om1l 1 = m1d
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Dus ~m111 in uitdrukking 7.3. ;15 mag worden vervangen door
m1d.

In fig.7.3.g. is de standaarddeviatie uitgezet als funktie

van het aantal slagen N van het contragewicht. De afstand
d komt dan overeen met N maal de spoed van M5 schroefdraad.

Er blijkt in aIle grafieken een minimum te zitten. Dat mini

mum geeft aan dat _dan voor desbetreffende ~ de slinger uit
gebalanceerd is. De rede die aan te voeren is voor het feit

dat dit minimum niet voor aIle ~'s in hetzelfde punt ligt
is weer het niet ideaal zijn van het kruisveerlager. (Be

lasting van het kruisveerlager doet het draaipunt verschui
ven, waardoor onbalans ontstaat.) WeI in overeenstemming met

de theorie is dat vanuit dit minimum de zweving rechteven

redig toeneemt met de mate van' onbalans. De restzweving die

overblijft in het minimum is afkomstig van andere oorzaken
dan. de onbalans m1d . Als 0< gro,ter wordt dan wordt de rota

tiesensor ook gevoeliger voor onbalans. Daar de zwevings

amplitude evenredig is met m1d~ is dus de gevoeligheid voor

onbalans ook evenredig met 0(. Dit komt in fig.7.3.g tot

uitdrukking in het feit dat de hellingen in de graiieken
evenredig zijn met de bijbehorende parameter~. De tangens

van de hellingshoeken uit fig.7.3.g zijn als funktie van ~

uitgezet in fig.7.3.h. Het verband is inderdaad weer recht
evenredig.
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fig. 7.3.g.
De standaarddeviatie in de metingen als
funktie van de onbalans voor vier waar
den van de hellingshoek ~.

II
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fig.7.3.h. De tangens van de rechterhellingshoeken (p)
uit fig.7.3.g als funktie van de plateau

hellingshoek 0<.

CONCLUSIESj t.a.v. onbalans ~m1l1:

- De zweving in de meetresultaten wordt voornamelijk ver
oorzaakt door het aanwezig zijn van onbalans en het feit

dat ~ niet evenwijdig is met g.
- Indien er onbalans is dan is de gemiddelde slingerfre

quentie afhankelijk van de hellingshoek ~.

- De meetresultaten zijn geheel in overeenstemming met de

theorie van de paragrafen 7.2.2. en 7.3.
Door goede uitbalancering is het niet mogelijk de zweving
geheel te laten verdwijnen. Er zijn dus nog meer sto

ringsoorzaken.

Tot nu toe is alleen de onbalans ~m1l1 ter sprake gekomen.

De resterende storing na het nul maken van ~1 kan dus af
komstig zijn van de onbalans ~m2l2. Er wordt weer uitgegaan
van vergelijking 7.3. j2 waarin nu ~m1=O wordt gesteld.
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7.3. ;16

In deze uitdrukking is gh4m212«S zodat de differentiaal
vergelijking mag worden vervangen door:

7.3.;17

De particuliere oplossing van deze differentiaalvergelijking

is vrijwel een constante. Door de onbalans ~m212 zal de
slinger dus scheef gaan hangen.

De homogene oplossing is exact te bepalen door de differen
tiaalvergelijking te lineariseren rond de "ruwe" oplossing

~(t)=Asin(wot). Dit leidt echter tot zeer uitgebreide en
weinig interressante berekeningen.

Ret is echter heel eenvoudig mogelijk om inzicht te krijgen
in de homogene oplossing door de differentiaalvergelijking

7.3. ;17 te vergelijken met 7.3. ;18

7.3.;18

De twee vergelijkingen zijn vrijwel gelijk aIleen is wh in
vergelijking 7.3. ;17 voo~zien van een kleine modulatie. De
gevolgen die een dergelijke frequentiemodulatie heeft voor
de meetwaarden zijn reeds in 7.2.3 beschreven. Samengevat
komt dit weer neer op hetvolgende.

1) Er is een zweving in de meetwaarden. De frequentie
van de zweving is te berekenen met de formule 7.2.2;4.

2) De amplitude van de zweving is voor constante waarden
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yan wh en n en kleine C>( evenredig met Am2l 2go< . Hier
-'" -'"

is 0< weer de hoek tussen n. en g.

Om deze storing te kunnen wegregelen is de slinger voor
zien van een nieuw contragewicht. Het contragewicht bestaat
uit een kubusvormig stuk messing van C2S3mm3 ) waarin langs
twee assen in het slingervlak stelschroeven zijn aangebracht
voor d~ balancering.Een vergroting of verkleining van de on
balans Am2l 2 bleek geen merkbaar effect te hebben op de am
plitude van de zweving, zodat gezocht moet worden naar een
grotere storingsbron dan de onbalans AID2l 2 .

CONCLUSIES ;n.a.v. onbaians AID2l 2
- De onbalans am2l 2 veroorzaakt een frequentiegemoduleerde

slingerbeweging.
Er is nog een storing aanwezig die grotere gevolgen heeft
dan de storing door de onbalans AID2l 2 .

7.3.2. In rust heeft de slinger een uitwijking t.o.v. de
rotatieas van het plateau.

In fig.7.3.i is de ideale slinger nogmaals getekend. In
rust heeft de slinger nu echter een uitwijking ~O'

\
\
\

\
\
\

fig.7.3.i.
De ideale slinger met

een ruststand ~ 0=0

\

~.\ ~~
\

\
\
\
.i
~

n'
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De hoekY(t) kan nu worden opgedeeld in een constante term
(YO) en een tijdsafhankelijke term (¥s(t)). De differen
tiaalvergelijking voor de slinger luidt nu:

Als r=rO+rs zo klein is dat sinycosy mag worden benaderd
doory dan wordt de differentiaalvergelijking:

" S 2 Sr+ ( J - 12 ) r= -J 7( 0 7 .3. ; 20

De oplossing bestaat weer uit een homogeen en een particu
lier gedeelte:

7.3. ;21

S
J )

~ 0:2J- .

Ret homogene gedeelte is identiek met de oplossing voor

de ideale slinger. De hoek Yo heeft dus geen invloed op de
slingerfrequentie. De gemiddelde uitwijking is echter niet
constant.

7.3. ; 22

S
J

t'gem =r o· §.'-fl
J

Bij een toenemende rotatiesnelheidn zal dus ook de gemid
delde uitwijking toenemen. Op een gegeven moment mag dan
de benadering sinvcosy~ y niet meer gemaakt worden. Ret ver
dient dus aanbeveling om Vo klein te houden en ervoor te
zorgen dat n2 veel kleiner blijft dan ~.

Een groter nadeel van de afhankelijkheid van Ygem van n is
het volgende: Van een kruisveerlager is de veerstijfheid
afhankelijk van de hoekverdraaiing, vooral als het lager
radiaal wordt belast. De gemiddelde veerstijfheid is dus
afhankelijk van de gemiddelde hoek en dus vann. De relatie
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tussen de slingerfrequentie en de rotatiesnelheid n is dan
niet meer elliptisch of circelvormig. Dit effect is nu nog
niet merkbaar maar misschien in een toekomstige, verbeterde

opstelling weI. In 7.5. komt he~niet ideaal zijn van het
kruisveerlager nogmaals aan bod.

CONCLUSIES :n.a.v. een ruststand van de slinger ongelijk
aan nul.

De invloed van een ruststand ongelijk aan nul is nu nog
niet merkbaar maar wellicht in een toekomstige verbeter
de opstelling,wel.

Als r~~O zal dit geen direct effect hebben op de zweving
in de meetwaarden.

Als rO~O dan zal ¥gem ongelijk aan nul zijn en afhanke
lijk van n. Er treden dan prohlemen op met de benadering

sin~osr=r en met net kruisveerlager.

7. ~3~-: De slinger staat niet in het c.entrum van het pla

teau en er is tevens onbalans.

In fig 7.3.j is de slinger nogmaals getekend. De slinger is
nu echter over een afstand d verschoven in de richting van

__. i e r_~d_~~~e:e~J~lateau_. . .....

met een onbalans
verschuiving d.

de centri-
~m1 en een
Fc1 en Fc2 zlJn
fugaalkrachten.

fig.7. 3. j

De slinger
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De differentiaalvergelijking luidt nu:

..
'fJ = Fc 1A1 1cosy + Fc 1B1 1cosr - sy 7.3. ;23

7.3.;24

Met de benadering sin7{cos?{-:::: r en cosr~1 wordt deze verge-

lijk~ng:s J
1
-J

2
2 AID

2
d1

2
2 2

r+(J
1
+J

2
- J

1
+J

2
n + J

1
+J

2
Sl ) =.Am1d1 1D:

7.3. ;25Ygem =

Het elliptisch verband tussen de slingerfrequentie en de
rotatiesnelheid blijft dus bestaan. De vorm van de ellips
wordt echter ietsjes gewijzigd door de aanwezige onbalans
Am2 . Aan de onbalans ~m2 hoeft dus hier geen aandacht te
worden geschonken omdat dit het principe van de werking van
de slinger niet beinvloedt. Door de onbalans ~1 kunnen
echter weI problemen ontstaan omdat de gemiddelde hoekstand
niet_meer gelijk aan nul blijft. De gemiddelde hoekstand
wordt nu: 2

~m1 d.n 1 1
.§. _n2
J

De slinger zal dus gemiddeld een hoekstand aannemen die on

gelijk is aan nul en toeneemt voor toenemende rotatiesnel
heidn. De gevolgen hiervan zijn hetzelfde als de gevolgen

van de voorheen bisproken fout: 'tof:. o.

Een extra complicatie is bovendien dat het lager radiaal
wordt belast met een centrifugale kracht ter grootte van:
Fc =m1n 2d. Deze kracht werkt bovendien in de voor het la
ger meest ongunstige richting; zie schets:
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Door deze krachtwerking op het kruisveerlager zal de veer
stijfheid weer veranderen.

Metingen aan deze fout zijn niet in dit verslag opgenomen
omdat de afwijking die door diverse andere storingsbronnen
werden veroorzaakt de gevolgen van deze fout geheel over
schaduwden.

CONCLUSIES: n.a.v. het feit dat de slinger niet in het cen
trum van het plateau staat.

- De gevolgen van deze fout zijn nog niet merkbaar omdat
er nog grotere storingsbronnen zijn dan deze.
Het kruisveerlager wordt .r~diaal belast in een zeer on
gunstige richting; De kracht is afhankelij k van.n.

- Indien er behalve de excen.triciteit ook nog onbalans aan
wezig is dan wordt de gemiddelde hoekstand afhankelijk
van de rotatiesnelheid n.

- De massa Am2 zal de frequentie van de slinger beinvloeden.
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7.4. Magnetische en elektrische storingen afkomstig van de
motor die het plateau aandrijft.

Bij het onderzoek naar de invloed van plateautrillingen is
bij toeval een kleine storingsbron ontdekt. Deze storings
bron is de elektromagnetische storing die afkomstig is van
de motor die het plateau aandrijft.

