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SAMENVATTING;:.

Oit verslag beschrijft een demonstratieopste~lingvoor een gyromagne

tisch kompas. De vrije gYro is vervangen door een meetgyro, waarbij

de veerstijfheid van de meetgyro verzorgd wordt door twee trillende

snaren. Het uitgangssignaal is het frequentieverschil tussen de twee

snaren. Het is praktisch lineair €venredig met de input van de meet

gyro (snaar rotatie-sensor) en wordt direkt toegevoerd aan een digi

tale teller, die gekoppeld is aan een display, waarvan de koers af te

lezen is.

Met behulp van een magnetisch noorddetektor van een bestaand Sperry

Gyrosyn Compass wordt eveneens een koersuitlezing gerealiseerd op een

digitaal display.

De twee uitlezingen worden elektronisch vergeleken, waarna de teller

van de meetgyro, aan de hand van het verschil, langzaam wordt bijge

stuurd.

SUMMARY:

This report describes a demonstration set-up of a gyromagnetic compass.

The directional gyro of a conventional system is replaced by a rate

gyro, the spring constant of which is provided bij two vibrating strings.

The output signal is the frequency difference between the two strings.

It is practically a linear function of the angular rate input to the

rate-gyro (stri~xotation-sensor).A digital counter uses this

frequency difference to determine the heading, which is indicated by a

display.

A second display indicates the heading determined by means of a magnetic

north detector, belonging to the original Sperry Gyrosyn Compass.

The two readouts are compared electronically, and ~d~ending on the

difference, the counter of the rate gyro is gradually corrected.
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De auteur bij zijn experimenteertafel in het

laboratorium (kamer HE 4.02). Rechts is de

demonstratieopstelling te zien (vgl.blz.13).
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INLEIDING:

Voor mijn afstudeerwerk heb ik opdraeht gekregen een bestaande demon

stratie-opstelling van een gyro-magnetiseh kompas te herzien en opnieuw

op te bouwen.

Het doel van deze demonstratie-opstelling is de werking van een gyro

magnetiseh kompas duidelijk te makan aan studenten, die het college

Traagheidsteehnieken volgen. Hierbij moat tevens aangetoond worden dat

de vrije gyro die oorspronkelijk toegepast werd, ook vervangen kan wor

den door een integrerende meet-gyro; terwijl de traditionele kompasroos

vervangen kan worden door een in deze tijd gebruikelijker elektroniseh

display.

Aan deze opatelling hebben reeds een aantal stagiaires gewerkt, met als

laatste G.T.M. Hermans, eind 1972 en begin 1973 (Lit. 1,2 en a].
Hermans heeft toen reeds de opstelling van de nodige elektronika voor

zien, zodat de kompasrichting af te lezen was op een digitaal display.

Tevens liet hij daarbij de funetie van de vrije gyro, die in het oor

spronkelijke kompas toegepast wordt, overnemen door een in de vakgroep

aanwezige meetgyro (type Honeywell Y-z; TH ER GY-02).

Deze g¥ro gaf een analoge output die eerst omgezet moest worden in di

gitale informat~e om verdere digitale verwerking mogelijk te maken.

De opdraeht voer mijn afstudeerwerk onstond in de eerste plaats omdat

de doer Hermans gebouwde elektroniea niet goed mear funetioneerde.

Tevens bestond in de vakgroap het idee om een meetgyro te bouwen met

een uitgangssignaal dat erg gesehikt zou zijn voer verdere digitale

verwerking, (z.g. sensor met digitaal vriendelijke output).

Het blijkt mogelijk het uitgangssignaal van aen meetgyro, behorend bij

een rotatie om de input-as, namelijk een koppel of via een arm een

kracht, volgens een lineair evenredig verband om te zetten in het fre

quentieversehil van twee trillende snaren. Vandaar de benaming van deze

meetgyrof snaar rotatie-sensor.

Door het frequentie versehil reehtstreeks toe te voeren aan een digi_

tale teller kan op een, aan de teller gekoppeld display, direkt de hoek

verdraaiing afgelezen worden.
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In dit verslag wordt allereerst het principe van het gyro-magnetisch

kompas behandeld, zowel met vrije gyro als met integrerende meetgyro.

Vervolgens wordt het principe en het ontwerp van de snaar rotatie-sen

sor behandeld waarbij een aantal eisen naar voren komen waaraan deze

moet voldoen. Oak de amplituderegeling voor de trillende snaren wordt

hierbij besproken. Daarna komt de magnetisch noord-detektor aan de or

de, met de omzetting van de richt~ngs-informatie van de noord-detektor

t.av. het magnetisch noorden, in digitale informatie, die vergelijk

baar is met de richtings-informatie van de snaar rotatie-sensor in de

digitale teller.

Vervolgens wordt de vergelijking van de informatie van de noord-detek

tor met de stand van de teller van de snaar rotatie-sensor beschreven;

waarna aangetoond wordt hoe aan de hand van het. verschil de teller lang

zaam bijgestuurd wordt.

Tenslotte wordt de werking van het oorspronkelijke Sperry Gyro-magne

tisch ko~pas vergeleken met de gebouwde opstelling.

De demonstratie-opstelling is zodanig uitgevoerd dat het Sperry Gyro

magnetisch kompas rechtstreeks vergeleken kan worden met de nieuwe op_

stelling.

Qp de opstelling zijn twee displays aangebracht: een waarop de koers

t.o.v. het magnetisch noorden is aangegeven zeals gemeten met de noord

detektor, terwijl het tweede dezelfde informatie moet geven als de kom

pasroos vall het Sperry Kompas.
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I. PRINCIPE GYRD-MAGNETISCH KOMPAS:

In vliegtuigen heeft men een richtingsreferentie nodig om de koers

die men vliegt te kunnen bepalen.

In principe is een magnetisch kornpas hiervoor geschikt, maar dit

laat het weI eens afweten, b;v. ten gevolge van verstoringen van

het aardmagneetveld. Bovendien is de aanwijzing dikwijls onrustig

tengevolge van schommelingen van het vliegtuig.

Een ander instrument dat geschikt is als richtingsreferentie is

een vrije gyro. Als men een gyro een bepaalde stand geeft zal hij

de~e stand t.o.v. de inertiele ruimte behouden, mits er geen kop

pels op de gyro worden uitgeoefend.

Wanneer een inrichting aanwezig is, zodanig dat de spinas van de

gyro bij benadering evenwijdig aan de horizontaal gehouden wordt,

spreken we van een koerstol.

De koerstol is echter geen absolute referentie; hij weet niet waar

het magnetisch of geografisch noorden is. Tevens zal hij ten gevol

ge van ongewenste stoorkoppels, die nooit helemaal op te heffen

zijn, wegdriften. Oorzaken van ongewenste koppels zijn:

a. Wrijving in de lagers van de ophangbeugels (gimbals),

b. Statische onbBlans van de ophanging van de rotor.

c. Verandering van het massamiddelpunt van de rotor.

d. Luchtturbulentie door de draaiende rotor.

Tevens treedt een verschijnsel op dat we alsdrift ervaren door

dat de gyro op iedere breedtegraad, met de verticale komponent van

de aardrotatie, meegedraaid zou moeten worden om zijn richting

t.o.v. de aarde (dus niet de inertiele ruimte) te behouden.

Meestal wordt een zodanig koppel ~angebracht met behulp van balan

ceergewichtjes dat de gewenste draaiing opgewekt wordt. Deze kern

pensatie is dan strikt genomen slechts geldig op sen bepaalde

breedtegraad, maar bij benadering voldoende voor een breder opera

tie gebied.

Door de koerstol en het ~gnetisch kompas te kombineren verkrijgt
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men een goede richtingsreferentie. De richting van de koerstol wordt

dan over langere tijd bijgestuurd aan de hand van het magnetisch

kompas. De koerstol geeft namelijk over korte tijd Ben stabiele

aanwijzing, terwijl het kompas gemiddeld over lange tijd de ware

noordrichting aangeeft. Een dergelijke kombinatie is een gyro-mag

netiech kompas. De aanwijzing van een dergelijk kompas is zeer

direkt en bijzonder rustig.

De werking van Ben gyro~magnetisch kompas kan het best verklaard

worden aan de hand van fig. 1.1-1. Dit geeft de opbouw van het

Sperry Gyrosyn Compass MK 4f weer. Het Sperry gyro-ma~netisch kom

pas bestaat in principe uit drie delen: de detektor unit, de gyro

unit en deprecessie versterker (zie ook L~t. 1 en 6).

In de detektor unit, die gemonteerd is op een plaats waar weinig

of geen magnetische stoorvelden aanwezig zijn, b.v. in de vleugel

tip, bevinden zich drie secundaire spoelen (signal pick-off coils),

waarin spanningen worden getnduceerd. De 800 Hz komponenten hier

van blijken volgens hoofdstuk 111.1. in amplitude en fase (00 of

1800
) afhankelijk te zijn van de grootte en richting van de kompo

nent van het aardmagneetveld in de betreffende spoelen.

Deze signalen worden aan de stator van de signaal-synchro in de

gyro unit toegevoerd.

In de signaal synchro wordt nu een veld opgewekt door de 800 Hz

componenten met Ben richting t.o.v. de signaal synchro gelijk aan

de richting van het aardmagneetveld t.o.v. de detektor unit.

De rotor van de signaal synchro is gekoppeld met de gyro. Indien

de gyro niet uitgelijnd is met het magnetisch noorden zal de rotor

van de signaal synchro niat loodrecht op het in de signaal synchro

opgewekte veld staan. Oientengevolge wordt in de rotor aen spanning

opgewekt waarvan grootte en fase (in fase of in tegan-fase) een

maat zijn voor de afwijking van de gyro t.o.v. het magnetisch noer

den.

Deze spanning wordt toegevoerd asn de precession amplifier, wear

de 800 Hz kompnent van de rotor wordt uitgefilterd met een synchrone

detektor en wordt afgevlakt met aen laag doorlaat-filter.

De zo ontstane positieve of negatieve gelijkspanning wordt omgezet
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DETECTOR UNIT

D.G/COMPASS
SWITCH

SET-
HEADING

KNOB

SYNCHRONIZING
KNOB

GYRO
UNIT

SIGNAL

S"NCHA.O

• BEVEL GEARS

~VERTICAL .ulS

PRECE.SSION
AMPLIFIER

tig. :r.1~ 1 ~ ache.at1ache opbouw - van het gro-'
}

aagnetlsche komp.., W geelt de draair1chting.>
van de tol san.

,....

in een pes. of neg. stroom die via de annunciator naar de trans

ductcrs gaat. De annunciator is een gevoelig verschilstroom-instru

ment en geeft door een venstertje cp de voorzijde van de gyro unit

aan of de gyro al of niet uitgelijnd is.

Als de gyro uitgelijnd is, is "XO· zichtbaar; als hij niet uitge

lijnd is, is "X" of "0· zichtbaar.

De transductors zetten cp hun beurt de stroam em in stuursignalen,

waarmee de precessie motor bekrachtigd werdt. De correctie doer de

precessie motor is maximaal 2°/min. als de afwijking groter dan

10
0

is. Voor kleinere afwijkingen is de ccrrectie vrijwel evenredig

Kleiner.

Met behulp van de D.G./Compass kncp kan omgeschakeld worden van

koerstol (Directional Gyro) naar gyro-magnetisch kompas.

Tenslotte is neg een extra ucit aanwezig die niet in fig. I.1-1
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is aangegeven, namelijk de Corrector Control Box. Met behulp hier

van is het mogelijk, met behulp van twee spoelen, die in de detek

tor unit zijn aangebracht, een extra DC magneetveld in de detektor

unit aan te brengen, zodanig dat het kompas niet de richting van

het magnetisch noorden aangeeft, maar van het geografisch noorden.