De slinger werd daartoe bevestigd aan de'trillingsdempende
tafel en weI zodanig dat de slinger enkele milimeters boven

de draaitafel kwam te hangen. Het bekrachtigen van de draai
tafelmotor bleek weer twee effecten te hebben:

1) De gemiddelde periodeduur van de slinger verandert.
2) De zweving in de meetresultaten wordt groter.

Het bekrachtigen van de motor heeft tot gevolg dat rond de
motor elektromagnetische strooivelden ont~taan. Deze strooi
velden concentreren zich rond de ijzeren motoras, die tevens
de as, van het draaiplateau is. Het strooiyeld is daardoor
geconcentreerd juist in de buurt van:

de pickoff spoelen
de magneten 'in de slinger
het weekijzeren magneetjuk in de slinger.

Hierdoor ontstaan nu krachtwerkingen op de slinger en, door
dat het strooiveld tijdsafhankelijk is, induktiespanningen
in de pickoff-spoeltjes. In de tabel van fig.7.4.a. zijn de
diverse elektromagnetische storingen geordend. Het strooi
veld is te verdelen in een tijdsafhankelijk en een tijds
onafhankelijk deel.
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strooi- werkt gevolg rede

veld op

A con- weekijzer gemiddelde Er ontstaan koppels

stant + "magneet frequentie in de richting van

wordt hoger de ruststandj Het
kruisveerlager wordt

vertikaal belast.

B wissel- weekijzer gemiddelde -

lend frequentie , ,-
wordt lager

C wissel- weekijzer zwevingen in Er ontstaan perio-

lend + magneet de slinger dieke krachten op

frequentie de slinger en het
lager.

D wissel- pickoff zwevingen in Er ontstaat een in-

lend spoeltjes de slinger duktiespanning in

frequentie de pickoffspoeltjes

fig.7.4.a. Tabel waarin de diverse elektromagnetische

storingen zijn geordend.

De opdeling van de diverse stoortermen is in theorie een

VQudig te doen. Het is echter veel moeilijker in de prak
tijk de grootte van de diverse deelstoringen te bepalen.

Dit hoofdstuk is daarom beperkt tot het geven van diverse
meetresultaten en grafiekjes met wat algemene opmerkingen.

De motor die in de SP-10 MKII draaitafel van Technics wordt
gebruikt is van het gelijkstroomtype. De motor heeft tien
polen en heeft geen commutator. Het tijdsafhankelijke deel
van het strooiveld zal dus periodiekzijn 'en een frequentie
hebben die tien maal zo groot is als de rotatiefrequentie.
De frequentie van de zweving die door deze storing ont
staat is dus niet te scheiden van defrequentie van de zwe
ving door b.v. onbalans. De frequentie van het strooiveld
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is namelijk een veelvoud van de rotatiefrequentie van het
plateau.

Als de motor geblokkeerd wordt, dan zal het tijdsafhanke
lijke deel van het strooiveld verdwijnen, en het tijdson
afhankelijke deel ongeveer even groot blijven. Het bekrach
tigen van de geblokkeerde motor zal dus een verandering van
de gemiddelde frequentie veroorzaken zonder dat de sprei
ding in de meetwaarden noemenswaardig verandert. Dit bleek
inderdaad het geval te zijn. In fig.7.4.b zijn diverse
meetwaarden ill: een grafiek gezet. Een deel van de grafiek
(A) is gemeten zonder bekrachtigde motor en een ander deel
(B) is gemeten met een bekrachtigde, doch geblokkeerde mo
tor.

Aldus heeft men een indruk van de grootte van de gevolgen
van storing A uit' de tabel van fig.7.4.a

Indien nu de blokkering van de motor wordt verbroken dan
wijzigt de gemiddelde frequentie van de slinger nauwelijks.
De waardes van de gemiddelde frequentie onder verschillende
omstandigheden zijn opgenomen in de tabel van fig 7.4.c.

motor bekrachtigd motor geblokkeerd gemidd. frequentie
nee - 0,83836 Hz

jaj 331 omwkec ja 0,83883 Hz
jaj 331 om%ec nee 0,83882 Hz3

fig.7.4.c. De gemiddelde frequentie van de slinger
onder diverse omstandigheden.
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fig. 7.4.b

De slingerfrequentie bij diverse bekrachtigingstoestanden

van de motor. De slinger is boven het plateau bevestigd

en draait niet mee.

ill
ill
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Het effect van storing B uit tabel 7.4.a is dus duidelijk
kleirier dan het effect van storing A.

Door het opheffen van de motorblokkering bij een bekrach
tigde motor ontstaat er een zweving in de meetwaarden. D~t

is duidelijk te zien door de delen B en C uit de grafiek
van figuur 7.4.b. met elkaar te vergelijken.

Wijzigingen in de oDstelling ter verkleining van de mag
netische storing afkomstig van de draaitafelmotor.

Om de elektromagnetische storing die afkomstig
- - - -_... .

draaitafelmotorte verkleinen is er tussen het
- - - - - - -_.

de motor een schijf ijzer bevestigd. De schijf is van
staal-J7, een staalsoort die magnetisch gezien vrijwel 0

vereenkomt met weekijzer. De schijf is J mm dik en heeft
een diameter van 280 mm. Om de effectiviteit van deze af~,

scherming te bepalen zijn er weer diverse metingen verricht.
De resultaten van deze metingen zijn in 1ig.d+e u~tgezet.

Daar de frequenties die moeten worden afgeschermd erg laag
zijn «5Hz) is de meting aIleen verricht voor het tijds
onafhankelijk deel van het stoorveld (de motor is steeds
geblokkeerd). De resultaten hiervan zijn dus ook van toe
passing op de periodieke storingen. Uit de figuren 7.4.d
en 7.4.e blijkt dat door de afscherming de storing met een
faktor J gereduceerd wordt.

Om een verdere reductie van de storing te verkrijgen is
met behulp van enkele mechanische onderdelen de slinger
ondersteboven op het plateau gemonteerd. De nieuwe situatie
is geschetst in fig 7.4.f. Door het omkeren van de slinger
komt de gehele pickoff meer dan tien maal zo ver van de

motor te zitten. Er is voor gezorgd dat de kruisveerlagers
op druk belast bleven door deze om te keren.
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I

""

fig.7.4.d. Het bekrachtigen van een geblokkeerde mo
tor zander de aanwezigheid van de magneti

sche afscherming.

~

i
~

.

fig.7.4.e. Het bekrachtigen van een geblokkeerde motor

met magnetische afscherming.
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fig.7.4.f. De opstelling met omgekeerde slinger.

1 slinger
2 contragewicht
:3 pickoff spoel
4 magneten juk
5 aluminium

6 aluminium bevestigingsplaat
7 staal-:37 afschermingsplaat
8 aluminium draaitafel

9 stalen motoras
10 motor
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Na het aanbrengen van deze laatste wijziging waren de mag
netische storingen niet meer te constateren.

CONCLUSIES: n.a.v. de magnetische storing.

Een slinger met een magnetisch pickoff systeem is erg
gevoelig voor elektromagnetische storingen. Indien in de

'-
toekomst nog meer: slingers worden gebouwd dient men geen
magnetische pickoff meer te gebruiken of daarmee zeer
zorgvuldig om te springen. Er zou bijvoorbeeld ervoor
kunnen worden gezorgd dat de magnetische onderdelen zeer

dicht bij de slingeras worden gemonteerd zodat er slechts
kleine stoorkoppels kunnen ontstaan doordat de "arm" kort
is. Ook zou men b.v. de pickoff zo kunnen construeren,
dat de gewenste signalen in twee spoelen opgewekt worden,
die voor wat betreft de stoorvelden in tegenfase staan.
Door het aanbrengen van een magnetische afscherming en
door de pickoff verder van, de aandrijfmotor van het pla
teau te monteren is de magnetische storing zover geredu
ceerd dat deze niet meer merkbaar is.
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7.5. Het kruisveerlager en de "definitieve" meetnauwkeurig
heid.

Het kruisveerlager kan tot diverse problemen aanleiding ge
ven doordat het kruisveerlager niet beschouwd mag worden
als een ideale lagering. Ret kruisveerlager is een zeer es
sentieel onderdeel in de gehele opstelling~ De frequentie
van de slinger hangt sterk af van de grootte van de veer

stijfheid. Omdat er zeer kleine wijzigingen in de slinger
frequentie moeten worden gemeten geven de kleinste wijzi
gingen in de veerstijfheid of de ligging van de lageras al
snel ontoelaatbaar grote fouten. De fouten die in het lager
kunnen optreden zijn;

A} De veerstijfheid is temparatuurafhankelijk.
B) De veerstijfheid is afhankelijk van de richting en de

grootte van de lagerbelasting.

C) De ligging van de lageras is afhankelijk van de richting
en de grootte van de lagerbelasting. Hierdoor kan er een

onbalans in de slinger ontstaan.

Tot dusverre is er geen aandacht besteed aan het probleem
van de temperatuursafhankelijkheid omdat de problemen met
periodieke storingen groter zijn. Bovendien is het probleem

van de temperatuursafhankelijkheid vrij eenvoudig op te los
sen.

De problemen die er 'met- de~--sling~~ z~Jn z~Jn geen pro
blemen die als primaire oorzaak "het niet ideaal zijn van
het lager" hebben. In de paragrafen 7.3 en 7.4 zijn aller
lei storingen besproken die versterkt me;:r;'kba_a~zijn (of
uberhaupt pas merkbaar zijn) als het kruisveerlager niet
ideaal is.
Het is dus noodzakelijk om de primaire storingsoorzaken aan
te pakken. Dit is gebeurt op de diverse manieren die in
7.3 en 7.4 aangegeven sijn. Het blijkt echter dat de diverse

. -sl;o_riiig~n,
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niet makkelijk voor 100% weg te werken z~Jn en dat z~J

door de grote gevoeligheid vande lagers voor radiale krach
ten en de vereiste grote meetnauwkeurigheid toch nog merk
baar zijn nadat grote zorg is besteed aan de primaire oor
zaken van deze storingen. Alleen al om deze rede is het aan
te bevelen een andere lagering dan kruisveerlagering te ge
bruiken

Een andere oorzaak van mogelijke krachtwerkingen op de la
gers is het optreden van versnellingen. De slinger in zijn
huidige vorm is door de onder B en C genoemde problemen
uitermate gevoelig voor versnellingen. Door de slinger in
een vloeisto~ te hangen met een zorgvuldig gekozen soorte
lijk gewicht is het mogelijk dit probleem op te lossen.

Deze oplossing wordt ook bij diverse typen gyroscopische
instrumenten toegepast. Door debewuste vloeistof boven
dien .te gebruiken voor een temperatuurregeling voor de slin
ger wordt dan tevens de temperatuursafhankelijkheid van de
slingerfrequentie "buiten spel" gezet. De slinger zou dan
kunnen worden uitgevoerd als een met lucht gevulde bol met

daarin twee massa's, die draaibaar wordt opgehangen en
voorzien wordt van een veerstijfheid. Ook moet de ophanging
de Corioliskrachten kunnen opvangen dietijdens slingeren
plus roteren optreden.

De "versnellingskracht" waar men in de bestaande opstelling
nog het meest last van heeft is de zwaartekrachtversnelling.
Nadat alle zorg besteed is aan de reeds genoemde storings
bronnen (zie 7.3, 7.4 en 7.5) bleef er toch nog een peri
odieke storing i~ de meetwaarden over, die veroorzaakt wordt
door de zwaartekrachtbelasting van het kruisveerlager. Door
de opstelling nu met grote zorg horizontaal te plaatsen is
het bij een toerental van 33; omwentelingen per minuut mo
gelijk om de spreiding in de meetresultaten te reduceren

-4tot 1, 5 . 10Hz.
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Dit is te beschouwen als de minimaal mogelijke zweving die
met de bestaande opstelling haalbaar is. Daarbij moet zorn
grote zorg worden besteed aan het horizontaal plaatsen van
het plateau dat er grote vraagtekens moeten worden geplaatst
bij de praktische bruikbaarheid van deze torsieslingerrota
tiesensor.

In fig.7.5.a. zlJn de meetwaarden voor 331 omw/min uitge
zet in een grafiek. Het blijkt dat er nog steeds periodie
ke componenten in de storing aanwezig zijn ook al zijn deze
in verhouding tot het puur stochastische deel van de sto~

ring sterk verkleind. De periodeduur van de periodieke sto
ring is ongeveer twaalf slingerperiodes.

Een en ander is ook te concluderen aan de hand van de auto
correlatiefunktie. In fig.7.5.b. is de autocorrelatiefunktie
van de meetwaarden minus de gemiddelde waarde getekend.

~xx(O) is gelijk aan de variantie dus.de sprei~ing in het
kwadraat. Voor N-ooblijkt er nog steeds een correlatie tus
sen de meetwaarden te bestaan. De oorzaak hiervan is de pe
riodieke component in de meetwaarden. Indien de periodieke
component wordt weggefilterd dan blijkt (aan de hand van
fig.7.5.b) dat er dan nog een spreiding in de meetwaarden
overblijft ter grootte van ~,14.10~5 Hz (1). De spreidings
reduktie door het wegfilteren van de periodieke component is
dus 2,51 (2). Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de meetwaar
den te middelen over een tijd die overeenkomt met de perio

deduur van de storing. Door bijvoorbeeld te middelen over
12 waarden wordt de spreiding niet een faktor V12 kleiner,
zoals bij normaal verdeelde signalen zou worden verwacht,

maar een faktor 11 (3).

(1 )6stoch. comp. =V6'--=~-o-t-.--6-p-2e-r-l-'o-d-i-e-k-e-c-o-m......,p'. = ~(2, 37-2) .10-8 ' Hz

(2)6tot./6stoch.comp.=1 ,54.10-4/ 6,14.10-5 = 2,51

(3)6tot ./ (6stoch.c~mp./ 1[12:) = 2,51. W= 9
Directe berekening uit de meetwaarden levert hiervoor
de waarde 11.
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fig. 7.5~a. De slingerfrequentie als funktie van de tijd

voor de uiteindelijke opstelling.

-

~ -

I
I

. , ..

fig.7.5.b. De autocorrelatiefunktie van de slingerfrequentie

nadat daarvan de gemiddelde waarde is afgetrokken.

pxx(N) = E (f(t)-mean) (f(t+N Ts1)-mean)
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Indien men de P.E.T. computer in latere opstelling opneemt
als regelorgaan is het mogelijk om de meetwaarden op een
'ui tgekiende" (niet lineaire) manier te fil teren. Het filter
zou opgebouwd kunnen worden uit devolgende rekenprocedure:

1 Bepaal ongeveer de periodeduur van de storing in de
meetresultaten of bepaal welke storingsperiode ver
wacht wordt aan de hand van de laatste meetwaarden.

2 Voer een middeling uit over aIle metingen binnen
deze tijdsduur.

3 Gebruik dit resultaat voor een nauwkeurige bijstu
ring van de plateausnelheid.

Door het middelen loopt echter de regelbaarheid achteruit
(zie lit.11) ondanks dat de meetwaarden nauwkeuriger worden.
Voor een goede regeling in bijvoorbeeld het nulsysteem is
daarom een cascaderegeling aan te bevelen. De regeling ziet
er dan grofweg uit als geschetst in fig,7.6.b. De slave're
gelaar zorgt voor snelle bijsturingen bij de noodzaak van
grote regelakties. De master regelaar zorgt voor de kleine
regelakties (met een grotere nauwkeurigheid dan de slave
regelaar) •
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f sl frequentie-
teller.

f ref

~ .

.; I

• ., •
slave- rekenprocedu-
regelaar. re voor opti-

male middel-
ing

PET-computer master
regelaar.

r

rekenprocedure voor de weegfaktoren.

regelaktie keyboard input voor het
referentiesignaal b.v.

··de slingerfrequentie voor
Si=O.

fig 7.6.b. Een mogelijke regeling met de PET Personal
Computer voor het nulsysteem speciaal voor
het geval dat er periodieke stoorsignalen
optreden.
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8. Een toerentalregeling voor de Technics draaitafel SP-10MK2

8.1. Een speciale fasedetector voor een fase-locked-loop re
geling en de algemene opzet van het regelcircuit.

De met ingen aan de slinger konden tot nu toe slechts worden
verricht bij de toerentallen 0, 3331 en 45 o~.. De draaita-rrun.
fel die namelijk ter beschikking staat is ontworpen voor au-
diotoepassingen en kan dus slechts roteren met de standaard
rotatiesnelheden die voor audio gebruikelijk zijn. De goede
kwaliteit van de draaitafel maken hem echter geschikt om te
gebruiken als aandrijfplateau voor de slinger om zo de voor
rotatie aan te brengen (zie H.2.). De afwijking van het toe
rental is maximaal 0,002% en de rotatiesnelheid heeft een
ruiscomponent van maximaal 0,035%. Om een beter zicht te krij
gen op het verband tussen de slingerfrequentie en de rota
tiesnelheid van het plateau is het nodig om bij meerdere toe
rentallen metingen te ~en verric'hten. Daarvoor is het ech-·
tBr nodig om de elektronische toerentalregeling te modifice
reno

De elektronische toerentalregeling die in de draaitafel wordt
toegepast is een fase-Iocked-Ioop regeling. Een van de drie
printen in de draaitafel bevat de digitale elektronica om de
drie referentiefrequenties op te wekken voor de toerentallen

33j, 45 en 78 :~:. Van de overige printen bevat er een de
elektronica voor de aandrijving van de driefase tienpolige
borstelloze gelijkstroommotor. De derde print bevat het ei

genlijke regelcircuit. Het bleek dat het regelcircuit steeds
wordt aangepast voor elk van de drie toerentallen waardoor
het regelcircuit optimaal wordt voor het ingestelde toeren-

•tal. Door het aanbrengen van een andere referentiefrequentie
is het dus niet mogelijk om het toerental te beinvloeden
zonder dat er instabiliteit ontstaat. Het regelcircuit dient
dus volledig te worden vervangen. Indien er metingen dienen
te worden gedaan bij een groot scala goed gedefinieerde ro-
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tatiesnelheden blijft het echter noodzakelijk om een fase
locked-loop regeling te gebruiken. De schakeling die de refe
rentiefrequenties opwekt moet dan ook volledig worden her
zien omdat men moet kunnen beschikken over een groot aantal
referentiefrequenties.

Een nieuwe schakeling voor het opwekken van de referentie

frequenties is ontworpen door P.L.M. Verhoef in een stage
periode. (lit.12). De schakeling die hij ontworpen heeft

leidt van een 10 Mhz. referentiebron, in dit geval wordt
daarvoor weer gebruik gemaakt van de frequentiestandaard van
de HP 5345A frequentieteller, frequenties af van 0 Hz tot

ca. 20 Khz. in honderd stappen van 10.000/48 Hz (=208,33 Hz).

Zoals gezegd moest er een nieuwe fase-locked-loop regeling
worden ontworpen. Voor het ontwerpen van een fase-locked-loop
regeling zijn diverse IC's in de handel. Deze IC's bevatten
meestal V.C~O. 's en fasedetectoren. Deze IC's zijn echter

ontworpen voor fase-locked-loop regelingen zoals die meestal
worden toegepast; n.l. in regelingen voor een smalle frequ

entieband waarbij e~n laagdoorlaat-loop-filter in de regel
kring wordt opgenomen. Uitgangspunten bij het ontwerp van
deze IC's zijn n~l:

- De regeling wordt voor een zeer smalle frequentieband ge
bruikt b.v. voor F.M. demodulatie van een met een audiosig
naal gemoduleerde 100 Mhz sinusspanning.

- Doordat de frequentiezwaaien relatief erg langzaam verlo
pen t.o.v. de middenfrequentie kan een laagdoorlaatfilter
als loop-filter worden gebruikt. Het kantelpunt van het
laagdoorlaatfilter kan dan veel lager liggen dan de midden
frequentie.
Doordat een laagdoorlaatfilter achter de fasedetector wordt
geplaatst mag het uitgangssignaal van de fasedetector puls
breedtegemoduleerd zijn. Deze fasedetectors zijn zeer een
voudig van opbouw. Het loop-fil.ter zet dan de pulsbreedte



"101

om in een D.C. spanning.

De regeling die voor het plateau nodig is voldoet aan geen
van deze voorwaarden namelijk:
--De regeling moet optimaal werken voor een zeer breed fre

quentiegebied. De verhouding van de laagste tot de hoogste
frequentie moet ongeveer 1 :20 bedragen.

- De stoorsignalen zijn vrij snel t.o.v. de middenfrequentie
zodat het kantelpunt van een eventueel laagdoorlaatfilter
niet erg veel lager mag liggen dan de middenfrequentie.

- Doordat de toepassing van een laagdoorlaatfilter vermeden
moet worden mag er geen frequentiedetector gebruikt worden
met een pulsbreedte gemoduleerd uitgangssignaal. Er zal
dan een aan/uit-achtige regeling ontstaa~ zodat de referen
tiefrequentie te ontdekken zal zijn in de rotatiesnelheid

van het plateau, (deze zal dan schokkend verlopen).

Om een fase-locked-loop regeling te bouwen voor het plateau
dient men te beschikken over een speciale fasedetector en
snelheidsdetector die aan de volgende eisen moet voldoen:

Als de ingangssignalen constant zlJn dan mag het uitgangs
signaal geen A.C. component hebben. (Dus geen pulsbreedte
modulatie aan de uitgang van de fasedetector.)

- De regeling moet snel zijn. Daarvoor is het gewenst dat
binnen een periode het faseverschil tussen de ingangssig
nalen exact bekend is. Dit geldt ook voor de informatie
over de frequentieverhouding van de beide ingangssignalen.
De schakeling moet frequenties kunnen verwerken van 15 Hz
tot 330 Hz. Daar de pickoff van de draaitafel 190 pulsen
afgeeft per omwenteling komt dit overeen met het toeren
tal gebied van 5 tot 100 o~w. .mln.
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Een blokschema van de totale regeling is getekend in fig 8.1.