De correctie hiervoor is oak weer afbankelijk van de breedte- en

lengtegraad.

I.2. ~_~etgyro:

Het Sperry Gyrosyn Compass is uitgevoerd met een vrije gyro met

horizontaal gebonden spinas. De output is hier de~oek die de gyro

maakt met het huis van de gyro, gameten rond de verticale as van

het huis.

In plaats van een vrije gyro kan echter ook een rate integrating

gyro (integrerende gyro) worden toegepast, of een rate gyro (meet

gyro), waarvan het uitgangssignaai ge!ntegreerd wordt.

De twee laatsten zijn z.g.n. een-assige gyro's, die het voordeel

hebben dat ze o.a. eenvoudiger uit te balanceren zijn. Het zwaarte

punt hoeft slechts op een as te liggen in tegenstelling tot de

vrije 2-assige gyro, waar het precies in een punt moet zijn.

De algemene vgl. voer een enkelassige gyro is:

Jt = traagheidsmoment om i! -as ; D~... demping om i -as; S~... tersie

stijfheid om Z-BS.

Deze vgl. past bij het coerdinatenstelsel van fig.I~2.1.

y-as
De spinas van de tol valt dus

samen met de X-as, terwijl de

V-as de input-as is en de ~-as

)C-cas de output-as •

~-~

Fig. I.2-1~ G~tol met bijbeho-
'- - - ~ -rende assen- -
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Met behu1p van Laplace vinden we:

ei- =

Bij de integrerende gyro is geen torsiestijfheid aanwezig terwij1

de demping groot is. Indien s niet te groot is vinden we:

A1s de gyro dus over een hoek a~ om de y-as verdraBid wordt, za1

de to1 tevens over een evenredige hoek ~ om de output-as verdraaid

zijn. Dit ge1dt slechts voer k1eine hoeken, cmdat bij grotere hoek

verdrBaiing om de output-as neg slechts een· input S". cos e~

gemeten wordt.

Voer deze gyro is een rege1circuit nodig om de gyro spinas horizon

taa1 te houden. De grootte van de rege1actie wordt dan een maat

voer de hoekverdraaiings-sne1heid. De demping wordt meesta1 verkre

gen doordat de gyro zich in een v1oeistof met vrij hoge viscositeit

bevindt. Om de demping konstant te houden is ook een temperatuur

rege1ing voor de v1oeistof nodig.

Bij de meetgyro is een torsiestijfheid aanwezig en vrijwe1 geen

demping. Voor k1eine S kunnen we dan schrijven:

eis)~ ~S~· s.e,p>
t

(4)

De uits1ag om de output-as is dus evenredig met de hoeksne1heid om

de input-as.

De hoek ~~ wordt dikwij1s gemeten met een potentiometer waarbij

de leper aan de gymba1 van de gyro vastzit. Om een rede1ijke uit

slag van de potentiometer te krijgen moet de stijfheid S~ niet

te groot zijn. Het nBdee1 is dan echter dat bij grote input-rota

tiesne1heden niet meer de juiste input gemeten wordt. De gemeten

input wordt dan {AJ~. COS 9 i •

Indien we de stijfheid daarentegen groot maken, maken we geen meet

fout meer, maar we kunnen vrijwe1 geen hoekverdraaiing meer meten.
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We moeten nu onze toevlucht zoeken in het meten van het koppel T,

of' via een arm r de kracht F volgens T = F)(;= = l",,")( b =Si-. 8. ,

waarbij ~ klein kan zijn en S. groot.

Bij een koerstol zal ten gevolge van zgn. gimbal-error een foute

koersaanwijzing optreden indien het vliegtuig een helling maakt

(b.v. tijdens ~et vliegen van een bocht), of stijgt (of duikt), of

een kombinatie van beide (lit. 6, blz. 25 tIm 2B).

Indien het vliegtuig daarna weer rechtuit vliegt is de aanwijzing

weer korrekt.

Bij een meetgyro met lage stijfheid S~ wordt, zeals hierboven be

schreven, een onjuiste input gemeten bij relatief grate input-rota

tiesnelheden. Als de meetgyro echter op de juiste manier in een

vliegtuig is opgesteld, zal bij de juiste overdrachtsverhouding

ell'w~ voor bepaalde in~rotatiesnelhedenmet daarbij passende

helling (Eng. bank) van het vliegtuig, juist een kompensatie op

treden, waardoor dB juiste input gemeten wordt (zie Fig. 1.2-1).

-- - -- -"r--l

Fig. 1.2-1: Kompensatie input-fout bij juiste plaatsing in vlieg
tuig.

Bij de meetgyro met grate stijfheid zal juist bij helling van het

vliegtuig een onjuiste input gemeten worden. Indien echter de hel

ling van het vliegruig bekend is (b.v. via horizontaal platform),

kan de output gecorrigeerd worden, door deling door co!. 9 waarbij

e de helling is, die het vliegtuig maakt met de horizontaal.

Bij de integrerende gyro geschiedt de integratie op mechanische

gronden. Vanwege de grate mogelijkheden, nauwkeurigheid en prijs

van de hedendaagse elektronica ligt het voor de hand am elektro

nisch te integreren.
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Daarom is voor deze demonstratieopstelling gekozen voor toepassing

van een meetgyro met elektronische integratie van het output-sig

naal. Hierna wordt het principe beschreven van een meetgyro met

grote torsiestijfheid, waarbij de krQcht F via een arm r omgezet

wordt in een frequentie.

Fig.I.2-2. De demonstratieopstelling

links: Het Sperry Gyrosyn Compass
rechts: De snaar rotatie-sensor op

de elektronika-kast (vgl.blz.17)
boven: De Flux-valve noorddetektor
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II. SNAAA ROTATIE-SENSCR:

Bij mijn afstudeerwerk moest onderzocht worden of de vrije gyro,die

in het Sperry gyro-magnetisch kompas is toegepast, vervangen kon

worden door een integrerende meetgyro. Oaarbij moest deze lastste

ontworpen en gerealiseerd worden. Oit bleek mogelijk met een meet

gyro, waarbij de veerstijfheid verkEegen werd door twee stalen sna

ren van gelijke lengte, die via een regelcircuit op hun eigenfre

quentie (grondgolf) trillen.

Zeals hierna blijkt is de verschilfrequentie van de snaren een maat

voor de rotatiesnelheid van de gyro om de input-as.

ep deze manier ontstaat een rotatie-sensor'met een digitaal "vrien

delijk'~'uitgal'lgssignaal nml. een frequentie.

~ rinptlf. ~s

y

Fig. II.1-1: Principe Snaar rotatie-senor

Om een gyro om zijn input-as (e-~s) te laten precederen is een kop

pel T in de richting van de X-as nodig. Oit koppel kan slechts ge

leverd worden door de snaren via de arm met lengte r.

Als de gyro geen input krijgt dan wordt tip de arm geen kracht uit

geoefend, wat inhoudt dat de rustspanning Fo van beide snaren gelijk

zal zijn. Bij gelijke lengte I en massa per lengteeenheid mIl, zul

len beide snaren trillen met dezelfde rustfrequehtie:

(Lit. 4)

Als de gyro weI een input krijgt zal de spanning van de ene snaar

Fo + F en van de andere snaar Fo - F worden. Hiervoor is natuur-
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Iijk weI nodig dat we in het elastische gebied van de snaren zitten

waarvoor geIdt: 6F=k .l1€ (k = veerkonstante; 1J.f, = Iengteverandering).

Het aan de gyro geleverde koppel T wordt dus: T = 2 F.r.

Oit koppel past bij een rotatie om de input-as:

fAJi =
T-b

(b • impulsmoment tol; ~. traagheidsmoment tol om rotatie-as;

"Is = draaisnelheid tol).

De frequentie waarmee beide snaren trillen voIgt uit formule (1):

f..-.!
l - 2

Via reeksontwikkeling: .

I = .1. VfL.'. r, -I- .J...M _.l. (¥)"+ -h (MY- ]
I Z I.. "" t 2 Fo B r o ' FoJ

Voor de verschilfrequentie f 1 - f 2 vinden we nu:

(3)

Het blijkt dat de verschilfrequentie van de trillende snaren recht

evenredig is met de input-rotatiesnelheid van de gyro, voor rotatie

snelheden waarbij geldt: !JF« Fo
On de fout kleiner dan 0, 1~ te houden moet -J (If;)3/~<~OOI
of ~~< I~ Po zijn.

Door de variabelen in formule (5) geschikt te kiezen kunnen we ervoor

zorgen dat Af direkt GtJ, in de juiste eenheid (bv. graden/sec.) aan

geeft.Het is dan erg eenvoudig om de meetgyro zodanig aan te passen,

dat we een integrerende meetgyro krijgen.
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De hoekverdraaiing ~in een tijd T is namelijk:

of 1':;; jT6f{JJ •ell: •
o

Dit is eenvoudig te verwezenlijken door flirt) rechtstreeks aan een

digitale teller toe te voeren, waarvan de stand op een display af-

leesbaar is.

Tengevolge van ongelijke snaren,zullen fouten optreden. 8ij _ ~~=o

is de rustspanning Fo van beide snaren gelijk. Echter dedaarbij be

horende frequentie f o van de snaren kan ongelijk zijn door ongelijke

lengte of verschil in massa per lengteeenheid.

We stellen nu de frequenties van de snaren bij ~~:o resp. f 10 en f 20•

Voor ~iFO geldt dan voer de frequenties van beide snaren f1 en f2:

~:;; ~o.[1 + t·~ - i(*r+~(~y+·· ....J
~ := ~o·[ I - t· ~ - ~ (~r-16(~y- _.. -.J

Voer het frequentieverschil vinden we:

We zien nu dat voer '{=o, F, -t;-;/o is. Dit suggereert dat er wel

een ~i#O is, en komt overeen met een drifsnelheid van een gyro. Deze

drift is in principe te kompenseren door een frequentie f10 - f20 ook

toe te voeren aan de digitale teller, maar daarbij de teller af te

laten tellen.

Het is deze drift die in eerste instantie bep~lend is voor de snel

heid waarmee de snaar rotatie-sensor door de noorddetekter bijgestuurd

moet worden.

Voor ~llo zullen er extra niet lineariteiten bijkomen in de vorm van

termen met even machten van *'die bij gelijke snaren juist tegen

elkaar wegvallen. De grootste term is de term met ~F/~t . Om te zor

gen dat de extra fout ten gevolge van deze term niet te groot wordt

kunnen we eisen:
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Met de eis dat

Het verschil van de frequenties van de snaren bij 0i~O mag dus

niet grater worden dan in van de frequentie van de snaren bij (,,),-:;0 t

am extra niet-lineariteitsfauten te kunnen verwaarlazen.

Fig.II.1-2. De snaar rotatie-sensor.
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Voor de berekeningen aan de snaar rotatie-sensor is uitgegaan van een

bereik tot ~i .. 100 graden/sec., terwijl een gyro beschikbaar was met
-3een impulsmoment van: b .. 50·10 Nms.

De belangrijkste eisen volgen uit:

formule 2: .l1F .. Wi • b/2r

formule 4: /) f - f 1 - f 2 .. f 0 • /), F/F0

J s • W sen formule 5: A f .. f 1 - f 2 .. • W i
4r VI • m • FOl

2r

.~~~ • 1f • 50 • 10-3

Met formule 2 vinden we voor AF : AF - =max max
0,087Nm

2r

om een digitaal vriendelijk signaal te krijgen veersn we liefst de ver

schilfrequentie direkt toe aan een digitale teller. Een dimensionering

waarbij bij UJi - 100 graden/sec. een verschilfrequentie van 100 Hz ver

kregen wordt, ligt dan voer de hand.

om de fout t.g.v. niet-lineariteiten klein te houden moet AFmax~~ FO
en dus 001< f 1 - f 2 ~~ f 0 zijn.

Hieruit voIgt voor de frequentie f O van de snaren bij ~i" 0 : f~1000 Hz.

We gaan voor fO uit van fO .. 1000 Hz.

Voor de snaren zijn stalen gitaarsnaren gebruikt met een dikte d van

ongeveer 0,3 mm.

Uitgaande van een spankracht FO van de snaren bij tui .. 0 vinden we de

snaarlengte met behulp van:

V FO \
f O .. i I. m met

De snaarlengte I bij

m .. I .(~) 2 • e.7r ( met f- fstaat'" 8.10
3

kg/m
3
).

fO .. 1000 Hz en FO .. 10 N bedraagt dan ongeveer:
I • 6,5 cm.

Met FO .. 10 N Af ... f O • ~ F/F0 vinden we AFmax
100

ofen .. "1EiEi'O F0

.1F - 1N. Met ~F .. 0,087 Nm vinden we voor r : r .. 4,35 cm.max max j

2r

Op grond van deze gegevens is samen met R. Zorge een snaar rotatie

sensor ontworpen en getekend, die in de werkplaats vervaardigd is.

Qaarbij is speciale aandacht geschonken aan de instelling van de lengte
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van de snaren en de instelling van de spankracht FO• De instelling'

van de snaarlangte; is nauwkeurig mogelijk met behulp van 2 micro-con

trol tafeltjes (type lUcro Contr5le 1m 32-5).
Daarop zijn kammen geplaatst, die de snaren ondersteunen, en daardoor

de snaarlengte bepalen. De snaarlengte kan ingesteld worden van 5,5 om

tot 7 cm. De spankracht kan door middel van een grof- en fijninstel

ling nauwkeurlg ingesteld worden •. Voor tekeningen en foto's: zie bij

lagen.

Om de snaar rotatie-sensor goed af te regelen moet de snaarlengte op

ongeveer 6,5 cm ingesteld worden. Daarna kan de spankracht zodanig in

gesteld worden, dat de snaren via de amplituderegeling trillen met een

frequentie van ongeveer 1000 Hz.

We kunnen nu met behulp van gewichten en een aan de gyrogimbal beves

tigde arm een koppel T opwekken, gelijk aan het koppel T=wi.b by Wi =100

graden/sec. De verschilfrequentie van de snaren moet dan juist 100 Hz

zijn. Indien de verschilfrequentie te laag is"kunnen we deze groter

maken door de spankraGh~ ~b van de snaren te verlagen, of door de

lengte van de snaren kleiner te maken (zie formule 5).
'Nadat op de~e manier de snaar rotatie-sensor globaal afgeregeld is,

kan hij exac~ afgeregeld worden door de snaar rotatie-sensor over een

bepaalde voldoend grote hoek b.v. 1800 of 390P te verdraaien. Op het

betref!ende displ~ moet dan de juiste hoekverdraaiing aangegeven

worden, indien de bijsturing uitgeschakeld is.

Om te zorgen dat bij translatieversnelling geen versnelling gemeten

wordt, is een tegengewicht aan de bovenzijde van de koppelarm aange

bracht.

II.3. Amplituderegeling voor de snaren:

Om de snaar rotatie-sensor goed te laten werken moet een amplitude

regeling ontworpen en gebouwd worden, die ervoor zorgt dat de snaren

met een bepaalde instelbare amplitude op hun eigen frequentie trillen.

De trillende snaren kunnen beschouwd worden als een tweede orde sys

teem, met positieve demping. Tengevolge van deze demping verliest de

trillende snaar energie, waardoor de trilling uitsterft. Om de snal-
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ren met konstante amplitude in trilling te houden moet een regeling

worden toegevoegd met negatieve demping, die in absolute waarde pre

oies even groot is als de demping van de snaren, en deze laatste

daarmee opheft.

Om de ;upp.itude van de snaren te kunnen meten en om de snaren te kun

nen aanstoten zijn opnemers en ~xitators nodig. Hiervoor blijken

dynamisohe oortelefoontjes, waarvan het metalen membraam werd verwij

derd, zeer gesohikt en bovendien zijn ze zeer goedkoop.

De telefoontjes bevatten een ringvormige permanente magneet, waar

binnen zioh een metalen kern bevindt met een speeltje (~ie Fig II.3-1).

Fig. II.3-1: Bovenaanziobt en doorsnede oortelefoontjes

Indien boven deze oortelefoontjes, preoies boven de metalen kern, de

snaren aangebraoht worden, zal afbankelijk van de afstand van de snaar

tot de kern een overeenkomstige flux 1 door de kern en dus ook door

het spoeltje gaan. Bij het trillen van de snaar wordt dus een varierende

nux in het spoeltje opgewekt, waardoor in het spoeltje een spanning

geinduoeerd wordt: ei = -~ ~t ·
Deze spanning is evenredig met de verandering van de flux en dus met

de verandering van. de afstand van de snaar tot de kern. De spanning
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ei is dus evenredig met de snelheid van de snaar.

Indien het telefoontje als excitator gebruikt wordt, wordt op het

spoeltje een wisselspanning gezet, waardoor een wisselende flux in

het spoeltje wordt opgewekt. Tengevolge hiervan wordt de magnetische

flux van de permanente magneet af'wisselend versterkt en verzwakt en

daarmee ook de kracht waarmee de snaar aangetrokken wordt. Op deze

manier kunnen de snaren aangestoten worden.

Het principe schema van de amplituderegeling is als voIgt (Fig.11.3-2)

J S&H I---~

Vrel.

Fig. 11.3-2: Principeschema amplituderegeling.

Het signaal van de opneemspoel wordt eerst versterkt tot een redelijk

niveau. Het is gebleken dat de spanning van de opneemspoel evenredig

is met de snelheid van de snaar. We willen de amplitude regelen, dus

rooeten we eenmaal integreren om een spanning te krijgen, die even

redig is met de amplilude van de snaar.

Met behulp van een sample-and-hold sch~eling wordt vervolgens het

spanningsniveau van d~ toppen van de amplitude vastgehouden. De op

deze manier verkregen maat voor de amplitude wordt vergeleken met een

referentiespanning VRef , Aan de hand van het verschil wordt met behulp

van een FErn de versterking van een versterker geregeld. Aan de ingang

van deze versterker wordt het signaal van de opnemer toegevoerd.

Het definitieve schema is te vinden als bijlage ,bIz. 62 •

Het signaal van de opneemspoel wordt eerst door een niet-inverterende
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versterker 100x versterkt waardoor een signaal ontstaat, in de orde

van 100 tot 300 mV, afhankelijk van de amplitude van de snaar.

Vervolgens wordt dit signaal geintegreerd, waardoor een signaal even

redig met de amplitude van de snaar wordt verkregen. De nuldoorgangen

van de uitgang van de 100x versterker vallen nu preaies samen met de

toppen van het uitgangssignaal van de integrator. Met behulp van een

komparator, die in de nuldoorgangen van het signaal van de 1-00x ver

sterker, schakelt en een differentierend netwerk worden pulsen opge

wekt, die samenvallen met de toppen van het uitgangssignaal van de

integrator.

Met de positief gaande pulsen wordt een P-kanaals MOS-FET opengestuurd,

waardoor een kondensator snel wordt opgeladen tot een spanning gelijk

aan de topspanning van de uitgang van de integrator. Met behulp van

een zeer hoogohmige spanningsvolger met FET-ingangen, wordt de op deze

manier verkregen gelijkspanning, die evenredig is met de amplitude

van de trillende snaar, tesamen met de referentiespanning VRef toege

voerd aan een verschilversterker, die het verschil 300x versterkt.

Het verlf,terkte verschilsignaal wordt toegevoerd aan de gate van een

. FET, waarmee de versterking van een versterker geregeld kan worden

van 1x tot ongeveer 400x. Het ingangssignaal van deze versterker is

het 100x versterkte signaal van de opnemer. Dit signaal wordt eerst

met een insteipotentiometer verzwakt, om de rondgaande versterking in

te kunnen stellen.

Het uitgangssignaal van de FET-geregelde versterker wordt, om een vol

doende lage uitgangsimpedantie te krijgen, via een 2-Watt versterker

in rc vorm (t LM 311), toegeveerd aan de excitator, die evenals de

opnemer een impedentie heeft van ongeveer 8.n.
Op deze manier is een stabiele amplituderegeling verkregen, waarbij

de amplitude van het uitgangssignaal van de integrattor instelbaar is

van bijna OV tot ongeveer 1V.

II.4. Verwerking verkregen informatie:---------------- -- --------
Uitgaande van de frequenties van de beide snaren van de snaar rotatie

sensor moet de verschilfrequentie bepaald worden en tevens de draai

richting om de input as.
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Indien de draairichting rechtsom is, moet de verschilfrequentie van

de snaren opgeteld worden door de op-af teller, indien de draairich

ting linksom is moet de verschilfrequentie afgeteld worden.

De verschilfrequentie kan in principe verkregen worden door de twee

trequenties met een analoge vermenigvuldiger te vermenigvuldigen,

waarna de som- en verschiltrequentie verkregen worden. Door de uit

gang aan een laagdoorlaatfilter toe te voeren blijft nog slechts de

verschiltrequentie over. Dan moet eahter nog de draairichting van de

snaar rotatie-sensor bepaald worden.

Dit bleek bijzonder eenvoudig met behulp van een digitale fase-fre

quentie detektor (Ie Me 4044). Door een kleine toevoegingis met behulp

van dit Ie ook de verschiltrequentie te bepalen. Voor het principe

schema zie Fig. 11.4-1.

t.'V Jr ru f A - s (1
IIfD ~/ler-

MCe,ow
~1lJ JT ru 2. B Il."-

-

-If CI /;~I/tr
L.D.F)

li'ig. 11.4-1.: Signaalverwerking om rechtstreeks een op 
af teller te stunen

We moeten eerst de signalen van de amplituderegeling digitaliseren,

met behu1~ van SChmitt-triggers.

De fase-frequentie detektor die gebruikt wordt is slechts een deel van

het Ie en heeft twee ingangen (1 en 2) en twee uitgangen (A en B).

Zodra de frequentie van het signaal op ingang 1 hoger is dan op ingang

2, verschijnt op uitgang A een blokvormig signaal, in de vorm van de

negatieve faseverschilpulsen van de twee frequenties, terwijl uitgang
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B, continue hoog is. Dit is ook zo indien de fase van het signaal op

ingang 1 voorloopt op de fase van het signaal op ingang 2 (zie tijd

diagrammen Fig. 11.4-2).

_.- -------- --- --- -- - -- - - ----

Fig. 11.4-2: Tijddiagram fase-frequentiedetektor MO 4044

Indian de frequentie op ingang 2 groter is, dan die op ingang 1, ver

sahijnen op uitgang B deze faseverschilpulsen.

De uitgang Q van de S-R flip-flop is zodoende hoog indien de frequen

tie op ingang 1 groter is dan die op ingang 2, of indien de fase van

het signaal op ingang 1 voorloopt op de fase van het signaal op in

gang 2. De uitgang Q is laag indien de faseverschilpulsen op uitgang

B van de fase-frequentiedetektor verschijnen. Het niveau op de uitgang

Q van de flip-flop geeft dus direkt aan of er opgeteld of afgetrokken

moet worden.

Op de uitgang van de OR-poort komen aIle faseverschilpulsen. Indien

deze faseverschilpulsen door een laatdoorlaatfilter gestuurd worden,

krijgen we aan de uitgang het frequentieverschil van de twee snaren.