HP 354S-A 10 MHz. frequentie- I--

10 MHz. rE'ferenti e. fU omzetter. f~= Nx1Q.OOO Hz.
r 48

N =1,2.3----100.

- 1/64
deler.

r
-

r ~

'-+-
Vfn

fase- en regelaar Vst pow·ervers terker

pcr+
sne lhei ds det ektor. 'k.n en motor;

~

Q hoeksnelh ei d
0

*
'-- Sm itt - trigg er.

Vpo pickoff.

. 190 pu l sen/. 21t' rod•

V

f

.fig.8.1. Een blokschema van de fase-locked-loop regeling.

De elektronica van de diverse blokken wordt besproken in 8.2.

evenals de ervaringen met de regeling.

8.2. De elektronische realisatie van de fase-locked-loop re
geling.

Het "hart" van de fasedetector en snelheidsdetector is een
zaagtandgenerator. Deze zaagtandgenerator levert voor elke
ingangsfrequentie fr een zaagtand met een topspanning van
10 Volt terwijl de spanning aan het begin van de cyclus 0 V.
bedraagt. De periodeduur van deze zaagtand is gelijk aan die
van de referen~iefrequentie. Als men nu ~it deze zaagtand
met een sample -and-hold schakeling een sampel neemt als het
signaal V (zie fig.8.1.) een stijgende flank vertoont danpo
is de grootte van dit sample (0~10V) een maat voor het fase-
verschil tussen de signalen V en V (00

• 3600
). Als "ne-po r

venprodukt" levert de zaagtandgenerator een spanning af die
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JlJlJ1Jlj10V:
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f~=64xft'

1/2- 4520
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1/2lC 4520

16 -OELER

8081 3

-1 5'1. ,...-__....,

AO A1 A2A3

OEC·O OER-,4028

a 2 BCD-10

+15V

56k
Vd ·,1

33n

OP.A MP.'s =LF 356

.MOS-FET·s=1/4lCSD 5001

MOS LOGICA VOEDING =OV; -15V

0'1.

10k

~:~V
~ =zaagtandSpClnning.

s

10k

15k

3k3

Vd -,r

Vd',I

OV. 0'1.

fig. 8.2.a. D~ zaagtandgenerator.

V1= zaagtandvormige spanning.
V2= evenredig met de referentiefrequentie.
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evenredig is met de referentiefrequentie. De zaagtandgene
rator is getekend in fig 8.2.a.

De zaagtandgenerator werkt als-volgt:
De ingangsfrequentie wordt door 64 gedeeld, waarbij er drie
signalen worden gegenereerd waarmee een integrator (op.amp.1)
wordt gestuurd. In fig.8.2.b. is het verloop in de tijd van
de diverse signalen getekend.

0 1 2 3 4-

f*r

Vd ·.1

Vd.s-

Vd,r

60 61 62 63 a

fig.8.2.b.Diverse signalen in de zaagtandgenerator van

fig.8.2.a.

Gedurende de cycli 1 tim 60 is Vd . hoog en wordt er geln
. ,J..

tegreerd. Gedurende de cyclus 61 is Vd hoog en wordt met. ,s
behulp van de schakeling rond op.amp 2 de topwaarde van de

zaagtandspanning gesampeld. Gedurende de cyclus 63 wordt
Vd - laag en wordt de condensator van de integrator ontladen.,r
De schakeling is dan weer gereset. en kan aan devolgende pe-
riode beginnen. De zaagtandspanning dient nog echter een
topwaarde van 10 V te hebben. Daarvoor wordt het sample van
de topspanning (uitgang op.amp.2) vergeleken met de referen
tiespanning en via een tweede integrator (op.amp.3) terug
gekoppeld naar de ingang.
De teruggekoppelde spanning (V2 ) bepaalt nu de helling van

de zaagtandspanniD;g. -Deze helling wordt nu zodanig geregeld......
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dat de topwaarde van de zaagtandspanning 10 V bedraagt. De
spanning V2 zal dus evenredig worden met fr (V 2/ fr=27.10- J

Voilit/Hz ). V2is als funktie van fr gemeten en in fig.8.2.c.

in grafiek gezet.
! 1 :' j I i I! [ :ii l i , i ! ,

'Iii

7

6

4
I: I' ,,;

" ',:,,
3

2

'A

4

3

2

: i i

I I ! i

. j:
r~, • IH' ,

gJJO5 6 7 a 95 6 7 a 91~O42 3
o

OI;..H-;...!o...:....r_·,:..i'+~~r:--:.;..I -+-'~--+~-+~~_ .......-r-....l--+--+---+--+-+-+-+-r--
~ 3 1

fig.8.2.c. De spa~~ng V2 (fig.8.2.b.) als funktie van
de referentiefrequentie.

De zaagtandspanning (V1 ) wordt gebruikt voor de fasedetectie

en de spanning V2 wordt gebruikt voor de bepaling van de
frequentieverhouding.

Om een goede werking van de vergelijkingsorganen te waarbor
gen dient de spanning die van de pick-off-spoel afgenomen
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wordt eerst te worden versterkt en met behulp van een schmitt
trigger te worden omgevormd tot een blokvormige spanning. De
schakeling die daarvoor gebruikt is is getekend in fig.8.2.d.

~F
-1SV.

330k av.
ORAMP.'s: LM318

ov. -1SV.

-15V. -15'1.

fig.8.2.d. De versterker en schmitt-trigger voor het

pickoff-signaal.

Met op. amp. 5. word t het signaal ontdaan van hoogfrequente__

ruis, het signaal wordt versterkt en het niveau van de ge
middelde spanning wordt op -7,5 volt gelegd. Op.amp.6 is de
schmit~trigger.Retmiddelpunt van de hysteresislus ligt
op -7,5 Volt en de uitgangsspanning van ap.amp. 6loopt
vast tegen de voedingsspanningen van dit Ie (OVen -15V).
Ret aldus opgewekt~ signaal wordt gebruikt in de fase
detektor en de snelheidsdetektor.

Aldus staan voor de fasedetector de twee volgende signalen
ter beschikking:
1) Een zaagtandspanning met een flank die lineair stijgt van

OV tot +10V. (V1 fig.8.2.a.)
2) Een blokvormige spanr~ng die afgeleid is van het pickoff

signaal. (Vpo fig.8.2.d.)
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Bij een dalende flank van V wordt nu een piekspanninkje. po
opgewekt met behulp van een "one-shot". Met deze spannings-
puIs wordt een sample-hold schakeling getriggerd zodat een
sampel wordt genomen van de.zaagtandspanning V1 • De aldus
verkregen spanning is dus een lineaire maat voar de fase van
V . t.o.v. V

1
• De schakeling die dit alles doet is getekendp:o

in fig.8.2.e .. Op.amp. 7 is de"one-shot" en rond op.amp.8 is

een sample-and-hold circuit gebou~d.

I 33pF

10k

av. ay. -15Y.
fig.8-.2.e. De- fasedetector.

Voor de frequentiedetector kan men ook uitgaan van twee
reeds ter beschikking staande signalen. Deze signalen zijn:
1) De spanning V2 (fig.8.2.a.). Deze spanning is zodanig dat

V2/ fr =27.10- 3 v~;t .

2) De spanning V (fig.8.2.d.). Dit is het pick-off sig
po

naal nadat dat versterkt is en door de schmitt-trigger is
omgevormd tot een blokspanning.

Met deze signalen is op de volgende m~~ier een spanning te

maken die evenredig is met de frequentieverhouding fpo/fr.:
Integreer de spanning V2 met een integrator met een tijd
constante R.C . Als nu deze integrator elke keer als Vpo een
dalende flank vertoont wordt gereset dan zal er een zaag
tandspanning aan de uitgang van de integrator ontstaan. De
topwaarde van deze zaagtandspanning zal dan bedragen:
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= de periodetijd van
het pickoff signaal

Indien hierin het verband tussen V2 en fr wordt gesubstitu
eerd zal de topwaarde van deze zaagtandspanning bedragen,

27 . 10-3 V1Hz
R.C

fr /fpo

Als deze spanning als terugkoppelspanning in een regellus

wordt gebruikt kan men het beste eerst VSN,Q nog eens ervan
aftrekken.

In de beurt van de lock-situatie (f ~ fr) mag de gehelepo
schakeling dan worden vervangen door hetvolgende lineaire
verschil element (indien uiteraard fr constant is):

+ t.f i711C10-3Y./Hz. 1Hz.I fr,.
"~ ./ omzetter. versterker.

Vu=C>C~

. fr =constant=referentiefrequentie. C=cons
f
tanto

fig.8.2.f. Een lineair verschilorgaan als vervanger

voor de frequentiedetektor.

De elektronische realisatie van de zojuist beschreven scha

keling is getekend in fig 8.2.g .. Met de vier one-shot's
die getriggerd worden op de dalende flanken van Vpo worden
de stuursignalen opgewekt waarmee de integrator (op.amp.9)
en de sampel-and-hold schakeling (op.amp.10) worden bestuurd.
De digitale stuursignalen Vd ., Vd en Vd zijn hoog als er

,~ ,s ,r
respectievelijk moet worden geintegreerd, gesampeld of gere-
set.
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33nF10k6.8nF10k

lC one-shot 1 1--.......,~lC one-shot 2 Cone-shot 3

10k 82nF

a
leone-shot 4 cr

+15V.

'150 nF 150nF

10k 10k

OV. OV.

Vd,j Vd,s Vdf

Vd.s

OP.AMP'S =LF356
MOS-FET'S =1/4lC'S05001
ONE - SHOT'S =1/2 x4528 ;VOE or NGSSPA NNING= OVJ-15V.

fig.8.2.g. De frequentievergelijker.

Aan de schakeling van fig.8.2.g. zijn metingen gedaan om het
verband tussen VSN en fpo/fr te verifieren voor diverse
waarden van fro De meetresultaten zijn uitgezet in fig.8.2.h ..

De schakeling blijkt uitstekend te werken. De uitgangsspan
ning voldoet over het gehele werkgebied aan de relatie :
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De twee signalen;

VFA 10V
7{no-?/r

= . -360°

VSN = 2, 56V . frIf
po

dienen nu via een regelorgaan te worden toegevoerd aan de
power versterker van de motor. De stuurspanning VST (zie
fig.8.1.) heeft een biasspanning van 25,6 volt. Indien de
stuurspanning vier volt onder deze biasspan:hing (25, 6V) _ligt
wordt het plateau maximaal versneld en als de stuurspanning
4 volt hoger ligt dan 25,6V wordt het plateau maximaal afge
remd (het plateau draait in de voor audio toepassingen ge
bruikelijke richting). De schakeling van fig.8.2.i is het

regelorgaan. De werking van deze schakeling is alsvolgt:

Met op.amp.11 wordt VSN 1,7 maal versterkt en zodanig om
laag gebracht dat de uitgang van op.amp.11 op OV staat als

fr=fno ' Ret uitgangssignaal van op.amp.11 komt via twee ele-
menten die de versterking bepalen (F SN ' RSN ) aan
de uitgang van op.amp.15 terecht.
Met op.amp.12 wordt VFA zodanig omlaag gebracht dat aan de
uitgang van op.amp11 OV staat als de faseachterstand van
V t.o.v. V 1800 bedraagt. Bovendien komt het signaal 20 Xpo r
verzwakt over potmeter FFA te staan. Via twee elementen die
de versterking bepalen (FFA en RFA ) komt dit signaal aan de
uitgang van op-amp 15 terecht.

Een derde spanning wordt nog bij de twee bovenstaande span

ningen gesommeerd om ervoor te zorgen dat voor FSN=FFA=O de
uitgangsspanning VS1 25,6 volt bedraagt zodat de motor dan pi"it.
wordt bekrachtigd. De uitgangsspanning van de schakeling ligt

tussen 22,5V en 30V en bedraagt:

fpo-fr
f' .24,5 +

po
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Vsn

10 k

-15V.

1k 10k 100k

aV:

SOk

10 k

+15V.

56k
50k

(Psn) I~~
I

47k
- , , ,

20k 56k
r;

-15 V. Oy. OV.

33k 33k 2,8k

-15V. oV. av. OV.

fig.8.2.i. De regelaar

De potmeter P geeft de verzwakking van de potmeter aan
(0 ~ P ~ 1) en de weerstanden R zijn naar keuze 1,10 of 100k.n..
De termen P.100kr.yR zullen verder ASN of AFA genoemd worden.

D: regelaar is nu met de termen ASN en AFA e~ de keuze van
L te optimaliseren. Voor de tijdconstante L is gekozen
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'" 1t = /(4fr) zodat het stuursignaal ~at voor r~=O stapvor-
mig zou verlopen iets wordt "afgerond" , maar toch niet wordt
onderworpen aan een integrerende werking die de regeling on
nodig traag zou maken. De factoren ASN en AFA zijn experi
menteel bepaald.

w--
De optimale waarden voor ASN en AFA en de waarde voor C zijn
uitgezet in fig 8.2.j .. Dat zowel ASN en AFA evenredig zijn
met fr 2 is theoretisch vrij eenvoudig te bewijzen. Daarvoor
wil ik echter verwijzen naar het stageverslag van P.F.A.
Illegem.$: (Ii t. 13 ) ,die deze metingen heeft geverifieerd, de
th'eorie nader heeft bekekenen die de ins telling van A

fa
ASN en C~ wil vereenvoudigen. In de "experimente.Le" regelaar
moeten namelijk 4 knoppen en een condensator worden bediend
afhankelijk van de keuze van fro

De regeling bleek in de praktijk uitstekend te werken. Met
de frequentiesynthesizer van P.L.M Verhoef (lit.12) was het
toerental van het draaiplateau in te stellen op:

n=a. 1,02796053 omw./min.
waarbij n*=geheel en 6~ N ~ 99. Aldus is nu het plateau ge
schikt om metingen te doen aan de slinger bij een veel gro
ter aantal toerentallen dan oorspronkelijk mogelijk was, n.l.
6 < n. < 99 o~w. ....... "" m~n.

Voor de duidelijkheid wil ik er nogmaals op w~Jzen dat n~ de
knopstand van de frequentiesynthesizer voorstelt. De hoek
snelheid van het plateau n is evenredig met n.... n.l.

Q =n..* [
1 02796053 o~w·l., m~n.J
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fig.8.2.j. De optimale instelling van de toerentalre
gelaar.
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9. De definitieve meetresultaten en conclusies.

9.1. De experimenteel bepaalde relatie tussen de rotatie
snelheid van het plateau en de slingerfrequentie.

Met behulp van de in de afstudeer-periode ontwikkelde meet
opstelling en de toerental regelaar voor het plateau zijn nu
metingen verricht aan de slingerfrequentie bij diverse ro
tatiesnelheden. In fig.O.1 .a. is nogmaals de meetopstelling
getekend in een vereenvoudigde vorm.

r----- ---- --- -- - - - ~
, I

amplitu

des tebi

lise tie.

frequ en

ti e
teller.

I
110MH

PET-interface.

PET 2001

HP S345-A als 10MHc:
frequentie stendeard.

aendrijf mo tor.

I

I
t--~pleteeu

I,

toerentalreg eling.

,

pick-1- .....1 off. I- ..,j
sizer

fig.9.1.a. Een blokschema van de uiteindelijke meetop
stelling~
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De metingen z~Jn alsvolgt verricht: Met de frequentiesyn
thesizer werd het gewenste toerental ingesteld ( Q =N x
1,02796053 o~w. ). De toerentalregeling werd voor de geko-

m~n.

zen plateauhoeksnelheid geoptimaliseerd door het instellen
*van ASN ' AFA ~n C volgens de grafiek van fig.8.2.j .. Voor

elk van de instellingen N=O, 6, 7,-----43 werden 27 periode
lengtes van de slinger gemeten en deze werden in de files
op een casette opgeslagen. De filename van deze files is
"STR# (N)" waarbij N de bijbehorende instelling van de fre
quentiesynthesizer is. Nadat aIle metingen aldus waren ver
richt met het programma "Metingen Userbus" en het programma
dat de bij behorende machinetaalsubrou,tines bevat: "Subrou
tines" zijn de meetwaarden van de band gehaald en verwerkt
met het programma: "get file". Uit de 27 periodes die elke
file bevat is de gemiddelde periodeduur berekend en de stan
daard-deviatie van deze 27 periodes.

De slingerfrequentie (hiermee bedoel ik in' de rest van deze

paragraaf het gemiddelde van de 27 periodes dat daarna is
gelnverteerd) is als funktie van Q, uitgezet in fig.9.1.b ..
Theoretisch moet dit verband beschreven kunnen worden met de
volgende ellipsvormige vergelijking:

( ~sl)2 + (::-+)2 _ 1
o .

fo=slingerfrequentie voor n =0
Q+=rotatiefrequentie waarvoor fsl=O

Dit verband blijkt inderdaad aanwezig te z~Jn. Verder is in
fig.9.1.b. ook de standaarddeviatie getekend waaraan de sling
erfrequentie onderhevig is indien de slingerfrequentie wordt

bepaald uit een slingerperiodeduur.

Deze standaarddeviatie neemt toe naarmaten groter is. Dit
is op zich niet zo vreemd als men bedenkt dat de gevoelig-
h · {d fsl \e~d /d.J2 toeneemt naarmate n. groter word t. Deze gevoel-
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igheid is:

Uitgaande van deze standaarddeviatie kan een beslissing wor
den genomen over de voorrotatie (no) die het beste gebruikt
kan gaan worden. Daarbij moet men een optimale voorrotatie
kiezen aan de hand van devolgende twee kriteria:

1) De standaarddeviatie in de metingen moet zo klein moge
lijk zijn.

2) De gevoeligheid I~n fSllmoet zo groot mogelijk zijn.

In het verleden is diverse malen geopperd dat de gunstigste
instelling waarschijnlijk ligt in dat punt van de ellips
waarvoor fsl :n/21[ (Di t is het punt A in fig. 9.1 . b. Indien
de ellips genormeerd zou worden op de eenheidscirkel zou

punt A op'de "45o':'lijn" door de oorsprong liggen). Uit fig.
9.1.b. zou dan geconcludeerd kunnen worden dat deze instel

ling wordt bereikt bij ri~J5, (dus n~J6 ~~~'.) Dat deze in
stelling niet optimaal kan zijn is (mede naar aanleiding
van de diverse berekeningen in H.7.) aannemelijk te maken.
De periodieke stoorsignalen die op de slinger inwerken zijn
dan namelijk van dezelfde frequentie als de resonantiefre
quentie van de slinger en er bestaat dan de mogelijkheid dat
de slinger wordt "aangeslagen" door de stoorsignalen. In
fig.9.1.b. komt dit tot uiting in het feit dat voor Q·>J2
(dus voorQ~JJ o~w.. ) de standaarddeviatie sneller gaat stij-

m~n.

gen dan de gevoeligheid. De gunstigste voorrotatie is dus
kleiner dan die waarvoor de lijnn=2~fsl de ellips snijdt;
Uitgaande van fig.9.1.b. blijkt dat voor de opstelling zo

als deze nu bestaat ligt bij ~=J2 (dus bij D:JJ ~~:).

Behalve dat deze metirigen"een waarde"voor een gunstige~eu

ze van de voorrotatie opleveren kan nu ook worden bekeken
in hoeverre de meetpunten inderdaad op een ellips liggen.
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Daarvoor is het nodig te zoeken naar de "best passende el
lips". De term "best passende ellips" is erg vaag. Er is na
melijk een kriterium nodig aan de hand waarvan een "best
passende ellips" bepaald wordt. Een erg voor de hand liggend
kriterium is:

De gemiddelde kwadratische afstand van de meetpunten tot
de ellips dient minimaal te zijn.

Als van dit kriterium wordt uitgegaan dient er een stelsel
van N kwadratische vergelijkingen te worden opgelost. (N= het
aantal meetpunten). Er wordt nu niet gezocht naar een line

aire regressielijn, waarvoor een stelsel lineaire vergelijk
ingen moet worden opgelost, maar er wordt gezocht naar een
"elliptische regressielijn". Door gebrek aan tijd is er voor
dit probleem naar een alternatief gezocht waarbij gebruik is
gemaakt van de PET computer.

Aan de hand van hetzelfde kriterium is een methode succes
sieve substitutie toegepast voor de benadering van de twee
variabelen (fo en n:) die de ellips van fig.9.1.b. bepalen.
Daarvoor word t uitgegaan van een benadering voor f 0 en ..a;.
Met behulp van de transformatie f--f/f en ~_~~worden

. . __ __ . ._. _ . . _0
,de-meetpunten, die in een "smalle strook" rond de ellips
- - - -----

*( ...L)2 (~)2
f + n"+

o
= 1

liggen, getransformeerd naar een gebied rond de eenheidscir
kel. Om en om wordt er nu voor f en n* een nieuwe waarde ge-o +
zocht zodanig dat de gemiddelde kwadratische afstand van de
punten tot de eenheidscirkel minimaal is. Een voordeel van
deze methode is dat men aan het werken is met genormeerde
waarden voor f en Q~, zodat de waarden die uiteindelijk voor

f o en n* vindt onafhankelijk zijn van de keuze of men b.v.
+ •

nuitdxukt in Hz. of o~w.. De meetwaarden waarvoor n~ 44 t/mmJ..n.
47 bleken zover van de ellips te liggen dat zij genegeerd
zijn bij het zoeken naar f . en .[t.

o +
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Indien dit niet zou zlJn gedaan zouden juist deze vier pun

ten voor een groot deel f en n beoaala hebben. Indieno + ~

(~R)2 degemiddelde waarde is van de kwadratische afstandg
tot de eenheidscirkel voor die punten waarvoor °~ n* < 44,

dus als

i
.Q.. 2

+ (-) -
n~

+

1,6,7-4J{

(~R)~- =- 419 >" V(~)2
.Q~ 0

dan wordt het resultaat ((~R)2 =
g minimaal)

f o = 0,81560694 Hz

ft' =- 48,914046
+
(~R)2 =- 1,09147582.10-7

g"

Het getal dat voor (AR)~ wordt gegeven is slechts voor de

eerste vijf cijfers betrouwbaar. Helaas moet geconstateerd

wordendat bovenstaande methode in principe wel goed is maar

dat de rekenonnauwkeurigheid van de PET. computer, d~e in ne-
"-gen decimalen rekent,te groot is om een echte optimale waar-

de voor f en d' te berekenen. De gegeven (~R)2 is wel deo + g
minimale waarde, maar als alleen de betrouwbare cijfers

(de eerste vijf dus) worden bekeken vindt men een hele reeks

combinaties van f o en.fl~ waarvoor geldt (~R)~<1 ,0915.10-7 .