Met een Schmitt-trigger wordt tenslotte weer een mooi blokvormig

signaal verkregen, wat geschikt is om rechtstreeks aan de klbk-ingang

(01) van de op-afteller toe te voeren.

Op deze manier wordt eenvoudig het frequentieverschil van de twee

snaren verkregen, terwijl nauwkeurig de draairichting van de snaar

rotatie-sensor bepaald wordt.

De trillingen van de gyro geven erg veel storing op de signalen f 1 en
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f 2 , die san de Schmitt-triggers toegevoerd worden. Daarom moeten

deze signalen eerst gefilterd worden met een banddoorlaatfilter.
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III. MAGNETISCH NOORDDETEKTOR

De Noorddetektor behorend bij het Sperry Gyromagnetisch kompas be

staat uit drie zgn. F5rsterdetektoren, die onder hoeken van 120
0

t.o.v. elkaar staan (zie Pig. III.1-1.a. en 1.b.) (Lit. 1 en 6).

--~

Fig. III.1-1.a.: BOvenaanzicht
Noorddetektor

@

,ftiM.
,Spocl

Fig. III.1-1.b.: Doorsnede N - A
Fl5rsterdetektor

Spaken en hoorns zijn van materiaal met zeer hoge J" en weinig

hysteresis-verlies. De primaire spoel wordt zodanig geexiteerd met

400 Hz, dat in de hoorns en spaken verzadiging van het magneetveld

optreedt.

Indien geen extra DC magneetveld in de spaken aanwezig is zal de

geinduceerde spanning in de secundaire spoel nul zijn, omdat de

magnetische induktie in de bovenste spaak tegengesteld en gelijk

is aan die in de onderste spaak (Fig. III.1-1.b. en Fig. III.1-2).

Indien b.v. tengevolge van het aardmagneetveld weI een DC veldcom

ponent aanwezig is, treedt verschuiving op, op de magnetisatie

kromme (De wisselende magnetische inductie wordt gebiased door de

DC component).

Omdat deze DC component zowel in de onderste als bovenste spaak de

zelfde richting heeft zal de totale magnetische induktie in de se

cundaire spoel niet meet nul zijn, waardoor in de secundaire spoel

een spanning geinduceerd wordt (Fig. III.1-3).

Volgens litt. I is de 800 Hz component van de in de secundaire

spoel geinduceerde spanning evenredig met de component van het aard

magneetveld in de betreffende spoel.
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Bij het Sperry Gyrokompas worden de signalen van de drie secundaire

spoelen ~an de noorddetektor toegevoerd aan de stator van een sig

naal synchro, waarvan de rotor gekoppeld is met de wijzerplaat van

de gyro-unit (Fig. III.1-4).

Daardoor wordt in de signaal synchro een veld opgewekt dat de rich

tingsinformatie van het magnetisch noorden bevat. Dit veld zal af

hankelijk van de stand van de rotor t.o.v. dit veld, een spanning VR
in de rotor induceren (is nul als rotor loodrecht staat op veld).

OETECTOR UNIT

FlUX
COllECTOR

WORN

TO EXCITtR COIl

STATOR

SIGNAL SYHCHRO

Fig. III. 1-4: Schema informatie overdracht naar rotor signaal synchro

De grootte van de 800 Hz component van de in de rotor ge!nduceerde

spanning is nu een maat voor de afwijking van de gyro t.o.v. de ware

richting. De gyro wordt door dit signaal via koppelmotoren zodanig

bijgestuurd, dat de grootte van de 800 Hz component in de rotor mini

maal wordt.
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De signaaloverdracht is als voIgt te beschrijven:

De noorddetektor is vast verbonden met het vliegtuig, en daarmee is

de richting van de secundaire speelen van de noorddetektor t.o.v.

het vliegtuig vastgelegd. Als

aardmagneetveld'is de grootte

veld in de

Fig. III.1-5: Componenten
aardmagneetveld in secun
daire spoelen

het vliegtuig een hoek f maakt met het

van de componenten van het aardmagneet

oak vastgelegd.(Fig. III.1-5). De pri-

. ~ire spoel wordt geexiteerd met

400 Hz: V "" A1 sin fA} t (met 4J ""

400.21T rRd/sec ).

Als een secundaire spoel evenwijdig

aan het aardmagneetvel~staat is de

grootte van de 800 Hz component van

de daarin opgewekte spanning:

Vs "" A2 sin 2 fA) • t •

De 800 Hz componenten van de span-

ningen die in de drie spoelen vol-

gens Fig. III. 1-5 opgewekt worden zijn nu:

Vs1 "" A2 sin 2 wt • cos (-f)

Vs2 "" A2 sin 2 wt • cos (-f + 1%0
0

)

,,
I,,. ,..

1

aan de spoelen van de signaal-synchro toege
I

I

:- n'e"~i"'j velol
j.., ~~-~nchro

R.D/;or ,,..

Deze spanningen worden

voerd (Fig. III.1-6).
I I
• I

111'C:I--:'---------;

'S -f"
- ,.;C~*'·~ /'1

QQ.""~tl«!lA! Of

Fig. III.1-6: Vergelijking informatie
noorddetektor met rich
ting gyro.

Hier is ~1 de hoek tussen de rotor van de signaal-synchro en het

vliegtuig. De gyro die gekoppeld is aan de rotor staat loodrecht op
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op de asrichting van de rotorspoel.

In de rotor worden nu ten gevolge van de velden van de spoelen 1, 2,

en 3 van de signaal-synchro de volgende spanningen getnduceerd:

van spoel 1: VR1 = A3 sin 2wt • cos ( -cp ). cos (-Cf1 )

van spoel 2: VR2 :I A3 sin 2 wt • cos (-'f + 120
0

) • cos (- <f1 + 120
0

)

De totale spanning VR geinduceerd in de rotor van de signaal-synchro

is dus:

Uit de rotor van de signaa1-synchro komt dus direkt informatie, in

de vorm van de amplitude van de 800 Hz component, omtrent de afwij

king van de gyro t.o.v. het magnetisch noorden. De gyro is uitge1ijnd

als de rotorspoel 100drecht op het magnetisch noorden staat. Dan is
a

dus <p - Cf 1 :I 90 en VR is nul.

III. 2~ ~~~~en a~a!~e_in~~~~!~vo~~!~!~a1e ve~wer~!~~:

Bij het Sperry Gyrokompas wordt, zeals we in Hfst. III.1. gezien

hebben, feitelijk de richting van het aardmagneetveld t.o.v. het

v1iegtuig overgebrac~t van de p1ek in het vliegtuig, waar de noord

detektor gemonteerd is, naar de gyro, en daar met ~e richting van de

gyro verge1eken. Voor deze demonstratieopste1ling is de "richting"

van de gyro echter (slechts) vastgelegd in de inhoud van een digi

tale teller. Om de informatie van de noorddetektor te kunnen verge

1ijken met de inhoud van deze teller, moeten we de informatie'.van de

noorddetektor omzetten in met de teller verge1ijkbare digita1e infor

matie.

Het blijkt dat we vrij eenvoudig de richtingsinformatie van de

noorddetektor vast kunnen 1eggen in een fasere1atie tussen twee 800

Hz signalen. Deze faserelatie kunnen we eenvoudig omzetten in di

gita1e informatie.

In III.1. b1eek dat de 800 Hz componenten van de spanningen van de

secundaire spoelen van de noorddetektor de volgende vorm hebben:
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Vs1 = A2 • cos ( -1' ) • sin 2w t

Vs2 .. A2 • cos ( -'1' + 120°) • sin 2wt

Vs3 .. A2 • cos ( -cp + 240°) • sin 2tJt.

Hierbij is f de hoek tussen het vliegtuig en het magnetisch noerden.

Doer deze drie signalen aan fasedraaiers van respectievelijk 0°, 120°

°en 240 toe te voeren en daarna te sommeren krijgen we een spanning V:

V=A2 cos{ -<f).sin 2 wt + cos( -If+1200).sin{2wt+1200) + cas{ -f+240o).

sin(2W t+2400) • A2 • ~ sin (2 wt + cp ).

We zien dat het verkregen signaal V juist over de hoek q> in faee ver

schoven is t.o.v. de 800 Hz komponenten van de secundaire spoelen. Het

ligt daarom voer de hand om de 800 Hz komponent van een van de drie

secundaire spoelen ale referentie te nemen om de fase van V te kunnen

meten. Oit is echter lastig omdat we deze 800 Hz komponent slechts

doer sterk filteren kunnen scheiden van de andere frequentiekomponen

ten in de spoel. Ook werdt deze 800 Hz component bij een bepaalde hoek

Cf gelijk aan nul, vanwege de cosinus term met hoek f, die in de am

plitude aanwezig is.

We kunnen echter ook het signaal V nemen waarmee de primaire spoelp
van de noerddetekter geexiteerd werdt: V .. A1 sin-GUt.

2 2 P2
Door kwadrateren ontstaat: Vp .. A1 sin tJt .. A12t2 • (1-ces 2wt).

De wisselspanningskempenent A12/2 • cos 2wt kunnen we als referentie

nemen veer de fasemeting.

Zedeende kemen we op het volgende principeschema (Fig. III.2-1).

!

x

'V#U NO 800Hi

Fig. III.2-1: Principeschema voerbereiding voer fasemeting
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Het definitieve schema bevindt zich (als bijlage) op bIz. 56 • De

spanningen Vs1 ' Vs2 en Vs3 van de secundaire spoelen van de noord

detekter worden zodanig door een fase draaiend netwerk gestuurd, dat

de 800 Hz component de juiste fasedraaiing krijgt, en opgeteld. Daar

na pas wordt de 800 Hz komponent uitgefilterd, die dan de juiste

fase moet hebben t.o.v. de referentie 800 Hz.

Het is ook mogelijk om eerst d~ 800 Hz komponenten uit te f~lteren

an daarna fase te draaien en op te tellen. We hebben dan echter drie

filters nodig, die bevendien ~eer nauwkeurig gelijk meeten zijn.

om de 800 Hz komponent goed uit:te filteren zijn namelijk filters

nodig met hoga Q. En juist bij filters met hoge Q varieren fase en

amplitude zeer stark rond de centrale frequentie. 8ij kleine fouten

in de afregeling ontstaan grote fouten t.a.v. fase en amplitude van

de drie 800 Hz komponenten, waardoor het verband tussen de fasever

schuiving van de 800 Hz komponent en de hoek f' die de noerddetekter

maakt met het aardmagneetveld, niet meer lineair zou zijn. revens

zou nulpuntsverschuiving op kunnen treden, d.w.z. dat bij een hoek
o

• • 0 tussen het vliegtuig en het aardmagneetveld weI een fasever-

schuiving aanwezig zou zijn.

8ij de hier toegepaste methode werdt een grote mate van lineariteit

beraikt, omdat een fasedraaiend netwerk veel beter op de juiste fase

draaiing afgeregeld kan werden dan een filter met hoge Q op geen

fasedraaiing. 8ij een filter met hoge Q is namelijk ~~ veel groter

dan bij een fasedraaier. Doer onjuiste afregeling van het filte~ ~at

pas na de opteller werdt gebruikt, kan faseverschuiving, van het

signaal van de noorddetekter, optreden. Dit is echter slechts een

nulpuntsverschuiving, terwijl de lineariteit niet wordt aangetast.

Daze nulpuntsverschuiving is hier everigens eenvoudig te compenseren

omdatSlechts aen filter hoeft te werden bijgeregeld.