In feite wordt er gezocht naar het diepste punt in een dal

waarbij de relatieve rekenfout groter wordt naarmate dit

punt beter wordt benaderd.

Aldus is het mogelijk een gebied te tekenen waarbinnen de

optimale f en £t liggen. De gevonden waarden voor f o en
0+"

st*+ liggen uiteraard binnen dit gebied doc~hun ligging

binnen dit gebied is niet betrouwbaar; In fig.9.1.C is dit

getekend in de vorm van een hoogtekaart voor (~R)~.
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± .

fig.9.1.c.

Ret gebied waarbinnen f 0 en n~ liggen doch waarbinnen
het niet mogelijk is om f en n'* betrouwbaar te bepalen0+ 2wegens rekenfouten. In punt A is de berekende (~R)g

minimaal. Punt B wordt gevonden met de methode van li
neaire regressie op "kwadratisch papier".

Een effect van het rekenen met beperkte nauwkeurigheid is

dat benaderingsmethodes waarin principiele fouten worden ge
maakt, maar waarvoor minder rekenwerk vereist is, tot resul
taten kunnen leiden die even betrouwbaar zijn. Zo is het bij
voorbeeld mogelijk om de ellips te transformeren naar een
rechte lijn door de transformatie f_f 2 en n-n~ toe te pas
sen. Door dan de regressielijn te bepalen door minimalisatie
van de kwadratische afstand in de richting van de frequentie
as (dus niet de loodrechte afstand tot de regressielijn)
wordt gevonden:

f o= 0,81560692 Hz

ri'+ = 48,914055
(~R)~ = 1,09147963.10-1
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Ook deze waarden liggen binnen het gearceerde gebied in fig.
9.1 .c., ondanks dat er twee principiele fouten worden ge
maakt. Deze fouten zijn;

1) Er wordt niet geoptimaliseerd naar de loodrechte afstand
van de punten tot de regressielijn.

2) Door de transformatie krijgt elk punt automatisch een
weegfaktor toegekend bij de bepaling van f o en ~.

Aldus kan de conclusie worden getrokken dat het door de
beperkte rekennauwkeurigheid van de PET computer niet mo

gelijk is om f o en n~ in meer dan zes decimalen nauw
keurig te bepalen. Indien dit gewenst wordt is het nood
zakelijk om in meer dan negen decimalen nauwkeurig te
rekenen.

Op de volgende bladzijde is voor f o = 0,81560694 en
* .n + = 48,914046 achtereenvolgens uitgezet in tabel 9.1.d.

met vier kolommen:

1) n~= Een lineaire maat voor de rotatiesnelheid van het pla
teau. n=n" .1,027960 o~w..

mJ.n.
2) f(It) = De gemeten slingerfrequentie in Hz.
3) (~)2 = De afstand van het genormeerde meetpunt tot de

eenheidscirkel gekwadrateerd.
4) ~f(n~) = Het verschil tussen de gemeten en de berekende

frequentie voor desbetreffende.It.
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n.* f (sfl (AR )2 A f (sf)

...

.J .31565:3553 "".O14607~'3::-09 S.161JI'1gSS-0'j
6 .809493517 3.'32796528:::-09 5.0'345733:32-05
7 .307258463 3.13705191::-09 4.65225394:::-05
8 .804662'223 2.07,3457462-09 3 • 76903574::: _.J 5
9 .801713944 1.'17783748E-09 3.69')24929::-05

I 0 .798~13133 1.5347·2903E-09 3.26414593::-05
I I .79-'1320281 1.56523164E-03 1.04722101::-04
12 .790705604 7.3-'161183IE-IO 2.35659536:::-05
13 .736230517 5.38651413E-II 6.20912761:::-06
14 .781500472 2.87539122:-10 1.44352671'::-05
15 .776277966 1.41355392E-09 -3.22167762::-05
16 .770741301 7.49712793E-12 2.3629932S-06
I 7 .76475521~ 9.'-I2021307E-II -g.44243914E-06
18 .75835839 3.5005679·3::-10 -1.64115336:::-05
19 .751543639 4.21608263£-10 -1.31745272S-05
20 .7442'34123 1.04712226::-09 -2.3920'3256::-05
21 .73657711 1.82070397::-·J9 -.3.35.3417::-05
22 .728353557 1.12405646:::-03 -9.6313665::-05
23 .719781632 1.42379634::-·']9 - J • 4.3 7 I 27 33 :: -0 5
24 .710632654 2.73130251:::-09 -4.39136495:::-05
25 .700961838 5~J4193346E-09 -6.93551265E-05
26 .691)73452 3.7·3544415:::-;J9 -5.9244223E-05
27 .680031361 4.2531'69562-09 -6.37904741:::-05
23 .668706714 2.63914557:::--J9 -5.1532697'3E-05
29 .656734955 4.479245892-09 -6.77g53479E-'J5
30 .6.:0-'1143236 2.41543315::-09 -5.07514924::;-05
3 I .630350301 1.64183786::-09 -4.27253544E-05
32 .616303359 2.28654-'151'::-09 -5.15(77)662-05
33 .601987134 1.379654·852-09 -4.1 042637!~E-05

34 .586475351 1.16406529E:-03 1.22396508E:-04
35 .569774237 1.65120527£-10 1.50022097:::-05
36 .552146027 2.273904372-10 -1.3187100 I ::-05
37 .533493304 3.353167172-10 2.44765543::-05
33 .513579208 4.12053738£-10 2.62933313::-05
39 .492345313 3.24318515E-09 7.59522739::-05
40 .469544951 6.69252279E-09 1.159l7413::-04
41 .444;354081 1.5346926£-09 S.~5357779S-iJ5

42 .418129286 2.439776IE-09 7.8590936::-05
43 .. 338735283 1.9441551)1::-10 -2.33594366::-05
44 .356004053 .2.39802037E-08 -2.39216g71::-04
45 .313734509 1.87.'340237::-07 -9.02922242:::-.')4
46 .274329023 1.52647223E-05 -2.97793506::-03
47 .215814033 I. 130g61 02E:-05 -.010111IJ

TABEL 9.1.d. Vooreen verklaring der kolomhoofden zie voorgaande bladzijde.
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Aan de hand van de standaarddeviatie in de periodeduur van
een slingerbeweging (zie fig.9.1 .b.) zou men voor de metingen
o tim 33 verwachten dat het verschil tussen de gemeten en de

berekende frequentie kleiner is dan :

-3
0,15 .10 H 2 9 10-5 H'" 27 I z = ,. z .

Dit klopt vrijaardig. Toch zijn er enkele redenen aan te
voeren voor het feit dat de ellipsvorm niet binnen de meet
nauwkeurigheid wordt benaderd. De vervormingen van de gemeten
ellips zijn in fig.9.1.e. overdreven getekend.

-- gemeten waarden

----- bijpassende ellips

fl-
+

fig.9.1.e. De vervormingen in de gemeten ellips op een
overdreven manier getekend.

Redenen voor de vervorming van de gemeten kromme zouden kun
nen zijn:

1) Voor hetopmeten van de kromme was een tijdsduur van 1,5
uur nodig. Mogelijk heeft het verloop van de temperatuur
gedurende deze tijd de frequentie van de slinger bein
vloed.

2) Ind·ien n'::~d\ wordt de slingerfrequentie erg laag (=:$0,25 Hz)
Het is mogelijk dat de stabilisatieschakeling voor de sling
eramplitude niet naar behoren werkt voor deze lage fre-
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~

quenties Di t zou in fig 9.1. e. de vervorming (3 kunnen
verklaren.

3) Bij het oplossen van de differentiaalvergelijking van de

slinger is gesteld dat cOSf=1 en sint=~. Aldus wordt het
ellipsvormige verband gevonden tussen de slingerfrequentie
en de rotatiesnelheid. Deze benadering is Diet meer toe
gestaan als de veerstijfheid van het kruisveerlager (S)

en de door de rotatiesnelheid opgewekte veerstijfheid

(J2-J1 ) . .Q 2sinycoSr<.;r) van dez_elfde grootte orde zijn.
Di t fei t doet zich voor als n in de buurt komt van n+.
Di~ zou een verklaring kunnen zijn voor de vervorming~

in fig.9.1.e.
4) De hoeksnelheid van het plateau is onderhevig aan een

ruis term. Volgens de specificaties van de fabrikant van
de draaitafel is de grootte van de ruis 0,025% R.M.S ..
Indien de slinger niet als een lineair systeem gedraagt
ten aanzien van deze ruis dan heeft deze ruis invloed op
de gemiddelde frequentie van de slinger. Of het systeem
inderdaad niet lineair is en in hoeverre dat effekt heeft
op de slingerfrequentie moet onderzocht worden. De ellip
tische funktie fen) duidt in ieder geval al op niet linea
riteit.

Bovenstaande vier punten z~Jn geen verklaringen voor de ver
vorming van de ellips doch slechts aanwijzingen voor de rich
ting waarin kan worden gezocht bij het zoeken naar verkla
ringen.



126

9.2. Conclusies

Conclusies ten aanzien van de opstelling van Biemans.

- Biemans heeft aIleen metingen gedaan aan de gemiddelde
waarde van de slingerfrequentie en~Qn daarom diverse sto
ringsoorzaken niet achterhalen. Met de door mij ontworpen
frequentieteller is het mogelijk geworden om een grote
reeks aansluitende periodes te meten. Het opnemen van de
PET 2001 computer in de opstelling maakt het mogelijk om
de grote hoeveelheid informatie snel op te slaan en achter
af te analyseren.

- In de opstelling van Biemans was geen zorg besteed aan de
50.Hz.brom in de pickoff spoeltjes. Dit was de grootste
foutoorzaak in zijn opstelling. Daarom is er een dubbel
T-filter voor 50 Hz en een voor 100 Hz in de schakeling op
genomen. (zie H.5.)

- De schmitt-trigger ~it de opstelling van Biemans is ver
vangen door een betere.

- Het transmissiesysteem van Biemans veroorzaakte veel fouten
(zie· H.5.). Daarom is er een nieuw transmissiesysteem ge

bouwd dat veel ongevoeliger is voor storingen,mede door
dat er nu aIleen nog maar binaire signalen worden verzon
den.