In het definitieve schema zijn drie filters in cascade geschakeld om

de 800 Hz komponent van de noorddetektor goed uit te filteren. Ze

hebben elk een Q van ongeveer 10 terwijl voer de eerste twee de ver

sterking A ~ 10 is en voer de derde A ~ 1.o 0

Met de instelpotmeters van 200~ zijn de filters af te regelen op de

centrale frequentie van 800 Hz. Tenslotte werdt met een komparater,
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die bij de nuldoorgangen van het 800 Hz signaal omschakeld, een di

gitaal signaal NO 800 Hz verkregen.

De dubbele frequentie voor de referentie wordt verkregen door ver

menigvuldiging van het 400 Hz signaal met zichzelf, met behulp van

een analoge vermenigvuldiger.

Via een hoegdoorlaatfilter worqt aIleen de wisselspanningskomponent

van 800 Hz doargelaten die vervolgens wordt toegevoerd aan een niet

inverterende 10 x versterker.

Het 800 Hz signaal bleek neg storingen te bevatten, die mettwee in

cascade geschakelde banddoorlaatfilters uitgefilterd worden. Beide

filters hebben een Q van ongeveer 10,terwijl de versterking van het

eerste filter ongeveer 1 x is. Met behulp van de potmeter van 50 kJL

is de versterking van het tweede filter zodanig instelbaar, dat de

amplitude van hat 800 Hz referentiesignaal ongeveer even groot is

als de amplitude van hat 800 Hz signaal van de noorddetektor.

Met behulp van een komparator wordt oak hier van het 800 Hz referen

tiesignaal een blokvormig signaal Ref. 800 Hz gemaakt. De op deze

manier verkregen digitale signalen NO 800 Hz en Ref. 800 Hz zijn ge

schikt voar verdere digitale verwerking.

Het bleek dat het zo verkregen signaal Ref. 800 Hz geen absolute re

ferentie was, maar in fase verschoven was. Bij de schakeling zoals

in Fig. 111.2-1 blijkt namelijk het signaal NO 800 Hz ongeveer 120°

in fase voor te ijlen t.o.v. het signaal Ref. 800 Hz. Dit is opge

lost door de volgorde van de aansluiting van de secundaire spoelen

van de noorddetektor aan de fasedraaiers te veranderen.

Een fasedraaiing van -120° ontstaat namelijk indien we spoel 1 niet

0° fase draaien maar met -120°, speel 2 niet met +120°, maar met 0°

en spoel 3 niet met -120°, met met -240° of met +120°, Dit blijkt in

het definitieve schema: bijlage I blz.56 •

De kleine afwijking die nu nog overblijft is te korrigeren door een

van de filters iets anders af te regelen. Hiervoor is echter weI een

nauwkeurige referentierichting nodig.

De afwijking is als voIgt te verklaren (zie ook tijddiagrammen bij

Fig. 1II.2-2).
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De spanning waarmee de primaire spoel van de noarddetektar geexi

teerd wardt Vp • A1 sin ~ t heeft in die spoel een stroom tot ge-
dIp 0

volg volgens V • L-;-t' die 90 in fase achterblijft t.o.v. de span-
p 0

ning: I p = 11 sin (wt - 90 ) (dit geldt slechts voar een ideale

spoel ).

De flux ¢. LIp' die in de speel opgewekt wardt, is in fase met de

stroom I p •

Fig. 111.2-2: Tijddiagramsignalen noarddetektar

Tengevolge van deze flux, samen met het konstante aardmagneetveld

ontstaat in de secundaire spoelen aen rasul terende flux if> vol-s
gens Fig. 111.1-3, waardoar in de secundaire spoelen een spanning

wardt ge!nduceerd volgens V
s

• - dJts • De echte 800 Hz ~omponent
van de spanning Vs is nu Vs 800' zeals aahgegeven in Fig. 111.2-2.

We zien dat deze komponent 900 in fase voorloopt op VRef • 800 Hz.

De extra 300 zeals hiervoar gebleken was, is als volgt te verklaren.

Indien de primaire speel niet ideaal is, zal de fasedraaiing tus

sen de spanning Vp en de stroom I p minder dan 900 zijn. Oit betekent

dat we alle signalen behalve Vp en VRef • 800 Hz in £ig. 111.2-2 een

stukje naar links moeten schuiven.
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Oit zou betekenen dat de faseverschui-

stroam in de primaire spoel niet 900
,
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De extra faseverschuiving van
oeen faseverschuiving van 15 •

ving tussen de spanning en de
omaar 06 zou zijn.

Oit is verder niet nagegaan, maar lijkt weI resel. Tevens waren de

tekens van de signalen niet bekend omdat o.a. wikkelrichtingen van

de spoelen onbekend waren, maar de tekens zijn zo gekozen dat de af

wijking verklaarbaar was.

Voor de uitlezing van de koers t.o.v. het magnetisch Noorden, bepaald

met de noorddetektor , meet de faseverschuiving tussen de twee 800 Hz

signalen omgezet worden in digitale informatie. Het principe om dit

te doen is weergegeven in Fig. 111.3-1.

teller

l-:l
LJ

o
i_I

Fig. 111.3-1: Principeschema uitlezing koers

Op de positief gaande flank van NO 800 Hz (het noorddetektor signaal)

wordt de flip-flop geset, an op de daaropvolgende positieve flank van

Ref. 800 Hz (het Ref. signaal) weer gereset.

Qp deze manier verschijnen, met een frequentie van 800 Hz, op de uit

gang Q van de flip-flop pulsen met breedte gelijk aan de faseveEschui

ving tussen beide 800 Hz signalen; de faseverschilpulsen.

Indien de faseverschwiving ~ a 00
is~zal de uitgang Q niet of nauwe

lijks hoag worden, maar als ~ = 3600 is, zal Q gedurende een periode

van 800 Hz hoag zijn. Indien gedurende de tijd dat Q hoag is, telpul

sen met zodanige frequentie aan de teller toegevoerd worden, dat er

·360 pulsen geteld worden als ~ = 3600 is, dan zal in dat geval op het

display van de teller direkt de hoek ,weergegeven worden.

De frequentie van de klok die we via een and-poort toevoeren moet dus:
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800 • 360 = 288 kHz zijn.

Om een kontinue uitlezing te krijgen moet na iedere telcyclus de stand

van de teller door een buffergeheugen overgenomen worden, waarna de

teller gereset wordt om weer klaar te zijn veor de volgende cyclus.

Op het display verschijnt kontinu de inheud van het buffergeheugen,

dat 800 maal per seconde vernieuwd wordt.

Op deze manier ken geen stabiele uitlezing werden verkregen, emdat de

flanken van de 800 Hz signalen teveel "jitter" verteenden. Een moge

lijkheid em tech een stabiele uitlezing te verkrijgen was het uitmid-

I, B 0o u

z,ggklli

r----., J IN I
,. Te fer

tJ. Boollt I

delen over een aantal fasemetingen. Hierdoor kamen we CP, het velgende

principeschema (Fig. III.3-2).

ND 800Hl
1

8ooJl~

Fig. III.3-2: Principeschema van de schakeling
met middeling ever 100 fasemetingen

De faseverschilpulsen die op de uitgang Q van de flip-flop verschijnen,

dienen weer als peert-signaal (1) veer de klekfrequentie van 288 kHz.

Tevens wordt het aanta! faseverschilpulsen deor 100 gedeeld, en deor

de D-flip-flop neg een keer deer 2. Het gevelg is dat de uitgang van

de 2-deler gedurende 100 faseverschilpulsen heag is en gedurende de

velgende 100 faseverschilpulsen laag is. Oit signaal dient weer als

peort-signaal (2) voor de pulsen die uit peort 1 kemen. Indien we het

tetaal aantal pulsen, dat deor peort 2 werdt deorgelaten, delen deor

100, komt in de teller het gemiddelde van de fase ever 100 fasever

schilpulsen.

De teller wordt telkens aan het begin van een telcyclus van 100 fase

verschilpulsen gereset (ep de pesitieve flank van de uitgang van de

2-deler) •

Aan het eind van ze'n telcyclus wordt de inheud van de teller overge-



- 36 -

nomen door het buffergeheugen, onder invloed van het strobe-pulsje

Jat door differenti~ren van de negatieve flank van het uitgangssignaal

van de 2-deler wordt opgewekt.

Qp deze manier wordt 800 + 100 + 2 = 4 keer per seconde de inhoud van

het buffergeheugen vernaeuwd. Op deze manier werd weI een stabiele

uitlezing verkregen.

Er deed zich nu een nieuw probleem voor. 8ij de overgang van 0° naar

3590 en omgekeerd, zal, tengevolge van de "jitter" tussen de voor

flanken van de 800 Hz signalen, de ene keer de voorflank van NO 800 Hz

juist voor die van Ref. 800 Hz komen en de andere keer andersom. Dit

betekent dat de ene keer vrijwel geen klokpulsen en de andere keer erg

veel (358 of 359) klokpulsen doorgelaten worden. Tengevolge van het

middelen over een aantal van deze perioden kan elke willekeurige waar

de tussen a en 359 op het display verschijnen.

Dit probleem, dat in principe steeds optreedt indien de voorflanken

van de 800 Hz signalen vlak bij elkaar liggen, is opgelost met behulp

van een drempeldetektor III.3-3).

IZ'L

NO 600 I"~

J-----1S <1........,..

Flip-I/Df

)---ooooIR if

Fig. III.3-3: Drempeldetektor

De signalen NO 800 Hz en Ref. 800 Hz worden aan een exclusive-or poort

toegevoerd, waarvan de uitgang haag wordt zodra de beide signalen on

gelijk zijn. oaardoor komen uit de exclusive-or poort pulsen, die smal

zijn indien de faseverschuiving in de buurt van 00 of 3600 komt en

breed indien de faseverschuiving in de orde van 1800 is.(zie tijddia

gram Fig. III.3-4).

Door de voorflank van de pulsen uit de exclusive-or wordt een one-shot

getriggerd, met pulsbreedte af~ankelijk van de uitgang Q van flip-flop

FF.

Zodra de one-shot getriggerd wordt, wordt de condensator C ontladen,
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waarna de pulsduur bepaald wordt door de oplaadtijd van C via A1 en

R2 • Indien Q hoog is zal de condensator snel opgeladen worden (A1#A2)

en een korte puls afgeven. Indien Q laag is zal de condensator lang

zaam opgeladen worden (maximaal tot een spanning V = R2/(A1+A2 ).SV).

De oplaadtijd tot de omschakelspanning V ~2,SV kan dus behoorlijk
B

lang worden indien R2~A1.

N~-·J-t ... ~··l ;---,__
~ 4 I:-----I:U~

~tl800Ul r··~_ ..rJ~ ;·--1-.:-1----i/....I--'__r~~' L
• • I

'~.~._.~u~ I--.~--Jl-
o.s. n h r.t h r-1 n::.:..:..-J l....-+ ••i-J ~•••,..J :l-...,t•••,..J: L....,_••,...J L...--t••• f--J 11- _

CPfF j--{- - ( (.../ I
......;..;;.,-.---1..... -( , ••• ,....J L---t---II-------

Fig. 111.3-4: Tijddiagram drempeldetektor

Het blijkt op deze manier mogelijk de pulsduur van de one-shot (o.s.)

met ongeveer een factor 5 te verlengen.

·Meestal zullen de pulsen uit de exclusive-or veel langer zijn dan de

puls van de one-shot. Indien eenmaal de puls van de exclusive-or kor

ter is dan de korte puls van de one-shot, dan wordt de flip-flop geset,

waardoor de pulsduur van de one-shot verlengd wordt. Tevens worden de

tellers en het buffergeheugen van de fasemeting gereset, zodat automa

tisch de hoek 0 aangegeven wordt op het display. De verlenging van de

pulsduur wordt zodanig ingesteld dat hij groter of gelijk is aan de

"jitter". Pas indien de puls uit de exclusive-or weer groter wordt dan

de verlengde puls van de one-shot, wordt de flip-flop weer gereset en

er wordt weer een fasemeting uitgevoerd.

De sehakeling werkt dus als een drempeldetektor met hysterese.

De korte puls van de one-shot is ongeveer ')Usec, terwijl de verlengde

werd ingesteld op ongeveer 4 )Usee, wat overeenkomt met ongeveer 1

graad hysterese.

De uitlezing op het display geschiedt volgens het mUltiplexprincipe,

waarbij meteen de stand van de teller veor de snaar rotatie-senser uit

gelezen wordt (zie Fig. 111.3-5).
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Op het voorpaneel van de demonstratieopstelling zijn twee displays

aangebracht, een voer de noerddetekter en een voer de snaar rotatie

sensor, die 1eder bestean uit drie ~-segment cijfer LED's.

De inhoud van de teller (TO tIm T2 ) voor de noorddetektor (fasemeting)

wordt telkens doer een buffergeheugen met tri-state u1tgangen

GO tim G2' overgenomen. De stand van de teller voer de snaar rotatie

sensor wordt kontinu overgenomen.door buffergeheugens met tri-state

uitgangen (G 3 tim G5).

Fig. 111.3-5: Principeschema multiplex uitlezing van koers
volgens NO en SA-sensor + tijddiagram pulsen
EO tim E5

Met behulp van de door 10 gedeelde klokfrequentie van 288 kHZ (28 kHz)

worden zes elkaar n1et overlapp~nde digitpulsen EO tIm ES opgewekt

(zie tijddiagram). oeze pulsen worden, zowel aan de enable (E) ingangen

van de buffers toegevoerd, als aan de stuur-transistoren TO tim T5 van

de displays. Zolang de digitpulsen "laag" zijn, zijn de uitgangen van

de tri-state buffergeheugens in de hoagohmige toestand. Zodra de dig1t

pulsen "haag" zijn, komt de informatie van de buffergeheugens op de

uitgang en wordt gedecodeerd door de BCD naar de 7-segment decoder.

Tevens wordt de betreffende stuurtransistor aangestuurd waardoor, op

hat bijbehorend display, de informatie van het buffergeheugen zicht

baar wordt.

Op deze manier wordt, met een frequentie van ca 4,5 kHz, de informa

tie van de buffergeheugens GO tIm G5 achtereenvolgens zichtbaar ge

maakt op de zes 7-segment cijfar LED's. Het voordeel van deze schake

ling is dat lechts aen BCD naar 7-segment omzetter nodig is en de be-
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drading sterk vereenvoudigd wordt, terwijl slechts voor de teller van

de snaar rotatie-ssnsor extra buffergeheugens nedig zijn.

Veor de definitieve schema's van de hierveor beschreven schakelingen

zie bijlagen blz. 53
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IV. KOPPELnW SNAAR ROT~IE-SENSOR MET NOORDDETEKTOR:

In hoofdstuk II is de snaar rotatie-sensor beschreven en tevens de

methode om de output om te zetten in digitale informatie op een

display. In hoofdstuk III is beschreven hoe de signalen van de noord

detektor verwerkt kunnen worden tot eveneens digitale informatie,

die afleesbaar is van een ander display.

Op deze manier hebben we nog geen gyromagnetisch kompas. Dit ont

staat pas als de informatie van de snaar rotatie-sensor vergeleken

wordt met de informatie van de noorddetektor, en aan de hand van

het resultaat b.v. de output van de snaar rotatie-senor (SRS), zo

danig aangepast wordt, dat een eventuele afwijking verminderd wordt.

In Par. I.1. bleek, dat de gyro van het Sperry Gyrosyn Compass door

deprecessiemotDr wordt bijgestuurd met een snelheid van 20 jmin bij

een afwijking groter dan 100 tussen gyro en noorddetektor, en even

redig langzamer bij kleinere afwijking. De richting van bijsturing

is zodanig, dat de gyro altijd over de kleinste hoek wordt bijge

stuurd.

Voor de demonstratieopstelling met SRS is gekozen voor bijsturen

met een vast aantal graden per minuut (af'hankelijk van de drift van

de SRS), in een gebied waar de afwijking kleiner is dan een bepaal

de instelbare grens van l:t-..v. 10 of 20 graden. Indien de afwijking

groter wordt dan deze grens, wordt alarm gegeven met b.v. een knip- V

perende LED- op het frontpaneel. Het heeft weinig zin om een grote

afwijking, b.v. groter dan 200
, nog steeds langzaam bij te sturen.

Bater kan dan aan de piloot van het vliegtuig een waarschuwing ge-

geven worden, dat een grote afwijking beataat. Hij kan dan eventueel

zelf snel een korrektie toepassen, of konkluderen dat b.v. een ern-

stige verstoring van het aardmagneetveld de aanwijzing van de noord

detektor onbetl.'ouwbaar maakt.

IV.1. Vergelijking informatie snaar rotatie~sensormet noorddetektor:--------------------------------------------------------------
De vergelijking van de informatie van de SRS met de informatie van

de noorddetektor is in principe op twee manieren mogelijk, n.l.

digitaal en analoog.
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Er is gekozen voor analoge vergelijking, omdat digitale vergelijking

zender het gebruik van komplexe digitale bouwatenen, zeals micro

processoren erg lastig is.

Om analoge vergelijking mogelijk te maken, moest eerst de digitale

informatie van de tellers van de SRS en de noorddetektor, omgeze~

worden in analoge niveau's met behnlp van D/A converters. Orndat de

tellers met BCD-kode werken, is,het niet mogelijk de informatie recht

streeks toe te voeren aan D/A converters, die slechts binaire kode

accepteren. Dit probleem is op twee manieren op te lossen: het om

zetten van BUD naar binair, of het parallel schakelen van binaire

tellers aan de BCD tellers. Vanwege de eenvoud, is voor de laatste

methode gekozen.

Verder is de inhoud van de tellers maximaal 360. Met de meest toege

pas~D/A converters van 8 bit, kan men slechts 256 verschillende

niveau.'s onderscheiden. Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de ver

gelijking is daarom een kompromis gevonden, met dien verstande, da~

slechts een verandering van het verschil van 2 graden merkbaar is.

Dit leek echter voor de demonstratieopstelling voldoende.

,

de noorddetektor toegevoerd worden,

een flip-flop (II.1.) en daarna

toegevoerd (zie schema bijlage

De telpulsen die aan de teller van

worden eerst door twee gedeeld met

aan twee vier bits binaire tellers

blz.60 ).

Aan het eind van de telcyclus wordt de inhoud van de binaire tellers

weer overgenomen via 2, 4 bit, buffergeheugens (4042), waarvan de

uitgangen rechtstreeks verbonden zijn met een D/A converter. Met be

hulp van de OR-poort wordt de informatie van de tellers aan het eind

van elke telcyclus, en tevens zodra het drempeldetektorcircuit in

werking treedt (Par. III.3.), overgenomen.

De telpulsen voor de op- at teller van de SRS kunnen niet simpelweg

door 2 gedeeld worden met een flip-flop. Daarom waren bier toch drie

binaire op-af tellers nodig. De teller die voor het meest signifi

cBnte bit moet zorgen, is op print 1 aangebracht, vanwege ruimtege

brek op print 2. De uitgangen van deze tellers worden ook aan een

D/A converter toegevoerd.

Bij elke twee graden verandering van de inhoud van de tellers wordt
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de analoge uitgang van de D/A converter 10 mV hoger. De uitgangen

van de D/A. converters moeten eerst met een spanningsvolger gebufferd

worden, om niet belast te worden door de verschilversterker.

Met de verschilversterker wordt nu het verschil bepaald van de twee

analoge spanningen. De uitgang van de verschilversterker is positief,

als de inhoud van de teller van de noorddetektor groter is dan de

inhoud van de teller Voan de sns. en maximaal 1,8 v, indien het ver

schil 3600 is. Indien de inhoud van de SRS teller groter is dan die

van de noorddetektor, is de uitgang van de verschilvers~erker nega

tief en wel maximaal -1,8 V, indien het verschil 3900 is.

We willen slechts bijsturen indien het verschil tussen ~e inhoud van

de SRS teller en die van de noorddetektor kleiner is dan een bepaalde

grenswaarde, waarvoor we 200 nemen. Indien het verschil groter dan

20
0 wordt, moet alarm gegeven worden. We kunnen nu een waarheids

tabel opst:.ellen van mogelijke waarden van het verschil .d van de in

houd van beide tellers, die overeenkomen met het spanningsverschil

aan de uitgang van de verschilversterker. Achter de tabel is de ac~ie

aangegeven, die ondernomen moet worden; of bijsturen van de SRS tel

ler (optellen of aftellen), of he~ geven van alarm via een knipperende

LED. Tevens is aangege~n het spanningsverschil ~V, aan de uitgang

van de verschilversterker da~ met dit gebied overeenkomt. We onder

scheiden twee toestanden:

a) SRS > ND: 0
0 <A~ 20

0 aftellen - 100 mV <6.V~ 0 V

20
0 <~~ 340

0 alarm - 1,7 V <t.V~ -100 mV

340
0

<c1~ 360
0 optellen - 1,8 V <AV~ -1,7 V

b) ND >SRS: 0
0

200

340
0

(A' 20
0 optellen

<.A~ 340
0 alarm

<A, 360
0 aftellen

o V

100 mV

1,7 V

(AV~ 100 mV

<AV~ 1,7 V

</J.V' 1,8 V

Om de juiste actie te kiezen zijn nu 5 komparat'ors nodig, die scha

kelen bij resp.: -1,7 V, -100 mV, 0 V, +100 mV en +1.,7 v.
Het is echter ook mogelijk slechts drie komperators toe te passen,

die schakelen bij resp.: 0 V (3), + 100 mV (1) en +1,T V (2). Hier

door hoeven slechts twee niveau's ingesteld te worden om de instel-
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bare grena vast te leggen. Indien de uitgangsspanning van de ~er

schilveraterker poai-tief is, w.ordt deze spanning rechtstreeks aan

de komparators 1 en 2 toegevoerd en indien de uitgangsspanning van

de komparators negatief is, wordt de gernverteerde spanning toege

voerd aan de komparat'ors 1 en 2. De omschakeling is gerealiseerd

met behulp van analoge CMOs~ schakelaars (4016). Het bepalen of het

gernverteerde of niet-geinverteerde signaal aan de komperat-ors toe

gevoerd moet worden, gescrhiedt met behulp van de uitgang van kompara

tor 3.

De uitgang van komparator 1 is ''hoog'', indien de modulus van het ver

schil van de SRS en de noorddetektor kleiner dan 200 is. De uitgang

van komparator 2 is "hoog", indien dit verschil kleiner dan 3400 is

en van komparator 3, indien de informatie van de noorddetektor groter

is dan die van de SRS.

IV.2. Bijsturen s'.a.s.-output door de noorddetektor:---------------------------------------------.
Bij het Sperry Gyrosyn Compas wordt de gyro steeds (zeer langzaam)

via een koppelmotor bijgestuurd, zodanig dat de richting van de gyro

overeenkomt met de richting van het magnetisch noorden t.o.v. de

noorddetektor.

De stand van de teller van de snaar rotatie-sensor kan op verschil

lende manieren bijgestuurd worden. We k~en via b.v. elektromagneten

een kracht opwekken, die hetzelfde effect heert al-s de kracht AF,
die ontstaat indien de gyro een input krijgt. Hiervoor zijn weer

elektro-mechanische omzetters nodig, terwijl we streven naar een

puur elektronische oplossing.