Conclusies t.a.v. de meetopstelling.

- De frequentieteller en de dataoverdracht van deze teller
via het ontworpen interfacesysteem werkt uitstekend.

- De PET 2001 computer en de ontwikkelde programma's, die
overigens erg gebruikersvriendelijk zijn, zorgen voor een
eenvoudige wijze van opslag van de meetresultaten en vereen

voudigen de analyse daarvan.
De frequentiesynthesizer van P.L.M. Verhoef (lit.12) werkt
uitstekend evenals de toerentalregeling voor het draaipla
teau. Het instellen van de regeling aan de hand van fig.
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8.2.j. vergt echter nogal wat werk. Rieraan word echter al

gewerkt doo~ P.F.A. Illegems (lit.'3)
- Een nadeel van de opstelling is dat de PET computer slechts

in negen cijfers rekent. Omdat de meetresultaten steeds
nauwkeuriger worden ontstaa~ er steeds vaker problemen met
afrondfouten.

Conclusies t.a.v. de meetresultaten.

De gunstigste voorrotatie voor de slinger in de bestaande
opstelling bedraagt 33 omwentelingen per minuut. De rela
tieve- spreiding in een slingerperiode bedraagt dan 2.10- 4

seconden.
- Ret. verband tussen de slingerfrequentie en de rotatiesnel

heid is ellipsvormig. De gemiddelde kNadratische afstand
van de meetpunten tot de ellips bedraagt na normering op
de eenheidscirkel , ,1.'°-7 . De meetpunten zijn daarbij

bepaald uit de gemiddelde waarde van 27 slingerperio~es.

Conclusies t.a.v. de slinger.

D~-sli~g~;fr;quentievan- d~·-t;;'sieslinger in de opstelling

is af te leiden uit de differentiaalv~rgelijking

De slingerfrequentie voldoet dus aan de relatie;

21lfSl]<~} = 1

J,+J2 L J,-JJ

= 0,973

Uit de gevonden waarden voor f o en u+ voIgt dus nu voor de
traagheidsmomenten J

1
en J 2 van de slinger

ill-2l(fa
J 1+J 2 - 14
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Het getal 0,973 is dus de assenverhauding van de ellips in
dien f en Q in dezelfde eenheden zauden warden uitgezet.
Vaar de verhauding van de traagheidsmamenten geldt dus

J 1/J2 ~ 36,9

G'anclusies t.a.v. de staringen ap de slinger.

- De veerstijfheid van het kruisveerlager is afhankelijk van
de groatte en de richting van de kracht die ap het lager
werkt. De effecten hiervan zijn de valgende:
x) De slingerfrequentie is afhankelijk van lineaire ver

snellingen die ap de apstelling inwerken, zaals bij
vaarbeeld de zwaartekrachtversnelling.

x) Indien de ratatieas van het plateau niet samenvalt met
de zwaartekrachtversnelling antstaat er een periadieke
verstaring van de slingerbeweging. Het ratatieplateau

maet dus zuiver harizantaal staan.
- Magnetische staring, zaals die bijvaarbeeld afkamstig is

van de aandrijfmatar van het ratatieplateau, veraarzaakt
een induktiespanning in het pickoff systeem en tevens
krachtwerking ap de slinger. Deze staring is vrijwel ap
geheven (zie H.T.).

- Het is beslist nadig de slinger zargvuldig te balanceren.
De zwaartekracht zal anders de slingerfrequentie beinvlae

den.Dit is vaaral merkbaar als het plateau niet zuiver
harizantaal staat, amdat er dan een periadieke zweving in

de slingerfrequentie antstaat.

Prablemen die nag nadere aandacht vragen.

- EX is nag niet anderzacht in haeverre de amgevingstempe
ratuur van invlaed is ap de slingerfrequentie.

- Het kruisveerlager dient te warden vervangen. Er maet an
derzacht warden welk type lagering in aanmerking kamt en

hoe .-<le- b~_lia~gdj~ yeerstij fb.~i~--5Vorcit~a~~ebr~c-ht0:

- Het verdient aanbeveling am de amplitudestabilisatierege-
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ling van Biemans nader te onderzoeken. Mogelijk is hij
temperatuursafhankelijk en werkt hij niet goed voor lage
frequenties. Door de verbetering van de opstelling is deze
regeling wellicht de grootste foutenbron geworden.

- Misschien is het verband tussen de slingerfrequentie en de
rotatiesnelheid niet meer ellipsvormig als de rotatiesnel
heid. groot is. In de differentiaalvergelijking

~ag niet meer worden gesubstitueerd

1

- als geldt dat

-
sin¥coslt ~

?t -

S (J J ) sinrCos!_O
- 2- 1· r ......

Dit heeft vooral effect op de oplossing als de slingerfre
quentie erg laag geworden is (dus bij relatief hoge rota
tiesnelheden.)

- Indien de slinger niet mag worden beschouwd als een line-
air systeem t.a.v. ruis in de rotatiesnelheid van het pla
teau, dan zal deze ruis effect hebben op de gemiddelde
waarde van de slingerfrequentie. Ret ellipsvormig zijn van
het verband tussen de slingerfrequentie en de rotatiesnel
heid in het stationaire geval duidt op een dergelijke ali
neairiteit. De grootte van dit effect op de gemiddelde sling
erfrequentie moet eens onderzocht worden.

- Ret is wellicht handiger de rotatierichting van het plate
au om te keren door het verwisselen van twee van de drie
aansluitingen van de motorspoelen. Daardoor wordt het n~~

melijk mogelijk het "verschilsysteem" te reduceren tot een
opstelling met een torsieslinger i.p.v. twee.
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Bijlage 1: Computerprogramma's.

Tijdens de afstudeerperiode is er gebruik gemaakt van di
verse computerprogramma's. De meeste dienden voor een spe
cifiek doel en er is een programma dat ook in de toekomst
algemeen bruikbaar is. Dit is het programma: "Metingen
userbus". Dit programma maakt voor het binnenhalen van de

meetwaarden gebruik van een machinetaal programma "subrou
tines" dat, zoals de naam al zegt, subroutines bevat. Dit

programma "subroutines" wordt beschreven in bijlage 4.
Ret programma "metingen userbus" staat op een cassette en
heeft de volgende mogelijkheden:

Een reeks metingen verrichten.
- Berekeningen daaraan doen zoals b.v. het gemiddelde en de

standaarddeviatie uitrekenen.
- De metingen en berekeningsresultaten op een T.V. monitor

of op een printer weergeven.
Da metingen in een grafiek op de monitor weergeven.

Ret programma is zeer gebruiksvriende~ijk. Voor de lezer
van het verslag geef ik hier een sterk vereenvoudigd flow
diagram.



1JJ

!
hoeveel periodes
wenst U te meten?

verrichting--- van de rrie,tingen

met behulp van:
-de ontworpen frequentieteller
-de ontworpen I.O.'apparatuur
-het machinetaal'orogramma

"subroutines" (zie B J)

subroutine

"berekeningen"

subroutine "resul
taat naar monitor"

Wait for input "R"
on keyboard

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

keuze uit de volgende subroutines:
1 berekeningen verrichten
2 resultaten uitprinten
3 meetwaarden uitprinten
4 resultaten displayen op de T.V. monitor
5_ meetwaarden dfspraye~' op de T. V. monitor
6 meetwaarden in de grafiek zetten op de monitor.

Wait for input "R"
on keyboard.
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Bijlage 2: PET 2001 schema.

Op de volgende bladzijde treft u een schema aan van de PET
personal 2001 computer. In dit schema is de PIA en de VIA
opgenomen die in bijlage 3 worden beschreven. De namen van

de connectorpennen worden in het gehele verslag ongewijzigd
gebruikt.
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* ~Bijlage 3 De VIA en PIA van de PET computer.

Een beschrijving van de PIA en de VIA userpoorten van de
PET 2001 personal computer. In deze bijlage zlJn de adres
sen genoemd van allerlei regis,ters en poorten in deze PIA
en VIA. De typenummers van deze IC's zijn:

PIA: 6520
VIA: 6522

Voor een uitgebreide beschrijving van deze interface adap
ters zie lit.10.

Deze bijlage is genomeri uit:

PET 2001-8
Personal Computer User Manual
Commodore Business. Machines
California; okt.1978.

--- --~---- -- -- - - ----- ----
*) IVIA= Versatile Interface Adapter.

PIA= Periferal Interface Ad~pter.
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IEEE·488 CONNECTORS
The:.IEEE-488 standard receptacles are not directly connectable to the PET edge connector; some of

thEase are shown in Table 7.5, and belong to the Cinch Series 57 or Champ Series (Amphenol). Also shown

are their matching plugs.

Connector
Identifier Description

Manufacturer

Cinch 571132413 Solder·plug
Cinch 572132413 SoIder· recep tacte
Amp 552301-1 Insulation displacement plug
Amp 552305·1 Insulation displacement rec<lptacle

Tabla 7.5. IEEE standard connectors

Commodore has available a 1 meter long IEEE-488 dual connector-PET edge connector, cable. Please

contact your local dealer or Commodore for price and delivery.

PARALLEL USER PORT (Connector J2)
The lines for this interface are brought out from the PET main logic board to a 12 position, 24 contact

edge connector with a .156 inch spacing between contact centers. See Table 7.4 for suitable mating

connectors.

Keying slots are located between pins '·2 and 10-11.

Table 3-1 shows the PET pin identification characters, the corresponding labels and their descriptions.

Note that the connections 1-12, the top line of contacts (see Figure 7.6), are primarily intended for use by

the PET service department or qualified dealers. When using the incorporated ROM diagnostic, a special

connector is used; this jumpers some of the top contacts to the bottom conta9-ts. It is strongly advised

that the top connectors 1-12 be used only with extreme caution.

Pin
SignalIdentification Signal

Character Label Description

1 Ground Digital ground.

2 T.Y Video Video OUlput used for external display,
used in diagnostic routine for verifying
the video circuit to the display board.

3 IEEE·SAO Direct connection to the SAO signal on
the IEEE-488 port. It is used in verify·
ing operation of the SAO in the diag·
nostic routine.

4 IEEE·EOI Direct connection to the EOI signal on
the IEEE·488 port. It is used in verify·
ing operation of the EO I in the diag-
nostic routine.

5 Diagnostic When this pin is held low during power
Sense up the PET software jumps to the diag·

nostic routine. rather than the BASIC
I

routine.

Table 7.6. Parallel user port information.
PET pin Identification characters, the corresponding

. signal labels and their descriptions.

Table conrinued on nexr page.
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rable 7.8. Pinall.. UHf port Information (continued)..

Pin
Signal SignalIdentification

Character Label Description

6 Tape #1 Used with the diagnostic routine to
READ verify cassette tape #1 read function.

7 Tape #2 Used with the diagnostic routine to
READ verify cassette tape #2 read function.

S Tape Write Used with the diagnostic routine to
verify operation of the WR ITE func·
tion of both cassette ports.