Het is ook mogelijk extra pulsen aan de teller toe te voeren, afge

zien van de p1lsen (Af), die van de SRS afkomstig zijn. We moeten er

dan weI voor zorgen dat de bijstuurpulsen niet samenvallen met de

pulsen van de SRS.

Ben probleem hierbij is dat de pulsen van de SRS rondom verdeeld

zijn in de tijd. We kunnen n.l. niet voorspellen of de SRS een input

zal krijgen en zo ja, wanneer weer een puIs zal komen.

Het is aIleen voorspelbaar dat na een puIs, de eerst~olgende puIs

niet binnen ongeveer 10 msec. zal komen, omdat de output van de SRS

in principe tot ongeveer 100 Hz beperkt is. Het kan echter ook voor-
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komen dat gedurende lange tijd de SRS geen input krijgt en dus ook

geen output (pulsen) geeft. Indien de bijstuurpulsen gesynchroni

seerd zouden worden met de pulsen van de SRS, zou geen bijsturing

optreden gedurende deze tijd.

Het synchronisatie probleem is te omzeilen door de kans, dat de pul

sen van de SRS en de bijstuurpulsen samenvallen, zo klein mogelijk

te maken, b.v. door differentieren van desbetreffende pulsen. Dit

bleek de eenvoudigste manier om de SRS output bij te sturen.

Met behulp van de tabel van Par. IV.1. (blz.42) en de uitgangen A,

B en e van komperatoren, kunnen we een waarheidstabel opstellen,

waaruit een aantal signalen voor de bijsturing afgeleid kunnen worden.

A B e

ND>SRS 00 <tJ.~ 20
0

1 1 1 optellen

200
<A'3400 0 1 1 alarm

340
0 <A4 3600 0 0 1 aft ellen

SRS> ND 00
(6' 200 1 1 0 aft ellen

200
<~ 340

0 0 1 0 alarm

340
0 <c1~ 360

0 0 0 0 optellen

~~ ~r

Waarheidst abel voor bijsturing

Er moet alarm gegeven worden (knipperende LED) indien: "alarm" = A·B.

Indien geen alarm gegeven wordt, moet worden bijgestuurd: "bijsturen"

== X r B.

De bijstuurpulsen, die met behulp van een timer worden opgewekt, en

door het signaal ''bijsturen'' al of niet worden doorgelaten, moeten

opgeteld worden bij de teller van de SRS indien:

"up" == A·H·e + A·B·e == A·B·e·A·B·e.

De signalen "alarm", "bijsturen" en "up", Z1Jn gerealiseerd met een

logisch netwerk (zie schema blz.61 ) dat de, hiervoor bepaalde, func

ties realiseerd. Met bel1ulp van het signaal "alarm" en NAND-poort
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IV 4.11 (NAND met uitgang pin 11 van Ie IV 4) wordt een 4 Hz signaal

afkomstig van een flip-flop (FF I 6.1) van de middeling bij de fase

meting (zie Fig. III.3-2, Par. III.3) al of niet doorgelaten. Het

4 Hz signaal wordt doorgelaten indien "alarm" hoog is, waardoor via

een stuurtransistor een LED met 4 Hz gaat knipperen.

De bijstuurpulsen worden opgewekt met een timer en een differen

tierend netwerk. Op deze manie~ ontstaan pulsen met een duur van

ongeveer 10l'sec •• De herhalingsfrequentie is instelbaar met de

timer van 1 puIs per 10 seconden tot 1 puIs per 100 seconden.

Met behulp van de bi j stuurpuls en het signaal "up", wo~dt de bi j

sturing zodanig geregeld, dat indien er geen bijstuurpuls optreedt,

de informatie van de SRS (11 f SRS en U/D SRS). doorgelaten wordt.

Als de bijstuurpuls en een puIs van de SRS zouden samenvallen, heeft

de bijsturing de prioriteit.

Voor het deelschema zie Fig. IV.2-1. Het definitieve schema is

bijlage ,bIz .61 •

'loOp

%

Fig. IV.2-1: Deelschema realisering bij
sturing SRS-teller
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De tijd tussen twee bijstuurpulsen in, zijn de ingangen 2 van NAND 1,

1 van AND 4 en 2 van NAND 2 allemaal hoog. Het gevolg is, dat de in

formatie op de andere ingangen van deze poorten, al of niet geinver

teerd, op de uitgangen komt. D.w.z. dat de pulsen !Jf SRS, die eerst

gedifferentieerd worden tot positieve pulsen met een pulsbreedte van

ongeveer 1 jksec., op de uitgang van NAND 2 komen. Door het daar aan

wezige integrerend netwerkje w~rden ze nog ongeveer 0,2jUsec. in

tijd vertraagd.Buffer 3 dient om het netwerkje niet te belasten.

Omdat ook de ingangen van NAND 5 hoog zijn, is de uitgang laag en

daardoor ook de uitgang van AND 6. Daardoor komt het signaal u/D SRS

op de- uitgang u/D van OR 7. Op deze manier worden de pu.lsen van de

SRS afhankelijk van het aignaal U/D SRS bij de teller opgeteld of

afgeteld.

Zodra een bijstuurpuls afgegeven wordt door de timer, zullen op de

negatieve flank van de bijatuurpuls, via twee differentierende net

werkjes, negatieve pulsen opgewekt worden met pulsduur van resp. 1

en 2 )tsec •• De pula van 2 psec. zorgi; ervoor dat de uitgang van

NAND 1 en 5 gedurende deze tijd hoog zijn en dat de uitgang van AND 4
laag is. Tevens worden hierdoor eventuele pulsen van de SRS onder

drukt.

Daardoor verschijnt het signaal "up" op de uitgang u/D van OR 7,

waarmee aangegeven wordt of de bijstuurpuls opgeteld of afgeteld

moet worden, bij de teller van de SRS.

Tevena verschijnt de puIs van 1 ;",sec. op de uitgang van NAND 2. Met

het integrerend netwerk wordt ook .deze puIs ongeveer 0,2 ;Wsec. ver

traagd. Daardoor zijn we er zeker van dat de positief gaande flank

van de puIs van 1 / sec., waarop de u/D teller van de SRS reageert,

pas komt nadat het niveau U/D'voor optellen ,of aftellen de juiste

waarde heeft gekregen. _.

Op deze manier is een eenvoudige manier van bijsturen verkregen, waar

bij .de kans dat een bijstuurpuls samenvalt met een puIs van de SRS,

ongeveer 1 op 5000 is. De bijstuurpulaen duren n.l. ongeveer 2/"sec.,

terwijl de maximale waarde van de verschilfrequentie van de SRS onge

veer 100 Hz is, zodat de tijd tussen 2 pulsen van de SRS minimaal

ongeveer 10 msec. is.
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v. VERGELIJKING OORSPRONKELIJK SYSTEEM Mm NIEUW SYSTEEM:

Na wat in de vorige hoofdstukken is beschreven, ligt het voor de

hand om een vergelijking te maken tussen het Sperry Gyrosyn Compass

en de gebouwde opstelling met snaar rotatie-sensor. Daarbij moeten

we uitgaan van een gerdealiseerde SRS. De gebouwde SRS is, voor 210

ver tot op heden nagegaan, vee~ Minder nauwkeurig dan de vrije gyro

van het Sperry Compass. Hij vertoont een grotere drift, en ten ge

volge van een lock-in effect (zie conclusie), zal bij lage input

rotatiesnelheden geen output gegeven worden.

De twee (ideale) systemen verschillen op een groot aantal punten en

het is wellicht interessant om de voop- en nadelen van de verschillen

van beide systemen te beschouwen.

Allereerst is natuurlijk de vrije gyro, die bij het Sperry Compass

toegepast is, vervangen door een meetgyro (SRS), die na integratie

vari. het uitgangssignaal, dezelfde informatie geeft als de vrije gyro.

De vrije gyro is duurder dan de meetgyro, omdat hij over het alge

meen veel ingewikkelder is dan de meetgyro. De meetgyro vertoont in

principe ook geen drift, iets wat bij vrije gyro's moeilijk te voor

komen is.

Een voordeel van de vrije gyro is, dat hij een bepaalde (beperkte)

bewegingsvrijheid heeft, zodat, indien het vliegtuig b.v. duikt met

niet te grote helling en tevens een bocht vliegt, "tooh de juiste

input gemeten wordt. Hiervoor_ is bij de meetgyro koppeling met b.v.

de kunstmatige horizon, dietoch al in het vliegtuig aanwezig zal

zijn nodig. Deze koppeling is bij de demonstratie opstelling niet

aangebracht. D~t is ook niet van belang, omdat het draaiplatforIn

waarop de opstelling is aangebracht, steeds horizontaal opgesteld

wordt.

Een belangrijk punt van verschil is natuurlijk ook de Manier van aan

wijzing van de koers •. Bij het Sperry 'Compass wordt de koers afgelezen

op een kompasroos, die mechanisch gekoppeld is met de gyro. Dit is

dus typisch een analoge aanwijzing. Bij de nieuwe opstelling wordt

de koers afgelezen van digitale display's, die tegenwoordig veel

toegepast worden. Over de voor- en nadelen van beide systemen valt
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weI te twisten. Indien we digitale horloges vergelijken met oonven

tionele horloges met wijzers, blijkt dat digitale horloges dikwijls

te veel informatie geven (te nauwkeurig). Meestal hoeven we seohts

globaal de tijd te weten.

Bij een kompas in een vliegtuig is dit waarschijnlijk niet zo en kan

de nauwkeurige digitale aanwijzing wel voordelen hebben.

Een kombinatie van beide aanwijssystemen zou te prefereren zijn. (Men

zou in plaats van de analoge aanwijzing ook een krans van ~'s iun

nen toepassen.) Ook is het opvallend dat bij het Sperry Compass niet

aangegeven wordt, hoe groot de afwijking is tussen de koers, gegeven

door de noorddetektor en die zoals de vrije gyro die geeft. Er is

slechts een indicatie dat er een verschil bestaat. ~;j de demonstra

tieopstelling is dit verschil wel direkt zichtbaar, omdat twee dis

plays aangebracht zijn. Een voor de koers, gegeven door de noorddetek

tor en een voor de koers gegeven door de SRS.

Interessant is ook de manier waarop de informatie van de noorddetektor

verwerkt wordt.Met behulp van de synchro's, zoals die in het Sperry

Compass gebruikt worden, wordt "gewoonweg" de richting van het aard

magneetveld t.o.v. het vliegtuig overgebracht van de detektorunit

naar de gyrounit.

Ken heeft drarbij geen last van fasedraaiingen van b.v. de signalen

van de secundaire spoelen van de noorddetektor ten opzichte van de

excitatie spanning. Het is alleen belangrijk dat geen fasedraaiing

tussen de seoundaire spoelen onderling optreedt. De informatie van de

signalen van de noorddetektor ~estaat uit de amplitude van de 800 Hz

komponent en en de ruimt eli jke ho ek Q, di e de spaken maken t. 0 • v. het

vliegtuig.

De verwerking van de .signalen van de noorddetektor bij de nieuwe op

stelling geschiedt heel anders. Van de informatie-inhoud van de signa

len, in de vorm van de amplitude van de 800 Hz komponent en de ruimte

lijke hoek Q van de spaken t .o.v. het vliegtuig, wordt slechts de

eerste gebruikt. De tweede wordt omgezet in,faseinformatie in de tijd.