9 T.\/. T. \/. vertical sync signal verified in
Vertical diagnostic. May be used for external

TV display.

10 T.V. T. V. horizontal signal verified in
Horizontal diagnostic may be used for TV display.

11, 12 GND Digital ground.

A GND Digital ground.

B CAl Standard edge sensitive input of
6522VIA.

C PA0
-

D PAl Input/output lines to peripherals,
E PA2 and can be programmed indeoend·

,-

F"" PA3 en tty of each other for input
or output.

H PA4

J PAS

K PAS

L PA7 -
M C82 Special I/O pin of VIA.

N GND Digital ground.

VERSAT,lLE INTERFACE ADAPTER
The lines on the bottom side of the user port connector originate from a Versatile Interface Adapter

(VIA MOS Technology part #6522).

The signals CA 1, PAO-?, and C82, are directly connected to a standard 6522 VIA located at hexadedmat

address E840. (Decimal address 59456).

The parallel port consists of eight programmable bi-directional 1/0 lines PAO-?, an input handshake line
I

for the eight IInes,CA 1, which can also be used for other edge-sensative inputs and a very powerful .

connection, C82. This has most of the abilities of CA 1, but can also act as the Input or output of the VIA

shift register.

A detailed specification for the VIA is below. All signals on the VIA that are not connected to the user

port are utilized b~ the PET for internal controls. Please note that the use[ should avoid interfacing these

signals in any way. 6o
.-- ~.
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. Table 7.7 shows the decimal and hexadecimal addresses in the PET associated 'with the VIA.

Hexa· .
Decimal

Decimal $E840+ Addressed Location

59456 E840 0000 Output register for \/0 port B.

59457 E841 0001 Ou [put register for I/O port A
with handshaking.

59458 E842 0010 I/O Port B Data Direction
register.

59459 E843 13011 I/O Port A Data Direction
register.

59460 E844 0100 Read Timer 1 Counter low order
byte Write to Timer 1 Latch
low order byte.

59461 E845 0101 Rttad Timer 1 Counter high
order byte. Write to Timer 1
Latch high order byte and,
initiate count.

59462 E846 0110 Access Timer 1 Latch low order
byte.

59463 E847 0111 Access Timer 1 Latch high order

Ibyte.

59464 E84a 1000 Read low order byte of Timer 2
Iand reset Counter interrupt.

Write to low order byte of
Timer 2 but do not reset
interrupt.

59465 E849 1001 Access high order byte of Timer
2; reset Counter interrupt 0';

write.

59466 E84A 1010 Semi I/O Shift register.

59467 E848 1011 Auxiliary Control register.

59468 E84C 1100 Peripheral Control register.

59469 E84D 1101 Interrupt Flag register (IFR).

59470 E84E 1110 Interrupt Enable register.

59471 E84F 1111 Output register for I/O Port A.
~ without handshaking.

'PIA ~ 1
ESI¢' enz,.

VIA ~1

E84¢ enz.

Table 7.7. VIA 6522 Decimal and Hexadecimal addresses in PET.

PROGRAMMING THE USER PORT
Data lines PAO·7 are individually programmed to function for input or output as required. This is done by

using a software POKE 59459 command to place a number into the data direction register. Table 7.8

shows a practical example of inputloutput selection. '

The programming need only be carried out at the beginning. From then on POKE ~9471 can be used to

drive the pins programmed as outputs, and PEEK(59471) will read all the inputs. &1



Command Binary
Lines ModeStatement Representation

POKE 59459,255 11111111 PA0·] Output
POKE 59459.0 00000000 PA0·] Input
POKE 59459,240 11110000 PAli)·3 Input

PA4-] Output

Table 7.8. Parallel u.... port example.
Programming of lines PAG-7 lor Input/output operation.

SECOND CASSETTE INTERFACE (Connector J3)
This interface is brought out from the PET main logic board,to a 6 position, 12 contact edge connector

with .156 inch spacing between contact centers (See Figure 7.9).

A keying slot is located between pins 2-3_

This port is intended for use with the Commodore second cassette system only. Any other connections
)

are made at the risk of the user. Please note that + 5 volts is fUJt intended for use as an external power

supply.

Table 7.10 shows the PET pin identification characters, labels and descriptions. Table 7.11 shows some

typical receptacles that are suitable for the. second cassette connector.

FROM PET MAIN LOGIC ASSEMBLY BOARD

Top
View

/ '- Upper
/' ............ Contact

Insulation 6 . ./ (or Pin)
~12345 ~

c::::'::=:::=:::=:::=::~:~J Lower
ABC 0 E F '" Contact

(or Pin)

Rear or Edge-on View through slot in PET

FIgure 7.9. SImplified view of edge connector J3
~ with contact Identification.

Note A-l, B-2, etc., imply a pin A to pin 1, pin B to pin 2, connection.
In some special units, pins 1 through 6 were not connected.

Pin
Identification Label Description

Characters

A-l GNO Digital ground.

8-2 +5 Positive 5 volts to operate cassette circuitry
only.

C·3 Motor Computer controlled positive 6 vofts for
cassette motor.

0-4 Read Read Iine from cassette.

E·5 Write Write line to cassette.

F·G Sense Monitors closure of mechanical switch on
cassette when any button is pressed.

Table 7.10. Second cassette Interface port.
PET pin identIfication characters, labels and associated descriptions;
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Bijlage 4: Machinetaal subroutines.

Demeetwaarden van de frequentieteller worden via het in
R.6 besproken I.O~apparaat en bussysteem verstuurd. De bus
wordt bestuurd met machinetaal-subroutines omdat dit voor
de benodigde snelheid noodzakelijk was. IU-deze bijlage zijn
deze subroutines gelist en voorzier- van e~ig commentaar.
De subroutines zijn gelist in drie kolommen. Dez~ kolommen
bevatten van links naar rechts:
I Ret adres (decimaal) en de operantcode (hexadecimaal).
II Uitleg bij de operantcode.
III De taak van de subroutine.
Een subroutine start bij het teken "ST" en stopt bij "_".
De adressen waarbij geen operantcode staat vermeld worden
gebruikt voor het opslaan van variabelen.



7168 ST AD load PCR
7169 4C
7170 S3
7171 29 and 1101 1111
7172 Dr
7173 09 or 1100 0000
7174 CO
7175 80 store PCR
7176 4C
7177 S8
7178-60
7179 ST AD load PCR
7180 4C
7181 S8
7182 09 or 1110' 0000
7183 EO
7184 80 store PCR
7185 4C
7186 E8
7187- 60
7188 ST .~D load PCR
7189 4C
7190 E8
7 19 '1 09 or 0000 0001
7192 01
7193 80 store PCR
7194 4C
7'195 £8
7196 60
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205 STAn' load OR B
7206 40
7207 E3
7208 09 or 0000 10000
7209 08
7210 80 store OR B
7211 40
7212 S8
7213-60
7214 STAD load OR B
7215 40
7216 S8
7217 29 and 1111 0111
7218 r7
7219 80 store OR B
7220 40
7221 E3
7222-60
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maak CB2=laag

maak CB2=hoog

set: CA1 interrupt bij
dalende flank.

maak WR=1

maak WR=O



7223 ST AD
7224 10
7225 E3
7226 29
7227 80
7228 2A
7229 2A
7230 3D
7231 42.
7232. lC
7233-60
7234
7235 ST
7236 20
7237 2£
7238 1C
7239 A9
7240 FF
7241 80
7242 43
7243 E8
7244 Au
7245 43
7246 1C
7247 80
7248 41
7249 ES
7250 20
7251_ OB
7252. 1C
7253 20
7254 00
7255 1C
72.56 A9
7257 00
1258 80
7259 43
7260 E8
7261 20
7262 25
7263 lC
7264-60
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load ORB PIA-1

and 1000 0000

rot. left + carry
rot. left + carry
store 1'234

JSR 7205

load 1111 1111

store DDR A

load 7235

store OR A

JSR 7179

JSR 7168

load 0000 0000

store DDR A

JSR 7205

lees DJ en plaats dit op
adres 7234.

lees 7235 en schrijf dit
als command-word naar de
user port.



7277 ST ..;0 load IFR
7278 4D
7279 £3
7230 29 and 0000 0010
7281 02
7282 C9 cmp 0000 0010
7233 02
7284 DO branch NE 7277
7285 F7
7286-60
7287 ST .;0 load OR B PIA-1
7288 10
7239 E8
7290 29 and 1000 0000
7291 80
7292 C9 cmp 1000 0000
7293 80
7294 80 branch NE 7287
7295 - F7
7296-60

144

wacht tot CA1-flag= 1.

wacht tot DJ=1
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7304 STA9 load 001 11 000 subroutine voor het lezen van
730.5 38 een meetwaarde uit het device
7306 80 store7235 met adres 1 . De meetwaarde wordt
7307 43 geplaatst op de adressen
7308 1C 7299 tim 7303.
7309 20 JSR 7236
7310 44
731 1 1C
7312 20 JSR 7287
7313 77
7314 1C
7315 A9 load 0000 0100
7316 02
7317 80 store IER
7318 4£
7319 E8
7320 20 JSR 7188
7321 14
7322 1C
7323 A2 load 0000 0000 in X-reg.
7324 00
7325 AD load ORA
7326 41
7327 E8
7328 90 store 7299+X-reg.
7329 83
7330 1C .... . - .

7331 S8 incr. X-reg.
7332 EO compare 05
7333 05
7334 DO branch NE 734-5
7335 09
7336 A9 load 001 01 000
7337 30
7338 80 store 7235
7339 43
7340 1C
7341 20 JSR 7236
7'342 44
7343 1C
7344 60 return from subr.
7345 20 JSR 7168
7346 00
7347 1C'
7348 20 JSR 7179
7349 OB
7350 1C
7351 20 JSR 7277
7352 60
7353 1C
7354 4C JMI' 7325
7355 90
7356 1C
7357-00
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Bijlage 5: De PET geheugenuitbreiding.

De figuren B.5.a. en B.5.b. zijn tekeningen van de aan
zichten van de PET-geheugenuitbreidingsprint. Van deze
print zijn er drie in de PET opgenomen waardoor er 24-k
byte extra geheugen beschikbaar is. In fig.B.5.b. moet op
plaats A een 74LS42 en op plaats Been 74LS37 IC geplaatst
worden. De overige IC's zijn 2114's die ieder 1K x 4 bit
static R.AJJI bevatten. De connectoraansluitingen zijn als
voIgt:

1 tim 8

9
10

1 1

12 #

13
17
18

21 tim 31

data D0 D7
ground
F2 j clocksign.al-
R/W
4K Selektielijn Sa
4K Selektielijn Sb
ground

. +5V voeding
adres A11 •. .••• A~

de overige connectorpennen zijn niet aangesloten.

Voor een bijschrijving van de schakeling zie H.6.
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B.5.a. Componentenzijde van de geheugenuitbreidingsprint.
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fig.B.5.b. Onderaanzicht van de geheugenuitbreidingsprint.
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