Daarbij wordt de ruimtelijke hoek Q omgezet in een overeenkomstige

fasedraaiing Q van de 800 Hz komponenten van de signalen t.o.v. een

bepaalde referentie. Zeals in Par. III.2 bleek, speelde hierbij de



- 49 -

fasedr~iing van de 800 Hz komponenten van de secundaire spoelen,

t.o.v. de excitat iespanning, weI een role

Ook de vergelijking van de in£ormatie van noorddetektor en gyro en de

bijsturing van de gyro, is in beide systemen verschillend. Bij het

Sperry Compass vinden we een echt klassiek servosysteem. Hier wordt

de rotor van de stgnal synchro, ,die mechanisch aan de gyro ~n de kom

pasroos is gekoppeld, zodanig mechanisch bijgestuurd, dat hij steeds
J

loodrecht op het 800 Hz veld in de signal synchro staat. Het systeem

werkt dus volgens de nulmethode. Opvallend is het betrekkelijk een

voudige principe, waardoor de kans op storingen natuurlijk ook klein

wordt. De noorddetektor wordt puur gebruikt als vergelijking voor de

bijsturing van de gyro en niet als signaalge~er voor een magnetisch

kompas.

Bij de demonstratieopstelling kunnen we natuurlijk ook spreken van

een servosysteem, maar dan weI puur elektronisch. Ook hier betreft

het een nulmethode. De informatie van de noorddetektor wordt verwerkt

tot een waarde op een display, waardoor tevens een magnetisch kompas

. verkregen wordt. Onafhankelijk daarvan wordt de informatie van de SRS

eveneens verwerkt~t een koersindicatie op een display. Hierdoor wordt

in eerste instantie een koerstol verkregen. Pas door de vergelijking

en bijsturing wordt het gyromagnetisch kompas verkregen, terwijl te

vens het magnetisch kompas blijft.

Indien de vergelijking en bijsturing bij beide systemen wordt uitge

schakeld blijven bij de demonstratieopstelling twee onafhankelijke

systemen over, namelijk een koerstol en een magnetisch kompas.

Bij het Sperry Compass blijft nog slechts een koerstol over.
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CONCLUSIES :

Het hiervoor beschreven gyro-magnetisch kompassysteem is ontworpen en

gebouwdo Ten overvloede is aangetoond dat een vrije gyro vervangen kan

worden door een integrerende meetgyroo De integratie vindt in dit ge

val plaats langs elektrische weg, terw~l veelal een mechanisch integre

rend systeem wordt toegepasto

Het systeem is in principe opgebouwd uit drie "blokken" ; het Noord

detektor blok, het snaar rotatie-sensor blok en het vergelijkings en

b~sturings bloko

De signalen van de noord-detektor worden verwerkt tot een uitlezing

die dezelfde informatie geeft als een magnetisch kompas, nmlo de hoek

tooovo het magnetisch noordeno De uitlezing is mede door het midde-

ling proces (zie Hfst. IIIo3 ) zeer stabiel. De niet-lineariteit is,voor

zover dit meetbaar was, kleiner dan ± 10• De absolute richting kan een

grotere afwijking vertonen, omdat geen absolute richtingsreferentie

beschikbaar was om mee te vergel~ken. De afW~king is te kompenseren

d09r een extra (correctie) veld aan te brengen in de noord-detektor

unit (met corrector control box), of door het referentie signaal in

fase te verschuiven (zie Rfsto IIIo2 )0

Het tweede "blok" wordt gevormd door de snaar rotatie-sensor (SRS)o

Deze geeft dezelfde informatie als de vr~e gyro van het Sperry Gyrosyn

eompass.

De optredende problemen z~n hier vr~wel voll~dig van mechanische aard

en vooral de motor van de SRS blijkt een bron van storingen door de

trillingen. Een borstelloze 3-fase motor zou hier een flinke verbete

ring kunnen geven. Ook de instelling van de spankracht en de lengte

van de snaren is zeer kritischo

Een interessant optredend effect b~ de SRS is het zgn. "lock-in" effect.

Indien de frequenties van beide snaren slechts een gering verschil ver

tonen (b~ kleine input O)i), vindt uitwisseling van energie plaats tus

sen beide snaren.in zodanige venn dat beide snaren op dezelfde frequentie

gaan trillen en geen input meer gemeten wordt.

Dit effect treedt ook op b~ de ringlaser (zie collegedictaat Traagheids

techniek) en bovo b~ twee elektrische trillingskringen, die op vr~wel



- 51 -

dezelfde frequentie z~n afgestemd en energie kunnen uitwisselen.

Het look-in effeot bepaalt de ondergrens van het oplossend vermogen

van de SRS. Een bijkomend vvordeel is dat de drift, die zou ontstaan

indien de enaren b~ .input O)i-O niet exaot dezelfde frequentie zouden

hebben (maar door het look-in effeot juist weI ), wordt onderdrukt.

Tenslotte om tot het gyro-magnetisoh kompas te komen, de vergelijking

van de twee eerste blokken en de biJsturing van de SRS.

De vergelij1ti.ng van twee digitale waarden blijkt in de praktijk erg

lastig zonder mioroprooessor. Daarom is analoge vergelijking toegepast

waa.rb~ de digitale informatie van de SRS en de ND eerst z~n omgezet

in analoge informatie.

Ret eerste en tweede blok (liD en vergelijk1ng e~ b~sturing) bliJ"ken

weinig problemen te geven en betrouwbaar te werken.

De SRS is dUidelijk de zwakke sohakel in het systeem en behoeft nog

£linke verbetering. Daardoor is de nauwkeurigheid van het systeem

veel minder dan van het oorspronkelijk Sperry Gyrosyn Compass.

Dit is zelfs een voordeel b~ het gebruik als demonstratie opstelling,

omdat t.g.v. de aysteemfouten een veel snellere responsie optreedt.
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BLlLAGEN" : Blz.

1) Blokschema gyro-magnetisch kompassysteem

2) Handleiding voor gebruik van de opstelling

3) Schema.... s:

54

55

56

57
58
59

SRS (print 1)60

61

62

63

I. Signaalverwerking noorddetector (print sign. verw. N.D.)

IIo Digitale fasemeting ( print 1 )

III. Teller digitale fasemeting en teller SRS (print 2 )

IV. Uitlezing ND en SRS (uitleesprint)

V. D/A conversie (print 2) en analoge vgl. ND en

VI. Bijsturing teller SRS door ND (print 1)

VII. Amplituderegeling voor een snaar

VIII. Omzetting frequenties f 1 en f 2 van snaren in signalen

U/D en Af voor teller SRS (print 1)

4) Aansluitingen en opbouw printen:

Print sinaalverwerking ND ; Print 1 64

Print 2 ; Uitleesprint 65
Print amplituderegeling ; Aansluitingen bovenzijde kast

met elaktronika 66

5) Schema. Sperry Gyrosyn Compa.ss 67

6) Appendix 68-
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HANDLEIDING VOOR GEBRUJX VAN DE OPSTELLING

1) Sluit de opstelling aan op 3-fase 400 Hz net ,220 V en 27 V voor

de gyro van de sas

2) Zet knop ro / Compass op de gyrc>-unit van het Sperry Gyrosyn

Compass in de stand Compass. Anders komt er geen signaal van de

noorddeteotor en blijft de waarde 000 op het display van het gyro

magnetisoh kompas.

3) Gebruik als koerstolz

Sohakelaar op uitleesprint (voorzijde opstelling) op koerstol

zetten. Indien een koppel op de gyrogimbal (of koppelarm) uitge

oeffend wordt, moet de bovenste teller (BRS) op of af ~ellen,

afhankelijk van de riohting van het koppel.

Indien dit niet zo is moeten de snaren "aangetokkeld" worden ..

(de frequentie van ~oa.. 1000 Hz is hoorbaar) ..

De signalen van de SRS kunnen ziohtbaar gemaakt worden op een

osoillosooop, via de oonneotor op de bovenzijde van de kast met

elektronika (bijlagen blz. 66').

Als de teller langzaam varloopt bij geen input (drift), dan kan

dit geoompenseerd worden met de instelknop aan de linkerzijde van

de snaar rotatie-sensor, waardoor de snaarlengte van de linker

snaar en daarmee de frequentie gelijkgemaakt wordt aan die van de

reohtersnaar.

De SRS werkt nu als vriJe gyro, waarbij een hoekverdraaiing op het

bovenste display afieesbaar is.. De evenredigheid kan aangepast

worden door de snaarspanning te vari3ren, met het insteltafeltje

aan de reohterzijde van de snaar rotatie-sensor.

!en hogere spanning heeft een kleinere aangegeven hoek tot gevolg

dan waarover de verdraaiing plaatsvond (formule 6 blz. 15).
Een lagere spanning heeft het omgekeerde effeot.

4) Gebruik als gyro-magnetisoh kompas:

Sohakelaar op uitleesprint op Gyro-Magnetisoh Kompas zetten.

Indien een afwijking bestaat tussen de hoeken aangegeven door de
, .. - - - -----

beide display"'s moet het bovenste display langzaam naar het onder-

~te toel~pen (bijstur~ingf. Indien de afwijking groter is dan ca.

20· ,dan kan met de hand (koppel) een oorreotie toegepast worden.
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APPENJ)IX :

Extra opmerkingen en aanbevelingen :

1) De gyro van de SRS is aan het eind van ~n afstudeerperiode door de

Verificatie van Rijkszee en Luchtvaartinstrumenten te Maaldrift

Wassenaar opnieuw uitgebalanceerd en van nieuwe lagers voorzieno

Tevens bleak de centrifugaals6hakelaar die het toerental moet be- .

grenzen niet goed te functionereno De schakelaar werd opnieuw afge

steldo Hierdoor liep echter het toerental terug van ca. 8000 t.p.mo

tot ca. 5000 topomo De trillingen van de motor die de snaaramplitu

den verstoorden bleken veel minder te z~n gewordeno

WeI liep de gevoeligheid van de SRS met een factor ca. 0,63 terug

(formule 5 blzo 15)0 Om de~juiste gevoeligh~id (1 Hz. / graad) te

herstellen, werd de koppelarm verkleind tot ca. 3,5 em. , waardoor

de gyro minder hoog op het grondblok kwam te staano Hij moet echter

nog lager komen om b~ f o=cao1200 Hz. de juiste gevoeligheid te

kr~gen.

De amplituderegeling werkt minder goed indien de snaarfrequentie

beneden de 1000 Hz. komt, waarsc~nl~k omdat dan de demping van de

snaar te hoog wordt. Vandaar de hiervoor genoemde 1200 Hzo

2) De gevolgen van de trillingen van de motor van de SR5 kunnen uitste

kend bestudeerd worden door de motor met een blokspanning van vari

abele frequentie te excitereno

De regelspanning van de amplituderegeling (zie schema VII) is een

duidelijke maat voor de mate van be!nvloeding van de trillende sna

ren door de motortrillingeno

De trillingen komen waarsc~nl~k voor een groot deel voort uit de

mechanische w~ving van de koolborstels op de collectoren van de

motor. Een 3-fase motor zou flinke verbeteringen kunnen geven.

3) De SRS moet zodanig worden uitgebalanceerd, dat ~ niet gevoelig

is voor lineaire versnellingen. Als de SRS om de output-as ver

draaid wordt, b.v. tot een stand waarb~ de snaren vertikaal staan,

moet de output Ilf. 0 bl~veno



- 69 -

4) Het zgn. lo~in effeot is missohien te verminderen door, niet

de twee snaren op te bouwen door 33n snaar (in het midden inklem

men ), maar door twee aparte snaren te gebruiken met een dempend

materiaal als koppeling, waardoor de energie overdraoht tussen de

snaren kleiner wordt.

5) Het is wellicht interessant om de invloed van de temperatuur op
, -

de gevoeligheid van de SRS te berakenen en te meten .(de invloed

van de tamperatuur op de rustfrequentie f o van de snaren).
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